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SANATÇI AVUKAT GÜNGÖR 
ve İLİM İNSANI ÖZAY  

Prof. Dr. İl Han Özay Hoca-
mızı yitirdik. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde yıllarca İdare 
Hukuku ve İdari Yargı dersleri veren 
İl Han Özay, Türk İdare Hukuku öğ-
retisine önemli katkılar sunmuş bir 
bilim adamıydı. 

Prof. Dr. Sıddık Sami Onar ya-
nında ve kürsüsünde yetişen İl Han 
Özay, 03 Eylül 1940 yılında Zon-
guldak’ta doğdu. Küçüklüğünden 
itibaren Hukuk okumak arzusu ne-
deniyle Latince öğrenmek için girdi-
ği İstanbul İtalyan Lisesi’nden pekiyi 
derece ile mezun oldu. Bu sırada, 
İtalyan Devleti Cumhurbaşkanlığın-
ca verilen dört yıllık üniversite ödül 
bursunu kazandı. Kendisine aynı 
zamanda Vatikan’ın Sacro Cuore 
Üniversitesi tarafından da bir burs 
verilmiş olduğu halde o üniversi-
tenin Hukuk Fakültesinde her yıl 
okutulan “Katolik Doktrini ve Ah-
lâkı” dersinden muaf olma isteği 
kabul edilmediğinden bu ödülü 
kabul etmedi ve 1960 akademik 
yılında Roma’daki “La Sapienza” 
Üniversitesi Hukuk Fakültesine 
kaydoldu. 1964 yılında Hukuk Fa-
kültesini 100 üzerinden 99 puanla 
tamamladı. Daha sonra eşdeğerlilik 
yoluyla İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini de bitirdi. İl Han Özay, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül-
tesi Maliye Enstitüsünde uzman 
olarak görev yaptıktan sonra 1968 
yılında Sıddık Sami Onar ve Lûtfi 
Duran’dan oluşan 1 nolu İdare Hu-
kuku Kürsüsünde asistanlığa tayin 
edildi. 

1981 yılında Doçentlik ve 1988 
yılında da profesörlüğe yükseldiği 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi’nde, İdare Hukuku Anabilim 
Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığın-
da bulundu. Kendisi aynı zamanda 
o güne kadarki adı "İdare Hukuku 
ve İlimleri Enstitüsü" olan birimin 
isminin "İstanbul Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi İdare Hukuku ve 
İlimleri "Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami 
ONAR" Araştırma-Uygulama Merke-
zi" olarak değiştirilmesini önerdi ve 
bu birimin müdürlüğünü de yaptı. 
Hocamızın yayımlanmış birçok ma-
kalesi bulunmaktadır. 

Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olan herkes iyi kötü anımsar. İda-
re Hukukunun soyut ve bir o kadar 
soğuk kavramları karşısında her 
öğrenci bocalar. Bir süre bu hukuk 
bilim dalına ne şekilde yaklaşacağı-
nı kitaplarına nasıl adapte olacağı-
nı bilemez. İl Han Özay bu durumu 
sezmiş olacak ki, 

Günışığında Yönetim adı altında 
belki de akademik hukuk tarihinde 
eşi benzerine rastlanmayacak nite-
likte renkli, doyurucu ve okundukça 
idare hukukunu sevdiren bir eser 
meydana getirmiştir. Günışığında 
Yönetim tüm hukukçuların başucu 
yapacakları nadide bir eserdir. 

Hocamız, İstanbul Hukuk Fakül-
tesi’nin numaralara göre bölünen 
tek ve çift ikili eğitim sisteminde her 
öğrencinin dersine girmek için can 
attığı sevilen bir Hocaydı. Bütünle-
meye kalan öğrenciler için de üni-
versite içerisinde ücretsiz ek ders 
verdiren de yine kendisiydi. 



İdarenin hiçbir işlemi yargı de-
netiminden muaf tutulamaz diyen 
Sıddık Sami Onar’dan devraldığı 
bayrağı Kamu hizmetine egemen 
olan ilkeler Süreklilik Ve Düzenli-
lik, Eşitlik Ve Tarafsızlık, Uyarlama 
(Değişkenlik), Bedelsizlik (Meccani-
lik), kavramlarını vurgulayarak yü-
celtmiş uzlaşmaz bir idare hukuk-
çusuydu Özay. 

Sesi geçmişten İstanbul Hukuk 
Fakültesi amfilerinden yankılana-
rak bugüne uzanmakta ve geleceğe 
de ışık tutmaktadır. 

Tüm meslektaşlara baş sağlığı 
dilerken Hocamızı sevgi ve rahmet-
le anıyoruz.   

*** 

Bir diğer kaybımız da meslek 
büyüğümüz Av. Muammer Güngör. 
Avukatlık mesleğinin yanına res-
samlık sıfatını da ekleyen Güngör, 
“Beni tanıyanlar az çok bilirler, 
hobi değil yaptığım, bir uğraştan 
çok daha fazlası. Gerçekleştirdi-
ğim bir hayal. İçinde yaşadığım 
bir tutkudur resim yapmak. Aşık 
olduğum mesleğimdir benim. Res-
me ne zaman, nasıl başladığımı 
düşündüm. Hayalimi nasıl ger-
çekleştirdiğimi… Her şeyin nasıl 
bir anda değişebileceğine tanık ol-
dum kendimde. Hayalleri gerçek-
leştirmek sevgi ister, sadakat ister, 
gayret ister, sabır ister.” diyerek her 
avukatın sevdiği bir başka meslekte 
de kendisini geliştirebileceğinin ipu-
cunu vermektedir adeta. 

Baromuza sunduğu eserleri için 
de minnettarız. Nur içinde yatsın. 

***

Küresel salgın sonrasında ön-
ceden düzenlenen sözleşmelerde-
ki hukuki uyuşmazlıklar yeni bir 
boyut kazandı. Yaşanan bu olum-
suz durumdan kaynaklı taraflarca 
edimlerin yerine getirilememesi kar-
şısında sürecin hukuki yorumu uy-
gulamacı hukukçuların gündemini 
yoğun biçimde meşgul etti. 

Tüketici Hukuku Alanında Koro-
navirüs Sürecinin Etkileri başlıklı 
yazısıyla konuyu bu alanda ele alan 
Prof. Dr. Ebru Ceylan yazısında 
“koronavirüs salgını öngörülmez bir 
bulaşıcı hastalık olduğundan bütün 
ülkelerde bu küresel salgına karşı 
çeşitli idari, ekonomik ve hukuki 
pek çok önlem alınmıştır. 

Dünyanın pek çok ülkesinde bi-
lim adamları hastalığın özellikleri ve 
aşısı ilgili araştırmalarına devam et-
mektedir. Tüm dünyaya yayılan bu 
salgın nedeniyle ülkeler arasındaki 
ulaşım durmuştur, sınır kapıları 
kapatılmıştır, birçok işyerlerinin 
faaliyetleri durdurulmuştur, pek 
çok sektör olumsuz etkilenmiştir. 
Dünya Sağlık Örgütü 12.03.2020 
tarihli kararında bu küresel salgı-
nı “pandemi” ilan etmiştir,” diyerek 
yaşanan süreci Tüketici Hukuku 
açısından ele alıyor. 

Bu konuda Yüksek Mahkeme 
kararlarına da yer vermeyi sürdü-
receğiz. 

***

Yeni yayınlarda buluşmak umu-
duyla… 

Yayın Kurulu 



YAZILAR





TÜKETICI HUKUKU ALANINDA  
KORONAVIRÜS SÜRECININ ETKILERI 1

Prof. Dr. Ebru CEYLAN

Giriş 

 Koronavirüs salgını öngörülmez bir bulaşıcı hastalık olduğundan bü-
tün ülkelerde bu küresel salgına karşı çeşitli idari, ekonomik ve hukuki 
pek çok önlem alınmıştır. Dünyanın pek çok ülkesinde bilim adamları 
hastalığın özellikleri ve aşısı ilgili araştırmalarına devam etmektedir. Tüm 
dünyaya yayılan bu salgın nedeniyle ülkeler arasındaki ulaşım durmuş-
tur, sınır kapıları kapatılmıştır, birçok işyerlerinin faaliyetleri durdu-
rulmuştur, pek çok sektör olumsuz etkilenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 
12.03.2020 tarihli kararında bu küresel salgını “pandemi” ilan etmiştir. 

Türkiye’de de halka; evde kalmaları gerektiği, zorunlu olmadıkça so-
kağa çıkmamaları gerektiği söylenerek sokağa çıkma yasağı getirilmiş-
tir; eğitim hayatında okullarda ve üniversitelerde uzaktan eğitim süreci 
başlatılmıştır. Yurtdışından gelen yolcular için karantina uygulanmıştır. 
26.03.2020 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanan 7226 sayılı Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘un2 geçici m. 1 hükmü ile 
hak kayıplarının önüne geçmek için yargılama hukuku alanı ile ilgili bazı 
önlemler getirilmiştir. Yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi ama-
cıyla getirilen durma sürelerinin, 15.6.2020 tarihine kadar uzatılmasına 
ilişkin 2480 sayılı Cumhurbaşkanı kararı3 Resmî Gazete’ de yayımlanmış-
tır. Böylece ülkedeki tüm duruşmalar ertelenmiştir ve ivedi işler dışında 
yargılama faaliyetlerine son verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanlığı kararıyla4 tüm kredi borçları 30.4.2020 tarihine kadar icra 
takibine konu edilemez hükmü getirilmiş, yürütülmekte olan takipler de 

1 İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 
2 Bu çalışma , 01.06.2020 tarihinde Türkiye Bilimler Akademisinin Üniversitelerden ta-

lep ettiği Koronavirüsün etkileri ile gönderdiğimiz raporun genişletilmiş halidir ve aynı 
zamanda İstanbul Barosu Tahkim Merkezinde 19.05.2020 tarihinde Av. İsmail Altay 
‘ın daveti üzerine instagram sitesinde katıldığım “Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici 
Hakları “ile ilgili konuşmamın da yazıya dökülmüş şeklidir.   RG. 26.03.2020 S. 31080 
(Mükerrer)

3 RG. 30.04.2020 S.31114.
4 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın 22.3.2020 tarihli ve 31076 sayılı resmî 

gazetede yayınlanan 21.3.2020 tarihli ve 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ertesi 
gün https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-2.pdf adresinden 
erişildi. ( erişim tarihi 12.05.2020)
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olduğu yerde durdurulduğu için bu durum tüketici kredileri için de geçer-
li hale gelmiştir. Türkiye ‘de haziran ayında yavaş yavaş yeniden ulaşım 
başlatılmıştır ve işyerleri açılmıştır,ancak pek çok kısıtlama devam et-
mektedir.

 Koronavirüs pandemisi sürecinde tüketicilerin pek çok sektörde çeşit-
li şikâyetleri ortaya çıkmıştır. Koronavirüs sürecinde tüketiciler en çok 
ekonomik destek taleplerine cevap verilmemesi, faturalarda artış olma-
sı, salgından korunmak için ihtiyaç duyulan maske, eldiven, dezenfek-
tan, kolonya ve bazı temel gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili şikâyetlerde 
bulunduğu görülmüştür5 . Ayrıca korona salgını döneminde bazı banka-
ların çeşitli reklamlarla tüketicilerin kredi almaya teşvik ettikleri ve bunu 
fırsata çevirdiğine ilişkin şikâyetler görülmüştür6 . Ayrıca koronavirüs 
salgınının başlamasıyla pek çok tüketici internet üzerinden alışverişe 
yönelmiştir. Bu nedenle alışveriş ve siparişlerin tesliminde yoğunluk 
yaşanmış ve tüketicilerin siparişlerinin geç gelmesi ya da yanlış ürün yol-
lanması gibi aksaklılar ortaya çıkmıştır. İstanbul‘ da doğalgaz faturaları 
hakkındaki şikâyetlerin ardından ‘mevzuata aykırı sürelerde faturaland-
ırma’ yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İstanbul 
Gaz Dağıtım  Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ)’ ye soruşturma başlatmıştır. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ nca (EPDK) İstanbul’dan gelen yük-
sek fatura şikâyetlerinin tek tek incelendiği ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ’ 
ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğinin tespit edil-
diği açıklandı. Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönet-
meliği’ nin m. 48 hükmüne göre abonelere çıkarılacak faturaların “önceki 
okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, 
aylık okur“ şeklinde düzenlenmesine rağmen, İGDAŞ’ ın vatandaşlara 40-
45 günlük fatura kestiği belirlenmiştir7. 

Pek çok tüketici sözleşmesinde sözleşme kurulduktan sonra bu koro-
navirüsün etkisiyle tarafların borçlarını ifa etmelerinde güçlükler ve geçici 
veya sürekli ifa imkânsızlıkları ortaya çıktı8. Tüketiciler hizmetten yarar-
lanamama durumu, hizmet veren işletmeler açısından da hizmeti yerine 
getirememe halleri söz konusu olmuştur. Bu süreçte, tüketiciler hizmetle 

5 https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/banka-e-ticaret-ve-nete-sikayet-yagdi-6200348 
(erişim tarihi 18.05.2020)

6 https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/salginla-birlikte-tuketici-sikayetleri-art-
ti-481076.html (erişim tarihi: 18.05.2020)

7 https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/2-8127/epdkdan-igdasa-sorusturma (erişim tarihi 
18.05.2020)

8 PEKDİNÇER, Tamer/TOPRAKKAYA BABALIK, İrem, Korona Virüs Salgınının Sözleş-
melere Etkisi, İfa İmkânsızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama, LexperaBlog, İstanbul, 2020. 
(erişim tarihi: 12.05.2020)
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ilgili ödedikleri ücretin iadesine ilişkin sorunlar yaşanmaktadır. Bütün bu 
sorunlar gelecekte sektörlere göre çok detaylı incelemelere neden olacak-
tır. Örneğin tüketicilerin yaptığı eğitim ve kurs sözleşmelerinde yeniden 
uyarlama ihtiyacı doğdu. ABD‘ ye Work and Travel programı ile gitmek 
isteyen öğrenciler ABD‘ deki koronavirüs salgın vaka sayısının en yük-
sek olduğu ülkelerden biri olduğu için sözleşmenin bu olağanüstü durum 
nedeniyle feshedilmesi veya yeniden uyarlanması yoluna başvurdular. 

Koronavirüs pandemisi sürecinde ülkemizde tüketicilerin en çok 
etkilendiği alanlarda yeni düzenlemeler yapılması gerekmiştir. Bu nedenle 
paket tur sözleşmeleri, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri, mesa-
feli sigorta sözleşmeleri alanında ve Tüketici Hakem heyetleri alanındaki 
yeni hukuki düzenlemelerin hukuken incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu 
çalışmamızda öncelikle sözleşmelerle ilgili temel prensipler ,tüketicileri 
ilgilendiren paket turlar, havayolu ile seyahat eden yolcuların hakları ,tü-
ketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ve mesafeli sigorta sözleşmeleri, 
mal ve hizmet bağlantılı sigortalar, uzaktan satış cihazları ile pazarlama, 
Tüketici Hakem Heyetleri ve Haksız Ticari Uygulamalara ilişkin hukuki 
görüşlerimiz belirtilerek yeni düzenlemeler incelenmiştir. 

Tüketici Hukuku kapsamı içinde daha pek çok alanda sorunlar orta-
ya çıkacaktır. Bu sorunlar ortaya çıktıkça hukuki çözümlerle ilgili gele-
cekteki çalışmalarımızda açıklamalar yapılacaktır.Tüketici olan öğrenci-
lerle ilgili de pek çok sorun doğacaktır. Özellikle koronavirüs sürecinde 
Üniversiteler tatil edildiğinden özel yurtlarda kalan öğrenciler yurtlarında 
kalamadılar , kendi evlerine döndüler. Yurt işleten şirketler, 6502 sayılı 
TKHK. anlamında hizmet sağlayıcısı , öğrenciler ise tüketici konumunda-
dır. Üniversiteler tatil edildiği için bu kira sözleşmeleri bir tüketici işlemi 
niteliğinde olduğundan TBK.m.137 hükmündeki kısmi ifa imkansızlığı bu 
sözleşmeler için söz konusudur.TKHK. gereği de aldıkları hizmet kadar 
ücret ödemeleri gereklidir. Bu hizmet dönemi belirlenerek yurt ücretine 
göre Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine başvurmaları 
mümkündür. 

I.Sözleşmelerin Temel Prensipleri 

Borçlar hukukunda sözleşmelerin temel prensibi sözleşmeye bağlı-
lığı belirten ahde vefa prensibidir (pacta sund servanda prensibi)9. Bu 
prensip, sözleşmeye istikrarın ve güvenin korunmasını esas alarak söz-
leşme kurulduktan sonra şartlar değişmiş olsa dahi borçlu borcunu ifa 
ile yükümlü olduğunu ifade eder. Ancak sözleşme kurulduktan sonra çe-
şitli değişiklikler meydana gelebilir. Hatta sözleşme kurulduktan sonra 

9 KAPLAN İbrahim, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Ankara 2007,s.95.
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öngörülemeyen, öngörülmesi de beklenmeyen değişiklikler oluşabilir. 
Böyle bir durumda tarafların yüklendikleri edimler arasındaki denge 
dürüstlük kuralına aykırı şekilde aşırı ölçüde bozulmuş olabilir ve bu 
dengesizliğin oluşmasında borçlunun hiçbir kusuru bulunmayabilir. İşte 
bu durumlarda sözleşmeye bağlılık ilkesinin katı bir şekilde uygulanması 
sözleşme adaletine uygun düşmeyebilir. Bu nedenle bir diğer prensip olan 
clausula rebus sic stantibus prensibi10 sözleşmenin değişen uyarlanması-
nı düzenler. Kanımızca da sözleşme kurulduktan sonra önemli değişme-
lerin meydana gelmesi halinde TMK. m. 2‘ deki dürüstlük kuralı gereği 
aynen ifa yerine sözleşmenin uyarlanması yoluna gidilmesi daha adalete 
uygundur11.

II. Mücbir Sebep ve Benzer Kavramlar

Koronovirüs salgını, somut sözleşmedeki koşullara göre mücbir sebep 
sayılabilir. Ancak mücbir sebep olarak kabul edilmediği durumlarda ise 
beklenmeyen hal kapsamında veya aşırı ifa güçlüğü şeklinde değerlendi-
rilmesi mümkündür. Birçok tüketici sözleşmesinde koronavirüs salgını-
nın tüketiciler için mücbir sebep sayılacağı düşüncesindeyiz, ancak elbet-
te değerlendirme yapılırken tüketicinin aldığı mal veya hizmetin ifasının 
kısmen veya tamamen imkânsız hale gelip gelmediği incelenmelidir12. Tü-
keticiler öncelikle tüketici sözleşmesindeki mücbir sebep ve beklenmeyen 
hal kayıtlarına bakmalıdır. Tüketici sözleşmelerinin pek çoğu tek taraf-
lı düzenlenmiş olduğundan haksız kayıtlar konulma ihtimali yüksektir. 
Böyle bir durumda TKHK. ‘daki haksız şartlarla ilgili düzenlemelerden 
yararlanabilirler. Ayrıca tüketici sözleşmesinki malın veya hizmetin ayıplı 
ifası halinde tüketiciler, TKHK. ‘da düzenlenen seçimlik haklarına başvu-
rabilirler. 

Türk Hukukunda mücbir sebebi düzenleyen genel bir hüküm yoktur. 
Türk Borçlar Kanunu’nda mücbir sebebin tanımı yapılmamış, hüküm ve 
sonuçları düzenlenmemiştir. Bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için 
gerekli bir takım unsurlar vardır. Ancak bu unsurların bir araya gelmesi 
ile vuku bulan olay belli bir ağırlığa ulaşıp mücbir sebep olarak adlandı-
rılabilir ve buna bağlı olarak Borçlar Hukukunda bir takım sonuçlar do-
ğurur. Bu unsurlar; haricilik, kaçınılmazlık ve öngörülemezlik ve borcun 
ihlali ile mücbir sebep sayılan olay arasında uygun illiyet bağının varlığı-

10 EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Ankara 2019,s.541.
11 DOĞAN, Gülmelahat, Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Sözleşmenin Değişen Koşullara 

Uyarlanması, TBBD 2014 (111), s.9-36.
12 Aynı kanıda , ÖZER , Turan , Özel Hukukta Mücbir Sebep Beklenmeyen Hal Covid-19 

Yorumu , İstanbul 2020 , s. 54.
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dır13. Mücbir sebebin haricîliğinden, olayın kaynağının, borçlunun faaliyet 
sahasının dışında bulunması anlaşılır. Kaçınılmazlık kavramı objektif ve 
mutlak bir anlam taşımaktadır. Borcun ifasını engelleyen olgunun taraf-
larca sözleşme kurulduğu sırada öngörülebilir olup olmadığı, objektif ko-
şullara göre belirlenir. Buna göre, önemli olan, borçlunun, borcun ifasına 
engel olabilecek bir olayın meydana gelebileceğine ilişkin gerçekçi bir ih-
timali öngörmesinin mümkün olup olmadığıdır14. Beklenmedik halde ise 
mücbir sebepten farklı olarak kaçınılmazlık; sorumlunun kişi yönünden 
nispi olarak değerlendirilir15 ve beklenmedik hal her zaman illiyet bağını 
kesmeyebilir16 . Borçlu; borcun ifa edilmemesinin, beklenmedik halden, 
mücbir sebepten veya alacaklı yüzünden ileri geldiğini ispat ederse kusu-
ru bulunmadığını ispat ederek borcun ifa edilmemesinden ötürü sorum-
luluktan kurtulur. 

Mücbir sebep, edimin ifasını imkânsız hale getirmektedir. İfa imkân-
sızlığı iki şekilde karşımıza çıkar; sürekli ifa imkânsızlığı ve geçici ifa 
imkânsızlığı. Sürekli ifa imkânsızlığı, borcun ifa edilememesine yol açan 
engelin ortadan kalkmasının mümkün olmaması halinde gündeme gel-
mektedir. Geçici ifa imkânsızlığında ise borcun ifasının önündeki engel 
sürekli değildir ve bu nedenle söz konusu engel ortadan kalktıktan sonra 
borcun yerine getirilebilmesi mümkündür. Geçici ifa imkânsızlığı kural 
olarak borcu sona erdirmez, ancak geç ifa nedeniyle kusursuz borçlu te-
merrüdü olabilir17.

Aşırı ifa güçlüğü Türk Borçlar Kanunu’nun 138. maddesinde düzen-
lenmiştir. Bu madde, 6098 sayılı TBK ‘na getirilen yeni bir maddedir. Bu 
hüküm sözleşmeye bağlılık (ahde vefa) prensibinin istisnalarından biri 
olan işlem temelini çökmesine ilişkindir18. Aşırı ifa güçlüğünden bahse-
dilebilmesi için; sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve 
öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durumun ortaya çıkması, 
bu durumun borçludan kaynaklanmamış olması, söz konusu durumun, 
sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları kendisinden ifanın istenme-
sini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine de-
ğiştirmiş olması ve borçlunun, borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın 

13 EREN , s.629 vd..
14 EREN , s.633.
15 TEKİNAY, S. S./ AKMAN, Sermet/ BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP Atilla, Borçlar Huku-

ku Genel Hükümler, İstanbul 1993, s. 1003
16 EREN, s. 629

17 PEKDİNÇER/TOPRAKKAYA BABALIK, sözleşmeye etkisi (erişim tarihi: 12.05.2020)
18 CEYLAN, Ebru, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Önemli Yenilikler ve 

Değişiklikler, Staj Eğitim Merkezi Güncel Eğitim Seminerleri, 1 Nisan 2011, Staj Eğitim 
merkezi yayın no: 6, İstanbul Barosu yayınları, İstanbul 2012, s. 75.
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aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş ol-
ması koşullarının bulunması gerekir. Koronavirüs salgını etkilerinin bazı 
sözleşmeler yönünden mücbir sebep derecesine ulaşmadığı düşünülüyor-
sa, imkânsızlık nedeniyle borç sona ermez ancak  TBK m. 138 uyarınca 
aşırı ifa güçlüğü nedeniyle mahkemeden sözleşmenin uyarlanmasının ta-
lep edilmesi mümkündür19. Yargıtay kararlarında konut kredisi ile ilgili 
uyuşmazlıklarda aşırı ifa güçlüğünün uygulanması ile ilgili koşullar detay-
lı belirtilmektedir . Yargıtay, aşırı ifa güçlüğü için söz konusu olayın ön-
görülmez olması gerektiğini , öngörülen olaylar halinde ise bu durumun 
aşırı ifa güçlüğü yaratmadığını belirtmektedir20. 

III. Tüketici Hukukunda Koronavirüs Sürecindeki Yeni Düzenlemeler

A.Paket Tur Sözleşmeleri İle İlgili Yeni Düzenleme 

 Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik RG. T. 15.05.2020 S. 31128 yayınlanarak aynı tarihte yü-
rürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’ 
ne21 geçici madde eklenmiştir. Bu madde ile “Covid-19 salgını nedeniyle 
sözleşmenin feshi“ ile ilgili yeni bir kural getirilmiştir. Bu madde ile ilgili 
açıklamalara geçmeden önce paket tur sözleşmesindeki önemli tanımlar, 
Paket tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’ nin uygulama alanı, paket tur düzen-
leyicisi veya aracısının sözleşme düzenleme yükümlülüğü incelenmiştir. 
Daha sonra ise koronavirüs salgınında paket tur düzenleyenin, aracısının 
ve bağımsız hizmet sağlayıcısının sorumluluğu konusu içinde yeni getiri-
len Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi ile ilgili görüşlerimiz ve 
Paket Tur Yönetmeliğinin diğer hükümleri incelenmiştir. 

19 PEKDİNÇER/TOPRAKKAYA BABALIK, sözleşmeye etkisi, (erişim tarihi: 12.05.2020).
20 Y. 13. HD. 2013/27196 E. K.2014/2085 sayılı kararında davacı davalı bankadan Japon 

yenine endeksli konut kredisi kullandığını ancak kurdaki artışlar nedeniyle daha son-
ra sözleşmeye tahammül etmek mümkün olmadığını ileri sürerek hakimin sözleşmeye 
müdahalesini istemiştir . İlk derece mahkemesinin kısmen kabul ettiği bu davayı davalı 
temyiz etmiştir. Y. 13. HD.Japon yeninin TL karşısında aşırı değer kazandığını ileri sü-
ren davacının başlangıçta seçme özgürlüğü olduğunu , serbest iradesiyle kredi türünü 
belirlediğini , ülkemizde zaman zaman ekonomik krizlerin söz konusu olduğu ve bu 
bağlamda dövizle borçlanmanın risk taşıdığının toplumun büyük çoğunluğu tarafından 
bilinen bir olgu olduğundan davacın bu riski önceden öngörebilecek durumda olduğu 
için işlem temelinin çökmesinden söz edilemeyeceğine 28.01.2014 tarihinde karar ver-
miştir (ÖZER , s. 107-110) Y. 13. HD. 2013/16898 E. K. 2014/18895 sayılı kararında 
davacı davalı bankadan İsviçre Frankına endeksli konut kredisi kullandığını , ancak 
kurlardaki artış nedeniyle taksitlerin yükselme gösterdiğinden borcunun ödenmesinin 
imkansız hale geldiğini ileri sürerek sözleşme öncesinde bilgi formu verilmediğinden 
sözleşmenin geçersiz olduğunun tespitine , bu talep yerinde görülmez ise sözleşme-
ni değişen koşullara uyarlanmasını istemiştir. İlk derece mahkemesinin red kararını 
davacı temyiz etmiştir. Y. 13. HD. dövizle borçlanmalarda Türk lirasının değer kaybet-
tiğinin kolayca bilinebilecek ve öngörülecek bir husus olduğunu , hakimin bu koşulla-
rın bulunup bulunmadığnı yeterince incelemeden karar vermesi nedeniyle bozmuştur ( 
ÖZER , s. 125-131).

21 RG. 14.01.2015 S. 29236.
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1. Paket Tur Sözleşmesindeki Önemli Tanımlar

Paket tur sözleşmeleri ilk defa hukukumuzda 4077 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun m.6/C hükmüne 4822 sayılı Kanunla ek-
lenmiştir22. Bu hükümde paket tur sözleşmelerinin; ulaştırma, konakla-
ma ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az iki-
sinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü 
yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya ge-
celik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, 
önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmeler olduğu belirtilmiştir. Daha sonra 
ise paket tur sözleşmeleri, 6502 sayılı TKHK. m. 51 hükmü ve Paket Tur 
Sözleşmeleri Yönetmeliği’ nde çok daha detaylı düzenlenmiştir23.  

“Paket tur sözleşmesi”, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tara-
fından ulaştırma konaklama, ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı 
olmayan başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte, her şeyin 
dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi 
dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği 
sözleşmelerdir. ( TKHK.m.51/I, Paket Tur Yön.m.4 a)

 “Bağımsız hizmet sağlayıcısı“, bir paket tur içinde yer alan hizmet-
lerden bir veya bir kaçını paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile yaptığı 
sözleşme gereği katılımcıya sunan gerçek veya tüzel kişidir. (Paket Tur 
Yön.m.4 a)

“Başka turizm hizmetleri“, Ulaştırma ve konaklama hizmetlerine bağlı 
olmayan araç kiralanması, kültürel, tarihi veya turistik yerlerin gezdiril-
mesi, gösteri, konser veya spor faaliyetlerinin düzenlenmesi veya izlettiril-
mesi ya da rehberlik hizmetlerini ifade eder. (Paket Tur Yön.m.4 b)

“Katılımcı”, herhangi bir paket turu satın alan veya almayı taahhüt 
eden, adına ya da lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması ta-
ahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen tüketiciyi 
belirtmektedir. ( Paket Tur Yön.m.4 ç)

“Paket tur aracısı“, paket tur düzenleyicileri tarafından hazırlanmış 

22 CEYLAN, Ebru , Paket Tur Sözleşmesinde Tüketicinin Korunması, Galatasaray Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. I, Özel Hukuk 2004/1, Prof.Dr. Erden Kuntalp’e 
Armağan, s.241 vd.; CEYLAN, Ebru, 4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Getirdiği Yeni Düzenlemeler”,Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/2, s.267 vd.

23 CEYLAN , Ebru ,Paket Tur Sözleşmesiyle İlgili 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ‘a Göre Getirilen Düzenlemeler , İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi , S. 1, Aralık 2015, s. 71 vd. ; CEYLAN, Ebru , 6502 Sayılı Yeni Tü-
keticinin Korunması Hakkında Kanunun Getirdiği Düzenlemeler , İstanbul 2015, s.101 
vd.; CEYLAN, Ebru ,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ‘un Getirdiği  
Önemli Yenilikler ve Değişiklikler , İstanbul Barosu Mart- Nisan Sayısı , 2015, s. 133 vd.
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olan paket turları satışa sunan gerçek veya tüzel kişidir. ( Paket Tur 
Yön.m.4 d)

“Paket tur düzenleyicisi”, paket turları düzenleyen ve bu turları kendisi 
veya aracısı vasıtasıyla satışa sunan gerçek veya tüzel kişidir. ( Paket Tur 
Yön.m.4 e)

“Tüketici”, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek 
veya tüzel kişidir ( TKHK. m. Paket Tur Yön. m. 4 g). Ticari veya mesle-
ki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de 
tüketici olarak kabul edilir (TKHK. m. 51/IX).

2. Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinin Uygulama Alanı 

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’ nin uygulama alanına paket tur, 
paket tatil, paket seyahat veya benzeri isimler altında düzenlenen sözleş-
meler girmektedir. Bu Yönetmelik hükümleri a) Paket turun ayrıntıları-
nın, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya katılımcısı tarafından belirlendi-
ği veya aynı paket tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı faturalandırıldığı; b) 
Başka ülkelerdeki paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından düzen-
lenmekle birlikte Türkiye’deki bir aracı veya temsilci vasıtasıyla satışa su-
nulan; c) Ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetin-
den faydalanan kişilerle kurulan sözleşmelere de uygulanır (Yön. m. l2 ).

3.Paket Tur Düzenleyenin ve Aracısının Sözleşme Düzenleme Yü-
kümlülüğü 

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’ nin m. 6 hükmünde paket tur söz-
leşmesi düzenleme yükümlülüğü belirtilmiştir. Bu hükmün birinci fıkra-
sına göre paket tur düzenleyicisi veya aracısı katılımcılarla paket tur söz-
leşmesi düzenlemek zorundadır. Paket tur sözleşmelerinde, paket turu 
oluşturan hizmetler kapsamında bulunması halinde m. 5‘ de24 yer alan 
bilgilere ek olarak a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı ve varsa temsil-
cisi ile katılımcının adı veya unvanı, açık adresi, telefonu ve diğer iletişim 

24 “(1) Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce katılımcıya ön bilgilendirme amaçlı 
broşür verilmesi zorunludur.(2) Katılımcıya sunulan broşür veya ekinde; paket turun 
vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin 
yanı sıra, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında bulunması halinde, aşağıdaki bil-
gilerin de yer alması zorunludur: a) Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, b) Kul-
lanılan ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfı, hareket ve dönüş tarihleri, saatleri 
ve yerleri, c) Konaklama tarihleri de belirtilerek konaklamanın türü, yeri, nitelikleri, 
sınıfı ve bu sınıflandırma Türkiye’de uygulanandan farklı ise bu farklılığa ilişkin uyarı, 
ç) Yemek planı, d) Yolculukta izlenecek güzergâh, e) Paket turun özelliklerine uygun 
olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgi, f) Paket turun düzenlenmesi 
için asgari bir katılımcı sayısı öngörülmüşse bu sayı ve bu sayıya ulaşılamadığı takdirde 
katılımcıya paket turun iptalinin bildirileceği son tarih, g) 14/9/1972 tarihli ve 1618 
sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenmesi 
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bilgileri; b) Paket turun varış yerleri ile belirli bir süre kalınacak olması 
durumunda tarihleriyle birlikte kalış süreleri; c) Paket turun Türk Lirası 
olarak vergiler dâhil toplam fiyatı; ç) 9 uncu maddeye göre fiyat değişik-
liğinin şartları ve paket tur fiyatına dâhil olmayan vergi, resim, harç ve 
benzeri yasal yükümlülükler; d) Ödeme planı ve şekli, e) Katılımcı tara-
fından sözleşme kurulmadan önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına 
bildirilen ve taraflarca kabul edilen özel talepler; 

f) Mücbir sebep halleri ve bu hallerde tarafların hak ve yükümlülük-
leri; g) Sözleşmeden dönme ve fesih şartları ile ilgili bilgileri de vermek 
zorunludur. Bu hükmün ikinci fıkrasına göre yurt dışı turlarda sözleşme 
bedeli döviz cinsinden belirlenebilir. Ödemede hangi kurun esas alınacağı 
sözleşmenin kurulması esnasında taraflarca belirlenir.

 Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’ nin m.6/I bendi “mücbir sebep 
kaydının“ konulması zorunluluğu getirmektedir. Tur şirketleri paket tur 
sözleşmelerinde mücbir sebep kaydına yer vermektedir. Paket tur söz-
leşmelerindeki “mücbir sebep kayıtları“ emredici hükümlere aykırı ol-
mamak kaydıyla taraflar arasındaki ilişkide öncelikle bakılması gereken 
kayıtlardır. 

4.Koronavirüs Salgınında Paket Tur Düzenleyenin, Aracısının ve 
Bağımsız Hizmet Sağlayıcısının Sorumluluğu 

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 25 ile 

“Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi “ başlıkla aşağıdaki 
GEÇİCİ MADDE 1 hükmü eklenmiştir. Bu hükme göre: “ (1) Bu Yönet-
meliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildi-
riminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on 
dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 
5.2.2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma 
içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur dü-
zenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip bel-
gelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü 
izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir. (2) Katılımcının bil-
gilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu ver-

zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgi, ğ) Turist rehberliği hizmetlerine 
ilişkin bilgi.(3) Katılımcıya verilen broşürde yer alan bilgiler paket tur düzenleyicisi ve 
aracısı için bağlayıcıdır.(4) Broşürde yer alan bilgiler, sözleşme kurulmadan önce bro-
şürde açıkça belirtilmek ve katılımcıya bildirilmek şartıyla sözleşme kurulduktan sonra 
ise tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir “.

25 RG. T. 15.05.2020 S. 31128. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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gi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak 
üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki 
altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir. (3) Katılımcının 
birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri 
saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket 
tur düzenleyicisi veya aracısına aittir.”

Hükmün Değerlendirilmesi: Bu hüküm gereği tüketici ödemesi 
zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar 
haricinde kendisine bedel iadesi olacağı düzenlenmiştir. Bu bedel iadesi-
nin kapsamına zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerin de 
girmemesi tüketici hakları bakımından olumsuz olmuştur. Ayrıca uçuş 
yasağı kalktıktan sonraki iki ayı izleyen 14 gün içinde iade edilmesi tüke-
ticinin ödediği ücrete geç kavuşması anlamına gelmektedir. Bu durumda 
tüketici Türkiye’nin ekonomik ortamında maddi zarara uğramış olacaktır. 
Tüketici hakları geç iade nedeniyle olumsuz etkilenecektir, çünkü ülke-
mizde yüksek enflasyonun etkisiyle para değerinin sürekli düşmektedir. 
Eğer tüketici yılın başında erken rezervasyon indirimlerine kapılarak bir 
tur almışsa, mart ayında ilk vakası görülen koronaviüs gibi mücbir sebep 
nedeniyle turun yapılamaması nedeniyle tur ücreti iade edilemediğinden 
çok büyük zarara uğramış olacaktır. Kanımızca bu düzenleme tüketicileri 
değil, paket tur düzenleyenleri koruyan bir düzenleme olmuştur. 

TKHK. m. 51/VIII hükmünde ve Paket Tur Sözleşmeleri Yön. m. 13 
hükmünde paket tur düzenleyenin, aracısının ve bağımsız hizmet sağla-
yıcısının paket tur sözleşmesinin “hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi“ ne-
deniyle katılımcının uğradığı her türlü zarardan sorumlu olduğu kabul 
edilmiştir. Katılımcı, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazmi-
nat talep edebilir.

Paket Tur Sözleşmeleri Yön. m.14 hükmüne göre paket tur düzenle-
yicisi veya aracısı, sözleşmeye aykırılığın sebepleri a) Katılımcının kusu-
runun bulunması; b) Sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan üçüncü 
bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması; c) 
Mücbir sebebin bulunması; ç) Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya 
bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen 
öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi; d) Pa-
ket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması 
nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket tu-
run başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri sak-
layıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması hallerinde sözleşmenin hiç veya 
gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Ay-
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rıca (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hallerde, paket tur düzenleyicisi 
veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, katılımcının zor durumda kalması 
halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlü tutulmuştur. Bu 
hükümde görüldüğü gibi mücbir sebep durumunda paket tur düzenleyen, 
paket tur aracısı sorumluluktan kurtulmaktadır. Böylece tüketici, mücbir 
sebep nedeniyle sözleşmeyi feshederse tazminat talep edemez, çünkü Pa-
ket Tur Yön. m. 14 /I hükmüne göre sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa 
edilmemesi nedeniyle doğan zarardan dolayı paket tur düzenleyene veya 
aracısı başvuramaz. 

Paket tur sözleşmelerinin koronavirüs salgını süreci devam ederken 
ifa edilememesi, hukuki anlamda hangi soruna neden olmaktadır? Türk 
Borçlar Kanunu’nda ifa imkânsızlığı m. 136/ I düzenlenmiştir. Paket Tur 
sözleşmelerine Türk Borçlar Kanunu’nun 136/II hükmü uygulanmaz, 
çünkü Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde özel bir düzenleme olarak 
16/IV hükmü bulunmaktadır.

Tüketicinin paket tur sözleşmesini fesih hakkı, Paket Tur Sözleşmeleri 
Yön. m. 16 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükmün üçüncü fıkrasında 
mücbir sebep hali düzenlenmiştir. Katılımcının gerekli tüm özeni göster-
mesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir 
sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre 
kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç 
ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere 
ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç ol-
mak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş oldu-
ğu bedel kendisine iade edilir. Ayrıca bedel iadelerinin, fesih bildirimi-
nin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört 
gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Tüketici, 
koronavirüs salgını sebebiyle paket tur sözleşmesini feshedebilir ve tur 
bedelinin iadesini talep edebilir. Ancak tüketici mücbir sebep halinde, 
paket tur düzenleyenden ücret iadesi dışında, tazminat talep edemez.  
Eğer korona virüsü salgını, tüketicinin paket tur/tatil ve benzeri sözleş-
mesinden yararlandığı sırada söz konusu olduysa, Tüketicinin Korunma-
sı Hakkında Kanun’un m.51/VII hükmüne göre uygulanır. Tüketicinin, 
sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle be-
delin indirilmesini talep etme hakkı vardır. Paket tur düzenleyicisinin, 
tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya 
getiremeyeceği tespit edildiğinde tüketici sözleşmeden dönebilir. Bu hâl-
lerde paket tur düzenleyicisi veya aracısının ücret talep etme hakkı sona 
erer. Yapılmış olan ödemelerin sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren 
tüketiciye derhâl iade edilmesi zorunludur. Ancak paket tur düzenleyicisi 
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o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden hizmetten faydalan-
dığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.

B. Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yeni Dü-
zenleme 

Yeni düzenleme ,Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair 
Yönetmelik ‘e eklenen yeni bir hükümdür. Bu hükmü açıklamadan önce 
mevcut Yönetmelik ile ilgili bilgiler sunmakta yarar vardır. Havayolu ile 
Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik 26 (HSYY) hüküm-
lerinde önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bu Yönetmelik ile havayolu ile 
seyahat eden yolcunun hakları korunmaktadır27. Ayrıca 6502 sayılı Tüke-
ticinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde havayolu ile taşınan yol-
cunun hakları korunmaktadır.

1. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetme-
lik’te Yer Alan Önemli Tanımlar

Temel Kavramlar, HSYY m. 4 hükmünde düzenlenmiştir. Burada en 
önemli temel kavramlar belirtilmiştir. “ Yolcu” , havayolu ile seyahat eden 
kişilerdir (m. 4 r) .

“ Havaalanı işletmecisi “ ile havaalanının işletiminden sorumlu kamu 
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel tüzel kişiler (m. 4 e) , “ Hava taşı-
ma işletmesi “ ile geçerli bir işletme ruhsatına sahip bir ticari hava taşıma 
işletmesi ( m.4 f) ve ; “uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi “ kavramı 
ile bir yolcu ile mevcut bir sözleşme kapsamında veya o yolcu ile sözleş-
mesi bulunan başka bir tüzel veya gerçek kişi yerine bir uçuşu gerçek-
leştiren veya gerçekleştirmeyi planlayan hava taşıma işletmesini (m. 4 o) 

Uçuşlar tarifeli veya tarifesiz olabilir: “tarifeli uçuş” kalkış saatleri 
ve ücretleri önceden ilan edilen, halkın kullanımına açık belirli bir dü-
zende yapılan seferdir (m. 4 k); “tarifesiz uçuş” ise belirli bir düzene bağ-
lı kalmadan tarifeli seferler dışında yapılan seferdir (m. 4 l) .

“ İptal” , önceden planlanmış olan ve en azından bir yerin rezerve edil-
diği bir uçuşun gerçekleştirilmemesidir (m. 4 g) .” Uçağa kabul edilme-
me “ m. 2/I ‘de öngörülen hususlar kapsamında, sağlık, emniyet, güvenlik, 
uygun olmayan seyahat belgeleri gibi sebeplerle uçuşa kabul edilmemeleri 
için makul gerekçelerin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere, uçuşa 
kabul edilmek üzere onaylanmış rezervasyon kaydı olan geçerli bir bilete 
sahip olmalarına rağmen yolcuların uçağa kabul edilmemesidir (m. 4 n).

26 RG. Tarih: 03.12.2011, Sayı: 28131.
27 CEYLAN , Ebru ,Tüketici Hukukunda Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Sahip Ol-

dukları Haklar, Prof. Dr. Ali Necip Ortan ‘ a Armağan , C. I , Banka ve Finans Hukuku 
Dergisi,C. 8/Sayı: 32,Yıl: 2019 , Aralık s.861.
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Bu Yönetmeliğe göre olağanüstü haller ,uçuşu icra eden hava taşıma 
işletmesinin çalışmasını etkileyen özellikle siyasi istikrarsızlık, ilgili uçu-
şun gerçekleştirilmesine uygun olmayan meteorolojik şartlar, doğal afet-
ler, güvenlik riskleri, beklenmedik uçuş emniyeti noksanlıkları ve grev 
gibi durumlardır (m. 4 ğ).

 2. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetme-
liğin Uygulama Alanı 

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik 
(HSYY.) havayolu ile seyahat eden yolcuların sahip olduğu haklar ve bu 
hakların geçerli olduğu durumlar ile yolcuların uçağa kabul edilmediği, 
uçuşlarının iptal edildiği ve uçuşlarının ertelendiği durumlardaki asgari 
haklarını belirlemek ve düzenleme için çıkarılmıştır (HSYY.m. 1). Yönet-
meliğin uygulama alanına giren havayolu uçuşları, yolcular ve araçlar be-
lirtilerek yer, kişi ve araçlar dikkate alınarak bir düzenleme yapılmıştır. 
Yer bakımından merkezi Türkiye’de bulunan hava taşıma işletmelerinin 
Türkiye’deki havaalanlarına/havaalanlarından yaptıkları bütün uçuşlar-
da ve yabancı hava taşıma işletmelerinin ise sadece Türkiye’deki hava-
alanlarından yaptıkları bütün uçuşlar kapsamdadır. Bu uçuşlar tarifeli 
veya tarifesiz olabilir 28. Paket tur sözleşmesi kapsamındaki uçuşlar da bu 
kapsama girmektedir. Yönetmeliğin uygulama alanındaki yolcular, hem 
Türk firmaları hem de yabancı firmaların yolcuları olabilir, ilgili uçuş için 
onaylanmış rezervasyona sahip olan ve hava taşıma işletmesi, tur opera-
törü veya yetkili bir seyahat acentesi tarafından önceden ve yazılı olarak 
(elektronik ortam da dahil olmak üzere) belirtilen saatte ve öngörülen şe-
kilde veya havayolunun bilet satışta belirttiği süreden önce veya herhangi 
bir zaman belirtilmediği takdirde, yolcuların ilan edilen hareket saatin-
den en geç kırk beş dakika önce m. 6 hükmünde belirtilen uçuş iptalleri 
durumu haricinde uçuş öncesi kontrole (check-in) başvuran yolcular ve 
bir hava taşıma işletmesi veya tur operatörü tarafından, sebebe bakılmak-
sızın, bilette belirtilen uçuştan başka bir uçuşa aktarılmış olan yolcular ve 
ücretsiz seyahat eden yolcular ve doğrudan veya dolaylı olarak halka açık 
olmayan indirimli biletle seyahat eden yolcular ile biriktirilen mil veya 
puanlarla seyahat eden yolcular olabilir (m. 2 /I).

3.Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 ile Havayolu ile Seyahat Eden Yol-

28 DURGUT, Ramazan, Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarının Türk Hukukun-
da Düzenlenişi, Ankara Barosu Dergisi, S. 2018/1, s. 197 .

29 RG. 25.03.2020 S.31079.
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cuların Haklarına Dair Yönetmelik ‘te m. 20 hükmünden sonra şu “geçici 
madde 1 madde” eklenmiştir: 

“(1) COVID-19 salgını nedeniyle 5/2/2020 tarihinden itibaren uçuşun 
iptal edilmesi durumunda, bu iptaller sebebiyle uçuşu icra eden veya etme 
taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu 
maddelerde yer alan hükümlerden uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki 
ay sonuna kadar muaftır.(2) COVID-19 salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen 
yolcunun,  hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak 
istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı 
vardır. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları 
kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilir.”

 Bu maddenin birinci fıkrasına göre havayolu ile yolculuk yapan yol-
cunun havayolu uçuşunun 5/2/2020 tarihinden itibaren iptal edilmesi 
halinde , bu uçuşu iptal eden havayolu işletmesinin m.8 , m.9 , m. 10 
hükümlerindeki uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay muaf olduğu 
belirtilmiştir. Madde 8 ,yolcuların tazminat hakkını , madde 9  yolcuların 
geri ödeme ve güzergah değiştirme hakkını ve madde 10 ise hizmet alma 
hakkını düzenleyen maddelerdir. 

Hükmün Değerlendirilmesi : Bu maddenin ikinci fıkrasına göre uçu-
şu iptal edilen yolcunun hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumunu 
dikkate alarak biletinde değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı 
tanınmıştır. Yolcunun uçuş yasakları kalkmasından iki ay sonrasında bi-
letinin iadesini alabileceği düzenlenmiştir. Kanımızca tüketici niteliği ta-
şıyan yolcunun bilet iadesinin uçuş yasağı kalktıktan sonra iki ay süreyle 
ertelenmesi tüketici aleyhine bir düzenlemelidir. Tüketicinin çok daha 
kısa süre içinde bileti iadesini elde etmesi gerekirdi, iki aylık süre uzun 
bir süredir. 

C.Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ve Mesafeli Sigorta 
Sözleşmeleri ile İlgili Yeni Düzenleme 

1.Genel Olarak 

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere ve Tüketici Le-
hine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleş-
melerine İlişkin Yönetmelik30 12 maddeden oluşmaktadır. Birinci bölü-
münde amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar, ikinci bölümde sigortacılık 
faaliyeti, üçüncü bölümde tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri, me-
safeli akdedilen sigorta sözleşmeleri ve herkese açık öneri ile mal ve hiz-
metle bağlı sigorta ürünü satışı düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin üçüncü 
bölümü ise tüketicileri ilgilendirmektedir. 

30 RG. 09.05.2020 S.31122.
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2. Yönetmeliğin Amacı, Kapsamı, Dayanağı ve Tanımları 

Sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tes-
piti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ve tarafların karşı karşı-
ya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmeleri ile asli işi sigorta aracılığı 
olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabile-
ceği sigortalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için bu Yönetmelik 
çıkarılmıştır (m.1) .Yönetmeliğin uygulama alanına sigorta şirketleri, re-
asürans şirketleri ve sigorta teminatı veren emeklilik şirketleri ile çeşitli 
isimler altında teminat sağlayan kişiler girmektedir (m.2). Bu Yönetmelik, 
3.6.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazır-
lanmıştır (m.3).

Yönetmelik’ te sigortacılık alanındaki bazı önemli kavramların tanı-
mı yapılmıştır: “Abonelik sözleşmesi” ile belirli mal veya hizmetin sü-
rekli veya düzenli aralıklarla teminini sağlayan sözleşme belirtilmektedir 
(m.4a).“Doğrudan akdedilen sigorta sözleşmesi” ile sigorta şirketinin 
veya sigortacılık yapan emeklilik şirketinin merkezinden ya da bu şirket-
lerin kendisine bağlı ancak tek başına ticari muamele yapabilen birimle-
rinden yapılan sözleşme ifade edilmektedir (m.4 b).“Emeklilik şirketi “ 
ile 28.3.2001 tarihli ve 6432 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanununa göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet 
göstermek üzere emeklilik branşında ruhsat almış şirket belirtilmektedir 
(m.4 c).“Eser sözleşmesi”, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sa-
hibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstleneceği sözleşmedir 
(m.4ç).“ Hizmet sözleşmesi” ile işçinin, işverene bağımlı olarak belirli 
veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya 
yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (m.4d).“İthalatçı 
ile kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu 
malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaç-
larla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla 
piyasaya süren gerçek veya tüzel kişidir ( m.4e).“Mesafeli sözleşme“ ile 
sözleşme taraflarınca karşı karşıya gelinmeksizin yazılı, görsel, telefon 
ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak kurulan 
sözleşmedir (m.4f).“Reasürans şirketi”, Türkiye’de kurulmuş reasürans 
şirketi ile yurt dışında kurulmuş reasürans şirketinin Türkiye’deki teşki-
latıdır (m.4 ğ).“Sigorta ettiren“, sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek 
sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat 
altına alan kişidir ( m.4 h).“Sigorta şirketi” Türkiye’de kurulmuş sigorta 
şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatı-
dır ( m.4 ı).“Üretici”, Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye 
sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara malla-
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rını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt 
edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tü-
zel kişidir ( m.4 i).“3DSecure” internet ortamında banka kartı veya kredi 
kartı ile gerçekleştirilen işlemlerde ek güvenlik tedbirlerini getiren, kartlı 
sistem kuruluşları tarafından onaylı protokoldür ( m.4 l).

3. Sigortacılık Faaliyeti 

 Sigortacılık faaliyeti yapanların “başka faaliyet yapma yasağı” m.5 
hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükme göre Sigortacılık Kanununun m. 3 
hükmü gereği sigorta şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğru-
dan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle uğraşması yasaklanmıştır. 

Sigorta şirketi ile sigortacılık yapan emeklilik şirketleri yapmış olduk-
ları sözleşmenin konusu ile bağlantılı şekilde borçların ifasına yönelik 
yardımcı hizmet sunmaları durumunda, sigorta sözleşmesinden menfaat 
sağlayanlar, sözleşmenin konusuna dâhil edilmediği sürece bu hizmetleri 
kullanma konusunda zorlanamaz.

 Sigorta şirketi ile sigortacılık yapan emeklilik şirketleri, akdettiği si-
gorta sözleşmesinin asli edim borcunu oluşturan risk taşıma ve riziko 
gerçekleştiğinde tazminat ödeme borcunu başkasına devredemez.

 Reasürans şirketleri hakkında da bu maddedeki hükümler uygulanır.

“Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilemeyecek Sözleşme ve 
Faaliyetler” Yönetmeliğin m.6 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükme 
göre hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesi veya abonelik sözleşmesinde old-
uğu gibi konusu, karşı tarafın zararının giderilmesi yerine, bedeni veya 
fikri insan emeği olan ve belli bir ücret karşılığında iş görmeyi amaçlayan 
sözleşmeler, sigorta sözleşmesi ve bu kapsamda yapılan faaliyetler de sig-
ortacılık faaliyeti değildir.

23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nununa dayanılarak çıkarılan 14.6.2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî 
Gazete’ de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönet-
melik kapsamında verilen bakım, onarım ve kullanıma ilişkin garanti ile 
bu garantinin kapsamını genişleten veya süresini uzatan sözleşmeler ya 
da garanti belgesi muafiyetine girmekle birlikte üretici veya ithalatçı tara-
fından verilen söz konusu hizmetler bir bedel karşılığında yapılıyor olsa 
bile sigorta sözleşmesi olarak kabul edilmez.

“Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler“ Yönetmeli-
ğin m.7 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükmün birinci fıkrasına göre 
her ne ad altında olursa olsun 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Tica-
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ret Kanununun m.1401 hükmü kapsamında teminat verilmesine yönelik 
faaliyetler sigortacılık faaliyetidir. Bu hükmün ikinci fıkrasına göre sigor-
tacılık faaliyeti, sigorta şirketleri, sigortacılık yapan emeklilik şirketleri 
ve reasürans şirketleri ile özel kanunları gereği sigortacılık yapan kişi ve 
kurumlar tarafından yürütülür. Bu hükmün üçüncü fıkrasına göre birinci 
fıkradaki faaliyetlerin ikinci fıkra dışındaki kişiler tarafından yürütülme-
si, Sigortacılık Kanununun m.5. hükmü gereği ruhsatsız sigortacılık faa-
liyeti olup, aynı Kanunun m. 35 hükmü gereği cezai müeyyideye tabidir.

4. Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri 

Tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri, Yönetmeliğin m. 8 hük-
münde düzenlenmiştir. Belli bir sözleşme ilişkisine bağlı olarak tüketici 
lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde sigorta ettiren, hiç bir şekilde tü-
keticiye sigorta teminatının kendisi tarafından verildiğini gösteren veya bu 
izlenimi yaratan davranışlarda bulunamaz, tüketici ile yaptığı sözleşme-
de de bu yönde ifadelere yer vermesi yasaklanmıştır( m.8/I). Böylece bu 
hükümde sigorta ettirenin tüketiciye yönelik olarak davranışları ile ilgili 
sınırlamalar getirilmiştir. 

Sigorta sözleşmesinin yapılmasına esas teşkil eden sözleşmede; tüketi-
ciye, sigorta teminatının hangi şirket tarafından verildiği ile rizikonun ger-
çekleşmesi hâlinde sigorta tazminatının, riski üstlenen şirket tarafından 
sigortacılık mevzuatı uyarınca ödeneceği açıkça belirtilir. Tüketici lehine 
sigorta sözleşmesi yapan kişiye, şirket ile yapılan sigorta sözleşmesinin 
bir örneği verilir ve ilave bilgilere nereden ulaşılacağı konusunda tüketici 
bilgilendirilir ( m.8/II). Böylece tüketicinin sigorta teminatı bakımından 
korunması istenmiştir. Tüketicinin bilgilendirilmesi için tüketiciye sigor-
ta sözleşmesinin ve gereken diğer ek bilgilerin verilmesi ile tüketicinin 
aydınlatılması mümkün olacaktır. 

Tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren, yaptığı 
sözleşme karşılığında sigorta şirketinden ya da emeklilik şirketinden üc-
ret ya da komisyon veya benzeri menfaat temin edemeyeceği gibi; bu şir-
ketler ile arasındaki herhangi bir hukuki ilişki nedeniyle, sigorta şirketine 
ya da sigortacılık yapan emeklilik şirketine prim geliri sağlamak amacıyla 
tüketici lehine sigorta sözleşmesi kuramayacağı düzenlenmiştir ( m.8/III). 
Böylece sigorta ettirenin sigorta şirketinden veya emeklilik şirketinden 
ücret, komisyon veya benzeri menfaate sahip olması ve bu şirketler ile 
sigorta ettiren arasında prim geliri sağlamak için tüketici lehine sigorta 
yapılması yasaklanmıştır. 
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5. Mesafeli Sigorta Sözleşmeleri

Mesafeli Sigorta Sözleşmeleri, Yönetmeliğin m.9 hükmünde düzen-
lenmiştir. Bu türdeki sigorta sözleşmeleri, ister doğrudan ister sigorta 
acentesi vasıtasıyla olsun, tarafların bir araya gelmeksizin uzlaşmalarına 
imkân sağlayan her türlü iletişim aracı kullanılarak kurulan sözleşmele-
rdir ( m.9/I). Böylece ilgili tarafların bir araya gelmeden her türlü iletişim 
aracı ile bu sözleşmeleri kurabildikleri belirtilmiştir. Mesafeli sözleşme 
akdetmek isteyenler, işi yürütebilecek şekilde gerekli organizasyon ve 
teknik alt yapıya sahip olmalıdır ( m.9/II). Mesafeli sigorta sözleşmesi 
kuracak kişilerin, uygulamaya başlamadan önce, gerekli organizasyon ve 
teknik alt yapılarına ilişkin Bakanlığa bilgi vermeleri zorunludur. ( m.9/
III). 14.2.2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sigorta 
Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik hükümleri, mesafe-
li akdedilen sigorta sözleşmeleri hakkında da uygulanır ( Yön. m.9/IV). 
Mesafeli kurulan sözleşmelerde de Türk Ticaret Kanununun m. 1424’de 
belirtilen poliçe verme yükümlülüğü devam etmektedir. Türk Ticaret 
Kanununun m. 1425’deki şartlara uygun olarak kalıcı veri saklayıcısı 
aracılığı ile poliçe verilebilir (m.9/V). Mesafeli sigorta sözleşmesi kuracak 
kişiler, banka kartı veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda 3DSecure 
uygulamasını kullanmak zorundadır ( m.9/VI).

 Kanımızca burada “ 3DSecure tahsilatı “ güvenli ödeme türlerinden 
sadece biri olduğu için  tüketici için  zorunlu tutulması kanımızca isabetli 
olmamıştır. 

Taraflarının karşı karşıya gelerek kurulduğu sözleşmelerde güvenli 
ödeme için banka kartı veya kredi kartının ilk 6 ve son 4 rakamı ile sanal 
pos üzerinden yapılır.Sigorta aracısı prim tahsilatında 3DSecure uygu-
lamasını kullanmayı talep ederse sigorta şirketi gerekli teknik altyapıyı 
sağlamak zorundadır (m.9/VII).

Mesafeli sigorta sözleşmesi kuracak kişiler tüketicileri mesafeli satış 
kanallarına yönlendiren ve asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelere 
primle bağlantılı olmayacak biçimde hizmet bedeli ödeyebilir (m.9/VIII).

Bu Yönetmelik değişikliği ile getirilen düzenlemelerle teknolojideki ge-
lişmeleri uyum sağlanmasını amaçlanmıştır31 .Ancak katıldığımız görüşe 
göre m.9/VI, VII ve VIII hükümleri sözleşme özgürlüğüne müdahale ettiği 
için isabetli değildir. Ayrıca Sigortacılık Kanunu, mesafeli sigorta sözleş-

31 MEMİŞ, Tekin, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehi-
ne Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili Değerlendirmeler, Lexpe-
rablog İstanbul 2020 (erişim tarihi: 16.05.2020).
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meleri ile ilgili bir düzenleme içermediği için Yönetmelikle düzenlenmesi 
hukuka uygun değildir. Bu konunun öncelikle Sigorta Kanunu ile düzen-
lenmesi gereklidir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘ da mesafeli 
sözleşmeler, m.48 hükmünde, finansal mesafeli sözleşmeler m. 49’ da 
düzenlenmiştir. Daha sonra ise Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği32 ve Fi-
nansal Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği33 çıkarılmıştır. 

6. Mal ve Hizmet Bağlantılı Sigortalar

Mal ve Hizmet Bağlantılı Sigortalar, Yönetmeliğin m.10 hükmünde 
düzenlenmiştir. 

Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin, sundukları mal ve hiz-
metlerle birlikte, ancak aşağıda belirtilen şartların tamamını sağlamak 
suretiyle sigorta hizmeti sunabilecekleri düzenlenmiştir. Bu şartlar: a) 
Satılan mal veya sağlanan hizmetle bağlantılı olmak kaydıyla, yalnızca 1) 
Malın kırılması, kaybı, çalınması, arızalanması ve herhangi bir şekilde 
zarar görmesi, 2) Bagajın kaybı, çalınması, herhangi bir şekilde zarar gör-
mesi, gecikmesi, 3) Seyahat hizmeti ile bağlantılı diğer risklerin sigorta 
teminatı olarak sunulması, b) Sağlanan sigorta teminatının karmaşık bir 
ürün olmaması, basit ve kolay anlaşılabilir bir ürün olması, ürün bazın-
da muafiyet, limit ve sürenin standart olması, c) Sağlanan teminatın so-
rumluluk sigortası, hayat sigortası veya motorlu taşıt sigortası olmaması, 
ç) Sigortaya ilişkin yıllık primin, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) her 
yılsonunda bir önceki yılın aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak 
arttırılmak üzere, 3.000.-TL’yi geçmemesi, d) Yenilemeler dâhil sigorta 
süresinin 5 yılı geçmemesidir ( m.10/I).

Bu maddenin dar kapsamlı düzenlendiği, bu nedenle gelişen tekno-
loji ve pazarlama imkanları karşısında yetersiz kalacağı eleştirisi ileri 
sürülmüştür34 . Bu hükümdeki sayımın sınırlı olduğu, bu nedenle mal 
ve hizmete bağlı sigorta ürünü satma pazarının daraltılmıştır 35. Ayrıca 
ticari hayatın çeşitliliğine engel olabileceği eleştirisi ileri sürülmüştür 36 
.Kanımızca da bu hüküm gerçekten hızla gelişen teknolojideki yenilikler 
karşısında yeterli olmayacaktır. 

Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmeler bu madde çerçevesinde tü-
keticiye ulaştırdıkları sigorta hizmeti için prim üzerinden komisyon al-
maları yasaklanmıştır. Ancak, primle bağlantılı olmayacak biçimde hiz-
32 RG. 27 Kasım 2014, S. 29188
33 RG. 31.01.2015 S. 29253.
34 MEMİŞ, yenilikler (erişim tarihi: 16.05.2020). 
35 MEMİŞ, yenilikler (erişim tarihi: 16.05.2020).
36 MEMİŞ, yenilikler (erişim tarihi: 16.05.2020).
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met bedeli alabilirler ( m.10 /II).Bu madde kapsamında sunulan sigorta 
teminatını veren sigorta şirketinin unvanı, teminatın konusu, kapsamı ve 
risk gerçekleştiğinde başvuru yapılacak yerin iletişim bilgileri tüketiciye 
açık ve net olarak bildirilmelidir ( m.10/III).İşletme, sigorta teminatının 
kendisi tarafından sunulduğu izlenimini yaratacak her türlü hareketten 
kaçınmak zorundadır. Sigorta şirketi bu konuda gerekli her çeşit ön-
lemleri almaya zorunludur ( m.10 /IV).Sigorta teminatının sunumunda 
uygulamaya geçilmeden bir ay önce Bakanlığa bilgi verilmesi gereklidir. 
Bakanlık sunulan bilgiler çerçevesinde gerekli değişikliklerin yapılmasını 
talep edebilir( m.10/V).

7. Uzaktan Satış Cihazları İle Pazarlama 

Uzaktan Satış Cihazları İle Pazarlama, Yönetmeliğin Ek 10/A hük-
münde düzenlenmiştir. Sigortacılık işlemlerinin tamamının veya bir 
bölümünün gerçekleştirilmesine imkân veren kiosk, web sayfası, mobil 
uygulamalar gibi elektronik işlem cihazları ile sigorta satışı yapılacağı 
imkanı tanınmıştır . Mobil uygulamalar ile web sayfası uygulamaların-
da teminat sağlayan sigorta şirketinin unvanının sürecin en başında açık 
biçimde yer alması zorunluluğu getirilmiştir. Kiosk uygulamasında da 
teminat veren sigorta şirketinin unvanının cihazın üzerinde açık biçimde 
yer alması gerekir ( Ek m.10/A /I).

Zorunlu Deprem Sigortası kontrol noktaları olan Tapu Daireleri, Su 
ve Elektrik İdarelerinde yalnızca Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) 
ait uzaktan satış cihazları bulundurulabilir. Bu cihazlar üzerinden yapıla-
cak prim üretimi için tahakkuk ettirilecek komisyonlar, bu cihazlarla ilgili 
masraflar indirildikten sonra, Zorunlu Deprem Sigortası performansları 
ve faaliyet gösterdikleri yer göz önünde bulundurularak, Bakanlığın belir-
leyeceği esaslar çerçevesinde levhaya kayıtlı acentelere dağıtılacağı düzen-
lenmiştir ( Ek m.10/A /II).Bu hüküm, 15.06.2020 ‘de yürürlüğe girecektir. 

Uzaktan satış cihazları bakımından bu hükmün bir tekel oluşturuldu-
ğu, bu durumun serbest piyasa düzeni bakımından isabetli olmadığı ka-
tıldığımız görüşte ileri sürülmüştür37. Zorunlu deprem sigortasının, tapu 
daireleri ile su ve elektrik idarelerinde kontrolünde sadece DASK’ a yetki 
verilmesinin bu yerleri işleten işletmelerin zorunlu olarak DASK ile söz-
leşme yapmasını zorunlu kıldığı, böylece sözleşme yapma zorunluluğu ve 
rekabete aykırı sözleşmenin söz konusudur38. 

37 MEMİŞ, yenilikler (erişim tarihi: 16.05.2020).
38 Aynı kanıda MEMİŞ, yenilikler (erişim tarihi: 16.05.2020).
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Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kont-
rol noktaları olan araç muayene istasyonlarında yalnızca Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) tarafından 
konulacak uzaktan satış cihazları ile satış yapılabileceği düzenlenmiştir. 
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası branşın-
da ruhsatı olan tüm sigorta şirketleri, bu cihazlar üzerinden satışa izin 
vermek zorunluluğu altındadır. Bu satışlar çerçevesinde asgari oranlar 
üzerinden tahakkuk ettirilecek komisyonlar, masraflar indirildikten son-
ra, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde levhaya kayıtlı acentelere 
dağıtılacaktır ( Ek m.10/A /III).Bu hüküm 15.06.2020 ‘de yürürlüğe gire-
cektir. Bu hükümde piyasanın rekabete kapatıldığı ve piyasanın paylaşı-
mının yapıldığı, halbuki idarenin bu şekilde bir tekel oluşturma yetkisi 
bulunmadığı ve sözleşme yapma özgürlüğüne müdahale yapıldığı ve Ana-
yasal ilkelerden eşitlik ilkesine aykırı davranılmıştır39 ve piyasada tekel 
oluşturularak serbest piyasa düzenine aykırı bir durum yaratılmıştır40.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), diğer zorunlu sigortalarla ilgili 
olarak uzaktan satış cihazları üzerinden satış yapılması hususunda, Ba-
kanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Devlet Destekli Tarım Si-
gortaları ile ilgili kiosk uygulaması hususunda yetkilidir (Ek m.10/A /IV). 
Bu yetki devri hukuka aykırıdır 41. 

Link verme hakkında ise mobil ve web sayfası uygulamalarında, ruh-
satlı sigorta ve emeklilik şirketi, ruhsatlı sigorta brokeri, levhaya kayıtlı 
sigorta acentesi olmayan yetkisiz kişi veya kuruluşların sayfalarına, ilgili 
sigorta ve emeklilik şirketinin unvanı belirtilmeden, bağlantı (link) veri-
lemeyeceği düzenlenmiştir (Ek m.10/A /V). Bu maddenin ikinci, üçüncü 
ve dördüncü fıkraları kapsamındakiler hariç olmak üzere, sigorta satışı 
konusunda yetkili olmayan kişi veya kuruluşların mekânlarına uzaktan 
satış cihazı konulamaz (Ek m.10/A /VI).

Yönetmeliğin Ek m.10/A hükmü, Anayasanın m.10 hükmündeki Ka-
nun önünde eşitlik hükmüne aykırılık taşımaktadır. Anayasa, hiçbir kişi 
ve zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağını belirtmiştir. Ancak bu 
hükümde ise bazı sigorta aracılarına bir ayrıcalık tanındığı için Anayasa-
daki eşitlik ilkesine aykırılık söz konusudur 42. Ayrıca Anayasanın m.48 

39 MEMİŞ, yenilikler (erişim tarihi: 16.05.2020).
40 CEYLAN, Ebru, Tekelleşmenin Rekabet Düzenine Etkisi ve Hukuki Durumu “, Prof. 

Dr. Aydın Aybay’a Armağan, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007/2, 
s.345 vd.

41 Aynı kanıda MEMİŞ , yenilikler ( erişim tarihi : 16.05.2020).
42 MEMİŞ , yenilikler ( erişim tarihi : 16.05.2020).
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hükmünde düzenlenen çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine göre her-
kesin, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetleri bulunmaktadır. 
Ayrıca temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ile ilgili Anayasanın m. 13 
hükmüne göre temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnız-
ca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve an-
cak kanunla sınırlanabileceği düzenlenmiştir. Halbuki burada özgürlüğün 
Yönetmelik 10/A ile sınırlanması hukuka aykırıdır.

Geçici m. 1 hükmüne göre bu Yönetmeliğin m. 9 /VI ve m. 9/VII ile 10/A 
II ve III hükümleri uygulamaya giriş tarihine kadar, ilgisine göre sigorta 
şirketleri, aracılar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Doğal Afet 
Sigortaları Kurumu (DASK), Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tapu 
daireleri, elektrik ve su idareleri gerekli tedbirleri alacakları düzenlen-
miştir. 

D. Tüketici Hakem Heyetleri İlişkin Yeni Düzenleme

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 43 m. 2 hükmüne göre  tüketici 
işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıkla-
rın çözümü amacıyla kurulan tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerini 
kapsamaktadır. Tüketici hakem heyeti ile tüketici işlemleri ile tüketiciye 
yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak ama-
cıyla oluşturulan hakem heyeti belirtilmektedir ( THHY.m.3 ç). Tüketici 
Hakem Heyetleri Yönetmeliği koronavirüs sürecine kadar bir kez değişti-
rilmiştir. Bu değişiklik RG. 11.08.2017 S.30151 ‘de bulunmaktadır. 

Koronavirüs sürecinde iki adet “Tüketici Hakem Heyetleri Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“ çıkarılmıştır. Birin-
ci Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 10 Nisan 2020 tarihlidir, ikinci Tüketici Hakem Heyetleri Yö-
netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ise 02.05.2020 tari-
hlidir. İkinci Yönetmeliğin çıkarılma sebebi, sürenin 30.04.2020 tarihinin 
yerine 15.06.2020 ye kadar uzatılmasıdır. 

10.04.2020 Tarih ve 31095 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğine 
şu şekilde bir Geçici 3’üncü madde eklenmiştir.Bu maddeye göre : (1) CO-
VID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle tüketici 
hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak doğabilecek 
hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;a) 13 üncü maddenin birinci fıkra-
sı uyarınca ayda ikiden az olmamak üzere toplanan tüketici hakem he-
yetlerinin toplantılarının yapılması bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih-

43 RG. T.27.11.2014 S. 29188. Bu Yönetmelik , yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 



37Koronavirüs Sürecinin Etkileri • Prof. Dr. E. CEYLAN

ten,b) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca istenen bilgi ve belgelerin 
sunulması için verilen süreler, 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 
bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ve 25 inci mad-
denin birinci fıkrası ile 27 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca tüketici 
hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen sü-
reler 13.3.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,itibaren 30.4.2020 (bu tarih 
dâhil) tarihine kadar durur. Bu fıkranın (b) bendinde yer verilen süreler, 
durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye 
başlar. Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma 
süresinin başladığı tarih itibarıyla on beş gün ve daha az kalmış ise, bu 
süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak 
üzere on beş gün uzamış sayılır.”

02.05.2020 Tarih ve 31115 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Tüketici 
Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
ile Geçici 3’üncü maddede yer alan 30.04.2020 ifadesi, 15.06.2020 olarak 
değiştirilmiştir 44.

Tüketici Hakem Heyetleri Yön. m.13 hükmü, Heyetin toplantı zamanını 
ve yerini düzenleyen bir maddedir. Bu hükme göre ayda ikiden az olma-
mak üzere ihtiyaç duyulduğunda başkanın çağrısı üzerine her zaman top-
lanabilir. Gündemde görüşülecek uyuşmazlık konusu bulunmadığı tak-
dirde toplantı yapılmaz. Toplantılar, illerde il müdürlüğünce, ilçelerde ise 
kaymakamlıkça belirlenen yerlerde yapılır. Son Yönetmelik değişiklikleri 
ile tüketici hakem heyeti toplantılarının 10.04.2020 tarihinden itibaren 
15.06.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir, kanımızca 
bu düzenleme yerindedir. 

Tüketici Hakem Heyetleri Yön. m.12 hükmü, Heyetin bilgi ve belge is-
teme yetkisini düzenlemektedir. Bu hükme göre Tüketici Hakem Heyeti, 
uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili 
kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir. Bilgi ve belge isteme yazılarının 
taahhütlü mektupla gönderilmesi esas alınıştır 45. Gecikmesi halinde za-
rar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıy-
la tebligat yaptırılabilir. İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ 
tarihinden itibaren en fazla otuz gün süre verileceği, talep edilmesi ve 
Tüketici Hakem Heyeti başkanlığınca uygun görülmesi halinde bu süre 
uzatılabileceği düzenlenmiştir. Tüketici Hakem Heyeti başkanlığınca iste-
nilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmaması halinde dosyada-

44 ATALI, Murat / ERDOĞAN, Ersin, Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Düzenlemelerin 
Medenî Usul Hukuku Alanına Yansımaları (7226 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci Maddesi 
ile Getirilen Tedbirlerin Hukuk Yargılaması Açısından Değerlendirilmesi) Lexperablog, 
İstanbul 2020 (erişim tarihi: 12.05.2020) .

45 Aynı kanaatte DEMİRAL, Filiz, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğindeki Değişiklik 
Hakkında Lexperablog İstanbul 2020 (erişim tarihi: 16.05.2020).
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ki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilecektir. Son Yönetmelik 
değişikliği ile tüketici hakem heyeti istediği bilgilerin ve belgelerin verme 
süresi olan 30 günlük süre, 13.03.2020 tarihinden 15.06.2020 tarihine 
kadar durdurulmuştur. Böylece kanımızca sadece dosyada mevcut bilgi 
ve belgeler yanında sunulmak istenen bilgi ve belgelerin de dosyaya gir-
me imkânı tanınarak tarafların menfaatleri korunmuştur, bu düzenleme 
isabetlidir. Ayrıca Son Yönetmelik gereği bilgi ve belgelerin sunulması için 
verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibarıyla on 
beş gün ve daha az kalmış ise, bu süreler durma süresinin sona erdiği 
günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacağı 
düzenlenmiştir. Bu süre, durma süresinin sona erdiği günü takip eden 
günden itibaren yeniden işlemeye başlayacaktır.

Tüketici Hakem Heyetleri Yön. m.21 hükmü, Tüketici Hakem Heyet-
lerinin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 46 ile de-
ğiştirilmiştir. Bu hükümde Tüketici Hakem Heyeti başkanı bilirkişinin 
görevlendirilmesinde, incelenmesini istediği hususları açıkça belirteceği, 
bilirkişi raporunun hazırlanması için bilirkişiye verilecek sürenin, bilir-
kişi görevlendirilmesine ilişkin yazının bilirkişiye tebliğinden itibaren 15 
iş gününü geçemeyeceği, bilirkişinin talebi üzerine bu sürenin tüketici 
hakem heyeti başkanı tarafından 15 iş gününü geçmemek ve bir defaya 
mahsus olmak üzere uzatılabileceği, belirlenen süre içinde raporunu ver-
meyen bilirkişi görevden alınarak, yerine bir başka bilirkişi görevlendirile-
bileceği düzenlenmiştir. Son Yönetmelik gereği bilirkişiye raporunu hazır-
laması için verilecek süre de durdurulmuştur. Bu sürenin de 13.03.2020 
tarihinden 15.06.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir. 
Kanımızca olağanüstü zor koşullarda bilirkişinin raporunun hazırlama-
sı için de bu sürenin durdurulması yerinde olmuştur. Bu süre, durma 
süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren yeniden işlemeye 
başlayacaktır.

Tüketici Hakem Heyetleri Yön. m.25 hükmü, kararın tebliğini düzenle-
mektedir. Bu hükme göre  Tüketici Hakem Heyeti kararı, alındığı tarihten 
itibaren on iş günü içinde taraflara yazılı olarak ve 11.2.1959 tarihli ve 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edileceği, tarafla-
rın temsilinin avukatla yapılması halinde tebligat avukata yapılacağı dü-
zenlenmiştir. Kararların taraflara taahhütlü mektupla gönderilmesi esas 
alınmıştır. Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtil-
mek suretiyle, memur vasıtasıyla tebligat yaptırılabilir. Son Yönetmelik 
gereği kararın tebliği ile ilgili süre 13.03.2020 tarihinden 15.06.2020 ta-
rihine kadar durdurulmuştur. Böylece bu durum tarafların karara itiraz 

46 RG. T. 27.11.2014 S.29188.
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sürelerini de etkileyecektir 47. Bu süre, durma süresinin sona erdiği günü 
takip eden günden itibaren yeniden işlemeye başlayacaktır.

Tüketici Hakem Heyetleri Yön. m.27 hükmü, kararın düzeltilmesini 
düzenlemektedir. Bu hükme göre tarafların kimlik bilgilerine, ticaret un-
vanlarına ait yanlışlıklar, ifade ve hesap hataları ile diğer benzeri açık 
hatalar, tüketici hakem heyetince re’ sen veya taraflardan birinin yazılı 
talebi üzerine düzeltilebilir. Düzeltme kararı verildiği takdirde, düzeltilen 
hususlara ilişkin ek karar, tüketici hakem heyetinde bulunan nüshaların 
altına veya bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır ve imzalanır. Dü-
zeltme kararları 10 iş günü içinde taraflara tebliğ edilir ve talep edilmesi 
halinde taraflara verilmiş olan suretlere de düzeltme kararı yazılır ve im-
zalanır. Son Yönetmelik gereği düzeltme kararının taraflara tebliğ süresi 
olarak belirtilen on iş günü de 13.03.2020 tarihinden 15.06.2020 tarihine 
kadar durdurulmuştur. Bu süre, durma süresinin sona erdiği günü takip 
eden günden itibaren yeniden işlemeye başlayacaktır.

E. Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Yeni Düzenleme

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.62 hükmünde haksız tica-
ri uygulamalar düzenlenmiştir. Bu hükmün birinci fıkrasına göre bir tica-
ri uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortala-
ma tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete 
ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli 
ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. 
Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan uygulamalar ile yönetmelik 
ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul edilir. 
Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaktır. 

Koronavirüs salgınla mücadele için haksız fiyat uygulamalarını engel-
lemek amacıyla 7224 sayılı Yeni Koronavirüs ( Covid-19) Salgının Ekono-
mik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla48 6585 sayılı Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna49 aşağıdaki ek madde konul-
du. 

Fahiş Fiyat Artışı Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu:Ek 
Madde 1: “ (1)Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal 

47 DEMİRAL, değişiklik (erişim tarihi: 16.05.2020).
48 RG. T.17.04.2020 S. 31102. PEKDİNÇER ,Tamer/TOPRAKKAYA BABALIK , İrem, 

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azal-
tılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
Getirdiği Yenilikler, Lexperablog, İstanbul 2020 ( erişim tarihi : 12.05.2020)

49 RG.T. 14.01.2015 S. 29251.
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veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz.(2)Üretici, tedarikçi ve 
perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini 
ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını 
engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz.(3)Üretici, tedarikçi ve perakende 
işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzen-
lemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari 
para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat 
Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Başkanlığı, İç Ticaret Genel Müdürü 
tarafından yürütülen Kurul; a) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürü, b) Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü, c) 
Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel 
Müdür, ç) İlgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, d) Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafın-
dan görevlendirilen birer üye, e) Üretici ve tüketici örgütleri ile perakende 
sektörünü temsilen birer üye olmak üzere on üç üyeden oluşur.( 4)Kurul 
ihtiyaç halinde Başkanın çağrısı üzerine; Başkan dâhil en az yedi üye ile 
toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların 
eşit olması halinde Başkanın oy kullandığı tarafın çoğunluğu sağladığı ka-
bul edilir. Kurulun kararları Bakanlıkça uygulanır.(5) Kurulun sekretarya 
hizmetleri İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.(6) Kuru-
lun oluşumu, görevleri, çalışma usul ve esasları, sekretarya hizmetleri ve 
Kurula ilişkin diğer hususlar Yönetmelik ile belirlenir”.

Hükmün Değerlendirilmesi: Kanımızca bu düzenleme tüketicilerin 
korunması için olumlu bir adımdır. Böylece üreticinin, tedarikçinin ve 
perakende işletmelerin bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış 
yapması yasaklanmıştır. Üreticinin, tedarikçinin ve perakende işletmel-
erin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozu-
cu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde 
bulunulması yasaklanmıştır. Ayrıca fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygu-
lamalarına yönelik düzenlemeler yapma, gerektiğinde denetim ve incele-
melerde bulunma ve her türlü tedbiri alma amacıyla Haksız Fiyat Değer-
lendirme Kurulunun kurulması isabetli olmuştur.

Sonuç 

 Koronavirüs salgını 2019 yılında başlayıp 2020 baharında bütün dün-
yayı etkisi altına almıştır.Bu makaleyi bitirirken dünyada 6 milyon 500 
bini geçen vaka sayısı ve 384 bini aşan can kaybı olduğu haberlerde belir-
tilmektedir. Dünyada ve Türkiye ‘de pek çok bilimsel araştırma yapılarak 
bu sağlık sorununa çözüm aranmaktadır.Umarım tıp alanındaki gelişme-
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lerle bu hastalığa çözüm getirilir. Bu süreçte hukuki yeni düzenlemeler 
yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu hukuki düzenlemelerden Tüketici hu-
kuku alanındaki bazı değişiklikler çalışmamızda incelenmiştir. 

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ile getirilen “Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi“ 
başlıklı hüküm tüketicilerin paket tur hizmeti ile ilgili iade almaları bakı-
mından olumludur, ancak tüketicilerin haklarına geç ulaşmaları söz ko-
nusu olacağı için tüketicilerin para değerindeki düşüş nedeniyle parasal 
kayba uğramalarına neden olacak bir hükümdür.

Koronavirüs sürecinde iki adet “Tüketici Hakem Heyetleri Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“ çıkarılmıştır. Birin-
ci Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 10 Nisan 2020 tarihlidir, ikinci Tüketici Hakem Heyetleri Yö-
netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ise 02.05.2020 tari-
hlidir. İkinci Yönetmeliğin çıkarılma sebebi sürenin 30.04.2020 tarihinin 
yerine 15.06.2020 ye kadar uzatılmasıdır. Hak kayıplarının önlenmesi 
amacıyla toplantı ve sürelerin durdurulması kanımızca isabetli olmuş-
tur. Özellikle sadece dosyada mevcut bilgi ve belgeler yanında sunulmak 
istenen bilgi ve belgelerin de dosyaya girme imkânı tanınarak tarafların 
menfaatleri korunmuştur.

Sigortacılık Kanunu mesafeli sigorta sözleşmeleri ile ilgili bir düzen-
leme içermediği için bu konunun Yönetmelikle düzenlenmesi hukuka 
uygun değildir. Bu konunun öncelikle Sigorta Kanunu ile düzenlenmesi 
gereklidir.

Uzaktan Satış Cihazları İle Pazarlama, Yönetmeliğin Ek 10/A hükmün-
de düzenlenmiş olup zorunlu deprem sigortasının, tapu daireleri ile su 
ve elektrik idarelerinde kontrolünde sadece DASK’ a yetki verilmesi ,bu 
yerleri işleten işletmelerin zorunlu olarak DASK ile sözleşme yapmasını 
zorunlu kıldığı, böylece sözleşme yapma zorunluluğuna aykırı bir düzen-
leme olduğu görülmektedir. Bu hükümde bazı sigorta aracılarına ayrıca-
lık tanındığı için Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırılık söz konusudur.

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun‘ a ek-
lenen yeni düzenleme tüketicilerin korunması bakımından için olumlu 
bir adımdır. Böylece üreticinin, tedarikçinin ve perakende işletmelerin 
bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapması yasaklanmıştır. 
Üreticinin, tedarikçinin ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratı-
cı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin 
mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması yasaklanmıştır. 
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Tüketicilerin haklarının korunması bakımından Haksız Fiyat Değerlen-
dirme Kurulunun kurulması olumlu bir gelişmedir. 
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BORÇLUNUN, BORÇLANMA TARIHINDEN ÖNCE 
YAPMIŞ OLDUĞU MAL KAÇIRMA AMACINA 

YÖNELIK TASARRUFLARI HAKKINDA, 
ALACAKLILARI TARAFINDAN “GENEL 

MUVAZAA DAVASI” (TBK.m.19) AÇILABILIR MI?

Av. Talih UYAR1 - Av. Cüneyt UYAR2

Doktrin “tarafların, üçüncü şahısları aldatmak maksadı ile ve fa-
kat kendi hakiki iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve netice 
doğurmayan bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır”3 ya da 
“tarafların, yaptıkları sözleşmenin hiç hüküm doğurmaması veya gö-
rünüşteki sözleşmeden başka bir sözleşmenin hükümlerini doğurması 
hususunda anlaşmalarıdır”4 5 şekl inde  tanımlanan muvazaada, orta-
da bir sözleşme vardır. Ancak, bu sözleşme tarafların gerçek iradelerini 
yansıtmamaktadır. Sözleşme, tarafların iradeleriyle uyumlu olmayan gö-
rünürdeki beyanları üzerine kurulmuştur. Zira, sözleşme, irade ile beyan 
arasında uyumlu bir davranışın sonucu değildir.6

Muvazaa, irade ile beyan arasında bilerek ve isteyerek yaratılan bir 
uyumsuzluk halidir. Sözleşme, irade ile beyan arasında uyumu gerektir-
diğinden, muvazaalı sözleşme geçersiz bir sözleşmedir.7

 “Muvazaalı işlemler” (TBK.mad.19) hakkında iptal davası açılmasına 
gerek olup olmadığı doktrinde tartışmalıdır. 

Bu konuda «iptal davası açılmasına gerek bulunmadığını» ileri sü-
renler bulunduğu gibi, «iptal davası açılabileceğini» kabul edenler de 
vardır.

1 İzmir Barosu Avukatlarından (Yaşar Ünv. Huk. Fak. Öğr. Görv.)
2 İzmir Barosu Avukatlarından
3 ESENER, T. Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, 1956, s:7
4 OĞUZMAN, M.K./ÖZ, M.T. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) , C:1, 2016, 14.Bası, 

s:127 – TUNÇOMAĞ, K. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), C:1, 6.Bası, 1976, s:291 
– EREN, F. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 16.Bası, 2014, s:350 vd. – TEKİNAY/
AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 7.Bası, 1993, s:408 
– MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, 2.Bası, 2017, s:44 – EROĞLU, O. Açıklamalı-İç-
tihatlı Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması, 2019, s:218 vd. 

5 Bknz : 4 HD 03.07.1973 T. 7053/7760 (www.e-uyar.com)
6 KILIÇOĞLU, A.M. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 19.Bası, 2015, s:181
7 KILIÇOĞLU, A.M. age., s:184
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«Muvazaalı işlemler hakkında iptal davası açılmasına gerek bu-
lunmadığını» ileri sürenlere göre;8 İİK. 277 vd. göre iptal davasına konu 
olan tasarruflar geçerli tasarruflar’dır. İşlemin muvazaalı olması halin-
de, işlem konusu taşınır/taşınmazın mülkiyeti borçlu ile işlemde bulunan 
üçüncü kişiye geçmemiş olduğundan, bu durumda iptal davası açılamaz. 
Şeklen üçüncü kişinin üzerinde gözüken örneğin; aracın, taşınmazın ala-
caklı tarafından haciz ve satışının istenmesi gerekir...

Muvazaalı işlemler hukuki sonuç doğurmadığından, «iptal davası»na 
değil «istihkak davası»na konu yapılabilir: a) Eğer, muvazaalı tasarrufa 
konu yapılmış olan taşınır mal, borçlunun elinde bulunduğu için üçüncü 
kişi, «istihkak davası» açarak (İİK. mad. 97) ‘malın kendisine ait olduğu-
nu’ ileri sürerse, davalı-alacaklı veya iflas masası, «muvazaa» iddiasını 
-tıpkı «hükümsüzlük» iddiası gibi- davaya vereceği cevapta ileri sürebilir. 
Eğer taşınır mal üçüncü kişinin elinde bulunduğu için (İİK. mad. 99), 
alacaklı ya da iflas masası, üçüncü kişiye karşı «istihkak davası» açmak 
zorunda kalmışsa, bu davada alacaklı veya iflas masasının ‘üçüncü kişi-
nin, o malı muvazaalı bir işlem sonucunda ele geçirdiğini’ ileri sürmesi ve 
bunu kanıtlaması gerekir... b) Eğer muvazaalı işlemin konusu taşınmaz 
ise, taşınmaz borçlunun malvarlığından çıkmamış olmasına rağmen, tapu 
kayıtlarında üçüncü kişi ‘malik’ olarak gözüktüğü için, bu haliyle taşın-
maz haciz edilemeyeceğinden, bu durumda ‘istihkak davası’da açılamaz. 
Yargıtay da “taşınmazlar bakımından İİK.nun 99. Maddesinin uygulan-
mayacağını” ifade ettiğinden,9 muvazaalı işleme konu edilmiş olan taşın-
mazın haczi ancak İİK.mad.94/II’ye göre mümkün olabilecektir. Yani, icra 
dairesi, borçlu adına ‘tescil davası’ açma yetkisini alacaklıya verirse, ala-
caklının taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde ‘tescil davası’ açması 
gerekecektir.. Yargılama sonunda borçlu lehine verilen ‘tescil kararı’nın 

8 UMAR, B. Türk İcra- İflas Hukukunda İptal Davası, 1963, s: 17 - KURU, B. age. C: 4, s: 
3413 vd. - KURU, B. El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 1400 vd. – ARSLAN, R./YILMAZ, E./
AYVAZ,T..S./HANAĞASI, E. İcra ve İflas Hukuku, 5.Baskı, 2019, s:537 BELGESAY, 
M.R. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 1950, s: 264 - GÜRDOĞAN, B. age. s: 222 - MUŞUL, T. 
İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, s: 49 vd. - MUŞUL, T. İflas Suçları 
(Taksiratlı ve Hileli İflas Suçları ile Diğer İflas Suçları), 1998, s: 95, dipn. 285a - MU-
ŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku ile İlgili Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalâalar, II, 2006, 
s: 833 vd., 899 vd., 907 vd. 1000 vd. - MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, C:2, 6. Bası, 
2013, s:1751 vd. - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 286 - ÜSTÜNDAĞ, S. Medeni Usul, İcra ve 
İflas Hukukçuları Toplantısı, II-III, 2004, s: 207 vd. - KARATAŞ, İ./ERTEKİN, İ. Ta-
sarrufun İptali Davaları, 1998, s: 133 vd. - DELİDUMAN, S. Medeni Usul, İcra ve İflas 
Hukukçuları Toplantısı, s: 211 - AKŞENER, H.Ş. İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun 
İptali Davaları, 2007, s: 117 - ASLAN, K. Hacizde İstihkak Davası, 2005, s: 492 vd. - 
ALTAY, S. Türk İflas Hukuku, C: 1, s: 670 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, 
M.S./ÖZEKES, M. age. 11. Baskı, s: 859 - PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, 
M.S./ÖZEKES, M. İcra ve İflâs Hukuku «Ders Kitabı» 2018 s: 527 

9 Bknz: 8 HD. 29.09.2016 T. 12431/12746; 12 HD. 19.03.2013 T. 291/198; 12. HD. 
19.03.2013 T. 33367/8997; 12. HD. 27.05.2010 T. 990/13037
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kesinleşmesinden sonra alacaklı tarafından taşınmazın sicil kaydına ha-
ciz konulabilecektir…10

Bir işlemin muvazaalı olmasından dolayı iptali, TBK’nun 19. Maddesi 
gereğince mümkündür. Zire, muvazaada, malvarlığı devri muvazaalıdır 
ve bu hali ile de devir gerçekten arzu edilmiş değildir. Bu nedenle de, 
İİK.mad.277 vd. eden hükümlerin uygulanmasına ihtiyaç ve zaruret yok-
tur. Burada, İİK.mad. 277 vd. hükümlerinin uygulanamamasının nedeni, 
muvazaalı işlemler ile borçlu malvarlığı dışına çıkarılmış gibi görünen 
malların, yine borçlu malvarlığında kalmış olması ve bu nedenle de ala-
caklıların müdahale alanı dışına çıkarılmamış olmasıdır… Bu bakımdan, 
“muvazaa iddiası” ile “tasarrufun iptali davası”nın bir arada bulunması 
mümkün değildir…11

«Muvazaalı işlemler hakkında iptal davası açılabileceğini» kabul 
edenlere göre12 borçlunun muvazaalı tasarrufları hakkında İİK. mad. 277 
vd. göre iptal davası ya da TBK. mad. 19’e göre muvazaalı işlemin hüküm-
süzlüğünün tesbiti için dava açılabilir.

Muvazaa davasının iptal davasını bertaraf ettiği kabul edilecek olursa, 
İİK'nin 277 vd.’da öngörülen iptal davasının pratik öneme kaybolmuş olur 
ve bu yorum şekli borçlu ile borçlunun mal kaçırma fiiline katılan kötü 
niyetli üçüncü kişileri koruyucu bir sonuç yaratacağından hukuk mantığı 
ile bağdaşamaz.

Bu görüşlerden hangisi daha doğrudur ve uygulamada benimsenmek-
tedir? Konunun daha iyi değerlendirebilmesi için «muvazaa» hakkında 
şu hususların açıklanması yararlı olacaktır. Bilindiği gibi, «tarafların 
üçüncü kişileri aldatmak amacı ile gerçek durumu onlardan gizleyerek 
kendi gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında geçerli olmayan 
bir hususta anlaşmalarına» ‘muvazaa’ ve bu şekilde yapılan işlemlere 

10 MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, s:51
11 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 6.Baskı, 2019, s:30 vd.
12 BÖRÜ, L. İcra ve İflas Hukukunda Zarar Verme Kasdından Dolayı İptal Davası “İİK. m. 

280” (AÜHFD. 2009/3) s: 492 vd. – ERDÖNMEZ, G. Alacaklılara Zarar Verme kastıyla 
Yapılan Tasarrufların İptali, 2.Bası, 2019, s:26 vd. – EROĞLU, O. Açıklamalı- İçtihatlı 
Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davası ve Karşılaştırılması, 2019, s:248, 269 vd. 
- ESENER, T. Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, 1956, s: 108 - KOSTA-
KOĞLU, C. Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D. 1989/8, s: 1040 - Adalet D. 1989/6, 
s: 263 vd.) - GÜNEREN, A. İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptâl Davaları, 3. Baskı, 
2012, s:69 - AKKAYA, T. Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların 
İcra ve İflas Kanunu’nda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu (Le-
gal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 681 - YILDIRIM, M.K. . İcra ve 
İflas Hukukunda İptal Davaları, 1995, s: 142 - ÜLKÜ, F.M. Muvazaa Davaları ile İptal 
Davaları Arasındaki İlişki (Manisa Bar. D. 1997/Tem.-Ekim, S: 62-63, s: 84) 
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de ‘muvazaalı işlemler’ denilir.13 Başka bir deyişle, muvazaa; «açıklanan 
beyanlarının gerçek maksatlarına uymadıklarını bildikleri halde, âkit-
lerin (tarafların) kastettikleri durumdan başka bir ilişkide kendilerini 
anlaşmış gibi göstermeleri hali»14 «tarafların üçüncü kişiler aldatmak 
amacıyla kendi gerçek iradelerine uymayan haksız eylem niteliğinde an-
laşmaları»dır.15

Bu tanımlardan da anlaşıldığı gibi, «muvazaalı bir hukuki işlem»den 
bahsedilmek için; a) Tarafların iradeleri ile beyanları arasında isteyerek 
yaratılmış bir uygunsuzluk, b) Üçüncü kişileri aldatmak (muvazaa) niyeti, 
c) Taraflar arasında gizli işlemi yaratan muvazaa sözleşmesi bulunmalı-
dır.

Tüm «muvazaalı işlemler»de; a) Üçüncü kişileri aldatmak için yapılmış 
«görünürdeki işlem», b) Görünürdeki işlemin taraflar arasında hüküm 
ifade etmeyeceğini tesbit eden «muvazaa anlaşması» bulunur. Bu öğeleri 
içeren muvazaaya «mutlak (=âdi=basit) muvazaa» denilir.16 Bu muvaza-

13 Ayrıntılı bilgi için bknz: OĞUZMAN, K./SELİÇİ, Ö./OKTAY, S. Eşya Hukuku, 2015, 
s: 373 - OĞUZMAN, K./ÖZ, T. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 2016, s: 127 vd. - 
ESENER, T. age. s: 7- ESENER, T. Borçlar Hukuku, s: 83 - FEYZİOĞLU, F. Borçlar 
Hukuku (Genel Hükümler). C: 1, 1976, s: 187 - TEKİNAY, S. S. Borçlar Hukuku, 1993, 
358 - ÖNEN, T. Borçlar Hukuku, 1999 s: 45 - REİSOĞLU, S. Borçlar Hukuku, 2014, 
s: 48 - İNAN, A. N. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 1984, s: 178 - TEKİL, F. Borç-
lar Hukuku, 1981, s: 70 - ÖZSUNAY, E. Borçlar Hukuku, 1995, s: 92 - BAŞTUĞ, İ. 
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 1984, s: 93 - AYBAY, A. Borçlar Hukuku Dersleri, 
2016, s: 46 - KAYNAR, R. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 1975, s: 34 - SAYMEN, 
F. H./ELBİR, H. K. Türk Borçlar Hukuku (Umumi Hükümler), 1963, s: 249 - TUNÇO-
MAĞ, K. Türk Borçlar Hukuku, 1976, C: 1, s: 291 - KURAK, N. Muvazaa ve Yargıtay 
Kararları (Adalet D. 1989/4, s: 37 vd.) - SARIGÖLLÜ, E. Muvazaa (ABD. 1989/4, s: 
665 vd.) - POSTACIOĞLU, İ. Nam-ı Müstear Meselesi, Vekalet ve İtimat Mukavelesi ile 
Muvazanın Karşılıklı Münasebetleri (İHFM. 1947, S: 3, s: 1021) - POSTACIOĞLU, İ. 
Gayrimenkullerin Ferağına Müteallik Akitlerde Şekle Riayet Mecburiyeti, 1945 s: 114 
- ÖZSUNAY, E. Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, 1968, 
s: 219 - UYGUR, T. Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, 2003, C: 1, 2003, s: 728 - KI-
LIÇOĞLU, A. M. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 19. Bası, 2015, s: 181 - KARA-
HASAN, M. R. Türk Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), C: 1, 2004, s: 203 - EREN, 
F. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 1990, s: 315 vd. - OĞUZMAN, K./ÖZ, T. age. 
s: 108 vd. - OĞUZMAN, K./SELİÇİ, Ö./OKTAY, S. age. s: 301 - AKKAYA, T. agm. s: 
666 - YAVUZ, N. Uygulamada ve Öğretide Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam–ı Müstear ve 
Kanuna Karşı Hile Davaları, 2015, s: 3 – YAVUZ, N. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 
Şerhi, C:I, 2015, s:204; 207 YAVUZ, N. Borçlar Hukuku (El Kitabı), 2018, s: 73 vd., 
ÇETİN, E.H. Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnançlı İşlem ve Nam-ı Müstear, 2016 s: 141 
vd. - UYGUR, T. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, C: 1, 2012, s: 279

14 Bknz: İçt. Bir. K. 7.10.1953 T. 8/7 (RG. No: 8569; (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Karar-
ları «Yargıtay Yayınları» C: IV, Hukuk Bölümü, s: 516 vd.) (www.e-uyar.com)

15 Bknz: 4. HD. 13.3.2008 T. 7208/3253; 9.4.2007 T. 2654/4665 (www.e-uyar.com)
16 Ayrıntılı bilgi için bknz: EROĞLU, O. age. s: 228 vd. – MUŞUL, T. Tasarrufun İptali 

Davaları, s:44 vd. – KAZANCI, T.İ. Tasarrufun İptali Davalarında İspat, 2015, s:253 
ESENER, T. age. s: 41 vd. - UYGUR, T. age. C: 1, s: 282 - FEYZİOĞLU, F. age. s: 192 
- TEKİNAY, S.S. 360 - ÖNEN, T. age. s: 47 - REİSOĞLU, S. age. s: 49 - İNAN, N. age. 
s: 179 - OĞUZMAN, K./ÖZ, T. age. s: 129 - EREN, F. age. s: 318 - KILIÇOĞLU, A. age. 
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ada; taraflar aslında aralarında hukuki işlem yapmadıkları halde üçüncü 
kişileri yanıltmak ve onlara karşı bir işlem yapmış gibi görünmek amacı 
ile görünüşte bir işlem yapmışlardır. Örneğin; alacaklıların icra takibin-
den kurtulmak için, bir borçlu, mallarını bir arkadaşına devreder ve «bu 
devrin gerçekte aralarında hiç bir hukukî sonuç doğurmayacağı» borç-
lu ile arkadaşı arasında kararlaştırılırsa «mutlak muvazaa» söz konusu 
olur... Eğer taraflar arasında yaptıkları bir işlemi, kendi gerçek iradele-
rine uymayan ve sırf üçüncü kişileri yanıltmak için yaptıkları başka bir 
işlemin altına gizlemişlerse, bu tür muvazaaya «nisbî (mevsuf) muvazaa» 
denilir.17 Bu muvazaa türünde, görüldüğü gibi, «görünürdeki işlem» ve 
«muvazaa anlaşması» yanında ayrıca -tarafların gerçek iradelerine uygun- 
bir «gizli işlem» bulunur. Örneğin; taraflar gerçekte «bağışlama» yapmak 
istedikleri halde, bunu «satış sözleşmesi» biçiminde yaparlar. Böylece, 
görünürdeki işlem «satış» olduğu halde, gizli işlem «bağışlama»dır.

Tarafların üçüncü kişileri yanıltmak için, muvazaalı olarak yaptıkları 
(görünürdeki) işlemin -bu konuda Borçlar Kanununda açık bir hüküm ol-
mamakla beraber- «hükümsüz (bâtıl) olduğu» gerek doktrin18 ve gerekse 
Yargıtay19 tarafından öteden beri duraksamasız belirtilmiştir. Hüküm-
süzlüğün nedeni, taraflarca açıklanan beyanların, onların gerçek irade-
lerine uymaması, başka bir deyişle bu beyanların «irade beyanı» niteliği 
taşımamasıdır... Görünürdeki işlemin hükümsüzlüğü taraflarca ileri sü-
rülebileceği gibi, bunu ileri sürmede hukuki yararı bulunan üçüncü kişiler 
(örneğin; işlemde bulunan kimsenin alacaklıları) tarafından da ileri sürü-
lebilir. Hakim de, muvazaayı kendiliğinden dikkate alır. Ayrıca, muvazaa 
iddiası, taraflarca herkese karşı ileri sürülebilir. Ancak; a) TBK. mad. 19/
II uyarınca, yazılı borç ikrarına dayanarak muvazaalı alacağı iktisap etmiş 
olan iyiniyetli (MK. mad. 3) üçüncü kişilere karşı borçlu; muvazaa iddia-

s: 183- ÖZKAYA, E. Açıklamalı- İçtihatlı İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, 7. Baskı, 
2017, s: 182 vd. - TEKİL, F. age. s: 68 - ÖZSUNAY, E. age. s: 93 - AYBAY, A. age. s: 
47 - KURAK, N. agm. s: 38 - SARIGÖLLÜ, E. agm. s: 667 - YAVUZ, N. age. C: 1, s: 209

17 Ayrıntılı bilgi için bknz: ESENER, T. age. s: 42 - FEYZİOĞLU, F. age. s: 192 vd. - TE-
KİNAY, S. S. age  s: 360 - ÖNEN, T. age. s: 47 vd. - ÖZSUNAY, E. age. s: 94 - İNAN, A. 
N. age. s: 180 vd. - KURAK, N. agm.  s: 38 - SARIGÖLLÜ, E. agm. s: 668 - ÖZKAYA, 
E. age. s: 174 vd. - EREN, F. age. s: 318 - OĞUZMAN, K./  ÖZ, T. age. s: 129 - KI-
LIÇOĞLU, A. age. s: 184 - YAVUZ, N. age. C: 1, s: 209 - UYGUR, T. age. C: 1, s:282  
vd. – KAZANCI, T. İ. age. s:253 –EROĞLU, O. age., s:229 vd. –MUŞUL, T. Tasarrufun 
İptali davaları, s:45 vd.

18 Ayrıntılı bilgi için bknz: ESENER, T. s: 49 vd. - FEYZİOĞLU, F. age. s: 195 - İNAN, 
A.N. age. s: 182  vd. - REİSOĞLU, S. age. s: 50 vd. - ÖZSUNAY, E. age. s: 97 vd. - AK-
BAY, A. age. s: 47 vd. -TUNÇOMAĞ,  K. age. s: 300 vd. - YAVUZ, N. age. s: 5 - YAVUZ, 
N. age. C: 1, s: 210 - EROĞLU, O. age., s:220 vd.

19 Bknz: 17. HD. 26.11.2018 T. 7005/11233; 22.05.2018 T. 19449/5359; 20.06.2017 T. 
6509/7003; 20.06.2017  T. 11791/7010; 1. HD. 08.10.1997 T. 10570/11956; HGK. 
3.6.1964 T. 422/398 (www.e-uyar.com)
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sında bulunamaz. b) Muvazaalı bir sözleşme gereğince bir malı devralan 
kimse, emin sıfatıyla zilyet durumunda olduğundan, ondan iyiniyetle o 
malı iktisap eden kimsenin iktisabı korunur (MK. mad. 990) ve ona karşı 
muvazaa iddiasında bulunulamaz. c) Muvazaalı sözleşme ile mülkiyeti 
devredilen bir taşınmaz ise, görünürde malik lehine olan tapu kaydına, 
iyiniyetle güvenerek, ondan o taşınmazı iktisap eden kimsenin bu iktisabı 
korunur (MK. mad. 1023) ve ona karşı muvazaa iddiası ileri sürülemez.

Görünürdeki işlemin hükümsüzlüğü -taraflarca ve üçüncü kişilerce- 
def’i olarak ileri sürülebileceği gibi20 bu konuda -taraflarca ve üçüncü ki-
şilerce- bir dava da açılabilir.21 Bu davada, yapılan görünürdeki işlemin, 
«muvazaa nedeniyle hükümsüz olduğunun tesbiti» istenir. Bu dava hu-
kukî niteliği bakımından bir «menfi tesbit davası»dır.

Görünürdeki (muvazaalı) işlem, belirtildiği şekilde «hükümsüz» olur 
ve belirtilen sonuçları doğururken, görünürdeki işlemin altında (gizli) bir 
işlem varsa -yani, bir «nisbi muvazaa» söz konusu ise- bu gizli işlem, ta-
rafların gerçek iradelerine uygun olduğu için, genel ve (şekil) koşulları 
yerine getirilerek yapılmış ise, geçerli olur.22

Buraya kadar -konumuz bakımından önem taşıdığı için- niteliğini be-
lirtmeye çalıştığımız «muvazaalı işlemler» hakkında, İİK. mad. 277 vd. 
göre «iptal davası açılamayacağı» doktrinde genellikle belirtilmesine rağ-
men, kanımızca -Yargıtay’ın bu konudaki içtihatlarındaki görüşe de katı-
larak23- “muvazaalı işlemler hakkında iptal davası açılabileceğini” ka-
bul eden görüş daha doğrudur…

Güttükleri ‘amaç’ bakımından aralarından bir takım ‘benzerlikler’ bu-
lunan “tasarrufun iptali davaları”(İİK.mad.277-284) ile “genel muvazaa 

20 ESENER, T. age. s: 56 - ÖZSUNAY, E. age. s: 97 - İNAN, A.N. age. s: 183 - von Tuhr. 
A. Borçlar Hukuku, C: 1-2 (Terc. Edege, C.) 1983, s: 274 - TUNÇOMAĞ, K. age. s: 301

21 ÖZDİL, Z. Sözleşmenin Tarafı Olmayan Kişinin «Muvazaa» İddiası (Yarg. D. 1984/4, s: 
444 vd. – İzmir Bar.

 D. 1984/4, s: 33vd.)-YAVUZ, N. Türk Borçlar Kanunu Şerhi, s: 211 vd.-YAVUZ, N. 
Borçlar Hukuku El Kitabı, s: 89 vd.

22 ESENER, T. age. s: 102 vd. - von Tuhr. A. age. s: 274 - TUNÇOMAĞ, K. age. s: 301
23 Bknz: 12. HD. 14.03.1988 T. 4283/2978; İİD. 09.06.1966 T. 8057/8007; 13. HD. 

13.02.1978 T. 5021/535; 13.HD. 18.04.1975 T. 2153/2622; 15.HD. 20.02.2002 T. 
5385/865; 15.HD. 15.11.1999 T. 4175/4058; 15.HD. 24.10.1994 T. 3652/6122; 15.HD. 
05.04.1994 T. 1516/2040; 15.HD. 05.03.1992 T. 917/1106; 15.HD. 14.11.1990 T. 
4381/11547; 15.HD. 18.09.2002 T. 3326/3957; 15.HD. 16.01.2002 T. 5624/97; 4.HD. 
24.03.2010 T. 2797/3315; 4.HD. 11.03.2010 T. 15119/2684; 4.HD.12.05.2009 T. 
12633/6745; 4.HD. 05.03.2009 T. 7929/3172; 17.HD. 08.05.2019 T. 18299/5719; 
17.HD. 05.06.2018 T. 17778/5857; 17.HD. 07.02.2017 T. 184113/1094; 17.HD. 
18.01.2017 T. 23212/213; 17.HD. 16.01.2017 T. 22909/50; 17.HD. 09.01.2017 T. 
10945/32 vd. (www.e-uyar.com)
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davaları”(TBK.mad. 19) arasındaki ‘farklılıkları’ şöyle belirtebiliriz24 25: 

- Tasarrufun iptali davası, ‘belirli süreler içinde’ (İİK.mad.278/II, 279/I, 
280/I, 284) açılabildiği halde genel muvazaa davası (TBK.mad.19) ‘her za-
man’ açılabilir..

Bu nedenle, TBK.mad.19, alacaklıya ‘tasarrufun iptali davası’nı açma 
koşundaki -iki yıllık, bir yıllık ve beş yıllık- süreleri kaçıran alacaklılara, 
hakkında kavuşması (alacağını tahsil edebilmesi) için bir hak daha ver-
mektedir..

- ‘Muvazaa davası’, tasarrufun iptali davasına nazaran daha kapsamlı-
dır. Hukuki yararı bulunan bütün üçüncü kişiler muvazaa davasını aça-
bildikleri halde, ‘tasarrufun iptali davası’nı yalnız elinde ‘kesin ya da geçici 
aciz vesikası bulunan alacaklılar’, ‘iflas idaresi’ ve ‘İİK.mad.245 uyarınca 
dava hakkı kendisine devredilen alacaklılar’ açabilirler.

- ’Tasarrufun iptali davası’, borçlu tarafından geçerli olarak yapılan 
tasarruf işlemlerinin -davacı bakımından- hükümsüz olduğunu tespit et-
tirmek için açıldığı halde, ‘muvazaa davası’nda, borçlunun yaptığı tasar-
ruf işlemlerinin gerçekte hiç yapılmamış olduğunun tespiti istenir..

- ‘Tasarrufun iptali davası’ ayni olmayıp, kişisel bir dava olduğu hal-
de, ‘muvazaa davası’ ayni bir davadır ve sonunda muvazaa kanıtlanırsa 
“dava konusu mal, borçlunun mal varlığından hiç çıkmamış hale” gelir. 
Taşınmaza ilişkin muvazaa davalarında hakim “tapu kaydının da borç-
lu adına tesciline” karar verirken, tasarrufun iptali davalarının kabulü 
halinde “dava konusu taşınmaz üzerinde –icra dosyasındaki alacak 
ve ferileriyle sınırlı olarak- davacı-alacaklıya cebri icra (haciz ve satış) 
yetkisinin tanınmasına” şeklinde karar verir.

- ‘Muvazaa davaları’nda alacaklının borçlu akkında daha önce icra ta-
kibinde bulunmuş olmasına gerek bulunmadığı halde, ‘tasarrufun iptali’ 
davalarında, tasarrufun iptaline karar verilebilmesi için, borçlu hakkında 
icra takibinde bulunulmuş ve bu takibin de kesinleşmiş olması zorunlu-
dur…

- ‘Muvazaa davası’ sonucunda yapılmış olan işlemin tümünün hü-

24 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:36 vd. - UYAR, T. İcra 
ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu, (ABD. 2011/1, s:217 vd.) – 
EROĞLU, O. age. s: 261vd., 269 vd. –MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları, s:49 vd. 
– SERTKAYA, A.Ş./KUL, S. İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2016, 
s:86 vd. – KARSLI, A. İcra ve İflas Hukuku, 3.Baskı, 2014, s:552 vd. – KAZANCI, T.İ. 
age. s:254 vd. – SAPANOĞLU, S. Muvazaa ve İnançlı İşlem Davaları, 2015, s:322 vd. 
– ÇETİN, H. E. Tasarrufun iptali, Muvazaa, İnançlı İşlem ve Namı Müstear, 2016, 1.Bas-
kı, s:145 vd., 155 vd. – KILIÇOĞLU, M.A. age. s:187 vd. – ESENER, T. age. s:105 vd.

25 Bknz: HGK. 02.04.2014 T. E: 2013/4-1016, K: 436 (www.e-uyar.com)
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kümsüzlüğüne karar verilirken, ‘tasarrufun iptali davası’ sonucunda an-
cak ‘davacı alacaklının alacağının ferileriyle sınırlı olarak dava konusu 
tasarrufun iptaline’ karar verilir.

- ‘Muvazaa davası’ muvazaalı tüm işlemler hakkında açıldığı halde, 
İİK.mad. 277 (6183 s.AATUHK.mad.24) vd. maddelerinden kaynaklanan 
‘tasrrufun iptali davaları’ ise, İİK.nun 278, 279 ve 280 ( 6183 s.AATUHK.
mad.27, 28, 29, 30) maddelerinde belirtilen tasarruf işlemleri hakkında 
açılabilir..

- ‘Muvazaa davaları’nda yapılmış olan işlemlerin “tarafların gerçek 
iradelerine uygun olmadığı” hususunda yasada herhangi bir karineye yer 
verilmemiştir. Buna karşı ‘tasarrufun iptali davaları’nda, borçlu ile üçün-
cü kişi arasında yapılış olan işlemlerin “mal kaçırma amacına yönelik 
olduğu” hususunda İİK.mad.278-280’de bazı karinelere yer verilmiştir..

- ‘Muvazaa davası’nın sonucundan, ilgili herkes etkilenir. ‘Tasarrufun 
iptali davası’ sadece davacı-alacaklıyı etkiler, çünkü bu dava şahsi bir 
davadır.

- ‘Muvazaa işlem’ler hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınır. 
Bu nedenle, muvazaayı ileri sürmek bir ‘savunma’ değil, ‘itiraz’dır.

İİK.nun 278-280. Maddelerinde öngörülmüş olan iptale tabi tasarruf-
lar ise hakim tarafından, kendiliğinden gözetilemez….

- ‘Muvazaa davası’, hukuki niteliği bakımından bir “tespit davası” 
olduğu halde ‘tasarrufun iptali davası’ hem “tespit” hem de “eda” davası 
niteliğindedir. 

- “Muvazaalı tasarrufun hangi tarihte -yani; borçlanma tarihinden 
önce veya sonra- yapıldığı” önem taşımamasını ve bu nedenle her zaman 
muvazaa iddiasının ileri sürülebilmesine rağmen, “iptal konusu tasarru-
fun ister İİK.mad. 277 vd. göre26 isterse TBK.mad. 19’a göre27 açılmış 
‘muvazaa nedenine dayalı’ iptal davası sonunda iptal edilebilmesi için da-
vacı-alacaklının alacağının doğumundan sonra yapılmış olması” öteden 
beri Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarıyla istenmektedir.

26 Bknz: 17.HD. 02.05.2019 T. 15560/5474; 0605.2019 T. 19840/5554; 0104.2019 
T. 15235/3909; 20.09.2018 T. 2899/8025; 24.05.2018 T. 859/5468; 25.04.2018 T. 
11731/4470; 28.01.2016 T. 7479/1060; 01.10.2015 T. 8818/9967; HGK. 16.09. 2015 
T. 17-2350/1759; 17.HD. 27.10.2014 T. 6668/14352; 08.04.2013 T. 16730/5034; 
03.02.2011 T. 5065/674; 21.09.2010 T. 9281/183; 19.01.2009 T. 3224/13; 15.01.2008 
T. 5073/73; 13.01.2004 T. 6711/72 (www.e-uyar.com)

27 Bknz: 17. HD. 15.03.2016 T. 12995/3258 (www.e-uyar.com)
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Bu konu doktrinde28 tartışmalı olmasına rağmen, Yargıtayımız29 -ma-
alesef- sürekli olarak “borçlanmadan önce, borçlu tarafından önce ya-
pılmış olan tasarrufların tasarrufun iptali davasına konu olamayacağı-
nı” belirtmektedir. İsviçre ve Alman hukukunda “alacağın iptali istenen 
tasarruftan önce  doğması ” ,  tasarrufun iptali davasınn bir ‘ön şartı’ 
olarak öngörülmemiştir… Orada alacağın ‘tasarrufun yapıldığı tarih-
ten önce  veya sonra doğmuş olmasına bir önem atfedilmemektedir.30

Uygulamadaki  önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki, davacı-alacak-
lının ‘dava dilekçesi’nden davacının “İİK.mad.277-284 hükümlerine göre 
mi yoksa TBK.mad. 19 hükmüne göre mi talepte bulunduğunun yani ‘ta-
sarrufun iptali davası’mı, ‘genel muvazaa davası’mı açtığının açıkca an-
laşılamaması halinde, hakimin ‘davayı aydınlatma ödevi’(HMK.mad.31) 
çerçevesinde, davacıya talep sonucunun açıklatması gerekir.31

Davacının ‘genel muvazaa’ (TBK.mad.19) iddiasına dayanarak açtığı 
ve açıkça ‘tasarrufun iptaline karar verilmesini’ (İİK.mad.277 vd.) iste-
mediği hallerde, mahkeme, davacının bu talebi ile bağlı (HMK.mad.26) 
olduğundan, talep sonucunu aşarak İİK.nun 277 vd. hükümlerinin uygu-
lanmasına karar veremez.

Aynı amaca yönelik bulunmakla beraber, nitelikleri, koşulları birbirin-
den farklı olan bu davalar karşısında, alacaklıların durumu ne olmalıdır?

Kanımızca, borçlunun muvazaalı bir işlemde bulunduğunu öğrenen 
alacaklı, dilerse İİK. mad. 277 vd. göre «iptal davası» dilerse TBK. mad. 
19’e göre «muvazaa davası» (daha doğrusu, yapılan işlemin muvazaa ne-
deniyle hükümsüz olduğu konusunda tesbit davası) açabilmelidir. Ala-
caklının, muvazaalı işlem hakkında «iptal davası» açamayıp, «muvazaa 
davası» açması gerektiğini savunmak, teorik esaslara uygun olmakla be-
raber, özellikle, muvazaa davalarında, «muvazaa iddiasının isbatı» konu-
sunda alacaklılar çok güç durumda kalabilir. 

Sözleşmenin taraflarının muvazaa ile ilgili iddiaları “hukuksal iş-
lem”le ilgili iddialardır. HMK.nun 200. Maddesi “hukuksal işlemlerle 
ilgili iddiaların belgeyle(senetle) ispat edilmesi” kuralını koymuştur. 
Sözleşmenin tarafları, bu hukuksal işlemlerle ilgili olarak ‘muvazaa yap-

28 Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 
s:95 vd, 798 vd. 

29 Bknz: Yuk. Dipnt. 23, 24
30 ERDÖNMEZ, G. age. s:92 – KEROĞLU, O. age. s:70 – YILDIRIM, M.K. age. s:288 - 

UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, s:799
31 ERDÖNMEZ, G. age. s:34, 44 vd. – AKKAYA, T. agm, 680 vd. – MUŞUL, T. Tasarrufun 

İptali Davaları, s: 93
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tıklarını’ iddia ettiklerinde, bu kural gereğince bunu ancak belgeyle ispat 
edebilirler. İddia sahibinin elinde bu yönde bir belge mevcut olmayıp bu 
iddiasını başka kanıtlarla ispat etmek (örneğin tanık dinletmek) isterse, 
karşı taraf bunu kabul etmediği takdirde muvazaa iddiası kanıtlanama-
mış olacaktır.32 

Sözleşmenin dışında kalan ve iptalini talep etkisine sahip bulunan 
üçüncü kişiler, sözleşmenin tarafı olmadıkları için, muvazaa anlaşmasıy-
la ilgili belge (senet) temin edemezler. Bu nedenle üçüncü kişiler muvaza-
ayı her türlü delille kanıtlayabilirler. Bunun kanıtlanması için başvurulan 
ispat araçları; belge, tanık, sosyal ve ekonomik durum, yakınlık, bilirkişi 
incelemesi, değer tespiti gibi araçlar olabilir.33

Az önce belirttiğimiz şekilde, «muvazaanın üçüncü kişilerce isba-
tında yazılı delile gerek yok ve bu konuda tanık dinletilebilirse» de34 
alacaklı, muvazaa iddiasını kanıtlayabilmek için tanık beyanından da ya-
rarlanmıyor olabilir. Halbuki, iptal davasında davacı -alacaklı, borçlunun 
muvazaalı işlemi hakkında tanık dinletmeden de -dava konusu işlemin, 
kanunun öngördüğü belirli kimseler arasında veya belirli süreler içinde 
yapılmış olduğunu (İİK. mad. 278, 279, 280) kanıtlamak suretiyle- kendi 
yararına, tasarrufun iptali konusunda, mahkemeden bir karar alabilir.

Davacı - alacaklı, «muvazaa»yı her türlü kanıtla isbat edebilecek du-
rumda ise, «muvazaa davası» açabileceği gibi, «iptal davası»da açabilir. 
Ancak, iptal davası süreye bağlı olduğundan (İİK. mad. 284) eğer davacı 
- alacaklı, bu süreyi geçirmişse ya da iptal davasına konu ettiği tasarruf, 
İİK. mad. 278, 279 ve 280’deki bir ve iki yıllık sürelerden daha önce yapıl-
mışsa, davacı - alacaklının «muvazaa davası» açması gerekir. Çünkü, bu 
dava, hsk düşürücü süreye/zamanaşımına bağlı olmadığından, her zaman 
açılabilir.

Eğer davacı - alacaklı, açtığı «muvazaa davası»nı kazanırsa, mahkeme-
den alacağı ilâmı,(tescil ilamını) icra dairesine sunarak, dava konusu ta-
şınmazın -borçlunun borcundan dolayı- haczedilmesini isteyebilir. Ayrıca 
«iptal davası» açmasına gerek yoktur.35

32 KILIÇOĞLU, A. M. age. s:185 – ESENER, T. age. s:109 – EROĞLU, O. age. s:251 vd. 
– ÇETİN, H. E. age. s:143 vd.

33 KILIÇOĞLU, A.M. age. s:186 - EROĞLU, O. age.s:253 vd. – ESENER, T. age. s: 109 - 
ÇETİN, H. E. age. s: 145 vd., 149 vd.

34 ESENER, T. age. s: 109 - FEYZİOĞLU, F. age. s: 210 - TUNÇOMAĞ, K. age. s: 312 - 
İNAN, A. N. age .s: 187 - POSTACIOĞLU, İ. Şahadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları, 
1964, s: 230 - ÖZKAYA, E. age. s: 213vd.

35 ESENER, T. age. s: 107
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Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan anlaşıldığı gibi, davacı - ala-
caklının, borçlunun yaptığı muvazaalı tasarrufun iptalini isteyebilmesine 
karşı çıkmamak gerekir. Aksi takdirde, «muvazaalı olan, dolayısı ile hü-
kümsüz olan hiç bir hukukî sonuç doğurmamış olan bir işlemin iptali 
istenemez» gerekçesiyle, alacaklıların bu dava hakkından yararlanama-
yacakları ileri sürülürse, borçluların uygulamada sık sık başvurdukla-
rı pek çok muvazaalı işlemlere göz yumulması gerekir. Örneğin; borçlu, 
alacaklılarının muhtemel icra takibinden etkilenmemek ve mallarının 
haczini önlemek için, bir yakınına muvazaalı olarak borç senedi verip, 
maaşına haciz koydurursa ya da bir taşınmazı üzerine muvazaalı borç 
ikrarında bulunup ipotek kurdurursa, gerçek alacaklıları bu tasarrufla-
rın «muvazaalı olduğunu» nasıl kanıtlayacaklardır? Eğer bu gibi durum-
larda «alacaklılar, iptal davası açamasınlar, çünkü ortada geçerli bir 
tasarruf yoktur, muvazaa davası açsınlar» denilirse, muvazaanın isbatı 
konusundaki güçlük -hatta, imkansızlık- nedeniyle, borçluların kötüni-
yetli davranışı ödüllendirilmiş olur. Halbuki, bu gibi durumlarda borç-
lulara «iptal davası» açma olanağı da tanınırsa, alacaklılar hiç olmazsa, 
İİK. mad. 278-280’de öngörülen durumların varlığını -örneğin; borçlu 
ile işlemde bulunan kimsenin, borçlunun İİK. mad. 278/III-1’de öngörü-
len hısımı ya da evlatlığı olduğunu veya kurulan ipoteğin İİK. mad. 279/
III-1’deki bir yıllık süre içinde kurulmuş olduğunu- kanıtlamak suretiyle, 
borçlunun muvazaalı olarak yaptığı tasarrufu iptal ettirerek, bu tasarruf-
tan etkilenmeyebilirler...

Veya, belirtilen durumlarda «iptal davası açılamaz yahut iptal dava-
sı açılmasına gerek yoktur, çünkü muvazaalı tasarruflar hiçbir hüküm 
doğurmadığından, bu işleme konu mal ve alacaklar borçlunun malvarlı-
ğı dışına çıkmamış olduğundan alacaklı bunları haciz ettirip, sattırarak  
-gerekirse istihkak davası açarak- alacağına kavuşabilir» şeklinde dü-
şünülürse; borçlu tarafından muvazaalı olarak başkasına devredilmiş (ya 
da üzerinde ipotek kurulmuş uzun süreli kira şerhi verilmiş) taşınmaz ya 
da sicile kayıtlı (kara, deniz ve hava taşıtları vb. gibi) taşınırlar hakkında 
alacaklının -yapılan devir ya da ipotek işlemini yok sayarak- «haciz» ve 
«satış» işlemini yürütmesi teknik olarak mümkün değildir.

Alacaklıların «muvazaa nedeni»ne dayanarak İİK. mad. 277 vd. göre 
iptal davası açamamalarını istemek, teorik esaslara uygun olmakla bera-
ber, bu görüş uygulamada özellikle «taşınmazlara ve sicile kayıtlı taşınır-
lara ilişkin muvazaalı işlemlerden kaynaklanan tüm sorunları» çözeme-
mektedir...

Sonuç olarak, borçlunun malvarlığını azaltmak (mal kaçırmak) ama-
cıyla yaptığı muvazaalı işlemlerden zarar gören alacaklı dilerse özel hü-
küm niteliğindeki İİK. mad. 277 vd. göre iptal davası, dilerse genel hü-
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küm niteliğindeki TBK. mad. 19’a göre muvazaa davası açabilir.36 37 İİK. 
mad. 277 vd.’da düzenlenmiş «iptal davası», genel hükümlere (TBK. mad. 
19) göre «muvazaa davası» açılmasını önlemez.38 Ayrıca davacı-alacaklı 
bu konuda mahkemede terditli (kademeli) dava da açabilir (HMK. mad. 
111 vd.). Yani; borçlunun mal kaçırmak amacıyla yaptığı tasarruflardan 
zarar gören alacaklı, açtığı davada önce «işlemin muvazaalı olduğunun 
tesbiti ile buna göre hüküm kurulmasını» (yani; borçlunun yaptığı işle-
min hükümsüzlüğünün, hiç yapılmamış olduğunun tesbitini), bu (muva-
zaa) iddiasının kabul edilmemesi halinde ise «İİK. mad. 277. vd. göre ta-
sarrufun iptaline karar verilmesini» talep edebilir. Ya da önce «İİK. mad. 
277 vd. göre tasarrufun iptalini» bu kabul edilmediği taktirde «muvazaa 
nedeniyle hükümsüzlüğün tesbitine karar verilmesini» isteyebilir. Dava-
cı birinci halde «ispat yükünün gereğini yerine getirmeme ihtimalini dik-
kate alarak, ikinci halde ise «iptal sebeplerine ilişkin objektif koşulların 
gerçekleşmeme ihtimali nedeniyle» terditli (kademeli) talepte bulunur.39

Hatta doktrinde40 bu davaların birbirinden farklı olmaları nedeniyle, 
aynı anda ayrı ayrı açılarak görülebileceği, bu durumda «derdestlik itira-
zı»nda bulunulamayacağı ve birisinde verilen kararın diğeri için «kesin 
hüküm» teşkil etmeyeceği ancak, «muvazaa davası» sonuçlanıp karar ke-
sinleştiğinde, «iptal davası»nın konusuz kalacağı ileri sürülmüştür...

Yargıtay41 “muvazaaya dayanan (TBK.mad.19) iptal davaları”nda 

36 Bknz: 1. HD. 22.5.1984 T. 3005/6104 (www.e-uyar.com)
37 Aynı görüşte AKKAYA, T. agm. s: 681 - ÖZKAYA, E. age. s: 228

38 Bknz: 15. HD. 11.10.1993 T. 3423/3940 (www.e-uyar.com)
39 AKKAYA, T. agm. s: 677 vd. - ASLAN, K. age. s: 493 - ALTAY, S. age. C: 1, s: 671 - 

BELGESAY, M.R. İcra ve İflas Hukuku, 2. Cilt, İflas, 1946, s: 88 - BELGESAY, M.R. 
İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 1949, s: 264

40 ÖZKAYA, E. age. s: 229
41 Bknz: 17 HD 20.03.2019 T. 13902/3255 : “……………. Dava, BK.’nun 19. madde-

sinde düzenlenen dava konusu işlemlerin danışıklı yapıldığı iddiasına dayalı işlemin 
iptaline ilişkindir. Dava dilekçesindeki ileri sürülüşe ve yargılama sırasındaki sözlü 
ve yazılı açıklamalara göre dava, niteliği itibariyle TBK’nun 19. Maddesinde tanımını 
bulan muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davası olduğu açık olup, mahkemenin 
bu açıklığa rağmen İİK'nin 277 vd. maddeleri gereğince açılan tasarrufun iptali davası 
olarak nitelemesi isabetli değildir…………………. Davacının iddiasını kanıtlaması halin-
de, iddianın taşınmazın aynına ilişkin olmadığı, alacağın tahsiline yönelik bulunduğu da 
gözetilerek İİK. 283/I,II maddesi kıyasen uygulanarak iptal ve tescile gerek olmaksızın 
davacının ‘taşınmazların haciz ve satışını isteyebilmesi’ yönünden hüküm kurulması 
gerekecektir………………….” (www.e-uyar.com)

 Bknz: 17 HD 05.03.2018 T. 12015/1590 : “………………… Dava, BK.’nun 19.mad-
desine dayalı olarak açılan muvazaalı işlemin iptaline ilişkindir………………….. Dava 
konusu taşınmaz, davalı borçlu tarafından takip konusu borcun doğumundan ve aley-
hine açılan tazminat davasından sonra 04.01.2000 tarihinde borçlunun durumunu ve 
amacını ilebilecek olan kardeşinin eşi davalı M.U’ya satılmıştır davalıların akrabalık 
bağı değerlendirildiğinde, dava konusu satış işleminin muvazaalı olması sebebiyle da-
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yada “muvazaaya dayalı (TBK.mad.19) tapu iptali ve tescil davala-
rı”nda İİK.mad.283/I hükmünü kıyasen uygulanarak mahkemece ‘tapu 
iptaline gerek olmaksızın davacının alacağını alabilmesini sağlamak 
amacı ile iptali istenen tasarruf konusu taşınmazın haciz ve satışını 
isteyebilmesine’ karar verilmesini istemektedir. 42

Borçluların, alacaklılarına olan borçlarını ödememek amacıyla malla-
rını üçüncü kişilere kaçırıp (devredip), ondan sonra borçlanmaları ve bu 
borçlarını ödememeleri üzerine alacaklıların İİK.mad.277 vd.’na göre  
“tasarrufun iptali davası” ya da TBK.mad.19’a göre “muvazaa nedeni-
ne dayalı tasarrufun iptali davası” açmaları –Yargıtay’ın az önce belirtti-
ğimiz- “borçlunun borçlanma tarihinden önceki tasarrufları hakkında 

vanın kabulü ile İİK.283. maddenin kıyasen uygulanarak, tapu kaydının iptaline gerek 
olmadan dava konusu 04.01.2000 tarihli satış işleminin davacının takip konusu alacak 
ve fer’ileriyle sınırlı olarak iptaline, davacıya alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak taşnımaz 
üzerinde cebri icra yetkisini tanınmasına karar verilmesi gerekirken……………………” 
(www.e-uyar.com)

 Bknz : 17 HD. 06.02.2017 T. 23129/1053 : “……………….. Dava dilekçesinde-
ki ileri sürüşe ve açıklamalara göre, davanın niteliği itibariyle TBK.19. maddesinde 
tanımını bulan muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davası olduğu anlaşılmakta-
dır……………….. Davacının iddiasını kanıtlaması halinde, iddianın taşınmazın aynı-
na ilişkin olmadığı alacağın tahsiline yönelikte bulunduğu gözetilerek İİK. 283/I mad-
desi kıyasen uygulanarak, iptal ve tescile gerek olmaksızın davacının ‘taşınmazların 
haciz ve satışını isteyebilmesi’ yönünden hüküm kurulması gerekecektir………………” 
(www.e-uyar.com)

 Bknz: 17 HD. 23.06.2015T. 3562/9065 : “………………….. Dava dilekçesindekileri 
sürüşe ve yargılama sırasındaki sözlü ve yazılı açıklamalara göre dava, niteliği itibariyle 
TBK.19. maddesinde tanımını bulan muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davası-
dır……………. Davacının iddiasını kanıtlaması halinde, iddianın taşınmazın aynına iliş-
kin olmadığı alacağın tahsiline de yönelik bulunduğu da gözetilerek İİK.283/I maddesi 
kıyasen uygulanarak, iptal ve tescile gerek olmaksızın davacının taşınmazların haciz 
ve satışını isteyebilmesi, davacının taşınmazın el değiştirmesi nedeniyle genel hüküm-
lere göre şartları varsa bedel yönünden hüküm kurulması gerekecektir…………………
.”(www.e-uyar.com)

 Bknz: 17 HD 13.06.2013T. 5158 /9009 : “…………… Davacı vekili borçlu tarafından 
damadına yapılan taşınmaz satışlarının muvazaaya dayalı olması sebebiyle, davalılar 
arasındaki alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı olarak yapılan satışın 
BK’nun 18. maddesi gereğince iptaliyle, borçlu adına tescilini talep etmiştir…………. 
Mahkemece davalıların danışıklı bir davranış içinde bulundukları sonucuna varılması 
durumunda, davacının alacağının tahsili için İİK. 283/I maddesi benzetme yoluyla uy-
gulanmak suretiyle tapu iptaline gerek olmaksızın, davacının alacağını alabilmesini sağ-
lamak için, davaya konu taşınmazların haciz ve satışın isteyebilmesi yönünden hüküm 
kurulması gerekirken…………….”(www.e-uyar.com)

 Aynı doğrultuda :
 4 HD 12.03.3003 T. 13855/2636; 17 HD 21.02.2017 T. 21192/1757; 17 HD 

06.02.2017 T. 23129/1053; 17 HD 15.11.2016 T. 11465/105015; 17 HD 08.11.2016 T. 
19318/10238; 17 HD 29.12.2016 T.17110 / 12189; 17 HD 25.10.2016 T. 18422/9339; 
17 HD 18.10.2016 T. 17449/9073; 17 HD 01.11.2016 T. 17055/9671; 17 HD 
01.11.2016 T. 17053/9670; 17 HD 21.03.2016 T. 7529/3586; 17 HD 08.10.2007 T. 
4397/3011; 17 HD 12.09.2013 T. 10078/12080….(www.e-uyar.com) 

42 MUŞUL, T Tasarrufun İptali Davaları s: 76 vd. – ERDÖNMEZ, G age. s: 34 vd.
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tasarrufun iptali davası açılamayacağı” şeklindeki ilke kararı uyarınca, 
maalesef alacaklıların alacaklarını tahsil edememeleri sonucunu doğur-
maktadır. 

Kanımızca, bu durumda alacaklıların TBK.mad.19’a dayanarak “ge-
nel muvazaa davası” açıp, dava dilekçelerinde açıkça “davalı borçlu ile 
diğer davalı üçüncü kişi arasındaki devir işleminin muvazaalı olduğu-
nun tespiti ile dava konusu taşınmazın/aracın tekrar davalı-borçlu adı-
na tesciline karar verilmesini” istemeleri gerekir.43

Yüksek mahkeme, kimi kararlarında bu konuya açıkça değinmiştir:

Bknz: HGK 28.05.2019 T. 17-351/624 : “………………. Davacının 
amacı, borçlunun malvarlığındaki taşınmazı icra prosedürü içine ala-
rak icra dairesi tarafından satılmasını sağlamak ve alacağına kavuş-
maktır. Davacının gerçek talebi ve temeli budur. (HMK.m.119/I-e)…….. 
Öte yandan özel daire bozma kararında, davanın TBK.m.19 çerçeve-
sinde değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi ile yetinildiğinden, 
mahkemece muvazaa iddiasının kanıtlanması halinde borçlu lehine 
tapu iptali ve tescil kararı verilmesi zorunludur…………” (Karşı Oy Ya-
zısı) (www.e-uyar.com)

15 HD 30.04.2007 T. 985/2815 : “………… Davacı, davalılardan 
(F)’ın kendisine borçlu olduğunu mal kaçırmak amacıyla taşınmazları-
nı muvazaalı olarak diğer davalılara devrettiğini ileri sürerek tapula-
rının iptali ile borçlu (F) adına tapuya kayıt ve tescilini talep ve dava 
etmiştir………………….

Davacı vekili mahkemeye sunduğu 07.04.2005 havale tarihli dilek-
çesinde davanın İİK’nın 277 ve devamı maddelerine göre değil Borçlar 
Kanunu hükümlerine göre ikame edildiğini açıklamıştır.

04.06.1958 gün ve 15/6 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca 
hakimin bir davada sadece tarafların ileri sürdükleri maddî vâkıalar 
ve neticelerle bağlı olup dayandıkları Kanun hükümleri ile onların hu-
kukî tavsifleri ile bağlı olmadığı ve Kanunları re’sen tatbik ederek iddia 
ve müdafaadaki neticeî talepleri karara bağlamakla mükellef bulundu-
ğu kabul edilmiştir.

Hakim açılan davayı İİK’nda düzenlenen tasarrufun iptâli olarak 
değerlendirmiştir. Oysa dava İİK’na değil BK’nın 18 nci maddesine 
dayanılarak açılmış ve bu husus özellikle vurgulanmıştır. Bu olayda 
davacı icra alacaklısının BK’nın 18.nci maddesine veya İİK’nın 277 ve 

43 Aynı görüşte; ERDÖNMEZ, G age. s:34;44 vd. – MUŞUL,T Tasarrufun İptali Davaları 
s:68 
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devamı maddelerine dayalı dava açma hakkı mevcuttur. Yani hakların 
telâhuku sözkonusudur. Böyle bir halin kabulü için tatbiki mümkün 
görülen hükümlerden birisinin diğerine göre hususi hüküm mahiyetin-
de bulunmaması şart isede, icra takibinin sonunda açılan her davanın 
İİK’nın 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptâli davası ola-
rak açıldığının kabulü bir çok hallerde hakların zayi edilmesine neden 
olabilecektir. Çünkü bu davalar özel şartlara bağlanmış, hak düşürü-
cü sürelere tâbi kılınmıştır. Özellikle hukukî işlemlerin, icra dairele-
rinde ve mahkemelerdeki yargılamanın uzun sürmesi halinde sükutu 
hak süreleri dolmaktadır. Bu durumda alacaklının muvazaaya dayalı 
dava açmaktan başka çaresi de kalmamaktadır. Esasen Dairemizce 
de İİK’ndaki dava şartları oluşmadığı zaman alacaklının muvazaaya 
dayalı dava açmaya hakkı bulunduğu kabul edilmektedir.

Bu açıklamaların ışığında olaya dönüldüğünde, davanın özellikle 
muvazaaya dayalı olarak açıldığının açıkça belirtilmiş olması ve da-
vacının dava açma hakkını muvazaa yönünde tercih etmiş olması kar-
şısında davanın İİK’nın 277 v.d. maddelerine dayalı bir dava olmadığı 
kabul olunmalıdır………….

Hal böyle olunca mahkemece dava BK.18. maddesindeki genel mu-
vazaaya dayalı tapu iptâl ve tescil istemi doğrultusunda değerlendi-
rilmeli, tarafların iddia, savunma ve delilleri bu yönde incelenip dava 
sonuçlandırılmalıdır. Bu hususlar üzerinde durulmadan davanın tavsi-
finde hataya düşülerek davanın aciz belgesinin ibraz edilmediğinden 
bahisle reddedilmesi doğru olmadığından karar düzeltme isteminin ka-
bul olunması gerekmiştir.” (www.e-uyar.com)

15 HD 11.10.1993 T. 3423/3940 : “Davacı; …… yüklenici hakkında 
açtığı alacak ve tazminat davasında, davalıya ait 2 nolu parsel üzerine 
ihtiyati tedbir koyulmasına karar verildikten sonra, bu tedbirin infazı-
nı imkânsız kılmak için, taşınmazı düşük bedelle, 24.5.1991 tarihinde 
eşine satış gibi gösterip temlik ettiğini, bu temlikin, alacağının tahsilini 
önlemek maksadıyla muvazaalı olarak yapıldığını ileri sürerek, «ta-
punun iptâli ile taşınmazın davalı yüklenici İ. adına tescilini» istemiş-
tir…….

Dava, bu niteliği itibariyle muvazaa hukuksal nedenine dayanan 
bir davadır. Davacının açtığı alacak davasında verilen ihtiyati tedbir 
kararını etkisiz bırakmak amacıyla davalının, taşınmazı eşine muva-
zaalı olarak satmış gibi göstererek temlik etmesi durumunda, davacı, 
bu temlikin kendisini zararlandırmak amacıyla yapıldığını ve muva-
zaa sebebiyle batıl olduğunu ileri sürmekte, hukuki yararı vardır. Ta-
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sarrufun muvazaa nedeniyle geçersiz olduğu tespit edildiği takdirde, 
tapu kaydı, ilk malik adına tashihen tescil edilecek ve üzerine konulan 
ihtiyati tedbir infaz olunabilecektir………..

 İİK'nin 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen iptâl davası açma 
hakkı, davacının genel hükümlere göre muvazaaya dayanarak dava 
açmasına engel değildir ve bu davada İİK'nin 277. maddesindeki şart-
ların gerçekleşmesi aranmaz………

Öte yandan, davacı vekilinin son oturumdaki beyanı da davanın yu-
karıda açıklanan niteliğini değiştirmez. Çünkü dava dilekçesinde açık-
ça muvazaaya dayanıldığı belirtilmiştir. Ortada İİK'nin 277 ve izleyen 
maddelerine göre açılmış bir dava bulunmadığı için, o maddelerdeki 
koşulların varlığını aramaya gerek yoktur.” (www.e-uyar.com)

4 HD 01.11.2007 T. 13999/13413 : “Davacı, davalılardan H.Y’ın 
malik olduğu aracı kullanan eşi M.Y’ın asli kusurlu olarak karıştığı tra-
fik kazasında eşini ve kızını kaybetmiş olup, bu kaza sebebi ile araç 
işleteni olan davalı H.Y aleyhine 55.000 YTL. tazminat istemi ile dava 
açmıştır. Davalı H.Y kazadan iki gün sonra adına kayıtlı taşınmazı di-
ğer davalıya devretmiştir. Davacı, “danışıklı işleme dayalı olarak tapu 
iptâli ve tescil” isteminde bulunmuştur. Borçlar Kanununun 18. mad-
desine dayalı olarak açılan bu davanın dinlenebilmesi için önceden bir 
alacağının bulunması gerekir. Bu da ancak açılan tazminat davası ile 
belirlenebilecektir. Bu bakımdan davacı tarafından davalı H.Y aleyhine 
açılan trafik kazasından kaynaklanan tazminat davası celp edilip in-
celenmeli, davanın sonucu beklenerek, davanın davacı yararına sonuç-
lanması durumunda, muvazaalı işlem incelenmelidir.” (www.e-uyar.
com)

HGK 02.04.2014 T. E: 4-1016 K.436 : “….. Dava, tapu iptali ve 
tescil işlemine ilişkindir…………..

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, davanın tasarrufun 
iptali (İİK'nin 277 vd.md.) iddiasına mı yoksa genel muvazaa (mülga 
BK 18; yeni 6098 s.TBK 19.md.) iddiasına dayalı olduğu; sonucuna 
göre de mahkeme kararındaki muvazaa (danışık) iddiası yönünden  
gerekçenin yerinde olup olmadığı, mahkemenin bozma ilamı çerçeve-
sinde araştırma yapmasının gerekli bulunup bulunmadığı noktasında 
toplanmaktadır………..

Muvazaanın kanıtlanması halinde dava konusu mal, borçlunun 
malvarlığından hiç çıkmamış hale gelir. Taşınmaza ilişkin muvazaa 
davalarında hakim tapu kaydının da borçlu adına tesciline karar ve-
rir………….
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Eldeki dava ile aynı gün trafik kazasından kaynaklanan haksız fiil 
hukuksal nedenine dayalı olarak tazminat davası da açmıştır. Orta-
da yapılan bir icra takibi bulunmamaktadır. Trafik kazasından kısa 
bir süre sonra dava konusu taşınmazın kardeşi Orhan’a gerçekte sa-
tılmadığı halde, tazminat davasını sonuçsuz bırakmak, alacağını elde 
etmesini önlemek amacıyla,  mal kaçırmak kastıyla temliki işlemin ya-
pıldığı ileri sürüldüğüne göre, açılan dava mülga BK 18. maddesinde 
düzenlenen genel muvazaaya dayalı  bir davadır. O halde mahkemece 
davalılar arasında yapılan satış işleminin danışıklı(muvazaalı) olup ol-
madığını araştırmak suretiyle sonucuna göre karar verilmelidir……….” 
(www.e-uyar.com)

17 HD 19.09.2013 T. 8492/12445: “…Davacılar vekili “murisleri 
B.K. adına kayıtlı taşınmazların davalı L.B. tarafından hileli yollarla 
satın alındığını, kendileri tarafından açılan dava sonucunda taşınmaz-
ların payları oranında tesciline karar verildiğini, ancak L.B. ve eşi İ.
B.’ın diğer davalılara danışıklı bir şekilde borçlanarak aleyhlerine icra 
takibi yapıldığını” öne sürerek “muvazaalı icra takibinin iptalini ve ta-
şınmazlar üzerindeki hacizlerin kaldırılmasını” talep etmiştir………..

Davacıların amacı kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri taşınmaz-
lar üzerine muvazaalı icra takibi sonucu konulan hacizlerin kaldırıl-
masını sağlamaktır………. Somut olayda uygulanacak kanun hükmü-
nü davacılar tarafından yapılan bir icra takibi bulunmaması nedeniyle 
daha özel nitelikteki İİK.nın 277 ve devamı maddelerinde değil, maddi 
olguya uygun BK. 19. maddesinde aramak gerekmektedir.” (www.e-u-
yar.com)

4 HD 17.03.2008 T. 1813/3444 : “Davalı, “davalı borçlunun sa-
hip olduğu üç adet taşınmazını 9.11.1998 tarihinde eski eşine sattığını, 
daha sonra eski eşinden aldığı 16.2.1999 tarihli vekaletname ile bu 
defa 17.2.1999 günü diğer davalı olan kardeşi İ.Ç’e sattığını, bu işlem-
lerin muvazaalı olduğunu” iddia ederek, “İ.Ç adına olan tapu hissesinin 
iptâli ile davalı H.Ç adına tescilini” istemiştir……..

Dava ileri sürülüş biçimi itibarı ile BK'nın 18. maddesinde belirtilen 
genel hükümlere göre açılmış bir davadır.

Muvazaalı işlemin hiçbir hüküm doğurmayacağı, muvazaa sebebi-
nin ortadan kalkması veya bir zaman geçmesi ile görünüşteki işlemin 
geçerli hale gelmeyeceği kuşkusuz bulunduğundan, muvazaa iddiala-
rında zamanaşımı söz konusu olamayacağı gözetilerek, işin esasının 
incelenmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın zamanaşımından red-
dedilmiş olması doğru görülmediğinden, kararın bozulması gerekmiş-
tir.” (www.e-uyar.com)
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17 HD 14.03.2016 T. 3265/3119 : “…………Davacı vekili, müvek-
kilinin eşi olan davalı A. ile aralarındaki boşanma davası ve edinilmiş 
mallara katkı payı davası sonucunda verilecek karar sonucunda doğa-
cak alacaklardan mal kaçırmak amacı ile kendisine ait taşınmazları 
kardeşi olan diğer davalı T.’ye, muvazaalı olarak satışına ilişkin tasar-
rufların iptali ile kendilerine cebri icra yapma yetkisi verilmesini talep 
etmiştir.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece kesinleşmiş bir alacak ve ibraz edilmiş bir aciz vesika-
sının bulunmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm 
davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, taraflar arasındaki boşanma davası ve edinilmiş mal-
lara katkı payı davası devam ederken, davalı kocanın kendisine ait 
taşınmazları sözü edilen davalar sonucunda meydana gelecek borçlar-
dan kaçırmak amacıyla muvazaalı olarak diğer davalıya devrettiğini 
ileri sürerek dava açmıştır. İddianın ileri sürülüş biçimine göre, dava-
nın yasal dayanağının Borçlar Kanununun 19.maddesi olduğu anlaşıl-
maktadır. Muvazaa nedeniyle açılmış bulunan eldeki davada davalılar 
arasında gerçekleştiği ileri sürülen muvazaalı işlem, davacı yönünden 
haksız eylem niteliğinde olup, davacının oluşacak tazminat ve katıl-
ma alacağının tahsilini sağlamak bakımından eldeki davayı açmakta 
hukuksal yararı bulunmaktadır. Somut olayda da boşanma davası so-
nucu davacı lehine tazminata hükmedilmiş olup karar henüz kesinleş-
memiştir. Bu durumda davanın BK. 19. maddesi uyarınca açılan tapu 
iptal ve tescil isteğine ilişkin olup, İİK.nın 277 ve devamı maddeleri 
uyarınca açılan bir dava olmadığından davada icra takibi ve aciz ve-
sikası ibrazı zorunlu olmadığından mahkemece davacının dayandığı 
dava dosyasının sonucunun beklenilmesi, ondan sonra tarafların tüm 
delillerinin toplanması ve hasıl oalcak sonuca göre bir karar verilmesi 
gerekirken yazılı olduğu üzere davanın reddine karar verilmiş olması 
doğru bulunmamıştır.” (www.e-uyar.com)

Bu durumda davacı-alacaklı bağımsız olarak (doğrudan doğruya) TBK.
mad.19’a dayanarak “genel muvazaa davası” açabileceği gibi, bu talebini 
terditli (kademeli) olarak da ifade edebilir. Ancak somut uyuşmazlıkta 
‘hangi hukuki sebebe dayanılarak hüküm kurulacağını’ belirlemek haki-
min görevine girer.44

44 KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü C: II, 2001, s:1598 – ÜSTÜNDAĞ, S. Medeni 
Yargılama Hukuku C: I- II, 2000, s:243 - BİLGE, N./ÖNEN, E. Medeni Yargılama Huku-
ku Dersleri, 1978, s: 295 vd. – AKİL, C. Hâkimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması ( 
AÜHFD 2008/3 s:4) - KAZANCI, T. İ age. s:259(vd. 775)
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Davacı–alacaklı borçlu ile üçüncü kişi arasındaki tasarrufun öncelikle 
‘İİK.mad.277 vd’na göre iptalini’ bu talebinin kabul edilmemesi halinde 
ise ‘TBK.mad.19’a göre işlemin hükümsüzlüğüne ve dava konusu ta-
şınmazın/aracı davalı-borçlu adına tesciline karar verilmesini’ “terditli 
(kademeli)” olarak isteyebilir.45 46

Davacının ilk talebini -koşulları gerçekleşmediği için- yerinde bulma-
yan mahkeme, ikinci talebini yerinde bulması halinde, davacı-alacaklı-
ya “dava konusu taşınmaz/taşınır üzerinde haciz ve satış (cebri icra) 
yetkisi tanınmasına” değil “dava konusu işlemin muvazaa nedeniyle 
geçersizliğine ve davalı üçüncü kişi adına tescil edilmiş bulunan kay-
dın iptali ile tekrar davalı-borçlu adına tesciline” karar verilmesi gere-
kir……….

Davacı-alacaklı ‘İİK.mad.277 vd.’na göre tasarrufun iptaline karar 
verilmesi’ istemi ile açmış olduğu davasını ıslah ederek (HMK.mad.176 
vd.) ‘TBK.mad.19’a göre borçlu ile üçüncü kişi arasındaki işlemin mu-
vazaalı olduğunun tespiti ile dava konusu taşınmazın/aracın tekrar 
borçlu adına tesciline’ isteyebilir.47 48

Davacının ‘ıslah’ talebini kabul eden mahkemenin TBK.mad.19 çerçe-
vesinde “tescil kararı” vermesi gerekir.

45 UYAR, T./ UYAR, A./ UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları s:579 vd. – EROĞLU, O age. 
s:265 – KAZANCI, T, İ age. s:264 – MUŞUL, T. Tasarrufun İptali Davaları s:433

46 Bknz : 17 HD. 16.07.2018 T. 2606/7163, 17. HD 17.06.2018 T. 630 /3223, 17 HD 
22.05.2018 T. 19356/5327, 17 HD 30.01.2017 T. 23791/745, 17 HD 30.01.2017 T. 
24358/742, 17 HD 27.03.2018 15608/3304, 17 HD 21.06.2016 T. 9196/7614, 17 HD 
17.06.2018 T. 630/3223, (www.e-uyar.com)

47 UYAR, T./ UYAR, A./ UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları s:525 vd. 
48 17 Hd 21.02.2012 T. 16092/1741; 17 HD 07.02.2012 T. 23039/1056; 17 HD 04.11.2014 

T. 11472/15070; HGK 07.04.2014 T. 4-206/197 (www.e-uyar.com)



BOŞANMA VE AYRILIK DAVALARINDA 
ALINACAK GEÇICI ÖNLEMLER

Av. Yaren Didem ÖZŞENOL

GİRİŞ

İnsan var olduğu sürece iletişim kurma, etkileşime geçme ve hukuki 
işlemlere konu edilebilecek dürtüler ile hareket etmektedir. Kurulan ileti-
şimlerden biri de arada sevgi bağını içeren evlilik ilişkidir. Toplumların ve 
insanlığın temelini oluşturan birliklerin önemi nedeniyle hukuk bilimine 
de konu edilmektedir. 

Türk Medeni Kanunu’nda ayrı bir kitap başlığı “Aile Hukuku” ile ince-
lenen bu birliğin meydana gelmesi kadar sona ermesi de mümkündür. O 
halde sona erme halleri ve bu sürece dair düzenleme yapılması gerekli-
lik oluşturmaktadır. Bu kapsamda butlan, boşanma ve ayrılık davaların-
da kanun koyucu; eşler, çocuklar ve birliğin ekonomik düzeni hakkında 
önlem almak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hâkime geniş bir yetki 
tanımaktadır. Kanunun amacı toplumun yapı taşını oluşturan en küçük 
birimi sona erme sürecinde dahi korumak, tarafların kişilik haklarının 
bu süreçte zarar görmesini engellemektedir. Tedbir kararının ivedi işlem 
niteliği nedeniyle var olduğu düşünülen tehlike üzerine kusur incelemesi 
yapmaksızın karar verilmektedir. 

Kanun koyucunun ucunu açık bıraktığı düzenleme ile somut olayın 
özelliğine göre gereken önlem kararının alınması sağlamaktadır. Alına-
bilecek önlemler sınırlandırılmamasına rağmen gruplaştırılmaktadır. Bu 
kapsamda alınacak önlemler temelde eşler, çocuklar ve malvarlığına dair 
var olan bir hakkı korumaktadır. 

Eşlerin barınma ihtiyacı, ekonomik ihtiyaçları tedbir konusu edilmek-
tedir. Yine mal rejiminin tasfiyesine konu edilmesi mümkün varlıklar 
hakkında da kötü niyetli kayıpların engellemesi amacıyla kime ait olduğu-
na bakılmaksızın önlem alınması mümkündür. 

Bu süreçten en çok çocuklar etkilenecektir. Hem ruhsal hem fiziksel 
zarar görebilecek çocukların dava sırasında kimin yanında kalacağını be-
lirleyen hâkim, bakım ve gözetim yükümlülüğü devam eden diğer eşin 
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çocuk lehine nafaka ödemesine karar verebilir. Yine müşterek çocuğun 
yanında kalmayan eş ile kişisel ilişki kurulması da düzenlenmelidir. Aksi 
halde ebeveynlerin aralarındaki sorunları çocuğa yansıtması ve çocuk 
üzerinden intikam alma çabasının olumsuz sonuçlarını yaşamak kaçınıl-
maz olacaktır. 

Geçici önlemlerin aynı zamanda evlilik birliğinin sona ermemesi ha-
linde yeniden kurulacak düzene de hizmet etmektedir. Bu kapsamda ta-
rafların aile birliğini tekrar sağlamakta zorluk yaşamasını engelleyecek 
tedbirler de alınmalıdır. 

Bahsedilen önlemler ile uygulamada sıkça karşılaşılmaktadır. Ancak 
hâkim, sayılan önlemler ile bağlı kalmaksızın re’sen somut olayın özellik-
lerine göre en uygun tedbiri almak zorundadır.

1.GENEL ANLAMDA BOŞANMA KAVRAMI

Boşanma kavramını tanımlayabilmemiz için öncelikle Medeni Kanun 
kapsamında evlilik hakkında bilgi edinmemiz gerekir. Evlilik; kanun ko-
yucu tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilen hukuki işlem sonucun-
da kadın ve erkek eşin oluşturduğu birliktir.

TMK’nın Aile Hukuku başlıklı ikinci kitabı birinci kısım birinci bölümü 
ile düzenlenmektedir. TMK 141 “Evlenme töreni, evlendirme dairesinde 
evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın 
önünde açık olarak yapılır. Ancak, tören evleneceklerin istemi üzerine 
evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir.” 
şeklinde bahsedilen töreni tanımlar. Devamında TMK Madde 142 “Evlen-
dirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip 
istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını ver-
dikleri anda oluşur. Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile 
kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar.” ile törenin şekli belir-
lenmektedir (Türk Medeni Kanunu, 2001, 22 Kasım, RG S.: 24607, htt-
ps://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf., Er.T.:11.04.2020). 

Medeni Hukuk düzenlemesinde tam bir evlilik tanımı yapılmamasına 
rağmen doktrinde kabul edilen hâkim görüş mevcuttur. Buna göre evlilik, 
bir kadın ve erkek arasında hukuken öngörülen şartlar ve evlilik akdi 
çerçevesinde gerçekleştirilen yaşam birliğidir (SAYMEN & ELBİR, 1960, 
p. 30; VELİDEDEOĞLU, 1960, p. 38; TEKİNAY, 1990, p. 63; KÖPRÜLÜ 
& KANETİ, 1985/1986, pp. 65-66; HATEMİ & SEROZAN, 1993, p. 72). 
Kanunda sayılan hukuki şartlara haiz olmayan dini nikah veya hayat ar-
kadaşlığı birliktelikleri evlilik kapsamına alınmadığı gibi aile hukukuna 
da tâbi olmayacaktır (DURAL, et al., 2019, p. 7). 
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Boşanma; iki eş de hayatta iken kanunda düzenlenmiş boşanma se-
beplerinden en az birisinin gerçekleşmesi halinde bu nedenle ve hâkim 
kararıyla evlilik birliğinin sonlandırılmasıdır (AKINTÜRK & ATEŞ KARA-
MAN, 2011, p. 235). TMK Aile Hukuku başlıklı ikinci kitap birinci kısım 
ikinci bölümünde düzenlenmektedir. Kanun koyucu boşanma tanımı yap-
maksızın TMK madde 161 ve devamında boşanma sebeplerini saymak-
tadır. 

Türk Hukukunda boşanma sistemi kanunda sayılarak belirtilen bo-
şanma sebeplerine ve hâkim kararına dayandırılmaktadır. Kanunda yer 
verilen boşanma sebepleri dışında bir sebeple dava ikame edilmesi müm-
kün değildir. Yine boşanmanın gerçekleşmesi ancak hâkim kararına bağ-
lıdır. Kanunda sayılan nedenlerden biri ile açılan boşanma davasında bu 
sebebin varlığına kanaat getirildiği takdirde hâkim boşanma kararı ver-
mekte ve karar kesinleşmesi ile boşanma gerçekleşmektedir. Belirlenen 
haller dışında tarafların herhangi bir sebebe dayanmadan anlaşarak bo-
şanma hali de kanunda düzenlenmektedir (ÖZTAN, 2015, p. 638; AKIN-
TÜRK & ATEŞ KARAMAN, 2011, p. 243).

Buna göre boşanmanın sebepleri; özel sebepler ve genel sebepler ile 
mutlak boşanma sebepleri ve nispi boşanma sebepleri şeklinde iki ay-
rıma tabi tutulmaktadır. Boşanmanın özel ve genel sebeplerinden özel 
sebepler; zina (TMK 161), hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davra-
nış (TMK 162), suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK 163), terk 
(TMK 164), akıl hastalığı (TMK 165) şeklindedir (DURAL, et al., 2019, 
pp. 105-121). Genel sebepler ise; evlilik birliğinin sarsılması ve anlaşmalı 
boşanma halidir. Bu hallerde boşanma özel bir nedene dayanmamaktadır 
(AKINTÜRK & ATEŞ KARAMAN, 2011, p. 243). 

Bahsedilen boşanma sebepleri oluşturulmasında hâkim olan prensip 
ise birden fazla görüş barındırmaktadır. Kanunda sayılan haller ayrı ayrı 
elverişsizlik, kusur ve düzen bozukluğu prensiplerine dayanarak yapılmış 
belirlemelerdir (AYİTER, 1977, p. 165). 

Boşanma sebeplerinden birine dayanılması halinde karşımıza nispi ve 
mutlak sebep ayrımı çıkacaktır. Bu belirlemeye esas olan boşanma sebebi 
ile birlikte evlilik birliğinin devamının çekilmez hale gelmesinin aranıp 
aranmayacağıdır. Evlilik birliğinin devamının çekilmez hale gelmesine 
dair yapılacak araştırma ile hâkimin takdir yetkisi doğrultusunda oluşan 
kanaat kararda etkili olmaktadır (AKINTÜRK & ATEŞ KARAMAN, 2011, 
pp. 243-244).
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2. GENEL ANLAMDA BOŞANMA VE AYRILIK DAVALARINDA ALI-
NACAK GEÇİCİ ÖNLEMLER

2.1. Geçici Önlemlerin Amacı ve Gereği

Boşanma veya ayrılık davası ikame edilmesi ile; taraflar arasında bo-
zulan ahenk özellikle kadın ve çocuklar için mali güçlüklere sebep olabilir 
(VELİDEDEOĞLU, 1960, p. 200). Bu süreçte genellikle eşler evliliğin getir-
diği yükümlülükleri istekleri ile yerine getirmezler (FEYZİOĞLU, 1986, p. 
354). Kırgınlıkların üst düzeye çıktığı ve ahengin bozulduğu dava aşama-
sında zayıf durumda olan eş ve çocukların korunması amacıyla önleyici 
tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır (RUHİ, 2010, p. 27; TEKİNAY, 1990, p. 
250; BOZOVALI, 1990, p. 25). Aynı zamanda boşanma davasının sıhhati 
için de önlem almak faydalı olacaktır. Her boşanma davasının sonucunda 
kabul kararı verilmediği gibi boşanma gerçekleşse dahi eşler arasındaki 
bağın kopmasını engelleyen durumlar devam etmektedir (GÜNEŞLİOĞ-
LU, 2009, p. 8; AYAN, Mart 2004, p. 290). Bu tedbirler sayesinde eşler 
dava sürecini en iyi şekilde atlatabilecek olası barışma halinde dahi zarar 
görmemiş olacaklardır.

İsminden de anlaşılacağı üzere geçici tedbirler boşanma davasının ke-
sinleşmesi ile sona ermektedir. Sadece boşanma davası süresince uygu-
lanmaları mümkündür (BOZOVALI, 1990, p. 26).

2.2. Geçici Önlemlerin Konusu

TMK m. 169; “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın 
devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, 
eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına iliş-
kin geçici önlemleri re’sen alır” demek suretiyle kanun koyucu boşanma 
veya ayrılık davasının devamı süresince gerekli olan tüm geçici önlemleri 
herhangi bir sınırlama olmaksızın alma yetkisini hâkime tanımaktadır. 
Geçici önlemler tarafların talebi gerekmeksizin hâkim tarafından kendili-
ğinden alınmaktadır. Doktrinde bu önlemlerin evliliğin sona erme halle-
rinden mutlak ve nispi butlan ile gaiplik davalarında da uygulanabileceği 
fikri hakimdir (ÖZTAN, 2015, p. 740).

Başta eşlerin barınması, geçinmesi, malların yönetimi, çocukların ba-
kımı ve korunmasına ilişkin geçici önlemler olmak üzere hâkime verilen 
bu yetki geniş kapsamlıdır. Madde lafzında kullanılan “özellikle” terimi 
ile yasada belirtilen tedbirlerin birer örnek olduğu vurgulanmak istenmiş 
ve alınacak önlemler hakkında kısıtlama yapılmamıştır (ÖZTAN, 2015, p. 
742; BOZOVALI, 1990, p. 27; KÖPRÜLÜ & KANETİ, 1985/1986, p. 187). 
Kanunda yer verilen nitelendirmeler ise genel belirlemeye ihtiyaç duyul-
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ması nedeniyle yol gösterme amacı taşımaktadır. Hakimin bu belirleme 
ile bağlı olmaksızın her türlü tedbiri alma yetkisi yine madde metninde 
tanınmaktadır (TEKİNAY, 1990, pp. 250-251; FEYZİOĞLU, 1986, p. 354; 
VELİDEDEOĞLU, 1960, p. 200). 

Kanun koyucunun geçici önlemlere dair sınırlı sayıda belirleme yap-
ması elde etmeye çalıştığı amaç ile de bağdaşmayacaktır. Her somut ola-
yın özellikleri ve uygulanması gereken kaideleri ayrıdır. Bu uygulama 
farklılıklarına dava taraflarının kültür, yaşam tarzı ve ihtiyaçları sebep 
olmaktadır. Var olan değişik durumlar için formülleştirilmiş önlemler 
uygulanabilir olmayacağı gibi adil bir sonuca da hizmet etmeyecektir (GÜ-
NEŞLİOĞLU, 2009, p. 9). 

Geçici önlemler davaya bakan aile mahkemesi hâkimi tarafından alın-
malıdır. Kanun koyucu geçici önlemlerin eşler için alınacağını ifade et-
mekte, kadın veya erkek ayrımı yapmamaktadır. Bu nedenle her iki eş 
için de gerekli önlemlerin alınması mümkündür. Ancak alınan önlemle-
rin orantılı olmasına dikkat edilmelidir. Keza önlemden beklenen sonuç 
karşı taraf için daha az yük teşkil edecek bir önlemle sağlanabiliyorsa o 
zaman bunun tercih edilmesi gerekir (ÖZTAN, 2015, p. 741).

Geçici önlemlerin alınması için boşanma veya ayrılık talepli davanın 
ikame edilmesi yeterlidir. Kanun koyucu lehine önlem alınacak eşin ku-
sursuz olmasını aramamaktadır (YHGK T:01.11.2011, E:2011/2-533, 
K:2011/677, Bkz: GENÇCAN, 2015, p. 946).

Alınan geçici önlemler hal ve şartların farklılaşması üzerine değiştirile-
bilir veya kaldırılabilir. Kanunda açık bir düzenleme olmamasına rağmen 
bu sonuca TMK 200 maddesi ile ulaşılmaktadır. Maddeye göre evlilik bir-
liğinin korunması amacıyla alınan önlemler şartlar farklılaşması halinde 
değiştirilebilir. Yorum yoluyla elde edilen sonuç ile geçici önleme dair ve-
rilecek değiştirilmesi kararı, kararın verildiği tarihten ileriye yönelik etki 
gösterecektir (KÖPRÜLÜ & KANETİ, 1985/1986, p. 187; OĞUZMAN & 
DURAL, 2001, p. 135).

Tarafların aralarında yapacakları bir anlaşma ile de geçici önlemle-
ri belirleme imkânı bulunmaktadır. Bu halde yapılan anlaşmanın hâkim 
tarafından uygun bulunması gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolünde 
geçici önlemlere dair taraflarca verilmiş karar bulunmasa bile hâkim ka-
nunun verdiği yetki ile re’sen önlem alır (ÖZTAN, 2015, p. 740).

Geçici önlemlerin boşanma davası kesinleşene kadar devam edeceğini 
ifade etmiştik. Ancak bu dava kesinleşmesine rağmen örneğin mal rejimi 
davasının devam etmesi durumunda önlemin geçerliliğini koruyup koru-
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mayacağına dair düzenleme kanunda bulunmamaktadır. O halde mad-
de metninde yer alan “davanın devam ettiği süre” belirlemesi hakkında 
yapılacak yorum ile sonuca ulaşmak mümkündür. Geniş yorumlanması 
halinde boşanma sürecine mal rejimi davası da dahil olacak ve bu da-
vanın da kesinleşme tarihine kadar geçici önlem varlığını sürdürecektir 
(ÖZTAN, 2015, p. 744). Dar yorumlanması halinde ise anlaşılması gere-
ken sadece boşanma davası sürecidir. Yargıtay ve öğreti konuya dair dar 
yorum yapılmasını uygun görmektedir (AYAN, Mart 2004, p. 293). 

Kanaatimizce de geçici önlemlerin dar yorumlanması yerinde olacak-
tır. Söz konusu önlemlerin sona erdiği boşanma davasının kesinleşme 
tarihi aynı zamanda kesinleşme ile doğan hakların başlangıç tarihidir. 
Geniş yorumlama halinde yoksulluk nafakası gibi boşanma kararının ke-
sinleşmesi ile başlayan fer’ilerin geçici önlemler ile çatışarak aşırı yarar-
lanmaya sebep olması mümkündür.

Alınacak önlemleri eşlere yönelik, çocuklara yönelik, malvarlığına yö-
nelik ve diğer önlemler şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Genel ola-
rak tüm önlemler bu konu başlıklarından biri kapsamında yer almakta-
dır.

2.2. Eşlere Yönelik Alınacak Önlemler

2.2.1. Eşlerin barınması

Boşanma davasının açılması ile her iki eş için de ayrı yaşama hakkı 
doğmaktadır (CEYLAN, 2006, p. 35; SAYMEN & ELBİR, 1960, p. 268). 

Bu hakkın doğumu ile hâkim tarafından karar verilmeksizin eşler ayrı 
yaşama imkanına sahiptir. Hâkimin eşlerin barınmasına dair vereceği 
karar boşanma davasından önce ortak kullanılan konutta kimin ikame 
etmeye devam edeceği hakkındadır (OĞUZMAN & DURAL, 2001, p. 136). 
Bu meselenin çözümü eşlerin anlaşması veya hâkimin belirlemesi ile sağ-
lanmaktadır. Anlaşma olmadığı yani hâkimin belirleme yapacağı hallerde 
eşlerin evi kullanım durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda takdir hakkına 
göre karar verilecektir. Doktrinde eşlerden birinin mesleğine dair tüm 
eşyaların evde bulunduğu ve burada ikamet etmemesi halinde zarara uğ-
ranılacağı halde ortak konutun bu eşe tahsis edileceği kabul edilmektedir. 
Buna örnek olarak evin hukuk bürosu olarak kullanılması söylenebilir. 
Aynı zamanda ortak konutta çocuklar ile birlikte yaşama devam edecek 
eş de kararda önem arz eder. Verilecek kararda ev eşyaları hakkında 
da belirleme yapılmalıdır (VELİDEDEOĞLU, 1960, p. 201; FEYZİOĞLU, 
1986, pp. 354-355).
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İMK eşlerin aynı konutta ayrı yaşam sürdürebileceklerini de kabul et-
mektedir. Bu nedenle karar verirken hâkim, evin kullanım düzenine dair 
de belirleme yapmalıdır (KURT, Haziran 2013, p. 99).

TMK madde 194/4 ile “Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile 
sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bil-
dirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri 
ile müteselsilen sorumlu olur.” hükmüne yer verilmektedir. Bu hüküm ile 
bağlantılı şekilde, ortak ikame edilen eve dair kira sözleşmesi muhatabı 
veya mülkiyet sahibi olmak eşe öncelik tanımayacaktır. Yapılacak belirleme 
ihtiyaca göre gerçekleştirilir (VELİDEDEOĞLU, 1960, p. 201). Yargıtay’ın 
HGK ve daire kararlarında aynı doğrultuda değerlendirme yaptığı görül-
mektedir (YHGK T:26.12.2001, E:2001/2-1152, K:2001/1169, https://
www.sinerjimevzuat.com.tr/index.jsf?dswid=5997#, Er.T.:12.04.2020). 
Genellikle uygun düşen kadın ve küçük yaştaki çocuğa ortak konutun 
tahsis edilmesidir (KÖPRÜLÜ & KANETİ, 1985/1986, p. 187).

Aile konutu olarak kullanılan meskende kira ilişkisi mevcut olması 
halinde; kullanım kararı verilen eş fark etmeksizin kira bedelinin ödeme-
sine kiracı sıfatına haiz eş devam edecektir. Aksi durum ortak konutun 
tahsisi ile sağlanmaya çalışılan faydayı ortadan kaldırmaktadır. Hatta bir 
de bu eşe ekstra mali yük ekleyecektir. Yine ortak giderlere katılma konu-
sunda da eşlerin birlikte hareket etmesi beklenmektedir (KURT, Haziran 
2013, p. 99). 

Aile konutunun eşlerden birine tahsis edilmesi aile konutu statüsünü 
değiştirmemektedir. Yani ortak konutun eşlerden birine tahsisi diğer eşin 
bu konuta dair tasarruf yetkisini ortadan kaldırmayacaktır. Hukukumuz-
da bu durum düzenlenmemektedir. Ancak doktrinde hâkimin tehlike teş-
kil edecek hallerde ortak konut dahil mal paylaşımına konu malvarlıkları 
hakkında eşlerin tasarruf hakkını sınırlayabileceği kabul edilmektedir. 
Tapuya konulacak aile konutu şerhi de alınacak önlemler arasındadır. 
Ancak doktrinde bu hususta aksi görüş de karşılık görmektedir (ÖZTAN, 
2015, pp. 745-746; GEDİKLİ, 2006, pp. 19-20). 

2.2.2. Eşlerin Geçimi

Boşanma ve ayrılık dava sürecinde eşlerin bakım yükümlülükleri de-
vam etmektedir. Bu nedenle hâkim kendiliğinden her iki eşin de ödeme 
kuvveti, evlilik birliğinde yapılan masraflara katkıları ve varsa anlaşma-
ları doğrultusunda tedbir nafakası kararı vermelidir. Ancak geçici önlem 
olan tedbir nafakasının istenmediğine dair dilekçe veya sözlü beyanda 
bulunulması halinde artık bu nafakaya hükmedilemeyecektir (ÖZTAN, 
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2015, pp. 747-748; KÖSEOĞLU & KOCAAĞA, 2009, p. 184). 

743 sayılı EMK madde 152/2 ile evlilik birliği devam ederken kadının 
ve çocukların bakımından kocayı sorumlu tutmaktadır. Bu nedenle evli-
lik birliğinin sona ermediği ancak taraflara ayrı yaşama imkânı tanınan 
boşanma ve ayrılık davalarında da eşin geçinmesini sağlamak kocanın 
görevidir (FEYZİOĞLU, 1986, p. 356). Madde metninden ulaşılan sonuç 
kadının geçimini sağlamak için gerekli tedbir nafakasını ödeme yüküm-
lülüğünün kocada olduğudur (TEKİNAY, 1990, p. 251). Yine miktar da 
kadının evlilik birliğindeki yaşam standartları doğrultusunda belirlen-
mektedir (KÖPRÜLÜ & KANETİ, 1985/1986, p. 187). 

4721 sayılı TMK ise ailenin bakım ve geçiminden her iki eşi de müş-
terek olarak sorumlu tutmaktadır. Aynı şekilde boşanma ve ayrılık da-
vaları devamında da müşterek yükümlülük varlığını sürdürmektedir. Bu 
yükümlülüğü eşler gerek malvarlıkları gerek emekleriyle karşılarlar. Yani 
kadının emeğiyle bulunduğu katkı da kanun kapsamına alınmıştır (CEY-
LAN, 2006, p. 36).

Gerçekleştirilen değişiklikler yükümlülük kapsamına dair farklı gö-
rüşlere sebep olmuştur. Bir görüşe göre değişiklik ile amaçlanan, eşle-
rin mali gücü kapsamında yaşadıkları sosyal çevreye uygun şekilde ya-
şamasının sağlanmasıdır. Diğer görüş ve Yargıtay ise bu yükümlülüğü 
evlilik birliği içerisindeki yaşam standartlarının ayrı yaşam halinde de 
korunması olarak nitelendirmektedir (Yargıtay 3. HD, T:11.10.2004, 
E:2004/11937, K:2004/10756, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/index.
jsf?dswid=5997#, Er.T.:12.04.2020).

Boşanma veya ayrılık talepli ikame edilen davalarda hâkimin kendi-
liğinden alacağı tedbir nafakası kararının başlangıcı dava tarihidir. Le-
hine nafaka hükmedilen eşin gelir durumu nafakanın bağlanmasını et-
kilemeyecek ancak miktar belirlemesinde dikkate alınacaktır (YHGK 
T:17.10.2001, E:2001/2-701, K:2001/727; Yargıtay 3. HD T:25.05.2009, 
E:2009/8040, K:2009/8770 Bkz: RUHİ, 2010, p.27).

Nafaka boşanma davası kesinleşinceye kadar devam etmektedir. An-
cak gerekçe bulunması halinde belirli bir süre ile tedbir nafakasına hük-
medilmesi de mümkündür. Karar verilirken eşin kusuruna dair inceleme 
yapılmamaktadır (SAYMEN & ELBİR, 1960, p. 267). Öyle ki lehine tedbir 
nafakası bağlanan eşin zina gerçekleştirmesi bile nafakayı etkilemeyecek-
tir (TEKİNAY, 1990, p. 251). Yine kusur incelemesinden ayrı verilen ka-
rar hakkın kötüye kullanıldığı haller için geçerli olmayacaktır (ÖZTAN, 
2015, pp. 748-749). 
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Nafakaya hükmedilirken nafaka yükümlüsünün mali gücü dikkate 
alınmaktadır. Bu belirlemede eşin sağlığı, yaşı, mesleği, tecrübesi, geliri 
ve piyasa koşulları göz önünde bulundurulur (ÖZTAN, 2015, p. 750). An-
cak belirleme için net ve kesin bir bilginin mevcut olması gerekli değildir. 
Detaylı bilgi beklemeksizin hâkim takdir yetkisi kapsamında karar verir. 
Dosyaya ilk gelen bilgi ve belgeler yeterlidir. Bu miktarın sonradan değiş-
tirilmesi veya kaldırılması da mümkündür (FEYZİOĞLU, 1986, p. 356). 

Nafaka talep edilen hallerde taleple birlikte miktarın da belirtilmesi 
hâkimi miktar yönünden bağlayıcı niteliktedir. Bu durumda talepten fazla 
miktarda nafakaya karar verilmesi mümkün değildir. Yine tarafların ted-
bir nafakasına dair yapacakları anlaşma da karar verilirken göz önünde 
bulundurulmalıdır. Talep veya anlaşma olmaması halinde hâkim, evlilik 
birliğinde mevcut yaşam standartları doğrultusunda nafaka belirlemeli-
dir. Yine eşin ve varsa çocukların ihtiyaçları miktar belirlemesine konu 
edilir. Ancak nafaka ödeyecek eşin iki ayrı mesken masrafını karşılayaca-
ğı durumu da dikkate alınmalıdır (ÖZTAN, 2015, p. 750).

Tedbir nafakasından feragat geriye etkili sonuç doğurmaktadır. Bu 
nedenle yapılmış feragat ancak açıklandığı tarihe kadar var olan nafaka 
için anlam taşımaktadır. Geleceğe etkili olmaması nedeniyle daha son-
ra tekrar karar verilmesi mümkündür (Yargıtay 2. HD, T:20.03.2003, 
E:2003/2815, K:2003/3862, Bkz: RUHİ, 2010, p. 27).

Nafaka alacağı kural olarak temlik edilemez, üzerinde rehin tesis edi-
lemez, mirasçılara intikal etmez ve haczedilemezdir. Nafakanın amacı, 
mahiyeti, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak tesisi sebebiyle bahsedilen hu-
kuki işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir (GEDİKLİ, 2006, pp. 
59-62).

2.3. Çocuklara Yönelik Alınacak Tedbirler

Boşanma veya ayrılık davası ile çocuklar hakkında da alınacak tedbir-
lere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tedbirler, çocukların bakım ve korunması, 
geçimi ve taraflarla kişisel ilişki kurmasına konulu olabilecektir. Keza bu 
süreç en çocuk çocukları etkilemektedir. Tarafların aralarındaki sorunla-
rı müşterek çocuklarına yansıtma ve çocuğun menfaatini geri planda bı-
rakması ihtimali yüksektir. Kanun koyucu çocuğun fiziksel ve psikolojik 
gelişimini olumsuz etkileyebilecek durumların alınacak önlemlerle önüne 
geçmeyi amaçlamaktadır. 

4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usul-
lerine Dair Kanun madde 5 ile “Mahkemece verilecek diğer görevleri 
yapmak, üzere tercihen; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş 
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ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından 
Adalet Bakanlığınca adliyelerde görevlendirilen psikolog, pedagog ve 
sosyal çalışmacılardan yararlanır” denilmektedir (Aile Mahkemeleri-
nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, 2003, 18 Ocak, 
RG S.: 24997, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4787.pdf, 
Er.T.:13.04.2020). 

Uygulamada da madde lafzı doğrultusunda özellikle çocuklara yöne-
lik alınacak tedbirlerde uzman görüşünden faydalanıldığı görülmektedir. 
Yine alınacak önlemlere dair evlatlık edinilen çocuk ayrımı yapılmayacak-
tır (ÖZTAN, 2015, p. 760).

2.3.1. Çocukların barınması ve korunması

TMK 169 gereğince hâkim, çocukların bakım ve korunmasına yöne-
lik tedbirleri kendiliğinden almak zorundadır (GENÇCAN, 2015, p. 950). 
Nihai karar boşanma davası sonunda verilecek olmasına rağmen çocu-
ğun ihtiyaçları doğrultusunda dava süreci için de önlem alınması gerekir 
(FEYZİOĞLU, 1986, p. 364). Bu süreçte çocuğun barınması, bakımı ve 
korunması hakkında eşlerin ortak karar vermesi mümkündür. Hâkim, 
bu anlaşmayı çocuğun üstün yararına uygun görerek onaylarsa anlaşma-
ya rağmen ayrıca düzenleme yapmayacaktır (ÖZTAN, 2015, p. 756).

Boşanma sürecinde eşlerin ayrı yaşama hakkı kazanması üzerine ço-
cukların geçici velayetinin de belirlenmesi gerekir. Çocukların ayrı ayrı 
eşlere verilmesi veya birlikte tek bir eşte kalması mümkün olup hâkim ço-
cuğun üstün yararını gözeterek karar verecektir (TEKİNAY, 1990, p. 253). 
Belirleme yapılabilmesi için tek kriter çocuğun üstün yararı olmalıdır. 
Eşlerin kusuru, mali durumları alınacak kararda etkili değildir (SAYMEN 
& ELBİR, 1960, p. 271).

Yine çocuğun bakımının taraflardan biri yerine üçüncü bir şahsa ve-
rilmesi de mümkündür. Ancak bu istisnai bir durum olarak TMK madde 
348 şartlarının varlığı halinde kabul edilmektedir (ÖZTAN, 2015, p. 758). 

Çocukların eşlerden birine bırakılması diğer eşin velayet hakkını engel-
lemeyecektir. Doktrinde bu durum bir görüş olarak ileri sürülmektedir. 
Buna göre amaç sadece çocuğun fiili olarak ikametini belirlemektir. Yok-
sa velayet hakkı boşanma kararı ile birlikte verilmektedir. Ancak gerekli 
görülmesi halinde TMK 336/II kıyasen uygulanarak velayete ilişkin düzen-
leme de yapılabilir (KÖPRÜLÜ & KANETİ, 1985/1986, p. 188; OĞUZMAN 
& DURAL, 2001, p. 137; ÖZTAN, 2015, p. 757). Aksi görüş ise; çocuğun 
eşlerden birine teslimini velayetin devri şeklinde nitelendirmektedir. Hat-
ta konu anlatımlarında bu kısımdan velayetin belirlenmesi şeklinde bah-
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sedildiği görülmektedir (FEYZİOĞLU, 1986, p. 364; TEKİNAY, 1990, p. 
253). Uygulamada talep edilirken bu durumdan geçici velayet şeklinde 
bahsedilmektedir.

Dava süresince çocukların yanında kalacağı eş belirlendikten sonra 
mevcut hal ve koşullarda değişiklik meydana gelirse hâkim verdiği kararı 
değiştirebilir. Kanun koyucu çocuğun bakımına yönelik tedbirler için hâ-
kime oluşabilecek olumsuz durumları öngörerek geniş bir takdir hakkı 
vermektedir. Bu kapsamda gerekli görülürse kararda değişiklik yapılma-
sı amaca uygun düşmektedir (SAYMEN & ELBİR, 1960, p. 272).

Çocuğun bakımı kendisine verilen tarafın çocuğun mallarının yöneti-
mini aldığı söylenemez. Malların yönetimine ilişkin durum ayrıca belirle-
necektir. Yine eşlerden biri yerine üçüncü kişinin de malları yönetmesi 
kararı verilebilir (ÖZTAN, 2015, p. 758). 

2.3.2. Çocukların geçimi

Boşanma veya ayrılık davası ile çocukların bakımı üzerine düşen taraf 
elbette çocuğun gelişimi, eğitimi, barınması, sağlığı vb. giderlerini karşı-
lamakla yükümlüdür. Ancak bu yükümlülüğün sadece bu eş üzerine bı-
rakılması doğru olmayacaktır. Keza her iki eşin çocuk üzerindeki bakım 
yükümlülüğü devam etmektedir. Çocuğun geçici velayeti üzerinde olma-
yan taraf da bu yükümlülüğün devamını belirlenecek nafaka ile sağlamak-
tadır. Söz konusu nafaka doktrinde “iştirak nafakası”1 şeklinde adlan-
dırılmaktayken uygulamada kararlarda “tedbir nafakası”2 denilmektedir 
(GEDİKLİ, 2006, p. 39).

Çocuk için ödenecek nafaka miktarını hâkim, çocuğun ihtiyaçlarına 
göre kendiliğinden belirlemek zorundadır. Evlilik birliğindeki çocuğun 
yaşam standardı, çocuğun zorunlu ihtiyaçları yapılacak belirlemede göz 
önünde bulundurulmaktadır. Pek tabi tarafların geliri ve ödeme gücü de 
miktar belirlemesinde etkili olacaktır. Üst sınır ise çocuğun boşanma da-
vası öncesinde var olan yaşam koşullarıdır. Çalışamayacak durumda olan 
ve mali gücü elvermeyen eşin nafaka ödemesi beklenemeyecektir. Birden 
fazla müşterek çocuk bulunması halinde her çocuğun ihtiyacı ayrı ayrı 
belirlenmelidir. Belirlenen miktarda nafakanın ödenmesi için başlangıç 
tarihi davanın açıldığı tarihtir. Çocuğun boşanma davası açıldıktan sonra 
dünyaya gelmesi halinde ise doğum tarihinden itibaren ödemeye karar 
verilir. Var olan nafaka yükümlülüğü boşanma kararının kesinleşmesi ile 
sona erer. Eğer çocuk dava sona ermeden ergin olmuşsa o zaman nafa-

1 (CEYLAN, 2006, p. 39; OĞUZMAN & DURAL, 2001, p. 136; FEYZİOĞLU, 1986, p. 364; 
SAYMEN & ELBİR, 1960, p. 272)

2 (VELİDEDEOĞLU, 1960, p. 201; KÖPRÜLÜ & KANETİ, 1985/1986, p. 188)
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kanın sona erme tarihi ergin olma tarihidir. Çünkü kanun koyucu bakım 
yükümlülüğünü çocukların ergin olmasına bağlamaktadır (SAYMEN & 
ELBİR, 1960, p. 272; ÖZTAN, 2015, pp. 759-760).

Verilen geçici velayete rağmen çocuğun diğer eşte kalması kararın 
amacına hizmet etmeyecektir. Uygulamada çocuğun anne ile kalmasına 
karar veren mahkeme bu kararıyla birlikte çocuk lehine uygun miktarda 
nafakanın baba tarafından ödenmesine de karar vermiştir. Ancak iler-
leyen süreçte çocuğun devamlı babada kalması üzerine babaya teslim 
tarihi sonrasında anne yararına tedbir nafakası ödenmeye devam edil-
mesi uygun bulunmayarak karar bu yönüyle bozulmuştur (Yargıtay 2. 
HD, T:21.01.2013, E:2012/14685, K:2013/1128 Bkz: GENÇCAN, 2015, 
p.951).

Tarafların çocuğa ödenecek nafaka ve miktarını belirlemesi halinde 
hâkim bu anlaşma ile bağlı olmayacaktır. Tedbir nafakasının amacı ço-
cuğun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır ve tarafların anlaştıkları miktarın 
ihtiyaçları karşılamayacağına kanaat getirilmesi halinde anlaşma mikta-
rından fazlasına karar verilebilir (ÖZTAN, 2015, p. 759).

Nafaka her zaman çocuk adına hükmedilmektedir (GEDİKLİ, 2006, p. 
41). Belirlenen nafaka miktarının arttırılması veya azaltılması talep edile-
bilir. Ancak çocuğun nafakadan vazgeçmesi geçerli olmayacaktır. Açıkça 
hak ihlali söz konusu olmayan durumlarda birkaç aya tekabül edecek na-
fakadan feragat geçerli sayılmaktadır. Yine de ödenmeyen nafakalar için 
yasal temsilcinin talep hakkı bulunmaktadır (ÖZTAN, 2015, p. 760). 

2.3.3. Çocuklarla kişisel ilişki düzenlenmesi

Çocuğun boşanma veya ayrılık davasında eşlerden biri ile kalması ka-
rarlaştırıldığı takdirde diğer eşin de çocuk ile görüşme ve kişisel ilişki 
kurma hakkı gündeme gelmektedir. Doğumla veya sonradan kazanılma 
fark etmeksizin birbirlerine soy bağı ile bağlı olan ebeveyn ve çocuğun 
bu ilişkisinin devamını sağlamak için hâkim kendiliğinden karar vermek 
zorundadır (TEKİNAY, 1990, p. 253). Verilecek tedbir kararında diğer 
eş ile çocuk arasında kurulacak kişisel ilişkinin günü saati ve yeri açıkça 
belirtilmelidir. Bu durumun istisnasını ise diğer tarafın haysiyetsiz hayat 
sürmesi gibi çocuğun bedensel ve psikolojik gelişimi ile ahlakını olumsuz 
etkileyecek durumlar oluşturmaktadır. Sayılan hallerin varlığı kişisel iliş-
ki kurulması engelleyecektir (SAYMEN & ELBİR, 1960, p. 273; FEYZİOĞ-
LU, 1986, p. 365; TEKİNAY, 1990, p. 253).

Var olan kişisel ilişki kararına uygun hareket edilmemesi halinde İİK 
Geçici Madde 25/b “Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurul-
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masına dair ilâmların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalış-
macı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bun-
ların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle 
yerine getirilir.” uygulanmaktadır (İcra ve İflas Kanunu, 1932, Haziran 
19, RG S.: 2128, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.
pdf, Er.T.:13.04.2020). Buna göre ilamın yerine getirilmesi amacıyla icra 
müdürlüğünden talepte bulunulmaktadır. İcra müdürlüğünce hazırlanan 
ödeme emri ile çocuğun teslimi aksi halde ilamın zorla yerine getirileceği 
muhatabına tebliğ olunur. Ayrıca İİK.m.341 gereğince müdürlüğe başvu-
ran eşin şikâyeti üzerine ilamı yerine getirmeyen eş hakkında altı aya ka-
dar tazyik hapsine karar verilir (İİK m. 341).

2.4. Ekonomik Münasebetler ve Malların Yönetimi Hakkında Uygu-
lanabilecek Tedbirler

TMK madde 169 gereğince mallarının yönetimi ve mal varlığından ya-
rarlanmaya dair önleyici tedbir alınması da mümkündür. Bilindiği üze-
re hukukumuzda yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. 
Ancak taraflar anlaşarak kanunda sayılan diğer mal rejimlerini de be-
lirleyebileceklerdir. Var olan mal rejimine göre uygulanacak tedbirlerde 
farklılıklar meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle öncelikle eşlerin 
arasında var olan mal rejimi belirlenmelidir. Bu belirlemeden sonra hâ-
kim re’sen gerekli gördüğü tedbirleri almak zorundadır (ÖZTAN, 2015, p. 
755; GEDİKLİ, 2006, pp. 47-48). 

EMK’de yasal mal rejimi olarak mal ayrılığı belirlenmesi nedeniyle bu 
tedbir hakkında pratik faydadan bahsedilemeyecektir (TEKİNAY, 1990, 
p. 253). Çünkü bu mal rejiminde eşlerin ortak bir malvarlığı olmadığı gibi 
bu malvarlığından birlikte yararlanma veya diğer eşe zarar verecek dav-
ranış tehlikesinden de bahsedilemeyecektir (FEYZİOĞLU, 1986, p. 364).

Dava ikame edildikten sonra malvarlığı üzerinde var olan haklarda 
herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte amaç tarafların kötü niyetli 
hareketlerinin önüne geçmektedir (KÖPRÜLÜ & KANETİ, 1985/1986, p. 
188; GEDİKLİ, 2006, p. 50).

Bu kapsamda TMK 199 gereğince eşlerin tasarruf yetkisinde sınırlama 
kararı verilebilir. Mal varlığına yönelik en uygun tedbir hâkim tarafından 
belirlenmeli ve olaya tatbik edilmelidir. Kıymetli evrakın notere teslimi, 
müfredat defteri tutulması, mal rejiminin mal ayrılığına çevrilmesi, tapu 
siciline durumun şerhi gibi tedbir örneklerinin çoğaltılması mümkündür 
(ÖZTAN, 2015, pp. 755-756).
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2.5. Diğer Tedbirler

Kanun koyucu geçici tedbirlerin düzenlendiği madde metninde hâkime 
somut olayın şartlarına göre gerekli göreceği tüm tedbirleri alma husu-
sunda takdir hakkı tanımaktadır. Her olayın özellikleri ve korunması ge-
reken menfaat farklılık arz edeceği için tedbirlerin sınırlaması yoluna gi-
dilmemiştir. Böylece önceden bilinemeyecek durumlarda da hâkim farklı 
tedbirler alabilecektir. Somut olayın özelliklerine göre kadının çalışması 
hakkında izin verme, müşterek kullanılan ev eşyalarının paylaşımı, ortak 
konutu kullanan eşin diğer eşe ait eşyaları ona vermesi vb. Bu şekilde 
belirlenen tedbiri yerine getirmeyen örneğin diğer eşe ait eşyayı vermeyen 
eş aleyhine nafaka arttırılıp azaltılabilecektir (FEYZİOĞLU, 1986, p. 365; 
OĞUZMAN & DURAL, 2001, p. 135; KÖPRÜLÜ & KANETİ, 1985/1986, p. 
188; TEKİNAY, 1990, p. 253).

Tedbir alırken önemli olan evlilik birliği, çocuğun üstün yararına ve 
hakkaniyete uygun hareket edilmesidir. Verilen tedbir kararı boşanma 
davası kesinleşene kadar geçerlidir (ÖZTAN, 2015, pp. 761-762). 

3. TEDBİR NAFAKASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

3.1. Yetkili Mahkeme

Tedbir nafakasının boşanma ve ayrılık davaları ile birlikte talep edil-
mesi gibi bu davalar dışında da mahkemeye başvuru yapılması mümkün-
dür. TMK madde 201 ile boşanma veya ayrılık davası olmaksızın tedbir 
nafakası talepli açılacak davalarda yetki belirlenmektedir. Buna göre eş-
lerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Eşlerin yerle-
şim yerlerinin farklı olması durumunda her iki eş de tedbir talep etmişse 
o zaman ilk olarak istemde bulunan eşin yerleşim yeri yetkili olacaktır.

743 sayılı EMK döneminde verilmiş Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kara-
rına göre, söz konusu tedbir nafakası davalarında ivediliğin esas olması 
nedeniyle yetki belirlemesi yapılması doğru bulunmamaktadır. Talepte 
bulunan eşin yetki kuralına tabi olmaksızın her yerde başvuru yapabile-
ceği, yetkili mahkemenin incelenmesi ile alınacak tedbirin amacına aykı-
rı hareket edileceği ifade edilmektedir (YİBK T:07.06.1935, E:1935/92, 
K:1935/16, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/index.jsf?dswid=5997#, 
Er.T.: 14.04.2020). Yargıtay bu düşüncesini tedbir nafakası talepli dava-
larda “çabukluk” ve “kolaylık” sağlanması gereğinden yola çıkarak gerek-
çelendirmektedir (GEDİKLİ, 2006, p. 89).

Yargıtay 3. HD 2020 tarihli bir kararında, 4721 sayılı kanun ile mad-
de 168 yürürlüğe girmesine rağmen özel yetkili mahkemenin olamaya-
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cağına dair İBK doğrultusunda karar oluşturmuştur (Yargıtay 3. HD, 
T:29.04.2002, E:2002/3914, K:2002/4478, https://www.sinerjimevzuat.
com.tr/index.jsf?dswid=5997#, Er.T.:14.04.2020).

Önemle belirtmek gerekir ki uygulamada genel kabul boşanma, ayrılık 
veya butlan davası ikame edildikten sonra tedbir nafakası talepleri hak-
kında yalnızca bu mahkemelerin karar verebileceği şeklindedir (RUHİ, 
2010, p. 40). O halde bu davalar için yetki belirlemesi yapmak gerekir.

6100 sayılı HMK madde 5, özel yetki belirlenmeyen durumlarda uy-
gulanacak genel yetki kaidesini düzenlemektedir. Buna göre dava açıldığı 
tarihte davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır (Hukuk Muha-
kemeleri Kanunu, 2011, Şubat 4, RG. S.:27836, https://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2011/02/20110204-2.htm, Er.T.: 14.04.2020).

Ancak TMK 168 ile genel yetkiyi bertaraf etmeyecek şekilde boşanma 
ve ayrılık davaları için eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin dava 
açılmadan önce son altı aydır birlikte oturdukları yer mahkemesi de yet-
kili kılınmıştır. Yine bu önlemlerin kaldırılması ve değiştirilmesi talepleri 
de kararı veren mahkemeye sunulmalıdır. Sonradan açılacak boşanma 
veya ayrılık davaları yetkiyi değiştirmeyecektir (GEDİKLİ, 2006, p. 90).

Boşanma ve ayrılık davası dışında alınan tedbir nafakasının değişti-
rilmesi, kaldırılması veya tamamlanması talepleri için de kararı veren 
mahkemeye başvurulmalıdır. Ancak boşanma ve ayrılık davası dışında 
talep edilen tedbir nafakasında her iki eşin yerleşim yerinin de değişmesi 
halinde eşlerden herhangi birinin yeni yerleşim yeri mahkemesi yetkili 
olacaktır (TMK 201/3). 

3.2. Görevli Mahkeme

4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usul-
lerine Dair Kanun 4. Maddesi ile aile hukukuna ilişkin dava ve işlerde 
görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olarak belirlenmektedir. Madde met-
ninin ikinci fıkrasında aile hukukundan doğmuş tanıma ve tenfiz işlerin-
de de Aile Mahkemeleri görevli kılınmıştır (Aile Mahkemelerinin Kuru-
luş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, 2003, Ocak 9, RG. S.: 
24997, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4787.pdf, Er.T.: 
14.04.2020). 

Aynı kanunun 9. maddesinde yapılan değişiklik ile ailenin korunması 
hakkında 4320 sayılı Ailenin Korunması Kanunundan doğan talepler için 
de de Aile Mahkemeleri görevlidir (m.9/1).
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Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde mahkemenin görev alanına gi-
ren dava ve işler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun belirleyeceği 
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülür (m. 2/2).

SONUÇ

Toplumun yapı taşı olan ailenin sona erme sürecinde meydana gelen 
olaylar ve yaşanan süreç kişileri psikolojik olarak yıpratabilecek ve mad-
di zararlara neden olabilecektir. Hak kayıpları ile hukuka aykırılıkların 
önüne geçmek alınacak önlemler ile mümkündür. 

Bu sürecin tarafları ve önlemlerin süjeleri eşler ve çocuklardır. Do-
laylı olarak tarafları etkileyecek mal varlığı haklarına dair de tedbirlerin 
alınması gerekir. Önemle belirtelim her olay için alınacak tedbire hâkim, 
sınırlamaya tabi olmaksızın karar verilir.

Anlatımı kolaylaştırmak amacıyla yapılan ilk ayrımda eşlere yönelik 
alınacak önlemlerden bahsedilmiştir. Öncelikle davanın açılması ile elde 
edilen ayrı yaşama hakkının bir sonucu olarak barınma ihtiyacından oluş-
maktadır. Evlilik birliğindeki kullanılan konutun eşlerden birinin kulla-
nımına bırakılması mümkündür. Yine var olan evlilikte geçimin birlikte 
sağlanması halinde boşanma ve ayrılık hali maddi zorluklara sebep olabi-
lecektir. Bu zorluklarla karşı karşıya gelinmesini önlemek amacıyla eşler-
den birine diğer eşin dava süresince nafaka ödemesine karar verilebilir. 

Davanın doğrudan tarafı olmasa da yaşanan süreçten etkilenen çocuk-
lar hakkında da alınacak önlemler düzenlenmektedir. Bu önlemler belir-
lenirken çocuğun üstün yararı gözetilir. İkame edilen dava ile ayrı yaşa-
ma hakkı kazanan taraflardan hangisinin çocuğun bakım ve gözetimini 
somut olarak üstleneceği sorunu ortaya çıkar. Buna göre çocuğun veya 
çocukların taraflardan biri ile yaşaması hakkında karar verilmelidir. Bu 
karar ile birlikte diğer eşin çocuklarla kuracağı kişisel ilişki de kararda 
açıkça yer almalıdır. Ancak verilen karar diğer eşin bakım ve gözetim 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. Bu yükümlülüğün devamı da 
çocuk için hükmedilecek nafaka ile sağlanmaktadır. Uygulamada çoğun-
lukla müşterek konut tahsis edilen eşin çocuklarla birlikte yaşaması uy-
gun görülür. Amaç mevcut düzenin bozulmasını engellemektir. 

Meydana gelebilecek tehlikelerden biri de ortak malvarlığı ve bunlar-
dan yararlanma hakkındadır. Bu süreçte varlığın kime ait olduğuna dair 
belirleme yapılmaksızın kötü niyetle gerçekleştirilecek hukuki işlemlerin 
önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda tapuya şerh 
konulması vb. önlemler alınabilir.
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Medeni Hukuk’ta aile kavramına ilişkin hukuki sorunlar Aile Mahke-
meleri’nde çözüme kavuşturulmaktadır. Buna göre geçici önlem kararları 
da Aile Mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Boşanma ve ayrılık 
davalarıyla birlikte talep edilen tedbirler hakkında bu davaların görülme-
sinde yetkili mahkeme, dava dışı talep edilecek önlemler hakkında TMK 
201. maddesi gereğince eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce 
son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi yetkilidir. 
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ÇOCUK IÇIN BIR BAKIŞ: 
“ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI” ile “DINLENILME 

HAKKI” KAVRAMLARININ AIHM ve IÇ 
HUKUKUMUZDA GÖRÜNÜMÜ

Erol KARAASLAN1

I. Giriş 

1948 tarihli Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi md. 16 başta olmak üze-
re pek çok uluslararası belge, ailenin temel bir sosyal grup olduğunu, 
toplum ve devlet tarafından koruma altında olduğunu belirtir. 1982 Ana-
yasası md. 41 ile bu korumanın çerçevesi 

“Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe da-
yanır. 

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukla-
rın korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına 
açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan 
ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu 
tedbirleri alır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Çağımızın sosyolojik ve hukuksal sorunlarından birisi de boşanmadır. 
Tarafların evlenmeleri gibi boşanmaları da pek tabiidir. Ancak, çocukla-
rını düşünen istisnai ebeveynlerin yanında, birçok anne-baba, çocukların 
omuzları üzerinden yükselerek, karşısındakine zarar vermekte, çocuk 
üzerinden diğer eşi cezalandırmaya çalışmaktadır. Bunun doğal sonucu 
olarak, zarar gören yine çocuklar olmaktadır.

Boşanma davası devam ederken, hüküm kurulurken ve kararın kesin-
leşmesinden sonra velayetin düzenlenmesine ilişkin koşullar değerlendi-
rilmelidir.

1 Kocaeli 3. Aile Mahkemesi Hâkimi 
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Türk Medeni Kanunu’nda velayete ilişkin bir takım düzenlemeler bu-
lunmaktadır. Ancak günümüzde, yalnızca iç hukuka bakmak yeterli ol-
mayacaktır.

2004 yılında Anayasa md. 90’a yapılan değişiklikle “Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi-
ne başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve öz-
gürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda mil-
letlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.2” düzenlemesi getirildikten 
sonra temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarda yer 
alan özgürlük ve kavramların daha geniş yorumlanması gerekmiştir.

Birçok uluslararası metinde “çocuğun üstün yararı” veya iç hukuktaki 
karşılığı ile “çocuğun yüksek yararı” kavramı geçmektedir. Bu çalışmay-
la “çocuğun üstün/yüksek yararı” kavramı üzerinde durularak boşanma 
sürecinde velayetin ele alınış biçimi incelenecektir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diğer birçok konuda olduğu gibi, ço-
cuk hakları konusunda da etkili bir güvence getirmektedir. AİHM, önüne 
gelen davalarda AİHS hükümleri göz önünde bulundurmakla birlikte, de-
ğişik konularda diğer birçok uluslararası sözleşmelerden yararlanmakta 
ve bunlara atıfta bulunmaktadır. AİHM,  çocuk haklarına ilişkin davaları 
değerlendirirken3 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne4 sıkça 
atıf yapmaktadır.

Bu çalışmada, AİHM’in sıklıkla atıfta bulunduğu Çocuk Hakları Sözleş-
mesi ve diğer uluslararası belgelerde geçen “çocuğun üstün yararı” kavra-
mına değinilerek, AİHM’in yorumu ile iç hukuk bakımından bu kavramın 
nasıl yorumlandığı incelenecektir.

II. Tarihsel Gelişim

1779 yılında İsviçre’nin Zürih Kantonu’nda yayınlanan bir emirname 
çocuk hakları alanındaki ilk sosyal politika belgesi kabul edilmektedir.5 

2  https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2017.pdf (Erişim 20.01.2020).
3 AİHS’nin, çocuk hakları konusunda yeterli düzenleme içermemesi ve çocuk hakları ko-

nusunda en geniş düzenlemeye sahip belgenin BMÇHS olması nedeniyle AİHM’e bu 
konuda yol gösterdiği görüşü için Bkz. Uran, Peri: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
Yorumu Işığında 1982 Anayasası ile Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Karşılaştırmalı İn-
celemesi, http://www.ticaret.edu.tr/uploads/yayin/sosyal26/2_ SBD_Hukuk_26_ic_say-
falar.pdf (Erişim 03.05.2018).

4 https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23b.html (Erişim 29.04.2018).
5 Uran, s. 97.
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Yirminci yüzyılın başından itibaren çocukların, yetişkinlerden farklı hak-
lara sahip olduğu konusunda bir takım çalışmalar ortaya çıkmıştır.1917 
yılında, Ekim Devriminin ardından Proletkult örgütü Moskova şubesi bir 
Çocuk Hakları Bildirgesi açıklamıştır.6

Polonyalı hekim, yazar, aktivist Henryk Goldszmit veya eserlerindeki 
ismiyle Janusz Korczak7, 1919 yılında kaleme aldığı dört serilik çalış-
masının ilk eseri olan Çocuk Nasıl Sevilmeli8 ile çocuk haklarından söz 
etmiştir. 

1924 tarihli Milletler Cemiyeti, Eglantyne Jebb9 tarafından taslağı ha-
zırlanan Çocuk Hakları Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Çocuk haklarının hu-
kuk metinlerine geçmesine ilk örnek olarak gösterilebilecek bu bildirge, 
ne yazık ki 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkması yüzünden 
kâğıt üstünde kalmıştır.10 Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi ile özetle ço-
cukların, erişkinlerden farklı özellikleri olduğu, çocukların yetiştirilmesi-
nin toplumsal yükümlülüğü bulunduğu ve herkesin bu yükümlüğü üstlen-
mesi gerektiği belirtilmiştir.11

Yıllar sonra yeni bir Çocuk Hakları Bildirgesi hazırlanmış ve 20 Kasım 
1959’da BM Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilmiştir. “Çocuğun 
yüksek yararı” kavramı ilk kez, 1959 Cenevre Çocuk Hakları Bildirge’sin-
de yer almıştır. Ancak bu Bildirge’nin de önceki diğer bildirgeler gibi bir 
bağlayıcılığı bulunmamaktaydı. Bildirge, Birleşmiş Milletler Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi’nin hazırlanmasına sebebiyet vermiştir. Cenevre Çocuk 
Hakları Bildirgesi’nin 2. maddesi; 

“Çocuk, özel olarak korunur; sağlıklı ve normal biçimde, özgür 
ve onurlu koşullarda bedensel, zihinsel, ahlâksal, manevî ve top-
lumsal olarak gelişebilmesi için çocuğa, yasalar ve başka yollarla, 
fırsatlar ve kolaylıklar sağlanır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda, 

6 Gören, Zafer: Çocukların Temel Haklarının Anayasal Garantisi, http://ticaret.edu.tr/up-
loads/kutuphane /dergi/s22/45-105.pdf.

7 Daha fazla bilgi için Bkz. https://culture.pl/en/artist/janusz-korczak.
8 Ütopya Yayınları tarafından Deniz K. Çakıcı çevirisiyle 2001 yılında ülkemizde yayım-

lanmıştır.
9 Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra “Çocukları Kurtarın” sloganını ortaya atan ve savaşın 

ekonomik ve politik sarsıntıları sonucunda zarar gören çocukların yardım görmelerini 
sağlamıştır (Akyüz, Emine: Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuğun Haklarının ve Gü-
venliğinin Korunması, Ankara 2000, s.56).

10 Mamur Işıkçı, Yasemin/Karatepe, Selma: Türkiye’de Çocuğa Yönelik Sosyal Politika 
Uygulamaları ve Tarihsel Analizi, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/269298 
(29.04.2018).

11 Gören, s. 48.
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her şeyden önce çocuğun yüksek yararı12 göz önüne alınır.” düzen-
lemesini içermektedir.

20 Kasım 1989 tarih Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşme-
si’nin13 kabulüyle yeni bir dönem başlamıştır. Sözleşme, Birleşmiş Mil-
letlere üye olan devletlerden ABD ve Somali dışında diğer tüm devletlerce 
kabul görmüştür. Bu anlamıyla sayıca en fazla onay gören insan haklarına 
ilişkin belgedir.14 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS) 
çocukların korunmasına dair temel yasal belgedir. Sözleşme, bütün ço-
cukların aynı haklara sahip olduğunu ve bütün hakların birbirine bağlı ve 
eşit derecede önemli olduğunu vurgular. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 
54 maddeden oluşur. Sözleşmedeki haklar, hayatta kalma, korunma, ge-
lişme ve katılma hakları olarak dört başlık altında gruplandırılabilir. 

Sözleşme md. 4“Taraf Devletler, bu Sözleşmede tanınan hakların 
uygulanması amacıyla gereken her türlü yasal, idari ve diğer önlemleri 
alırlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak, Taraf Dev-
letler eldeki kaynaklarını olabildiğince geniş tutarak, gerekirse ulusla-
rarası işbirliği çerçevesinde bu tür önlemler alırlar.” demek suretiyle, 
taraf devletlere gereken önlemleri almaları için yükümlülük getirmiştir.  
12 Yücel, Özge: Çocuğun Yüksek (Üstün) Yararı Bağlamında Çocuğun İradesi http://www.

turkhukuksitesi. com/makale_1805.htm (Erişim 30.04.2018). Yazarın dn.64’te atıfta 
bulunduğu metinde de “the best interests of the child” geçmektedir (“Çocuğun Yük-
sek (Üstün) Yararı Bağlamında Çocuğun İradesi” başlıklı makalenin tüm hakları ya-
zarı Özge Yücel’e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.
turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır). Bkz http://www.cirp.org/lib-
rary/ethics/UN-declaration/ (Erişim 30.04.2018). Ancak, http://www.kdkcocuk.gov.tr /
anasayfa/contents/files/Yasal Duzenlemeler/BM_ cocuk_Haklari_Bildirisi.pdf (Erişim 
30.04.2018) sayfasında çocuğun üstün yararı kavramı yer almamakta “çocuğun çıkar-
ları önde gelir” kavramı kullanılmıştır. Yine https://insanhaklari.maltepe. edu.tr/sites/
default/files/files/BM_cocuk_Haklari_ Bildirisi.pdf (Erişim 30.04.2018) sayfasında “her 
şeyden önce çocuğun yararı göz önüne alınır” kavramı kullanılmıştır.

13 https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/137-160.pdf (30.04.2018). Söz-
leşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989 tarih ve 44/25 sayılı Ka-
rarıyla kabul edilip imza, onay ve katılıma açılmıştır. Sözleşme 49. maddeye uygun 
olarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Sözleşmeyi 14 Eylül 1990 
tarihinde imzalamış ve 9 Aralık 1994 tarihinde ihtirazi kayıtla onaylamıştır. 4058 Sa-
yılı Onay Kanunu 11 Aralık 1994 gün ve 22138 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
Türkiye’nin koyduğu ihtirazi kayıt şöyledir: “Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 17., 29. ve 30. maddeleri hükümlerini T.C. Anayasası ve 
24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorum-
lama ve uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

14 Daha fazla bilgi için Gören, s. 48; Uran, s. 98. Hâlihazırda BM üyesi 193 ülke bu-
lunmaktadır. (http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/ Erişim 01.05.2018). 
Somali ve Amerika Birleşik Devletleri dışında bütün ülkeler bu sözleşmeyi onaylamış-
lardır. Tanınan bir devlet olmadığı için Somali sözleşmenin onaylanması aşamasına 
geçememiştir. Amerika Birleşik Devletleri ise sözleşmeye imza koyarak onaylayacağı-
na dair niyetini ifade etmiş, ancak henüz onaylamamıştır (http://elearning-events.dit.
ie/UNICEF-TK/unit1/1_2_4.htm Erişim 01.05.2018). Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
konuya ilişkin farkı görüşler için Bkz. Uran, 98, dn.11 
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Sözleşmenin maddi hakları düzenleyen 41 maddesinden dördüne özel 
bir vurgu yapılmıştır, çünkü bunlar sözleşmedeki diğer bütün hakların 
uygulanması için temel oluştururlar. Sözleşmenin “genel ilkeleri” olarak 
bilinen bu maddeler şöyledir: Sözleşme’nin güvence altına aldığı bütün 
hakların herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün çocukları kapsaması 
gerektiği (md.2), çocuklarla ilgili her türlü faaliyette çocuğun yüksek ya-
rarının temel düşünce olması (md.3), her çocuğun yaşama, hayatta kalma 
ve gelişme hakkı olduğu (md.6) ve kendini ilgilendiren her konuda çocu-
ğun görüşünün dinlenmesi ve dikkate alınması gerektiği (md.12) yönün-
deki düzenlemeler.15 Esasen 3. maddede düzenlenen “çocuğun yüksek 
yararı” ile 12. maddede düzenlenen, “dinlenilme hakkı” bu çalışmanın 
ana konusunu oluşturacaktır. Çocukların korunması için evrensel stan-
dartları belirleyen Sözleşme, çocukların durumlarını iyileştirmeyi hedef 
alan programlar için bir hukuki çerçeve oluşturmaktadır.16

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (AKÇH-
S)17 ile Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin18 getirmiş oldu-
ğu hakların korunabilmesi için özellikle yargı organları önünde bir takım 
usule ilişkin hakları düzenlemiştir.

 AKÇHS ile çocuklar, ayrı bir birey ve insan olarak nitelendirilmiş, 
adli makamlar önünde ve özellikle de özel hukuktan kaynaklı haklar ba-
kımından kendilerine usul bakımından yeni haklar getirilmiştir. Yine bu 
Sözleşme ile çocukların en fazla yararına olan hükümlerin denetimini 
sağlayacak yapıların oluşturulmasında uluslararası bir tutumun belirlen-
mesi amaçlanmıştır.19 Öz olarak, bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği hakların çocuklar bakımından daha et-
kin kullanımı için gerekli usulleri düzenlemeyi hedeflemiştir.

15 http://elearning-events.dit.ie/UNICEF-TK/unit1/1_2_4.htm (Erişim 01.05.2018). 
Avrupa Konseyi’nin çocuk hakları konusundaki çalışmaları, BMÇHS’ye, özellik-
le bu dört genel maddesine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için Bkz. Avrupa Kon-
seyi Çocuk Hakları Stratejisi (2016-2021) http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/data 
/5422b041369dc316585c0d87 /Avrupa%20Konseyi%20Cocuk%20Haklari%20Strate-
ji%20Belgesi.pdf (Erişim 01.05.2018).

16 http://www.mfa.gov.tr/cocuk-haklari-konusunda-turkiye_de-yapilan-calismalar.tr.mfa 
(Erişim 01.05.2018).

17 https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/375-384.pdf 
(Erişim 30.04.2018). Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg’da imzalanmış ve 
21. maddeye uygun olarak 1 Temmuz 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Söz-
leşme’yi 9 Haziran 1999 tarihinde imzalamış ve 18 Ocak 2001 tarihinde onaylamıştır. 
4620 Sayılı Onay Kanunu 1 Şubat 2001 gün ve 24305 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır.

18 Bkz. AKÇHS Önsöz p.3.
19 http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1940-2010/Kitaplar/pdf/until2007/cocukhakla-

rikullanilma.pdf.
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Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın20 “Çocuk Hakları” kenar başlık-
lı 24. maddesi şöyledir:

“1. Çocuklar, refahları için gerekli olan korunma ve bakım 
hakkına sahiptir. Fikirlerini özgürce ifade edebilirler. Yaşlarına 
ve olgunluklarına göre, kendilerini ilgilendiren meselelerde 
bu fikirleri dikkate alınır.

2. Kamu makamlarının ya da özel kurumların çocukları il-
gilendiren bütün faaliyetlerinde, çocuğun üstün menfaatleri en 
öncelikli konu olmalıdır.

3. Bütün çocuklar, kendi menfaatlerine aykırı olmadığı müd-
detçe, anne babalarıyla düzenli kişisel ilişkilerini sürdürme ve 
her ikisiyle de doğrudan iletişim kurma hakkında sahiptir.” Bu 
madde ile çocuğun görüşünün alınması gerekliliğine ve çocuğun 
üstün yararına dikkat çekilmiştir

III. Tanımlar

A. Çocuk 

Çocuk kavramı, tıbbi, psikolojik ve hukuki olarak değişik şekillerde 
tanımlanabilir.  Hukukumuzda çocuk kavramı, hem küçük ve yetişkinleri 
birbirlerinden ayırmak hem de soybağı ilişkisini belirtmek için kullanıl-
maktadır.21

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi md. 1’e göre “Bu Söz-
leşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken 
yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk 
sayılır.”  

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 1.1. 
maddesinde de BMÇHS’ne benzer biçimde, onsekiz yaş sınırı düzenlen-
miştir.

Hukukumuzda, durum biraz karışık gözükmektedir. 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nun yaş küçüklüğünü düzenleyen 31. maddesi, sorumluluk 
açısından 0-12, 12-15 ve 15-18 şeklinde yaş grupları belirlemiştir. Yine 
4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasa-
ğı”  kenar başlıklı 71. maddesinde “On beş yaşını doldurmamış çocukla-

20 https://www.avrupa.info.tr/tr/avrupa-birligi-temel-haklar-bildirgesi-708 (Erişim 
26.05.2018).

21 Akyüz, s. 67.
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rın çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu 
ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal 
ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamı-
na engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler” düzenlemesini getir-
dikten sonra, 15-18 yaş grubunu, genç işçiler olarak nitelemiştir.

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Ka-
nun’un (MÖHUK) 9. maddesi, hak ve fiil ehliyeti ilgilinin millî hukuku-
na tâbi olduğunu düzenlemektedir. Ancak her ülkede reşit olma yaşı 18 
değildir.22 Yine aynı kanunun 14 maddesi boşanma ve ayrılık sebepleri 
ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbi olduğunu, tarafla-
rın ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, 
bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanacağını düzenlerken, boşan-
mada velâyet ve velâyete ilişkin sorunlar bakımından da bu fıkraya atıfta 
bulunmaktadır. Ayrıca 5718 sayılı MÖHUK md. 14/(4) boşanma ve ayrılık 
davalarında “Geçici tedbir taleplerine Türk hukuku uygulanır” demekle, 
boşanma ve ayrılık davalarında yabancı uyruklular bakımından da TMK 
md.169 kapsamında tedbir kararı verilebileceğine açıklık getirmiştir.

TMK md.11 yukarıdaki uluslararası belgelere uygun bir düzenleme 
getirmiştir. Bu halde, boşanma davasında karar verilinceye kadar, ergin 
(reşit) olmamış çocuklar yönünden velayet ve diğer konularda düzenleme 
yapılması zorunludur. 

Tüm bu yasal düzenlemelerdeki karışıklığın haklı olarak, Anayasa’da 
“çocuk” tanımı yapılmak suretiyle aşılması gerektiği önerilmiştir.23

B. Çocuğun Üstün Yararı

“Çocuğun üstün yararı” terimi genel olarak bir çocuğun esenliğini ifade 
eder. Bu esenlik; yaş, çocuğun olgunlaşma düzeyi, ebeveynlerin varlığı 
veya yokluğu, çocuğun çevresi ve deneyimleri gibi pek çok bireysel unsura 
bağlı olarak belirlenir.24

Çocuğun üstün yararı ilkesi dünyada birçok ülkede aile hukukunun 
önemli bir parçası olarak uzun süredir bulunmakta ve kullanılmaktadır. 
Söz konusu kavramın çocuğu ilgilendiren her işte veya kararda göz önün-
de bulundurulması zorunludur. 

22 Ülkelere göre reşit olma yaşı için Bkz.  https://hrpo.wustl.edu/wp-content/uploa-
ds/2015/01/5-Determining-Legal-Age-to-Consent.pdf (29.04.2018).

23 http://www.magdur.adalet.gov.tr/images/magdurcocuklarraporu19-5x27-5.pdf (Erişim 
29.04.2018).

24 Çocuğun Yüksek Yararının Belirlenmesine Dair BMMYK Kılavuz İlkeleri,  http://www.
refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=55fa69594 
(Erişim 10.05.2018).
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Çocuğun üstün yararının belirlenmesi, usule ilişkin katı teminatlar ge-
rektiren ve çocuğu etkileyen özellikle önemli kararlarda çocuğun üstün/
yüksek yararının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuş yasal süreci tarif 
eder. Böyle bir süreç, ayrım gözetmeksizin çocuğun katılımını garanti al-
tına almalıdır. Yaşına ve olgunluk düzeyine bağlı olarak çocuğun düşün-
celerine gereken ağırlığın verilmesini25 de sağlamalıdır. En iyi olasılığı de-
ğerlendirmek için ilgili uzmanlık alanlarından karar alıcılar sürece dâhil 
edilir ve konuyla ilgili tüm unsurlar dengelenir.26

Çocuğun üstün yararı kavramının her zaman açık ve belirgin bir tanı-
mı bulunmamaktadır. BMÇHS belirli bir durumda çocuğun yüksek ya-
rarının ne olduğuna dair kesin bir açıklama getirmemektedir. Bununla 
birlikte, üstün yararı belli bir ölçüde tanımlayan normatif bir çerçeve ola-
rak 3. maddede düzenlemiştir. Bu hak her zaman Sözleşme’deki diğer 
haklarla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Sözleşme’nin, temel haklarla 
ilgili tüm maddeleri çocuklara ne şekilde davranılacağına ya da davranıla-
mayacağına ilişkin açık yönerge ve sınırlamalar getirmektedir. Bu haklar-
da bir eksikliğin bulunması durumunda da çocuğun üstün yararına olan 
eksikliklerin tanımlanmasına yönelik temel bir yapıtaşı sağlamaktadır.27   

Devletler, çocuk ile ilgili yasa, politika ve uygulamaların tüm çocuk 
haklarını koruyacak ve gelişimlerini sağlayacak şekilde düzenlenmesini 
güvence altına almalıdır. Özellikle, alınacak tüm kararlarda çocuğun en 
yüksek yararının gözetilmesinin en temel dert olmasını ve ayrıca yaşı ve 
olgunluğu ışığında çocuğun görüşlerinin dikkate alınmasını sağlamalıdır-
lar.28

Çocuk ile ilgili bir düzenleme, mevzuat veya kararda “çocuğun üstün 
yararı” kavramı kutup yıldızı gibi yol gösterici olmalıdır.29 Böylelikle, BM-
ÇHK ile düzenlenen haklar ve dolayısıyla çocuklar korunmuş olur. Bu 
kavram, somut olayda çocuk için en iyisinin ne olduğunu belirlemede dik-

25 Doğru, Osman/Nalbant, Atilla: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli 
Kararlar, C.2, Ankara 2013, s.47.

26 Çocuğun Yüksek Yararının Belirlenmesine Dair BMMYK Kılavuz İlkeleri, http://www.
refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=55fa69594 
(Erişim 10.05.2018).

27 Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi, Ankara 2012, http://
www. Cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/cocuk-adalet-sisteminde-cocu-
gun-yuksek-yarari.pdf (Erişim 04.05.2018).

28 http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/data/5422b041369dc316585c0d87/cocukadaletsiste-
mi.pdf (Erişim 02.05.2018).

29 http://www.magdur.adalet.gov.tr/images/magdurcocuklarraporu19-5x27-5.pdf (Erişim 
29.04.2018).
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kate alınan bir ölçüt, bir kılavuzdur.30 Uygulayıcılar için de söz konusu 
kavram, doğruya ulaşmada önemli bir yol göstericidir.

Çocuğun üstün yararı kavramı mevzuatımızda, mahkeme içtihatların-
da sıklıkla başvurulan bir kavramdır. Türk Medeni Kanunu’nda “çocu-
ğun menfaati31” olarak yapılan düzenlemeler, çocuğun üstün yararı ola-
rak düşünülmelidir.

C. Çocuğun Üstün Yararının Kullanılması

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi md. 3’e göre, “kamu-
sal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar 
veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bü-
tün faaliyetlerde çocuğun yararı temel düşüncedir”. 

Çocuğun üstün yararı ilkesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Söz-
leşmesi felsefesinin önemli bir yapıtaşıdır. Bu kavram, Sözleşme’de hem 
genel bir kavram hem de tüm Sözleşme için geçerli bir “şemsiye hak” ola-
rak ele alınmaktadır. Bu ilkenin bir şekilde hayata geçirilmesiyle çocuk-
ların statüsünde de gözle görülür bir ilerleme kaydedilecektir. Çocukları 
ilgilendiren ya da etkileyen tüm durumlarda bu ilke karar alıcılar için yol 
gösterici olmalıdır.32

Hüküm, Sözleşme’nin 12. maddesiyle birlikte daha da büyük anlam ve 
önem taşımaktadır.

Sözleşme’nin 12. maddesine göre, “Taraf Devletler, görüşlerini oluş-
turma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda gö-
rüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve ol-
gunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle 
tanırlar. 

Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuştur-
mada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir 
makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kural-
larına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır.” 

Sözleşme’nin 12. maddesi, başka insan hakları anlaşmalarında yer al-
mayan benzersiz bir hükümdür; bir yandan yetişkinlerin sahip olduğu 
tam özerkliğe sahip olmayan, öte yandan da hakların özneleri olan çocuk-
ların yasal ve sosyal statülerini ele alır. Birinci paragraf, kendi görüşlerini 

30 Yücel, s.1
31 TMK md.325, 337, 339, 246 ve 349.
32 Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi, Ankara 2012, 

http://www.Cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/cocuk-adalet-sisteminde-cocu-
gun-yuksek-yarari.pdf (Erişim 04.05.2018).
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oluşturma kabiliyetine sahip her çocuğa bu görüşleri çocuğu etkileyen her 
türlü meselede özgürce ifade etme hakkını ve çocuğun görüşlerine onun 
yaşı ve olgunluğuna uygun olarak gerekli ağırlığın verilmesini öngörür. 
İkinci paragraf ise, çocuğa özellikle kendisini etkileyen her türlü adli veya 
idari işlemlerde kendilerini ifade etme hakkının olduğunu belirtir.33

Sözleşme’nin 12. maddesinde taraf devletlerin çocuğun görüşlerini 
serbestçe ifade etme hakkını “tanıyacağı/temin edeceği” düzenlenmiştir. 
Bu durum, devletlere getirilmiş bir yükümlülük olup devletlere takdir 
hakkı bırakmamaktadır. Yine taraf devletler “kendi görüşlerini oluştur-
ma kabiliyetine sahip” her çocuğun katılım hakkını temin edecektir. Bu 
ifade bir sınırlama olarak değil, taraf devletlerin mümkün olduğu ölçüde 
çocuğun özerk bir görüş oluşturma kapasitesini değerlendirmeleri için 
bir yükümlülük olarak görülmelidir. Sözleşme’ye göre, “çocuğu etkileyen 
her türlü meselede” çocuğun görüşüne başvurulmalıdır. Kısaca somut 
olayda çocuğu etkileyecek bir durum varsa, çocuğa bu hak sağlanmalıdır. 
Çocuğun “yaşına ve olgunluğuna uygun olarak” düşüncelerine gerekli ağır-
lığın verilmesi de gerekmektedir.34 Bu şartı yerine getirirken tüm yaş gru-
bundaki çocuklar bakımından yaşa karşı esnek bir yaklaşım sergilenmeli 
ve çocuğun kültürüyle ve gelişimiyle ilgili unsurlar göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Sekiz yaşından itibaren çocuklar, yaşamlarını etkileyen ciddi 
konulara ilişkin iyi ve bilinçli kararlar alabilir. BMÇHS’nin 12. maddesin-
de “olgunluk” kavramının tanımı yapılmazken, bu kavramla belirtilmek 
istenen, çocuğun çeşitli seçeneklerin imasını kavrama ve değerlendirme 
yeteneğinin olmasıdır.35

Çocuk beyanda bulunmaya karar verdikten sonra, bunun nasıl yapıla-
cağına kendisinin karar vermesi gerekir. “Doğrudan veya bir temsilci ya 
da uygun bir organ aracılığıyla” düzenlenmesinden anlaşılması gereken 
budur. BM Çocuk Hakları Komitesi, mümkün olduğunca, her türlü iş-
lemde çocuğa doğrudan dinlenilme fırsatı verilmesini tavsiye etmektedir. 
Temsilci; anne-baba,36 avukat veya başka bir şahıs (diğerlerine ilaveten, 
bir sosyal hizmet uzmanı) olabilir. Ancak, birçok durumda çocuk ile anne 

33 BMÇHS Genel Yorum No:12 (2009) Çocuğun Katılma Hakkı ; http://www.cocukhakla-
riizleme.org/wp-content/ uploads/BMCHK-Genel-Yorum-12-Katilim-Hakki.pdf (Erişim 
02.05.2018).

34 http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/BMCHK-Genel-Yorum-12-Kati-
lim-Hakki.pdf (Erişim 10.05.2018).

35 http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=-
55fa69594 (Erişim 10.05.2018).

36 Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı din-
ledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldık-
tan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler (TMK 
md.182).



89Çocuk İçin Bir Bakış: ... • E. KARAASLAN

baba arasında çıkar çatışması olabileceği hatırda tutulmalıdır. Çocuğun 
dinlenilmesi bir temsilci vasıtasıyla gerçekleştiriliyorsa, çocuğun görüşle-
rinin temsilci tarafından hâkime doğru bir şekilde iletilmesi çok önemli-
dir. Seçilen yöntem, özel durumuna göre çocuk tarafından (veya gerektiği 
durumda uygun merci tarafından) belirlenmelidir. Temsilciler, karar ver-
me sürecinin çeşitli yönleri hakkında yeterli bilgi ve anlayış ve çocuklarla 
çalışma hususunda deneyim sahibi olmalıdır.37

Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin amacını düzenleyen 1.2. mad-
desinde de bu kavramlar kullanılmıştır. “Sözleşmenin amacı, çocukların 
yüksek çıkarları için, haklarını geliştirmek, onlara usule ilişkin haklar 
tanımak ve bu hakların, çocukların doğrudan ve diğer kişiler veya or-
ganlar tarafından bir adli merci önündeki, kendilerini ilgilendiren da-
valardan bilgilendirilmelerini ve bu davalara katılmalarına izin veril-
mesini teminen kullanılmasını kolaylaştırmaktır.”

Çocuğun üstün yararını belirlerken; çocuk yetişkin biri olmuş olsaydı, 
kendisini ilgilendiren bir olayda kendi yararı için ne gibi bir karar vere-
bilecek idiyse, çocuk için karar verme makamındaki kişinin de vermesi 
gereken karar o yönde olmalı, bir anlamda çocuğun farazi düşüncesi esas 
alınmalıdır.38

Boşanma ve ayrılık davalarında çocuklar mahkeme kararlarından et-
kilenmektedir. Birçok devletin yasalarında hâkimin “çocuğun yüksek ya-
rarına” olağanüstü önem vermesi yönünde hükümler bulunmaktadır. Bu 
nedenle, ayrılık ve boşanma ile ilgili iç hukuk düzenlemelerinde yasalarda 
çocuğun karar vericiler tarafından ve arabuluculuk süreçlerinde dinle-
nilmesi hakkına yer verilmektedir. Bazı ülkelerde, bir hukuk politikası 
tercihi olarak çocuğun kendi görüşlerini ifade edebileceği bir yaş belirtil-
mesi uygun görülmüştür. Ancak BMÇHS, yaş meselesinin olay bazında 
belirlenmesini uygun bulmuştur. Bu nedenle, her dosyada çocuğun kapa-
sitesi göz önüne alınarak durumun değerlendirilmesi gereğine işaret edil-
mektedir.39 Çocuğa tanınan temsil edilme fırsatının “ulusal yasaların usul 
kuralları ile uyumlu bir şekilde” olması gerekmektedir. Ancak buradan, 
usul kurarlarının çocuğa tanınan temel hakları ortadan kaldıracağı veya 
sınırlayabileceği anlaşılmamalıdır. Bilakis, taraf devletlerin, usul yasala-
rında bu hakları düzenlemeleri gerektiği sonucu çıkarılmalıdır.  

37 http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/BMCHK-Genel-Yorum-12-Kati-
lim-Hakki.pdf (Erişim 10.05.2018).

38 Yargıtay 2. HD 18.12.2017 T. 2017/6275 Esas 2017/14733 Karar (UYAP).
39 http://www.cocukhaklariizleme.org/wp-content/uploads/BMCHK-Genel-Yorum-12-Kati-

lim-Hakki.pdf (Erişim 10.05.2018).
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IV. AİHM ve ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), diğer temel haklarda olduğu 
gibi, çocuklara ilişkin hakların kullanılmasında da yol gösterici ve etkin 
bir yaptırım gücü40 olmuştur.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ve ek protokolleri esas 
alarak karar vermektedir. Ancak AİHM, Sözleşmeyi yorumlarken, diğer 
uluslararası sözleşmelere41 de atıfta bulunmaktadır.42 Mahkeme bu yön-
temi kullanarak, Sözleşmeyi, dinamik yorumlamakta43, gelişen sosyal ve 
hukuki düzeyi karşısında güncel tutabilmektedir.44 

AİHM, Avrupa Konseyi haricindeki hukuki faktörlere dayanarak bir ta-
kım içtihatlar geliştirmiştir. Mahkeme, Uluslararası Adalet Divanı, İnsan 
Hakları Amerika Mahkemesi veya Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komi-
tesi gibi birçok diğer yargı kararlarına atıfta bulunduğu gibi, Avustralya ve 
Yeni Zelanda gibi dünyanın öbür ucundaki yargı organlarının kararlarına 
da göndermede bulunmaktadır.45

40 Uran, s. 101.
41 Kononov/Letonya (Başvuru No:36376/04) http://www.anayasa.gov.tr/files/insan_ hak-

lari_mahkemesi /aihm_kararlari/18KONONOV-LETONYA.pdf (Erişim 25.05.2018). X/
Letonya (Başvuru No:27853/09)  https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22tabview%22:[%-
22document%22],%22itemid%22:[%22001-144738%22]}

42 Soerin/Birleşik Krallık ( Kararın Türkçe çevirisi için Bkz. http://www.izmirbarosu.org.
tr/Upload/files/haberler /soering--birleik-krallk.pdf Kararın İngilizcesi için Bkz https://
hudoc.echr. coe.int/tur#{%22itemid%22 :[%22001-57619%22]}.

43 AİHM X/Letonya (BD)(Başvuru No:27853/09) kararında (https://hudoc.echr.coe.int/
tur#{%22fulltext%22: [%22x%20letonya%22],%22itemid%22:[%22001-144738%22]}) 
(Erişim 26.05.2018), Sözleşme’nin tek başına değil, uluslararası hukukun genel ilke-
leriyle birlikte yorumlanması gerektiğini vurgular. Antlaşmalar Hukukuna dair 1969 
tarihli Viyana Sözleşmesi’nin 31 § 3 (c) maddesinde belirtildiği gibi, (bir antlaşmanın 
yorumlanmasında) “taraflar arasındaki ilişkilere uygulanan uluslararası hukukun ilgili 
tüm kuralları”, özellikle de uluslararası insan haklarının korunması ile ilgili kurallar dik-
kate alınmalıdır (örneğin bkz. Neulinger ve Shuruk/İsviçre [BD], Başvuru No:41615/07, 
§ 131, ECHR 2010; Al Adsani/Birleşik Krallık [BD], Başvuru No:35763/97, § 55, ECHR 
2001-XI ve Golder/Birleşik Krallık, 21 Şubat 1975, § 29, Series A no. 18). Yeni ulusla-
rarası yükümlülükler oluşturulurken, devletlerin daha önceki yükümlülüklerini azalt-
madıkları varsayılır. Birbiriyle çelişkili görünen birçok belgenin aynı anda uygulanabilir 
olması halinde, uluslararası içtihat ve doktrin, onları etkilerini koordine edecek şekilde 
ve birbirlerine ters düşmeyecek şekilde yorumlamaya çalışır. Bu nedenle iki farklı taah-
hüdün, mevcut hukuka tamamen uygun etkiler doğurmasını sağlamak için, mümkün 
olduğunca birbiriyle uzlaştırılması gerektiğini bildirmiştir. 

44 Çavuşoğlu, Naz: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ni “Yaşayan Belge” Yapan Yorum 
Teknikleri, http://www. todaie.edu.tr/resimler/ekler/60d7fe9f6cb79cc_ek.pdf?dergi=In-
san%20Haklari%20Yilligi (Erişim 25.05.2018). Genel olarak bilinmektedir ki AİHM, 
Sözleşme’yi 60 yıl önce taslağını hazırlayanların sözde niyetleri değil, bugünün şartları 
ışığında yorumlanması gereken yaşayan bir araç olarak nitelendirir (Hajiyev, M. Khan-
lar: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Sözleşmeyi Yorumu ve Anayasa Mahkemele-
rine Bireysel Başvuru ; (http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yargisi/2013/3.pdf) 
(Erişim 25.05.2018).

45 Marguénaud, Jean-Pierre: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesini Yorum Yöntemleri, TBB 
Sempozyum İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı, Ankara 2004, s.51.
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AİHS’de çocuklara yönelik düzenli haklar sınırlıdır. BMÇHS çocuk 
hakları konusunda en geniş kapsama sahip olduğundan AİHM önünde 
gelen başvurularda sıklıkla bu Sözleşmeye atıfta bulunmaktadır.46

Örneğin, Söderman/İsveç kararında,47 Mahkeme, “başvurucunun üvey 
babasının başvurucuyu banyoda çıplakken cinsel amaçlarla gizlice filme 
alma eylemini gerçekleştirdiğinde, konuyla ilgili İsveç hukukunun Eylül 
2002’de yürürlükte olduğu haliyle, başvurucunun özel hayatına saygı hak-
kını, davalı devletin takdir payına rağmen, Sözleşme’nin 8. maddesinden 
doğan pozitif yükümlülüklere uygun biçimde güvenceye aldığı kanısında 
değildir. Söz konusu fiil başvurucunun bütünlüğünü ihlal etmiş ve başvu-
rucunun on sekiz yaşından küçük olması, olayın başvurucunun kendisini 
güvende hissetmesi beklenen  evinde gerçekleşmiş olması ve saldırganın, 
başvurucu üzerinde yetki sahibi olan ve güven uyandırması beklenen üvey 
babası olması nedeniyle bu fiil daha da ağırlaşmıştır. Ancak Mahkeme’nin 
yukarıda tespit ettiği gibi, İsveç hukukunda davanın somut koşulları için-
de, bahsi geçen kişisel bütünlük ihlaline karşı başvurucuya etkili bir ko-
ruma sağlayacak ne cezai bir yol ne de hukuk yolu bulunmaktadır. Sonuç 
olarak Sözleşme’nin 8. maddesi ihlal edilmiştir” sonucuna varırken BM-
ÇHS ile Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunma-
sına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesine atıfta bulunmuştur.

Neulinger ve Shuruk/İsviçre kararında,48 AİHM “çocuğun üstün/yüksek 
yararı” kavramını diğer uluslararası metinlere dayanarak sonuca ulaş-
mıştır. Kararın 48-74 nolu bentlerinde birçok uluslararası metne atıfta 
bulunulurken, özellikle 48-54 nolu bentlerde çocuğun üstün yararı tanı-
mının geçtiği belgelere dayanıldığı görülmektedir.49 

46 Uran, s. 101.
47 Söderman/İsveç (Başvuru No:5786/08) https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22full-

text%22:[%22birle%C5%9 Fmi%C5%9F%20milletler%20%C3%A7ocuk%20haklar%-
C4%B1%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAM-
BER%22],%22itemid%22:[%22001-146268%22]} (Erişim 25.05.2018).

48 Neulinger ve Shuruk/İsviçre (Başvuru No:41615/07) https://hudoc.echr.coe.int/
tur#{%22fulltext%22: [%22%C3%A7ocu%C4%9Fun%20y%C3%BCksek%20yarar%-
C4%B1%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAM-
BER%22],%22itemid%22:[%22001-111146%22]} (Erişim 25.05.2018).

49 AİHM’in söz konusu kararının ilgili kısmı şöyledir: “48. Çocuk Haklarına İlişkin 
Uluslararası Sözleşme bakımından, İsviçre bakımından 26 Mart 1997 tarihinde yü-
rürlüğe giren 20 Kasım 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilgili hükümlerine 
atıfta bulunarak 18. maddesinin

 “1. Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında an-
ne-babadan her ikisinin de sorumlu oldukları ilkesinin tanınması için her türlü ça-
bayı gösterirler. Çocuğun yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu, ilk önce anne 
babaya veya durum gerektiriyorsa vasiye aittir. Bu kişiler her şeyden önce çocuğun 
yüksek menfaatlerini göz önünde tutarlar. ...”
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 2. Çocuğun “yüksek menfaatleri” kavramı

 49. Çocuğun yüksek menfaatleri kavramı, 29 Kasım 1959 tarihli Çocuk Hakları Bildi-
risinin ikinci ilkesinden kaynaklanmaktadır. Bu ilke şöyledir:

 “Çocuk hukuk yoluyla ve diğer vasıtalarla, sağlıklı ve normal bir tarzda ve özgürlük ve 
saygın bir ortam içinde, kendisinin fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve sosyal olarak 
gelişmesini sağlayacak özel korumadan yararlanır ve kendisine fırsatlar ve imkanlar 
tanınır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda, çocuğun yüksek menfaatleri en temel düşünce 
olur.”

 50. Bu deyim yine 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3(1). fıkrasında kullanıl-
mıştır:

 “Kamu veya özel bütün sosyal hizmet kuruluşların, mahkemelerin, yasama organla-
rının veya idari makamların, çocuklarla ilgili bütün işlemlerinde, çocukların yüksek 
menfaatleri öncelikli yer tutar.”

 51. Sözleşmenin hazırlanması sırasında görev alan çalışma gurubu ve Çocuk Hakları 
Komitesi, genel olarak veya belirli koşullarla ilgili olarak, çocuğun yüksek menfa-
atleri kavramını geliştirmemişler veya bu menfaatlerin değerlendirilmesi için kri-
terler önermemişlerdir. Her ikisi de, Sözleşmenin bütün değer ve ilkelerinin her bir 
özel olayda uygulanacağını söylemekle yetinmişlerdir (bk. Rachel Hodgkin ve Pe-
ter Newell (eds.), Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the 
Child, United Nations Children’s Fund 1998, s. 37). Ayrıca Komite birçok defa, Söz-
leşmenin çeşitli maddeleri arasındaki ilişki dikkate alınarak, bir bütün halinde mü-
talaa edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bir yorum, belgenin ruhuna uygun olmalı ve 
çocuğa kişisel ve siyasal hakları ile kendi duyguları ve düşünceleri bulunan bir birey 
olduğu gerçeğine odaklanmalıdır.

 52. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından çıkarılan “Çocuğun Yüksek Menfaat-
lerinin Belirlenmesi Hakkında Rehber”e göre:

 “Çocuğun ‘yüksek menfaatleri’ deyimi, çocuğun geniş anlamda iyiliğini tasvir etmektedir. 
Böyle bir iyilik, çocuğun yaşı, olgunluk düzeyi, anne babasının bulunup bulunmadığı, 
çocuğun içinde bulunduğu çevresi ve deneyimleri gibi çeşitli bireysel şartlar tarafından 
belirlenir”. (BMMYK Çocuğun Yüksek Menfaatlerinin Belirlenmesi Hakkında Rehber, 
Mayıs 2008)

 53. “Çocuğun yüksek menfaatleri” ilkesi Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tas-
fiyesine Dair Sözleşmenin 5 ve 16. maddelerinde yer almaktadır. Sözleşmenin 5(b) 
bendi, Sözleşmeci Devletlerin aşağıdaki konularda gerekli tedbirleri almalarını ge-
rektirmektedir:

 “ailede verilen eğitimin, toplumsal bir işlev olarak anneliğin gerektiği şekilde anlaşıl-
masını ve çocuğun büyütülmesinde ve yetiştirilmesinde erkeklerin ve kadınların or-
tak sorumluluğunun kabul edilmesini, yani çocukların menfaatlerinin her durumda 
öncelik taşıdığını da içermesini sağlamak”.

 54. Sözleşmenin 16(d) bendi kadınların ve erkeklerin şunlara sahip olduklarını söyle-
mektedir:

 “ medeni durumları ne olursa olsun, anne ve baba olarak çocuklarla ilgili konularda 
aynı haklara ve yükümlülüklere sahiptirler; her halükarda çocukların menfaatlerine 
üstünlük tanınır”.

 55. İlke, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinde görünmediği halde, 
İnsan Hakları Komitesi 17 ve 19 sayılı Genel Yorumlarında, anne ve babanın ayrıl-
maları veya boşanmaları halinde, çocuğun “üstün menfaati”nden söz etmektedir. 
Komite 17 sayılı Genel Yorumunda (1989 tarihinde 35. Oturumda kabul edilmiştir), 
bir evlilik sona erdiğinde, çocukların üstün menfaati göz önünde tutularak, mümkün 
olduğu kadar her iki ebeveyn ile kişisel ilişkilerini güvence altına almak için ge-
rekli tedbirlerin alınması gerektiğini söylemiştir. Terk edilen çocukların aile ortamı 
özelliklerine en fazla benzeyen koşullarda gelişmelerini sağlamak için özel tedbirler 
alınmalıdır. Komite 19 sayılı Genel Yorumunda (1990 yılında 39. Oturumda kabul 
edilmiştir), çocuğun üstün menfaati başka türlü gerektirmedikçe, boşanma, gözetim, 
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AİHM, Z. ve Diğerleri/Birleşik Krallık başvurusuna50 konu olayda dört 
küçük çocuk/bebeğin ebeveynleri ile ilgili endişeler sosyal hizmetler biri-
mine iletilmiş, ancak çocuklar bundan dört buçuk yıl sonra bakım kuru-
muna yerleştirilmişlerdir. Çocuklar ebeveynleri tarafından uzun bir süre 
boyunca ağır bir şekilde ihmale ve duygusal tacize maruz kalmış, fiziksel 
ve psikolojik zarar görmüşlerdir. Örnek olarak, duvarlara dışkı bulaşmış 
halde odalarında kilitli bırakıldıkları ya da çöpten yiyecek çaldıkları ve 
buna benzer durumlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Mahkeme, mevcut 
sistemin çocukları koruyamadığını ve etkin hukuk yolu bulunmadığını 
belirterek, Sözleşme’nin 3. maddesinin (insanlık dışı ya da aşağılayıcı 
muamele yasağı) ve 13. maddesinin (etkili başvuru hakkı) ihlal edildiği-
ne karar vermiştir. Mahkeme bu kararında BMÇHS’nin 19. maddesine51 
atıfta bulunmuştur.

Evlat edinmeye ilişkin Schwizgebel/İsviçre başvurusunda52 AİHM,  
2002’de bir çocuğu evlat edinmesinden sonra, bekâr ve kırk yedi yaşında 
olan başvurucu ilerde evlat edinmek amacıyla ikinci bir çocuğu barındır-
mak için izin istemiştir. Ancak 2006’daki en yüksek merci olan Federal 
Mahkeme’ye yaptığı başvuru dâhil başvurucunun bütün başvuruları red-
dedilmiştir. Mevzuat otuz beş yaşında tek yaşayanların evlat edinebilmesi-

kişisel ilişki hakkı, vd. konusunda ayrımcı muamelenin yasaklanması gerektiğini 
belirtmiştir.

 56. Lizbon Andlaşmasının 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmesiyle hukuken bağ-
layıcı duruma gelen Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, aşağıdaki maddeyi içermek-
tedir:

 Madde 24 – Çocuğun hakları

 “1. Çocuklar, kendilerinin iyiliklerinin gerektirdiği bakım ve korunma hakkına sahip-
tirler. Çocuklar kendi görüşlerini serbestçe açıklayabilirler. Bu görüşler, kendilerini 
ilgilendiren konularda, kendilerinin yaş ve olgunlarına göre dikkate alınır.

 2. Kamu veya özel kurumların çocuklarla ilgili bütün yaptıkları işlemlerde, çocuğun 
yüksek menfaatine öncelik verilir.

 3. Her çocuk, menfaatleri aksini gerektirmedikçe, her iki ebeveyni ile doğrudan ve 
düzenli olarak kişisel ilişkisini sürdürme hakkına sahiptir.” 

50 Z. ve Diğerleri/Birleşik Krallık (Başvuru No. 29392/95) https://www.echr.coe.int/Docu-
ments/FS_ Minors_ TUR.pdf (Erişim 25.05.2018).

51 BMÇHS md. 19 şöyledir: “1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının 
ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlene iken 
bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suiistimale, ihmal ya da ihmalkâr muamele-
ye, ırza geçme dâhil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, 
idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar. 2. Bu tür koruyucu önlemler; çocuklara 
kötü muamele olaylarının inlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili makama havale 
edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli olduğu takdirde adliyenin 
işe el koyması olduğu kadar durumun gereklerine göre çocuğa ve onun gereken desteği 
sağlamak amacı ile sosyal programların düzenlenmesi için etkin usulleri de içermeli-
dir.”

52 Schwizgebel/İsviçre (Başvuru No: 25762/07) https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22ite-
mid%22:[%22001-119609%22]} (Erişim 25.05.2018).
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ne açıkça izin vermektedir. Başvurucuya 1998’de, o zaman kırk bir yaşın-
dayken, bir çocuğa bakma izni verilmiştir. İkinci çocuğa gelince, 2006’da 
Federal Mahkeme başvurucu ile evlat edinilecek çocuk arasındaki kırk 
altı ve kırk sekiz yaş farkının aşırı ve çocuğun yararına olmadığına karar 
vermiştir. Tek yaşayanların bekâr olarak çocuk edinmeleri, evlat edinecek 
kişinin sahip olması gereken minimum ve maksimum yaş ve evlat edenle 
evlat edinen arasında bulunması gereken yaş farkı konularında Avrupa 
Konseyi’ne üye devletler arasında ortak bir payda yoktur. Böylece, İsviç-
re makamları geniş bir takdir payına sahiptiler. İsviçre mevzuatı ile bu 
olayda alınan kararlar yürürlükteki uluslararası hukukla açıkça uyumlu 
ve Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin çoğunluğunda öngörülen çözümlerle 
aynıdır. Ulusal makamların kararları çekişmeli prosedürler sonucunda 
verilmiş gerekçeli ve keyfi olmayan kararlardı. Sadece evlat edinilecek ço-
cuğun yüksek yararı değil, aynı zamanda evlat edinilmiş çocuğun da yara-
rı düşünülerek bir karar verilmiştir. Evlat edenle evlat edinen arasındaki 
yaş farkı yasa koyucu tarafından soyut bir şekilde belirlenmemiş, Fede-
ral Mahkeme tarafından esnek bir şekilde ve olayın şartları düşünülerek 
uygulanmıştır. Ulusal yargı mercilerinin birinci çocukla benzer bir yaşta 
olsa da ikinci bir çocuğun sorumluluğunun alınmasının başvurucu için 
ek bir yük oluşturacağını veya çok çocuklu ailelerde sosyal problemlerin 
daha çok olduğu yönündeki savunmaları makul olup keyfi olmaktan uzak 
savunmalardır. Bu tip davalarda istatistikî bilgilere başvurulması gerekli 
olup bir nebze spekülasyon olması da kaçınılmazdır. Mahkeme, devletle-
rin bu alanda çok geniş bir takdir paylarının olduğu ve çocuğun yüksek 
yararının korunması gerektiğini dikkate alarak, başvurucuya ikinci bir 
çocuğu barındırma izni verilmemesinin orantılılık ilkesini ihlal etmedi-
ğine ve söz konusu farklı muamelenin 14. madde anlamında ayrımcılık 
olmadığına karar vermiştir.

Chbihi Loudoudi ve Diğerleri/Belçika başvurusuna53 konu olay, başvu-
ranların “kafala”54 aracılığıyla kendilerine bırakılan Fas kökenli kız yeğen-
lerini evlat edinmeleri ile ilgili Belçika’daki usul hakkındadır. Başvuran-
lar özellikle, yetkililerin “kafala” anlaşmasını tanımamaları, yeğenlerini 
evlat edinmelerini onaylamamaları ve bu durumun çocuğun üstün menfa-
atlerine zarar vermesi ile yeğenlerinin ikamet durumunun belirsiz olması 
hususlarında şikâyette bulunmuşlardır. Mahkeme, evlat edinilmesine izin 

53 Chbihi Loudoudi ve Diğerleri/Belçika (Başvuru No: 52265/10) https://www.echr.coe.int/
Documents /FS_Parental_TUR.pdf (Erişim 25.05.2018).

54 İslam Hukukunda, biyolojik soyla oluşana benzer bir şekilde aile bağları oluşturan ev-
lat edinme yasaktır. Bunun yerine, İslam hukukunda “kafala” adı verilen bir velayet 
şekli bulunmaktadır. Türkiye, Endonezya ve Tunus haricindeki Müslüman Devletlerde, 
kafala, bir çocuğun geçiminin sağlanması ve refahı ve eğitimiyle ilgilenilmesine yönelik 
gönüllü bir taahhüt olarak tanımlanmaktadır (https://www.echr.coe.int/Documents/FS_ 
Parental_TUR.pdf, dn.1) (Erişim 25.05.2018).
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verilmemesi ve çocuğun ikamet durumları ile ilgili olarak 8. maddenin 
(özel ve aile hayatına saygı hakkı) ihlal edilmediğine hükmetmiştir. Mah-
keme, evlat edinme izni verilmemesinin, 29 Mayıs 1993 tarihli Çocukla-
rın Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair 
Lahey Sözleşmesi uyarınca, uluslararası evlat edinmelerin çocuğun üstün 
menfaatine ve çocuğun özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilerek ger-
çekleşmesini sağlamayı amaçlayan bir yasaya dayandırıldığını kaydetmiş-
tir. Bununla birlikte Mahkeme Belçikalı yetkililerin yasal bir şekilde, hem 
Fas’ta hem de Belçika’da tek bir ebeveyn-çocuk ilişkisinin korunmasını 
sağlayarak (diğer bir ifadeyle, genetik ebeveynlerle yasal ebeveyn-çocuk 
ilişkisi), bu tür bir evlat edinme işlemine izin verilmemesinin çocuğun 
üstün menfaatleri açısından daha uygun olacağını değerlendirebilecekle-
rini belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, Sözleşme’nin belirli bir ikamet duru-
mu hakkını güvence altına almadığını yineleyerek, kızın karşılaştığı tek 
gerçek engelin bir okul gezisine katılamaması olduğunu gözlemlemiştir. 
Mayıs 2010 ile Şubat 2011 tarihleri arasında oturma izni bulunmaması 
nedeniyle ortaya çıkan bu durumun, Belçika’nın küçük kızın özel hayatını 
korumak amacıyla süresiz oturma izni vermesini gerektirmeyeceği ifade 
edilmiştir.

Paradiso ve Campanelli/İtalya kararında da AİHM, çocuğun üstün ya-
rarını göz önünde tutmuştur.55 Bu kararda AİHM, birçok uluslarası söz-
leşmeye atıfta bulunmuştur. Kararda atıfta bulunulan sözleşmeler ara-
sında, 5 Kasım 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tasdikten Muaf 
Tutulmasına Dair Sözleşme (APOSTİL), 29 Mayıs 1993 tarihli Çocukların 
Korunması ve Uluslararası Evlât Edinilmeleri Hususunda İşbirliğine Dair 
Sözleşme, BMÇHS bulunmaktadır.56 

Çocuk kaçırmaya ilişkin X/Letonya başvurusunda57 AİHM, ulusal mah-
kemelerin verdikleri kararların Devletlere verilen takdir yetkisi kapsamın-
da çakışan menfaatler (çocuğun, iki ebeveynin ve kamunun menfaatleri) 
arasında tahsis edilmesi gereken adil dengeyi sağlayıp sağlayamadıkla-
rının belirlenmesinde, çocuğun yüksek çıkarlarının gözetilmesinin en 
önemli husus olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, Avrupa İnsan Hakla-

55 Paradiso ve Campanelli/İtalya (Başvuru No: 25358/12). Mahkeme, İtalyan yetkililerce 
verilen kararın temelini oluşturan kamu politikası fikirlerinin çocuğun üstün çıkar-
larından daha önemli olamayacağını değerlendirmiştir (https://www.echr.coe.int/Docu-
ments/FS_ Parental_TUR.pdf) (Erişim 25.05.2018).

56 Sözleşme metinlerine http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/lahey.
html (Erişim 07.12.2018) adresinden ulaşılabilir. 

57 X/Letonya (Başvuru No:27853/09). https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22full-
text %22:[%22x%20letonya%22] ,%22itemid%22:[%22001-144738%22]} (Erişim 
26.05.2018). AİHM, çocukları ilgilendiren bütün kararlarda onların üstün menfaatle-
rinin en önemli mesele olduğu konusunda -uluslararası hukuk da dahil olmak üzere- 
geniş bir mutabakatın bulunduğunu hatırlatmıştır. Bkz Prg.96
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rı Sözleşmesi’nin ve Lahey Sözleşmesi’nin58 uyumlu bir şekilde yorumlan-
masının sağlanması için, öncelikle, bahsi geçen Sözleşme’nin 12, 13. ve 
20. maddeleri gereğince çocuğun derhal geri gönderilmesi konusunda bir 
istisna teşkil edebilecek etkenlerin geri gönderme işlemini talep eden ve 
bu noktada yeterli bir şekilde gerekçelendirilmiş bir karar vermek duru-
munda olan mahkeme tarafından dikkate alınması ve bunun sonrasında 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi ışığında değerlendiril-
mesi gerekmektedir. Mahkeme, Sözleşme’nin 8. maddesinin bir çocuğun 
geri gönderilmesine ilişkin bir başvurunun değerlendirilmesinde yerel 
makamlara usuli bir yükümlülük getirdiğini; mahkemelerin çocuğun geri 
gönderilmesi halinde “büyük bir risk” altında olacağına dair savunulabilir 
iddiaları dikkate almalarını ve bir karara hükmederken belirli gerekçe-
ler sunmaları gerektirdiğini belirtmiştir. “Büyük bir riskin” tam niteliğine 
ilişkin olarak ise, Lahey Sözleşmesi’nin 13 (b) maddesinde öngörülen is-
tisna yalnızca, bir çocuğun makul ölçüde katlanabileceğinin ötesine geçen 
durumları ilgilendirmektedir.

Sonuç olarak; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, önün gelen ço-
cuklara ilişkin başvurularda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşme-
si başta olmak üzere diğer uluslararası belgelere dayandığı, çocuğun üs-
tün yararını göz önünde tuttuğu rahatlıkla ifade edilebilir. Esasen burada 
çift taraflı bir etkileşim vardır.  Buna göre; BMÇHS’i kullanan AİHM aynı 
zamanda içtihatları ile BMÇHS’nin bazı maddelerinin nasıl yorumlanması 
gerektiği konusunda bir rehber olma özelliği göstermektedir.59

V. Türk Hukukunda Çocuğun Üstün Yararı

A. Genel Bakış

Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi sayılan60 Türkiye’nin, özellikle birey-
sel başvuru sistemine girdikten sonra,61 AİHM kararlarından ve Türki-
ye tarafından imzalanan diğer sözleşmelerden etkilenmemesi düşünüle-
mez.62

58 25 Ocak 1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine İlişkin Lahey 
Sözleşmesi (RG. 15.02.2000 T. 23965).

59 Uran, s. 106.
60 http://www.mfa.gov.tr/avrupa-konseyi_.tr.mfa (Erişim 26.05.2018).
61 AİHS ile kurulan koruma sistemi için daha fazla ayrıntı ve tarihi gelişimi için Bkz. Gö-

zübüyük, Şeref/Gölcüklü, A. Feyyaz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 
Ankara 2003, s. 24; Tezcan, Durmuş/Erdem, M. Ruhan/Sancaktar, Oğuz: Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Ankara 2004, s.48 ; 
Karaaslan, Erol: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yapısı ve Yargılama Yöntemi, 
Ankara Barosu Dergisi, 2004 S.3 s.107 vd.  (http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ 
ankarabarosu/tekmakale/2004-3/6.pdf),(Erişim 18.06.2018)  http://www.anayasa.gov.
tr/icsayfalar/gorevyetki /bireyselbasvuru .html (Erişim 27.05.2018).

62 AİHM’in iç hukuka etkileri için Bkz. Ünal, Şeref: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ka-
rarlarının Türk İç Hukukuna Etkileri, http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/anayasa_yar-
gisi/anayargi/unal.pdf (Erişim 27.05.2018).



97Çocuk İçin Bir Bakış: ... • E. KARAASLAN

AİHS’nin 46. maddesi63 uyarınca, üye devletlerin AİHM’in verdiği ka-
rarlara uyma yükümlülükleri bulunmaktadır. Ancak AİHM, iç hukuk 
kararını kaldırma hakkına sahip olmayıp, Sözleşmeye aykırılığa ilişkin 
tespit kararı vermektedir. Üye devletlerce tespit edilen bu ihlalin gideril-
mesine yönelik gerekli tedbirler alınmaktadır64

Aşağıda Türk hukuku bakımından konu incelenirken Anayasa Mahke-
mesi, Yargıtay ve yerel mahkemeler bakımından ayrım yapılarak çocuğun 
üstün yararı değerlendirilecektir.

B. Anayasa Mahkemesi

2004 yılında Anayasa md. 90’da yapılan değişiklikle temel hak ve öz-
gürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarda yer alan özgürlük ve kav-
ramların daha geniş yorumlanması gerektiğine girişte değinilmişti. Ana-
yasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sisteminin65 getirilmesinden önce 
de Yargıtay66 “çocuğun üstün kararı” kavramını sıklıkla kullanmaktaydı. 
Bireysel başvuruyla birlikte konunun giderek daha da önem kazandığı 
görülmektedir.67

Anayasa Mahkemesi, velayet ilişkisini aile yaşamına saygı hakkı68 kap-
samında değerlendirmektedir.69 

Anayasa’nın 148. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30.11.2011 tarihli ve 
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hak-
kında Kanun 45/(1). maddesine göre Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bir 
bireysel başvurunun esasının incelenebilmesi için kamu gücü tarafından 

63 AİHS md.46 Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin verdi-
ği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler (https://www.echr.coe.int/Documents/
Convention_TUR.pdf) (Erişim 27.05.2018).

64 Ünal, s. 63.
65 http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/gorevyetki/bireyselbasvuru.html (Erişim 

27.05.2018).
66 Bireysel Başvuru’nun yürürlük tarihi olan 23.09.2012 tarihinden önce verilmiş olan bir 

kararda da velâyete ilişkin kuralların kamu düzeniyle ilgili olduğu ve velâyetin değişti-
rilmesi ve kaldırılması davalarında çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiği ifade 
edilmiştir (Yargıtay 2. HD 14.12.2009 T. 2009/9071 Esas, 2009/21525 Karar, www.e-u-
yar.com).

67 Marcus Frank Cerny (Başvuru No:2013/5126) kararında Anayasa Mahkemesi çocuğun 
üstün yararının ne olduğuna ilişkin tespitin bu tür davalarda dikkate alınması gereken 
en önemli unsur olduğunu dile getirmiştir (https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/
BB/2013/5126, Erişim 27.05.2018).

68 ANY md.20 ve 41.
69 Öncü Arslan, Gülay: Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı, Editör İnceoğlu, Sibel, 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
Kapsamında Bir İnceleme, Ankara 2013, s.318.
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müdahale edildiği iddia edilen hakkın Anayasa’da güvence altına alınmış 
olmasının yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve Türkiye’nin 
taraf olduğu ek protokollerin kapsamına da girmesi gerekir. Bir başka 
ifadeyle Anayasa ve Sözleşme’nin ortak koruma alanı dışında kalan bir 
hak ihlali iddiasını içeren başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar 
verilmesi mümkün değildir.70 

Anayasa Mahkemesi de AİHM gibi ikincil bir inceleme yapmakta, ken-
disini süper temyiz mercii konumunda görmemektedir. 

Çocuğun üstün yararının ne olduğuna ilişkin tespit, bu tür davalarda 
dikkate alınması gereken en önemli unsur olup, bu bağlamda ilgili taraf-
larla doğrudan temas halinde olan yargısal organların, belirtilen hususun 
tespiti noktasında daha avantajlı konumda olduğu açıktır. Bu nedenle 
Anayasa Mahkemesi’nin görevi, derece mahkemelerinin yerine geçerek 
koruma ve kişisel ilişki tesisine ilişkin davalarda, belirtilen hususun biz-
zat tanzim ve tespiti olmayıp, ilgili Anayasal normlar bağlamında, derece 
mahkemelerinin kendilerine tanınmış olan takdir yetkileri çerçevesinde 
hareket edip etmediklerinin denetlenmesidir.71

Yukarıda değinilen uluslararası sözleşmelerin temel haklara ilişkin 
olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nin de bu çerçevede konuyu değer-
lendirmesi gerekecektir. Bu bağlamda Selim Adıyaman başvurusunda,72 
Anayasa Mahkemesi, BMÇHS’ne atıfta bulunmuştur. Başvuruda, babayla 
çocuğun kişisel ilişki kuramaması73 nedeniyle hak ihlali yaşandığı iddiası 
incelenmiştir. 

Anne-baba ve çocukların birlikte yaşama hakkı aile hayatının esaslı bir 
unsuru olup, anne ve baba arasındaki ilişkinin sona ermesi durumunda 
hukuksal düzenlemelerden kaynaklanan ve bu ilişkiyi kısıtlayan ya da 

70 Onurhan Solmaz, (Başvuru No: 2012/1049) https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/
BB/2012/1049 (Erişim 18.06.2018).

71 Murat Atılgan (Başvuru No:2013/9047) https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/
BB/2013/9047 (Erişim 19.06.2018).

72 Selim Adıyaman (Başvuru No: 2013/8846) https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/
BB/2013/8846 (Erişim 28.05.2018).

73 Devletin pozitif tedbirler alma yükümlülüğü konusunda Anayasa’nın 20. ve 41. madde-
leri; ebeveynin, mevcut olayda babanın, çocuğuyla bütünleşmesinin sağlanması amacıy-
la tedbirler alınmasını isteme hakkını ve kamusal makamların bu tür tedbirleri alma 
yükümlülüğünü içermektedir. 41. maddede her çocuğun yüksek yararına aykırı olma-
dıkça anne ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve ilişkiyi sürdürme hakkına 
sahip olduğu açıkça belirtilmektedir. Söz konusu yükümlülüğün uluslararası sözleşme-
lerde de yer bulduğu görülmektedir. Bu noktada anne ve baba ile düzenli bir kişisel iliş-
ki sürdürülmesinde çocuğun üstün menfaatinin bulunduğu da göz ardı edilmemelidir 
(Selim Adıyaman, Başvuru No: 2013/8846 https://kararlarbilgibankasi. anayasa.gov.tr/
BB/2013/8846 (Erişim 28.05.2018).
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engelleyen tedbirler, aile hayatına saygı hakkına bir müdahale oluşturur.

Ebeveyn ile çocukların birlikte yaşama istekleri aile yaşamının vazge-
çilmez bir unsuru olup, boşanma veya ayrılık davaları kapsamında aile 
ilişkisine müdahalede bulunulmuş olması, aile yaşamını ortadan kaldır-
maz. Ebeveyn ve çocuk arasındaki aile yaşamının anne ve babanın bo-
şanmasının ardından da devam edeceği açık olup, anne babanın ve çocu-
ğun aile yaşamlarına saygı hakları, belirtilen durumlarda ailenin yeniden 
birleştirilmesine yönelik tedbirleri de içermektedir. Söz konusu yüküm-
lülük, yalnızca çocukların kamusal makamlarca koruma altına alınma-
sı bağlamındaki uyuşmazlıklar açısından değil, ebeveyn veya diğer aile 
bireyleri arasındaki velayet ve kişisel ilişki tesisine ilişkin uyuşmazlıklar 
için de geçerlidir.74

Dinlenilme hakkı bakımından M.M.E ve T.E. başvurusunda, Anayasa 
Mahkemesi; çocuğun söylemlerinin dikkate alınabileceği belirli bir olgun-
luk düzeyine erişmiş olması durumunda ve üstün menfaatine aykırı olma-
mak koşulu ile çocuğun istek ve söylemlerinin de dikkate alınması zaruri 
olduğunu bu hususun uluslararası sözleşme metinlerinde de açıkça ifade 
edilmekte olduğunu bildirmiştir.75

C. Yargıtay

Yukarıda Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolun-
dan önce de çocuğun üstün yararı ve dinlenilme hakkı konusunda ulusla-
rarası sözleşmelere atıf bulunulduğu dile getirilmişti.

Yargıtay’ın çocuğun üstün yararı ve çocuğun dinlenilmesi konusundaki 
uygulamasını ayrı ayrı incelemek yararlı olacaktır. 

1. Çocuğun Üstün Yararı

Velayet düzenlemesi yapılırken göz önünde tutulması gereken temel 
ilke, çocuğun “üstün yararı”dır (Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme md. 3; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleş-
mesi md. 1; TMK md. 339/1, 343/1. 346/1; Çocuk Koruma Kanunu md. 
4/b). Yargıtay’a göre çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel, 
zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gö-
zetilmesi gereklidir. Ana ve babanın yararları; boşanmadaki kusurları, 

74 Murat Atılgan (Başvuru No:2013/9047) https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/
BB/2013/9047 (Erişim 19.06.2018).

75 M.M.E ve T.E. (Başvuru No: 2013/2910) https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/
BB/2013/2910?BasvuruNoYil=2013&BasvuruNoSayi=2910 (Erişim 02.02.2020).
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ahlaki değer yargıları, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün 
yararını etkilemediği ölçüde göz önünde tutulur.76

Velayetin düzenlenmesinde, mahkemece, velayet konusunda uzman 
bilirkişiden sosyal inceleme raporu (SİR) alınması gerekir.77 Mahkemece, 
velayet konusunda uzman bilirkişiden alınacak sosyal inceleme raporu ve 
diğer deliller hep birlikle değerlendirilmek suretiyle düzenleme yapılması 
gerekir.

Çocukların üstün yararı gerektirdiği takdirde, görüşlerinin aksine ka-
rar verilmesi mümkündür.78 Velayet kamu düzenine ilişkin olup, re’sen 
araştırma ilkesi geçerlidir. Bu nedenle yargılama sırasında meydana gelen 
gelişmelerin dahi göz önünde tutulması gerekir.79

Velayet düzenlemesinde; çocukla ana/baba yararının çatışması halin-
de, çocuğun yararına üstünlük tanınması gereklidir. Çocuğun yararı ise; 
çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve 
böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için çocuğa sosyal, ekonomik ve 
kültürel koşulların sağlanmış olmasıdır. Çocuğun bu konulardaki üstün 
yararını belirlerken; çocuk yetişkin biri olmuş olsaydı, kendisini ilgilen-
diren bir olayda kendi yararı için ne gibi bir karar verebilecekti ise çocuk 
için karar verme makamındaki kişinin de aynı yönde vermesi gereken 
karar; yani çocuğun farazi düşüncesi esas alınacaktır.80 Çocukla ebeveyn 
arasında çatışma söz konusu olduğunda, çocuğa kayyım atanmasının 
gerekip gerekmediği üzerinde durulması gereken bir konudur. Esasen 
Yargıtay’ın da konu hakkında kısa süre içerisinde içtihadını değiştirdiği 
görülmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 16.05.2017 tarihli kara-
rıyla81; velayetin değiştirilmesi davasında çocukların taraf olmaması ne-
deniyle, çocuklara temsil kayyımının atanmasının gerekmediği sonucuna 
varmıştır. Ancak 23.05.2018 tarihli kararında bu içtihadını Yargıtay 2 
Hukuk Dairesi içtihadı82 doğrultusunda değiştirerek, “velayetin değiştiril-
mesi” davalarında, TMK md. 426/2 uyarınca çocuğa temsil kayyımı atan-
ması gerektiğini bildirmiştir. Son olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 

76 Yargıtay 2. HD 19.12.2017 T. 2017/2281 Esas 2017/14852 Karar (UYAP). Benzer 
içtihat için Bkz. Yargıtay 2. HD 15.02.2018 T. 2016/10926 Esas 2018/1942 Karar ; 
19.12.2017 T. 2017/1471 Esas 2017/14833 Karar (UYAP).

77 Yargıtay 2. HD 19.12.2017 T. 2017/1471 Esas 2017/14833 Karar (UYAP).
78 Yargıtay 2. HD 08.01.2018 T. 2016/13421 Esas 2018/11 Karar (UYAP).
79 Yargıtay 2. HD 21.12.2017 T. 2016/9148 Esasa 2017/15188 Karar (UYAP). 
80 Yargıtay 2. HD 08.01.2018 T. 2016/9224 Esas 2018/87 Karar (UYAP). Benzer içtihat için 

Bkz. Yargıtay 2. HD 08.01.2018 T. 2017/6687 Esasa 2018/104 Karar (UYAP). 
81 Yargıtay HGK 16.05.2007 T. 2007/2-251 Esas 2007/277 Karar (UYAP).
82 Yargıtay 2. HD 26.05.2016 T. 2016/5992 Esas 2016/10362 (UYAP).
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06.06.2018 tarihli içtihadıyla83 konuyu ön sorun olarak ele alınmıştır. 
Yüksek Mahkeme, 4721 sayılı TMK 426/2. maddesinde öngörülen men-
faat çatışmasının bulunmadığı, dolayısıyla temsil kayyımı atanmasının da 
gerekmediğine karar vermiştir.

Velayetin kaldırılması davalarında ise temsil kayyımı atanması gerekti-
ği sonucuna varılmaktadır. Ancak temsil kayyımı atanmasının gerekliliği 
kabul edilse de uygulamada çocuğun üstün yararına ulaşıldığından her 
zaman söz edilemez. Sulh Hukuk Mahkemesi, temsil kayyımı atanması 
için kolluk aracılığıyla kimin temsil kayyımı olabileceğini araştıracaktır. 
Genellikle çocuk kimin yanında kalıyorsa, o ebeveynin bir akrabası (uygu-
lamada genellikle, hala, teyze, amca, dayı ve büyük ebeveynler) temsil kay-
yımı olarak atanmaktadır. Şekli olarak bir kayyımın bulunması gerekliliği 
sağlanmakta ancak çocuk yönünden herhangi bir katkısının olduğu söyle-
nemeyecektir. Çözüm olarak, bir avukatın (CMK servis örneğinde olduğu 
gibi) temsil kayyımı olarak atanması, ancak temsil kayyımı olarak atanan 
avukata en az vekâlet ücreti kadar bir bedelin ödenmesi önerilebilir. 

2. Dinlenilme Hakkı

Yargıtay’ın bazı kararlarında idrak çağındaki çocukların ebeveynle-
rinin hangisi yanında kalmak istediği konusunda görüşlerine başvurul-
ması, menfaatlerine açıkça aykırı düşmeyecek ise, ifade ettikleri görüşe 
önem verilmesi gerektiğine işaret ederek “dinlenilme hakkı” konusunda 
tavrını çocuktan yana koymuştur.84 

İdrak yaşı, çocuğa göre değişiklik göstermekle birlikte, sekiz yaşından 

83 Yargıtay HGK 06.06.2018 T.2017/2-2069 Esas 2018/1179 Karar (UYAP).
84 Örneğin “Tarafların ortak çocuklarından A. 2004 ve E. 2007 doğumlu olup idrak 

çağındadırlar. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının 
Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri, iç hukuka göre idrak 
çağında bulunan çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerinin alınması ve 
menfaatlerine açıkça aykırı düşmeyecek ise ifade ettikleri görüşlere önem verilmesini 
öngörmektedir. Türkiye her iki sözleşmeye katılmış ve “taraf” olmuştur. Sözleşmeler 
iç hukukun parçası olmuştur. O halde, anılan sözleşmeler gereğince idrak çağında-
ki çocukların ebeveynlerinin hangisi yanında kalmak istediği konusunda görüşlerine 
başvurulması, menfaatlerine açıkça aykırı düşmeyecek ise, ifade ettikleri görüşe önem 
verilmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre velayetin düzenlen-
mesi gerekir.” (Yargıtay 2. HD 16.01.2018 T. 2017/1355 Esas 2018/606 Karar, UYAP). 
Benzer bir karar şu şekildedir: “İdrak çağına ulaşan 2008 doğumlu C.’nin mahkemece 
bizzat dinlenilerek eğitim, kültür, yaşam olanakları bakımından nerede yaşamak iste-
diği konusunda bilgilendirilerek, velayet hakkındaki tercihinin kendisinden sorulması 
ve gerektiğinde yeniden psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı niteliğindeki uzman veya 
uzmanlardan (4787 sayılı kanun md.5) ortak çocuğun anne ve baba yanındaki barınma 
ve yaşama koşullarını da değerlendirir içerikte sosyal inceleme raporu alınmalı ve tüm 
deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre karar verilmelidir (Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu 17.10.2012 T. 2012/2-401 Esas 2012/723 Karar, UYAP). Benzer karar için Bkz. 
Yargıtay 2. HD 21.12.2017 T. 2016/9148 Esasa 2017/15188 Karar, UYAP).
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itibaren kendisini ilgilendiren konularda çocuğun görüşü alınmalıdır. 
Yargıtay çocuğun görüşünün alınma yöntemini içtihadıyla85 belirlemiştir. 
Mahkemece, bizzat ya da istinabe yoluyla eğitim, kültür, yaşam olanak-
ları bakımından nerede yaşamak istediği konusunda bilgilendirilerek, 
velayet hakkındaki tercihinin hâkim tarafından kendisinden sorulması 
gerekmektedir. Ancak Yargıtay son kararıyla görüş değiştirerek, mahke-
me uzmanı86 tarafından görüşüne başvurulmuş çocuğun, yeniden hakim 
tarafından bizzat dinlenilmesi zorunluluğunun aranmasının, çocuğun psi-
kolojik baskı altına aldığını ve bu durumun çocuğun üstün yararına olma-
dığını bildirilmiştir.87 Bu görüşün uluslararası sözleşmelere ve özellikle 
çocuğun üstün yararına uygun olduğunu ifade etmeliyim.

Hâkim, duruşma sırasında çocuğu dinleyebileceği gibi, başak bir za-
manda da çocuğu dinleyebilir. Mahkeme uzmanının, hâkimle görüşme-
den önce çocuğu görüşmeye hazırlaması uygun olabilir. Özellikle küçük 
yaş grupları ile dosyada örselenmiş, güven duygusu zayıf çocuklar ba-
kımından bu yöntem daha uygun olacaktır. Hâkim, uzmanla birlikte de 
çocuğu dinleyebilir. Ancak bazen, çocuğun taraflar arasında sıkışıp kalma 
duygusu sonucu, beyanda bulunmak istemediğine de rastlanılmaktadır. 
Bu durumda, çocuğun üstün yararı gözetilerek sonuca varılması gerekir.

Çocukların üstün yararı gerektirdiği takdirde, görüşlerinin aksine ka-
rar verilmesi mümkündür. Velayet kamu düzenine ilişkin olup,88 re’sen 
araştırma ilkesi geçerlidir. Bu nedenle yargılama sırasında meydana gelen 
gelişmelerin dahi göz önünde tutulması gerekir.89

85 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 16.03.2012 T. 2011/2- 884 Esas 2012/197 Karar (htt-
ps://emsal.yargitay.gov.tr /BilgiBankasiIstemciWeb/GelismisDokumanAraServlet). (Eri-
şim 01.06.2018); Yargıtay 2. HD 14.12.2017 T. 2016/12902 Esasa 2017/14618 Karar 
(UYAP). 

86 Mahkeme uzmanlarının bir kısmı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bün-
yesine geçmiştir bkz. http://www.magdur.adalet.gov.tr/ulkemizin-ilk-%E2%80%9Cad-
li-destek-ve-magdur-hizmetleri-mudurlugu%E2 %80%9D-istanbul-anadolu-adliyesin-
de-acildi--01739 (Erişim 18.02.2020).

87 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 21.02.2019 T. 2018/2-1072 Esas 2019/185 Karar (htt-
ps://karararama. yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml) (Eri-
şim 25.10.2019).

88 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 16.03.2012 T. 2011/2- 884 Esas 2012/197 Karar (https://
emsal.yargitay.gov.tr /BilgiBankasiIstemciWeb/GelismisDokumanAraServlet) (Erişim 
01.06.2018).

89 Yargıtay 2. HD 2016/9148 Esasa 2017/15188 Karar (UYAP). Velayete ilişkin kararların 
kesin hüküm teşkil etmeyeceği ve şartların değişmesi halinde velayetin yeniden düzen-
lenebileceği de gözetilerek, ortak çocuğun velayetinin; görüşlerini ifade etme yaşında bu-
lunan ortak çocuğun görüşü doğrultusunda velayet görevini yerine getirme konusunda 
engel bir hali bulunmadığı tespit olunan davalı anneye bırakılması gerekir (Yargıtay 2. 
HD 08.01.2018 T. 2016/13421 Esas 2018/11 Karar, UYAP). 
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D. Bölge Adliye Mahkemeleri

Adalet Bakanlığı’nın, Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla,  5235 sa-
yılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 25 ve geçici 2. maddele-
ri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen Bölge Adliye Mahkemele-
ri, 20.07.2016 tarihinden itibaren göreve başlamıştır.90

Bölge Adliye Mahkemeleri’nin de Yargıtay karaları doğrultusunda ka-
rarlar vererek, genel olarak, çocuklara ilişkin kararlarda, çocuğun üstün 
yararını esas aldıkları görülmektedir.91 Ancak bazı kararlarda BMÇHS’nin 
lâfzî olarak yorumlandığı, esas olan çocuğun üstün yararı kavramının ye-
rine getirilmeyerek, “ne olursa olsun çocuğun görüşünün alınması” ge-
rekliliğinin ileri sürüldüğü görülmektedir.92 Çocuğun görüşünün alınması 
ilkesi, çocuğun yararı olduğu takdirde ve çocuğun menfaati bundan zarar 
görmediği sürece uygulanmalıdır.93 Başka bir deyişle, dinlenilme hakkı 
her şeye rağmen yerine getirilmesi gereken, mutlak bir hak olarak algı-
lanmamalıdır. 

Velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler basit yargılama usulüne tabidir 
(HMK md.316/1-ç). Dolayısıyla boşanmaya bağlı olmayan (boşanmadan 
sonra açılan velayetin değiştirilmesi, kaldırılması vb) velayet davaları ba-
sit yargılama usulüne tabi davalardan olacaklarından, bu davalarda son 
inceleme mercii Bölge Adliye Mahkemeleridir.94 Özellikle çocuğun üstün 
yararı kavramının Bölge Adliye Mahkemelerince daha özenli olarak kulla-
nılması gerekliliğina dayanılmakta yarar vardır.  

90 RG 07.11.2015 T. 29525
91 Çocuğun üstün yararı ve idrak çağındaki çocukların dinlenmelerine ilişkin BAM kararları 

için Bkz. Ankara BAM 2 Hukuk Dairesi, 29.05.2018 T. 2017/2582 Esas 2018/791 
Karar (UYAP); İstanbul BAM 10 Hukuk Dairesi, 10.04.2018 T. 2017/2738 Esas 
2018/476 Karar (UYAP); Adana BAM 2 Hukuk Dairesi, 08.06.2018 T. 2018/259 Esas 
2018/538 Karar (UYAP); Bursa BAM 2 Hukuk Dairesi, 04.06.2018 T. 2018/524 Esas 
2018/605 Karar (UYAP), Antalya BAM 2 Hukuk Dairesi, 23.05.2018 T. 2018/85 Esas 
2018/697 Karar (UYAP), Samsun BAM 4 Hukuk Dairesi, 18.05.2018 T. 2018/1205 Esas 
2018/1214 Karar (UYAP); Gaziantep BAM 2 Hukuk Dairesi, 30.04.2018 T. 2018/759 
Esas 2018/826 Karar (UYAP); Erzurum BAM 5 Hukuk Dairesi, 25.04.2018 T. 2018/148 
Esas 2018/267 Karar (UYAP).

92 Sakarya BAM 2 Hukuk Dairesi, 22.03.2019 T. 2019/175 Esas 2019/205 Karar (UYAP).
93 Elçin Grassinger, Gülçin: Çocuğun Menfaati Gereği Görüşünün Alınmaması Gereken 

Durumlar, Prof.Dr.Rona Serozan’a Armağan, C.I, İstanbul 2010, s. 823. (Yazarın ma-
kalesi bir bütün olarak, ceza ve özel hukuk açısından, çocuğun konu olduğu her olayda 
mutlaka çocuğun yararının ilk planda tutulması gerektiği ile çocuğun menfaati gereği 
görüşünün alınmaması gereken durumlar gerektiği gibi incelenmiştir). 

94 Velayetin kaldırılması, velayetin eşlerden birinden alınarak diğerine verilmesi ve kaldı-
rılan velayetin geri verilmesi davaları çekişmesiz yargı işlerindendir (HMK md.382/13). 
Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar temyiz edilemez (HMK md.362/1-ç).
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E. Yerel Mahkemeler

Çocuğun üstün yararını korumada birincil görev yerel mahkemelere 
düşmektedir. Başka bir deyişle çocuğun üstün yararını korumada öncelik 
yerel mahkemelerindir.95 Çocuğun üstün yararının yerel mahkeme aşa-
masında korunması, BAM, Yargıtay veya Anayasa Mahkemesi aşamasına 
gelene kadar oluşabilecek hak kayıplarını önleyecektir. 

Çocuğun üstün yararı özellikle boşanma davalarında karşımıza çık-
maktadır. Boşanma ve ayrılık davalarında, davanın tarafları, kadın eş ve 
erkek eş olmakla birlikte, yargılamada ve karardan sonraki yeni dönemde 
taraflardan daha çok çocuklar etkilenmektedir. 

Boşanmanın sonuçlarından biri de velayet hakkının düzenlenmesidir. 
TMK md. 182 uyarınca “Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verir-
ken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet 
altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, 
ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel 
ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk 
bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim gi-
derlerine gücü oranında katılmak zorundadır.”

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel iliş-
kisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakı-
mından yararları esas tutulur.96

TMK md.346’ya göre “çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düş-
tüğü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri 
yetmezse hâkim, çocuğun korunması için uygun önlemleri alır.” 

Bu düzenlemelerden aile mahkemesi hâkiminin geniş bir takdir hak-
kı olduğu görülmektedir. Hâkime tanınan bu takdir hakkının sınırı, ço-
cuğun üstün yararıdır. Esasen yukarıda değinildiği gibi, çocuğun üstün 
yararını ilk ve esas olarak gözetmesi gereken makam, yerel mahkemedir.

Çocuğun yüksek yararı, birkaç aşamada değişik şekillerde karşımıza 

95 2016 yılında açılan boşanma dava sayısı 214.503 olarak görülmektedir. Bu davaların 
büyük bir kısmında çocuklar bulunmakta ve bir şekilde etkilenmektedir. Yine aynı yıl 
bakımından 31.308 velayete ilişkin dava açıldığı ve tüm davalarda çocukların etkilendi-
ği anlaşılmaktadır (http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Istatistikler /1996/hukuk_pdf/hu-
kuk_web/2016hukukacilan/a%C3%A7%C4%B1lan%20internet%202016.pdf). (Erişim 
09.06.2018).  

96 Yargıtay 2. HD 04.12.2017 T. 2016/18674 Esas 2017/13800 Karar (UYAP).
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çıkabilir. Burada ilk olarak akla “Geçici Önlemler” başlıklı TMK md. 169 
gelir. Söz konusu hükme göre “boşanma veya ayrılık davası açılınca 
hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barın-
masına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım 
ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.”

Boşanma davasının açılmasıyla birlikte, çocuğun barınmasına ilişkin 
olarak, ortak konutun eşlerden birine ve çocuğa özgülenmesi, çocuk ya-
rarına tedbir nafakası, çocuğun geçici velayeti ve diğer eş ile çocuk ara-
sındaki kişisel ilişki kurulması, akla gelen ilk önlemlerdir. Bu önlemlerin 
resen alınması gerekliliği maddede ve Yargıtay içtihatlarında97 açıkça be-
lirtilmiştir.

Boşanma davası açılmakla, taraflar ayrı yaşama hakkı elde ederler. 
Özellikle ekonomik anlamda daha zayıf durumda olan kadın eşin tale-
binin varlığı veya re’sen, hâkim tarafından verilecek ara kararla, ortak 
konutun kullanımı kadın eş ve çocuklara verilebilir. 

Boşanma davalarında, tarafların bir takım nedenlerden dolayı, ilk 
anda davranışları daha tepkisel olabilmektedir. Hâkim, ortak çocuğun 
varlığı halinde, çocuğun yaşını, eğitimini, çevresel etkileyicileri göz önün-
de bulundurarak, çocukların yüksek yararını düşünmek suretiyle çocu-
ğun menfaatine98 göre ara karar vermesi yerinde olacaktır. Tedbirden 
sonra sosyal inceleme raporu (SİR) alınarak ara kararın çocuk yönünden 
denetimi yapılabilir.

Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve 
baba tarafından karşılanır (TMK md.327/1). Ana ve babanın bakım 
borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder (TMK md.328/1). 
Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşul-
ları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının 
belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur (TMK 
md.330). 

97 Yargıtay 2. HD 25.01.2018 T. 2017/5851 Esas 2018/1140 Karar sayılı kararına göre 
“Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince, gerekli olan, 
özellikle eşlerin barınmasına (TMK md. 186/1), geçimine (TMK md. 185/3),  malların 
yönetimine (TMK md. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215)  ve çocukların bakım 
ve korunmasına (TMK md. 185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (re’sen) almak 
zorundadır (TMK md. 169).” (UYAP).

98 Çocuğun menfaati kavramı uluslararası andlaşmalarda ve hukukumuzda yer almasına 
rağmen bir tanımı yapılmamıştır. Bunun sebebi, çocuğun menfaatinin, çocuğun yaşadı-
ğı çevre, yaşı, eğitimi vb koşullara göre değişebilen, varsayıma dayalı bir kavram olma-
sından ileri gelmesidir (Elçin Grassinger, s.825).
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Boşanma davasının açılmasından sonra, hâkim çocuğun ihtiyaçlarını, 
tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını göz önünde bulundurarak ge-
çici bir nafakaya karar vermek zorundadır. Çocuğun yüksek yararı göze-
tilerek istek olmasa dahi bu yönde ara karar verilmelidir. Bunun istisnası 
ancak, geçici velayeti kendisine bırakılan eşin açıkça nafaka istemediğini 
bildirmesi olabilir. Ancak bu halin varlığında dahi, çocuğun yüksek yararı 
varsa çocuk için tedbir nafakasına hükmedilir.

Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep 
olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz (TMK md.335). Evlilik devam 
ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son 
verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine 
verebilir. Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, bo-
şanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir (TMK md.336).

Velayet hususu, çocukları ilgilendiren konuların en başında gelir. Vela-
yet düzenlemesinde; çocukla ana/baba yararının çatışması halinde, çocu-
ğun yararına üstünlük tanınması gereklidir. Çocuğun yararı ise; çocuğun 
bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir 
gelişmenin gerçekleştirilmesi için, çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel 
koşulların sağlanmış olmasıdır.99

Velayet düzenlemesi kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her 
aşamasında re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu itibarla tarafların ka-
bulü hâkimi bağlamaz. Bu bakımdan inceleme tarihinde yaşı itibariyle 
idrak çağında bulunan ortak çocuğun; mahkemece bizzat veya istinabe 
suretiyle eğitim, kültür, yaşam olanakları bakımından nerede yaşamak 
istediği konusunda bilgilendirilerek velayet hakkındaki tercihi kendisin-
den sorularak100 ve psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı bilirkişilerden 
(4787 sayılı kanun md.5) ortak çocuğun anne ve baba yanındaki barınma 
ve yaşama koşullarını da değerlendirir içerikte sosyal inceleme raporu alı-
narak tüm deliller birlikte değerlendirilip, ebeveynlerinden hangisi yanın-
da kalmasının çocuğun üstün yararına olacağı tespit edilerek sonucuna 
göre bir karar verilmesi gerekir.101 Özellikle Yargıtay’ın son içtihadından 
sonra, uzman aracılığıyla çocuğun görüşünün alınması, çocuğun yararına 
olacağı söylenmelidir.   

Velayet düzenlemesi yapılırken göz önünde tutulması gereken temel 
ilke, çocuğun “üstün yararıdır” (Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 

99 Yargıtay 2. HD 18.12.2017 T. 2017/6275 Esas 2017/14733 Karar (UYAP).
100 Yargıtay HGK 2012/2-401 Esas 2012/723 Karar (UYAP).
101 Yargıtay 2. HD 18.12.2017 T. 2017/6275 Esas 2017/14733 Karar (UYAP). 
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Sözleşme md.3; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleş-
mesi md.l ; TMK. md.339/1, md.343/1, md.346/1; Çocuk Koruma Kanu-
nu md. 4/b). Çocuğun üstün yararını belirlerken, onun bedensel, zihinsel, 
ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi 
gereklidir. Ana ve babanın yararları, boşanmadaki kusurları, sosyal ko-
numları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde göz 
önünde tutulur. Açıklanan sebeple ortak çocukların velayetine ilişkin ko-
nusunda ehil bilirkişiden sosyal inceleme raporu alınarak, deliller hep 
birlikte değerlendirilmek suretiyle çocukların velayeti hakkında düzenle-
me yapılması gerekir.102

Ana ve babanın yararları, boşanmadaki kusurları, ahlaki değer yargıla-
rı, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği 
ölçüde göz önünde tutulur.103

Yerel mahkeme, özellikle 8 yaşından itibaren104 idrak yeteneğine sahip 
çocukla bir takım yöntemleri kullanmak suretiyle, çocuk için en iyisini 
bulmayı hedeflemelidir. Bu yöntemlerin başında, çocuğun bizzat veya du-
rumun özelliğine göre, uzman aracılığıyla dinlenmesi gelir. Çocuğun isteği 
oldukça önemlidir ve genellikle çocuğun üstün yararınadır. Ancak durum 
her zaman böyle de olmayabilir. Somut olayda, velayete konu çocuğuna 
tablet bilgisayar gibi pahalı hediyeler alan ebeveyn çocuğun tercih ettiği eş 
olabilir. Çocuğun dinlenilmesi özel bir uzmanlığı gerektirir. Aile mahke-
mesi bünyesinde bulunan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı bilirki-
şilerden105 (4787 sayılı kanun md.5) yararlanılarak çocuğun görüşünün 
alınması, çocuğun istemesi halinde hâkimle bizzat görüşebilmesi gerekir. 
Mahkeme uzmanlarınca, çocuğun sosyal çevresi, kişisel gelişimi, bakı-
mı, yaşıtlarına göre öz bakımı ve davranışları, ebeveynlerin konutu, bu 

102 Yargıtay 2. HD, 15.02.2018 T. 2016/10926 Esas 2018/1942 Karar (UYAP). 
103 Örneğin, “Ortak çocuk İ. 04.09.2006 doğumludur. Çocuğun yaşı gözetildiğinde anne 

sevgi, şefkat ve ilgisine muhtaç çağda olduğu anlaşılmaktadır. Davadan önce ve dava 
esnasında sürekli anne yanında kalmış olup, annesi, anneannesi, dedesiyle aynı evde 
kalmaya devam etmekte ve bu süreçte annenin velayet görevini ihmal ettiği veya kötü-
ye kullandığına ilişkin bir tespit bulunmamaktadır. Dosya içerisinde bulunan uzman 
raporuna göre ortak çocuğun anneye çok düşkün olduğu, “ayrılık anksiyetesi” yaşıyor 
olabileceği, bu süreçte anneden ayrı kalmasının onu ruhsal olarak örseleyerek olum-
suz etkileyeceği gözlendiğinden velayetinin anneye verilmesi gerekir (Yargıtay 2. HD, 
16.01.2018 T. 2016/8726 Esas 2018/610 Karar, UYAP). 

104 Somut olayda, çocuk bu yaştan daha önce idrak çağında ise görüşüne başvurulması 
gerekir.

105 Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde, bu tür davalara, Asliye Hukuk Mahkemeleri 
bakmaktadır. Bu mahkemelerinin uzmanlarının bulunmaması halinde, özellikle Aile, 
Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan uzmanlardan ve bi-
lirkişi listesinde yer alan konunun uzmanından veya bilirkişi listesinde yer almamakla 
birlikte, sonradan UYAP Bilirkişi Ekleme bölümü yardımıyla eklenecek uzmandan ra-
por alınabilir. 
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konutta yaşayan diğer bireylerin tutum ve görüşlerinin değerlendirilmesi 
sonucu oluşturulacak sosyal inceleme raporu hâkime karar vermesinde 
önemli bir yardımcıdır.

Çocuğun dinlenilmesi, şekli bir usul hukuku kuralı değildir. Eğer, 
çocuğun korunması için uygun bir yer yoksa, ortam ve koşullar uygun 
değilse, çocuk korktuğu, tedirgin olduğu için görüşme yapmaktan kaçını-
yorsa çocuk hiç dinlenmeyebileceği gibi dinlenmesi ertelenebilmelidir.106 
Çocuğun dinlenilmesi, çocuğun menfaatini tehlikeye düşürüyorsa, ona 
yarardan çok zarar veriyorsa, haklı sebeplerin varlığı halinde çocuğun 
dinlenilmesine gerek yoktur.107

Çocuğun, yaşayacakları evde bulunan diğer çocuklar ile teyze, hala, 
büyükanne veya büyükbabanın yaşları ve çocuk hakkındaki görüşleri 
önemlidir. Bazı davalarda, özellikle yaşı ilerlemiş kişilerin ebeveynlere 
çocuğu istediklerini ve bakımı konusunda yardımda bulunacaklarını söy-
lemelerine rağmen, alınan SİR’de uzmana çocuğun bakımını üsteleneme-
yeceğini söylediklerine sıklıkla rast gelinmektedir. 

Çocuğun üstün yararının belirlenmesinde okulların Rehberlik ve Psi-
kolojik Danışma Servisleri’nin raporlarından yararlanılabilir.108 Bu bağ-
lamda, çocuğun devam ettiği okula yazılmak suretiyle, devamsızlık bilgisi 
ile birlikte çocuğun okul içindeki davranışı, okulunu sevip sevmediği ile 
diğer gözlemlerinin yer aldığı değerlendirme raporu istenilmelidir. 

Yukarıda sayılan yöntemlerin her zaman yeterli olmayabileceği du-
rumlar yaşanabilmektedir. Anne ve babanın çocuk üzerinde baskısının 
olup olmadığı, çocuğun görüşünün gerçek iradesini yansıtıp yansıtmadığı 
önemlidir. Bu durumun varlığı konusunda şüphe duyulması halinde, Üni-
versitelerin Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan rapor 
alınması uygun olabilir.

Çocuğun duruşmalarda dinlenilmesi veya konuyla ilgili görüşüne baş-
vurulması çocuk üzerinde travmatik etkileri olabilecek zor bir süreçtir. 
Bu nedenle bir çocuk, ortamın korkutucu, düşmanca, duyarlılıktan uzak 
veya çocuğun yaşı için uygunsuz olduğu yerlerde etkin bir şekilde dinle-
nemez. Duruşma salonlarına gelen büyüklerin dahi heyecanları nedeniyle 

106 Grassinger, s.839 vd.
107 Grassinger, s.840 vd. Alman ve İsviçre hukukunda, çocuğun hangi hallerde dinlenmeye-

ceğine ilişkin hakime verilen takdir hakkı ile yasal düzenlemeler bakımından daha fazla 
bilgi için Bkz. Grassinger, s.841 vd.

108 Konuya ilişkin olarak bkz. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosya-
lar/2015_08/20051746_rehberlik_ klavuzu2.pdf (Erişim 09.06.2018).
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olağanın dışında davrandıkları, tuhaf sayılabilecek cevaplar verdikleri109 
görüldüğünde, çocuklar için bu ortamın ne kadar uygun olduğu düşünül-
melidir. 

Çocuğun, gerekli olandan daha fazla kez görüşmeye alınmaması gerek-
mektedir. Buna iç hukukumuzda çokça riayet edildiğinden söz edilemez.

V. SONUÇ

Başta BM Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası 
belgede “çocuğun üstün yararı” veya iç hukuktaki karşılığı ile “çocuğun 
yüksek yararı” kavramı geçmektedir.

1779 yılında İsviçre’nin Zürih Kantonu’nda yayınlanan bir emirname 
ile başlayan süreç 20 Kasım 1989 tarih Birleşmiş Milletler Çocuk Hakla-
rı Sözleşmesi’nin kabulüyle yeni bir yöne evrilmiştir. Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların korunmasına dair temel belgedir. 
Sözleşme, bütün çocukların aynı haklara sahip olduğunu ve bütün hakla-
rın birbirine bağlı ve eşit derecede önemli olduğunu vurgular.

Sözleşmenin “genel ilkeleri” olarak bilinen ve Sözleşme’nin ruhunu 
yansıtan dört maddesi bulunmaktadır. Bunlar, “ayrımcılık yasağı” ola-
rak özetlenebilecek 2. maddesi, çocuklarla ilgili her türlü faaliyette “çocu-
ğun yüksek yararı” temel düşünce alınmasını gerektiğini bildiren 3. mad-
desi, her çocuğun “yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı” olduğu 
bildiren 6. maddesi ile kendini ilgilendiren her konuda “çocuğun görü-
şünün dinlenmesi ve dikkate alınması” gerektiği belirten 12. maddesidir.

AİHM, önüne gelen davalarda AİHS hükümlerini göz önünde bulun-
durmakla birlikte, değişik konularda diğer birçok uluslararası sözleş-
melerden yararlanmakta ve bunlara atıfta bulunmaktadır. AİHM,  çocuk 
haklarına ilişkin başvuruları değerlendirirken özellikle Birleşmiş Millet-
ler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi göz önünde tutarak AİHS’i yorum-
lamaktadır.

Çocuğun üstün yararı, iç hukukumuzda her aşamadaki mahkemece 
göz önünde tutulmalıdır. Öteden beri, yasa yapıcının, üst ve yerel mah-
kemelerin bu ilkeyi gözettikleri bir gerçek olmakla birlikte, henüz tam 
olarak ve her aşamada bu ilkenin gözetildiğinden söz edilemez.

109 Duruşmada dinlenen tanıkların, duruşma heyecanı nedeniyle, çocukları olan taraflar 
bakımından özellikle yemin bakımından, akraba olmadıklarını bildirmeleri sıklıkla 
rastlanan vakıalardandır.  Taraf olan çocuklarının evlilik tarihinin veya anlatılan somut 
bir olayın 10 yıl farkla anlatmaları (2016’da gerçekleşen olayın 2006 olarak bildirilmesi 
gibi) duruşma salonlarında sıklıkla görülen davranışlardır.
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Çocuğun üstün yararının belirlenmesinde en önemli yöntemlerden 
biri, BMÇHS md.12’de düzenlenen, çocuğun görüşünün alınmasıdır. 
Mahkeme hâkimi veya ilgililerin çocuğu dinleyerek görüşüne gerekli öne-
mi vermeleri gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda çocuğun bizzat din-
lenilmesi bir takım olumsuzluklara sebebiyet verebilmektedir. Bu halde, 
özellikle aile mahkemesi uzmanı aracılığıyla çocuğun dinlenilmesi yerinde 
olacaktır.

Elbette iş yükü kavramı burada da karşımıza çıkmaktadır. Ancak 
J.J.Rousseau’nun dediği gibi110 “Herkes kendisini başkasına bağlayabi-
lirse de çocuklarını bağlayamaz. Çünkü çocuklar, insan ve özgür ola-
rak doğarlar; özgürlükleri kendilerinindir; hiç kimsenin onu kullanma-
ya hakkı yoktur.” 

Son söz olarak; mutsuz bir çocuk varsa, ilerlediğimizi nasıl ileri süre-
biliriz ki?
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TARIM ARAZISI VASFINDAN ÇIKARILAN 
ARAZILER’IN HUKUKI STATÜLERI VE 

PLANLAMA ILE OLAN ILIŞKILERI

Av. Prof. Dr. Yücel ÜNAL

1. GİRİŞ

5403 Sayılı yasa’nın Geçici 1. ve Geçici 4. maddeleri çerçevesinde “Ta-
rım Arazisi” olma vasfını yitirmiş, “tarım dışı amaçla kullanılmalarına” 
izin verilmiş yerlerin hukuki statülerinin ne olduğu konusunda; hem yö-
neticiler, meclisler, plancılar ve hem de hukukçularla idare mahkemeleri, 
görüş birliğine varamamışlardır. Yöneticilerin konuya bakış açıları, imar 
komisyonları ile meclislerin almış olduğu kararlar, plancıların hazırlamış 
oldukları plan notları ve mahkemelerin almış olduğu kararlar bunu açık 
bir biçimde ortaya koymaktadır. 

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun Geçici 1. 
ve Geçici 4. maddeleri; genel nitelikte, soyut ve nesnel hükümler içeren 
kanun maddeleridir ve bu maddeler herkese eşit bir biçimde uygulanır-
lar. Tarım alanını, tarım dışı amaçla kullanan gerçek kişiler veya özel tü-
zel kişiler, bu maddelerdeki koşulları yerine getirerek, “tarım vasfı” yasa 
emri olarak değişmiş olan “tarım arazisini” “tarım dışı amaçla” kullana-
bileceklerdir. 

Geçici 1. ve Geçici 4. madde hükümlerince müktesep hak’tan yararla-
nanlar, ilgili idareye başvurarak; kullandıkları tarım arazisinin hangi doğ-
rultuda vasfının değiştirilmesini istediklerini bildireceklerdir. Sözkonusu 
idarelerin bu vasıf değişikliğini, plan raporunda gerekçesi gösterilerek ve 
plan uygulama hükümlerine koyarak; her ölçekteki planlarına işlemeleri 
gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde, yasa hükmü olarak kazanılmış 
olan “müktesep hak”lar yok farzedilecek, vasfı değişen tarım arazileri, 
eskisi gibi tarım arazisi olarak dikkate alınacak ve hukuk kuralları sıra-
düzeninde üst düzeyde bulunan “kanun hükmü”, en alt düzeyde yer alan 
ve “düzenleyici hukuki tasarruf” olan “plan kararı” ile yok farz edilecektir. 
Bu açıdan, 5403 sayılı yasa’nın Geçici 1. ve Geçici 4. maddeleri hükümle-
rinden yararlanılarak vasıfları değiştirilen alanlar, “yeni vasıflarıyla”, her 
tür ve ölçekteki planlara işlenmeli, plan raporlarında gerekçeleri gösteril-
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meli ve plan uygulama hükümlerinde de yerlerini almalıdırlar. Bu yapıl-
madığı takdirde; alt düzeydeki planların, üst düzeydeki plan’a aykırılığı 
ileri sürülerek, plan iptal davaları açılmakta, belediyeler ve vatandaşlar 
tedirgin edilmekte, ayrıca da, idare mahkemeleri gereksiz yere meşgul 
edildiği gibi; belediyeler ve vatandaşlara da yeni plan yaptırma külfeti yük-
lenmektedir. 

2. SORUN’UN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLER

2.1. Öncelikle, 03.07.2005 Tarih ve 5403 Sayılı “Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu”nun Geçici 1. ve Geçici 4. maddelerinin içeriği ve 
neleri kapsadığının çok iyi bilinmesi gerekmektedir:

— Sözkonusu Yasayla; tarım arazilerini tarımdışı amaçlarla kullanan-
lara, istenen koşulları yerine getirmeleri durumunda, bir çeşit af getiril-
miştir. 

• 2005 yılında yürürlüğe giren Geçici 1. maddede; altı ay içerisinde Ba-
kanlığa başvurulması ve istenen koşulların yerine getirilmesi durumunda, 
tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin, istenilen amaçla kullanılmasına 
izin verileceği hükmü yer almaktadır. 

• 2008 Yılında yürürlüğe giren Geçici 4. maddede ise; hem Geçici 1. 
madde çerçevesinde altı ay içerisinde Bakanlığa başvuramayanlara, bu 
aftan yararlanma olanağı tanınmış; ve hem de, Geçici 1. madde ile “mük-
tesep hak” sahibi olanların durumuna açıklık getirilmiştir. Şöyle ki; Geçi-
ci 1. maddede “arazinin istenen amaçla kullanılacağı” belirtilmiş, ancak, 
kullanılacak “tarım arazisinin” vasfının değişip, değişmeyeceği konusu-
na açıklık getirilmemişti. Geçici 4. madde bu boşluğu da doldurmuş ve 
“Tarım arazisi vasfından çıkarılan araziler, ilgili kuruluşlarca, başvuru 
sahibinin isteği doğrultusunda vasfını değiştirir” hükmünü getirmiştir. 
Böylece, 5403 Sayılı yasadan yararlanan tesislerin bulunduğu alan’a, üst 
ölçekli planlarla, tarım alanları için getirilen kısıtlamalar uygulanmaya-
cak, vasfı değişmiş olan bu alan’a, başvuru sahiplerinin istemi doğrul-
tusunda değişen yeni fonksiyon getirilecektir. Bu fonksiyon, 1/25000 ve/
veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına işleneceği gibi, 1/100.000 öl-
çekli plan hazırlanırken veya revizyonu yapılırken, ona da işlenecek; bu 
durum, plan raporunda açıklanacağı gibi, plan uygulama hükümlerinde 
de yerini alacaktır.

2.2. Niçin 1/100.000, 1/25.000 ve/veya 1/5000 ölçekli üst düzey plan 
kararlarının değil de, yasa ile getirilen bir hükmün, plan hükmünden 
daha önce, daha da öncelikli olarak uygulanması’nın zorunlu olduğunu 
açıklamak gerekmektedir. 
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— Ülkemizde, hukuk kuralları arasında bir astlık-üstlük ilişkisi var-
dır. Bir alttaki hukuk kuralı, kendisinden üstte yer alan hukuk kuralları-
na uymak zorundadır. Sözkonusu hiyerarşi aşağıdaki gibidir.

1. Anayasa 

2. Kanun - Kanun Hükmünde Kararname

3. Tüzük

4. Yönetmelik

5. Kararnameler, Genelgeler gibi idari tasarruflar. (5 yıllık Kalkınma 
Planları hariç, her tür ve ölçekteki planlar, “düzenleyici idâri tasarruf” 
oldukları için, onlar da bu düzeyde yer alırlar. Beş Yıllık Ülke Kalkınma 
Planları Meclis’ten “Kanun” olarak kabul edilip yürürlüğe girerler.)

5. sırada yer alan “plan”lar da, kendi aralarında bir hiyerarşiye sahip-
tirler. Burada da; bir alt düzeyde yer alan plan, kendisinden üst düzeyde 
bulunan planlarda yer alan fonksiyon ve yapılanma koşullarına, ilke ve 
stratejilere uyacağı gibi, alt düzeydeki planları yönlendirecek olan plan 
uygulama hükümlerine de uyacaktır.

Planlar arası hiyerarşi aşağıdaki gibidir:

1. Ülke Mekânsal Strateji Planı. (1/500.000 veya daha üst ölçekli)

2. Bölge Mekansal Strateji Planları. (1/250.000 - 1/500.000 ölçekli)

3. Havza veya Bölge Bazında Çevre Düzeni Planları. (1/50.000 - 
1/100.000 Ölçekli)

4. İl Çevre Düzeni Planları (1/50.000 - 1/100.000 Ölçekli)

5. Alt Ölçekli Çevre Düzeni Planları (1/25.000 Ölçekli olup, Büyükşe-
hir statüsü dışında olan illerdekiler 29.05.2024 tarihine kadar 1/50.000 
- 1/100.000 Ölçekli Bölge ve Havza düzeyinde Çevre Düzeni Planı türüne 
dönüştürülmüş olacaktır. Büyükşehir Belediyelerinde ise, 1/25.000 Öl-
çekli Çevre Düzeni Planları varsa, bunlar 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar 
Planları olarak yeniden yapılacak veya revize edileceklerdir. 

— Ülkemizdeki hukuk kuralları çerçevesinde; genel nitelikte, soyut ve 
nesnel hükümler getiren 2. sıradaki “Kanun” hükümlerine, 5. sıradaki 
“plan”ların tümünün (her tür ve ölçeğinin) uyması zorunludur. Yani, 5403 
sayılı yasanın Geçici 1. ve Geçici 4. maddeleri ile getirilmiş olan hüküm-
lere; 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar 
Planları, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama 
İmar Planlarının, hepsinin uyma zorunluluğu vardır.
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2.3. 5403 Sayılı yasa’nın Geçici 1. ve Geçici 4. maddelerinde; tarım 
arazisi vasfını yitirmiş ve başvuru sahiplerinin istemi doğrultusunda vasfı 
değişmiş olan bu alanlara, nasıl bir yoğunluk getirileceği, yeni yapılar ya-
pılıp yapılamayacağı gibi konularda herhangi bir hüküm bulunmamakta-
dır. Yasa, bu alanların “tarım alanı vasfını yitirdiği”ni hüküm altına almış 
olduğundan, bu alanlara, 5403 sayılı yasa’nın tarım alanları için getirmiş 
olduğu yapılanma koşulları uygulanamayacağı gibi, 1/100.000 Ölçekli 
Plan’ın, tarımsal alanlarda sanayi kurulmasını yasaklayan hükümleri de 
uygulanamayacaktır. 1/25.000 Ölçekli Plan hazırlanırken de bu durum 
dikkate alınıp, başvuru sahiplerinin istemi doğrultusunda vasıf değiştirmiş 
olan bu alanlara, tarım alanları ile ilgili hükümler uygulanmayacaktır. 

— Çoğunlukla, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının “Genel hü-
kümler”i düzenlenirken, 5403 sayılı yasa’nın Geçici 4. maddesinden ya-
rarlanan tesislerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının ilgili idare-
ce onaylanacağı ve bu tesislerin idare merkezlerinin yapı yüksekliğinin iki 
katı aşamayacağı, üretim tesislerinde ise üretimin türüne göre belirlene-
ceği bildirilmektedir. 

— Ayrıca, 1/25.000 Ölçekli Nazım imar Planlarında 5403 sayılı yasa’nın 
Geçici 1. ve Geçic 4. maddeleri kapsamında değerlendirilen alanlarda, 
plan’ın “marjinal tarım arazilerine ilişkin hükümleri”nin uygulanacağı be-
lirtilmektedir. Plan’ın, “Marjinal Tarım Arazileri” başlıklı hükümlerinde 
ise; buralarda “Tarımsal Amaçlı Yapı Yapılacağı” ve 10.000 m2’nin üze-
rindeki parseller için yapı emsalinin E=0.10 olacağı” gibi hükümler yer 
almaktadır. Yukarıda açıklandığı gibi yasa hükmü olarak, artık bu alan-
lar başvuru sahiplerinin istemi doğrultusunda vasıf değiştirmiş olup, bu 
alanlara “marjinal tarım arazilerine” uygulanan hükümler uygulanamaya-
caktır. 

3. PLANLAMA İLE OLAN İLİŞKİLER

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını yönlendirecek olan 1/100.000 
Ölçekli İl Çevre Düzeni Planları ve 1/25.000 veya 1/5000 Ölçekli Nazım 
İmar Planları hazırlanırken; 5403 Sayılı yasa’nın Geçici 1. ve Geçici 4. 
maddelerinden yararlanılarak vasfı değiştirilen, tarım arazisi vasfından 
çıkarılan arazilere, “başvuru sahibinin isteği doğrultusunda” verilen yeni 
vasfı, “yasa emri gereği” planlara işlenmelidir. Bu alanlara, tarım alanla-
rında yer almalarına bakılmaksızın yeni fonksiyonları verilmelidir.

3.1. 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Hazırlanırken veya Revize 
Edilirken:

• 5403 Sayılı yasa’nın Geçici 1. ve Geçici 4. maddeleri hükümlerin-
den yararlanarak vasıf değiştirmiş olan bu arazilerin bulunduğu yerler, 
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1/100.000 ölçekli plan üzerine noktasal olarak işlenmeli ve “Plan Lejant”ı-
na, “5403 Sayılı yasa hükmü olarak vasfı değişen alanlar” gibi bir notas-
yon konmalıdır.

• “Plan Raporu” hazırlanırken de, “5403 sayılı yasa hükmü olarak 
tarım arazisi vasfı değişen alanlar” başlığı altında, “Bu alanların vasıf-
ları 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun Geçici 
1. ve 4. maddeleri gereği, yasa hükmü olarak değişmiştir. Bu değişiklik 
1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planları, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan-
ları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına da işlenecektir” gibi bir 
açıklamada bulunulmalıdır. 

• “Plan Uygulama Hükümleri”ne; 

“— 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun Ge-
çici 1. ve Geçici 4. maddeleri gereği vasfı değişen bu arazilere, başvuru 
sahibinin isteği doğrultusunda yeni fonksiyonları verilecektir. 

— Vasfı değiştirilen bu arazilerin yüzölçümleri, izin verildiği andaki 
durumları ile korunacak, sonradan genişletilemeyecektir. 

— Vasfı değiştirilen bu arazilerin üzerinde yer alan yapıların toplam 
inşaat alanı E=0.15 emsalini geçmeyecektir. Yapı yüksekliklerine, tesisin 
özelliği dikkate alınarak, alt ölçekli planlarda karar verilecektir.”

gibi hükümler konmalıdır. 

3.2. 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve/veya 1/5000 Ölçekli Na-
zım İmar Planları Hazırlanırken veya Revize Edilirken:

• 5403 Sayılı Yasa çerçevesinde vasfı değişen bu alanlara, yasa hükmü 
olarak, başvuru sahibinin isteği doğrultusunda yeni fonksiyonu verilmeli-
dir ve bu fonksiyon “plan lejantı”nda gösterilmelidir. 

• “Plan Raporu” hazırlanırken, “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu’nun Geçici 1. ve Geçici 4. maddeleri gereği, başvuru 
sahibinin isteği doğrultusunda bu alanların vasfı değiştirilmiş ve yeni va-
sıfları, plan fonksiyonu olarak verilmiştir.” 

açıklaması yapılmalıdır. 

• “Plan Uygulama Hükümleri”ne; 

“— 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanırken sözkonusu 
alanlara, yeni vasıfları” “plan lejantı” olarak işlenecektir. daha önce ilgili 
kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak izin verilmiş olan bu alanların 
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlatılırken, yeniden kurum ve 
kuruluş görüşleri alınmasına gerek duyulmayacaktır. 
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— Hazırlanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında, vasfı de-
ğiştirilen bu arazilerin yüzölçümleri izin alındığı şekliyle kalacak ve artı-
rılmayacaktır.

— Bu araziler üzerinde yer alan yapıların toplam inşaat alanı E=0,15 
emsalini geçmeyecektir. Yapı yükseklikleri, tesisin türüne göre, ilgili bele-
diyesince karara bağlanacaktır.”

gibi hükümler konulmalıdır. 

3.3. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları Hazırlanırken:

• 1/25.000 ve/veya 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında, 5403 sa-
yılı yasa hükmü olarak yer alan “plan lejantı”, 1/1000 ölçekli planda da 
yer almalıdır. Yöre’nin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları, Mekansal 
Planlar Yapım Yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Vasfı deği-
şen taşınmazın içinde yer aldığı tarım alanlarına, Mekansal Planlar Ya-
pım Yönetmeliğinin ekindeki Lejant Hükümlerinde yer alan “Tarım Ala-
nı” lejantı getirilmelidir. Ancak, vasfı değişen taşınmaz üzerine, değişen 
yeni vasfı, lejant hükmü olarak getirilmelidir. Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği’nin “gösterim (lejand) teknikleri” başlıklı 10. maddesi’nin (3) 
numaralı bendi gereği; 5403 sayılı yasa’dan yararlanılan alanlara “ihti-
yaç duyulacak gösterim tür ve tipi” belirlenerek, Bakanlığın uygun görüşü 
alınmalıdır.

• Vasfı değişen taşınmazın içinde yer aldığı alanın 1/1000 Ölçekli 
Uyulama İmar Planı yoksa ve de yapılmıyorsa; vasfı değişen taşınmazın 
bulunduğu sınırları içine alan 1/1000 ölçekli bir Uygulama İmar Planı 
yapılmalıdır. Bu alan’a “Plan Lejantı” olarak, vasıf değişikliğinden sonra 
getirilen yeni vasfı işlenmelidir. 

• “Plan Raporu” hazırlanırken: 5403 sayılı yasanın Geçici 1. ve Geçici 
4. maddeleri hükmü gereği, bu alan’ın tarım vasfının değiştiği; yasa hük-
mü olarak getirilen yeni vasfın, plan üzerine işleneceği; taşınmazın yü-
zölçümü aynı kalmak koşuluyla, üretimin artırılması yoluyla ekonomiye 
daha fazla katkıda bulunmak üzere, makul bir emsal verilmesi gerektiği-
nin bildirileceği; daha önce kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alına-
rak vasıf değişikliğine izin verilen bu alanların 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planları hazırlanırken yeniden görüş alınmasına gerek duyulmaya-
cağı, gibi hususlara değinilecektir.

• “Plan Uygulama Hükümleri”ne 

“— Plan lejantı olarak taşınmaza, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu’nun Geçici 1. ve Geçici 4. maddeleri çerçevesinde de-
ğişen vasfı işlenecektir. 
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— Taşınmazın yüzölçümü artırılmayacak, izin alındığı andaki duru-
muyla korunacaktır.

— Taşınmaz üzerine; ilgili idarece’ce belirlenecek makul emsal çerçe-
vesinde mevcut binaların kitleleri, en, boy ve yükseklikleri ile, birbirlerine 
olan mesafeleri, taşınmaz sınırlarına olan mesafeleri, ayrı ayrı, işlenecek-
tir. 

— Taşınmaza, yapı yoğunluğu getirilirken; kitle nizamı verilerek, bina 
kitleleri güncel halihazır haritalar üzerine işlenirken; ve yapı yükseklikle-
rine karar verilirken, İlçe Belediyesinden izin alınacaktır.

— Yeni önerilecek kitleler için planda yer ayrılacak olup, ileride gerek-
sinme duyulduğu zaman buralar için yapı izni alınacaktır. Öneri kitlelerin 
konumları, İlçe Belediyesinden izin alınarak değiştirilebilecektir. 

— Daha önce, müktesep hak kazanılıp, gerekli izinler alınmış olan ve 
yasa hükmüyle yeni bir statüye kavuşturulan bu alanlar için Uygulama 
İmar Planı hazırlanırken; yeniden kamu kurum ve kuruluşlarından izin 
alınmayacaktır.”

gibi hükümler konulmalıdır. 

4. SONUÇ

Bu makaleyle: 5403 Sayılı Yasa’nın Geçici 1. ve Geçici 4. maddeleri 
çerçevesinde “tarım arazisi” vasfı değişen, genellikle, “sanayi alanı”na dö-
nüşen yerlerin; planlama ile ilişkilerinin nasıl kurulacağı konusunda ka-
rar vermekte zorluk çeken plancılara, imar komisyonu üyelerine, belediye 
meclisi üyelerine, hukukçulara ve idare mahkemesi üyelerine yardımcı 
olmak amaçlanmıştır. 



IMAR HUKUKUNDA IFRAZ VE TEVHID 
IŞLEMLERI

Stj. Av. Mehmet KOPUZ

GİRİŞ

Arsa düzenlemesi, arazinin son kullanma durumunu gösteren kadast-
ro haritaları ve tapu kütüğü bilgilerinin, uygulama imar planında öngörü-
len arazi kullanış kararlarına uyularlanarak imar kanununa ve yönetme-
liklere göre imar parsellerinin oluşturulması, sınırlarının gerek arazide 
gerekse haritada belirlenmesi ve tapu kütüğüne kaydedilmeleri için ya-
pılan ayırma, birleştirme ve yeniden dağıtma işlemlerine denmektedir.1

Arsa düzenlemesi, yapılı ya da yapısız olarak tapu kütüğünde kayıt-
lı taşınmazların küçültme ya da büyütme amacı gütmeden, 1/500 veya 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı verilerine göre konum şekil ve alan 
bakımından amaca uygun parseller ortaya çıkacak şekilde yeniden dü-
zenleme görevini yüklenmekte ve bu taşınmazların imar planı ile getirilen 
düzene uygun biçimde kullanılmalarını sağlamaktadır. Yasal, ekonomik 
ve toplumsal özellikler göz önüne alınarak, mühendislik açısından taşın-
mazların plana uygun yapısal kullanımlarını sağlamayı ve amaca uygun-
luk ölçütlerine göre biçimlendirmeyi olanaklı kılar. Arsa düzenlemesi, 
gerçek görünümüyle topraktaki mülkiyet ve tasarruf koşullarını, uygun 
planlamalara uyarlayan düzenleyici önlemler için birleştirici bir kavram-
dır.2

6785 sayılı eski imar kanununun 39. Ve 3194 sayılı yürürlükteki ka-
nunun 15 ve 16. Maddeleri ile imar yönetmeliğinin 21. maddesi taşınmaz 
sahiplerinin isteği üzerine, ya da yargı kararı ile ayırma ve birleştirme ( 
ifraz ve tevhit) yoluyla imar parselleri oluşturulmasına olanak tanımakta-
dır. Bu makalede genel olarak isteğe bağlı parselasyon olan ifraz ve tevhit 
ele alınacaktır. Bir cebri parselasyon olan İmar kanunu m. 18 uygulama-
sından bazı farklılıklar arz eden isteğe bağlı parselasyon, ifraz ve tevhit 
bölümler halinde değerlendirilecektir.

1 3194 Sayılı İmar Kanunu M.18
2 Erdal Köktürk, Erol Köktürk, Arsa Düzenlemelerinin Hukuksal Dayanağı, TBB Der-

gisi, s. 70, 2007 syf. 262
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İMAR HUKUKUNDA İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMLERİ 

1- İFRAZ(AYIRMA) 

İfraz kelime manası olarak, bütünden parça alınması, bölünme ma-
nalarına gelmektedir. TDK sözlükte ise hukuki olarak manası ‘Bir ara-
zinin bölünmesi parsellere ayrılması’3 şeklinde belirtilmiştir. Bir tanım 
olarak imar hukukunda ifraz ise, Tapu kadastro Genel müdürlüğünün 
1994/5 no.lu genelgesinde ifraz, ‘ İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin 
imar kanununun 15 ve 16. Maddelerini uyarınca iki ya da daha fazla 
parçalara bölünmesidir.’ Şeklinde tanımlanmaktadır. İfraz işlemi idare 
hukuku manasında bir sübjektif( enfüsi) bireysel işlemdir. Binaenaleyh 
bir bireysel işlem olması sebebiyle idari işlemin unsurları olan( IYUK m. 
2) yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönünden hukuka uygun olmalıdır. 

İmar planlarında umumi hizmetlere ayrılan taşınmazların bu kısım-
larının ifrazı ve tevhidi yasaklanmış, imar parselasyon planı tamamlan-
mış olan yerlerde ifraz ve tevhidin yapılabilmesi için imar planına uygun 
olması koşuluna bağlanmış ve imar planlarında parsel cepheleri tayin 
edilmeyen yerler ile imar planı dışında kalan alanlarda yapılacak ifrazlar 
yönünden ise yönetmeliklerde belirtilen kurallara uyulması koşulu aran-
mıştır. Belediye ve mücavir alan hudutları içinde ki taşınmazların ifrazı 
ile bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bunların terkini işlemlerinin 
tapu dairesince sonuçlandırılması ise bu işlemlerin imar kanununa ve 
yönetmelik hükümlerine uygunluğunun ilgili idari kurullarca onaylanma-
sı şartına bağlanmıştır. Kısaca ifraz ve tevhit işlemlerinin yapılabilmesi, 
imar mevzuatına uygun olmalarına ve uygunluğunun ilgili idari kurullarca 
tespit edilerek onaylanmasına bağlıdır.4

1.1 İFRAZIN ÇEŞİTLERİ

1.1.1 İSTEĞE BAĞLI İFRAZ

İsteğe bağlı parselasyon malik veya maliklerin isteği ile arazi veya ar-
sasını parçalara ayırmasıdır. Rızaya dayalı parselasyon(ifraz ve tevhit) ya-
pılabilmesi için ilgili taşınmazın paydaşlarının tümümün rızası ve ilgili 
belge ve bilgilerin parselasyon isteminde bulunanlarca hazırlanması ve 
ilgili idareye sunulması gerekir.5

İsteğe bağlı parselleme işlemleri, ilgililerin başvurusu üzerine belediye-

3 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ce3d-
c1f80f5d1.76938349

4 Muharrem Aksoy, İmar Mevzuatı ve Danıştay Kararları Çerçevesinde Arazi ve Arsa 
Düzenlemesi, Yüksek Lisans tezi, 2013 İstanbul s. 33

5 D.6.D., 17.05.1995, E.1995/10, K. 19951984, DD Y.26 S.91, 1996 s. 575
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lerce yapılır. Parselleme işlemlerinden geçirilecek toprakların imar planı-
na göre yerleşme alanı içinde olup olmadığına göre, ikili ayrıma tabi tutu-
larak incelenebilir. 6785 sayılı eski imar kanununun 38’inci maddesine 
göre isteğe bağlı ifraz sadece imar sınırları içinde yapılabilmekteydi. İK m. 
15/son imar planı dışında kalan alanlarda, yönetmeliklerde tayin edilecek 
miktarlardan küçük ifrazlara yer verilmeyeceği hükme bağlanmaktadır. 
O halde hükmün aksi ile kanıtından, 3194 sayılı kanuna göre, İmar planı 
dışında kalan alanlarda da parselleme yapılması mümkün olduğu orta-
ya çıkar. Ancak, yerel imar yönetmeliklerinde tayin edilen miktarlardan 
daha küçük parselleme yapılamaz.6

1.1.2 MAHKEME KARARI İLE İFRAZ

Mahkeme kararı ile ifraz ve tevhit mümkündür. Taşınmaz birden çok 
kimseye ait ise paydaşlardan her biri ifraz isteyebilir. Mahkeme kararının 
bir encümen kararına dayanması esastır. Ancak bir encümen kararına 
dayanmasa dahi mahkeme kararının infazı gerekir. Çünkü, Anayasanın 
138. maddesi: ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararla-
rına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.’ gereği 
mahkeme kararlarının uygulanması zorunludur.7

1.1.3 BASİT İFRAZ(PARSELASYON NİTELİĞİNDE OLMAYAN)

Kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan 
ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir.8 Diğer 
bir ifade ile, Eğer, ifraz sonucunda yeni adalar oluşmuyor, tümü yine aynı 
ada içerisinde kalıyor ise basit ifraz söz konusudur.9

1.1.4 PARSELASYON NİTELİĞİNDE İFRAZ

İmar parselleri oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, mey-
dan, yeşil alan park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden 
herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.10 Basit ifraz-
la parselasyon niteliğinde ki ifrazın temel farkı, basit ifrazda yeni adalar 
oluşmamaktadır. Parselasyon niteliğinde ifrazda kadastro parsellerinden 
birden fazla ada oluşmaktadır. 

6 Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, bsk. 8, s. 389
7 Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, bsk. 8, s. 389
8 Muharrem Aksoy, İmar Mevzuatı ve Danıştay Kararları Çerçevesinde Arazi ve Arsa 

Düzenlemesi, Yüksek Lisans tezi, 2013 İstanbul s. 32

9 Kemal Çelik, Planlama ve İmar Kanunu Uygulaması Arazi ve Arsa Düzenlemesi

10 Muharrem Aksoy, İmar Mevzuatı ve Danıştay Kararları Çerçevesinde Arazi ve Arsa 
Düzenlemesi, Yüksek Lisans tezi, 2013 İstanbul s. 32
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2- TEVHİT(BİRLEŞTİRME)

Kelime manası olarak tevhit iki ya da daha fazla şeyi bir araya getirme 
birleştirme, tekleştirme manalarına gelmektedir.11 İmar hukuku bağla-
mında ise tevhit; ‘İki ya da daha fazla parselin bir araya getirilerek bir 
parsel haline getirilmesi’ olarak kısaca tanımlanabilir. Tapu kadastro 
Genel Müdürlüğünün 1993/6 nolu Genelgesine göre; ‘Tevhit, birbirine bi-
tişik birden çok parsellerin bir parsel haline dönüştürülmesidir.’12 Tev-
hit- birleştirme yöntemi yeni bir yapının ya da tasarının gerçekleştirilebil-
mesi için ayrı ayrı ellerde bulunan taşınmaz malların, tek bir mülkiyette 
toplanarak üzerinde yapı yapılmasına elverişli bir parsel haline sokulma-
sı şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle tevhit yöntemi kadastral 
parselin imar planında umumi hizmetlere ayrılan alanlar dışında okul, 
hastane, kreş, belediye hizmet alanı ve diğer resmi yapı ve tesis alanları 
gibi kamu kullanımına ayrılan alanlara rastlayan kısımları ayrı ayrı vasıf-
larına göre tapuya tescil ettirilerek, geriye kalan kısımları ise imar planı 
ve imar mevzuatı esaslarına göre uygun imar parsellerinin oluşturulması 
amacıyla birleştirilmesi şeklinde tanımlanabilir. 13 

Tevhit, taşınmazların tarımsal amaçlı daha ekonomik kullanmak, sa-
nayi amaçlı büyük yatırımlara girişmek, daha büyük arsa oluşturarak 
inşaat yapma izni almak veya komşu parselle aradaki ortak sınırı düzelt-
mek gibi pek çok amaçla yapılabilir.14

Tevhit, İmar planı bulunan alanlarda İmar kanununun 18. Maddesine 
göre henüz arazi ve arsa düzenlemesi yapılmamış yerlerde, aynı kanunun 
15 ve 16. Maddelerine, plansız alanlarda ise plansız uygulama yönetmeli-
ğinde belirtilen ölçütlere göre yapılabilir.15 Birleştirilecek taşınmazlar üze-
rinde rehin ve irtifak hakları gibi tapu siciline kaydedilebilen haklar ile 
taşınmaz mal yükümlülükleri gibi şerh edilen haklar var ise; birleştirme 
işleminin yapılabilmesi için, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklıları-
nın muvafakatlerinin alınması zorunludur.16

2.1 İMAR PLANI BULUNAN ALANLARDA TEVHİT

İmar planı mevcut olan yerlerde yapılacak tevhit, parselasyon planının 
oluşturulup oluşturulmadığına göre ikiye ayrılır.

11 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.
5ce6725bdf9be0.43018052

12 Genelge no: 1993/6, Genelge Tarihi:01.12.1993, Kadastro Müdürlüklerince Uygulanan 
Değişik İşlemleri hk.

13 Halil Kalabalık, Metropolitan Kent Yönetimi s. 71

14 Koçak ve Diğerleri, Tapu Fen İşlemleri, s.79

15 Koçak ve Diğerleri, Tapu Fen İşlemleri, s.79

16 Tapu Sicil Kütüğü, m. 75.
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1- Parselasyon Planı Oluşturulmuşsa

İmar kanunu m. 15: İmar planlarına göre yol, meydan, yeşil saha, park 
ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkul-
lerin bu kısımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilmez. 

İmar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapı- lacak ifraz 
veya tevhidin bu planlara uygun olması şarttır. 

Bu maddeden anlaşıldığı üzere, İK m. 15 sadece imar parselasyon 
planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak tevhidin bu planlara uygun 
olması gerekir. Dolayısıyla imar planları yürürlüğe girdikten sonra imar 
parselasyon planları oluşturulmuşsa, şüphesiz yapılacak tevhitlerin de bu 
plan gereğince yapılması bir zorunluluktur. 17 Parselasyon planı bulundu-
ğu halde henüz uygulama yapılmadığı durumlarda, imar kanunun 15 ve 
16. Maddeleri gereğince uygulama yapılması gerekiyorsa, ilgililerin talebi 
gerekmektedir.

2- Parselasyon Planı Oluşturulmuşsa

İ.K m. 15 hükümlerinin uygulanması; parselasyon oluşturulmadan, 
kadastral parsellerin imar parsellerine uygunluğunun sağlanmasını ifade 
etmektedir. Kadastral parselin imar planında yol, meydan, park, otopark, 
çocuk bahçesi, yeşil alan, ibadet yeri, karakol yeri gibi umumi hizmetlere 
ayrılan alanların ilgilisinin muvafakati ile sicilden terk ettirilmesi ile umu-
mi hizmetlere ayrılan alanlar dışında okul, hastane, kreş, belediye hizmet 
alanı ve diğer resmi tesis alanları gibi kamu kullanımına ayrılmış alanlara 
rastlayan kısımları ayrı ayrı vasıflarına göre tapuya tescil ettirilerek, geri-
ye kalan kısımlarda ise, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre uygun 
imar parsellerinin oluşturulmasıdır.18 

2.2 TEVHİT İŞLEMİNİN TÜRLERİ

1- Parselasyon Niteliğinde Tevhit

İmar parsellerini oluşturmak amacıyla parsel içerisinde yol, yeşil alan, 
otopark gibi kamu hizmetlerini içine alacak şekilde yapılan birleştirme 
işlemidir.

Belediye ve valiliklerce arsa ve arazi düzenleme yetkisi kullanılırken, 
kişilerin parselleme isteklerini karşılamak için, imar kanunu 15 ve 16. 
Maddelerinde yer alan isteğe bağlı parsellemenin bağlı bulunduğu kural-
lar uygulanır.19

17 Halil Kalabalık, Metropolitan Kent yönetimi, s.72 

18 Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, s.397 
19 Halil Kalabalık, Metropolitan Kent yönetimi, s.75
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2- Parselasyon Niteliğinde Olmayan(Basit) Tevhit

Kamu hizmetlerine terk edilecek alanları içine almayan, sadece iki ya 
da daha fazla parselin tek bir parsele dönüştürülmesidir.

Parselasyon niteliğinde olmayan tevhit için Tapu Sicil Müdürlüğünce 
şu belgeler istenir. 

Birleştirme için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu ka-
dastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağ-
lanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve 
eki belgeler,

Birleştirilmesi istenen taşınmaz malın ya da malların sahibi ya da sa-
hiplerine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve 
temsil belgesi,

İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere taşınmaz mal 
sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6*4 cm. büyüklüğünde vesikalık fo-
toğrafı,

Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye encümeni veya 5302 sayılı 
kanun gereğince il özel idaresinin olumlu kararı

Bağımsız bölümlerin tevhidi mümkündür. Keyfiyetinin dükkan veya 
mesken olması sonucu değiştirmez. Belediye encümeninin olumlu karar 
vermiş olması yeterlidir.

2.3 İMAR PLANI DIŞINDA KALAN YERLERDE TEVHİT

İmar kanununun 15. Ve 16. Maddeleri, kadastro parsellerine, yönet-
melikte belirtilen esaslar dahilinde tevhit işlemi yapılabilir. Planı bulun-
mayan alanlarda ki parsel genişlik ve derinlikleri, plansız alanlar yönet-
meliği ile tespit edilmiştir.

2.3.1 TEVHİT USULÜ

Birleştirme de ayırma gibi teknik çalışmayı gerektirmesi ve tescile tabi 
olması nedeniyle hem kadastro Müdürlüğü’nü hem de tapu sicil Müdür-
lüğünü ilgilendiren bir işlemdir. Birleştirme işleminin aşamaları şu şekil-
dedir;

Kadastro müdürlüğüne başvuru yapılır. Özel kişilere ait taşınmazlar 
için, birleştirmeye tabi parsellerin malik ya da malikleri tarafından biz-
zat ya da temsilcileri aracılığıyla Kadastro Müdürlüğüne başvuru yapılır. 
Sözlü başvurularda kabul edilir. Ancak resmi kurum ve kuruluşlara ait 
birleştirme talepleri resmi yazı ile yapılmalıdır. Başvuruda; birleştirilmesi 
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istenen taşınmaz malların tapu senetleri veya tapu kayıt örnekleri, malik 
veya hissedarın kimliği, vekil aracılığıyla yapılıyor ise vekaletname örne-
ği, vasi veya kayyım aracılığıyla yapılıyorsa, mahkeme kararı ve kimliği, 
veli tarafından yapılıyor ise vukuatlı aile kayıt örneği ve kimliği ve şirket 
sahibi vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi tarafından yapılıyorsa yetki 
belgesi eklenir.

Talebin kaydı yapılır, eksik belgeler varsa tamamlattırılır, değişiklik 
tasarımı hazırlanır, belediye encümeni ya da il özel idare kararı alınır, üç 
nüsha tescil bildirimi hazırlanır, döner sermaye tahakkuk ve tahsili yapı-
lır, teknik kontroller tamamlanır, tescil için tapu sicil müdürlüğüne gön-
derilir, tescil sonrası; işlem pafta ve klasörüne işlenir ve kontrol edilir.20 

3.1- İFRAZ VE TEVHİT İŞLEMLERİNİN ONAYI VE ŞUYUUN İZA-
LESİ DAVASI

İK m. 16, belediye ve mücavir alan hudutları içindeki gayrimenkullerin 
re’sen veya müracaat üzerine tevhit veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak 
hakkı tesisi veya bu hakların terkini, bu kanun ve yönetmelik hükümle-
rine uygunluğunu onaylama yetkisini, belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde belediye encümenlerine, dışında ise 5302 sayılı il özel kanununun 
yürürlüğe girdiği 04.03.2005 tarihinden itibaren il özel idarelerince onay-
lanması gerekir. Ancak 5302 sayılı kanunda ifraz ve tevhit işlemlerinin il 
özel idaresinin hangi organı tarafından onaylanacağı açıkça belirtilmedi-
ğinden, bu onay işleminin belediyelerde ki uygulamaya paralel şekilde, il 
özel idarelerinin organı olan il encümenlerinin yapılması ve bu konuda 
gerekli düzenlemelerin de yapılması uygun olacaktır.21

İK m. 16, Onaylama işlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere 
intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır ve tescil veya 
terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir. 

Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde sonuçlandırmak 
zorundadır. 

Belediye encümenine veya il encümenine intikal eden ifraz ve tevhit 
başvurularının 30 gün içerisinde sonuçlandırarak, tescil veya terkini için 
15 gün içinde, mezkur kanun gereğince tapuya bildirmelidir.

3.2 ŞÜYUUN İZALESİ

İzale-yi şüyuu kelime manası olarak ortaklığın bozulması, giderilmesi 
manalarına gelmektedir.

20 Halil Kalabalıl, Metropolitan Kent Yönetimi s. 76

21 Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri s. 410-411
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İmar hukuku kapsamında, paylı mülkiyeti olan iki ya da daha çok kişi-
nin taşınmazı aralarında bölüşmesi anlaşma olmaz ise taşınmazın satılıp 
bedelinin bölüştürülmesidir.

İK m. 16/4 Bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan gayrimenkul- 
lerin sahipleri ilgili idarenin tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde ara-
larında anlaşamadıkları veya şüyuun izalesi için, mah- kemeye müraca-
at edilmediği takdirde ilgili idare hissedarmış gibi, şüyuun izalesi davası 
açabilir. 

Bu kanun uyarınca, şüyuulandırılan taşınmaz mal sahiplerinin, ilgili 
idarenin bu durumu kendilerine bildirdikleri tarihten itibaren altı ay için-
de anlaşamadıkları veya şüyuun izalesi için mahkemeye müracaat etme-
dikleri takdirde, idarenin hissedarmış gibi şüyuun izalesi davası açabile-
ceği ön görülmektedir. İmar kanununa göre şüyuulandırılan taşınmaz mal 
sahiplerinin, ilgili idarenin bu durumu kendilerine bildirdikleri tarihten 
itibaren altı ay içinde anlaşarak ortaklığın giderilmesini sağlamaları ge-
rekir. Aksi halde, şüyuun izalesi için mahkemeye başvurmaları gerekir.22
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4721 SAYILI TÜRK MEDENI KANUN'A GÖRE
MAL REJIMI SÖZLEŞMELERI

Av. Burcu KESKIN 

GİRİŞ

Bir toplumun temel yapı taşını aile oluşturmaktadır. Bu sebeple aile-
nin korunması her zaman öncelikli olmuştur. Ayrıca ailenin korunması, 
kamu düzeninin korunmasını dolaylı olarak sağlamaktadır. Bu kapsam-
da hukuk açısından aile hukuku, diğer özel hukuk alanlarından farklı 
olarak, hukuk düzeni tarafından daha sıkı şartlara bağlanmıştır ve kamu 
yararı, diğer özel hukuk alanlarına kıyasla daha ağır basmaktadır.

Bu korumalardan biri de evlilik süresince tarafların mal rejimleri ko-
nusunda yaptıkları sözleşmeler için söz konusudur. TBK kapsamında 
sözleşmelerde tarafların, sözleşme serbestliği söz konusudur. Ancak aile 
hukukuna özgü olan mal rejim sözleşmelerinde kanun koyucunun daha 
hassas davrandığını görmekteyiz. 

Bu çalışmamızda mal rejim sözleşmesinin niteliklerini şartlarını ve 
hangi kanuni sınırlar içinde yapılabileceğini incelemeye çalışacağız. Bu 
amaçla öncelikle kanunumuzda düzenlenmiş bulunan mal rejimleri açık-
lanacaktır. Daha sonra da mal rejim sözleşmelerinin nasıl yapılacağından 
ve kanunun belirlediği çerçeveyi açıklamaya çalışacağız.

I. EVLİLİK BİRLİĞİNDE UYGULANABİLECEK MAL REJİMLERİ

A. Genel Olarak

Mal rejimi, evlilik birliği kurulmadan önce veya sonradan evlilik süre-
since eşlerin sahip oldukları malvarlığı üzerindeki hak ve yükümlülük-
leri ve evlilik birliği son bulduğunda bu değerler üzerindeki tasarrufları 
düzenleyen kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.1 Zaten rejim, kelime 
anlamı olarak ‘’düzenleme ve yönetme biçimi’’ demektir.2

2001 tarihinde yürürlüğe giren TMK’nın ikinci kitap dördüncü bölü-
münde eşler arasındaki yasal mal rejimi düzenlenmiştir. Bu düzenleme-
ler göre evlilik birliğindeki yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma 

1 AYDOS, Sadık Oğuz, Eşlerin Geçmişe Yönelik Mal Rejim Sözleşmesi Yapabilmesi, Mar-
mara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, İstanbul 2016, C.22, 
S.3, s.385

2 http://www.tdk.gov.tr
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rejimidir. Bu noktada MK döneminde uygulanan mal rejimi sisteminden 
ayrılmaktadır. MK döneminde yasal mal rejimi, mal ayrılığı rejimiydi. Mal 
ayrılığı rejimi, isminden de anlaşılacağı gibi eşlerin mallarının ayrımı esa-
sına dayanır. Bu durumda evlilik birliği içerisinde edinilen malları sade-
ce eş olmakta kaynaklı olarak talep hakkının bulunmaması sonucunu 
ortaya çıkarmaktaydı3.Aslen bu durun MK’nın mehaz İsviçre Kanunuyla 
aynıdır. Bu rejim sistemi, uygulamada sorunlar oluşturmuştur. Mal ayrı-
lığı rejimi evlilik birliğinin son bulması durumunda taraflar arası maddi 
dengesizliğe sebep olmaktaydı. Özellikle evliliğin boşanma ile sona ermesi 
durumunda toplumumuzda zayıf durumda bulunan eşin hak kayıplarına 
sebep olmaktaydı.

Uygulamada ortaya çıkan sorunların önüne geçmek amacıyla mal ayrı-
lığı rejiminin yasal mal rejimi olmasından vazgeçilerek; yasal mal rejimi 
olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Aslen bu rejim, 
evlilik birliği içerisinde edinilen mallar üzerinde eşlerin, ortak söz sahibi 
olmasına ve kişisel mallarında ise kendilerinin tasarruf hakkının bulun-
ması temeline dayanmaktadır. Bu rejim sistemi ile amaçlanan tarafların, 
hak kayıplarını en aza indirmektir. Bu sebeple edinilmiş mallara katılma 
rejimi, mal ayrılığı rejimine göre hukuka daha uygun bir çözüm olmuştur.

B. Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerin kişisel malları ve evlilik birli-
ği süresince edinilen mallar ayrımına dayanmaktadır. TMK’nın yürürlüğe 
girdiği 01.01.2002 tarihinden itibaren kurulan evliliklerde, başka bir mal 
rejimi seçilmemişse, geçerli olacak olan rejimdir.

2002 öncesi gerçekleştirilen evliliklerde mal rejiminin sona ermesi 
durumunda hangi mal rejiminin uygulanacağı konusunda sorun ortaya 
çıkmıştır. Yargıtay bu durumda 2002 tarihine kadar mal ayrılığı rejimini; 
2002’den sonra ise edinilmiş mallara katılma rejimini uygulayarak bir 
tasfiye gerçekleştirmektedir.4

3 ACAR Faruk, Türk Hukukunda Yasal Mal Rejimleri, Milletlerarası Hukuk ve Milletlera-
rası Özel Hukuk Bülteni, İstanbul 2015, C.35, S.1,s.143-156

4 8. Hukuk Dairesi 2016/14025 E., 2016/12527 K.:’’ Somut olaya gelince; eşler, 
21.09.1990 tarihinde evlenmiş, 22.07.2008 tarihinde açılan boşanma davasının kabu-
lüne ilişkin hükmün, kesinleşmesiyle boşanmışlardır. Mal rejimi boşanma davasının 
açıldığı tarih itibarıyla sona ermiştir(TMK 225/son). Sözleşmeyle başka mal rejiminin 
seçildiği ileri sürülmediğinden evlilik tarihinden 4721 sayılı TMK’nun yürürlüğe girdiği 
01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı(743 sayılı TKM 170.m), bu tarihten mal rejimi-
nin sona erdiği tarihe kadar ise, edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir(4722 sayılı 
yasanın 10, TMK 202/1. m).’’
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Bu konudaki bir istisna 4722 s. Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlü-
ğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.10 hükmünde bulunmaktadır. 
Söz konusu hüküm gereğince TMK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
eşler, evliliğin başından itibaren geçerli olacak şekilde edinilmiş mallara 
katılma rejimini seçebilirler. Bunu yanı sıra yürürlük tarihinden itibaren 
uygulanması amacıyla bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere eşlerin, başka bir 
mal rejimini seçebilme imkânı bulunmaktaydı. Eğer bir yıllık süre içeri-
sinde bir seçim yapılmadıysa, sürenin sonunda edinilmiş mallara katılma 
rejimi uygulanmaktadır.

Edinilmiş mallara katılma rejiminde önemli olan ayrım, kişisel mal 
ve edinilmiş mal ayrımıdır. TMK m. 219 düzenlemesine göre edinilmiş 
mallar:

•	Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

•	Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya 
personelle yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı öde-
meler,

•	Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminat,

•	Kişisel malların gelirleri,

•	Edinilmiş malların yerine geçen değerlerdir.

TMK m.220’de de kişisel mallar düzenlenmiştir. Bu hükme göre kişi-
sel mallar:

•	Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

•	Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan veya bir eşin 
sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma 
yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

•	Manevi tazminat alacakları,

•	Kişisel mallar yerine geçen değerlerdir.

Bu ayrım gereği edinilmiş mallarda eşlerin, karşılıklı olarak edinilen 
mallar üzerindeki alacak hakkına sahipken ; kişisel mallarda sadece o 
mallara sahip eşin hakkı söz konusudur. Tasfiye aşamasında her iki eşin 
mal varlıkları ayrı ayrı belirlenerek tasfiye edilir. Bir eşin katılma alacağı 
hesaplanmasında öncelikle edinilmiş malların toplam değeri belirlenir. 
Edinilmiş malların toplam değerine, eklenecek değerler ilave edildikten 
sonra denkleştirme yapılır; edinilmiş mallara ait borçlar çıkan sonuçtan 
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çıkarıldıktan sonra çıkan miktar, eşler arasında yarı yarıya paylaştırılır.5 
Ayrıca bir eşin, diğer eşin kişisel malına yapmış olduğu katkıyı değer artış 
payı olarak istemesi de mümkündür.

C. Seçimlik Mal Rejimleri

1. Mal Ayrılığı Rejimi

TMK m.242 gereğince mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri, yasal sı-
nırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde sağladığı yönetim, yararlanma 
ve tasarruf haklarını korur.

Mal ayrılığı rejiminde TMK’da çok fazla bir düzenleme bulunmamak-
tadır. Bu konuda sadece iki hüküm bulunmaktadır. Bunlardan biri TMK 
m.242, mal ayrılığı rejiminin tanımını yapmaktadır. Bir diğeri ise TMK 
m.243 düzenlemesidir. Bu düzenlemeye göre mal ayrılığı rejimine; ispat, 
borçlardan sorumluluk ve paylı mülkün özgülenmesi konularında paylaş-
malı mal ayrılığı rejim hükümlerinin uygulanacak olmasıdır.

MK döneminde yasal mal rejimi, mal ayrılığı rejimiydi. Bu rejime göre 
eşlerden her birinin mallarının gelirleri ve kazançları kendilerine aitti. 
Evin, çocukların ve eşin bakımı ve maddi ihtiyacı erkek eşe, evin bakımı 
ve ev işerinin yapımı kadın eşe ait görevler olarak düzenlenmişti.6 Aslen 
eşler arasındaki eşitlik ilkesine aykırı olan bu düzenlemenin kaldırılması 
yerinde olmuştur.

Mal ayrılığı rejiminde eşler, evlilik birliğinde edinilmiş malları paylaş-
mamaktadır. Bu sebeple bu rejim sistemi için katılma alacağı söz konusu 
değildir.7 Ancak Yargıtay, bu konuda eşin diğer eşin malına sağlamış oldu-
ğu katkı oranında alacak hakkına sahip olduğu yönünde karar vermiştir.8

5 ÖZDEMİR OKTAY, Saibe, Mal Rejimlerine İlişkin Genel Bilgiler ve Ana Hatlarıyla Edi-
nilmiş Mallara Katılma Rejimi, İstanbul Barosu Kadın Hakları Eğitim Seminerleri, İs-
tanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2018,s.51-107

6 UĞUR Ahmet,’’Mal Ayrılığı ve Edinilmiş Mallara Katılma Rejimlerinde Katkı ve Katılım 
Alacağı Hesabı’’, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 2015, C.89, S.1, s.52-64

7 AYDIN, ‘’Gülşah Sinem, Kişilik Hakkı İhlalinden Doğan Vekaletsiz İş görme’’, On İki 
Levha Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2017,s.181

8 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2010/8231 E. 2010/255 K. 5.5.2010 T.: ‘’ Mal ay-
rılığında; eşlerden her biri, kendi malları üzerinde tasarruf yetkisine ve intifa hakkına 
sahiptir ve mallarının idaresi kendisine aittir ( TKM m. 186/1 ). Eşlerden her birinin 
mallarının geliri ve kendi kazançları yine kendilerine aittir. ( TKM m.189 ). 743 sayılı 
Türk Kanunu Medenisi’nin 152’nci maddesi gereğince evin intihabı, karı ve çocukların 
münasip veçhile iaşesi kocaya aittir. 153’ncü madde gereğince de eve kadın bakar. Baş-
ka bir ifade ile, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine göre; kadının eve bakması ve ev 
işlerini yapması yasal ödevidir ( Hukuk Genel Kurulu’nun 18.06.2008 gün ve 2008/2-
432 E.-444 K. sayılı ilamı ).

 Yukarıda da değinildiği üzere, koca mensup olduğu sosyal çevre bakımından, zorunlu 
ihtiyaçlarla birlikte, normal yaşayış düzeyini sağlamakla yükümlü olduğuna göre, ka-
dının gelirinden bunları karşılamak üzere sarfı gereken giderlere Medeni Kanunu’nun 
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2. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, TMK m. 244 vd. ’da düzenlenmektedir. 
Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, her eşin kendi malları üzerinde, yasal sı-
nırlar içerisinde; yönetim, tasarruf ve yararlanma hakkını koruduğu se-
çimlik mal rejimidir.

Paylaşmalı mal rejimi ve edinilmiş mallara katılma rejimi temelde ben-
zerlik göstermektedir. Bu iki rejim arasındaki fark, malların sınıflandırıl-
ması hususunda bulunmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde di-
ğer eş, evlilik süresince edinilen mallarda alacak hakkına sahiptir. Ancak 
paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde ise diğer eşin alacak hakkı, ailenin ortak 
kullanımına ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik 
geleceğinin güvence altına almak amacıyla yapılan yatırımlar ve bunların 
yerine geçen değerler üzerindedir9.

3. Mal Ortaklığı Rejimi

Mal ortaklığı rejimi, eşlerin mallar üzerinde ayrıma gitmeksizin bir 
bütün olarak birlikte sahip olmalıdır. Mal ortaklığı rejimi, TMK m.256 
vd. ‘da düzenlemiştir. TMK m.256 göre mal ortaklığı rejimi, evlilik birliği 
içinde edinilen ortak mallar ile eşlerin kişisel malların da kapsamaktadır. 
TMK m.261 gereği bir malın eşlerden birinin kişisel malı olduğu ispatlan-
madıkça tüm mal varlığı değerleri ortaklık malı sayılır. 

İsviçre Medeni Kanunundan aynen alınan TMK m.265 düzenlemesine 
göre; eşlerden biri diğerinin rızası olmadan bir mirası reddedemez ya 
da tereke borca batıksa mirası kabul edemez10.Ancak TMK m. 265/2’e 

190. maddesi uyarınca münasip katılma payı dışında kalan kısmının kocanın mal var-
lığını arttırmada kullanıldığının kabulü gerekir. 190. maddenin 2. fıkrasındaki “karının 
bu suretle iştiraki kocanın hiçbir vakitte iade ve tazmin mükellefiyetini icap etmez” 
yolundaki hükmü de, hiç kuşkusuz kadının katılma zorunda bulunduğu masraflar için 
uygulamak gerekir. Bunun aksinin kabulü kadının, kocanın mal varlığını arttırmaya ya 
da katılma zorunluluğu sonucunu doğurur ki, bu fiilen kocanın yasal yükümlülüklerine 
ters düşeceği gibi hakkaniyet ve adalete de aykırı olur. Davalının mal varlığındaki artı-
şın niteliği de göz önünde tutulduğunda davacının hibe ( bağışlama ) amacıyla hareket 
ettiğinden de söz edilemez ( HGK’nun 01.02.1985 gün ve E: 2-176, K: 57 sayılı ilamı ).

 743 Sayılı Kanun’da, eşlerden birinin edindiği mala, diğer eş katkı yapmış ise, sağladığı 
bu katkı karşılığını isteyebileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Yargı-
tay kararları ile; katkıyı sağlayan eşin, diğerinden katkısı karşılığı genel hükümlere göre 
bir tazminat ( veya alacak ) talep edebileceği kabul edilmiştir ( HGK’nun 01.02.1985 
gün ve E: 2-176, K: 57; 28.09.1994 gün ve 1994/2-47 E. - 564 K.; 18.09.1996 gün ve 
1996/2-498 E. - 595 K.; 03.02.1999 gün ve 1999/2-56 E. - 40 K.; 07/06/2000 gün ve 
2000/2-959 E. - 972 K.; 18.06.2008 gün ve 2008/2-432 E.-444 K. sayılı ilamları ).’’ 
(www.kazanci.com.tr tarih yok) 

9 KILIÇOĞLU YILMAZ, Kumru, ‘’Paylaşmalı Mal Ayrığı Rejimi’’ ,Terazi Hukuk Dergisi 
Ankara 2014,C.9,S.99,s.31-40

10 ŞIPKA Şükran, Türk Hukukunda Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğünün Sınırları, MHB, 
2015 İstanbul,C.35,S.1,s.47-58
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göre, diğer eşin rızası alınamıyorsa veya bu konudaki istemi haklı sebep 
olmaksızın reddederse istem sahibi eş, kendi yerleşim yeri mahkemesine 
başvurarak istemin yerine getirilmesini talep edebilir.

D. Olağanüstü Mal Rejimi

Yukarıda belirtmiş olduğumuz mal rejimleri dışında ailenin korunma-
sının sağlanması amacıyla kanun koyucu son çare olarak TMK m.206/1’de 
olağanüstü mal rejimini düzenlemiştir. TMK m. 206/1’e göre eşlerden bi-
rinin istemi üzerine hâkim kararıyla mal ayrılığı rejimine geçilmesi talep 
edilebilir. TMK 206/2’de kanun koyucu özellikle nelerin haklı sebep ola-
bileceğini saymıştır. Ancak bu sayım kısıtlı bir sayım değildir. Bunların 
dışındaki haklı sebeplerin varlığı durumunda da mahkemeye başvurula-
rak olağanüstü mal rejimine geçilmesi talep edilebilir. Mal ayrılığına geçil-
mesini talep eden tarafın, rejime geçişe sebep olmaması gerekmektedir.11

Olağanüstü mal rejimine geçilmesi talep hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı 
bir haktır. Bu sebeple bizzat olağanüstü mal rejimine geçilmesini talep 
eden eş tarafından kullanılmalıdır. Ancak ayıt etme gücünden sürekli ola-
rak yoksun olan kişi için yasal temsilcisi mal ayrılığına karar verilmesini 
isteyebilir. Eğer yasal temsilci diğer eş ise bu durumda menfaat çatışması 
söz konusu olduğu için kişiye kayyım atanır. Son olarak vasi atanması 
söz konusu ise bu durumda da vesayet makamının da onayı gereklidir. 

Bu konuda yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri mahkeme-
sidir. Son olarak eşler her zaman mal rejim sözleşmesi ile yeni bir mal 
rejimi seçebilir veya önceki mal rejimine dönülmesini talep edebilirler. 
Ayrıca olağanüstü mal rejimine geçiş sebebi ortadan kalkması durumun-
da da eşlerden birinin başvurusu ile hâkim tarafından eski mal rejimine 
dönülmesine karar verilebilir.

II. MAL REJİM SÖZLEŞMESİ

A. Genel Olarak

TMK’da düzenlenen yasal mal rejimi yukarıda da bahsettiğimiz gibi, 
edinilmiş mallara katılma rejimidir. Ancak kanun koyucu eşlere TMK 
m.203 vd. hükümlerinde istedikleri mal rejimini seçme ve yasal sınırlar 
içerisinde bu yasal rejimlerde değişiklik yapabilme imkânı tanımıştır. Bu 
durumda eşler, mal rejim sözleşmesi yapabilirler. 

Mal rejim sözleşmesi, eşler arasında uygulanacak mal rejiminin seçimi 
veya seçilmiş olan mal rejiminin değiştirilmesi amacıyla yapılan huku-

11 ZEYTİN ,Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi,Seçkin Yayıncılık,3.bas-
kı, Ankara 2017, s.63-64
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ki işlemler olarak tanımlanabilir.12Mal rejim sözleşmelerini dar anlamda 
ve geniş anlamda mal rejim sözleşmeleri olarak ayırmak mümkündür.13 
Kanunun belirlediği şekil şartlarına bağlı olarak ve kanun da belirlenen 
sınırlar içerisinde gerçekleştirilen mal rejim sözleşmeleri dar anlamda 
mal rejim sözleşmeleridir. Bunun yanı sıra eşler, kanunda düzenlenen 
sınırların dışındaki başka konularda da mal rejimini ilgilendiren sözleş-
meler yapabilirler. Bu tür mal rejim sözleşmelerini de geniş anlamda mal 
rejim sözleşmeleri olarak nitelendirmek mümkündür. Bazı yazarlar, ge-
niş anlamda ve dar anlamda mal rejim sözleşmesi ayrımının olmadığı 
kanısındadır. Bu görüşe göre, geniş anlamda mal rejim sözleşmeleri her 
ne kadar evlilik birliğindeki mal rejimini ilgilendirse de aslında TMK an-
lamında mal rejim sözleşmesi niteliğinde değildir. Kanun koyucunun ira-
desi mal rejim sözleşmeleri için belirli sınırlar içerisinde gerçekleştirilen 
ve sıkı şekil şartlarına bağlı olması yönündedir. Bu görüşe göre kanunda 
sayılan diğer mal rejimi ilgilendiren konularda kanunun taraflara verdiği 
değişiklik yapma yetkisidir.14 

Dar anlamda mal rejim sözleşmelerinde eşler, yasal mal rejimi olan 
edinilmiş mallara katılma rejimi dışında seçebilecekleri mal rejimleri, yu-
karıda kısaca bahsettiğimiz, mal ortaklığı, mal ayrılığı ve paylaşmalı mal 
ayılığı rejimleridir.

Bunların dışında eşler, yasal sınırlar içinde de seçtikleri mal rejimle-
rinin içeriğinde de değişiklik yapabilirler. Bu değişiklikler, rejimin özüne 
uygun olmalıdır. Mal rejiminin esasına ve amacına aykırı düzenlemeler 
yapılamaz.15Aynı zamanda eşlerin seçtikleri rejim malvarlıklarının tama-
mına uygulanır yani malları gruplandırarak her biri için ayrı mal rejimi 
seçemezler.16Ancak bu konunu bir istisnası, evlilik birliğinde yabancılık 
unsurunun bulunması durumunda söz konusudur.

Bu durumda tarafların seçmiş oldukları hukuk evlilik malları için ge-
çerli olacaktır. Ancak burada da sınırsız bir tercih söz konusu değildir. 
Taraflar, ya evlenme anındaki mutad meskenlerinin bulunduğu yer hu-
kukunu ya da milli hukuklarından birini tercih edebilirler. Eğer taraflar, 
bir seçim yapmamışlarsa bu durumda evlenme anındaki müşterek mil-
li hukukları, bulunmadığı takdirde, evlenme anındaki müşterek mutad 

12 AYDOS,s.385
13 ZEYTİN,s.54-56
14 SARI, Suat, Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Reji-

mi, Beşir Kitabevi,1.baskı,İstanbul 2007,s.10 SARI,s.14-15
15 ALDEMİR İ.Betül, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi, On 

İki Levha Yayıncılık, 1.baskı, İstanbul 2018,s.2
16 SARI,s.14-15
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mesken hukuku eğer bu da bulunmuyorsa evlilik malları hakkında Türk 
hukuku uygulanır.17 Kanuna uygun olarak belirlenen hukuk sisteminde 
belirlenen mal rejimi sistemi düzenlenmiş ise yasal mal rejimi olarak söz 
konusu mal rejimi uygulanır. Ancak yabancı hukuk sisteminde söz ko-
nusu mal rejimi bulunmuyorsa, bu durumda yabancı hukukta yasal mal 
rejimi olan rejim uygulanacaktır. Ayrıca eşlerin seçmiş olduğu mal rejimi 
veya kendilerinin belirledikleri mallar ilişkin kurallar yabancı hukuk sis-
temine aykırı olmadığı müddetçe mal rejim sözleşmesi niteliğinde kabul 
edilerek uygulanabilir.18

B. Dar Anlamda Mal Rejim Sözleşmesinin Şartları

1. Genel Olarak

Dar anlamda mal rejim sözleşmeleri kanun koyucu tarafından sıkı 
şekil şartlarına bağlanmıştır. Söz konusu bu şekil şartları, TMK m.204 
ve 205’de düzenlenmiştir. TMK’da düzenlenen şartlar dışında mal rejim 
sözleşmelerinin de birer hukuki işlem olması sebebiyle, genel olarak hu-
kuki işlemlerin geçerlilik şartlarının da mal rejim sözleşmelerine uygun 
düştüğü takdirde uygulanması gerekmektedir.

Bu kapsamda söz konusu mal rejimleri öncelikle TBK m.27’e uygun 
olmalıdır. Yani ahlaka veya kamu düzenine olmaması gerekmektedir. 
Ayrıca taraf iradelerinde sakatlık olmamalı, konusu imkansız olmama-
lıdır. Son olarak, koşullarının varlığı durumunda TBK m.28’de düzenle-
nen aşırı yararlanma hükümleri de mal rejim sözleşmeleri için uygulana-
bilir.19

2. Şekil Şartları

Mal rejim sözleşmesi evlenmeden önce ya da evlilikten sonrada yapıla-
bilir. Bu kapsamda nişanlı olanlar da mal rejim sözleşmesini yapabilirler. 
Mal rejim sözleşmeleri, aile hukukuna ilişkin bir sözleşme olduğu için 
resmi şekle tabidir. TMK m.205’in açık düzenlemesi gereğince mal rejim 
sözleşmeleri, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılabilir.

Bunun yanı sıra mal rejim sözleşmesi, evlilik başvurusu sırasında da 
yazılı olarak bildirilerek de gerçekleştirilebilir. Evlilik başvurusu sırasın-
da yapılabilecek mal rejim sözleşmesi sadece kanunda belirlenen mal re-
jimlerinden birinin seçimi şeklinde olabilir. 

17 NOMER, Ergin,Devletler Hususi Hukuku,Beta Yayıncılık,20. Baskı,İstanbul 2013,s.261
18 PERÇİN, E.Gizem, Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Mal Rejimleri, Doktora Tezi, 

İstanbul 2014,s.250-254
19 AKBULUT, P. Ezgi, Mal Rejimi Sözleşmesinin Niteliği ve Geçerlilik Şartları, Erciyes 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, Kayseri 2019,C.1, S.1,s.7-9
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Mal rejimlerinin hükümlerini kanunun izin verdiği ölçüde değiştirile-
rek bir mal rejim sözleşmesi yapılmak isteniyorsa; bu durumda mal rejim 
sözleşmesi, evlilik başvurusu sırasında yapılamaz. Mal rejim sözleşmele-
rinin içeriğinin değiştirilerek yapılması durumunda noterde düzenleme 
veya onaylama şeklinde yapılması gerekir. Çünkü evlendirme memuru-
nun sözleşme düzenleme yetkisi bulunmamaktadır.20

3. Ehliyet

Mal rejim sözleşmeleri, ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından ya-
pılabilir. Ayırt etme gücü, TMK m.13’de tanımlanmıştır. Bu tanıma göre 
ayırt etme gücü, yaşının küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya bunla-
ra benzer sebeplerle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun 
olunmasıdır.

Ayırt etme gücü bulunmayan tam ehliyetsizin yapmış olduğu mal re-
jim sözleşmesi, batıldır. Bu nokta da yasal temsilcisinin de mal rejim 
sözleşmesini onun adına yapması da mümkün değildir. Çünkü sürekli 
olarak ayırt etme gücünün bulunmaması evlenme engeli olarak düzenlen-
miştir. Ayrıca evlilikten sonra ayırt etme gücünün kaybı durumunda yasal 
temsilcinin mal rejim sözleşmesi yapabileceği konusunda bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu durumda diğer eşin talebi üzerine olağanüstü mal 
rejimine geçilmesine mahkeme tarafından karar verilir.21

Kısıtlılar ve küçükler, mal rejim sözleşmesi yaparken yasal temsilcile-
rinin rızasını almak zorundadırlar. TMK m.11’e göre evlilik kişiyi ergin 
kılar. Bu durumda evlilikle ergin kılınan kişi, yasal temsilcisinin rızası 
olmadan mal rejim sözleşmesi yapabilir. Ancak nişanlı olunan dönemde 
ergin olmayan kişinin, mal rejim sözleşmesi yapabilmesi için yasal tem-
silcisinin rızası gereklidir.22Vesayet altındaki kısıtlılar içinse yasal temsil-
cisinin yanında TMK m.462 gereğince mal rejim sözleşmesi yapılabilmesi 
için vesayet makamının da izni gerekmektedir.23

C. Mal Rejim Sözleşmesinin Şarta Bağlı Olarak Yapılması 

TBK’a göre sözleşmeler şarta bağlı olarak yapılabilir. Aslen bu durum 
sözleşme özgürlüğünden kaynaklanmaktadır. Fakat mal rejim sözleş-
meleri, aile hukukuna tabi sözleşmeler olduğu için tarafların haklarının 
korunması için mal rejim sözleşmelerinin kanunun belirlediği sınırlar 
içerisinde yapılabileceğini düzenlemiştir. Düzenleme hakları bulunduğu 

20 AKBULUT, P. Ezgi, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Edinilmiş Mallar ile Kişisel 
Mallar Ayrımı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010,s.22

21 HATEMİ Hüseyin/OĞUZTÜRK K.Burcu, Aile Hukuku,On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 
2018,6.baskı,s.102-103

22 AKBULUT, s.23
23 KILIÇOĞLU YILMAZ, s.234



137Mal Rejimi Sözleşmeleri  • Av. B. KESKİN

için mal rejim sözleşmelerinin şarta bağlı olarak yapılıp yapılamayacağı 
sorunu ortaya çıkmaktadır.

Doktrinde bazı yazarlar, mal rejim sözleşmesinin şarta ve süreye bağ-
lı olarak yapılabileceği görüşünü savunmaktadır.24 Kılıçoğlu’na göre de 
kanunda yazılı sınırlar içinde olma şartı bulunduğu için ancak o sınırlar 
içerisinde mal rejim sözleşmesi yapılabileceğini savunmuştur.25

Mal rejim sözleşmelerinin süreye bağlı olarak yapılabileceği görüşüne 
katılmaktayım. Çünkü süreye bağlı olmasında mal rejiminin özüne zarar 
vermemektedir. Ayrıca belli süreye bağlı olarak yapıldığı zaman sürenin 
sonunda başka bir mal rejimi için anlaşılmadıysa yasal mal rejimi uygu-
lanmaya başlar. Bu sebeple tarafları korumayı gerektirecek bir hak ihlali 
ortaya çıkmamaktadır. 

Ancak mal rejim sözleşmesinin, kanunun izin verdiği sınırlar içerisin-
de değişiklik yapılabileceği düzenlendiği için şarta bağlı olarak yapılması 
mümkün değildir. Kanun açıkça mal rejiminde yapılabilecek değişiklikle-
ri belirlemiştir. Bu değişiklikler sınırlı sayıdadır.

D. Mal Rejim Sözleşmesinin Geriye Etkili Olarak Yapılması

Mal rejim sözleşmelerinin geriye etkili olarak yapılıp yapılamayacağı 
konusunda bir tartışma mevcuttur. Türk Medeni Kanun’un Yürürlüğü ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanun m. 10’ a göre Türk Medeni Kanun yü-
rürlüğe girdiği andan itibaren bir yıl içinde eşler, geçmişe etkili olarak 
evliliğin başladığı tarihten itibaren yasal mal rejiminin uygulanmasına ka-
rar verebilirler. Yani kanunun verdiği izin doğrultusunda geçmişe etkili 
olarak yapılabilirdi. Ancak bu sözleşme 01.01.2003’e kadar yapılabilirdi.

Tartışma konusu ise 2003’den sonraki süreçte yapılan mal rejimle-
rinin geçmişe etkili olarak yapılıp yapılamayacağı hususundadır. Bazı 
yazarlar, mal rejim sözleşmesinin aile hukuku ile ilgili olduğu için geri-
ye etkili olarak yapılmaması gerektiği görüşündedirler. Kanun emredici 
olması sebebiyle geriye etkili olarak yapılamayacağını savunmaktadırlar. 
Yani kanun açıkça mal rejim sözleşmesinin bir yıllık süre içerisinde geri-
ye etkili olarak yapılabilir.26 Ayrıca bu durum, kanunların geçmişe etkili 
olamayacağı ilkesine aykırılık oluşturur. Alman ve İsviçre Medeni Tatbi-
kat Kanunlarına göre mal rejim ilişkin hükümler evlenmenin yapıldığı 
tarihte geçerli olan hükümlere tabi olur.27

24 DURAL Mustafa/ÖĞÜZ Tufan/GÜMÜŞ M. Alper,Türk Özel Hukuku Cilt:3,Filiz Kitabe-
vi, ,4. baskı, İstanbul 2011,s.190

25 KILIÇOĞLU, M. Ahmet,Aile Hukuku,Turhan Kitabevi, 2. baskı Ankara,2016, ,s.302-303
26 KILIÇOĞLU,s.304-305
27 ERTAŞ Şeref,Eski Medeni Kanun Zamanında Evlenen Kişilerin Mal Rejim Tasfiyesi-

ne Bazı Hukuki Sorunlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İzmir 
2014,C.15,Özel Sayı,s.916
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Mal rejim sözleşmesinin geriye etkili olarak yapılabileceğini savunan 
yazarlara göre de aile hukukunu diğer hukuk dallarından ayıran husus, 
kamu düzenidir. Bu sebeple daha sıkı kurallara bağlanmıştır. Mal rejim 
sözleşmeleri de aile hukukuna ilişkin olmasına rağmen geriye etkili ola-
rak yapılabilmesi kamu düzenini zedeleyecek bir durum değildir. Mal 
rejim sözleşmesinin kanunda sıkı şekil şartlarına bağlanmasının sebebi 
tarafları korumak amacı taşımaktadır. Bu sebeple lafzi bir yorum değil 
amaçsal bir yorum yapılması gerektiği savunulmaktadır. Burada taraf-
ların sözleşme özgürlüğünün ön planda olması gerektiğini kabul ederek; 
mal varlığına ilişkin ekonomik bir tercih olarak nitelendirmektedirler.28

Bu konudaki üçüncü görüş ise nisbi geçersizlik görüşüdür. Bu görüşe 
göre geriye etkili mal rejim sözleşmeleri yapılmasının eşlerin alacaklıla-
rını tehlikeye düşüreceği yönündedir. Bu durumda mal rejim sözleşme-
si eşler arasında geçerli; alacaklılara karşı geçersizdir. Ancak TMK m. 
213 düzenlemesi sebebiyle alacaklıları korumak amacıyla nisbi geçer-
sizlik yoluna gidilmesine gerek yoktur. Çünkü TMK m.213’e göre, mal 
rejim sözleşmesi eşlerden birinin veya ortaklık alacaklılarının haklarını 
alabilecekleri malları sorumluluk dışında bırakmaz. Bu mallar kendisine 
geçen taraf borçlardan kişisel olarak sorumludur. Ancak malların, 
borçları karşılamadığını ispatlaması durumunda o ölçüde sorumluluktan 
kurtulur. 

Yargıtay ise mal rejim sözleşmesinin geçmişe etkili olarak yapılamaya-
cağı görüşündedir.29Yargıtay, 4722 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yü-
rürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun’un 10/1’de düzenlenen 1 yıl 
içinde seçerek evlilik birliğinin başından itibaren uygulanacak mal rejimi-
nin aynı kanunun 10/3’e dayanarak edinilmiş mallara katılma rejimi için 
geçerli olduğunu kabul etmektedir.30

28 AYDOS,s.393-394
29 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi,2012/13166 E.,2013/7003 K., 13.05.2013 T. ‘’Eşler 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başka bir mal rejimini 
seçmedikleri taktirde bu tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini (edinilmiş 
mallara katılma rejimi) seçmiş sayılırlar” denilmekte ve aynı Kanunun 10/3 
maddesinde de “Şu kadar ki eşler yukarıda öngörülen bir yıllık süre içerisinde mal 
rejimi sözleşmesiyle yasal mal rejimini (edinilmiş mallara katılma rejimini) evlenme 
tarihinden (Yani geçmişe etkili olarak) geçerli olacağını kabul edebilirler.” hükmüne 
yer verilmektedir. Bu iki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde eşlerin geçmişe 
etkili olmak üzere sadece yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini 
seçebilecekleri açıktır. Diğer bir ifade ile; eşler geçmişe etkili bir biçimde edinilmiş 
mallara katılma rejimi dışında gene kanunun tanıdığı başka seçimlik bir mal rejimini 
(mal ortaklığı, mal ayrılığı veya paylaşmalı mal ayrılığı rejimlerinden birini) evlenme 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere seçemez ve belirleyemezler. Dolayısı ile varsa 
bile; böyle bir belirleme de yok hükmünde olup, kamu düzenine ilişkin bu sınırlama 
sözleşme serbestisi kurallarına dayanılarak aşılamaz.’’

30 Yargıtay Kararı - 8. HD., E. 2012/11466 K. 2013/8552 T. 06.06.2013: ‘’1.1.2002 
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Kaldı ki hukuka uygun olan çözümün geriye etkili olarak; tarafların is-
tedikleri mal rejimini seçerek, mal rejim sözleşmesi yapılabileceği görüşü 
olsa da kanun koyucu, bunu 1 yıl içinde yapılan sözleşmeler ile yasal mal 
rejiminin seçilebilmesi ile sınırlandırmıştır. Bu sebeple aksi bir yorum, 
kanun hükmün ihlali sonucunu doğurur

Sonuç olarak 01.01.2003 tarihine kadar eşler, bir mal rejimi sözleş-
mesi yapmamışlarsa TMK’nın yürürlük tarihine kadar olan evlilik süre-
since mal ayrılığı rejimi veya başka seçilmiş bir mal rejimi varsa o rejimin 
hükümleri;2001’den sonraki süreçte edinilmiş mallara katılma rejimi ya 
da seçilen başka bir mal rejimi uygulanacaktır. Yargıtay uygulaması bu 
yöndedir.

III. MAL REJİM SÖZLEŞMESİNİN KANUNİ SINIRLARI

A. Genel Olarak

Mal rejim sözleşmeleri, yukarı da bahsettiğimiz gibi sadece kanunun 
izin verdiği sınırlar içerisinde yapılabilir. Kanun koyucu her bir mal reji-
mi için yapılabilecek düzenlemeleri ayrı ayrı belirlemiştir. Bu kapsamda 
her bir mal rejimi için yapılabilecek olan değişikliklerin ayrı ayrı ele alın-
ması gerekir.

Ancak mal rejim sözleşmeleri, temelinde bir sözleşme olması sebebiyle 
TMK’da özel olarak düzenlenmeyen kısımlar için TBK hükümlerinin uy-
gulanması gerekmektedir. Bu durum TMK m.5’in açık atfının sonucudur. 
Bu kapsamda mal rejim sözleşmeleri her halükârda TBK m.27’e uygun 
olmalıdır. Yani mal rejim sözleşmeleri; kanuna, genel ahlaka ve kamu 
düzenine aykırı olmamalıdır. İmkânsızlık durumunun bulunmaması da 
gerekmektedir.

tarihinden ileriye doğru geçerli olduğu hususunda duraksama bulunmamaktadır. So-
mut olayda uyuşmazlık konusu olan husus; söz konusu bu sözleşmenin geçmişe etkili 
olarak yapılıp yapılamayacağı ve eğer yapılmış ise hüküm ifade edip edemeyeceğine iliş-
kindir. 4722 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 
Kanun’un 10/1 maddesinde aynen ‘Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten 
( 1.1.2002 ) önce evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe kadar tabii oldukları mal re-
jimi devam eder. Eşler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başka 
bir mal rejimini seçmedikleri taktirde bu tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini 
( edinilmiş mallara katılma rejimi ) seçmiş sayılırlar’ denilmekte ve aynı kanunun 10/3 
maddesinde de “ Şu kadar ki eşler yukarda öngörülen bir yıllık süre içerisinde mal re-
jimi sözleşmesiyle yasal mal rejimini ( edinilmiş mallara katılma rejimini ) evlenme 
tarihinden ( Yani geçmişe etkili olarak ) geçerli olacağını kabul edebilirler.” hükmüne 
yer verilmektedir. Bu iki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde yukarda öngörülen 
bir yıllık süre içerisinde eşlerin geçmişe etkili olmak üzere sadece yasal mal rejimi olan 
edinilmiş mallara katılma rejimini seçebilecekleri açıktır. Diğer bir ifadeyle eşler ka-
nunun tanıdığı bir yıl içinde geçmişe etkili bir biçimde edinilmiş mallara katılma re-
jimi dışında gene kanunun tanıdığı başka bir mal rejimini ( malortaklığı, mal ayrılığı 
veya paylaşmalı mal ayrılığı rejimlerinden birini ) evlenme tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere seçemez ve belirleyemezler. Dolayısıyla varsa bile; böyle bir belirleme de 
yok hükmündedir ve kamu düzenine dair bu sınırlama sözleşme serbestisi kurallarına 
dayanılarak aşılamaz.’’
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B. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Kanuni Sınırları

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi TMK’a göre yasal mal rejimi, edinilmiş 
mallara katılma rejimidir. Bu rejimde önemli olan kişisel mal ve edinilen 
mal ayrımıydı ve bu ayrıma göre tasnif yapılmaktadır.

Ancak TMK düzenlemesine göre eşler, mal rejim sözleşmesi ile edi-
nilen ve kişisel mallarda düzenleme yapabilme imkanına sahiptir. TMK 
m.221/1’e göre eşler, bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle 
doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malları kişisel mal olarak 
kabul edebilirler. TMK m.221/2’e göre de kişisel malların gelirlerinin edi-
nilmiş mallara dahil olmayacağına da karar verilebilir.

Bunun dışında artık değere katılma konusunda da mal rejim sözleş-
mesiyle başka bir esas kabul edilebilir. Artık değer, tasfiye aşamasında 
eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlarda dahil olmak üze-
re her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden borçlar çıkarılınca 
kalan değerdir. Artık değere katılma ise TMK m.236’da düzenlenmiştir. 
Bu hükme göre her eş, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahi-
bi olur. Bu durumda karşılıklı olarak doğan alacaklar takas edilir. Ancak 
hâkim, hayata kast veya zina nedeniyle boşanma halinde kusurlu eşin pa-
yında hakkaniyete uygun indirim yapabilir. Kural olarak artık değerlere 
katılmada yarı yarıya bir pay söz konusudur. Ancak mal rejim sözleşmesi 
ile ortak olmayan çocukların ve onların altsoylarının saklı paylarını zede-
lemeden farklı bir paylaşım oranına karar verilebilir.

C. Mal Ayrılığı ve Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminin Kanuni Sınırları

Mal ayrılığı rejimi hakkında TMK m.243 atfı sebebiyle paylaşmalı mal 
rejiminin hükümleri uygulanır. Bu rejimlerde esas olan eşlerin mallarının 
ayrı olmasıdır. Doktrinde mal ayrılığı rejiminde düzenleme yapılmasının 
rejimin özüne aykırı olacağını savunan görüşler mevcuttur. 

Diğer bir görüşe göre de mal ayrılığı rejiminde, mal rejim sözleşmesi 
yapılması mutlak olarak özüne zarar vereceği şeklinde yorumlanmama-
lıdır. Eşin diğer eşin malvarlığı üzerinde, vekalet hükümleri kapsamında 
kararlaştırılmasının genel hükümler çerçevesinde mümkün olması yö-
nünde doktrinde görüşler bulunmaktadır.31 Bu görüşe katılmamaktayım. 
Çünkü eşin malvarlığı üzerinde diğer eşin tasarrufta bulunması için ara-
larında vekalet sözleşmesi kurabilirler. Bunun için mal rejim sözleşmesi 
yapmalarına gerek yoktur. Aksinin kabulü mal ayrılığı rejiminin özüne 
zarar verir. 
31 ALDEMİR,s.24
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Sadece TMK m. 253 gereğince paylaşmalı mal rejiminin tasfiyesinde 
aksine bir sözleşme yoksa denkleştirme bedeline faiz yürütülür. Yani ta-
raflar, mal rejim sözleşmesiyle faiz yürütülmemesine karar verebilirler. 
Ayrıca borçlara da güvence istenebilir. Bu hüküm mal ayrılığı sözleşme-
sinde de uygulama alanı bulur. Ayrıca evliliğin iptal veya boşanma ile son 
bulması durumunda da TMK m. 254 gereğince paylaşmaya konu olan 
konutta, kimin kalacağını ve ev eşyasının hangi eşin kullanacağını karar-
laştırabilirler.

D. Mal Ortaklığı Rejiminin Kanuni Sınırları

TMK m. 258 gereğince eşler sadece edinilmiş mallara kapsayan bir 
ortaklığı kabul edebilirler. Bu durumda kişisel malların gelirleri de ortak-
lığa dâhidir. Özünde edinilmiş malları düzenleyen kanun hükmüne uygun 
bir düzenlemedir.

Ayrıca TMK m.259’a göre eşler mal rejim sözleşmesi ile belirli bir malı 
veya taşınmaz malları, bir eşin kazancını, bir meslek veya sanat icrası için 
kullanılan malları ortaklık dışında tutabilirler. Aksi sözleşmede öngörül-
medikçe bu malların gelirleri ortaklığa dahil edilemez.

Bunların dışında eğer eşler mal rejim sözleşmesi ile bir eşin saklı pay 
olarak talep edebileceği malvarlığı değerlerini ortaklığa dahil edebilirler. 
Ayrıca TMK m. 276’da mal ortaklığı rejimi sona erdiği takdir de yarı ya-
rıya paylaşım yapılacağı düzenlenmiştir. Ancak mal rejim sözleşmesi ile 
farklı bir paylaşım oranının belirlenebilmesine kanun izin vermiştir. An-
cak bunu yaparken altsoyun saklı payının zedelenmemesi gerekir.

E. Geniş Anlamda Mal Rejim Sözleşmesi ile Yapılabilecek Deği-
şiklikler

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi kanun koyucu TMK m.203’te mal rejim 
sözleşmesini düzenlemiştir. Bu konudaki düzenlemeleri, sıkı şekil şartla-
rına bağlamış ve tarafların sözleşme özgürlüğünü en az ölçüde tutmuştur. 
Bunun yanı sıra kanun koyucu, bazı maddelerde düzenleme yaparken 
taraflara değişiklik yapabilme yetkisi tanımıştır. 

Bunlardan biri TMK m.203’de düzenlenmiş olan yukarıda da açıkla-
maya çalıştığımız mal rejim sözleşmeleridir. TMK m.203 düzenlemesin-
deki dar anlamdaki mal rejim sözleşmeleri dışında; taraflara tanınan, 
çeşitli madde hükümlerinde düzenlenmiş olan mal rejiminde değişiklik 
yapabilme yetkisi taraflara tanınmıştır. Bu tip mal rejiminde değişiklik 
yapılabilen sözleşmeleri, geniş anlamda mal rejim sözleşmeleri olarak ni-
telendirebiliriz.32 
32 ZEYTİN, s.60



142 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

Ancak bazı yazarlara göre, söz konusu TMK m.203 dışındaki düzen-
lemeler mal rejimi sözleşmesi niteliği taşımamaktadır. Çünkü bu düzen-
lemeler, aslen mal rejimini düzenlemiş olsa da kanun koyucunun irade-
sinin mal rejim sözleşmesi olarak TMK m. 203’de düzenlendiği ve mal 
rejim sözleşmeleri için resmi şekil şartı koyması sebebiyle bu tip sözleş-
meleri mal rejim sözleşmesi olarak nitelendirilmemesi gerektiği düşünce-
sindedirler.33Bu sebeple geniş anlamda ve dar anlamda mal rejim sözleş-
me ayrımının bulunmadığı görüşündedirler. Bu görüşü savunanlara göre; 
TMK m.203 dışında düzenlenen mal rejimini ilgilendiren değişiklikler, 
kanunun izin verdiği değişiklik yapma yetkisidir. 

TMK m.203 dışında çeşitli madde hükümlerinde düzenlenmiş olan 
hükümlere dayanarak yapılan mal rejimi sözleşmeleri geniş anlamda mal 
rejim sözleşmeleri olarak nitelendirmenin doğru olduğu kanısındayız. 
Çünkü aşağıda bahsedeceğimiz değişiklikler için karşılıklı olarak taraf-
ların irade açıklamaları söz konusudur. Bu durumda da kanuna aykırı 
olmayan bu irade uyuşması, taraflar arasında sözleşme kurulması için 
yeterlidir. Söz konusu sözleşmenin içeriği de evlilik birliğinin mal rejimi-
ni ilgilendiren bir husus olduğu için geniş anlamda mal rejim sözleşmesi 
olarak nitelendirmek doğru olacaktır. Dar anlamdaki mal rejim sözleş-
melerinden farklı olarak; geniş anlamda mal rejim sözleşmeleri sıkı şekil 
şartlarına bağlı değildir. 

Geniş anlamda mal rejim sözleşmesi ile yapılabilecek değişiklikleri şu 
şekilde sıralayabiliriz:

1- TMK m.227/3’e göre eşler kendi iradeleriyle değer artış payını al-
maktan vazgeçebilirler. Bunun için yazılı bir anlaşma yeterlidir.

2- TMK m. 215’e göre eşlerden biri açı veya örtülü olarak mallarının 
yönetimini diğer eşe bırakabilir.

3- TMK m.223 gereğince eşler arasında paylı mülkiyet konusu olan 
bir malda kural olarak eşlerin ortak olarak tasarrufta bulunması gerekir.
Ancak eşler kendi aralarında yapacakları bir anlaşma ile paylı mülkiyete 
tabi olan mal üzerinde diğer eşin rızası olmadan tasarrufta bulunma yet-
kisi verebilirler.

4- TMK m.239/3’e göre tasfiyenin sona ermesinden itibaren katılma 
alacağına yürütülecek olan faizden taraflar anlaşmaya vararak vazgeçebi-
lirler.

5- TMK m.268/I-4’e göre de eşlerden birinin üçüncü şahıslarla yaptığı 
sözleşmelerde kişisel malların yanı sıra ortaklık mallarıyla da sorumlu 
olacağına dair yapılan sözleşmeler.

33 Sarı,Suat.s.14-15
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Kanunda belirlenen ve taraflara değişiklik yapma imkânı tanınan hu-
suslar hakkında resmi şekil şartı bulunmamaktadır. Ancak taraflar, dar 
anlamda mal rejim sözleşmesi yaparken bu konular da düzenleme yapa-
bilirler. Ancak sözleşmelerin objektif unsuru, resme şekle bağlı olunca; 
sübjektif unsurlarının da aynı şekle bağlı olarak yapılması gerekmekte-
dir.34 Bu noktada söz konusu değişiklikler, noterde onaylama veya düzen-
leme şeklinde yapılması gereklidir.35

IV. MAL REJİM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

Mal rejim sözleşmeleri, evlilik birliği içerisindeki malları kapsadığı 
için evlilik devam ettiği müddetçe veya başka bir mal rejimine geçilmediği 
müddetçe devam eder. Evlilik birliğini sona erdiren durumlar; eşlerden 
birinin ölümü, mahkemece evliliğin iptali veya boşanmaya karar verilmesi 
durumlarında son bulur. Bu durumların dışında eşler, farklı bir mal reji-
mi seçerek de önceki mal rejimi sözleşmesine sona erdirebilirler.

Aile hukukundan doğan sona erme hallerinin dışında borçlar huku-
kundan doğan sebeplerle de sona erme ya da iptal edilme söz konusu 
olur.

1. Aile Hukukundan Doğan Sona Erme Hali

Mal rejim sözleşmeleri, TMK m.247’e göre eşlerden birinin ölümü veya 
başka bir mal rejiminin kabulü ile sona erer. Bu durumda sona erme 
kendiliğinden gerçekleşir.

Ayrıca mahkeme tarafından, evliliğin iptaline veya boşanmaya karar 
verilmesi durumunda da mal rejimi sona erer. Bu durumda sona erme, 
dava tarihinden itibaren geçerli olur. Son olarak haklı sebeplerin varlığı 
durumunda mahkeme kararıyla, olağanüstü mal rejimine geçilmesi de 
söz konusu olur. Olağan üstü mal rejimi, mal ayrılığı rejimidir.

2. Genel Hükümler Çerçevesinde Sona Erme

TMK m. 5 düzenlemesine göre TBK’nın genel nitelikteki hükümleri, 
uygun olduğu ölçüde özel hukuk ilişkilerine de uygulanır. Bu mal rejim 
sözleşmeleri, temelinde bir sözleşme olduğu için geçersizliği veya iptali 
mümkündür. Eğer söz konusu mal rejim sözleşmesi, TBK m.27’e aykırı 
ise mal rejim sözleşmesi geçersiz kabul edilir.

Bu kapsamda korkutma, hile ve aldatma söz konusu ise bu durum-
ların ortadan kalkmasından itibaren 1 yıl içinde iptali istenebilir. İptal 
beyanının te taraflı olarak bir yıllık hak düşürücü süre dolmadan muha-
tabın hakimiyet alanına ulaşmış olması gereklidir.36

34 EREN, Fikret,Borçlar Hukuku Genel Hükümler,Yetkin Yayınları,Ankara 2018,23. Baskı, s.285
35 ZEYTİN,sf.60
36 EREN,s.429
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Aşırı yararlanma söz konusu ise; TBK m.28’in kıyasen uygulanması 
sonucunda, aşırı yararlanmaya maruz kalan eş, oransızlığın giderilmesini 
talep edebileceği gibi mal rejim sözleşmesinin iptalini de talep edebilir.37

Ayrıca muvazaa da sözleşmelerin iptali sebebidir. Bu nokta da nisbi 
muvazaa bir iptal sebebi olarak kabul edilebilir. Ancak mutlak muvazaa-
lı işlemler için Yargıtay, bir kararında mal rejim sözleşmesinin eşlerden 
birinin veya ortaklığın alacaklılarının, üzerinden haklarını alabilecekle-
ri malları sorumluluk dışında bırakamayacağına dikkat çekmiştir. Bu se-
beple muvazaa iddiasında bulunan tarafın davayı açmakta hukuki yararı 
bulunmadığı sebebiyle sözleşmenin iptaline karar vermemiştir.38 Bu du-
rumda hukuki yarar söz konusu ise muvazaa sebebiyle mal rejim sözleş-
melerinin iptali istenebilir.

SONUÇ

Uygulamada evlilik birliğinin sona ermesi durumunda taraflar arasın-
da uyuşmazlığın en çok çıktığı konu evlilik birliğinde malların paylaşıl-
masıdır. MK döneminde kabul edilen mal ayrılığı rejimi, eşlerden zayıf 
konumda olan ,genellikle kadınların, hak kayıplarına sebep olmaktaydı. 
TMK ile birlikte bu hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla edinilmiş 
mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. 

Ancak kanun koyucu, eşleri edinilmiş mal rejiminin uygulanması ko-
nusunda zorlamamaktadır. Onlara mal rejim sözleşmesiyle evlilik malla-
rının yönetimi konusunda farklı bir rejim seçme özgürlüğü tanımaktadır. 
Bunu yaparken ailenin, toplumun temel yapı taşı olması sebebiyle tam bir 
serbestlik tanımamıştır. Böylece kanunun belirlediği sınırlar içerisinde, 
yine kanunda belirlenen mal rejimlerini seçebilirler.

Mal rejim sözleşmesini ayırt etme gücü olan tam ehliyetli kişiler, ev-
lilikten önce veya sonra yapabilirler. Sınırlı ehliyetsizler grubunda olan 

37 AKBULUT, Mal rejim sözleşmesinin niteliği ve geçerlilik şartları, s.9-10
38 Yargıtay Kararı - 8. HD., E. 2016/10565 K. 2017/8506 T. 7.6.2017 ‘’ Edinilmiş mal-

lara katılma rejimi dışındaki diğer mal rejimlerinin benimsenmesine ilişkin sonradan 
yapılan sözleşmeler ancak ileriye etkili olarak yapıldığı tarihten sonraki dönem için 
sonuç doğurur. Dolayısıyla davalılar arasında yapılan mal ayrılığı sözleşmesi yapıldığı 
tarihten sonrası için geçerlidir. Bundan ayrı, 4721 sayılı TMK’nun 213.maddesi “ Mal-
rejiminin kurulması, değiştirilmesi veya önceki rejimin tasfiyesi, eşlerden birinin veya 
ortaklığın alacaklılarının, üzerinden haklarını alabilecekleri malları sorumluluk dışın-
da bırakamaz. Kendisine böyle mallar geçmiş olan eş, borçlardan kişisel olarak sorum-
ludur; ancak, söz konusu malların borcu ödemeye yetmediğini ispat ettiği takdirde, bu 
ölçüde kendisini sorumluluktan kurtarabilir.” hükmünü amirdir. Açıklanan hususlar 
karşısında, davalılar arasında yapılan mal ayrılığı sözleşmesinin davacıların haklarını 
etkilemesi söz konusu değildir. Bu nedenle davacıların iş bu davayı açmakta hukuki 
yararları bulunmamaktadır. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken 
yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmiş olması doğru olmamıştır.’’
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küçükler, evlilikten önce yasal temsilcisinin onayı ile mal rejim sözleşme-
si yapabilirler. Evlikten sonra yapılmak istenen mal rejim sözleşmesini 
yine kendi iradeleri ile yapabilirler. Çünkü evlilik, kişiyi ergin kılar. Kısıtlı 
olan kişiler, yasal temsilcisi ve vesayet makamının kararı ile mal rejim 
sözleşmesi yapabilirler.

Mal rejim sözleşmesi noterde onaylama ya da düzenleme şeklinde ya-
pılabilir. Ancak nişanlılar, evlilik başvurusu sırasında da seçtikleri mal 
rejimini belirtebilirler. Ancak seçilen mal rejim sözleşmelerinin kanunun 
belirlediği sınırlar içerisinde değişiklik yapılacaksa yine noterde yapıl-
ması gerekmektedir. Ayrıca geniş anlamda mal rejim sözleşmeleri ola-
rak nitelendirdiğimiz, kanunda ayrıca belirtilen konularda da resmi şekil 
şartına bağlı olmadan yapılabilmektedir. Yani kanunda sayılan ve yukarı-
da belirttiğimiz konularda da şekil şartına bağlı olmadan mal rejiminde 
değişiklik yapmak mümkündür. Ancak bu değişiklikler, dar anlamdaki 
mal rejim sözleşmeleriyle birlikte yapılacaksa, bu durumda resmi şekil 
şartına tabidir.

Bu konuda son olarak yabancılık unsuru bulanan evliliklerde, mal re-
jim olarak tarafların seçtiği hukuk sistemi uygulanır. Ancak bu seçim de 
sınırlıdır. Sonuç olarak yurt dışında yapılan mal rejim sözleşmeleri bizim 
kanunumuza göre şekil şartlarını sağlamasa bile yapıldığı ülkenin huku-
kuna uygunsa ve hükümleri hukukumuza aykırı değilse mal rejim sözleş-
mesi olarak tasfiye de dikkate alınır. 

Mal rejim sözleşmeleri geriye etkili olarak yapılamaz. Bu durumda 
TMK’nın yürürlük tarihine kadar olan süreçte farklı bir mal rejimi belir-
lenmemişse mal ayrılığı, yürürlük tarihi sonrasında ise farklı bir rejim 
seçilmemişse edinilmiş mallara katılama rejimi uygulanacaktır.

Mal rejim sözleşmesi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal reji-
minin seçilmesi ile sona erer. Ayrıca evliliğin boşanma ya da iptali durum-
larında da dava tarihinden itibaren sona erer. Ayrıca TBK kapsamında 
sözleşmenin iptal edilmesi de mümkündür.
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AKILLI SÖZLEŞMELERIN HUKUKI GELECEĞI 
HAKKINDA DEĞERLENDIRME

Stj. Av. Coşkun GENÇ

GİRİŞ

Hukuk, dünyadaki gelişimlerin arkasını toparlayarak gelişim kayde-
den bir alandır. Şüphesiz ki gelişim denilince akıllara önce dünyadaki 
teknolojik devinimler akla gelir. Teknoloji alanındaki gelişmeler hemen 
hemen tüm insanların yaşam tarzını değiştirmekte ve bir takım rutinleri 
ilga etmektedir. Yaşam tarzını ve rutinini derinden etkileyen teknolojik 
gelişmeler şüphesiz ki hukuk alanını da etkileyip bu alanda bir takım 
değişimlerin önünü açmaktadır. Özellikle internetin hayatımızın her aşa-
masında domino taşı rolü oynaması internet üzerinde vücut bulan işlem-
lerin de belirli mevzuatlara tabi tutulmasına yol açmış ve dolayısıyla yeni 
yeni düzenlemeler hâsıl olmuştur. Son zamanlarda ise bilişim hukukunu 
takip edenlerin çok kez karşılaştığı blockchain (blok zinciri) teknolojisi 
kendisini göstermektedir. Bu teknoloji vesilesiyle dünya adeta yüzyıllar-
dır devam ettirdiği sıradanlığını baştan başa değiştirebilme aşamasına 
gelmiştir. Bu teknoloji kapsamında sanal para birimleri ortaya çıkmış ve 
akabinde de smart contracts (akıllı akitler) denilen yeni nesil sözleşme 
türleri gündeme gelmeye başlamıştır.

Blockchain Teknolojisi Nedir?

Blockchain teknolojisi, dağınık merkezlere dijital verilerin kopyalan-
masına olanak veren teknolojik altyapıdır. Diğer bir ifadeyle, bu teknoloji 
vesilesiyle dijital veriler yalnızca bir kaynakta toplanmayıp dağınık, her 
bilgisayarda bir kopyası olmak suretiyle, birden fazla merkezi olan bir 
yapıdır. Bu sayede dijital veriler birçok kaynaktan kontrol edilebilir. Sis-
teme yeni bir hesap hareketi geldiğinde ya da mevcut bir hesap hareketi 
üzerinde değişiklik yapıldığında, altyapı üzerindeki tüm kayıtlarda belirli 
bir algoritma harekete geçerek bu yeni kaydın doğruluğunu kontrol eder. 
Blockchain teknolojisinin bir diğer özelliği ise aracılara ihtiyaç duymadan 
veri aktarımının yapılabiliyor olmasıdır. Blockchain teknolojisi ile birlikte 
aracıya ihtiyaç duyulmamasından anlaşılması gereken şey sadece finansal 
aracılar değil, aynı zamanda hukuki aracılara da ihtiyaç duyulmamasıdır.1

1 Başak Ozan Özparlak, “YAPAY ZEKA VE AKILLI SÖZLEŞMELER,” Yapay Zekâ Portalı, 
August 06, 2017, , accessed July 10, 2018, https://yapayzeka.ai/yapay-zeka-ve-akilli-soz-
lesmeler/.
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Akıllı Sözleşme (Smart Contract)

Akıllı sözleşme, ilk defa 1994 yılında Nick Szabo tarafından geliştirilen 
bir fikirdir. Szabo bu fikrini ‘Yeni kurumlar ve bu kurumları oluşturan 
ilişkileri resmileştirmenin yeni yolları artık dijital devrim tarafından 
mümkün hale getiriliyor. Ben, bu yeni sözleşmeleri “akıllı” olarak ad-
landırıyorum çünkü cansız, kâğıt tabanlı atalarından çok daha işlev-
seldirler. Akıllı sözleşme, tarafların bu sözleri yerine getirdikleri pro-
tokolleri içeren, dijital formda belirtilen bir dizi sözdür.’ şeklinde ifade 
etmiştir.2 Szabo, akıllı sözleşmeyi ‘sözleşmenin koşullarını icra eden bil-
gisayarla işlenmiş işlem protokolüdür. Akıllı sözleşme tasarımının ge-
nel hedefleri genel sözleşmesel şartları yerine getirmek ve hem kasti ve 
hem de rastlantısal istisnaları minimize eder.’ sözleriyle ifade etmiştir.3

Akıllı sözleşmelerin temel işlevlerinden birisi hukukçuya ihtiyaç duy-
madan bir sözleşmenin yapılması, diğer bir işlevi ise sözleşmeden kay-
naklanan bir ihtilaf olduğu zamanda bu uyuşmazlığın avukat yahut hakim 
olmadan çözüme bağlanabilmesidir. Akıllı sözleşme fikrinin altında yatan 
kolaylıklardan birisi de sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çok daha 
az olmasıdır. Bir diğer ifade ile, akıllı sözleşmelerde de şu anki sözleş-
melerde olduğu gibi tarafların hak ve yükümlülükleri olacak fakat akıllı 
sözleşmelerde borcun konusunu oluşturan edim kendiğinden ifa edilecek 
ve dolayısıyla pratik hayatta sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar daha az 
olacaktır. 

Fakat bu kurum beraberinde yeni tartışmaları da getirecektir. Bu ko-
nulardan birisi taşınmazların devrine ilişkin iş ve işlemlerdir. Bir taşın-
mazın satışına yönelik kodlanmış akıllı sözleşme olduğu kurgusunda ta-
şınmazın sahibi daha önceden hazırlamış olduğu sözleşmeyi blockchain 
ağında paylaşır ve bu teknoloji altyapısı ile bu taşınmazı almak isteyen ki-
şinin alma iradesini (icap) yansıtacak bileşenlerin gönderilmesi sağlanır. 
Bu bileşen akıllı sözleşme ile etkileşim haline geçer ve sözleşmenin ku-
rulmasını sağlar. Bu teknoloji algoritmasında öncelikle alıcının hesapları 
kontrol edilir ve bu vesileyle alıcının taşınmazı alacak miktarda parasının 
(bu para türünün şu an tedavülde olan ülke paralarının yanında krip-
to paraların da dahil edilip edilmediği hususu devletlerin kripto parayı 
tanımalarına bağlı olduğu için ‘para’ gibi genel bir ifade kullanıldı) olup 

2 “Nick Szabo -- Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets,” FAQ: How to 
Cite Praat, , accessed July 9, 2018, http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/Informatio-
nInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contra-
cts_2.html.

3 Mason, Jim. “Intelligent Contracts and the Construction Industry.” Journal of Le-
gal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, no. 3 (2017): 
04517012. doi:10.1061/(asce)la.1943-4170.0000233.
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olmadığı saptanır. Eğer alıcının hesabında yeterli miktarda para varsa 
tapu dairesine talimat gönderilir ve tapu dairesinde de bu işlem otomatik 
olarak gerçekleşir. Günümüz sisteminde bu işlemler oldukça masraflı, 
ilkel ve ağır işlemektedir. Akıllı sözleşme teknolojisi ile bu işlemlerin bir-
kaç dakikada, daha az masrafla gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 

Akıllı Sözleşmeler ve Blockchain Teknolojisi

Günümüzde akıllı sözleşmeler blockchain teknolojisi üzerine temel-
lendirilen bir yeniliktir. Akıllı sözleşmeler, sözleşmenin kodlanmasından 
meydana gelen olayların sıralarının üzerinde anlaşmak için fikir birliği 
protokollerini kullanan bir bilgisayar ağı tarafından yürütülür. Sonuç, 
tarafların şartlar ve hata veya hileli yönlendirme (manipülasyon) riski-
nin azalmasıyla otomatik olarak gerçekleştirileceğine dair inanç üzerinde 
hemfikir olunan bir yöntemdir.4

Akıllı sözleşmeler olay güdümlü olup akıllı sözleşmeye taraf olacak ki-
şilerin sözleşme içeriğinde mutabık olduktan sonra hazırlanan bu sözleş-
menin dijital ortamda imzalanarak blockchain ağına yüklenmesi ile akıl-
lı sözleşme meydana gelmiş olur. Böylelikle hazırlanmış bu sözleşmeler 
blok zinciri ağı ile başkaca bileşimlerle etkileşime geçebilirler. Diğer bir 
ifadeyle, olay güdümlü bu sözleşmeler, sözleşmeye kodlanmış olay güdü-
müne ilişkin bir bileşenin blockchain ağı üzerinde bu sözleşmeyle etkile-
şim haline geçmesi durumunda sözleşme kendiliğinden kurulmuş olacak 
ve işlemeye başlayacaktır. Örneğin; bir sigorta akıllı sözleşmesi, hava du-
rumu veri kaynağı ile ilişkiye geçerek yağmur oranının belirli bir seviye-
nin altına düşmesi durumunda taraf olan üreticiye ilgili sigorta ödemesini 
gerçekleştirecektir.5 Burada bir noktanın aydınlatılması gerekmektedir. 
Somut örnek üzerinden gidilecek olursa, örnekteki akıllı sözleşmenin ge-
reği gibi ifa edilebilmesi için bu sözleşmenin sadece blockchain ağında 
olan bilgilere değil, aynı zamanda dış kaynaklara da (örneğimizde meteo-
rolojinin servis edeceği bilgiler) erişimin mümkün olması gerekmektedir. 
Bu tür bilgilerin sunulmasına ‘kâhin (oracle)’ denmektedir.

Blockchain Teknolojisi ve Hukuk

Blockchain teknolojisine dayalı kayıtların hukuki dünyada ne ifade et-
tiği konusunda ülkelerin hukuk sistemi çok farklı aşamalardadır. Bazı 
devletler bu konuda yasama faaliyetlerine başlamış durumdadırlar. Ör-

4 “Getting Smart about Smart Contracts.” Deloitte United States. June 2016. Accessed 
July 9, 2018. https://www2.deloitte.com/tr/en/pages/finance/articles/cfo-insights-get-
ting-smart-contracts.html.

5 USTA; Serkan DOĞANTEKİN. Blockchain 101. İstanbul, Türkiye: MediaCat, 2017, 
sf.139.
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neğin; 2016 yılında ABD Vermont’ta H.868 sayılı kanun ile blockchain ta-
banlı kayıtların Vermont Delil Yasaları’na göre işletme kaydı olarak geçerli 
olduğu kabul edildi. Arizona eyaleti de 2017 yılında çıkardığı bir kanun 
ile blockchain teknolojisi ‘ana defterdeki dijital bir verinin kriptolojiyle 
korunması, değiştirilemez ve takip edilebilir olması ve bu verinin san-
sürsüz doğruluğunu sağlar’ şeklinde tanımlanarak hukuk terminolojisine 
blockchain’i de dâhil ettiğini söylemek pek tabi mümkündür.6 ABD dışın-
da başka devletler de vardır. Örneğin; 1990’larda internet devrimine sah-
ne olan Estonya bu kez de blockchain ve akıllı sözleşmeler alanını uzun 
zamandır takip ediyor ve e-devlet alanındaki liderliğini devam ettiriyor.7 
Görüldüğü gibi blockchain teknolojisi yavaş yavaş hukuk alanında ken-
disini göstermekte ve yeni mevzuatları tetiklemeye başlamış vaziyettedir.

Akıllı Sözleşmeler’den Kaynaklanabilecek Olası Sorunlar ve Çö-
züm Önerisi

Akıllı sözleşmeler, yukarıda da bahsedildiği üzere aracıları ortadan 
kaldıran, kodlanmış dijital veriler aracılığıyla yapılan sözleşmelerdir. 
Akıllı sözleşmeleri öncelikle hâlihazırdaki mevzuatlardan 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu kapsamında bir örnekle değerlendirerek mevcut 
düzenlemeler karşısında yaşayabileceği hukuki engellerden birine değin-
mek yerinde olacaktır. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 12. maddesinin 1. fıkrasına göre ‘Sözleş-
melerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe hiçbir şekle bağlı de-
ğildir.’ şeklinde düzenlenmiştir. Fakat aynı maddenin 2. fıkrası ise ‘Ka-
nunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. 
Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz.’ 
şeklinde düzenlenerek birinci fıkraya bir istisna getirilmiştir. Daha açık 
bir ifadeyle, Türk hukuk sistemine göre sözleşme hukukunda şekil ser-
bestisi vardır. Taraflar herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın bir söz-
leşme akdedebilirler. Fakat Türk Borçlar Kanunu bu şekil serbestisine 
bir sözleşme türü için kanunda öngörülen bir şekil şartı varsa istisna 
getirmiştir. 

Bu bilgiler ışığında akıllı sözleşmeler düşünüldüğünde mevzuata aykı-
rı durumlar ortaya çıkmaktadır. Yukarıda tapunun devrine ilişkin yapı-

6 Dax Hansen, Partner, Laurie Rosini, Associate, and Carla L. Reyes, Visiting Assitant 
Professor of Law. “More Legal Aspects of Smart Contract Applications.” March 2018. 
Accessed July 9, 2018. https://www.virtualcurrencyreport.com/wp-content/uploads/
sites/13/2018/03/Perkins-Coie-LLP-More-Legal-Aspects-of-Smart-Contract-Applicati-
ons-White-Paper.pdf.

7 Özparlak, Başak Ozan. «YAPAY ZEKA VE AKILLI SÖZLEŞMELER.» Yapay Zekâ Portalı. 
August 06, 2017. Accessed July 11, 2018. https://yapayzeka.ai/yapay-zeka-ve-akilli-soz-
lesmeler/.
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lan sözleşme örneği irdelenecek olursa; Türk Medeni Kanunu’nun 706. 
Maddesinin 1. Fıkrasına göre taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan 
sözleşmelerin geçerli olması, resmî şekilde düzenlenmiş bulunmalarına 
bağlıdır. Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelere resmiyeti hangi ma-
kamın vereceği hususu ise 1931 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile tapu 
sicil müdürleri veya memurlarının vereceği kararlaştırılmıştır.8 Uygula-
mada olan mevzuat çerçevesinde somut örnek bağlamında kısa bir değer-
lendirilme yapıldığında, taşınmaz mülkiyetini devir borcu doğuran sözleş-
melerin geçerliliği tapuda yapılması ile mümkünken akıllı sözleşmelerin 
bu konuda herhangi bir geçerliliği olmayacaktır. Elbette akıllı sözleşmeler 
hayatımıza girdikçe mevzuata yönelik kapsamlı değişikliklerin yapılması 
zaruri bir ihtiyaç olacaktır. 

Bir diğer olası sorun ise blockchain temelli akıllı sözleşmeler değişken-
lere taban tabana zıt olarak nitelenmektedir. Öncelikle, sözleşmenin ta-
rafları zorunlu olarak bilinmiyor ve bu yüzden internet üzerinden yapılan 
bir işlemi yapan bir bilgisayarın IP adresi de büyük ihtimalle bilinmeye-
cektir. Örneğin, sanal özel ağ’ın (VPN) kullanılması akıllı sözleşme taraf-
larını veya bilgisayar ağlarını tespit etmeyi imkânsız hale getirebilecektir. 
Dahası, kredi kartı ve malvarlığı lokasyonu gibi ödeme ayrıntıları akıllı 
sözleşmelerde bilinmeyebilir çünkü taraflar kripto para kullanmaya ka-
rar vermiş olabilirler.9 Bu sorunun da şöyle aşılabileceği kanaatindeyiz; 
blockchain teknolojisi bazı anonim olabileceği gibi anonimlikten arındırıl-
mış bir altyapı olarak da servis edilebilir. Doğal olarak anonimlikten ari 
bir altyapı teknolojisi olarak servis edilmesi bazı işlemler için mümkün 
hale getirilerek blockchain teknolojisi özünden de bir şey kaybetmez. Do-
layısıyla bu tarz bir sorunda sözleşme tarafları tespit edilip sözleşmenin 
feshine ya da sözleşmeden dönmeye karar verilebilir. Kaal ve Calcater-
ra’ya göre de bu durum mümkündür. İsmi zikredilen yazarlar da akıllı 
sözleşmelerin, taraflarını otomatik olarak anonimleştiremeyeceğini ifade 
etmektedirler. Gerekçelerini ise tüketici sözleşmesi gibi akıllı sözleşme-
lerde de fiziksel bir unsurun olmasına dayandırmaktadırlar. Fakat ilgili 
görüşü savunan yazarların burada değindiği anonimlikten çıkma hususu 
sözleşmenin niteliğine göre değişmektedir. Mesela ismi geçen yazarlar, 
sanal âlemle ilgili bir hizmet sözleşmesinin tamamen anonim olabileceği 
görüşündedirler. 

Akıllı sözleşmelerin getirebileceği temel sorun aslında blockchain 

8 Oğuzman, M. Kemal, Özer Seliçi, and Saibe Oktay Özdemir. Eşya Hukuku. Filiz, 2009, 
sf.298.

9 Kaal, Wulf A., and Craig Calcaterra. “Crypto Transaction Dispute Resolution.” SSRN 
Electronic Journal, 2018, 35 . doi:10.2139/ssrn.2992962.
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teknolojisinin getirdiği anonimlik müessesesinden kaynaklanmaktadır. 
Örneğin, devletlerin akıllı sözleşmelerin taraflarını tespit edememesi ve 
tarafların aralarındaki işlemleri kontrol edememesi sebebiyle vergilendir-
me problemi yaşayacağı aşikârdır. Bu tarz problemlerin önüne geçilmesi 
anonimlik unsurunun etkisini akıllı sözleşmeler için azaltmaktır. 

Kanaatimizce, akıllı sözleşmelerde ‘insan’ unsurunu tamamen or-
tadan kaldırmak mümkün değildir. Çünkü bu makale boyunca verilen 
örnekler avukatın çok fazla rolü olmadığı türden basit örnek olup daha 
karmaşık ve yoruma muhtaç sözleşme, uyuşmazlık yahut iş ve işlemlerde 
bu teknolojinin hedeflediği amacın gerçekleşmesi oldukça güçleşecektir. 
Yani, daha karmaşık, yoruma ihtiyaç duyan sözleşmelerin akıllı sözleşme 
olarak akdedilmesi oldukça zordur. Ancak yapay zekânın çok daha ile-
ri bir seviyeye ulaşması halinde (ki oldukça yakın gelecekte varlığı daha 
da hissedilecek) insan unsurunun ne olacağı ciddi seviyelerde tartışma 
konusu yapılabilir. Yapay zekâ desteği ile daha karmaşık sözleşmelerin 
kodlanması pek tabii mümkün olabilir.

Sonuç

Blockchain teknolojisi temelli akıllı sözleşmeler hayatımızın her alanı-
nı derinden etkileyecek potansiyele sahip bir yeniliktir. Akıllı sözleşmele-
rin hayatımıza daha fazla girmesi halinde yürürlükteki mevzuatlar ve bu 
mevzuatlar kapsamındaki temel ilkeler elbette bir revizyona gidecektir. 
Belki de hukuk dünyasında yüzyıllardır süren ilkeler doğrultusunda bir 
devrim yaşanacaktır. Geçiş sürecince doğal olarak sorunlar olacak fakat 
kanaatimizce bu sorunlar gerek mevzuat değişiklikleriyle gerek blockc-
hain teknolojisinin anonimlik unsurunun etki alanının daraltılması yoluy-
la çözüme bağlanacaktır.
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TEMERRÜT FAIZI VE AŞKIN ZARAR

Av. Muhammet Burak KULABEROĞLU

GİRİŞ

Hukukumuzda, borçlunun sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı 
akdi sorumluluğu gündeme gelmektedir. Vadesi gelen borcun, borçlu ta-
rafından vaktinde ifa edilmemiş olması, akdi sorumluluk gerektiren hal-
lerden birini ihtiva eder. Muaccel borcun, ifa edilmemesi halinde 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun temerrüde ilişkin hükümleri uygulama 
alanı bulur. İfa edilmeyen borç sebebiyle temerrüde düşmüş olan borçlu-
nun edimi para borcu olduğu takdirde temerrüt faizi söz konusu olacak-
tır.

Temerrüt faizi ile borçlu ayrıca bir yükümlülük altına sokulmuştur. Te-
merrüt faizinin uygulanmasına ilişkin yükümlülük taraflarca sözleşmede 
kararlaştırılmamış olsa dahi kanun koyucu tarafından getirilen düzenle-
meyle birlikte, vadesinde ifa edilmeyen para borçlarında vadeden itibaren 
temerrüt faizi uygulama alanı bulur. Temerrüt faizine ilişkin düzenleme-
nin temel nedeni, borçlunun edimini zamanında ifa etmesini teşvik etmek 
olup aynı zamanda alacaklının vadesinde alacağına kavuşamamasından 
dolayı borçluyu sorumlu tutmaktır.

Çalışmada temerrüt faizi kavramı dar kapsamda ayrıntılı olarak ka-
leme alınmış olup faiz kavramı ayrıca inceleme konusu yapılmamıştır. 
Temerrüt faizine ilişkin açıklamalar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde incelenmiş ve 3095 sayılı 
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun ve Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası’nın 11 Ekim 2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gaze-
te‘de yayımlanan Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oran-
larının Tespiti Tebliği’ne atıf yapılarak kaleme alınmıştır.

Para borçlarında borçlu temerrüdünün diğer bir sonucu ise aşkın 
(ek/munzam) zarar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu para borçlarında temerrüt halin-
de, genel temerrüt sonuçlarından ayrı olarak bir düzenleme getir-
miş olup TBK madde 120 ve 121 ile temerrüt faizini düzenlerken 
TBK madde 122 ile de aşkın zarar hususunu düzenlemiştir. 
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Temerrüt faizi, alacaklının zarara uğraması koşuluna bağlı olma-
yan ve sözleşmede taraflarca kararlaştırılmamış olsa dahi borçlu 
tarafından ödenmesi gereken bir kanuni faiz iken, aşkın zarar te-
merrüt faizi ile karşılanamayan zararın tazminine ilişkindir. 

Çalışmanın bir diğer konusunu teşkil eden aşkın zarar kurumu, 
uygulamada para borçlarının önemli bir yer kaplaması açısından ve 
özellikle paranın değer kaybetmesi ile alacaklının uğradığı temerrüt 
faizini aşan zararın alacaklı tarafından ispatı hususunda Yargıtay 
Hukuk Daireleri ve doktrindeki görüşler arasında birlik ve istikrar 
olmaması sebebiyle çalışma konusu olarak tercih edilmiştir. 

Belirtmekte fayda var ki 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde “aş-
kın zarar” ifadesi yerine “munzam zarar” ifadesine yer verildiği gö-
rülmektedir. Doktrinde de “ek zarar” , “geçmiş günler faizini aşan 
zarar”, “gecikme faizini aşan zarar” , “temerrüt faizi ile karşı-
lanmayan zararın tazmini” gibi farklı ifadelere yer verildiği görül-
mekte olup bu çalışmada 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki 
düzenleme ile uyumlu olması açısında “aşkın zarar” ifadesine yer 
verilecektir.  

I. TEMERRÜT FAİZİNİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

A. TANIMI

Temerrüt faizi kavramından bahsedebilmek için öncelikle, borçlunun 
temerrüde düşmüş olması gerekir. “Temerrüt” kelimesi anlam itibariyle 
herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödemede direnme anlamına 
gelmektedir. İfası mümkün ve muaccel hale gelmiş bir borcun, borçlu ta-
rafından ifa edilmemesi halinde alacaklının ifayı talep eden ihtarı ile borç-
lu temerrüde düşer1. Borçlunun temerrüde düşmesiyle birlikte borcun 
konusu para alacağına ilişkin ise artık burada temerrüt faizi söz konusu 
olacaktır. Başka bir deyişle temerrüt faizi, tarafların anlaşmasına gerek 
olmadan doğrudan doğruya kanundan doğar2. Bununla birlikte temerrüt 
faizi sadece konusu para olan sözleşmelerde değil aynı zamanda haksız 
fiil veya sebepsiz zenginleşmeden de doğabilir3.

1 HATEMİ, Hüseyin / GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6098 Sayılı 
TBK Esas Alınarak Hazırlanan 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, Ağustos 2012, s. 252.

2 EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 
Temmuz 2012, s. 1099.

3 KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 21. Bası, Tur-
han Kitabevi, Ankara, Eylül 2017, s.779.
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Temerrüt faizi, borçlu temerrüdünün bir sonucu olup, bu faizin öden-
mesi için alacalının zarara uğraması şart olmadığı gibi, borçlunun kusur-
lu olmasına da gerek yoktur. Başka bir deyişle para borçlarında, temerrüt 
faizinin ödenmesi borçlunun kusuruna bağlı olmaması nedeniyle bir ba-
kıma kusursuz sorumluluk hali teşkil eder.4

Temerrüt faizinin amacı, alacaklının paradan temerrüt süresince mah-
rum kalması nedeniyle uğramış olduğu asgari zararın karşılanması ola-
rak tanımlanır5. Kanun koyucu, temerrüt faizini kabul etmek suretiyle bo-
zulan menfaat dengesini yeniden sağlamak, alacaklının bir miktar parayı 
kullanamamaktan doğan zararını karşılamak, borçlunun da borca aykırı 
gecikmeye dayalı olarak elde ettiği menfaati alacaklıya vermek istemiştir6. 
Yargıtay’ın temerrüt faizini bir nevi maddi tazminat olarak nitelendirdiği 
bir kararında bu husus şu şekilde açıklanmıştır;

“Temerrüt (gecikme) faizi, borçlunun para borcunu zamanında 
ödememesi ve temerrüde düşmesi üzerine kanun gereği kendili-
ğinden işlemeye başlayan ve temerrüdün devamı süresince var-
lığını sürdüren, alacaklının zararın varlığını ve miktarını ve borç-
lunun kusurunu ispat zorunda kalmaksızın borçlunun ödediği ve 
miktarı yasalarla belirlenmiş asgari, maktu bir tazminattır7.”

B. HUKUKİ NİTELİĞİ

Borçlunun temerrüdü halinde, borçlu temerrüde düşmede kusuru bu-
lunmadığını ispat ederek gecikme tazminatı ödemekten kurtulur. Ancak 
para borçlarında temerrüde düşülmesi halinde, borçlunun kusurlu olup 
olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, alacaklının 
temerrüt faizi talep edebilmesi için bir zararının bulunduğunu ispat et-
mesi gerekmemekte, kaldı ki temerrüt faizi, kanunen gerçekleşmiş kabul 
edilen bir zararın tazmini için öngörülmüş bir götürü tazminat niteliğin-
dedir8. Yargıtay’da temerrüt faizine ilişkin taleplerde alacaklının bir zara-
rının bulunduğunu ispat etmesini aramamaktadır9. 

4 EREN, a.g.e., s.1100.
5 KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 882.
6 EREN, a.g.e., s. 1100.
7 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2012/17865, K. 2012/26319, T. 22.11.2012, (www.ka-

zanci.com) E.T. 3.11.2019.
8 OĞUZMAN, M. Kemal / ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.1, Gözden 

Geçirilmiş 13. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, Eylül 2015, s. 486.
9 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2014/16236, K. 2015/11459, T. 03.11.2015, “ ...alacak-

lıya, uğradığı zararı ispat yükümü verilmeksizin, en önemlisi borçlunun, kusuru olup 
olmadığı araştırılmaksızın yasa gereği kabul edilen zararı giderme hakkı 
tanınmıştır.” (www.kazanci.com) E.T. 8.11.2019.
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Temerrüt faizi, asıl borca bağlı aynı zamanda ondan ayrı olarak talep 
edilebilen fer’i bir borçtur. Temerrüt faizine ilişkin borcun asıl borca bağlı 
olması demek, asıl borç olan para borcu geçersiz olduğu takdirde buna 
bağlı olarak temerrüt faizinin de geçersiz olmasıdır10. Bunun yanında ayrı 
olarak talep edilebilmesinden anlaşılması gereken ise; alacaklının temer-
rüt faizi alacağını asıl alacağından ayırarak dava ve takip edebilmesidir11.

II. TEMERRÜT FAİZİNİN ŞARTLARI

A. BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMÜŞ OLMASI

Borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler TBK mad. 117 – 126. mad-
deleri arasında düzenlenmiştir. Borçlunun temerrüdü, TBK mad. 117’de 
“ Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer.” 
biçiminde düzenlenmiştir. Borçlunun temerrüde düşmesi için de bazı 
şartların varlığı gerekir. Bu şartlar, borcun muaccel olması, alacaklı ta-
rafından borçluya ihtar çekilmesi, borcun ifasının mümkün olması ve 
alacaklının ifayı kabule hazır olması başka bir ifade ile alacaklının te-
merrüde düşmemiş olması gerekir. Konunun daha iyi anlaşılması için bu 
şartlara kısaca değinmekte fayda vardır.

1. Borcun Muaccel Olması

Muacceliyetten bahsedebilmek için borcun vadesinin gelmiş olması 
gerekmektedir. Borç muaccel olmasına rağmen henüz ifa edilmemiş ise 
borçlunun temerrüdü için ilk şart gerçekleşmiştir. Bölünebilir edimlerde 
edimin bir kısmının ifa edilmiş olması, ifa edilmeyen kısım için borçluyu 
temerrüde düşürmeye ve bu kısım hakkında temerrüt hükümlerinin uy-
gulanmasına engel oluşturmaz12. Borcun muaccel olması için alacaklının 
önceden belli çalışmalar yapması gerekiyorsa ve alacaklı bunları yerine 
getirmiyorsa muacceliyetten bahsedilemez13. 

2. Borçluya İhtar Çekilmesi

TBK mad. 117 hükmü gereği, borçlunun temerrüde düşürülmesi için 
ihtar çekilmesi gerekmektedir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ihtar çe-
kilmesine gerek olmayan haller düzenlenmiştir. TBK mad. 117 hükmü 
gereği herhangi bir geçerlilik ve ispat şartına tabi olmaksızın alacaklı ta-
rafından borçluya çekilen ihtar ile borçlu temerrüde düşmüş olur14. TTK 
mad. 18/3 hükmü gereği ihtara ilişkin getirilen özel düzenleme ile tacirler 

10 KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 780.
11 ERDOĞAN, İhsan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 

Ekim 2016, s.180.
12 OĞUZMAN / ÖZ, a.g.e., s. 457.
13 KILIÇOĞLU, a.g.e., s. 861.
14 NOMER, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 16. Bası, Beta 

Yayınevi, İstanbul, Ekim 2018, s. 371.
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arasında çekilen ihtar bazı şekil şartlarına tabi tutulmuştur. Yalnızca no-
ter, taahhütlü mektup, telgraf yahut güvenli elektronik imza kullanılarak 
kayıtlı elektronik posta sistemiyle yapılan ihtarlar geçerli olacaktır. Aksi 
takdirde kanunen geçerli bir ihtardan bahsedilemez.

İhtar nitelik itibariyle hukuki işlem değil, hukuki işlem benzeri bir fi-
ildir. Alacaklı, salt ihtarı ile borçluyu temerrüde düşürmüş olup, ihtarın 
içeriğinde “seni temerrüde düşürüyorum” benzeri bir ifadenin yer alması-
na gerek yoktur. Ayrıca ifa davası veya icra takibi başlatılması ihtar yerine 
geçer. Belirtmekte fayda vardır ki kısmi dava açılması ile talep edilmeyen 
miktar için veya icra takibinde takip konusu yapılmayan alacak için borç-
lu temerrüde düşmez15. Ancak belirsiz alacak davasında, davanın açıldığı 
tarihten itibaren alacağın tamamı için borçlu temerrüde düşer16.

TBK mad. 117/2’de ihtara gerek olmayan haller düzenlenmiştir. Mad-
de metninden de anlaşılacağı üzere ihtara gerek olmayan hallerde ilk 
olarak, tarafların borcun ifa edileceği günü (vade) belirlemiş olması söz 
konusudur. TMK mad. 2’de yer alan dürüstlük kuralı gereği, alacaklıdan 
borçluya ihtarda bulunması beklenmiyorsa, borçlunun temerrüde düş-
mesi için ihtar gerekmez17. Örneğin, borçlu açıkça borcunu ifa etmeye-
ceğini açıklamışsa artık alacaklıdan ona ihtarda bulunması beklenemez. 
Haksız fiilde fiilin işlendiği tarihten itibaren ihtara gerek olmaksızın hak-
sız eylemde bulunan temerrüde düşmüş olur. Son olarak sebepsiz zen-
ginleşmede borçlu sebepsiz zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren 
temerrüde düşer. Ancak iyiniyetli olarak sebepsiz zenginleşme söz konu-
su ise burada ihtar gereklidir.

3. Borcun İfasının Mümkün Olması

Borçlunun temerrüdü hükümlerini düzenleyen TBK 117. maddesinde, 
borcun ifasının mümkün olmasına ilişkin bir düzenleme getirilmemiş-
tir. Ne var ki, imkansızlık hükümleri gereği borç henüz doğmadan im-
kansız hale gelmişse artık burada temerrüt değil imkansızlık hükümleri 
uygulama alanı bulacaktır. Örneğin, borcun ifası TBK 136 hükmü gereği 
objektif olarak imkansızlaşmışsa, burada temerrüt hükümleri uygulama 
alanı bulmaz. Belirtmekte fayda vardır ki, borç muaccel olduktan sonra 
imkansızlaşmışsa, vadeden imkansızlığa kadar geçen süre için temerrüt 
hükümleri, imkansızlıktan sonra ise imkansızlığa ilişkin hükümler uy-

15 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2007/2597, K. 2008/4122, T. 31.03.2008, (www.kazan-
ci.com) E.T. 10.11.2019.

16 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, E. 2014/442, K. 2014/2051, T. 11.02.2014. (www.kazanci.
com) E.T. 10.11.2019.

17 NOMER, a.g.e., s. 374.
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gulama alanı bulur.18 Ayrıca TBK 119 gereği temerrüde düşen borçlu, 
imkansızlıktan doğan zararlardan kusuru olmasa dahi sorumludur.

4. Alacaklının İfayı Kabule Hazır Olması

Alacaklının ifayı kabule hazır olmasına ilişkin husus TBK’de ayrıca 
belirtilmemiş olup, borçlunun temerrüde düşmesi için alacaklının ifayı 
kabule hazır olması gerekir. Başka bir ifade ile alacaklı temerrüde düştü-
ğü vakit, borcun vadesi gelse bile borçlu açısından temerrüt söz konusu 
olmayacaktır. Ayrıca, aranılacak borçlarda (kambiyo senetleri vs.) alacak-
lı borçluya borcun ifası için ihtar çekmiş olsa bile, edimi almaya gelmez 
ise borçlu temerrüde düşmez19.

B. Para Borcu Olması

TBK mad. 120’de temerrüt faizine ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Bu 
hüküm gereği, kaynağı ne olursa olsun, borçlu, borç ilişkisinden doğan 
para borcunu ifada temerrüde düştüğünde temerrüt faizi ödemekle yü-
kümlüdür. Başka bir deyişle, ilişkinin türü önemli olmaksızın (sözleşme, 
haksız fiil, sebepsiz zenginleşme), konusu para borcu olan temerrütte, 
borçlu “temerrüt faizi” adı verilen bir miktar parayı kanun gereği ödemek-
le yükümlüdür20.

III. TEMERRÜT FAİZİNİN HESAPLANMASI VE MİKTARI

A. ADİ İŞLER BAKIMINDAN

Temerrüt faizinin miktarı, faizin oranı ile faizin işleyeceği süreye göre 
belli olacaktır21. Hukukumuzda ticari olmayan işler için “adi iş” kavra-
mı kullanılmaktadır. Ticari iş kavramından ne anlaşılması gerektiğine de 
aşağıda değinilecektir. Temerrüt faizinin hesaplanmasına ilişkin düzenle-
me TBK mad. 120’de;

“Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaş-
tırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan 
mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 

Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci 
fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını 
aşamaz.

18 OĞUZMAN / ÖZ, a.g.e., s. 464.
19 OĞUZMAN / ÖZ, a.g.e., s. 465.
20 CANSEL, Erol / ÖZEL, Çağlar, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.1, Güncellenmiş 2. 

Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ekim 2017, s. 297.
21 OĞUZMAN / ÖZ, a.g.e., s. 486.
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Akdi faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt 
faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdi faiz oranı da birinci 
fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı 
hakkında akdi faiz oranı geçerli olur.”

biçiminde düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasında, sözleşme-
de temerrüt faizine ilişkin bir anlaşma yoksa, temerrüt faiz oranının 3095 
sayılı Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu’nun mad. 2/1’e atıf 
yapmak suretiyle belirlenebileceği öngörülmüştür22.

Kanuni faiz oranının, 1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
yıllık % 12’den % 9’a indirilmesi 19.12.2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır. Sonuç olarak taraflar söz-
leşmede, temerrüt faizinin hangi oran üzerinden uygulanacağını kararlaş-
tırmamışlarsa, temerrüt faizi kanuni faiz olan yıllık %9’luk oran üzerin-
den temerrüde düşmeden itibaren uygulama alanı bulacaktır. Söz konusu 
faiz oranı anaparaya işletilir ve hesaplamalar anapara üzerinden yapılır.

TBK 120/2’de taraflar uygulanacak yıllık temerrüt faiz oranını sözleş-
me ile kararlaştırmak isterlerse, bu oran kanuni faiz oranının %100’ünü 
aşamaz. Bu halde sözleşmede belirlenebilecek en yüksek oran (%9 + %9) 
%18’dir. Bu düzenleme ile bir bakıma temerrüt faizinin belirlenmesine 
ilişkin olarak sözleşme serbestisine bir sınırlama getirilmiş olup, %18’den 
fazla belirlenmiş temerrüt faizi oranları için emredici düzenlemeye aykı-
rılık oluşturacağından temerrüt faiz oranının üst sınırı yani %18’lik oran 
için hüküm ifade edecektir23.

TBK mad. 120/3’e göre, taraflar arasında akdedilen sözleşmede akdi 
faiz kararlaştırılmış olup, temerrüt faizine ilişkin bir anlaşma olmaması 
halinde kararlaştırılan yıllık akdi faiz oranı TBK mad. 120/1’e yıllık ka-
nuni faiz oranından fazla ise, temerrüt faiz oranı hakkında akdi faiz oranı 
geçerli olur24.

22 “Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştı-
rılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi öde-
meye mecburdur.(2/1)” “Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi 
gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde on iki 
oranı üzerinden yapılır.(1/1)”

Cumhurbaşkanı, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar veya bir katına ka-
dar artırmaya yetkilidir.(1/2)”

23 DOĞAN, Öykü, Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Para Borçlarında Borçlunun Te-
merrüdünün Sonuçları, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018, s. 51.

24 AYDOĞDU, Murat, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, 1. Baskı, Vedat Kitapçılık, 
İstanbul, Haziran 2017, s. 1072 – 1094.
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Örneğin, taraflarca yıllık akdi faiz oranı %13,5 (taraflar arasında adi 
işler için kararlaştırılacak olan akdi faiz oranı yıllık kanuni faiz oranının 
en fazla %50’sine kadar arttırılabilir) olarak kararlaştırılmış olup, temer-
rüt faizine ilişkin anlaşma olmaması halinde sözleşmeye uygulanacak yıl-
lık temerrüt faizi de %13,5’lik oran üzerinde yürütülecektir. Temerrüt fai-
zinin akdi faizden daha düşük olması halinde borçlu açısından temerrüde 
düşmesine rağmen daha avantajlı bir durum oluşacağından TBK mad. 
120/3 ile hakkaniyet gereği alacaklının korunması sağlanmak istenmiş-
tir25.

Taraflar temerrüt faizine ilişkin oranı belirlememeleri halinde özel ka-
nunlarda başkaca hüküm varsa bu hükümler uygulama alanı bulur. Ör-
neğin, kat mülkiyetinde gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat 
maliki ödemede geciktiği günler için aylık %5 oranıyla temerrüt faizi öde-
mekle yükümlüdür (KMK mad. 20/2)26.

B. TİCARİ İŞLER BAKIMINDAN

Ticari işler bakımından, temerrüt faizinin uygulanabilmesi için önce-
likle nelerin ticari iş kapsamına girdiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. 
Hangi işlerin ticari nitelik taşıdığı konusunda TTK mad. 3 ve 19’da düzen-
lemeler vardır27. TTK mad. 3 ve mad. 19 düzenlemeleri ile birlikte ticari 
işlerin kapsamı dört kriter ile belirlenmekte olup, söz konusu kriterler 
şunlardır; 

1) TTK’de düzenlenen hususlar ticaridir. 

2) Bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticaridir. 

3) Tacirin borçları kural olarak ticaridir. 

4) Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde bulunan sözleşmeler 
kanunda aksine hüküm olmadığı sürece diğer taraf içinde ticari kabul 
edilmektedir.28

Ticari iş olarak nitelendirilen işlere uygulanacak yıllık temerrüt faizi 
oranını Türk Ticaret Kanunu mad. 8/1’e göre taraflar serbestçe belirleye-
bilmektedirler. Ancak doktrinde ve Yargıtay’da temerrüt faiz oranın ser-

25 ANTALYA, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.3, 1. Baskı, Legal Yayıncılık, 
İstanbul, Nisan 2017, s. 452.

26 NOMER, a.g.e., s. 390.
27 BAHTİYAR, Mehmet, Ticari İşletme Hukuku, Güncellenmiş 17. Bası, Beta Yayınevi, İs-

tanbul, Eylül 2016, s. 52-56.
28 DOĞAN, a.g.t., s. 55.
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bestçe belirlenebilmesi hususunda görüş birliği bulunmamaktadır. Ticari 
işler açısından, Yargıtay’ın bazı kararlarına göre; TBK mad. 120/2 hükmü 
uyarınca taraflar temerrüt faizini yıllık %100 oranında arttırabilmekte 
olup, bu hükmün ticari işler bakımından da kapsayıcı olduğu kabul edil-
mektedir29. Aksi görüşe göre ise; ticari işlerde temerrüt faiz oranı ahlaka 
veya kişilik haklarına aykırı olmamak üzere serbestçe belirlenebilir30.

Kanımızca ticari işlerde yıllık temerrüt faizi oranı serbestçe belirlene-
bilir. Çünkü, TTK mad. 8/1’de faizin serbestçe belirlenebileceğine ilişkin 
bir düzenleme mevcuttur. Ancak görüş ayrılığına neden olan hüküm TTK 
mad. 9 “Ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında, ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır” biçiminde düzenlenmiştir. TTK mad. 9’un 
yorumlanması sadece faizin işleme şartlarına, hesaplanmasına, fer ‘iliğine 
ilişkin olmalı. TBK’nın faize getirdiği üst sınır şeklinde yorumlanmamalı 
aksi takdirde TTK mad. 8/1 hükmü ile çelişen bir yoruma sebebiyet ve-
recektir.

Ticari işler bakımından taraflar sözleşme ile temerrüt faizine ilişkin 
bir anlaşma yapmamışlarsa, temerrüt faizi oranı 3095 sayılı Kanunun 
mad. 2/1 hükmü ile (kanuni faiz oranı olan %9’a göre) belirlenebilir. Ya da 
3095 sayılı Kanunun mad. 2/2 hükmü ile ticari işler bakımından temerrüt 
faizine ilişkin olarak taraflar anlaşmamış olsa dahi TCMB’nin kısa vadeli 
avanslar için uyguladığı faiz oranını da kararlaştırabilmektedirler. 3095 
sayılı Kanunun mad. 2/2 hükmü gereği; TCMB’nin önceki yılın 31 Aralık 
günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan 
miktardan (%9’dan) fazla ise, arada sözleşme olmasa bile temerrüt faizi 
bu oran üzerinden yürütülebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran 
günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan 

29 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, E. 2015/1510, K. 2015/1861, T. 25.2.2015, “…Türk Borçlar 
Kanunu Türk Medeni Kanunu’nun tamamlayıcısı, Türk Ticaret Kanunu’nu da, Türk 
Medeni Kanunu’nun ayrılmaz bir parçası olduğuna dair yasal düzenlemeye göre, Türk 
Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri Türk Medeni Kanununun hüküm-
leri niteliğinde olup, Türk Ticaret Kanunu’nun 9. maddesinde ticari işlerde ilgili mevzu-
at hükümlerinin uygulanacağı belirtildiğinden Türk Borçlar Kanunu’nun kişi bakımın-
dan herhangi bir sınırlaması bulunmayan ve emredici nitelik taşıyan faize dair 88. ve 
120. maddesi de bir mevzuat hükmü olduğundan, ticari işlerde de uygulanması gerekir. 
Bu durumda İcra takibinde, davacı tarafından sözleşmede kararlaştırılan %10 aylık 
gecikme faizi üzerinden talep edilen işlemiş faiz ve takip tarihinden itibaren asıl ala-
cak üzerinden işleyecek olan aylık %10 faiz, TBK 120. maddesindeki temerrüt faizinin 
üst sınırını aştığından, bilirkişi raporunda B bendinde belirtilen TBK 120/2. maddesi 
gereğince mevzuat hükümlerine göre belirlenen faizin yüzde yüz fazlası olarak uygula-
narak, işlemiş faiz ve takip tarihinden itibaren bu miktar üzerinden faize hükmedilme-
si gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.” (www.kazanci.com) E.T. 
14.11.2019.

30 OĞUZMAN / ÖZ, a.g.e., s. 489.
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veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.31 İşbu 
düzenlemeye göre ticari işler açısından temerrüt faizi oranının tespitinde 
TCMB’nin kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı uygulama alanı 
bulacaktır32. TCMB’nin 11 Ekim 2019 Tarihli ve 30915 Resmi Gazete’ de 
yayımlanan Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları-
nın Tespiti Tebliği’ne göre 11 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere avans işlemlerde uygulanacak faiz oranı yıllık %18,25 olarak belir-
lenmiştir33. Ticari işlerde sözleşmede temerrüt faizine ilişkin bir anlaşma 
olmaması halinde bu oran yıllık %18,25 üzerinden talep edilebilmektedir. 
Sonuç olarak ticari işlerde alacaklının iki seçimlik hakkı mevcuttur. Ala-
caklı, sözleşmede kararlaştırılmayan temerrüt faiz oranına ilişkin olarak 
bu oranı ister TCMB’nin tebliğine göre (%18,25) belirler ister genel kural 
olan kanuni faiz oranına (%9) göre belirler. Belirtmekte fayda var ki ta-
raflardan birinin tüketici olması durumunda, TBK’nin zayıfları korumak 
amacıyla getirmiş olduğu düzenlemelerden tüketicinin de yararlanması 
gerekmektedir34. Bu durumda TBK’de ki faiz oranına ilişkin sınırlamalar 
(mad. 88/2, mad. 120/2) uygulama alanı bulacaktır.

C. YABANCI PARA BORÇLARI BAKIMINDAN

Yabancı para borçlarında temerrüt faizine uygulanacak oran, 3095 sa-
yılı Kanunun 4/a maddesine göre belirlenir. Bu hüküm uyarınca, aksine 
bir anlaşma yoksa “Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl 
vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır” fakat 
taraflar akdi faizi kararlaştırmakla beraber, temerrüt faiz oranını karar-
laştırmamışlarsa, kanuni temerrüt faiz oranından daha yüksek olan akdi 
faiz oranı, temerrüt faiz oranına uygulanır35. Belirtmekte fayda vardır ki 
aynen ödeme kaydı içermeyen yabancı para borçlarında da temerrüt fai-
zi oranı 3095 Sayılı Kanunun 4/a düzenlemesine göre hesaplanacaktır36. 
Başka bir deyişle temerrüt faizi, aynen ödeme kaydı içermeyen yabancı 
para borçlarında da yabancı para üzerinden yürütülür.

IV. TALEP EDİLEBİLMESİ

Temerrüt faizi talep edilmiş olması şartıyla ifa edilmesi gerekir. 
HMK’ya hakim olan ilkelerden olan “taraflarca getirilme” ilkesi uyarınca, 

31 REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel hükümler, 25. Bası, Beta Yayın Evi, 
İstanbul, Eylül 2014, s. 375.

32 DOĞAN, a.g.t., s. 56.
33 RG T. 11.10.2019, S. 30915.
34 DOĞAN, a.g.t., s. 60.
35 NOMER, a.g.e., s. 396.
36 DOĞAN, a.g.t., s. 67.
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taraflarca hakim önüne getirilmeyen vakıalar kanunun öngördüğü istisna-
lar dışında kendiliğinden dikkate alınmamaktadır37. Bahsedilen ilke uya-
rınca talep edilmeyen vakıaya (temerrüt faizi) ilişkin olarak kendiliğinden 
inceleme yapılmamaktadır.

Asıl alacak dava edilmiş olup alacaklı tarafından temerrüt faizi talep 
edilmemişse mahkeme temerrüt faizine hükmedemez. Alacaklı temerrüt 
faizi alacağını saklı tutmuş ise asıl alacaktan ayrı olarak temerrüt faizi 
isteyebilir. Asıl alacağın ödenmesi ve temerrüt faizi alacağının saklı tutul-
mamış olması halinde ise, alacağın sona ermesi ile temerrüt faizi alacağı 
da sona ermektedir38. Alacaklının temerrüt faizine hak kazanabilmesi 
için bir talepte bulunması gerekmektedir39. Başka bir deyişle hakimin 
re’sen temerrüt faizine ilişkin bir karar vermesi mümkün olmayıp, temer-
rüt faizinin ayrıca talep edilmesi gerekmektedir. Alacaklı temerrüt faizine 
ilişkin bir talepte bulunmuş ise, faizin yukarıda değinilen esaslara göre 
hesaplanması gerekmektedir40.

Ticari işler bakımından borçlunun temerrüdü halinde 3095 sa-
yılı Kanunda belirtilen yıllık avans faiz oranının (%18,25) uygulanabil-
mesi için, alacaklının ayrıca ticari temerrüt faizinin uygulanması gerek-
tiğini ifade etmesi gerekmektedir41. Alacaklının açıkça ticari temerrüt 
faizini talep etmediği hallerde ise yukarıda değinildiği üzere adi işler açı-
sından da geçerli olan yıllık % 9’luk temerrüt faizi oranı uygulama alanı 
bulacaktır42.

V. ZAMANAŞIMI VE SONA ERMESİ

Temerrüt faizi, temerrüdün gerçekleşmesini izleyen günden itibaren 
işlemeye başlar43. Bunun yanında TBK mad. 121/1 hükmü gereği ana-
para faizi ödemeleri, iratlar veya borçlunun bağışladığı bir miktarla ilgili 
temerrüt faizi icra takibinden veya dava açıldığı tarihten itibaren işlemeye 
başlar.

37 PEKCANITEZ, Hakan / ATALAY, Oğuz, / ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukuku 
Ders Kitabı, 4. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara, Eylül 2016, s. 223.

38 ERDOĞAN, a.g.e., s.225.
39 DOĞAN, a.g.t., s. 75.
40 OĞUZMAN / ÖZ, a.g.e., s. 493.
41 DOĞAN, a.g.t., s. 56.
42 OĞUZMAN / ÖZ, a.g.e., s. 487 - 494.
43 TERCIER, Pıerre / PICHONNAZ, Pascal / DEVELİOĞLU, H. Murat, Borçlar Hukuku 

Genel Hükümler, 1. Baskı, Onikilevha Yayınları, İstanbul, Ocak 2016, s. 408.
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Temerrüt faizi TBK mad. 146 hükmü gereği genel zamanaşımı süre-
sine tabidir44. Bu süre ilgili hüküm uyarınca on yıllık sürenin sonunda 
zamanaşımına uğrayacaktır. Zamanaşımı süresi alacağın muaccel olduğu 
zamandan itibaren işlemeye başlar45. Temerrüt faizi, borçlunun temerrü-
de düştüğü andan itibaren işlemeye başlar ve bu andan itibaren belirtilen 
zamanaşımı süresine tabi olur. Ancak TBK mad. 152 hükmü gereği asıl 
alacak zamanaşımına uğrayıp, asıl alacağa bağlı nitelikteki temerrüt fa-
izinin zamanaşımı süresi dolmamış olsa bile asıl alacak zamanaşımına 
uğradığından fer’i nitelikteki alacak olan temerrüt faizi de zamanaşımına 
uğrayacaktır46. 

TBK mad. 131/1 hükmü gereği asıl borcun ödeme veya diğer bir 
sebeple sona ermesi fer’i nitelikteki temerrüt faizine yönelik hakkında 
sona ermesine yol açar. Ancak TBK mad. 131/2 hükmü ile alacaklı işle-
miş temerrüt faizi alacağının ifasını isteme hakkını sözleşmeyle ya da ifa 
anına kadar yaptığı bir bildirimle saklı tutmuşsa (örneğin sadece temer-
rüt faizine ilişkin alacak hakkını üçüncü bir kişiye devretmişse ya da asıl 
alacağında tahsilinden önce temerrüt faizi için dava açmışsa) asıl alacak 
sona erdikten sonra da işlemiş temerrüt faizi alacağını talep edebilecek-
tir47. Belirtmekte fayda vardır ki faize faiz yürütülmesi (bileşik faiz) yasağı 
gereği temerrüt faizine kural olarak ayrıca temerrüt faizi yürütülemez48.

VI. AŞKIN ZARAR KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE AMACI

Alacaklı, para borçlarında borçlunun temerrüde düşmesi nedeniyle 
temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olabilir. Borçlunun para bor-
cunu ifada temerrüde düşmesi sebebiyle alacaklının uğramış olduğu 
temerrüt faizi ile karşılanamayan bu zarara aşkın zarar adı verilir49. 
Diğer bir anlatımla aşkın zarar, alacaklının malvarlığında iradesi dı-
şında meydana gelen ve temerrüt faizinin üzerinde bulunan zarardır50. 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise bir kararında aşkın zararı şu şekilde 
tanımlanmıştır; 

44 NOMER, a.g.e., s. 431 - 448.
45 NOMER, a.g.e., s. 444.
46 DOĞAN, a.g.t., s. 81.
47 DOĞAN, a.g.t., s. 81.
48 YILDIRIM, Abdulkerim, a.g.e., s. 315.
49 CANSEL, Erol / ÖZEL, Çağlar, a.g.e., s.299.
50 EREN, Fikret, a.g.e., s.1130.



166 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

“…borçlu temerrüde düşmeden borcunu ödemiş olsaydı, alacak-
lının malvarlığının kazanacağı durum ile temerrüt sonucunda 
ortaya çıkan ve oluşan durum arasındaki farktır. Diğer bir an-
latımla, temerrüt faizini aşan ve kusur sorumluluğu kurallarına 
bağlı bir zarar şeklinde tanımlanabilir.” 51

Söz konusu zararın meydana gelmesi halinde borçlu, kendisine 
kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmediği sürece alacaklının te-
merrüt faizini aşan bu zararını karşılamakla yükümlüdür. Nite-
kim 818 sayılı Borçlar Kanunu (eBK) 105. maddesinde ve 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “aşkın zarar” başlığını taşıyan 
122. maddesinde birbiri ile uyumlu olarak aşkın zarar hususu 
düzenleme alanı bulmuştur. TBK 122 hükmü borcun kaynağı 
sebepsiz zenginleşme, haksız fiil veya sözleşme olsun tüm para 
borçları açısından ayrım gözetilmeksizin uygulanır52. 

TBK 122 hükmü niteliği gereği emredici bir hüküm olmayıp dü-
zenleyici bir hükümdür. Bu sebeple tarafların hukuk sınırları 
içerisinde TBK 122 hükmünün aksini kararlaştırmaları müm-
kün olup bu konuda sorumsuzluk anlaşması yapmaları pek tabi 
mümkündür53.

Aşkın zarar tazminatı özel bir tazminat54 türü olmakla beraber 
aşkın zararı tazmin yükümlülüğü, asıl borçtan ayrı yeni bir borcu 
ihtiva eder. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu55 bir kararında aşkın 
zararın hukuki niteliği üzerinde durarak aşkın zarar için, borç-
lunun temerrüdü ile oluşmaya başlayan ve asıl borcun ifası anına 
kadar artarak devam eden bağımsız yeni bir borç olduğunu ifade 
etmiştir. 

Gerek 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde gerek 6098 sayılı 
TBK döneminde aşkın zarar kurumu ile para alacaklısının değişen 
ekonomik şartlar karşısında olumsuz yönde etkilenmesi önlen-

51 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2003/15-302, K. 2003/330, T. 7.5.2003 (www.kazan-
ci.com) E.T. 1.11.2019.

52 REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Bası, Beta Yayınevi, İs-
tanbul, Eylül 2014, s.378.

53 EREN, a.g.e., s.1132.
54 “…alacağın temel hukuki yapısı nedeniyle bir tazminat alacağı niteliğinde olduğun-

dan…”  Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2018/1512, K. 2019/3201, T. 29.4.2019 (www.
kazanci.com) E.T. 1.11.2019. ŞENYÜZ, Doğan, Borçlar Hukuku, 5.Baskı, Ekin Yayıne-
vi, Bursa, Ekim 2011, s.172.

55 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2012/11-418, K. 2012/874, T. 28.11.2012 (www.ka-
zanci.com) E.T. 2.11.2019.
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meye çalışılmıştır56. Para değerinde süratli olarak meydana gelen 
değişmelerin alacaklıların haklarına halel getirmemesi açısından 
aşkın zarar kurumunun önemi yadsınamaz niteliktedir. Bu kap-
samda TBK 122 düzenlemesi ile borçlu temerrüdünün olumsuz 
sonuçlarının ortadan kaldırılmasının hedeflendiği söylenebilir57. 

VII. AŞKIN ZARARIN TAZMİN EDİLMESİNİN ŞARTLARI

Aşkın zararın tazminini talep edebilmek için gereken şartlar ayrıntılı 
olarak inceleneceği üzere; borçlunun para borcunda temerrüde düşmüş 
olması, alacaklının zararının temerrüt faizini aşması, borçlunun temerrüde 
düşmede kusuru bulunmadığını ispat edememiş olması ve son olarak borç-
lunun temerrüdü ve aşkın zarar arasında uygun illiyet bağının varlığıdır.

Para borçlarında temerrüdün sonucu olan temerrüt faizi ve aşkın zarar 
arasında tazmin edilebilme şartları açısından birbirinden tamamen farklı 
düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Aşkın zararın, tazminata ilişkin 
genel hükümlere tabi olması ve aşağıda bahsedileceği üzere bu tazminatı 
talep edebilmek için alacaklının temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış 
olması, bunu ispatlaması ve borçlunun temerrüde düşmede kusursuz-
luğunu ispatlayamamış olması şartları aranmaktadır. Temerrüt faizinde 
aranmayan iki şartın burada aranması ile iki kurumun birbirinden ayrıl-
dığı görülmektedir.

A. PARA BORCUNDA TEMERRÜDE DÜŞÜLMÜŞ OLMASI

Alacaklı ve borçlu arasındaki ilişki hangi kaynaktan doğarsa doğsun 
para borcunu vadesinde ödemeyen borçlu diğer bir deyişle para borcunu 
ifada temerrüde düşen borçlu, temerrüt faizini ve alacaklı temerrüt faizini 
aşan bir zarara uğradı ise buna ilişkin aşkın zararı ödemekle yükümlü 
kılınmıştır. Aşkın zarar niteliği gereği “temerrüt faizi ile karşılanama-
yan zararı” ifade ettiğinden temerrüt faizi talep edilemeyen hallerde aşkın 
zararın talep edilmesi de söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda bütün 
temerrüt faizi yürütülebilir nitelikteki para borçları için şartları oluştuğu 
takdirde aşkın zarar tazmini talep edilebilmesi mümkündür58.

TBK 122 açık hükmü gereğince aşkın zarar yalnızca bir para borcu-
nun söz konusu olması halinde ve bu para borcunun ifasında borçlu ta-
rafından temerrüde düşülmesi halinde söz konusu olacaktır. Yargıtay 13. 

56 ŞENYÜZ, a.g.e., s.172.
57 BELEN, Herdem, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Genel Hükümler (Kısa Şerh), 1.Baskı, 

Beta Yayınevi, İstanbul, Ocak 2014, s.295.
58 REİSOĞLU, Safa, a.g.e., s.378., ERDOĞAN, İhsan, a.g.e., s.225.
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Hukuk Dairesi de konuya ilişkin bir kararında59 aşkın zararın istenebil-
mesi için borçlunun borcunu ödemede temerrüde düşmesini bir ön koşul 
olarak değerlendirmiştir. Bu noktadan hareketle borçlunun temerrüdün-
den önceki dönemler için aşkın zarardan söz edilemeyeceğine vurgu yap-
mıştır. 

Dikkat çekilmesi gereken bir diğer husus olarak borçlunun para bor-
cunu ifada temerrüdünden bahsedilebilmesi için, borçlunun kanunen ge-
çerli bir şekilde temerrüde düşmüş olması gereklidir. 

B. ALACAKLININ ZARARININ TEMERRÜT FAİZİNİ AŞMASI

Alacaklı, borçlunun borcu ifasında gecikmeyeceğine, diğer bir deyişle 
borcunu vadesinde ifa edeceğine güvenerek birtakım borçlar altına girmiş 
olabilir. Borçlu temerrüdü sebebiyle alacaklının zarara uğradığı bu gibi 
durumlarda, söz konusu zarar temerrüt faizi ile karşılanamamış, temer-
rüt faizini aşmış durumda ise TBK 122 hükmü uygulama alanı bulacaktır. 
Daha sonra “aşkın zararın ispatı” konusunda ayrıntılı olarak değinileceği 
üzere aşkın zararın tazmini için alacaklının aşkın bir zarara uğraması 
şartının yanı sıra bu zararın varlığını ispat etme yükümlülüğü alacaklının 
üzerindedir60.

Alacaklı, alacağını borçludan zamanında alamaması üzerine, işlerini 
yürütmek veya başka bir kişiye borcunu ödemek için ihtiyacı olan parayı 
piyasadan %25 faiz ile sağlaması ve borçlunun temerrüt faizi olarak ken-
disine ödediği faizden daha yüksek bir faiz ödemesi halinde ek zararla 
karşı karşıya kalması aşkın zarara örnek verilebilir61. Borç vadesinde 
ödenmediği için alacaklının daha yüksek faizle para bulmak zorunda kal-
dığı bu gibi durumlarda aradaki farktan TBK 122 gereği borçlu sorumlu 
tutulacaktır. 

Benzer şekilde alacaklı borçlunun kendisine olan para borcunda te-
merrüde düşmesi sonucunda üçüncü bir kişiye olan borcunu vaktinde ifa 
edemediği için temerrüde düşmüş ve kendisinin aldığı temerrüt faizinden 
daha yüksek tazminat veya temerrüt faizi ödemek zorunda kalmışsa, ala-
caklının temerrüt faizini aşan zararından söz edilir. 62

59 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2003/4079, K. 2003/8062, T. 19.6.2003 (www.kazanci.
com) E.T. 1.11.2019., Aynı yönde bkz. “…faizi aşan zarar ( munzam zarar) istenebil-
mesi için, öncelikle borcun kaynağı, her ne olursa olsun, borçlunun borcunu ödemede 
temerrüde düşmüş olması ön koşuldur. Borçlunun temerrüdünden önceki dönemde, 
alacaklının faizi aşan miktarda (munzam zarar) oluştuğundan söz edilemez.” Yargıtay 
13. Hukuk Dairesi, E. 2001/12747, K. 2002/1512 T. 14.2.2002 (www.kazanci.com) E.T. 
30.10.2019.

60 YILDIRIM, Abdulkerim, a.g.e., s.316., NOMER, Haluk N., a.g.e., , s.398., TERCIER, 
Pierre / PICHONNAZ / DEVELİOĞLU, a.g.e., s.408.

61 EREN, a.g.e., s.1130.
62 EREN, a.g.e., s.1130.
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Yüksek enflasyon sebebiyle paranın değerinde yaşanan düşmenin, te-
merrüt faizini aşması durumunda, enflasyonun aşkın zarar kapsamına 
girip girmeyeceği hususu doktrinde ve uygulamada tartışmalara yol aç-
mıştır. 

Öğretide, enflasyon nedeniyle para değerinin temerrüt faizi oranından 
fazla düştüğünü ileri sürmenin tek başına aşkın zarar olarak tazminata 
konu olabileceğine dair bir eğilim görülmektedir63. Doktrindeki bu görü-
şe göre, enflasyon sebebiyle paranın değerinde meydana gelen azalma-
yı temerrüt faizinin karşılayamaması durumunda temerrüt faizini aşan 
bir zarardan söz edilmesi mümkündür. Örnek olarak enflasyon oranının 
%10 olduğu bir ülkede alacaklıya ödenen temerrüt faizinin %6 olduğu 
varsayımında alacaklının temerrüt faizini %4 aşan zararın varlığı kabul 
edilecektir64. 

Yargıtay ise genel olarak, enflasyon oranının temerrüt faiz oranını aş-
masını aşkın zarar olarak kabul etmeyip bunun yanında somut unsurlar 
aramaktadır. Bu konuya aşkın zararın ispatı konusunda tekrar ayrıntılı 
olarak değinileceğinden bu kısımda daha fazla üzerinde durulmayacaktır.

C. BORÇLUNUN TEMERRÜDE DÜŞMEDE KUSURU BULUNMADI-
ĞINI İSPATLAYAMAMASI

TBK 122 açık hükmü gereğince, borçlu para borcunu ifada temerrü-
de düşmesi hususunda kusursuz olduğunu ispat etmedikçe aşkın zararı 
ödemekten sorumlu tutulacaktır. Borçlunun temerrüde düşmesi ile 
kusur karinesi işlemeye başlar ve borçlu, aleyhine işleyen bu karinenin 
çürütebilirse aşkın zarardan sorumlu olmaktan kurtulabilecektir65. Nite-
kim Yargıtay66 da birçok kararında aşkın zararın talep edilebilmesi için 
kusur karinesinin çürütülmemiş olmasını aramaktadır. Belirtmek gere-
kir ki burada alacaklının, borçlunun temerrüde düşmede kusuru bulun-
ması hususunda bir ispat külfeti yoktur. 

Borçlu sorumluluktan temerrüde düşmede kendisinin hiçbir kusuru-
nun bulunmadığını veya ifanın kendisine izafe edilemeyecek nedenlerden 

63 OĞUZMAN, M. Kemal / ÖZ, Turgut, a.g.e., s.495.
64 ŞENYÜZ, a.g.e., s.172.
65 ERDOĞAN, a.g.e., s.226.
66 “Davalı bankaya ciro yolu ile gelen, unsurları tam olan çekteki imzaların iki yerine tek 

olması nedeniyle, davalı bankanın kusurlu olduğunun kabulü olanak dışıdır. Bu du-
rumda, mahkemece, anılan yasal düzenleme çerçevesinde davalı bankanın kusurunun 
bulunmadığı dikkate alınarak, munzam zarara dayalı istemin reddine karar vermek 
gerekirken…” Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2007/2787, K. 2007/8730, T. 7.6.2007  
(www.kazanci.com) E.T. 2.11.2019.
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dolayı geciktiğini ispat ederek kurtulabilecektir67. Sel, deprem gibi doğal 
olay ya da grev sebebiyle para borcunun ödenmesi alacaklı yüzünden ger-
çekleşmemesi hallerinde borçlunun kusurundan bahsedilemeyeceği gibi 
borçlunun borçlu olduğunu bilmediğini ispatlaması ya da örnek olarak 
devlet bankası, alacaklının yurtdışı adresindeki bankaya veya posta işlet-
mesine havaleyle ödemesini yasaklamış olması hallerinde borçlu kusurlu 
sayılmayacaktır68. 

D. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ İLE AŞKIN ZARAR ARASINDA UY-
GUN İLLİYET BAĞININ BULUNMASI

Aşkın zararın tazmini için sayılan şartlar yanında şüphesiz borçlunun 
temerrüdü ve aşkın zarar arasında uygun illiyet bağının bulunması da 
gerekmektedir69. Bu şartın mefhumu muhalifinden anlaşılacağı üzere aş-
kın zarar ve borçlu temerrüdü arasında uygun nedensellik bağının kuru-
lamadığı hallerde borçlunun aşkın zarardan sorumlu olması mümkün 
olmayacaktır. Söz konusu illiyet bağının varlığını ispat yükü alacaklının 
üzerindedir. Yargıtay 2018 tarihli bir kararında70 bu hususu şu şekilde 
belirtmiştir;

“Kural olarak munzam zarar alacaklısı, öncelikle temerrüde uğra-
yan asıl alacağının varlığını, bu alacağın geç ifa edilmesinden veya hiç 
ifa edilmemesinden dolayı temerrüt faizi ile karşılanmayan zara-
rını, zarar ile borçlu temerrüdü arasındaki uygun illiyet bağını ispat 
etmekle yükümlüdür.”

Yargıtay 71 bu konu ile ilgili bir başka kararında ise “…davacı şirke-
tin davalıdan olan alacağını zamanında tahsil edememesi nedeniyle 
yapıldığı, ileri sürülen zararlar ile geç ödeme arasında illiyet bağının 
bulunduğu ve munzam zararın varlığı somut delillerle kanıtlanama-
mıştır.” şeklinde karar vermiştir.

VIII. AŞKIN ZARAR KALEMLERİ 

Aşkın zarar olarak talep edilebilecek zarar kalemleri TBK 122 düzen-
lemesinde yer almamaktadır. Ancak sıklıkla karşılaşılan bazı aşkın zarar 

67 NOMER, a.g.e., s.398.
68 ANTALYA, Gökhan, a.g.e., s.464.
69 ANTALYA, a.g.e., s.461., CANSEL / ÖZEL, a.g.e., s.299., ERDOĞAN, a.g.e., s.226., 

EREN, a.g.e., s.1132. 
70 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2016/12086, K. 2018/5488, T. 20.9.2018 (www.kazanci.

com) E.T. 1.11.2019.
71 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, E. 2018/3765, K. 2018/4907, T. 6.12.2018 (www.kazanci.

com) E.T. 2.11.2019.
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biçimleri vardır ki bunlara değinilmesinde fayda vardır. Enflasyona dayalı 
aşkın zarar hususuna daha önce değinildiğinden ve ispat bahsinde ayrın-
tılı olarak tekrar değinileceğinden bu bölümde ele alınmayacaktır. 

A. YABANCI PARA BORÇLARINDA KUR FARKINDAN DOĞAN ZA-
RARLAR

Aşkın zarar kurumu, yabancı para borçlarında, para değerindeki ka-
yıplar yüzünden alacaklıların uğradığı zararların karşılanması bakımın-
dan önem arz etmektedir. Bu kapsamda yabancı para borçlarında de-
valüasyon sebebiyle meydana gelen kur farkını, temerrüt faizinin çoğu 
kez karşılayamadığı görülür72. Fakat 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt 
Faizine İlişkin Kanun’un 4/a maddesinde sözleşme ile daha yüksek akdi 
veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun fa-
izinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevdu-
at hesabına ödediği en yüksek faiz oranının uygulanacağına yer vermiştir. 
Bu düzenlemeden hareketle alacaklının temerrüt faizinin karşılayamadığı 
bir aşkın zararının ortaya çıkmasının zorlaşacağı söylenebilir.

Bunun yanı sıra TBK madde 99/3 gereğince yabancı para borçların-
da borçlunun temerrüde düşmesi halinde alacaklının aynen veya vade ya 
da fiili ödeme tarihindeki rayiç ülke parası üzerinden ödenmesini isteme 
hakkı vardır. Ancak belirtmek gerekir ki vade tarihindeki kur üzerinden 
ödeme yapılmasını isteyen alacaklı kur farkını talep edemez ve vade günü 
ile tahsil tarihi arasındaki kur farkını munzam zarar olarak ayrıca dava 
edemez73. Yargıtay uygulaması da bu yöndedir74.

B. ÖDENMEYEN PARANIN BAŞKA KAYNAKLARDAN SAĞLANMA-
SI İLE DOĞAN ZARARLAR

Borçlunun para borcunda temerrüde düşmesi nedeniyle alacaklının 
bankadan kredi almış olması gibi durumlarda alacaklının aşkın zara-
rı söz konusu olabilir. Alacaklının aşkın zararından söz edebilmek için 
borçlunun temerrüdü sebebiyle başka kaynaklara başvurması ve ihtiyacı 

72 EREN, a.g.e., s.1131. 
73 OĞUZMAN / ÖZ, a.g.e., s.496., NOMER, a.g.e., s.316.
74 “…aynen veya vade yahut fiili ödeme günündeki kuru karşılığı memleket parası (TL) 

olarak isteme yetkisi bulunduğu halde davacının bu tercih seçimlik haklarından ilk 
dava tarihindeki kur karşılığını benimseyip bu yönde dava açtıktan ve ilk davada ve-
rilen hükmü temyiz etmeyerek kabul ettikten sonra artık kur farkı nedeniyle ek dava 
açamayacağı kabul edilmelidir. Yargıtay uygulaması da bu yöndedir.” Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu, E. 1998/11–299, K. 1998/380, T. 3.6.1998  (www.kazanci.com) E.T. 
2.11.2019.
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olduğu için başvurması gerekmektedir. Nitekim Yargıtay75 bu konuda bir 
kararında; 

“…ekonomik öngörü veya ihtiyaç olmadığı ve yahut ekonomik yeter-
liliği olduğu halde işletme yönetimindeki tercihi sebebiyle alınan kre-
diler sebebiyle yapılan masraflar, “munzam zarar” olarak kabul edile-
mez.”

Buna karşılık, davacı bir başkasına olan borcunu ödemek için değil de 
davalıya olan borcunu ifa için bankadan kredi almış ve bu kredi için te-
merrüt faizinden daha fazla bir faiz ödemiş olsa bile dahi aşkın zarardan 
söz edilemez. 76

C. YOKSUN KALINAN KAZANÇ

Aşkın zarar kapsamında alacaklı, borçlunun kendisine ödenmesi gere-
ken parayı temerrüt süresince kullanamamasından dolayı yoksun kaldığı 
karı veya kazancı talep edebilmesi mümkündür77. Alacaklının bu kazan-
cının hukuka uygun olması gerekmektedir. 

D. ALACAĞIN ELDE EDİLMESİ İÇİN YAPILAN GİRİŞİMLERDEN 
KAYNAKLANAN MASRAFLAR

Alacaklı, borçlunun temerrüde düşmesi sebebiyle kavuşamadığı ala-
cağını elde etmek için birtakım masraflar yapmış olabilir. Bu masraflar 
çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Alacaklının borcun tahsili için yapı-
lan temsilci masrafları buna örnek olarak gösterilebilir. Fakat yargılama 
masraflarını bu kapsamda değerlendirmek mümkün değildir78. Bundan 
başka alacaklının alacağını elde edebilmek için bazı yol masrafları yapmış 
olması da bu kapsamda değerlendirilir79.

IX. AŞKIN ZARARIN İSPATI

Daha önce bahsedildiği üzere, aşkın zararın varlığını ispat yükü ala-
caklının üzerindedir. Bu konu ile ilgili para değerindeki kayıpların diğer 
bir deyişle enflasyon ile paranın değerinin azalmasının ve bu kaybın te-
merrüt faizinden yüksek olmasının alacaklının aşkın zararını ispatı için 
yeterli olup olmadığı hususu doktrinde ve uygulamada tartışmalıdır. 80 

75 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, E. 2013/3885, K. 2014/4268, T. 19.6.2014 (www.kazanci.
com) E.T. 2.11.2019.

76 EREN, a.g.e., s.1131.
77 NOMER, a.g.e., s.398.
78 ANTALYA, a.g.e., s.463.
79 DOĞAN, Öykü, a.g.m., 2018, s.102.
80 NOMER, a.g.e., s.398.
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Aşkın zararın nasıl ispat edileceği ve hangi hallerde aşkın zarardan söz 
edilebileceği hususunda Yargıtay Hukuk Daireleri arasında farklı görüşler 
mevcut olması sebebiyle 1999 yılında toplanan Yargıtay İçtihadı Birleş-
tirme Genel Kurulu81 verdiği karar ile içtihatların birleştirilmesine gerek 
olmadığı yönünde karara varmıştır. Bahsi geçen kararda hakimin delilleri 
serbestçe değerlendirmesi ve takdir hakkına değinilmiş olup konuya çö-
züm getirilmemiştir.

Akabinde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu82 10.11.1999 tarihli kararı ile 
alacaklının ispat külfetinin ağırlaştırılmaması gerektiğinden bahisle her 
olayın kendi somut özellikleri göz önüne alınarak karar verilmesi gerekti-
ğine değinmiştir. Aynı zamanda kararda, enflasyonun ekonomi üzerinde-
ki olumsuz etkilerinin herkesçe bilindiğinden ya da bilinebilir olduğuna 
vurgu yapılarak ispatına gerek olmadığına değinilmiştir. 

23.1.2001 tarihinde Yargıtay 5. Hukuk Dairesi83 kamulaştırma bedeli-
nin geç ödenmesi nedeniyle munzam zarar talebinde bulunulması ile ilgili 
bir kararında yüksek enflasyon, dolar kurundaki artış gibi durumların 
davacıyı ispat yükünden kurtarmayacağı yönünde karar vermiştir. Bu-
nunla birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 84 kamulaştırma bedelinin 
geç ödenmesine ilişkin bir davada Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin görüşüne 
katılmıştır.

81 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, E. 1997/2, K. 1999/1, T. 8.10.1999 (www.
kazanci.com) E.T. 31.10.2019.

82 “Ülkemizde süregelen hiperenflasyonun yüzde yüzlerde seyrettiği, vadeli mevduatların 
en az bu oranlarda gelir getirdiği, yabancı para değerinin (kurların) her zaman temer-
rüt faiz oranlarını aştığı, banka kredilerinin yüzde iki yüze kavuştuğu, paranın iç alım 
( satım ) alma değerinin büyük ölçüde azaldığı tartışmasız, yaşanan bir gerçek olduğu 
çok açıktır. Böyle bir enflasyonist ortamda bireyin parasının değerini sabit tutmak ve 
kazanç sağlamak için bir çaba ve girişimlerde bulunması örneğin en azından vadeli 
mevduat veya kurları devamlı yükselen döviz yatırımlarında değerlendirmesi, olayla-
rın normal akışına, hayat tecrübelerine uygun düşen bir karine olarak kabul edilmesi 
zorunludur. Gerçekte de, anlatılan enflasyonist ortamda yaşayan makul, normal bir 
kişinin parasını atıl biçimde elde tutmayacağı, gelir getirici bir yatırıma dönüştürece-
ği, insan yapısının ve menfaatlerini koruma içgüdüsünün de tabii bir sonucudur. Hal 
böyle olunca, enflasyonist ekonominin olumsuz etki sonuçları kamuca az veya çok 
herkesin bildiği, en önemlisi gerekli olduğu taktirde bilinebilmesinin kolayca gerçek-
leştirilebileceği ve mahkemelerinde bilgisi altında olan vakıalar olarak kabulü gerekir. 
Yasal deyimi ile “MARUF VE MEŞHUR” vakıalardır ve bunların ispatına gerek yoktur 
(HUMK.md.238/2).” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 1998/13–353, K. 1999/929, T. 
10.11.1999 (www.kazanci.com) E.T. 2.11.2019. 

83 “Kamulaştırma bedelinin geç ödenmesinden dolayı munzam (ek) zararın istenebil-
mesi için; davacı temerrüt faizini aşan bir zararın mevcut olduğunu kanıtlamalıdır. 
Yoksa; yüksek enflasyon, dolar kurundaki artış, serbest piyasadaki faiz oranlarının 
yüksek oluşu davacıyı bu yükümlülükten kurtarmaz.” Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E. 
2000/20207, K. 2001/906, T. 23.1.2001 (www.kazanci.com) E.T. 1.11.2019.

84 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2006/5-353, K. 2006/462, T. 21.6.2006 (www.kazan-
ci.com) E.T. 2.11.2019.
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Yargıtay 11. Hukuk Dairesi85, 5. Hukuk Dairesi’nin aksi yönünde 
karar vermiş olup birçok kararında enflasyon durumunda alacak-
lının aşkın zararını ispat yükümlülüğü kalmayacağı yönünde daha 
önce bahsi geçen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 10.11.1999 
tarih ve 1998/13–353 esas sayılı kararına uyulmuştur. 

Sonuç olarak Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 86 , 18. Hukuk Daire-
si 87 ve 19.Hukuk Dairesi88 zararın somut delillerle ispatlanması 
görüşünü benimsemiştir. Daha önce değinildiği üzere 11. Hukuk 
Dairesi ve 13. Hukuk Dairesi89 bu konuda aksi görüşte olup yük-
sek enflasyon oranının temerrüt faizinin yetersizliği hususunda 
fiili bir karine yarattığı ve dolayısı ile ispat yükünün ters çevrildiği 
görüşündedirler. 

Anayasa Mahkemesi’nin 21.12.2017 tarihli mülkiyet hakkının 
ihlali konulu kararında90 aşkın zarar hususunda vermiş olduğu 
karar sonucunda bazı Yargıtay Hukuk Daireleri’nin görüşlerinde 
değişiklik yaptığı görülmektedir. Bu kapsamda AYM kararından 
sonra, 15. Hukuk Dairesi’nin 2018 tarihli bir kararında91 yerleşik 

85 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2005/6024, K. 2006/5636, T. 15.5.2006 (www.kazanci.
com) E.T. 1.11.2019.

86 “Yüksek enflasyon, dolar kurundaki artış, serbest piyasadaki faiz oranlarının yüksek 
oluşu davacıyı ispat yükünden kurtarmaz.” Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, E. 2006/7441, 
K. 2008/2339, T. 10.4.2008 (www.kazanci.com) E.T. 3.11.2019.

87 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, E. 2010/9860, K. 2010/12447, T. 4.10.2010 (www.kazanci.
com) E.T. 2.11.2019.

88 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, E. 2005/3058, K. 2005/12226, T. 7.12.2005 (www.kazanci.
com) E.T. 2.11.2019.

89 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, E. 2009/10846, K. 2010/4457, T. 6.4.2010 (www.kazanci.
com) E.T. 1.11.2019.

90 “Sonuç olarak başvurucunun mülkiyet hakkı kapsamındaki alacağının enflasyon kar-
şısında önemli ölçüde değer kaybına uğratılarak ödendiği anlaşıldığından başvurucuya 
şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklendiği kanaatine varılmıştır. Bu tespite 
rağmen derece mahkemelerinin başvurucunun zarara uğradığını ayrıca ispatlaması ge-
rektiği yönündeki katı yorumu nedeniyle somut olay bakımından kamunun yararı ile 
başvurucunun mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması gereken adil denge-
nin başvurucu aleyhine bozulduğu değerlendirilmiştir.” Anayasa Mahkemesi Bireysel 
Başvuru, N.2014/2267,  T.21.12.2017 (www.kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr) E.T. 
4.11.2019.

91 “Dairemizce uzun yıllar munzam zararın varlığını davacı alacaklının somut delillerle 
kanıtlamak zorunda olduğu kabul edilip uygulanmış olmakla birlikte, Anayasa Mah-
kemesi’nin bireysel başvuru sonucunda vermiş olduğu, 21.12.2017 gün ve 2014/2267 
Sayılı başvuru numaralı kararına konu uyuşmazlıkta, başvurucunun mülkiyet hakkı 
kapsamındaki alacağının enflasyon karşısında önemli ölçüde değer kaybına uğratıla-
rak ödendiği anlaşıldığından başvurucuya şahsi ve olağan dışı bir külfet yüklendiği, bu 
tesbite rağmen derece mahkemelerinin başvurucunun zarara uğradığını ayrıca ispatla-
ması gerektiği yönündeki katı yorumu nedeniyle somut olay bakımından kamu yararı 
ile başvurucunun mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması gereken adil den-
genin başvurucu aleyhine değerlendirilip mülkiyet hakkının ihlâl edildiğine ve yeniden 
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uygulaması olan aşkın zararın somut delillerle ispat edilmesi ku-
ralından vazgeçerek enflasyon ve buna bağlı olarak yaşanan zarar-
ların temerrüt faizini aşması halinde aşkın zararın varlığını karine 
olarak kabul etmiştir. 

X. ALACAKLI TARAFINDAN AŞKIN ZARARIN TALEP EDİLMESİ 
VE ZAMANAŞIMI

TBK 122/2 hükmü gereğince alacaklının aşkın zarar miktarı, görül-
mekte olan davada belirlenebiliyor ise davacının istemi üzerine hâkim, 
esas hakkında karar verirken bu zararın miktarına da hükmeder. 818 
sayılı BK 105/2 aynı hususta; “Bu munzam zarar derhal takdir oluna-
bilirse hakim, esasa dair karar verir iken bu zararın miktarını dahi 
tayin edebilir.” şeklinde düzenlemeye gitmiştir. Görüldüğü üzere “der-
hal takdir olunabilirse” şeklindeki ifadede değişiklik yapılmıştır. Madde 
gerekçesinde belirtildiği şekilde yapılan değişiklik ile hâkimin, ayrıca ve 
özel bir soruşturmaya girişmeksizin, zarar miktarını belirleyebilmesi du-
rumunda, davacının istemi üzerine, aynı davada, söz konusu zarar mik-
tarına hükmedebileceği öngörülmüştür. 

TBK 122/2 hükmünün usul ekonomisi göz önüne alınarak oluşturul-
duğu ve temerrüt faizinin talep edildiği davada, kanıtlanabildiği oranda, 
aşkın zararın tazminine de hükmedilmesinin sağlanmasının amaçlandığı 
görülmektedir. 92

Belirtmek gerekir ki alacaklının, borçlunun temerrüde düşmesinden 
sonra asıl alacağını tahsil etmesi halinde aşkın zararla ilgili talep hak-
larını saklı tutması zorunlu değildir. Alacaklı, zamanaşımı süresi içinde 
olmak kaydı ile her zaman aşkın zararını talep ve dava edebilir93. Başka 
bir deyişle asıl alacağın faizi ile birlikte tahsiline yönelik icra takibinde 
veya davada aşkın zararın istenilmesi hakkı saklı tutulmamış olsa bile, 
aşkın zararın ayrı bir dava ile on yıllık zamanaşımı süresi içerisinde her 
zaman istenebileceği açıktır94. 

yargılama yapılmasına karar verilmiş olması karşısında, hak ihlâline neden olmamak 
düşüncesiyle munzam zararın somut delillerle kanıtlanması gerektiği uygulamasından 
vazgeçilmiş, gelişen ekonomik koşullar, mülkiyet hakkı ile kamu yararı arasındaki adil 
dengenin korunması Anayasa Mahkemesi’nin ihlâl kararlarının bağlayıcılığı göz önünde 
tutularak enflasyon ve buna bağlı olarak döviz kurları, mevduat faizleri, devlet tahvilleri 
ve diğer yatırım araçlarının faiz oranları ile birlikte getirilerinin temerrüt faizden fazla 
olması halinde munzam zararın varlığının karine olarak kabul edilmesi gerektiği be-
nimsenmiştir.” Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, E. 2018/3765, K. 2018/4907, T. 6.12.2018 
(www.kazanci.com) E.T. 3.11.2019.

92 BELEN, a.g.e., s.295.
93 KAYAR, İsmail, Borçlar Hukuku, Güncellenmiş 9. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, Mart 

2014, s.173.
94 ERDOĞAN, a.g.e., s.226.
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TBK 122 hükmünde aşkın zarar tazminatı için bir zamanaşımı sü-
resinin belirlenmediği görülmektedir. Ancak gerek Yargıtay95 uygulaması 
gerek doktrindeki bazı görüşler dikkate alındığında aşkın zarar tazmina-
tında on yıllık genel zamanaşımının uygulanması gerekmektedir.

SONUÇ

Temerrüt hükümlerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkan temerrüt 
faizi yukarıda değinildiği üzere ancak para borçlarında söz konusu ol-
maktadır. Çalışmada kavram karmaşasına neden olmamak üzere para 
borçlarında temerrüde düşülmesinden itibaren gecikme tazminatı yerine 
doktrinde genel kabul gören görüşe göre temerrüt faizi kavramı kullanıl-
mıştır. Temerrüt faizinin söz konusu olabilmesi için borçlunun temer-
rüde düşmüş olması gerekir ve borcun konusunun para borcunu teşkil 
etmesi gerekmektedir. Temerrüt faizi kanundan doğan bir borç olup ta-
rafların sözleşmede temerrüt faizinin uygulanmasına ilişkin bir anlaşma 
yapmamaları halinde dahi kendiliğinden uygulama alanı bulabilmektedir. 
Temerrüde düşen borçlu kusursuzluğunu ispat ettiği takdirde gecikme 
tazminatı ödemekten kurtulabilmektedir. Ancak temerrüt faizi için borçlu 
kusursuz olduğunu ispat etse dahi bu faiz borcunu ödemekten kurtula-
maz. Başka bir deyişle temerrüt faizi için borçlunun kusurlu olup olma-
masının bir önemi bulunmamaktadır.

Temerrüt faizinin miktarı ve oranını hesaplarken öncelikle faize konu 
işin hangi tür iş olduğunun tespit edilmesi gerekir. Adi işler açısından te-
merrüt faizi en fazla kanuni faizin yüzde yüzüne kadar arttırılabiliyorken, 
ticari işler açısından kişilik haklarını ihlal etmemek suretiyle serbestçe 
belirlenebilmektedir. Taraflar temerrüt faizinin oranına ilişkin bir anlaş-
ma yapmamış olmaları ihtimalinde ise adi işler açısından kanuni faiz ora-
nı (yıllık %9) uygulanır. Ticari işler açısından da kanuni faiz oranı uygu-
lanabilir ancak talep halinde TCMB’nin belirlediği orana (11 Ekim 2019 
Tarihinden İtibaren %18,25) göre de uygulanabilir. Taraflar arasında ka-
rarlaştırılan akdi faiz oranı temerrüt faizi oranından fazlaysa, temerrüt fa-
izi oranına kararlaştırılan akdi faiz oranı uygulanır. Yabancı para borçları 
bakımından ise taraflar temerrüt faizi oranını kararlaştırmamışlarsa bu 
oran devlet bankalarının o yabancı paraya bir yıllık vadeli mevduat hesa-
bından uyguladığı en yüksek faiz oranından hesaplanır. Ayrıca temerrüt 
faizi ancak talep halinde uygulanıp, re’ sen dikkate alınmamaktadır.

95 “Asıl borçtan bağımsız olan bu zararın BK’nın 125. maddesinde düzenlenen (10) yıllık 
zamanaşımı süresi içerisinde borçludan istenilmesi mümkündür.” Yargıtay Hukuk Ge-
nel Kurulu, E. 2007/11-55, K. 2007/53, T. 7.2.2007 (www.kazanci.com) E.T. 1.11.2019.
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Temerrüt faizine ilişkin olarak farklı kanunlarda özel düzenlemeler 
mevcuttur. Genel kanun özel kanun çatışması halinde özel kanun hü-
kümleri uygulanacağından dolayı özel kanunlarda belirtilen temerrüt faizi 
oranları uygulama alanı bulacaktır. Yukarıda örneklendiği üzere Kat Mül-
kiyeti Kanunu’nda bahsedilen özel düzenlemeler mevcuttur.

Türkiye, bir çok parametreye bağlı olarak yaşadığı sorunlar nedeniyle 
ekonomik anlamda istikrarlı bir görünüm sergileyememektedir. Yaşanan 
bu istikrarsız süreçlerden dolayı kanun koyucunun ekonomik anlamda 
güçsüzü koruma adına belli başlı düzenlemeler yapma zorunluluğu doğ-
muştur. Bunlardan biri de faize ilişkin düzenlemelerdir. Türk Borçlar 
Kanunu’nda faiz miktarının belirlenmesine ilişkin olarak doğrudan bir 
düzenleme yapılmayıp, 3095 Sayılı Kanuna atıf yapılmak suretiyle faizin 
miktarının ve oranının hesaplanması amaçlanmıştır. 3095 Sayılı Kanun 
ile birlikte ticari işlerde faizin taraflarca kararlaştırılmadığı durumlarda 
TCMB’nin yıllık avans faiz oranına ilişkin tebliğlerine göre temerrüt faizi 
oranları belirlenebilmektedir. TCMB faize ilişkin oranları belirlerken bir-
çok etkeni göz önünde bulundurarak değişen durumlara göre faiz oranla-
rı üzerinde değişiklikler yapabilmektedir. Faiz oranlarının sıkça yükselip 
azalması, tacirler için güvensiz bir ortam oluşturacak ve bu durum eko-
nominin doğrudan etkilenmesine neden olacaktır. Açıklanan nedenlerle 
ticari işler bağlamında temerrüt faizi oranının sıkça değişmesi genel itiba-
riyle borçlu açısından teminatsız bir ortamın oluşmasına neden olacaktır. 

Aşkın zarar kurumundan bahsedebilmek için birtakım şartların bir 
arada bulunması gerekmektedir. Bu şartlar sıralanacak olursa; borçlu-
nun para borcunu ifada temerrüde düşmüş olması, alacaklının zararının 
temerrüt faizi ile karşılanamaması, borçlunun temerrüde düşmede kusu-
ru bulunmadığını ispat edememiş olması ve son olarak borçlu temerrüdü 
ve aşkın zarar arasında uygun illiyet bağının var olmasıdır. 

Alacaklının yalnızca aşkın zarara uğraması yeterli olmayıp aşkın zararı 
ispat yükü altındadır. Bu kapsamda enflasyon halinde alacaklının para 
değerinde yaşanan düşüklük sebebiyle uğradığı zararı ne şekilde ispatla-
yacağı konusu tartışmalıdır. Yargıtay Hukuk Daireleri arasında farklı gö-
rüşler mevcut olduğu görülmekte ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun da 
farklı kararlarına rastlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin 2017 yılında 
vermiş olduğu karar neticesinde bazı dairelerin benimsemiş oldukları uy-

gulamadan vazgeçtikleri ve bu karara uydukları görülmüştür.

Son olarak, alacaklının aşkın zarar tazminatına kavuşabilmesi için 
talepte bulunması gerekmektedir. TBK 122/2 hükmü ışığında bu zara-
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rın asıl dava ile birlikte istenebilmesinin yanında ayrıca bir dava açılmak 
suretiyle on yıllık zamanaşımı süresi içerisinde talep edilebilmesi müm-
kündür.
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IŞÇIYE ILIŞKIN SAĞLIK VERILERININ 
IŞVEREN TARAFINDAN IŞLENMESI

Av. Arda ALTINOK

1. Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 2016’da yü-
rürlüğe girdi; öngörülen 2 yıllık uyum süreci tamamlandı ve yurt içinde-
ki birçok veri sorumlusu VERBİS kaydı hazırlıklarına başladığı (ya da 
başlamadığı) sırada Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından 
03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı karar ile yıllık çalışan sayısı elliden 
çok veya yıllık mali bilanço toplamı yirmi beş milyon TL’den çok olan 
gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve 
tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS kaydı için öngörülen son süre olan 
30.09.2019 tarihi, 31.12.2019’a uzatıldı. Bu gelişme, henüz KVKK uyum 
projelerini tamamlamamış veya hiç başlamamış olan veri sorumluları için 
olumlu olurken, aynı zamanda KVKK uyum projelerini tamamlayan veri 
sorumluları için de hazırlıklarını bir kez daha kontrol etme açısından 
yararlı olmuştur.

Veri sorumlularının KVKK’ya uyum projelerinde kişisel veri işleme en-
vanteri oluştururken ve iş süreçlerini yönetirken en zorlandıkları nok-
talardan birisi işçilere ilişkin sağlık verilerinin toplanması ve işlenmesi 
olmaktadır. Zira bilindiği üzere KVKK’nın 6’ncı maddesinin birinci fıkra-
sında özel nitelikli kişisel veriler sınırlı sayıda sayılmak suretiyle kişilerin 
ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya 
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili 
verileri ile biyometrik ve genetik verileri olarak belirtilmiştir. Aynı mad-
denin üçüncü fıkrasında sağlık ve cinsel hayat verilerinin ancak kamu 
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım 
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlan-
ması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası 
aranmaksızın işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Yazımızın konu-
sunu işçilerin sağlık verileri oluşturduğundan, cinsel hayat ve diğer özel 
nitelikli kişisel verilere burada değinilmemiştir.
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2. Sorun

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, bu yazımızda bahsedeceğimiz veri 
sorumlusu olan işverenler, hekimlik, tedavi ve bakım hizmetleri veren 
poliklinik, muayenehane ve hastane ya da sigorta sektöründeki özel hu-
kuk ve kamu hukuku kişileri dışında kalan özel hukuk ve kamu hukuku 
kişilerdir.

Uygulamada en çok tartışılan konulardan birisi açık rıza ile işleneceği 
hüküm altına alınan sağlık verileri hakkında personellerin açık rıza 
vermemeli veyahut verdikleri açık rızaları geri almaları halinde iş ve iş 
sağlığı güvenliği mevzuatlarındaki hukuki yükümlülüklerin nasıl yeri-
ne getirileceği olmaktadır.1

2.1. İşverenin İşçisinin Sağlık Verilerini Toplama ve Saklama Yü-
kümlülüğü

Bu konuda işverenin işçinin sağlık gözetimini yapmak, sağlık dosya-
sını oluşturmak ve bunu saklamak noktasındaki yükümlülükleri çeşitli 
kanun ve yönetmeliklerde düzenlenmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15’inci maddesine 
göre;

“(1) İşveren;

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risk-
lerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapıl-
masını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan 
işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâ-
linde.

1 Bu konuda ALO 198- KVKK Bilgi Danışma Hattı tarafımızdan arandığında sağlık veri-
lerinin ancak kişinin açık rızası ile işlenebileceği, işçi ileride açık rızasını geri alıp 
verilerinin silinmesini talep etse dahi kanuni bir saklama yükümlülüğü varsa işveren 
olarak sağlık verilerini bu kanuni zorlayıcı sebebi açıklamak suretiyle silme talebi-
ni reddedebileceği bilgisi verilmiş; akabinde kendilerine yöneltilen ve işbu yazımızda 
Çözüm başlığı altında ileri sürülen görüşler sorulduğunda ise detaylı bilgi almak iste-
niyorsa Kurum’a 3071 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapılabileceği bilgisi veril-
miştir. 

 Ayrıca bilindiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun https://www.kvkk.gov.tr/
Icerik/6562/Surekli-Isci-Kadrolarina-Iliskin-Ilan URL adresinde yayımlanmış olan iş 
başvuru ilanına ilişkin aydınlatma metninde de sağlık verilerinin açık rıza ile işleneceği 
belirtilmiştir.
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4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin 
tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, 
yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan 
işe başlatılamaz. 

(3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kap-
samında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 
50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet 
sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar 
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, veri-
len kararlar kesindir. 

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı 
her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarı-
nın korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 7’nci maddesine 
göre;

“(1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak 
kaydıyla;

a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her 
türlü kaydı,

b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle 
çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar.

(2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya 
başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı 
olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir 
ay içerisinde gönderir.

(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlükleri (Mülga ibare:RG-18/12/2014-29209) (…)veya noterce her 
sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

(4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri 
hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı 
deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

(5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve 
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düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişle-
rinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 13’üncü 
maddesine göre;

“(1) İSGB ve OSGB’le2r, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü 
koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma 
ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneri-
ler hazırlayarak onayına sunulmasından,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak 
sağlık gözetiminin uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri 
konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil 
müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının 
hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması 
gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamı-
nın gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı 
ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının ka-
yıt altına alınmasından,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi 
sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi 
sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki 
kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından, 

f) İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk 
ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, 
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hiz-

2 Mevzuattaki kısaltmalar olan,
 İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yü-

rütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
 Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi 

bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gös-
teren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere 
kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi 
ifade etmektedir.



183İşçiye İlişkin Sağlık Verilerinini...  • Av. A. ALTINOK

met verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilme-
diğinin izlenmesinden sorumludurlar.”

Nitekim işbu Yönetmelik ekinde (Ek-2) bulunan İşe Giriş/ Periyodik 
Muayene Formu içeriğinden işverenin sağlık muayenesi kapsamında han-
gi kişisel verileri toplayacağı ve saklayacağı geniş ve detaylı bir şekilde 
gözlemlenmektedir. 

4858 sayılı İş Kanunu’nun 75/1’inci maddesine göre;

“İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren 
bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer ka-
nunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıt-
ları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere 
göstermek zorundadır.” düzenlemesi ile “diğer kanunlar”a atıf yapıla-
rak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ikincil mevzuatları kapsamında 
öngörülen personel periyodik ve işe giriş muayene formlarının da özlük 
dosyasının bir parçası olduğu belirtilmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
21’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre;

“Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen iş-
lerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı ola-
rak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe gir-
meden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı 
işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca 
sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği işverene ödettirilir.”

Görüldüğü üzere mevzuatta işverene işçinin sağlık gözetimini yapma, 
işçinin sağlık dosyasını oluşturma ve saklama, periyodik muayenesini 
yaptırma yükümlülükleri yüklemiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
26’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (f) bendinde ise bu yükümlülüklere 
aykırılık halinde işveren aleyhine idari para cezası yaptırımı düzenlen-
miştir. İdari para cezasına konu eylemler ise işçiyi sağlık gözetimine tabi 
tutmama veya işçiden sağlık raporu almama öngörülmüştür. Aynı şekilde 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 76’ncı madde-
sinde de yasal olarak sağlık raporu alması gerektiği halde sağlık raporu 
almaksızın işçiyi çalıştıran işverenin, bu nedenle SGK’nın yaptığı sağlık 
hizmeti giderlerinin işverenden tazmin edileceği hüküm altına alınmıştır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağ-
lık raporu olmadan işe başlatılamayacağı kesin bir şekilde hüküm altına 
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alınmış, sağlık raporlarının işyeri hekiminden alınacağı da ayrıca belirtil-
miştir. Ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için bu 
sağlık raporlarının hastane veya aile hekimlerinden alınabileceği istisna 
olarak belirtilmiştir.

Yukarıda atıf yapılan mevzuatlar kapsamında işverenin işçisinden işe 
giriş ve işin devamı sırasında işçinin sağlık gözetimini yapmak ve sağlık 
raporu almak zorunda olduğu tartışmasızdır. 

2.2. İşverenin İşçinin Sağlık Verileri Açısından Veri Sorumlusu Sıfatı

Yukarıda, işçinin sağlık gözetimini yapma ve işe girişlerde (bazı iş sı-
nıfları için ayrıca işe devam sırasında periyodik olarak) sağlık raporu 
alma yükümlülüğünün işveren üzerinde olduğundan bahsedilmişti. Bilin-
diği üzere veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıta-
larını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden 
sorumlu olan kişidir.

Yukarıda atıf yapılan yükümlülükler kapsamında KVKK perspektifin-
den bakıldığında işverenin, çalıştırdığı işçilerin kişisel sağlık dosyalarını 
tutmakla ve saklamakla yükümlü olması sebebiyle, bu kişisel sağlık dos-
yaları içerisindeki sağlık verileri bakımından veri sorumlusu olduğu so-
nucuna ulaşılmalıdır. Zira her ne kadar sağlık verisi toplama ve saklama 
yükümlülüğü kanundan kaynaklansa da, sağlık verilerinin İSGB aracılı-
ğıyla mı yoksa OSGB aracılığıyla mı, dijital ortamda mı yoksa Yönetmelik 
ekindeki muayene formu aracılığıyla mı toplanacağı noktasında karar ve-
ren, başka bir anlatımla sağlık verilerinin toplanma vasıtasını belirleyen, 
sağlık verilerinin işleneceği sistemleri kuran ve yöneten kişi işveren ola-
cağından işverenin veri sorumlusu tanımına paralel faaliyetler yürüteceği 
görülmektedir. 

Veri işleyen perspektifinden yorum yapılırsa da bu kez burada işveren-
lerin esasında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin Ek-2’sin-
de bulunan İşe Giriş/ Periyodik Muayene Formu aracılığıyla kanun ve Ba-
kanlık tarafından talep edilen bir kısım sağlık verilerini, Yönetmelik’le 
Bakanlık tarafından verilen yetkilendirmeye istinaden toplamak ve sakla-
mak suretiyle veri işlediği, dolayısıyla KVKK uyarınca işçinin İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ile ikincil düzenlemeleri kapsamında toplanan sağlık 
verileri kapsamında veri sorumlusu değil, veri işleyen sıfatını haiz olduğu 
savunulabilecektir. Ancak bu sav, işçi sağlık dosyalarının esasında işve-
renin kurduğu veri kayıt sisteminin (özlük dosyası) bir parçası olduğu, 
veri işleme (muayene) faaliyetinde yöntemi belirleyenin (İSGB mi yoksa 
OSGB mi kararı) işveren olduğu, veri işleme amacını da esasen kanuna 
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uygun faaliyet gösterme amacını güden işverenin belirlediği hususları göz 
önünde bulundurulduğunda tam olarak savunulabilir gözükmemektedir.

Nitekim uyum süreçlerinde de sıklıkla tavsiye edilen “işçi sağlık ra-
porlarının/ dosyalarının özlük dosyası içerisinden çıkartılarak işyeri 
hekimi bünyesinde muhafaza edilmesi” hususu işverenin veri sorumlu-
su sıfatını ortadan kaldırmayacaktır. Zira KVKK’nın 12’nci maddesindeki 
kişisel verilerin muhafazasına ilişkin olarak işverenin yükümlülüğünün 
sağlanması adına bu tavsiye genel olarak verilmektedir. Zira özel nite-
likli kişisel verilerden olan sağlık verilerinin işin devamı sırasında İnsan 
Kaynakları departmanı bünyesinde saklanması veri gizliliği ve güvenliği 
riskleri barındırabileceğinden, bu sağlık verilerinin doğrudan veriyi temin 
eden işyeri hekimi bünyesinde saklanması daha uygun olacaktır. Ancak 
belirttiğimiz üzere bu tedbir, işverenin veri sorumlusu sıfatını ortadan 
kaldırıcı nitelikte değildir.

İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki yükümlülükleri-
ni yerine getirmek için dilerse kendi bünyesinde bir birim kurabilir, diler-
se bu hizmeti dışarıdan alabilir. İşyeri içerisinde kurulacak bu birim İşye-
ri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) olarak mevzuatta tanımlanmış olup, 
bu hizmetin dış kaynaktan alınacak olması halinde ise bu hizmet ancak 
mevzuat kapsamında izne tabi olarak kurulan Ortak Sağlık ve Güven-
lik Birimi (OSGB) adlı tüzel kişiliklerden alınabilmektedir. Ancak her iki 
durum da kanımızca işverenin veri sorumlusu sıfatını etkilememektedir.

2.3. Sağlık Verilerine İlişkin Olarak İşçinin Açık Rıza Vermemesi 
veyahut Vermiş Olduğu Açık Rızayı Geri Alarak Verilerinin Silinmesi-
ni Talep Etme Sorunu

Esas itibariyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ve KVKK’nın işve-
renin işçinin sağlık verilerini ancak açık rıza ile işleyebileceği yönündeki 
yorumu bu noktada birtakım sorunları gündeme getirmektedir: 

- İşçi, işe giriş sırasında sağlık verilerinin (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu hükümlerini yerine getirmek amacıyla) toplanmasına ve işlenmesine 
açık rıza vermediği takdirde ne olacaktır?

- İşçi, işe giriş sırasında sağlık verilerinin (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu hükümlerini yerine getirmek amacıyla) toplanmasına ve işlenmesine 
vermiş olduğu açık rızasını geri aldığı takdirde ne olacaktır?

- İşçi, işe devam sırasında işverenin periyodik muayene yükümlülüğü 
kapsamında sağlık verilerinin (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hüküm-
lerini yerine getirmek amacıyla) toplanmasına ve işlenmesine açık rıza 
vermediği takdirde ne olacaktır?
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Bu noktada şayet Alo 198’den aldığımız yanıtta olduğu gibi açık rıza 
mutlak şart kuralıyla yola çıkıldığı takdirde yukarıdaki sırayla şu sorun-
lar doğmaktadır:

- İşçinin işe giriş sırasında sağlık verilerinin işveren tarafından işlen-
mesine açık rıza vermemesi sebebiyle iş akdinin kurulmaması KVKK’da 
öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehber ve kararlarında 
da vurgulanan açık rızanın hizmet şartına bağlanamayacağı ve açık 
rızanın hür iradeyle verilmesi gerektiği ilkelerine aykırılık teşkil edecek-
tir. Zira “işçi, işe girişte sağlık verilerini açık rızası ile vermelidir.” görü-
şü savunulduğu takdirde bu kez işçinin açık rıza vermediği durumlarda 
işveren de kendisini İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na karşı korumak 
adına işçi ile iş sözleşmesi akdetmeyecektir. Bu durumda işçinin T.C. 
Anayasası md. 49’da düzenlenen temel haklarından olan çalışma hakkı 
salt KVKK’nın bu şekilde katı yorumlanmış olması sebebiyle kısıtlanmış 
olacaktır.

- İşçinin işe giriş sırasında vermiş olduğu açık rızasını geri alması ha-
linde sağlık verileri Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında 
imha edildiği takdirde işveren aleyhine gerek İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu’nun 26/1(f) hükmündeki idari para cezası gerekse Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki rücu hükümleri uygu-
lanabilecektir. Diğer yandan KVKK md. 7’deki “işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması” ibaresinde yer alan “sebep” sözcüğünün, 
md. 6’daki özel nitelikli kişisel veri işleme “hukuki sebepleri” olarak değil 
de “kişisel veri işleme amacı” olarak yorumlanması halinde bu kez veri 
sorumlusu olan işveren, işçi açık rızasını geri alsa dahi İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu ile ikincil düzenlemelerini gerekçe göstererek sağlık verile-
rini imha etmeyeceğini ilgili kişi olan işçiye bildirebilir. Bu, “sonradan geri 
alınan açık rıza” durumu için bir çözüm olsa da yukarıda bahsettiğimiz 
“baştan verilmeyen açık rıza” durumu için çözüm olamamaktadır.

- Nihayet (tehlikeli sınıftaki bir işkolunda çalışan) işçinin, işin devamı 
sırasında periyodik muayene olmak istememesi, başka bir ifadeyle işin 
devamı sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince alınması ge-
reken periyodik muayene formunun doldurulması sırasında toplanacak 
sağlık verileri için açık rızasını vermemesi halinde bu kez veri sorumlusu 
olan işverenin, yasal yükümlülüğü karşısında zor duruma düşmemek için 
işçinin iş akdini feshetmesi kaçınılmazdır. Burada da aslında yukarıda 
izah ettiğimiz üzere hem açık rızanın hizmet şartına bağlanamayacağı 
ve açık rızanın hür iradeyle verilmesi gerektiği ilkelerine aykırılık hem 
de işçinin T.C. Anayasası md. 49’da düzenlenen temel haklarından olan 
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çalışma hakkının kısıtlanması söz konusu olacaktır. Ayrıca ek olarak iş-
verenin işe iade davasıyla da karşı karşıya kalabilecektir.

3. Çözüm Önerisi

Yukarıdaki başlık altında kısaca sıralanan sorunlar doğrudan doğruya 
KVKK’nın “açık rızanın hür iradeye dayalı olması, baskı altında verilme-
mesi” ilkeleri ve T.C. Anayasası’nda düzenlenen “çalışma hakkı” ile ilgili 
olup, KVKK’nın hatalı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Yukarıda 
zikredilen soruna karşı çözüm önerimizi aşağıda başlıklar altında sunu-
yoruz. Ayrıca aşağıdaki son alt başlıkta da genel çözüm önerimize alterna-
tif olarak benimsenebilecek bir çözüm önerisi bulunmaktadır.

3.1. İşverenin Sır Saklama Yükümlülüğü

Çözüm önerimiz kapsamında KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3’üncü fık-
rasının ikinci cümlesindeki “…amacıyla, sır saklama yükümlülüğü al-
tında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ….” 
kısmında yer alan “sır saklama yükümlülüğü” ibaresine değinmek gerek-
mektedir. Burada, işverenin KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası-
nın ikinci cümlesi açısından “sır saklama yükümlülüğü” altında bulunan 
kimse olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

Hemen belirtelim ki, Alo 198’i arayıp bu soruyu sorduğumuzda aldığı-
mız yanıt işveren sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kimseler-
den olmayıp, burada kastedilenin sağlık kuruluşları, hastaneler, he-
kimler olduğu belirtilmiştir. Ancak biz bu görüşe katılmıyoruz.

Şöyle ki, KVKK’da “sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler” 
ifadesi kullanılarak genel bir sır saklama yükümlülüğüne işaret edilmiş, 
doğrudan hekimler veya sağlık kuruluşları ifade edilmemiştir. Dolayısıy-
la burada kimlerin sır saklama yükümlülüğü altında olduğu diğer yasal 
düzenlemelere bakılarak tespit edilmelidir. Örneğin avukatların Avukat-
lık Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca, bankalar da Bankacılık Ka-
nunu’nun 73’üncü maddesi uyarınca sır saklamakla yükümlü kılınmış-
lardır. İşte aynı doğrultuda işverenler de İş Kanunu’nun özlük dosyası 
başlıklı 75’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işveren, işçi hakkında 
edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak 
ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla 
yükümlüdür.3

Bu noktada işverenin, sır saklama yükümlülüğü İş Kanunu’nun “öz-
lük dosyası”nı düzenleyen 75’inci maddesinde düzenlendiğinden, salt sis-

3 Sevgi Erarslan Türkmen, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın 
Aranmadığı Haller, Oniki Levha, İstanbul, 2019, s. 170.
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tematik bir yorum suretiyle sır saklama yükümlülüğünün sadece özlük 
dosyası içeriği ile ilgili olduğu sonucuna varılmamalıdır. Bir an için böyle 
bir hatalı yorum yapılsa dahi, aynı maddenin birinci fıkrasında işverene 
“diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü bel-
ge ve kayıtları saklama” yükümlülüğü getirildiğinden ve “diğer kanun” 
ibaresiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da anlaşılacağından, işverenin 
sır saklama yükümlülüğünün kapsamının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ve ikincil düzenlemeleri kapsamında toplanacak olan sağlık verilerini de 
kapsayacağı açıktır.

Dolayısıyla KVKK md. 6’da bahsi geçen “sır saklama yükümlülüğü al-
tındaki kişiler” ifadesinin dar yorumlanmasını gerektiren hukuki sebep-
lerin bulunmadığı, yürürlükteki birçok mevzuatta, birçok kişi ve meslek 
grubu için sır saklama yükümlülüğünün düzenlendiği, bu doğrultuda İş 
Kanunu’nda işverene işçinin sağlık verileri açısından da sır saklama yü-
kümlülüğü yüklendiği tartışmadan uzaktır. 

3.2. İşverene Yüklenen Yükümlülüklerin Kamu Sağlığının Korun-
ması ve Önleyici Hekimlik ile Tıbbi Teşhis Amaçları Kapsamında Ol-
ması

Yukarıda işçinin sağlık verileri açısından işverenin sır saklama yü-
kümlülüğü altında bulunan bir kişi olduğu ortaya koyulmuştu. Bu başlık 
altında ise KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının ikinci cümlesin-
deki “…ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla…” kısmında yer alan 
amaçlara değinmek gerekmektedir. 

Burada ortaya koyulması gereken, işverenin işe giriş ve işin devamı 
sırasında işçisinin sağlık verilerini işlemesinin kamu sağlığının korun-
ması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yöne-
timinden bir veya birden fazlasının amaçlanıp amaçlanmadığıdır. Belirt-
mek gerekir ki burada yazılı amaçlardan herhangi birinin mevcut olması 
halinde ve diğer şartların da varlığı durumunda ilgili kişinin açık rızası 
alınmaksızın sağlık verileri işlenebilecektir.

Kamu sağlığının korunması, tekil bir hastalığın tedavisinden ziyade 
toplumda sağlık sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla eğitim politikası 
oluşturma, regülasyonlar yapma, hizmet yönetme, araştırma yapma gibi 
kümülatif faaliyetleri ifade etmektedir.4 Bu doğrultuda İş Sağlığı ve Güven-

4 Erarslan Türkmen, a.g.e., s. 175.
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liği Kanunu ve Bakanlıklar tarafından yürürlüğe koyulan yönetmeliklerin 
netice olarak kamu sağlığını koruma faaliyetlerinin bir sonucu olduğu, bu 
mevzuatlara uygun hareket eden işverenlerinse kamu sağlığını koruma 
amacıyla hareket ettiği sonucuna ulaşılabilecektir. Zira her bir işverenin 
işe girişte işçilerin sağlık raporlarını alması ve mevzuatta öngörülen 15 
yıl süreyle saklaması suretiyle regülasyonlara uygun hareket etmelerinin 
bir sonucu olarak, çalışan tüm işçilerin iş sağlığı ve güvenliği temin edile-
cek; bu doğrultuda tüm toplum genelinde kamu sağlığı korunmuş olacak-
tır. Gerçekten de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amaç başlıklı 1’inci 
maddesinde “Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için 
işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülük-
lerini düzenlemektir.” şeklindeki hükümle kanunla belirlenen esaslarla 
güdülen amaçlardan birisinin de mevcut sağlık şartlarının iyileştirilmesi 
olduğu tespit edilmektedir. 

Tıbbi teşhis ifadesi için de yapılacak geniş bir yorumla aslında İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanunu ve Bakanlıklar tarafından yürürlüğe koyulan 
yönetmeliklerin dolaylı da olsa tıbbi teşhisi amaçladığı, mevzuata uygun 
davranan bir işverenin de yine dolaylı olarak tıbbi teşhis amacı hareket 
ettiği söylenebilecektir. Şöyle ki; verem hastası olan bir işçi, işe giriş sıra-
sında işveren tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ikincil mevzu-
atları kapsamında talep edilen sağlık raporunu aldığı sırada verem tetkiki 
de yaptıracağından hastalığı teşhis edilmiş olacaktır. 

Netice olarak işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ikincil mevzu-
atları hükümleri uyarınca işe giriş ve işin devamı sırasında işçisine ilişkin 
sağlık verilerini işlemesinin KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının 
ikinci cümlesindeki “kamu sağlığının korunması” ve hatta “tıbbi teşhis” 
amaçlarını yerine getirdiği sonucuna ulaşılmalıdır.

3.3. Sonuç 

Çözüm önerimizin özü, işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kap-
samındaki işçinin sağlık raporunu alma ve saklama yükümlülüğünü ye-
rine getirirken KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının ikinci cüm-
lesindeki “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu 
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım 
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlan-
ması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası 
aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebebine istinaden açık rıza almak-
sızın veri işleyebilmesidir. Zira aksi yönde yorum yapıldığı takdirde yu-
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karıda 2.3. no’lu başlık altında izah edilen hukuki çelişki ve sorunların 
gündeme gelmesi kaçınılmazdır. 

Nitekim KVKK’nın amacı ve ruhu gereği veri sorumlularının veri işleme 
faaliyetlerinin şeffaf ve meşru amaçlara yönelik olması esastır; yine veri 
işleme faaliyetlerinde alınacak açık rızanın da hür iradeye dayalı olması 
ve baskı altında alınmaması gerekmektedir. Halbuki uygulamada işveren-
lerin (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ikincil mevzuatlarının kendilerine 
yükledikleri yükümlülükler sebebiyle) işe giriş ve işin devamı sırasında iş-
çilerden sağlık raporu almak için zorla açık rıza aldıkları görülmektedir. 
Zira aksi durumda işverenler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ikincil 
mevzuatlarının yüklediği yükümlülükler ve öngörülen idari para cezaları 
sebebiyle zor durumda kalacaklardır. Bu durumda ya KVKK’nın ruhuna, 
amacına ve ilkelerine aykırı hareket edilerek işçilerden hür iradeye da-
yanmayan, baskı altında açık rıza alınacak ya da açık rıza vermeyen işçi-
lerle iş akdi kurulmayacak veya mevcut iş akitleri feshedilecektir. Günün 
sonunda işçilerin T.C. Anayasası md. 49’da düzenlenen çalışma hakları 
kısıtlanmış olacaktır. Halbuki KVKK’nın amacı veri işlemeyi zor hale ge-
tirmek değil, veri işlemeyi şeffaf ve meşru amaçlara dayandırmaktır.

Tüm bu sorunların önüne geçilmesi adına KVKK’nın 6’ncı maddesinin 
3’üncü fıkrasının ikinci cümlesi İş Kanunu’nun 75’inci maddesi uyarınca 
sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işverenlerin İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ile ikincil mevzuatları kapsamında kamu sağlığının 
korunması (ve hatta tıbbi teşhis) amacıyla işe giriş ve işin devamı sıra-
sında işçilerden sağlık raporu alırken ve işçilerin kişisel sağlık dosyala-
rını oluştururken işlediği sağlık verileri için ilgili kişilerin açık rızaları-
nın aranmayacağı şeklinde yorumlanmalıdır.

3.4 Alternatif Çözüm: İşverenin Veri İşleyen Olması

KVKK’nın 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının ikinci cümlesini yuka-
rıda belirttiğimiz şekilde yorumlamak yerine alternatif bir çözüm olarak 
işverenlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ikincil mevzuatları kap-
samında öngörülen işe giriş ve işin devamı sırasında işçilerden sağlık 
raporu alma ve işçilerin kişisel sağlık dosyalarını oluşturma yükümlü-
lüğünün yerine getirilmesi sırasında veri işleyen sıfatıyla hareket ettiği 
yorumu yapılabilecektir.

Bu yorumun en güçlü dayanağı ise İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
Yönetmeliği’nin Ek-2’sinde bulunan İşe Giriş/ Periyodik Muayene Formu 
aracılığıyla kanun ve Bakanlık tarafından talep edilen bir kısım sağlık ve-
rilerinin işveren aracılığıyla toplandığı ve saklandığı gerçeğidir. Zira ger-
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çekten de uygulamadaki hemen hemen tüm işe giriş ve periyodik muaye-
ne formları Yönetmelik Ek-2’deki formatın aynısıdır. Dolayısıyla burada 
işverenlerin sadece bir aracı olduğu, bu verilerin toplanma amacı nokta-
sında karar verici mekanizmanın kanun koyucu ve Bakanlık olduğu, iş-
verenin yegâne yükümlülüğünün “toplamak” ve “15 yıl saklamak” olduğu 
gözetildiğinde gerçekten de işverenler veri sorumlusu sıfatıyla değil, veri 
işleyen sıfatıyla hareket ettiğinden ilgili kişilerden açık rıza alma yüküm-
lüğü işveren üzerinde olmayacaktır.



TEBLIGAT HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR 

Av. Irem ILERI

GİRİŞ

Tebligat, adli işlemlerin gerçekleştirilmesinde başlangıç teşkil eden 
ve söz konusu işlemlerin hukuki sonuç doğurmasını sağlayan şekli bir 
işlemdir1. Diğer bir ifadeyle tebligat, ilgililerin davaya ilişkin bir işlemi 
öğrenebilmesi için, usulüne uygun olarak yapılan belgeleme işlemi olarak 
tanımlanabilir2. 

Tebligat kurumunun temeli, medeni yargılama usulüne hakim olan 
ilkeler kapsamında olan hukuki dinlenilme hakkına dayanmaktadır. 
Hukuki dinlenilme hakkı davanın açılmasından başlayarak kararın ke-
sinleşmesine kadar olan süre içerisinde tarafların yargılamanın tüm aşa-
malarından ve yapılan işlemlerden haberdar olmalarını gerektirir3. Bu 
anlamda tebligat, hukuki dinlenilme hakkının bir unsuru olan bilgi sahibi 
olma hakkının hayata geçirilmesine hizmet etmektedir. 

Tebligat, davacının hak arama hürriyeti ile davalının adil yargılanma 
hakkının karşı karşıya geldiği bir mesele olmasından dolayı yargılamada-
ki rolü yadsınamayacak kadar önemlidir4. Tebligat sürecinde meydana 
gelebilecek bir yanlışlık, eksiklik veya usulsüzlük adil yargılanma hakkı 
ihlaline kadar varacak sonuçlar doğurabilecektir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu 7/a maddesine ekleme yapılmak suretiyle 
düzenleme alanı bulan elektronik tebligat usulü her ne kadar diğer teb-
ligat usullerinin uygulanmasında meydana gelebilecek sorunları azaltmış 
olsa da elektronik tebligat kullanımının ihtiyari olması göz önünde tutul-
duğunda halen diğer tebligat yollarındaki sorunların devam ettiği de göz 
ardı edilmemelidir. 

1 RUHİ, Ahmet Cemal, Adli Yardım, Tebligat ve İstinabe, Güncellenmiş 2.Baskı, Seçkin 
Yayınevi, Ankara, Şubat 2016, s.173.

2 KURU, Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, 
Ağustos 2016, s.847.

3 EROĞLU, Osman, Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme, Seçkin Yayınevi, Ankara, 
Eylül 2018, s.74.

4 BUDAK, Ali Cem / KARAASLAN, Varol, Medeni Usul Hukuku, Güncellenmiş 2. Baskı, 
Adalet Yayınevi, Ankara, Eylül 2018, s.126.
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Bu çalışmada, tebligat hukukunun güncel sorunlarına değinilecek olup 
Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde konular hakkında kısaca bilgi verilmek suretiyle 
özellikle tartışmalı hususlara yer verilecektir. Aynı zamanda doktrindeki 
görüşler ve Yargıtay kararlarından destek alınarak yer yer çözüm önerileri 
sunulacaktır. Belirtmek gerekir ki çalışmada yurtiçine yapılan tebligatlar 
kapsamında oluşturulmuş olup farklı usul ve esaslara tabi olan yurtdışı-
na tebligat bahsine değinilmeyecektir. Bunun yanı sıra tebligat suçlarına 
da bu çalışma kapsamında yer verilmeyecektir. 

Çalışma beş kısımdan oluşmakta olup öncelikle mevzuattan kaynak-
lanan sorunlara yer verilerek Tebligat Kanunu madde 20, 22 ve 16 de-
ğerlendirilecektir. Devamında tebligat sürecine katılan kişilerden doğan 
sorunlar ayrıntılı biçimde ve birtakım alt başlıklara ayrılarak inceleme 
konusu yapılacaktır. Bu kısımda tebligat çıkarılmasını talep edenlerden 
kaynaklanan, tebligat görevlisinden kaynaklanan, muhatap ve tebligatı 
kabule yetkili kişilerden doğan ve son olarak muhtarlardan kaynakla-
nan sorunlar incelenecektir. Akabinde ilanen tebligata ilişkin sorunlar ve 
güncel bir tebligat usulü olan elektronik tebligat kapsamındaki sorunlar 
değerlendirilecektir. Nihayet tebligat giderlerine ilişkin sorunlara değini-
lerek çalışma tamamlanacaktır.

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

A- TEBLİGAT KANUNU 20. MADDEYE İLİŞKİN SORUNLAR

Teb. K. madde 20 (Teb. Yön. m. 29) muhatabın adres sistemine ka-
yıtlı yerleşim yerinden geçici olarak ayrılması halinde izlenecek usulü 
düzenlemiştir. Bu kapsamda 13, 14, 16, 17 ve 18. maddelerde sayılan 
kişiler, muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiğini beyan ederlerse 
tebliğ mazbatasına bu husus geçirilerek ve beyanda bulunan tarafından 
imzalanarak bu kişilere tebligat yapılması mümkündür. Bu kişilerin teb-
liğ evrakını almaktan kaçınması halinde ise Teb. K. madde 21 hükmüne 
göre tebligat yapılacaktır. 

Teb. K. 20. maddenin son cümlesinde; “Bu maddeye göre yapılacak 
tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18. maddelerde 
yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa 
bu tarihten itibaren on beş gün sonra yapılmış sayılır.” ifadesine yer 
verilmektedir. Burada kanun lafzının yeterince açık olmaması sürelerin, 
tebligatı almaya yetkili kişilerce tebliğ evrakının teslim alındığı tarihte mi 
yoksa bu tarihten itibaren on beş sonra mı başlayacağı konusunda tar-
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tışmalara yol açmaktadır5. Doktrindeki hakim görüş tebligatın, tebligatı 
almaya yetkili kişilerce teslim alındığı tarihten on beş gün sonra yapılmış 
sayılacağı yönündedir6. Bu görüşün benimsenmesinin sebebi, kişileri te-
bellüğden imtina etmeye teşvik edecek bir uygulamanın önüne geçmek-
tir7. Yargıtay ise bu konu ile ilgili olarak 2004 tarihli bir kararında Teb. 
K. 20. maddenin lafzından hareketle yorum yaparak aksi yönde karar 
vermiştir8. 

Teb. K. 20. maddesinin yeterince açık düzenlenmemesinden doğan bu 
tartışmaların önüne geçebilmek adına ilgili maddede değişiklik yapılması 
kanaatindeyiz. Nitekim maddenin bu hali farklı yorumlanmasına sebep 
olmaktadır. Madde metnindeki söz konusu çelişki ve karmaşa giderilme-
dikçe bu konudaki tartışmaların devam edeceği açıktır9. Bu nedenle mu-
hatabın geçici olarak başka bir yere gitmiş olması durumu dikkate alına-
rak; maddenin son cümlesindeki “tarihte” kelimesinin “tarihten” olarak 
düzeltilmesinin ve gerek muhatap yerine tebligatı kabule yetkili olanların 
gerek tebligatın 21. maddeye göre yapılması halinde ihbarnamenin kapıya 
yapıştırılması tarihinden itibaren on beş gün sonra yapılmış sayılmasının 
daha uygun olacağını kabul etmek gerekir10.

B- TEBLİGAT KANUNU 22. MADDEYE İLİŞKİN SORUNLAR

Teb. K. madde 22 (Teb. Yön. m. 34) gereğince, muhatap yerine kendi-
sine tebliğ yapılacak kimsenin görünüş itibari ile on sekiz yaşından aşağı 
olmaması ve bariz şekilde ehliyetsiz bulunmaması gerekmektedir. Muha-
tap yerine tebligat yapılacak kişiler için yaş ve ehliyet şartı aranırken genel 
görünümü ile hal ve şartları dikkate alınmakta ayrıca bir kimlik göste-

5 KURT KONCA, Nesibe, “Türk Hukukunda Tebligata İlişkin Güncel Sorunlar Ve Çö-
züm Önerileri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.27, S.114, Eylül 2014, s. 250. 

6 EKECİK, Şükran / DURAN, Osman, “Tebligat Kanunu’nun 20. Maddesi Üzerine Dü-
şünceler”, Ankara Barosu Dergisi, 2013/3, s.99., SÜTÇÜ, Nezih, “Adli Tebligatla İlgili 
Sorunlar”, İstanbul Barosu Dergisi, C.80, S.5, Eylül 2006, s.1993., KURT KONCA, 
a.g.m., s.250., Aksi yönde görüş için bkz. ÖZBAY, İbrahim / YARDIMCI, Taner Emre, 
Tebligat Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, Kasım 2018, s.91., MUŞUL, Timuçin, Teb-
ligat Hukuku, Gözden Geçirilmiş Ve Genişletilmiş 7.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 
Ağustos 2018, s.343.

7 SÜTÇÜ, a.g.m., s.1991.
8 “7201 Sayılı Kanunun değişik 20 son maddesi gereğince tebliğ evrakı muhatap 

adına tebligat yapılabilecek kimseye verildiği için, tebligatın 11.10.2003 tarihinde 
yapıldığının kabul edileceğine, adı geçenin tebellüğden imtina etmemesi sebebiy-
le ihbarname kapıya yapıştırılmadığı için tebliğ işleminin 15 gün sonra yapılmış 
sayılacağına yönelik hükmün burada uygulanmasının mümkün bulunmamasına…” 
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, E. 2004/1897, K. 2004/7104, T. 25.3.2004 (www.kazanci.
com) E.T. 16.11.2019.

9 SÜTÇÜ, a.g.m., s.1993.
10 EKECİK / DURAN, a.g.m., s.99.
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rilmesi şartı aranmamaktadır11. Söz konusu düzenlemeye göre muhatap 
yerine tebligat yapılacak olan şahıs gerçekte on sekiz yaşından küçük olsa 
dahi görünüş itibari ile on sekiz yaşında veya daha büyük görünüyor ise 
tebligat usulüne uygun yapılmış sayılacaktır12. Ancak on sekiz yaşından 
belirgin şekilde küçük kişiye yapılan tebligat usulsüz olup ancak muhata-
bın bu tebligattan haberdar olduğunu bildirdiği tarihte kendisine tebligat 
yapılmış sayılacaktır. 

Görünüm itibari ile on sekiz yaş şartının getirilmiş olması tebliğ evrakı-
nı teslim alan kişinin tebligatın önemini kavrayacak durumda olması için 
aranmaktadır13. Üzerinde durulması gerekir ki, tebligatın yargılamanın 
işleyişi açısından önemi göz önünde bulundurulduğunda yalnızca görü-
nüm itibari ile on sekiz yaş şartının getirilmiş olmasının isabetli olmadığı 
kanaatindeyiz. Hayatın olağan akışına göre, kişinin yaşını tespite elverişli 
herhangi bir kimlik kartını yanında bulundurması kuvvetle muhtemeldir. 
Nitekim günümüz koşullarında kimlik bulunmasa dahi şahısların tele-
fonlarından e-Devlet uygulamasına erişim sağlayarak kimliklerini göster-
meleri ve yaş tespiti yapılması mümkündür. Yargıtay’ın da 1977 yılında 
vermiş olduğu bir kararda görünüş itibari ile yaşı esas almayıp kişinin 
gerçek yaşını dikkate alarak hüküm verdiği görülmektedir14. 

C- TEBLİGAT KANUNU 16. MADDEYE İLİŞKİN SORUNLAR

Teb. K. madde 16 (Teb. Yön. m. 25) hükmüne göre, muhatap adre-
sinde bulunmaz ise tebliğ, kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya 
hizmetçilerinden birine yapılabilir. Madde metninde geçen “hizmetçiler” 
ibaresi ile aranan, konutta daimi olarak çalışmadır. Doktrinde bu konu 
ile ilgili, tebligat yapılırken ev hizmetlerini gören kişinin o konutta sürek-
li olarak oturup oturmadığına bakılması gerektiği15 ve muhatabın evine 
temizlik yapmak amacıyla on beş günde bir gelen temizlikçiye tebligat 
yapılamayacağı16 belirtilmiştir. Ancak ilgili maddede hizmetçinin günü-

11 PEKCANITEZ, Hakan/ ÖZEKES, Muhammet/ AKKAN, Mine v.d., Medeni Usul Huku-
ku C.1, 15. Bası, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Mart 2017, s. 497.

12 MUŞUL, a.g.e., s.172.
13 PEKCANITEZ / ÖZEKES / AKKAN v.d., a.g.e., s. 497.
14 “Dava dilekçesinin, davalı ile birlikte oturan oğlu Tanju’ya tebliğ edildiği anlaşılmış-

tır. Dosyadaki nüfus kaydına göre tarafların (T) adında bir çocuklarının bulunmadığı 
görülmüştür. (T) adı, en büyük çocuk olan (E)in aile arasında kullanılmakta olan adı 
bile olsa, tebliğ yine geçersizdir. Çünkü (E) 1964 doğumludur. Oysa tebliğin geçer-
li olması için çocuğun en az 15 yaşında ve mümeyyiz olması zorunludur (7201 s. 
Tebligat K. m. 22). O halde geçersiz tebliğe dayanılarak verilen gıyap kararı hukuki 
sonuç doğurmaz.” Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 1977/780, K. 1977/1995, T. 8.03.1977 
(www.kazanci.com) E.T. 17.11.2019.

15 ÖZBAY / YARDIMCI, a.g.e., s.50.
16 MUŞUL, a.g.e., s.171.
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birlik yahut sürekli olarak konutta yaşayan hizmetçi konumunda olması 
konusunda bir ayrım yapılmadığı görülmektedir. Bu sebeple kanaatimiz-
ce, madde metninde değişiklik yapılarak daha açık bir şekilde sürekli 
hizmetçi benzeri bir ibare konması gerekmektedir. Ancak, bu düzenleme 
getirilse dahi tebligat görevlisinin burada kapsamlı bir inceleme yapması 
gerekecek ve tebligat görevlisine böyle bir yük yüklemek doğru olmaya-
caktır. Bu sebeple usulsüz tebligatların önüne geçilmesi açısından Teb. 
K. 16 hükmünden hizmetçi ibaresinin çıkarılmasını ve hizmetçiye tebligat 
yapılmaması gerektiği kanaatindeyiz.

I. TEBLİGAT SÜRECİNE KATILANLARDAN KAYNAKLANAN SO-
RUNLAR

Tebligat süreci birçok kişinin ve görevlinin yer aldığı bir süreçtir. Bu 
süreçte tebligat çıkarılmasını talep edenlerin, tebligat görevlilerinin, mu-
hatabın ya da muhatap yerine kabule yetkili kişilerin ve bazı durumlarda 
muhtarların hatalı yahut eksik işlemleri tebligatın usulsüzlüğüne sebep 
verebilmektedir. 

A- TEBLİGAT ÇIKARILMASINI TALEP EDENLERDEN KAYNAK-
LANAN SORUNLAR

1- Tebligat Çıkarılmasını Talep Edenin Tebligat Giderlerini Yatır-
maması

Tebligat çıkarılmasını talep eden kişinin gerekli tebligat giderlerini 
ödemesi zorunludur. Bu husus daha sonra ayrıntılı olarak değinileceği 
üzere, haklı bir sebep olmaksızın süresinde tebligat giderini yatırmayan 
tarafın talebinden vazgeçmiş sayılacağı anlamına gelmektedir. Örnek ver-
mek gerekir ise, duruşmada tanık dinletmek isteyen tarafın, her tanık 
için ayrıca yatırması gereken davet ücretini uygun süre içinde yatırmama-
sı tanığı dinletmekten vazgeçmiş sayıldığı anlamına gelir17. Hak kayıpları 
yaşanmaması açısından tebligat çıkarılmasını talep eden kişinin, tebligat 
giderlerini usulüne uygun olarak vaktinde yatırması gerekmektedir.

2- Tebliğ Evrakının Usullere Uygun Olarak Hazırlanmaması

Tebliğ edilmek üzere düzenlenen evrakın diğer deyişle tebliğ konusu-
nun kanunda belirtilen usullere uygun olarak hazırlanması, imzalanması 
ve mahkemeye sunulması gerekmektedir. Teb. K. 8/1 (Teb. Yön. mad. 
13) hükmüne göre tebliğ konusunun biri dosyasına konulacak ve diğe-
ri tebliğ edilecek kimselere verilecek şekilde gerektiği kadar nüshadan 
oluşmalıdır. Tebligat çıkarılmasını isteyen kişinin usullere uygun olarak 

17 MUŞUL, a.g.e., s.99.
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hazırlamış bulunduğu evrakı belirtilen sayıda düzenlememesi yargılama-
nın ilerlemesi açısından sorun teşkil edecektir. Her ne kadar günümüzde 
UYAP kullanımı ile bu sorunun önüne geçilmesi mümkün gözükse UYAP 
sisteminde meydana gelebilecek arızalar sebebiyle fiziki olarak dava açıl-
ması ya da dilekçe sunulması gerekebilir. Bu durumda eksik evrak sunul-
maması açısından memurların evrak sayısını kontrol etmesi ve eksiklik 
ya da hata tespit edildiği takdirde bu durumun düzeltilmesini istemesi 
gerekmektedir.

B- TEBLİGAT GÖREVLİSİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

1- Hasıma Tebligat Yapılması

Teb. K. madde 39 (Teb. Yön. m. 62) hükmüne göre muhatap yerine 
tebligat yapılacak kişinin ilgili davada muhatap ile hasım olması duru-
munda o kişiye tebligat yapılmaması gerekir. Muhatap ile aralarında men-
faat çatışması bulunan kişiler için aynı yasak söz konusu olup bu düzen-
leme ile muhataba hiç veya zamanında evrakın teslim edilmemesi riskinin 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır18. 

Hasım yasağına rağmen hasıma tebligat yapılması durumunda tebliga-
tın usulsüz olup19 bunun kabul edebilmesi için tebligat görevlisinin mu-
hatap ile onunla birlikte oturan kişi arasındaki husumeti tebliğ evrakın-
dan anlayabilmelidir20. Bu durumda tebligat görevlisinin tebliğ evrakını 
teslim etmeden evvel tebliğ evrakı üzerinden husumeti değerlendirmesi 
ve kontrol etmesi gerekliliği doğmaktadır. Tebligat görevlilerin bu konuda 
gereken özeni göstermesi gerekir. Aksi takdirde muhatap, hasmın tebliğ 
evrakını imha etmesi gibi kötü niyetli uygulamalara maruz kalabilir. Bu 
soruna çözüm olarak tebligatı çıkaran merciin hasıma tebligat yapılma-
ması konusunda tebligat görevlisini uyaran bir şerh düşmesi gerekmek-
tedir21. 

2- Tebligatı Kabule Yetkisi Olmayan Kişiye Tebligat Yapılması

Teb. K. madde 16 (Teb. Yön. m. 25) gereğince muhatabın tebligatın ya-
pılacağı vakitte o adreste bulunmuyor olması halinde tebligat, kendisi ile 
birlikte oturan kişilere ya da hizmetçilerinden birine yapılabilir. Bu kap-

18 PEKCANITEZ / ÖZEKES / AKKAN v.d., a.g.e., s. 498.
19 “…aynı konutta oturan eşi H. Ç.’nin imzasına tebliğ edilmiştir. Davalı adına tebli-

gatları alan eşi H., davada, davacı konumunda bulunduğundan, birbirlerinin hasmı 
olup, bu sebeple de bahse konu tebligat usulsüzdür.” Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 
2015/3407, K. 2015/4243, T. 12.3.2015 (www.kazanci.com) E.T. 16.11.2019.

20 PEKCANITEZ / ÖZEKES / AKKAN v.d., a.g.e., s. 499.
21 KURT KONCA, a.g.m., s. 256.
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samda apartman kapıcısına, komşuya, güvenlik görevlisine22 ya da apart-
man yöneticisine yapılan tebligat usulsüzdür. Ayrıca aynı konutta oturma 
şart olup yalnızca aynı apartmanda oturan kişilere bu kanun maddesine 
göre tebligat yapılamaz23. 

Tebligat görevlisinin tebligat yapılması sırasında muhatabın adreste 
bulunmadığının tespit etmesi gerekmektedir24. Bu yönde bir tespitte bu-
lunmadan Teb. K. 16. maddesine göre yapılan tebligat usulsüzdür25. Mu-
hatabın adreste bulunup bulunmadığı yönünde araştırma ve tespit yükü 
tebligat görevlisinin üzerindedir. Bu sorun Teb. K. madde 21 hükmüne 
göre yapılan tebligatlarda da karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde tebligat 
görevlilerinin muhatap bulamadıklarında tebliğ evrakını komşuya, kapı-
cıya, yöneticiye bıraktıkları ve usulsüz tebligata yol açtıkları görülmekte-
dir26. 

Benzer şekilde Teb. K. madde 17 (Teb. Yön. m. 26 ) gereğince belirli 
bir yerde sürekli olarak meslek ve sanatını icra edenlerin, o yerde bulun-
mamaları halinde aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden 
birine tebligat yapılabilir. Bu kapsamda değinmek gerekir ki, Yargıtay Hu-
kuk Genel Kurulu’nun güncel bir kararında27 avukat stajyerine tebligat 

22 “Davalı adına, dava dilekçesi ekli olarak çıkartılan tebligatın adreste güvenlik görev-
lisine tebliğ edildiği, bu tebligatın usulüne uygun olmadığı…” Yargıtay 21. Hukuk Da-
iresi, E. 2011/17159, K. 2012/1029, T. 2.2.2012 (www.kazanci.com) E.T. 15.11.2019.

23 “Aynı çatı altında ikamet etmekten kastın aynı bina içinde ikamet etmek olmadığı, 
aynı binada ayrı ayrı dairelerde ikamet eden kişinin aldığı tebligatın TK’nun 16. 
maddesi şartlarına aykırı olup, şikayetin kabul edilmesi gerektiği…” Yargıtay 12. Hu-
kuk Dairesi, E. 2010/21608, K. 2010/23111, T. 12.10.2010 (www.kazanci.com) E.T. 
16.11.2019.

24 ÖZBAY / YARDIMCI, a.g.e., s.50. , “Somut olayda, borçluya yapılan ödeme emri tebli-
ğine dair tebliğ mazbatasının incelenmesinde; ödeme emrinin, 25.12.2015 tarihinde; 
“Aynı konutta birlikte oturan annesi ... imzasına tebliğ edildi.” açıklaması ile Tebli-
gat Kanunu’nun 16. maddesine göre tebliğ edilmek istendiği anlaşılmaktadır. Öde-
me Emrinin, anılan mevzuat gereği, tebliğ memurunca, muhatap borçlunun adreste 
bulunup bulunmadığı ve muhatap yerine tebliğ yapılan şahsın tebellüğe ehil olduğu 
tespit ve tevsik edilmeksizin doğrudan aynı konutta kalan annesine tebliğ edilmesi 
usulsüzdür.” Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, E. 2016/9754, K. 2017/1448, T. 8.2.2017 
(www.kazanci.com) E.T. 16.11.2019.

25 “Somut olayda, ipotek borçlusu adına çıkartılan ve ihtarnameyi içeren tebligat, “Aynı 
konutta birlikte oturan kardeşi ... imzasına” açıklaması ile 09.10.2012 tarihinde ya-
pılmıştır. Ne var ki yapılan tebligat, muhatabın adreste olup olmadığı tespit edilme-
den doğrudan aynı çatı altında yaşayan sıfatı ile kardeşine yapılmış olduğundan, 
7201 Sayılı Kanun’un 16. maddesi ve Tebligat Yönetmeliği’nin 25. maddesi uyarınca 
usulsüz olup, hukuki sonuç doğurmaz.” Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, E. 2016/2889, K. 
2016/5851, T. 1.3.2016 (www.kazanci.com) E.T. 15.11.2019.

26 ÖZBAY / YARDIMCI, a.g.e., s.84.
27 “Avukat stajyerinin ancak avukatın yazılı oluru ile onun gözetimi ve sorumluluğu 

altında, sulh hukuk, sulh ceza mahkemeleri ve icra mahkemelerinde avukatın takip 
ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebileceği ve icra müdürlüklerindeki işleri 
yürütebileceği kabul edilmiş; avukat ile stajyer avukat arasındaki ilişki iş akdi ya 
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yapıldığı takdirde stajyer avukatın Teb. K. madde 17’de belirtilen nitelik-
leri haiz olmadığından ve işçi vasfını taşımadığından tebligatın usulsüz 
olduğuna karar verilmiştir.

3- Tüzel Kişilere Yapılan Tebligatlarda Usullere Uyulmaması

Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan tüzel ki-
şilere bu yolla tebligat yapılamaması halinde diğer tebligat yöntemleri 
uygulanır28. Teb. K. madde 12 (Teb Yön. m. 20) gereğince tüzel kişilere 
tebligat, tüzel kişinin yetkili temsilcisine yapılır. Yetkili temsilcinin birden 
fazla olması halinde bunlardan birisine yapılır. Bir ticarethanenin işlem-
lerinden doğan uyuşmazlıklarda ticari işletmenin o işlemde yetkili ticari 
temsilcisine yapılan tebligat geçerli olup ticari vekile yapılan tebligat ise 
usulsüzdür29.

Teb. K. madde 13 (Teb. Yön. m. 21) ile tüzel kişi adına tebligatı almaya 
yetkili kişilerin tebligatın yapılacağı sırada orada bulunmuyor ya da teb-
ligatı alacak durumda olmamaları halinde tebligat, orada hazır bulunan 
sürekli çalışan memur ya da müstahdemlerden birine yapılır30. Teb. Yön. 
madde 21/2 gereğince göre bu kişilerin, tüzel kişinin o yerdeki teşkilatı 
veya personeli içinde görev itibariyle tebligatın muhatabı olan tüzel kişinin 
temsilcisinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu 
tür işlerle görevlendirilmiş bir kişi olması gereklidir. 

Tebligat yapılırken temsilcinin görevi ile birlikte adı ve soyadı tebliğ 
mazbatasına geçirilerek tarih düşülmesi ve tutanağın imzalatılması ge-
rekir31. Tebligat görevlisinin, tüzel kişiliği temsile yetkili kişisinin yerine 
başka bir çalışana tebligat yapması halinde bu hususun tebliğ mazbata-

da hizmet akdine dayalı olmayıp kanuni bir ilişki olup avukat stajyerinin, Tebligat 
Kanunu 17. maddesinde sayılan daimi çalışan veya müstahdem sıfatını taşımadığı 
anlaşıldığından; gerekçeli kararın stajyer avukata tebliğine ilişkin avukatın yazılı 
bir oluru bulunmadığı gibi, kararın “çalışan” sıfatıyla stajyer avukata tebliği geçer-
sizdir.” Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2017/2-1287, K. 2019/90, T. 7.2.2019 (www.
kazanci.com) E.T. 21.11.2019. 

28 MUŞUL, a.g.e., s.484.
29 POSTACIOĞLU, İlhan E. / ALTAY, Sümer, Medeni Usul Hukuku Dersleri, Güncelleş-

tirilmiş ve Genişletilmiş 7.Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015., s.356.
30 “Somut olayda, borçlu şirkete çıkartılan şikayete konu ödeme emrinin; “İş yerinde 

tebligatı alacak yetkili bulunmadığından tebligat mahalle muhtarına tebliğ edildi. 2 
numaralı haber kağıdı çalışana verildi, çalışana haber verildi.” şerhiyle tebliğ edil-
diği, anılan tebligatın şirketin yetkili temsilcileri olmaması durumunda çalışanına 
yapılması (yani teslimi) gerekirken, mahalle muhtarına verildiği, şirket çalışanına 
ise haber verildiği, tebligatın bu haliyle TK’nun 12 ve 13. maddelerine aykırı olarak 
yapıldığı ve dolayısıyla usulsüz olduğu anlaşılmaktadır.” Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 
E. 2016/887, K. 2016/13740, T. 10.5.2016 (www.kazanci.com) E.T. 16.11.2019.

31 ÖZBAY / YARDIMCI, a.g.e., s.56.
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sında açıkça ve gerekçeli bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir32. Yetkili 
temsilcinin tebligatı o sırada alamayacak durumda olması ya da iş yerin-
de bulunmaması halinde bu durum tespit edilip tebligat tutanağına yazıl-
madan şirkette çalışana doğrudan yapılan tebligat usulsüzdür33.

7101 sayılı Kanunla Tebligat Kanunu 7/a da yapılan ve 1.1.2019 tari-
hinde yürürlüğe girmiş bulunan değişikliklerle34 elektronik tebligatın tüm 
özel ve kamu tüzel kişilikleri için zorunlu hale gelmesi ile bu aksaklıkla-
rın azalacağı düşünülebilir. Bu düzenleme ile neredeyse tüm tüzel kişi-
ler açısından usûlsüz tebligat problemleriyle karşılaşılması riski ortadan 
kalkacaktır35. Ancak diğer yollarla tebligat yapılmasını gerektiren hallerde 
tebligat görevlisinin, Teb. K. madde 13’de belirtilen sıraya uyması ve tuta-
nağı belirtilen usullere uygun tutması önem taşımaktadır. 

4- Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi Halinde Usule 
Uyulmaması

Teb. K. madde 20 (Teb. Yön. m. 29) hükmüne göre, daha önce açık-
landığı üzere, muhatabın yerleşim yeri adresinden geçici olarak ayrıldığı 
durumlarda tebligat, tebliği kabule yetkili kişilere yapılır. Bu kişilerin te-
bellüğden imtina etmesi halinde ise 21.maddeye göre tebligat yapılacak-
tır. Açık hükme rağmen uygulamada tebligat görevlilerinin doğrudan 21/2 
hükmüne göre tebligat yaptıkları görülmektedir. Bu uygulama ile tebligat 
görevlileri, muhatabın on beş günlük süresinin kaybolmasına sebep ol-
maktadırlar36. Tebligat görevlilerinin tebliğ yöntemlerini yeteri kadar bil-
memeleri ve yeteri kadar bilgi sahibi olmamalarının sonucunda bu gibi 
yanlış uygulamalara maruz kalındığı görülmektedir37. 

Doktrine ve Yargıtay uygulaması, tebligat görevlisinin komşu, kapıcı, 
yönetici gibi kabule yetkili olmayan kişilerden aldıkları geçici olarak ayrıl-
ma bilgisine dayanarak yaptıkları tebligatları usulsüz kabul etmektedir38. 
Ancak uygulamada tebligat görevlilerinin kapıcıdan ya da komşudan al-

32 SÜTÇÜ, a.g.m., s.1976, MUŞUL, a.g.e., s.507.
33 MUŞUL, a.g.e., s.494., 
34 RG. T. 15.3.2018, S. 30361. (www.resmigazete.gov.tr) E.T. 16.11.2019.
35 AKKAN, Mine, “Tebligat Kanunu Çerçevesinde Elektronik Tebligat”, Medeni Usul ve 

İcra İflas Hukuku Dergisi, C.14, S.39, 2018, s.54.
36 KURT KONCA, a.g.m., s. 250.
37 BUDAK / KARAASLAN, a.g.e., s.126.
38 “Öte yandan Tebligat Kanununun 20. maddesine göre tebliğ yapılabilmesi için adreste 

birinin bulunması, kendisine tebliğ yapılacak şahsın muvakkaten başka yere gittiğinin 
belirtilmesi gerekir. Oysa somut olayda satış ilanının tebliğ edildiği adreste hiç kimse 
bulunmayıp, komşu beyanına göre adresin kapalı olduğu anlaşıldığından olayda 
20. maddenin uygulanması da mümkün değildir.” Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, E. 
2011/9908, K. 2011/26273, T. 5.12.2011 (www.kazanci.com) E.T. 16.11.2019.
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dıkları beyanlara dayanarak tebliğ tutanağını düzenledikleri ve bunu im-
zalattıkları görülmektedir39. 

C- MUHATAP VEYA TEBLİGATI KABULE YETKİLİ KİŞİLERDEN 
KAYNAKLANAN SORUNLAR

1- Tebellüğden İmtina Edilmesi

Muhatabın ya da muhatap yerine tebligatı kabule yetkili kişilerin teb-
liğ evrakını almaktan kaçınması ile tebellüğden imtina durumu ortaya 
çıkar. Tebellüğden imtina farklı şekillerde karşımıza çıkabilecek olup 
muhatabın belirtilen adreste oturmasına rağmen kapısını açmaması, teb-
ligat görevlisine saldırması yahut tebliğ evrakını gerekçe göstermeksizin 
teslim almaması bu duruma örnek verilebilir40. Bu durumda adreste bu-
lunmama halinden farklı olarak evrak o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti 
azasından birine veyahut  zabıta amir veya memurlarına imza karşılığın-
da teslim edilir ve kapıya ihbarname asılır. İhbarnamenin kapıya asıldığı 
tarih tebliğ tarihi sayılır. 

Tebellüğden imtina durumunda, kişilerin tebligatı almaktan kaçınma-
larının sebebi tebligat görevlisi tarafından tutanakta gösterilmelidir. Aksi 
halde usulsüz tebligat sayılacaktır. Bu konuda bireylerin tebligat işlemin-
den kaçmanın mümkün olmadığı konusunda bilgilendirilmeleri gerek-
mekte41 olup harcanan zaman ve işgücü kaybının önüne geçilmelidir. 

2- Adres Değişikliği Halinde Muhatabın Adresini Güncellememesi

Teb. K. madde 35 (Teb. Yön. m. 57) gereğince daha önce kendisine 
usulüne uygun tebligat yapılmış muhatabın adresini değiştirmesi halinde 
yeni adresini derhal bildirmesi gerekmektedir. Değişikliğin bildirilmediği 
ve adres kayıt sisteminde adresin tespit edilemediği hallerde tebliğ evrakı-
nın bir nüshası eski adrese asılır ve asılma tarihi tebliğ sayılır.

Bildirmemenin sonuçlarına ve dolayısıyla eski adrese yapılan tebliga-
ta muhatap katlanmış durumdadır42. Burada değinmek gerekir ki tebliğ 
olunacak evrakın kapalı zarfa konulmaksızın kapıya asılması muhatabın 
özel hayatın gizliliğini korumamaktadır43. Aynı zamanda tebliğ evrakının 
bir nüshasının kapıya asılması suretiyle tebliğ yapılmış sayılmaktadır fa-
kat tebliğ evrakının tahribata uğraması oldukça olasıdır44. Bu konuda bi-

39 KURT KONCA, a.g.m., s.251.
40 ÖZBAY / YARDIMCI, a.g.e., s.88.
41 AKDAĞ, a.g.m., s. 272.
42 ÖZBAY / YARDIMCI, a.g.e., s.94.
43 SÜTÇÜ, a.g.m., s.2000.
44 SÜTÇÜ, a.g.m., s.2001.
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reylerin tebligat adresinin doğru olarak bildirilmesinin kendi yararlarına 
olduğu konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir45.

D- MUHTARLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

Tebligat görevlilerinin bazı sebeplerden dolayı tebligat işlemini gerçek-
leştirmede zorluklar yaşadığı görülebilir. Bu kapsamda Teb. K. madde 21 
(Teb. Yön. madde 31) hükmü ile kendisine tebligat yapılabilecek kişilerin 
adreste bulunmaması ya da tebellüğden imtina etmeleri halinde tebligat 
görevlisinin tebliğ evrakını, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından 
birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim 
etmesi halini düzenlenmiştir. Evrakı teslim alan kişinin adresini içeren 
ihbarname, gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırılır ve adreste 
bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesi de 
en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya bildirilir. 

Aynı maddenin 2.fıkrası gereğince gösterilen adresin muhatabın adres 
kayıt sistemindeki adres olması ancak muhatabın o adreste hiç oturma-
mış veya sürekli olarak ayrılmış olduğu hallerde de aynı usul uygulanarak 
tebliğ evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut 
zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim edilerek tesellüm 
edenin adresini içeren ihbarname gösterilen adresteki binanın kapısına 
yapıştırır. İki durumda da ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ 
tarihi sayılır.

Muhtarlar kendilerine teslim edilen evrakı kabulle yükümlüdürler. 
Ancak uygulamada muhtarların, birçok sebeple evrakı kabulden imtina 
ettikleri görülmektedir. Dikkat çekmek gerekir ki kanunun açık hükmü 
gereğince belirtilen kişiler evrakı almaya mecburdur ve muhtarlığın bil-
gisayar kayıtlarında böyle kişinin yer almadığı ya da burada oturmadığı 
yönünde bir araştırmaya dayanarak kabulden imtina etmeleri mümkün 
değildir46. Uygulamada karşılaşılan diğer bir sorun olarak muhtarların 
evrakları saklamak için gerekli altyapıya sahip olmamaları ve mesai saat-
lerinde bile yerlerinde bulunmamaları gösterilebilir47. Bu bakımdan muh-
tarların özenli davranması hatta tebliğ aldıkları evrak ile ilgili tutanak 
tutmaları gerekmektedir48. 

45 AKDAĞ, a.g.m., s. 272.
46 MUŞUL, a.g.e., s.446. , SÜTÇÜ, a.g.m., s. 1979.
47 KURT KONCA, a.g.m., s. 260., SÜTÇÜ, a.g.m., s. 1980.
48 SÜTÇÜ, a.g.m., s. 1980.
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II. İLANEN TEBLİGATA İLİŞKİN SORUNLAR

Teb. K. madde 28 (Teb. Yön. m. 48) hükmüne göre adresi bilinmeyen 
kişilere tebligat ilan yoluyla yapılır. Bilinen ve bildirilen adreste tebligat 
yapılamaz, adres sisteminde adres bulunamaz nihayet adres araştırması 
sonucunda da adres tespit edilemez ise adresin meçhul olduğunun teb-
liğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmesi su-
retiyle tespit edilmesi ile ilanen tebligat yoluna başvurulabilir49. Teb. K. 
madde 31 (Teb. Yön. m. 52) gereğince ilanen tebligat son ilan tarihinden 
yedi gün sonra yapılmış sayılır. Bazı durumlarda daha uzun bir süre tayin 
edilmesi mümkün olup bu süre on beş günü aşamaz. 

Mevzuatımızda ilanen tebligat, son çare olarak düzenlenmiş olup bu 
yola başvurulmadan önce diğer tebligat usullerinin denenmesi ancak 
mümkün değil ise adres tespiti için gerekli tüm araştırmalar yapıldıktan 
sonra bu yola başvurulması gerekir50. Savunma hakkıyla sıkı ilişki içeri-
sinde olan adres soruşturmasının zabıtaya yaptırılan incelemeden ibaret 
olmaması görüşünde olan Yargıtay, birçok kararında geniş bir adres araş-
tırması yapılması gerektiğini vurgulamıştır51. 

Günümüzde adres kayıt sisteminde kayıtlı adresin olmaması zayıf bir 
olasılık olduğundan ilan yoluyla tebligat yapılması çok istisnai bir yol-
dur52. İlanen tebligat her ne kadar istisnai olarak uygulanmakta ise de 
muhatabın yargılamadan bu şekilde haberdar olması ihtimali neredeyse 
hiç yoktur53. Kanaatimizce, muhataba ulaşılmasında etkisiz bir yol olarak 
nitelendirebileceğimiz ilanen tebligat usulünün, kişilerin anayasal hakla-
rının korunması bakımından tehlike oluşturduğu söylenebilir.

III. ELEKTRONİK TEBLİGATA İLİŞKİN SORUNLAR

Yaşanan teknolojik gelişmeler ile günümüzde internet kullanımı yaygın 
hale gelmiştir. Bu gelişmeler, hukukun her alanında kendini gösterdiği 
gibi tebligat alanında da yeniliklerin önünü açmıştır. Bu kapsamda, 19 

49 ÖZBAY / YARDIMCI, a.g.e., s.97., MUŞUL, a.g.e., s.143.
50 “Somut olayda, kendisine ilânen tebligat yapılan davalının adresi resmî ve özel mer-

cilerden ( PTT’den, belediyeden, nüfustan, seçim kurulundan, bankalardan, tapu-
dan, vergi dairesinden, askerlik şubesinden ) gereği gibi araştırılmamış, kolluk araş-
tırması ile yetinilerek, sonucunda ilânen tebligat yoluna gidilmiştir. Bu durumda 
yapılan ilânen tebligatın geçersiz olduğunun kabulü gerekir. Savunma hakkı ile sıkı 
sıkıya ilişkili olan adres araştırmasının sınırlı tutulmasının hakkın kısıtlanmasına 
yol açacağı kuşkusuz olduğundan mahkemenin 10.11.2015 tarihli ek kararı yerin-
de değildir.” Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, E. 2015/14907, K. 2017/3981, T. 4.5.2017 
(www.kazanci.com) E.T. 20.11.2019.

51 MUŞUL, a.g.e., s.151., Bkz. Dipnot 52.
52 ÖZBAY / YARDIMCI, a.g.e., s.97. 
53 BUDAK / KARAASLAN, a.g.e., s.125.
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Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu’na getirilen 7/a maddesi aracılığıyla elektronik tebligat düzenle-
me alanı bulmuştur. 

Elektronik tebligata ilişkin ayrıntılı düzenleme 6 Aralık 2018 tarihli 
30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeli-
ği’nde yer almakta olup ilgili Yönetmelik çerçevesinde elektronik tebligat, 
“Tebligat Kanunu ve bu Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortam-
da yapılan tebligat” şeklinde tanımlanmıştır. Daha açık bir tanıma yer 
vermek gerekirse elektronik tebligat, bilgisayar yazılımı ortamında yazılı 
evrakın, internet üzerinden elektronik posta yoluyla ile muhataba ulaştı-
rılmasıdır54. 

Elektronik tebligat hususunu düzenleyen Tebligat Kanunu 7/a madde-
sinin son fıkrasında, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasla-
rın yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir. İlgili maddenin gerekçesin-
de de açıklandığı üzere, Kanunda tüm ayrıntılara yer verilemeyeceğinden 
ve gelişen şartlara göre Kanunda kısa aralıklarla değişiklik yapmak uy-
gun olmayacağından elektronik tebligata ilişkin hususların yönetmelikle 
düzenlendiği belirtilmiştir55. Her ne kadar gerekçede bu düzenlemenin 
sebebi açıklansa da doktrinde tebligat hususunun önemi gereğince dü-
zenlemelerin Tebligat Kanunu’nda yer alması gerektiği görüşünde olanlar 
vardır56.

Kanun koyucu tarafından, toplumdaki herkesin elektronik adres kul-
lanamaması gibi hususlar göz önüne alınarak elektronik tebligat kulla-
nımının ihtiyari olması kabul edilmiştir. Ancak kanun gereği kendilerine 
elektronik yolla tebligat yapılması gereken gerçek ve tüzel kişiler ile talep 
üzerine kendilerine elektronik tebligat adresi verilen gerçek ve tüzel kişi-
ler için elektronik tebligat zorunlu olup başkaca bir usul ile tebligat yapıl-
ması mümkün değildir. Bu anlamda kendilerine elektronik tebligat yapıl-
ması zorunlu olan muhataplara, başka bir yöntem ile tebligat yapılması 

54 ÖZBAY / YARDIMCI, a.g.e., s.30., Elektronik tebligat ile ilgili başka bir tanım ise, “Elekt-
ronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu’nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili 
merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetme-
liğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Ulusal Elektronik 
Tebligat Sistemi (UETS) yoluyla alıcılarına iletilmesidir.” şeklindedir, Erişim için 
bkz. (http://etebligat.ptt.gov.tr) E. T. 7.11.2019.

55 Tebligat Kanunu 7/a maddesinin gerekçesi için bkz. MUŞUL, a.g.e., s.133-135., BİL-
GEN, Mahmut, Tebligat Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, Mart 2015, s. 32-35.

56 KURT KONCA, a.g.m., s.263. Aynı yönde bkz. AKİL, Cenk, “11.1.2011 Gün ve 6099 
Sayılı Kanun İle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”, Türkiye Ba-
rolar Birliği Dergisi, C.25, S.101, Temmuz 2012, s.254.
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halinde usulsüz tebligata sebep olacaktır57. İstisnai olarak, kendilerine 
elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilere 
elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple -teknik alt yapının arıza-
lanması, elektronik postaların engellenmesi, istem dışı engellemeler gibi 
- yapılamaması halinde tebligatın amacını ortadan kaldırmamak mantı-
ğıyla 7201 sayılı Kanun’da belirtilen diğer usullere göre tebligat yapılacağı 
düzenlenmiştir58. 

Kendisine elektronik tebligat yapılacak kişinin tebligata elverişli bir 
elektronik posta adresi edinmesi gerekmektedir. Bu anlamda, elektronik 
tebligatın yapılmasını sağlayan standart e-postadan daha güvenli, zaman 
damgası ile damgalanan ve güvenli elektronik imza ile gönderilen e-posta 
türüne kayıtlı elektronik posta (KEP) adı verilmektedir59. Nitekim Kayıtlı 
Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
4/1-i bendine göre kayıtlı elektronik posta; “Elektronik iletilerin, gönderi-
mi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî 
delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlanmıştır. 

19 Ocak 2013 tarihli 28533 sayılı Mülga Elektronik Tebligat Yönet-
meliği’nden farklı olarak 6 Aralık 2018 tarihli 30617 sayılı Elektronik 
Tebligat Yönetmeliği’nde elektronik tebligat adresinin yalnızca PTT’den 
alınabileceği düzenlenmiştir. Bu durumda eski düzenleme kapsamında 
alınan elektronik tebligat adreslerinin geçerliliği konusunda tereddütler 
yaşanmaktadır. Bu konuda bir düzenleme bulunmamakla birlikte usul 
ekonomisi göz önünde tutularak elektronik tebligat adreslerinin geçer-
liliğini koruması gerektiğini savunanlar mevcuttur60. Aynı zamanda yeni 
düzenleme ile adreslerin yalnızca PTT’den alınabilecek olması ile PTT’nin 
tüm elektronik tebligat adreslerini oluşturma konusunda tek yetkili ol-
ması gerek iş yükü gerek zaman açısından sorunlar yaratabilmektedir61. 
Nitekim 7101 sayılı Kanunla Tebligat Kanunu 7/a da yapılan ve 1.1.2019 

57 “ …yüklenici şirketin anonim şirket vasfını haiz olduğu, kanuna göre kendisine elekt-
ronik tebligat yapılması gerektiği açıktır. Davalı M. Tur. İnş. Teks. San. ve Tic. A.Ş’ye 
dava dilekçesinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmeden davanın sonuçlandırıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu şekilde verilen karar ile davalının hukuki dinlenilme hakkı ihlal 
edilmiş olacağından hükmün bozulması gerekmiştir.” Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, E. 
2014/16889, K. 2016/3826, T. 30.3.2016 (www.kazanci.com) E. T. 7.11.2019.

58 MUŞUL, a.g.e., s.138., ÖZBAY / YARDIMCI, a.g.e., s.33.
59 TAŞKIN, Cankat, “6 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Elektronik Teb-

ligat Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi İle Elektronik Tebligatın Kayıtlı Elektronik 
Postadan Farkı” , Bursa Barosu Dergisi, Mart 2019, s.61.

60 YAMAKOĞLU, Alya / ALTOPRAK, Serkan, “Elektronik Tebligat Türkiye, İsviçre, Al-
manya ve İngiltere Karşılaştırması” Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
2019/1, s.31.

61 AKKAN, a.g.m., s. 33.
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tarihinde yürürlüğe girecek olan değişikliklerle62 zorunlu elektronik teb-
ligat kullanımının kapsamının genişletilmesi ile de günümüzde baro lev-
hasına kayıtlı avukat sayısı, sicile kayıtlı arabulucu ve bilirkişi sayılarının 
fazlalığı da göz önünde tutulduğunda PTT açısından güçlüklerin olacağı 
açıktır63. 

Tebliğe çıkaran mercie bildirilen adresin, elektronik tebligata elverişli 
olmaması halinde diğer usullere göre tebligat yapılması gerekmektedir64. 
Tebligat Kanunu 7/a maddesinin gerekçesinde dikkat çekildiği üzere mer-
kezi Türkiye’de olmayan ve kontrol edilemeyen, denetlenemeyen bir elekt-
ronik adrese tebligat yapılması yargılama safhasında sakıncalar doğura-
caktır. Ayrıca değinmekte fayda vardır ki muhataba, iletişim numarasını 
ve elektronik posta adresini PTT’ye bildirmek sureti ile kendisine elektro-
nik tebligat gönderildiği konusunda bilgilendirilmesini isteme imkanı da 
tanınmıştır. Ücret karşılığında gönderilen kısa mesajların geç gönderilmiş 
yahut herhangi bir sebeple hiç gönderilememiş olması tebligatın geçerlili-
ğini etkilemeyecek olup muhatapların bilgilendirme mesajlarını kabulden 
imtina etmelerinin önü kesilmiştir.

Elektronik tebligatın muhataba ne zaman ulaşmış sayılacağı ve do-
layısıyla sürenin ne zaman işlemeye başlayacağı konusu, hak kayıpları 
yaşanmaması açısından önem arz etmektedir. Elektronik yolla tebligat, 
muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci gü-
nün sonunda yapılmış sayılmaktadır65. Tebligatın, muhatabın elektronik 
adresine ulaştığı gün değil66, ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda 
tebliğ edilmiş sayılması ve sürenin bu tarihten itibaren işlemeye başlaya-
cak olması ile muhatapların her gün elektronik posta adreslerini kontrol 
etmeleri gerekliliği söz konusu olmayacaktır. Diğer taraftan muhatabın 

62 RG. T. 15.3.2018, S. 30361. (www.resmigazete.gov.tr) E.T. 16.11.2019.
63 AKKAN, a.g.m., s. 33.
64 ÖZBAY / YARDIMCI, a.g.e., s.32.
65 “…elektronik yolla davacı vekiline 13.04.2018 tarihinde yapılan tebliğden 5 gün son-

ra tebliğ yapılmış sayılması gerektiğinden, 30.04.2018 tarihli temyiz isteminin yasal 
iki haftalık süresi içinde yapıldığı anlaşılmaktadır.” Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, E. 
2018/4120, K. 2018/6993, T. 25.9.2018 (www.kazanci.com) E. T. 8.11.2019.

66 “…e-tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihte değil, ulaştığı tarihi izle-
yen üçüncü günün sonunda yapılmış sayılacaktır. Her ne kadar (sermaye şirketleri 
dışında) e-tebligatın ihtiyarî olması esası kabul edilmişse de kişilerin fizikî ortamda 
bulunmayan elektronik adreslerini her gün kontrol edemeyebilecekleri ve kendileri 
izin vermedikçe onların yerine bir başkasının da bu adrese ulaşması söz konusu 
olamayacağından, üç günlük süre öngörülmüştür. Bu şekilde üç gün sonra tebligat 
yapılmış sayılsa da bu usûl, klasik tebligata göre yine de hızlı olacaktır. Burada 
hesaplama bakımından, elektronik yolla tebligatın muhatabın elektronik adresine 
ulaştığı tarih dikkate alınmaksızın, bu tarihi takip eden üçüncü günün sonunda teb-
ligat yapılmış sayılacaktır...” (Tebligat Kanunu ile Adlî Sicil Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı m. 2, Hükümet Gerekçesi).
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elektronik tebligata elverişli posta hesabını kontrol etmemek suretiyle 
tebliğin sonuçlarından kaçınması ya da tebliğin sonuçlarını geciktirmesi 
riskleri de bu düzenleme ile ortadan kalkmıştır67. Doktrinde, muhatabın 
kendisine tebligat yapıldığını daha önceki bir tarihte öğrendiği takdirde 
beş günlük sürenin beklenmesine gerek olmayacağı yönünde görüşler68 
mevcut olsa da açık hüküm gereği öğrenme tarihinin bir önemi bulun-
mamaktadır. Gönderilen tebligatı ilk gün okumak ya da hiç okumamak 
arasında bir fark olmayıp beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı 
açıktır. Doktrinde bazı yazarlarca savunulan bu görüşün kabul görme-
si halinde, muhataplar tarafından tebligatın alındığına veya okunduğuna 
ilişkin teyit göndermemek şeklinde kötü niyetli uygulamalar görülebilir69. 
Kanaatimizce, kanunun açık hükmüne uyulması ve öğrenme tarihinin 
esas alınmaması ile hukuki dinlenilme hakkı açısından büyük önem ta-
şıyan tebligat kurumunun kötüye kullanılması sonucunu doğuracaktır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, elektronik tebligatın tebliğ edilmiş sayıl-
ması için gereken söz konusu beş günlük süre hakkında, Anayasa Mahke-
mesi’ne yapılan güncel bir başvuruda, muhatabın haklarını kullanmasını 
sağlayacak yeterli ve makul bir süre olmadığı yönünde itirazda bulunul-
muştur. 26 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre70, 
söz konusu itiraz reddedilerek tebligatın açılıp açılmadığına bakılmaksı-
zın beş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve beş günlük sürenin makul 
olduğuna oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Elektronik tebligat, diğer tebligat yollarına kıyasla daha hızlı71 ve ucuz 
bir yöntem olup gerek usul ekonomisi gerekse makul sürede yargılanma 
ilkesi açısından posta yolu ile yapılan tebligatta harcanan zaman ve para 
unsurlarına karşı önemli avantajlar sağlamakta olup72 adalete olan gü-
veni arttırmaktadır73. Ülkemizde elektronik tebligat sistemine geçilmesi 
ile birlikte birçok alanda önemi yadsınamayacak tasarruflar sağlandığı 
görülmektedir74. Bunun yanı sıra, tebligatların elektronik ortamda sak-

67 ACAR, Ayşe Ece, “Elektronik Tebligat”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmu-
ası, 2016, s.163.

68 ÖZBAY / YARDIMCI, a.g.e., s.34., TAŞKIN, a.g.m., s.56. Aksi yönde görüş için bkz. 
AKKAN, a.g.m., s. 81.

69 KURT KONCA, a.g.m., s. 263.
70 RG. T. 26.11.2019, S. 30960. (www.resmigazete.gov.tr) E.T. 20.12.2019.
71 AKİL, a.g.m., s.253.
72 KURT KONCA, a.g.m., s. 262.
73 “Tebligatın elektronik posta ile yapılması ile, posta ile tebligattaki zaman kaybı, teb-

liğ masraflarının işgücü ve emek kaybı olmayacağı, çok önemli bir husus da adalete 
olan güvenin artacağını eklemek isteriz.” Bkz. KOCA, Geylani, “Tebligatın Esası, 
Gecikmesi Sorunu ve Elektronik Tebligatın Yaygınlaştırılmasının Önemi”, İstanbul 
Barosu Dergisi, C.82, S.6, Kasım 2008, s. 2992. 

74 Tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle 70 milyon liralık tasarruf elde edilme-



208 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

lanabilmesi imkanı taşıyan son yenilikten bahsetmekte fayda vardır. 21 
Ekim 2019 tarihinde başlamış olan portal üzerinden arşiv alanı satışı 
ile kullanıcıların arşiv alanı satın alması mümkün hale getirilmiştir. PTT 
tarafından yayımlanan kılavuzda75 Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi 
Elektronik Tebligat Alıcılarına İlişkin Sözleşmesi’nin “PTT’nin Elektronik 
Tebligatla İlgili Yükümlülükleri” başlıklı 6.madde 11.fıkrası gereğince;

“PTT tarafından muhatap için tanımlanan muhafaza kapasitesinin 
dolması halinde veriler, usulen tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başla-
mak üzere en az altı ay boyunca muhatabın erişimine açık tutulmak 
kaydıyla eski tarihliden başlanarak silinir.”

Bu düzenleme ile 21 Ekim 2019 tarihi itibariyle altıncı ayını doldurup 
100 MB depolama alanı sınırını aşan kullanıcıların tebligatları son ta-
rihli olan tebligattan başlayarak silinecektir. Kanaatimizce, tebligatların 
silinmemesi için PTT tarafından satışa sunulan arşiv alanı paketlerinden 
satın alınması gerekliliği usul ekonomisi ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 
Elektronik tebligatın diğer tebligat usullerine oranla daha ucuz olması ile 
usul ekonomisine hizmet etmesi mantığını zedeleyen bu düzenleme mu-
hatapların her 1 GB saklama alanı için 100 TL ücret ödenmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Özellikle 1.1.2019 tarihinden itibaren baroya kayıtlı avu-
katlar açısından elektronik tebligat kullanımının zorunlu hale getirilmesi 
hususu göz önüne alındığında, elektronik posta hesabına gönderilen teb-
ligat sayısının fazlalığı sebebiyle avukatların arşiv alanı satın alma gerek-
sinimi ile karşı karşıya kalacakları açıktır.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamında, elektronik tebligatın bil-
gi güvenliğini ve kişisel verilerin korunması ilkelerine dayanmasının yanı 
sıra sistemde meydana gelebilecek herhangi bir güvenlik açığı sebebiyle 
sistemdeki tüm kişisel verilere ulaşılabilmesinin diğer posta yöntemle-
rine oranla daha kolay olacağı söylenebilir76. Bu anlamda, kişisel verile-
rin korunması ve sistemin aksaklık yaşanmadan çalışması sorumluluğu 
PTT’nin üzerinde bulunmaktadır. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şir-
keti’nin sistemin güvenliğini ve bu sistemdeki kayıtlı verilerin muhafa-
zasını sağlayacak her türlü tedbiri alması gerekmekte olup PTT’nin tek 
elden bu işlemleri yürütmesi ve kontrol altında tutmasının bazı sorunları 

si ve bu yıl içinde 300 bin ton kağıt tasarrufu ile 5 bin 100 ağacın kesilmekten kurtarıl-
ması ile ilgili haber için bkz. (https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/elektronik-tebli-
gatla-70-milyon-liralik-tasarruf-418327.html) E.T. 7.11.2019.

75 Portal üzerinden arşiv alanı satın alma işlemi hakkında bkz. (http://www.etebligat.gov.
tr/wp-content/uploads/2019/10/UETS-Portal-%C3%9Czerinden-Ar%C5%9Fiv-Alan%-
C4%B1-Sat%C4%B1n-Alma-%C4%B0%C5%9Flemi-V1.0.pdf) E.T. 7.11.2019.

76 TANRIKULU, Cengiz; “Türk ve Avusturya Hukukunda Elektronik Tebligat” Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, C.22, S.85, Kasım 2009 s.330.
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beraberinde getirebileceği açıktır77. Bu kapsamda sisteme hukuka aykırı 
olarak müdahale etmek, kişisel verileri yok etmek, değiştirmek, hukuka 
aykırı olarak kullanmak gibi suçlar Tebligat Kanunu’nda ayrı ayrı düzen-
lenmeli78 ve ağır müeyyideler getirilmelidir79.

IV. TEBLİGAT GİDERLERİNE İLİŞKİN SORUNLAR

Tebligat yapabilmek için tarafların belirli birtakım giderleri karşılama-
sı gerekmektedir. Tebligat Kanunu’nun 5.maddesi, aksine bir düzenleme 
bulunmadıkça, tebligat giderlerinin tebligatın çıkarılmasını isteyen kişi 
tarafından peşin olarak ödenmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Aynı 
maddenin 2.fıkrasında kendisine tayin edilen süre içerisinde ödenmesi 
gereken tebligat giderini ödemeyen taraf için talebinden vazgeçmiş (sar-
fınazar etmiş) sayılacağı düzenlenmiştir. Ancak masrafın yatırılmaması, 
tebliğin çıkarılmasını isteyen kişinin kendisine izafe edilemeyecek sebep-
lerden doğmuş ise yeni bir süre tayin edilir. 

Tebligat ücretlerinin belirlenmesi Tebligat Kanunu’nun 3.maddesi ile 
PTT Genel Müdürlüğü’ne bırakılmış olup PTT Genel Müdürlüğü, değişen 
şartlar çerçevesinde tarifede değişiklik yaparak bu ücretleri tespit ve ta-
yin etmektedir. Günümüzde tebligat ücretlerine ilişkin olarak PTT tara-
fından belirlenen tarife kapsamında değişiklikler yapılmış olup 31 Ekim 
2019 tarihinde tebligat ücretlerine zam yapıldığı duyurulmuştur80. Gün-
cel tarife ile normal tebligat ücreti 19 TL’ye, hızlı tebligat ücreti 38 TL’ye 
çıkartılırken MTS tebligat ücreti için ise bir sayfalık ödeme emri için 20 
TL ücret belirlenmiştir81. 2018 yılı ile kıyaslandığında normal tebligat üc-
retinin 14 TL, hızlı tebligat ücretinin ise 30 TL olduğu görülmektedir. 
Tebligat giderlerinin her geçen yıl artması ile birlikte yargılamanın hızlı 
ve ucuz ilerlemesinin tehlikeye düştüğü söylenebilir. Her ne kadar elekt-
ronik tebligat kullanımı yeni düzenleme ile baroya kayıtlı avukatlar, sicile 
kayıtlı bilirkişiler, özel hukuk tüzel kişileri gibi birçok kişi için zorunlu 
hale getirilmiş ve bu düzenleme ile yaygınlaşmaya devam etse de ülkenin 
birçok kesiminde halen posta yolu ile tebligat kullanılmaya devam edildiği 
göz ardı edilmemelidir. 

77 YAMAKOĞLU / ALTOPRAK, a.g.m., s.32.
78 KURT KONCA, a.g.m., s. 264.
79 KOCA, a.g.m., s.2993.
80 Tebligat ücretlerine zam yapılması hakkındaki duyuru için bkz. (https://www.istan-

bulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15093&Desc=Tebligat-%C3%9Ccretleri-Artt%-
C4%B1) E.T. 8.11.2019.

81 PTT tarafından yayımlanan güncel tarife için bkz. (https://www.ptt.gov.tr/Lists/Tarifeler/
Attachments/56/Posta%20ve%20Telgraf%20%C3%9Ccret%20Tarifesi%20(Tebligat%20
01.11.2019).pdf) E.T. 8.11.2019.
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SONUÇ

Yargılamanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi açısından yapılan iş-
lemlerden, tarafların ya da ilgililerin haberdar olması gerekmektedir. Yar-
gılamaya dahil olan kişilerin işlemler hakkında bilgi sahibi olması bakı-
mında tebligat kurumunun önemi büyüktür. En yaygın tebligat usulü olan 
posta yolu ile tebligat sürecinin birçok kişinin katılımı ile gerçekleşmesi, 
tebligatın Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliği’nde belirlenen usulle-
re uygun olarak yapılamaması sonucunu doğurmaktadır. Tebligat süre-
cinde önemli rol oynayan tebligat memurlarının gerekli mesleki bilgi ve 
donanımdan eksik olması, görevlerini gereken özen ve gayreti göstererek 
yapmamaları, tebligat kurumunun öneminin bilincinde olmamaları gibi 
birçok sebepten dolayı tebligat süreci gereği gibi işlememektedir. 

Çalışmanın çoğu bölümünde vurgulandığı üzere tebligat sürecinde yer 
alan kişilerin tebligatın önemi konusunda bilgilendirilmesi gerekmekte-
dir. Aynı zamanda tebligat sürecinin gereği gibi işlememesinin mevzuatta-
ki hükümlerin çelişkili yahut eksik olmasından doğduğu durumlarda, bu 
usulsüzlük ve hatalı uygulamaların önüne geçmek adına mevzuat hüküm-
lerinde gerekli değişikliklerin yapılması önerilebilir.

Son olarak değinmek gerekir ki, elektronik tebligat usulünün gündem-
de olması ve yeni düzenleme ile kapsamının genişletilmesi tebligat süre-
cinde yaşanan birçok aksaklığa çözüm getirecek niteliktedir. Ancak gerek 
elektronik tebligat kullanımının ihtiyari olması gerek çalışmanın ilgili kı-
sımlarında değinildiği üzere bu usulde dahi birtakım sorunların ortaya 
çıkması, tebligat kurumunda tam ve usullere uygun bir tebliğin yapılması 
konusunda bizleri karamsarlığa düşürmektedir. Kanaatimizce, tebligat 
hukukunda doğan tüm bu sorunların çözülebilmesi adına çalışmaların 
çoğaltılması ve sistemin aksamasına sebep olanlar hakkında caydırıcı bir-
takım yaptırımlar düzenlenmesi gerekmektedir. 
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KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA 
GÖREV SORUNU

Av. Saffet CAN1

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Görevin belirlenmesi ve niteliği

Madde 1- (1) Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve 
ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.

Asliye hukuk mahkemelerinin görevi

Madde 2- (1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın mal-
varlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda gö-
revli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mah-
kemesidir.

(2) Bu kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, 
asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

*

Kamulaştırmasız el atma davaları kişilerin malvarlığı haklarına iliş-
kindir, aksine bir düzenleme olmadıkça bu davalarda görevli mahkeme 
asliye hukuk mahkemesidir. 

*

KAMULAŞTIRMA KANUNU

Ek Madde 1- (20.08.2016 gün ve 6745 sayılı Kanunun 33. maddesiyle 
eklenmiştir.)

Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ay-
rılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu 
hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yü-
rürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde imar programları 
veya imar uygulamaları yapılır ve bütçe imkânları dâhilinde bu taşınmaz-
lar ilgili idarece kamulaştırılır veya her hâlde mülkiyet hakkını kullanma-

1 İstanbul Barosu Avukatlarından
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sına engel teşkil edecek kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği 
yapılır/yaptırılır. Bu süre içerisinde belirtilen işlemlerin yapılmaması ha-
linde taşınmazların malikleri tarafından, bu Kanunun geçici 6’ncı madde-
sindeki uzlaşma sürecini ve 3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen idari 
başvuru ve işlemleri tamamlandıktan sonra taşınmazın kamulaştırılma-
sından sorumlu idare aleyhine idari yargıda dava açılabilir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.12.2010 gün ve 2010/5-662 
E. 2010/651 sayılı Kararı:

“ … Uzun yıllar programa alınmayan imar planının fiilen hayata geçi-
rilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas cihetine gitmeyen davalı 
İdarece, pasif ve suskun kalınmak ve işlem tesis edilmemek suretiyle ta-
şınmaza müdahale edildiği; bu haliyle İdarenin eyleminin, mülkiyet hak-
kının özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran bir niteliğe sahip bulunan 
kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığı için yeterli bulunduğu, her 
türlü izahtan varestedir.”

*

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu veciz kararındaki düşünce, Ka-
mulaştırma Kanununa getirilen Ek Madde 1 ile yasal bir düzenlemeye 
kavuşmuştur. Bu yasa maddesiyle “uzun yıllar” kavramı “beş yıl” ile 
sınırlandırılmıştır.

Bu Ek Madde 1 ile getirilen düzenleme için öğretide ‘hukuki el atma’ 
terimi kullanılmaktadır. Oysa 5 yıllık sürecin sonunda İdarece bu el 
atma, hukuki olmaktan çıkmakta; alıntısını yaptığım içtihada göre açık-
larsak “pasif ve suskun kalınmak ve işlem tesis edilmemek suretiyle ta-
şınmaza müdahale” edilme olgusu devam etmekte, başka bir anlatımla 
İdarenin eylemsizlik süreci varlığını sürdürmektedir. İşte bu nedenle beş 
yıllık sürecin sonunda açılacak davalar için “hukuki el atma” terimi yerine 
‘eylemsiz el atma’ terimini ve bu tür davalar için “eylemsiz el atma ne-
deniyle kamulaştırmasız el atma davaları” adlandırmasını kullanmak 
Türkçemiz ve hukuk bilimi için daha yararlı olacaktır. 

Ayrıca, İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 2/1-b) bendinde geçen 
“İdari eylem…” diyen anlatımdaki ‘eylem’ terimi ile de uyumlu oluna-
caktır. 

Taşınmaza eylemsiz el atma nedeniyle açılacak kamulaştırmasız el 
atma davalarında görevli mahkeme, Kamulaştırma Kanunu Ek Madde 1 
gereği idare mahkemesi olmaktadır.

*
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T.C. ANAYASASI

MADDE 153/6 – Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede he-
men yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare ma-
kamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

Anayasa Mahkemesinin 25.09.2013 gün, 2013/93 E. 2013/101 sa-
yılı Kararı:

“…Kamulaştırmasız el atmadan söz edilebilmesi için, kişiye ait gayri-
menkulün idarece (kamu hizmetinde kullanılmak amacıyla) işgal edilmiş 
olması ve bu işgalin kanunda öngörülen usul ve esaslara uyularak tesis 
edilmiş bir kamulaştırma işlemine dayanmadan gerçekleştirilmiş olması 
gerekmektedir. Bu şekilde, idarenin hukuk dışı eyleminden kaynaklanan 
fiilî el atmaların, özel kişilerin haksız fiil teşkil eden eylemlerinden hiçbir 
farkının bulunmadığı, bu nedenle bu tip eylemlerden doğan zararların da 
özel kişilerin haksız fiilinden doğan zararlarda olduğu gibi adli yargıda 
dava konusu edilmesi gerektiği kabul edilmektedir.”

*

Anayasa Mahkemesinin bu veciz kararında geçen ‘fiilî el atma’ terimi, 
öğretide de aynen kullanılmaktadır. Fiilî el atma nedeniyle kamulaştırma-
sız el atma davalarında görevli mahkemenin adli yargıda ve bunun sonucu 
olarak bu el atma, malvarlığı haklarına ilişkin olduğundan Hukuk Mu-
hakemeleri Kanunu 2. maddesi gereği asliye hukuk mahkemesi olması 
gerekmektedir.

“Fiilî el atma” terimi yerine “eylemli el atma” terimini kullanmak da 
Türkçemiz ve hukuk bilimi açısından daha yararlı olacaktır. 

Hukukumuzda yabancı kökenli sözcüklerin olması, hukuk bilimci 
olan bizleri ezberciliğe itmekte, ezbercilikle bilim yapmak ise pek sağlıklı 
olmamakta; kavramları derinlemesine algılamak oldukça güç olmakta, 
bunun sonucu olarak görevsiz mahkemelerde açılan davalar yığınla kar-
şımıza çıkmaktadır. 

*

EYLEMSİZ EL ATMA İLE EYLEMLİ EL ATMA NEDENİYLE AÇI-
LAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI ARASINDAKİ ÖNEM-
Lİ AYRIMLAR

Eylemsiz el atma nedeniyle kamulaştırmasız el atma davaları idari 
yargıda açılır. Bu davalarda Kamulaştırma Kanunu Ek Madde 1 gereği 
bu Kanunun geçici 6. Maddesindeki uzlaşma süreci ve İmar Kanununda 
öngörülen idari başvuru ve işlemlerinin tamamlanması dava şartıdır.
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Ayrıca, bu Ek Madde 1/f.3 göndermesiyle geçici 6. Maddenin 7. fıkrası 
gereği “Mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekâlet ücretleri bedel 
tespiti davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir.” 

Geçici 6. Maddenin 7. fıkrasının anayasaya aykırılığı, Anayasa Mah-
kemesince 29.06.2016 günü 2014/8264 sayılı başvuru için “Mahkemeye 
erişim hakkı kapsamında adil yargılanma hakkının İHLAL EDİLMEDİ-
ĞİNE, Celal Mümtaz AKINCI’nın karşı oyu ve OY ÇOKLUĞUYLA karar” 
verilmiştir. 

*

Eylemli el atma nedeniyle kamulaştırmasız el atma davaları adli yar-
gıda açılır. Bu davalarda az yukarıda açıklanan dava şartları yoktur. 

Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 22.11.2018 gün, 2018/12480 E. 
2018/21938 K. sayılı Kararı:

“Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil 
istemine ilişkindir.

13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Anayasa) 
Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı Kararı ile;

6487 sayılı yasanın 21. Maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu-
nun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası 
“09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağdu-
riyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine birtakım hü-
kümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki 
dönem için de uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçe-
siyle Anayasanın 2. ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atma-
larda nispi harç ve nispi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiğin-
den…”

Adli yargıda kamulaştırmasız el atma davası ile birlikte ecrimisil 
isteminde de bulunulabilir. 

*

UYGULAMADAN ÖRNEKLER

1 – Eylemli el atma nedeniyle kamulaştırmasız el atma davası, taşın-
mazın bedeli ve ecrimisil istemli olarak idare mahkemesinde açılmış ise 
de bu davaya ilişkin dilekçe, “…Taşınmaza kamulaştırmasız el atma se-
bebiyle taşınmazın fiilen kullanılmaması sebebiyle taşınmaz değerinin 
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tazmini istemi ile taşınmazın kullanım kaybı zararına yönelik istemin 
maddi ve hukuki dayanaklarının birbirinden farklı olması ve talepler ara-
sında sebep ve sonuç ilişkisi de bulunmadığından ayrı ayrı dava konusu 
edilmesi” gerekçesiyle idare mahkemesince reddedilmiştir. 

2 – Eylemli el atma nedeniyle kamulaştırmasız el atma davası ida-
re mahkemesinde, gerçek değeri 15.600.000,00 TL olan taşınmaz için 
20.000,00 TL değerinde kısmi dava olarak açılmış, taşınmaz malikinin 
yıllık faiz kaybı 1.402.200,00 TL’dir. 

3 – İdare mahkemesinde görülen eylemli el atma nedeniyle kamulaştır-
masız el atma davasında bilirkişiler taşınmazın değerini, o yörede serbest 
piyasadaki arsa satış ilanlarına göre belirlemek istemişler: Emsal taşın-
mazlardan birinin m2 birim satış değeri 3.000,00 TL, diğerinin 2.050,00 
TL, üçüncüsünün 1.950,00 TL’dir. Bu bilirkişiler, ilanlı satıştaki emsal 
taşınmazların dava konusu taşınmazdan daha değerli olduğunu konum, 
imar durumu vb diğer fonksiyonları gerekçe göstererek dava konusu 
taşınmazın m2 birim değerini 1.750,00 TL olarak belirledikten sonra; 
emsal taşınmazlar imar parseli, dava konusu taşınmaz kadastro parseli 
diyerek dava konusu taşınmazın m2 birim değerini 1.000,00 TL’ye dü-
şürmüşlerdir. Oysa dava konusu taşınmazın gerçek m2 birim değeri orta-
lama 2.500,00 TL ve niteliği de imar parselidir. Üstelik el atmadan önce 
konumu yol kenarında olan dava konusu taşınmazın ulaşım sorunu da 
bulunmamakta, konumu da imar durumu da emsal taşınmazlarla aynı 
idi. Ayrıca, emsal taşınmazlar ile dava konusu taşınmazın emlak vergisine 
esas m2 birim değerleri de eşittir. 

4 – Yaklaşık iki yıl önce 250.000,00 TL bedelle alınan tarlanın tapuda-
ki satış değeri 10.400,00 TL olarak gösterilmiş, komşu tarla maliki 5403 
sayılı Kanuna göre ön alım davası açmıştır.

5 – Emlakçıdaki satış sözleşmesine göre arsanın m2 birim satış değeri 
2.500,00 TL, tapudaki m2 birim satış değeri ise 800,00 TL olarak göste-
rilmiş ve satış gerçek kişiye yapılmıştır.

*

İÇTİHAT ÖRNEKLERİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 09.04.2003 gün, 2003/5-252 E. 
2003/288 sayılı Kararı:

“Kamulaştırmasız el koyma nedeniyle tazminat davaları kamu düzeni 
ile ilgili olduğundan, diğer hukuk davalarından farklı olarak mahkeme 
resen emsal arayabilir, taraflar sonradan emsal bildirebilir. Bu davalarda 
amaç gerçek değeri bulmaktır.
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Kamulaştırma Kanununun bedel tespitine ilişkin 11/3/g maddesi hü-
kümleri kıyasen uygulanmak suretiyle emsal karşılaştırması yapılarak 
taşınmaza değer biçilmesi…” gerekmektedir.

YARGITAY 5. Hukuk Dairesinin 10.12.2009 gün, 2009/17018 E. 
2009/17445 K. sayılı Kararı:

“Yapılan inceleme ve alınan rapor hüküm kurmaya yeterli değildir. 
Şöyle ki:

Emlak vergi değerlerinin karşılaştırılmasında; dava konusu taşınmaz 
ile emsal taşınmazın aynı değerde olduğu anlaşılmasına karşın, emsal ko-
nusu taşınmazın bulunduğu bölgede değerini sonradan önemli şekilde 
etkileyen olumlu bir gelişme de söz konusu olmadığı halde, bilirkişi ku-
rulunca emsal taşınmazın dava konusu taşınmazdan daha değerli olduğu 
kabul edilerek vergi değerine ters düşecek şekilde yeterli, inandırıcı (ol-
mayan) ve somut gerekçelere dayandırılmayan rapora göre hüküm kurul-
ması doğru görülmemiştir.” 

YARGITAY 5. Hukuk Dairesinin 08.06.2010 gün, 2010/8931 E. 
2010/10545 K. sayılı Kararı:

“Hükme esas alınan bilirkişi kurulunca emsal kabul edilen taşınmaz-
lar ve dava konusu taşınmazla aynı mahallede bulunan taşınmazlar fi-
ilî imar uygulaması sonucu oluşan imar parselleri olup, bu parsellerden 
imar uygulaması sırasında %29 oranında Düzenleme Ortaklık Payı kesin-
tisi yapıldığından, emsal karşılaştırması sonucu tespit edilen bedelden 
%29 oranında Düzenleme Ortaklık Payı indirilmesi gerektiği gözetilme-
den %40 oranında indirim yapılması, doğru görülmemiştir.” 

Bu karar ancak, emsal taşınmaz imar parseli, dava konusu taşınmaz 
kadastro parseli olması durumunda uygulanması gerekir. Düzenleme Or-
taklık Payı (DOP) kesintisinin amacı, emsal taşınmazın imar parseline 
dönüştürülmesi sırasında Düzenleme Ortaklık Payı kesintisine uğramış 
ve bu kesinti oranı düşüldükten sonra değerinin belirlenmiş olması nede-
niyle her iki taşınmaz arasındaki değerleri eşitlemektir.

Her ikisi de aynı nitelikteki taşınmazlardan emsal karşılaştırması 
yoluyla dava konusu olanından hiçbir kesinti yapılamaz. 

Dava konusu taşınmaz imar parseli, emsal taşınmaz kadastro parseli 
ise dava konusu taşınmaz imar parseline dönüştürülürken hangi oranda 
DOP kesintisine uğramış ise o oranda emsal taşınmazın değerine ekleme 
yapılarak dava konusu taşınmazın değeri bulunur. Bu değer hesaplama-
sı, dava konusu taşınmazın DOP kesintisi öncesi yüzölçümü bulunarak 
yapılmalıdır.
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YARGITAY 5. Hukuk Dairesinin 13.11.2008 gün, 2008/12766 
2008/15107 K sayılı Kararı:

“Hükme esas alınan bilirkişi raporunda dava konusu taşınmaza somut 
emsal olarak kabul edilen 3209 ada 3 parsel sayılı taşınmazın alıcısı …
Bankası Anonim Şirketidir. Bu satış, alıcısının sıfatı nedeniyle özel amaç-
lıdır. Kamulaştırma yasasının 11/1-g maddesi uyarınca özel amaçlı satış-
lar emsal alınamaz. Bu durumda taraflara yeniden emsal bildirmeleri için 
imkân tanınması, gerektiğinde resen emsal celbi suretiyle oluşturulacak 
bilirkişi kurulu eşliğinde keşif yapılarak rapor alınması ve sonucuna göre 
hüküm kurulması gerektiği düşünülmeden zemin yönünden geçersiz ra-
pora göre bedelin tespiti doğru görülmemiştir.”

(Yukarıda alıntısını yaptığım içtihat örnekleri, Yargıtay 5. Hukuk 
Dairesi Onursal Başkanı Bekir YILDIRIM’ın Kamulaştırma ve Kamu-
laştırmasız El Atma Davaları, adlı kitabından alınmıştır. Yetkin Ya-
yınları, Ankara, 2013)

*

KAMULAŞTIRMA KANUNU

Madde 11 – “15’inci madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi kurulu,

(Madde 11/1-g bendi) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki 
özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,

Esas tutarak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurların cevapla-
rını ayrı ayrı belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyanını da dikkate alarak 
gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değe-
rini tespit ederler.”

*

ROMA HUKUKUNDAN

“Contra legem facit qui id facit

quod lex prohibet, in fraudem vero qui

salvis verbis legis, sententiam eius

circumvenit.” (Türk Hukuk Lûgatı, s. 557) 

(Il transgresse la loi, celui qui fait ce que la loi défend; et qui 
transgresse l’esprit de la loi en obéissant à la lettre de la loi, fraude 
à la loi.)
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“Kanunun yasakladığı şeyi yapan kimse, kanuna aykırı davranmış 
olur; (kanunun) sözüne uyarak hükmünü çiğneyen kimse, kanuna karşı 
hile yapmış olur.”

Kamulaştırma Kanunu 11/1-g bendini, Roma hukukunun bu veciz sö-
züne göre açıklayalım: Yargıtay 5. Hukuk Dairesi tapuda, şirketlere ya-
pılan tüm satışları özel amaçlı satış olarak değerlendirmektedir. Yasa 
hükmünde, yapılan satışlarda alıcının sıfatına ilişkin hiçbir anlatım bu-
lunmamaktadır. Şirketlere yapılan satışların özel amaçlı olduğu görüşü 
tümüyle Dairenin görüşüdür. Gerçekte, şirketlere yapılan satışların özel 
amaçlı olup olmadığını belirlemek hiç de güç bir iş değildir. Yapılacak 
iş, o yörede serbest piyasada satışa çıkmış arsaların ilan değerleri ile bir 
şirkete tapuda yapılan satışın değeri karşılaştırılır, satışın özel amaçlı 
olup olmadığı kolaylıkla belirlenebilir. Eğer bir şirkete yapılan satış, o 
yöredeki arsa satış ilanları ile eş değerde ise bu satış niçin özel amaçlı 
satış olsun. Gerçek değeriyle yapılmış bir satıştır. Yasa koyucunun amacı, 
yüksek değerli satışların emsal sayılarak hazinenin zarar görmesini en-
gellemek olsa gerek.

Ne var ki; ülkemizde gerçek kişilerin almış olduğu taşınmazların ta-
pudaki değeri belki de istisnasız diyebileceğimiz oranda muvazaalıdır. 
Gerçek kişiler, satın aldıkları taşınmazın değerini tapuda daha az harç 
ödemek için düşük göstermektedirler. Şirketlerin satın aldığı taşınmazın 
değeri ise genelde emlakçıdaki değeriyle örtüşmektedir. Eğer gerçek kişi-
lerin satın aldığı taşınmazın değerinin muvazaalı olup olmadığı denetimi, 
serbest piyasa emlak satış değerlerine göre karşılaştırılarak yapılırsa ger-
çek değere ulaşılmış olunabilir. İşte bu nedenle bilirkişiler, dava konusu 
taşınmazın tapudaki satışa göre emsal değerini belirlerken o yöredeki ta-
şınmazların serbest satış ilanlarıyla istenen değerlerini karşılaştırma yap-
malıdırlar. Yoksa muvazaalı satışlar esas alınarak bulunacak değerlerle 
ne hukuk ne adalet ne de hakkaniyet olur.

Yaşanmış bir örnek: 20 yıl kadar önce 10 milyar liraya alınmış bir 
taşınmaz, altı ay sonra 15 milyar liraya satılmak istenir. Alıcı, satışın 
tapuda gerçek değerde gösterilmesini istese de satıcıyı, “senin vereceğin 
tapu harcını da ben vereceğim” dese de bir türlü ikna edemez: “Ben vergi 
sorumlusuyum. Bu taşınmazı altı ay önce 10 milyar liraya aldım. Eğer 
tapudaki satışı 15 milyar lira gösterirsem Devlet benden tapu harcının 
dışında beş milyar liranın vergisini de alır. İşte bu nedenle bu satışı 10 
milyar lira göstermek zorundayım. Yoksa taşınmazın satışını yapmam.” 
deyip kestirip atar.

Tapuda gerçek satış değerini göstermek isterseniz çok ihtiyacınız olan 
taşınmazı satın alamayabilirsiniz.
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Tapudaki satış değerleri, ülkemiz için kanserleşmiş bir hastalık gibi 
olmuş durumdadır. Bunun tedavisi ancak vergi yasalarıyla yapılabilir.

*

SONUÇ OLARAK

ÖNCE TÜRKÇE

‘Hukuki el atma’ ile ‘fiilî el atma’ kavramlarını birbirine karıştırarak 
yanlış mahkemede açılan çok sayıda dava olduğu kanısını taşımaktayım. 
Bu nedenle hukuk dilimizi, olabildiğince Türkçe kökenli sözcükler kulla-
narak geliştirmek hukuk bilimi için kaçınılmazdır. Yabancı kökenli söz-
cükleri ezberleyerek hukuk biliminde başarılı olunamaz. Yasa hüküm-
lerindeki terim birliği de hukuk bilimini öğrenenler için çok önemlidir, 
öğrenme daha kolay olur. 

*

Kamulaştırma Kanunu Ek Madde 1’de eylemsiz el atma davalarında 
idari yargının görevli olduğu belirtilmiş ise de bu görevlendirme hem yargı 
erki karışıklığına neden olmakta hem de kamulaştırmasız el atılan taşın-
mazın değerinin tespiti konusunda adli yargının da görevli ve bu yargı 
yolunun uzun yıllar boyu yerleşik içtihatlarıyla uzmanlaşmış olması kar-
şısında, bu davalar için de adli yargının görevli olması adalette birliğin 
sağlanması bakımından kaçınılmaz olacaktır.

*

“Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini 
de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

ATATÜRK



BIR KOŞULLU BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESI TÜRÜ 
OLAN “YERINE GETIRILMESI BAĞIŞLAYANIN 
ÖLÜMÜNE BAĞLI BAĞIŞLAMA”NIN BORÇLAR 
HUKUKU VE MIRAS HUKUKU HÜKÜMLERI 

AÇISINDAN IRDELENMESI

Av. Nuri Taner ERGIN1

I - Giriş:

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Özel Borç İlişkileri başlığı al-
tında, bir borçlar hukuku sözleşmesi olarak düzenlenen bağışlama söz-
leşmesi bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere malvarlığından 
karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşme olarak 
tanımlanmaktadır2. Kural olarak sadece bağışlayanın borç altına girdiği 
bağışlama sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen bu özelliği ile lehine bağış 
yapılan kişiye karşılıksız bir kazandırma sağlamaktadır. 

Bağışlama sözleşmesi ile maliki olduğu şeyi devir ve teslim etmeyi 
borçlanan taraf (bağışlayan) bu borcunu ifa ettiğinde kendi malvarlığı-
nın aktifinde bir azalma (ya da pasifinde artma), karşı tarafın (bağışla-
nan) malvarlığının aktifinde ise artma (ya da pasifinde azalma) meydana 
gelmektedir. Sağlararası sonuç doğurmak üzere kurulan bağışlama söz-
leşmesinde mülkiyeti devir ve teslim borcu, bağışlayanın malvarlığından 
karşılanmaktadır. 

Bağışlama sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşme olmakla 
birlikte geçerli bir şekilde kurulabilmesi için tıpkı iki tarafa borç yükleyen 
sözleşmelerde olduğu gibi, taraflardan birinin önerisinin diğer tarafça ka-
bul edilmesi gerekmektedir. Bağışlayan tarafından ileri sürülen; bir şeyin 
mülkiyetinin devri ve teslimi önerisi karşı tarafça kabul edildiği takdirde 
bir bağışlama sözleşmesinden bahsedilebilir ki bu özellik bağışlama söz-
leşmesini rızai bir sözleşme yapmaktadır3.

Bağışlama sözleşmesi, “bağışlama sözü verme”, “elden bağışlama”, 
“koşullu bağışlama”, “yüklemeli bağışlama” ve “bağışlayana dönme koşul-
lu bağışlama” yollarından biri ile kurulabilir. 
1 İstanbul Barosu avukatlarından
2 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:285/I
3 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Özel hükümler, Ankara-2018, sf:280
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Genel olarak bakıldığında bağışlama sözü verme bağışlama sözleşme-
si kurulmasına yönelik bir öneri gibi algılanabilir. Ancak TBK.’nın 288/I 
maddesinin lafzı dikkate alındığında kanun koyucu bağışlama sözü ver-
meyi bir bağışlama sözleşmesi türü olarak tanımlamıştır. “Bağışlama 
sözü verme” ifadesinden bunun ileride bağışlama sözleşmesi yapılmasına 
dair bir ön sözleşme olduğu da anlaşılmamalıdır. Bağışlama sözü verme 
bizatihi bir sözleşme olup tıpkı diğer bağışlama türlerinde olduğu gibi 
öneri ve kabul ile kurulmaktadır. Tüm borçlar hukuku sözleşmelerinde 
olduğu gibi bu sözleşmenin kurulması ile borçlandırıcı bir işlem gerçek-
leşmektedir. Sözleşmenin borçlusu olan bağışlayan tarafından, bağışla-
nan lehine yapılan mülkiyeti devir ve teslim işlemi ise borç ilişkisini sona 
erdiren tasarruf işlemidir. O halde bağışlama sözü verilmesi ile bağışlama 
sözleşmesi kurulmuş olacaktır. Elbette bağışlama sözü verme tek taraflı 
bir işlem olmayıp bir sözleşme olması sebebiyle karşı tarafın yani bağışla-
nanın da bağışlama sözü ile vaad edilen şeyi kabul etmesi gerekmektedir. 

TBK.’nun 288/I. Maddesi gereğince bağışlama sözü vermenin geçer-
liliği bu sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır 4 . Esasen yazılı 
şekil sadece bağışlayan için gerekmekte olup bağışlananın kabul iradesi 
kural olarak yazılı şekle tabi değildir. Burada kastedilen yazılı şekil adi 
yazılı şekil olmak gerekir. Zira maddenin ikinci fıkrasında taşınmaz veya 
taşınmaz üzerindeki bir aynı hakkın bağışlanması sözünün ancak res-
mi şekilde yapılması halinde geçerli olacağı açıkça belirtilmiştir5. Böyle 
bir durumda lehine bağışlama yapılan kişinin kabul iradesinin de resmi 
şekle uygun açıklanmasının gerektiği kabul edilmelidir. TBK.’nun 288/III 
maddesi, bağışlama sözü verme işlemi şekle uyulmaması sebebiyle geçer-
siz dahi olsa bu söz bağışlayan tarafından yerine getirildiğinde bu işlemi 
elden bağışlama olarak kabul etmektedir6. O halde elden bağışlamayı hem 
bağışlama sözü verme ile yüklenilen edimin ifası hem de borçlandırıcı iş-
lem ile tasarruf işleminin birleştiği bir bağışlama sözleşmesi türü olarak 
değerlendirmek mümkündür. Şüphesiz elden bağışlama taşınır mallar 
için uygulanan bir yoldur. Konusu taşınmaz ya da taşınmaz üzerindeki 
ayni bir hak olan bağışlama sözü verme sözleşmesinin geçerli olabilmesi 
için resmi şekilde yapılması zorunludur. 

Bağışlayanın bağışlamasına yüklemeler koyduğu, bir diğer ifade ile 
bağışlayanın bağışlanan tarafından kabul edilmiş görevlerin yerine geti-
rilmesini istediği bağışlama sözleşmesi türü yüklemeli bağışlama olarak 
adlandırılmıştır. 

4 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:288/I
5 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:288/II
6 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:288/I
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Bağışlayana dönme koşullu bağışlamada ise bağışlayan, bağışlananın 
kendisinden önce ölmesi durumunda bağışlama konusunun kendisine 
dönmesi koşulunu koyabilir7 . Böyle bir durumda bağışlanan kişinin ba-
ğışlayandan önce ölmesi halinde bağışlama sözleşmesi geçmişe dönük 
olarak ortadan kalkar8. Bağışlayan, mülkiyeti yeniden kendisine ait olan 
bağışlama konusu malı bağışlananın mirasçılarına yönelteceği istihkak 
davası ile geri isteyebilir. 

İncelememizin esas konusunu Türk Borçlar Kanunu’nun 290/II mad-
desinde, koşullu bağışlama başlığı altında yer alan, yerine getirilmesi ba-
ğışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlama teşkil etmekte olup kanun ko-
yucu tarafından vasiyete ilişkin hükümlerin uygulanması öngörülen bu 
bağışlama türü borçlar hukuku ve miras hukuku hükümleri açısından 
ayrı ayrı irdelenecektir.

II - Koşullu Bağışlama: 

Türk Borçlar Kanunu’nun koşullu bağışlama başlıklı 290. Maddesi-
nin ilk fıkrasında, bağışlamanın bir koşula bağlanarak yapılabileceği ifade 
edilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise yerine getirilmesi bağışlaya-
nın ölümüne bağlı olan bağışlamada vasiyete ilişkin hükümlerin uygu-
lanacağı belirtilmiştir9. 818 sayılı Borçlar kanununun 240. Maddesinde 
“bağışlama şartla yahut mükellefiyetle takyit olunabilir” şeklinde yer alan 
ilk fıkra 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 290. Maddesinde “bağışla-
ma, bir koşula bağlanarak yapılabilir” olarak ifade edilmiştir. Eski metin-
den farklı olarak yeni metinde mükellefiyet kelimesine yer verilmemiştir. 
Eski kanun metnindeki mükellefiyet yeni metinde 291. Madde ile yükle-
meli bağışlama başlığı altında ayrı bir madde şeklinde düzenlenmiştir. 
291. Maddenin gerekçesi incelendiğinde, söz konusu maddenin 818 sayılı 
Borçlar Kanunu’nun 240. Maddesinin birinci fıkrasını kısmen karşıladı-
ğı, esasen eski metinde yer alan mükellefiyet kelimesinin yanlış olduğu, 
burada mükellefiyetten (yükümlülükten) değil yüklemeden bahsedilmesi 
gerektiği ve Türk Medeni Kanunu’nun ölüme bağlı tasarruf çeşitleri baş-
lığı altında yer alan 515. Maddesinde de yükleme ifadesine yer verildiği 
dikkate alındığında her iki kanun arasında terim birliğinin de sağlanmış 
olduğunun ifade edildiği görülmektedir10. Kanun koyucu 290. Madde ile 
bağışlama sözleşmesinin bir koşula bağlanarak yapılmasına cevaz ver-
miştir. 

7 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:292/I
8 Fikret Eren, Borçlar A.g.e., Ankara-2018, sf. 292
9 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:290 
10 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:291 gerekçesi 
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Bağışlama sözleşmesine eklenen koşul bozucu ya da geciktirici olabi-
lir. Bağışlama sözleşmesi geciktirici bir koşula bağlandığında kendisine 
bir şey bağışlanan kişi geciktirici şartın gerçekleşmesi halinde bağışlanan 
şeyin mülkiyetinin devrini talep etme hakkı kazanacaktır. Örneğin; (A), 
amatör futbol oynayan yeğeni (Y)’nin 25 yaşına kadar süper lig takımla-
rından birine transfer olması koşuluyla antika arabasını (Y)’ye bağışlama 
sözü vermiştir. Eğer (Y) 25 yaşına kadar süper lig takımlarından birisine 
transfer olmayı başarabilirse bağışlama sözleşmesi hüküm ve sonuçlarını 
doğuracak; (Y) antika arabanın kendisine devir ve teslim edilmesini iste-
yebilecektir. (A) antika arabasını yeğeni (Y)’ye bağışlamış ancak (Y)’nin 25 
yaşına kadar süper lig takımlarından birine transfer olamaması halinde 
bağışlamadan geri döneceğini belirtmiş ise bu kez bozucu şarttan bahse-
dilecek ve bu koşul gerçekleşmediğinde (Y) antika aracı (A) ya iade etmek 
zorunda kalacaktır.

III- Bir koşullu Bağışlama Türü Olan Yerine Getirilmesi Bağışlaya-
nın Ölümüne Bağlı olan Bağışlama:

1- TBK.’nun 290. maddesinin ilk fıkrası ile bağışlama sözleşmesinin 
koşula bağlanarak yapılmasına cevaz veren kanun koyucu aynı maddenin 
ikinci fıkrasında ise bağışlama sözleşmesinin ölüm olayına bağlı olarak 
da gerçekleştirilebileceğini hükme bağlamıştır. Aynı hüküm 818 sayılı 
Borçlar Kanunu’nun 240/II maddesinde de yer almaktadır. Eski madde 
metni yeni kanunda sadece dili sadeleştirilmek suretiyle aynen muhafaza 
edilmiştir. 

TBK.’nun 290. Maddesinin kenar başlığı koşullu bağışlama ise de akla 
ölüm olayının koşul teriminin sözlük anlamına uyup uymadığı ya da ölü-
mün bir koşul mu yoksa sözleşmenin ifa zamanını belirleyen tarih mi 
olduğu sorusu gündeme gelmektedir. Koşul sözlük anlamı itibariyle bir 
antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri anlamına gelmektedir11. O 
halde TBK.’nun 290. Madde kapsamında koşulu bağışlama sözleşmesi-
nin kurulması, uygulanması ya da sona ermesi için sözleşmenin taraf-
larınca belirlenen usul ve esaslar olarak tanımlamak ve ölüm olayını bir 
koşul olarak kabul etmek mümkündür. Bununla birlikte ölümün herkes 
için beklenen ve gerçekleşmesi konusunda hiçbir tereddüt bulunmayan 
bir olay olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tarafların bağışlama 
sözleşmesinin ölüm koşulunun gerçekleşmesi ile hüküm doğuracağına 
yönelik iradelerini sözleşmenin ifa zamanının belirlenmesine yönelik bir 
irade olarak kabul etmek de yanlış bir kabul şekli olmamak gerekir. O 
halde taraflar ölüm olayını bağışlama sözleşmesinin hüküm doğurması-

11 Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/ 
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nın koşulu olarak kararlaştırabilirler. Koşulun gerçekleştiği anda da borç 
muaccel olmaktadır. 

Doktrinde bir görüş ölüm olayının, taraflarca sözleşmenin hüküm 
doğurmasının bir şartı olarak kararlaştırılması mümkün ise de bağışla-
nanın, bağışlayanın ölümünde sağ olmasını bağışlama sözleşmesinin hü-
küm doğurmasının teknik anlamda bir şartı olarak kabul etmiştir12. 290/
II. Maddesine göre kurulan bağışlama sözleşmesine vasiyet hükümlerinin 
uygulanacağı noktasından hareketle vasiyet hükmüne ilişkin sonuçların 
meydana gelebilmesi için bağışlayanın ölmesi ile birlikte bağışlananın da 
ölüm tarihinde sağ olması gerekir13. Yerine getirilmesi bağışlayanın ölü-
müne bağlı olan bağışlamaları ölüme bağlı tasarruf olarak nitelendiren bu 
görüşe göre bu sözleşmelere şekil, esas ve geri alma şartları bakımından 
ölüme bağlı tasarruflar hükümleri uygulanmalıdır14. 

Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlamayı sağla-
rarası bir hukuki işlem olarak nitelendiren görüş TBK.’nun 290/II. Mad-
desinin; yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlamayı 
bir ölüme bağlı tasarruf olarak bildirdiği şeklinde anlaşılmaması gerekti-
ğini savunmaktadır15. 

Nihayet bu konudaki son görüş ise yerine getirilmesi bağışlayanın ölü-
müne bağlı bağışlamanın kendine has, karma nitelikte bir sözleşme ol-
duğunu ileri sürmektedir. Doktrinde bu görüşü savunan yazarlar TBK. 
290/II. Madde hükmünün bağışlama sözleşmesi ile güdülen amaca ve ta-
rafların beklenen menfaatlerine göre yorumlanarak yeri geldiğinde miras 
hukuku hükümlerinin de kıyasen uygulanması gerektiğini ileri sürmek-
tedirler16. 

2- TBK.’nun 290/II maddesi, yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne 
bağlı olan bağışlamalarda vasiyete ilişkin hükümlerin uygulanacağını ön-
görmekte ise de bağışlayanın ölümü koşulunun gerçekleşmesine yönelik 
olarak kurulan bu sözleşmenin sağlararası bir sözleşme olduğunda şüphe 
yoktur. Koşulun gerçekleşmesi, yani bağışlayanın ölmesi halinde, sözleş-
meden doğan borçtan bağışlayanın mirasçılarının sorumlu olduğu husu-
sunda da duraksamaya yer bulunmamaktadır. Ancak bu durum dahi bu 
şekilde kurulan bir bağışlama sözleşmesinin bağışlayanın sağlığında borç 

12 Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) İstanbul-2019, sf:224 
13 Senai Olgaç, Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Cilt II, İstanbul-1970, 

sf:435 
14 Ahmet Türkmen, Bağışlamanın Geri Alınması, Ankara-2019 sf:54 
15 Merve Yılmaz, Bağışlama Sözleşmesinin Sona Ermesi, İstanbul-2011, sf:77  
16 Merve Yılmaz, a.g.e. sf:77; Ahmet Türkmen a.g.e. sf:54   
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doğurduğu gerçeğini değiştirmeye yetmemektedir. Kanun koyucunun; 
Türk Medeni Kanunu’nda ölüme bağlı tasarruflar tüm ayrıntıları ile dü-
zenlenmiş olmasına rağmen sonuçları ölüme bağlı tasarruflarla örtüşen 
bir sözleşme türünü Borçlar Kanunu’nunda da tanımlayıp hükme bağla-
ması, bu sözleşme türünün bazı noktalarda ölüme bağlı tasarruflardan 
ayrıldığını ya da en azından bu sözleşmenin ölüme bağlı tasarruf olarak 
değil borçlar hukuku sözleşmesi olarak yorumlanmasını gerektirecek va-
kıaların da olabileceğini göstermektedir. 

Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlama teknik 
anlamda “bağışlama sözü verme”dir. Burada bağışlayan, sözleşme konu-
su şeyin mülkiyetinin, kendisi öldüğü anda lehine bağışlama yapılan ki-
şiye devredileceğine dair bir söz vermektedir. Bir diğer söyleyişle bağışla-
yan, bağışlama sözü verdiği sırada, malvarlığında mevcut olan bir taşınır 
ya da taşınmaz malı ya da bir alacağını, öldüğünde hüküm doğurmak 
üzere bir özel veya tüzel kişiye bağışladığını beyan etmektedir. Bu yönüyle 
yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlama geciktirici 
koşula bağlı bir sözleşmedir. Ancak az yukarıda da belirttiğimiz üzere 
ölüm olayı aynı zamanda sözleşmenin ifa zamanını da göstermektedir. 

3- TBK. 290/II. Maddesi, yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne 
bağlı olan bağışlamada ölüm olayını bağışlama sözleşmesinin ifası için 
koşul olarak kabul etmiş, ancak böyle bir koşulun varlığı halinde, bağış-
lama sözleşmesine vasiyete ilişkin hükümlerin uygulanacağını belirtmiş-
tir17. Bu sözleşme sağlararasında kurulmakla birlikte hüküm ve sonuç-
larını bağışlayan öldükten sonra doğurmakta, sözleşmeden doğan borcu 
ifa yükümlülüğü de bağışlayanın mirasçılarına düşmektedir. Bu nedenle 
yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlama ölüme bağlı 
tasarruflara benzemekte ve sonuçları da ölüme bağlı tasarruf işlemlerinin 
sonuçları gibi olabilmektedir18. 

Kanun koyucu, bağlandıkları sonuçların benzerliği nedeniyle ölüme 
bağlı tasarruflara ilişkin hükümleri bertaraf etmek isteyen veya bu hü-
kümlerle bağlı kalmak istemeyen kişilerin ölüme bağlı tasarrufların ru-
huna aykırı şekilde yapmak istedikleri işlemlerin önüne geçmek ve ölüme 
bağlı tasarruf kuralları ile korunan menfaatlere zarar verilmesini önle-
mek amacıyla yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamada 
vasiyet hükümlerinin uygulanmasını istemiştir. 

4- Doktrinde hakim görüş madde metninde “vasiyet” ifadesi kullanıl-
mış ise de vasiyetname tek taraflı bir hukuki işlem olduğundan bu ifade-

17 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:290/II. maddesi  
18 Ezgi Kutluay, Bağışlama Sözleşmeleri, Ankara-2016 sf: 51  
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den miras sözleşmelerinin anlaşılması gerektiği yönündedir. Zira bağışla-
ma iki taraflı bir hukuki işlemdir. O halde yerine getirilmesi bağışlayanın 
ölümüne bağlı bağışlama miras sözleşmesinin tabi olduğu şekil şartlarına 
uygun olarak kurulmalı ve uygulanması da miras sözleşmesi hükümleri-
ne tabi olmalıdır. 

TMK.’nun 545. Maddesi, ilk fıkrasında, miras sözleşmelerinin resmi 
vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerektiğini belirttikten sonra, ikinci 
fıkrası ile resmi şeklin nasıl olacağını anlatmıştır19. Resmi vasiyetname iki 
tanığın katılmasıyla resmi memur önünde düzenlenir. Resmi memur noter 
veya sulh hakimi olabileceği gibi kendisine kanunla yetki verilmiş başka 
bir memur da olabilir20. Miras sözleşmesinin geçerliliği sözleşme konusu 
malın taşınır veya taşınmaz olmasına bakılmaksızın resmi vasiyetname 
şeklinde yapılmasına bağlı olduğuna göre TBK.’nun 290/II maddesinde 
yer alan “vasiyete ilişkin hükümler” ifadesinden miras sözleşmesinin an-
laşılması gerektiğinin kabulü halinde konusu ne olursa olsun yerine geti-
rilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama resmi vasiyetname şeklinde 
yapılacaktır. Oysa TBK.’nun 288. Maddesinde bağışlama sözünün geçerli 
olabilmesi için taşınırlar hakkında yazılı, taşınmazlar hakkında resmi şe-
kilde yapılması yeterliydi.

Kanaatimizce TBK.’nun 290/II maddesindeki “vasiyete ilişkin hüküm-
ler” ifadesi dar yorumlanmamalıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 
ölüme bağlı tasarrufların iki şekilde yapılabileceğini öngörmektedir. Bun-
lardan biri vasiyet, diğeri ise miras sözleşmesidir. Vasiyet ise TMK.’nun 
531. Maddesi gereğince resmi şekilde, miras bırakanın el yazısı ile ya da 
şartları varsa sözlü olarak yapılabilir21. Yukarıda da ifade edildiği üzere 
miras sözleşmesi sadece resmi vasiyet şeklinde yapılabilmektedir. İçerik 
ve sonuçları açısından bakıldığında Yerine getirilmesi bağışlayanın ölü-
müne bağlı bağışlama aslında maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf çeşit-
lerinden belirli mal bırakma vasiyeti ile benzerlik göstermektedir. Miras 
bırakan TMK.’nun 531. Maddesinde sayılan yollardan biri olan resmi şe-
kilde, miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak belirli mal vasiye-
tinde bulunmak suretiyle yaptığı ölüme bağlı tasarrufla karşılıksız kazan-
dırmada bulunabilmekte iken bağışlayan sıfatıyla ölüm koşuluna bağlı 
olarak yapılacak karşılıksız kazandırmalar için tarafları resmi vasiyetna-
me şeklinde işlem yapmaya zorlamak bağışlayan tarafından ortaya kon-
mak istenen iradenin gerçekleşmesini zorlaştırdığı gibi yerine getirilmesi 
bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamanın teknik anlamda bir bağışlama 

19 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde:545  
20 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde:532  
21 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde:531  
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sözü verme olduğu dikkate alındığında bu yorum tarzı TBK.’nun 288. 
Maddesinin lafzına ve ruhuna da uymamaktadır. Bir taşınmazın veya ta-
şınmaz üzerindeki bir ayni hakkın bağışlanması sözünün verilmesi resmi 
şekil şartına bağlı olduğuna göre ölüme bağlı tasarruflarda korunması 
gereken menfaatler dikkate alınarak, konusu taşınmaz mal olan ölüm 
koşuluna bağlı bağışlama sözleşmesi açısından TBK.’nun 290/II madde-
sinde yer alan “vasiyete ilişkin hükümler” ifadesinin miras sözleşmesine 
ilişkin hükümler olarak yorumlanması ve sözleşmenin resmi vasiyetname 
şeklinde yapılması doğru ve yerindedir. Ancak konusu taşınır mal olan 
ölüme bağlı bağışlama sözleşmesinin sözlü şekil olmasa bile en azından 
el yazısı ile yapılabilmesine cevaz vermek TBK.’nun 290/II maddesinin 
ruhuna daha uygun bir çözüm yolu olmak gerekir.

5- Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama sözleş-
mesi yapabilmek için fiil ehliyetinin var olması gerekmektedir. TBK.’nun 
286/I maddesi açıkça bağışlama yapacak kişide fiil ehliyeti aramaktadır22. 
Hüküm ve sonuçlarını ölümden sonra doğurmakta ise de bu sözleşme 
sağlararasında kurulan bir borçlar hukuku sözleşmesidir. Sözleşme-
nin ifa zamanı bağışlayanın ölüm anı olmakla beraber borç, bağışlayan 
nezdinde sözleşmenin kurulması ile birlikte doğmaktadır. Bu sebeple 
TMK.’nun 502. Maddesinde yer alan ve vasiyet yapabilmek için yeterli 
kabul edilen on beş yaşını doldurmuş olma şartının yerine getirilmesi 
bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama bakımından uygulama alanı bu-
lunmamaktadır. Bu çözüm tarzı TBK.’nun 290/II maddesinde yer alan 
“vasiyete ilişkin hükümler” ifadesini miras sözleşmesi olarak kabul eden 
görüşe de uygundur. 

6- TBK.’nun 290/II. Maddesinde, yerine getirilmesi bağışlayanın 
ölümüne bağlı bağışlamada vasiyete ilişkin hükümlerin uygulanacağına 
dair düzenleme sadece sözleşmenin şeklini değil, aynı zamanda hüküm 
ve sonuçlarını da kapsamaktadır. Bir borçlar hukuku sözleşmesi olarak 
düzenlenmiş ise de doğurduğu sonuçlar bağışlayanın terekesini ve mi-
rasçılarını etkilediğinden sözleşmenin uygulanması sırasında ölüme bağlı 
tasarruf hükümleri dikkate alınacak, örneğin; sözleşmenin uygulanması 
sırasında yasal mirasçıların saklı paylarının ihlal edilip edilmediği, söz-
leşmenin iptal edilebilirliği ya da tenkis şartlarının bulunup bulunmadığı 
göz önünde bulundurulacaktır. 

Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama yapıldığı an-
dan itibaren bağışlayanın malvarlığını etkilemekle birlikte sözleşmenin ifa 
zamanı (bağışlayanın ölüm anı) itibariyle bağışlayan sıfatı miras bırakana, 

22 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:286/I 
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malvarlığı ise terekeye dönüşmektedir. Miras bırakanın tereke üzerindeki 
tasarruf yetkisi TMK’nun 506. Maddesinde belirtilen saklı paylar dışında 
kalan kısım ile sınırlı olduğundan TBK.’nun 290/II maddesi gereğince va-
siyete ilişkin hükümlere tabi olan yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne 
bağlı bağışlama şartları varsa iptal edilebilecek veya saklı paylar oranında 
tenkise tabi tutulacaktır. Kanun koyucu, bağışlanan şeyin el değiştirmesi 
ölüme bağlı olarak ve ölümden sonra gerçekleşeceği için ölüme bağlı ta-
sarruflarda uygulanan sınırlayıcı ve emredici hükümlerinin uygulanması-
nı burada da istemiştir. Gerçekten ölüme bağlı tasarruf özgürlüğü sınırsız 
değildir. Hem miras bırakanın alacaklılarının hakları ile hem de saklı 
pay, iade ve tenkis kuralları ile sınırlandırılmıştır23. 

Bu sözleşmelerde vasiyete ilişkin hükümlerin uygulanmasının bir baş-
ka sonucu şu dur: Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan ba-
ğışlama ölüme bağlı tasarruf olarak değerlendirildiği için TMK.’nun 570. 
Maddesi gereğince sağlararası kazandırmalardan önce tenkis edilecektir. 
İlgili madde tenkisin; saklı paylar tamamlanıncaya kadar önce ölüme bağ-
lı tasarruflardan; bu yetmezse en yeni tarihlisinden en eskisine doğru ge-
riye gitmek üzere sağlararası kazandırmalardan yapılacağını öngörmek-
tedir.24. Oysa bağışlama sözleşmesi ölüm koşuluna bağlı olmasaydı böyle 
bir karşılıksız kazandırma için tenkis hükümlerinin uygulanması gerekti-
ğinde bu işlem ölüme bağlı tasarruflardan sonra dikkate alınacaktı.

Görüldüğü üzere sağlar arasında kurulan yerine getirilmesi bağışlaya-
nın ölümüne bağlı olan bağışlama, içerdiği koşulun niteliği gereği sağlara-
rası kazandırma karakterini kaybederek ölüme bağlı tasarruf karakterine 
bürünmektedir. 

7- Borçlar hukuku sözleşmeleri sağlararasında kurulur. Hüküm ve 
sonuçlarını da kural olarak sağlararasında doğurur. Bir borçlar hukuku 
sözleşmesinin kanunda belirtilen şekilde kurulmaması halinde TBK.’nun 
13. Maddesi gereği geçersizlik söz konusu iken yerine getirilmesi bağışla-
yanın ölümüne bağlı bağışlamadaki şekil eksikliği geçersizliği değil iptal 
edilebilirliği gerektirmektedir. Çünkü ölüme bağlı tasarruflardaki şekil 
eksikliğinin sonucu geçersizlik değil iptal edilebilirliktir. Burada bağış-
layanın iradesinin; tıpkı ölüme bağlı tasarruflarda olduğu gibi, mümkün 
olduğunca ayakta kalmasının sağlanması istenmekte ve sözleşmeyi kur-
tarmaya yönelik bir yorum benimsenmektedir25. İptal talebini ileri sürebi-
lecek kişiler saklı paylı mirasçılar ve vasiyet alacaklılarıdır. 

23 Senai Olgaç a.g.e. sf:437
24 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde:570
25 Fikret Eren, Türk Miras Hukuku, Ankara-2019, sf:202, Ahmet Türkmen a.g.e. sf:55
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Doktrinde yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamanın 
ehliyet eksikliği bakımından da ölüme bağlı tasarruf hükümlerine tabi 
olduğu konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Ancak burada miras söz-
leşmesine ilişkin ehliyet şartları dikkate alınacak; bağışlayan ancak ergin 
olması halinde yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama 
yapabilecektir.  

8- Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamada ira-
denin sakatlanmasına yol açan yanılma, aldatma ve korkutma halle-
ri bakımından borçlar hukuku ve miras hukuku hükümleri paralellik 
göstermektedir. Türk Borçlar Kanunu’nun 30., 36. ve 37. Maddelerin-
de düzenlenen yanılma, aldatma ve korkutma hallerinden birinin varlığı 
halinde yanılma veya aldatma sebepleriyle ya da korkutma sonucunda 
sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutma-
nın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme 
ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi 
onamış sayılır26. 

Ölüme bağlı tasarruflarda da tasarrufta bulunan kişinin, yani miras 
bırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında yaptığı 
ölüme bağlı tasarruflar geçersizdir. Ancak miras bırakan yanıldığını veya 
aldatıldığını öğrendiği ya da korkutma veya zorlamanın etkisinden kur-
tulduğu günden başlayarak bir yıl içinde tasarruftan dönmediği takdirde 
tasarruf geçerli sayılmaktadır27. 

Her iki halde de yanılma veya aldatma sonucu ya da korkutmanın et-
kisiyle yapılan sözleşme veya ölüme bağlı tasarruf baştan itibaren geçer-
siz kabul edilmekte; bir yıl içinde sözleşme veya ölüme bağlı tasarruftan 
dönülmediği takdirde yapılan işlem geçerli olmaktadır. Yanılma, aldatma 
veya korkutma etkisiyle yapılmış dahi olsa bir yıllık sürede sözleşme ile 
bağlı olmama iradesi ileri sürülmemesi sebebiyle artık geçerli olan söz-
leşmenin iptali için mirasçılar veya vasiyet alacaklılarının dava açamaya-
cakları konusunda şüphe bulunmamaktadır. Meğerki sürenin geçmemiş 
olduğu hususu bunu ileri süren tarafça ispat edilmiş olsun. 

Bağışlayan, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın et-
kisinin geçtiği tarihten itibaren başlayan bir yıl yıllık hak düşümü süresi 
içinde henüz sözleşme ile bağlı olmadığı yönünde iradesini ortaya koy-
madan ölmüşse örneğin; yanılma veya aldatmayı öğrendiği tarihten ya da 
korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı tarihten üç ay sonra ölmüşse bir 
yıllık hak düşürücü süre nasıl hesap edilecektir? TMK’nun 559. Maddesi 

26 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:39
27 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde:504
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iptal davası açma hakkının, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendi-
sinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl geçmek-
le düşeceğini öngörmüştür28. Bağışlayanın bir yıllık hak düşürücü süre 
içinde ölmesi halinde mirasçılar veya vasiyet alacaklıları bağışlayanın ya-
nılma veya aldatmayı öğrendiğini ya da korkutmanın etkisinin ortadan 
kalktığını bilmiyorlarsa bunlar için bir yıllık sürenin başlangıcının ba-
ğışlayanın öğrendiği değil kendi öğrendikleri tarih olarak kabulü gerekir. 
Bununla birlikte mirasçı veya vasiyet alacaklısının bağışlayan açısından 
bir yıllık hak düşümü süresinin başladığını bağışlayan ile birlikte öğren-
diği veya bağışlayanın bu durumdan mirasçıları veya vasiyet alacaklılarını 
bilgilendirmiş olduğunun ispat edilmesi halinde hak düşümü süresinin 
buna göre hesap edilmesi gerekmektedir.                  

9- Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı olan bağışlamaya 
vasiyete ilişkin hükümler uygulanıyor olsa da bu sözleşme koşula bağlı 
bir borçlar hukuku sözleşmesi olup bağışlayanın sağlığında borç doğur-
maktadır29. Bağışlanan da bu sözleşme ile bir alacak hakkı kazanmak-
tadır30. Ancak sözleşmenin ifa zamanı ölüm koşulunun gerçekleşmesine 
bağlandığından bağışlayan sağlığında sözleşmeden doğan edimini ifa et-
mek zorunda olmadığı gibi bağışlanan da onu sözleşmeyi ifaya zorlaya-
mayacaktır. Borcun konusu malvarlığına ilişkin olduğundan, başka bir 
deyişle; borçlu borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü olmadığından bağış-
layanın mirasçıları bağışlanan şeyin devir ve teslim edilmesinden sorum-
ludurlar. Bağışlanan, sözleşmeden doğan bu şahsi hakkını bağışlayanın 
mirasçılarına yöneltecektir. Elbette ölüm olayının gerçekleşmesi bağışla-
nanın sözleşme konusu şeyin mülkiyetini kazanması için yeterli değildir. 
Ölüm ile sözleşmedeki koşul gerçekleşmiş, bir diğer söyleyişle; ifa zamanı 
gelmiştir. Bağışlanan sözleşmeden doğan şahsi hakkını bağışlayanın mi-
rasçılarına veya vasiyet alacaklısına yöneltmelidir. Koşul gerçekleşmeden, 
yani bağışlayan ölmeden bağışlanan kişinin ölmesi halinde TBK.’nun 174. 
Maddesi uygulama alanı bulacak; koşul (ölümün gerçekleşmesi) taraflar-
dan birinin bizzat yerine getirmesi gerekli bir davranış olmadığından o 
tarafın ölümü halinde mirasçıları onun yerine geçecektir31. Oysa ölüme 
bağlı tasarruflarda atanmış mirasçı, vasiyet alacaklısı veya miras sözleş-
mesinin lehdarının miras bırakandan önce ölmesi halinde ölüme bağlı 
tasarruf ortadan kalkmaktadır. 

28 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde:559
29 Merve Yılmaz, a.g.e., sf:77
30 Ezgi Kutluay, a.g.e. sf: 52
31 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:174
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10- Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamada koşu-
lun askıda kaldığı sürede, yani bağışlama sözleşmesinin kurulmasından 
ölüm olayının gerçekleşeceği ana kadar geçecek süre içinde tarafların üzer-
lerine düşen yükümlülükler veya ileri sürebilecekleri haklar var mıdır? 
Bu soru, cevabını TBK.’nun 171. Maddesinde bulmaktadır. Söz konusu 
maddenin ilk fıkrası koşul gerçekleşinceye kadar borçluyu, borcun gereği 
gibi ifa edilmesini engelleyecek her türlü davranıştan kaçınmakla yüküm-
lü tutmuş; maddenin ikinci fıkrası koşula bağlı hakkı tehlikeye düşen ala-
caklıya alacağı koşula bağlı olmayan alacaklıların haklarını korumak için 
başvurabilecekleri önlemleri alma yetkisi vermiş; nihayet üçüncü fıkra 
ile koşulun gerçekleşmesinden önce yapılan tasarruflar koşulun hüküm-
lerini zedeledikleri oranda geçersiz sayılmıştır32. Öyleyse bağışlanan; ba-
ğışlayanın, borcun ifasını engelleyecek bir davranışta bulunması halinde, 
TBK.’nun 171. Maddesine dayanarak TBK.’nun 112. Maddesi gereğince 
borcun ifa edilmemesi nedeniyle uğradığı zararın tazmin edilmesini talep 
edebilecek; alacağın tehlikeye düştüğünü ispat ederek ihtiyati haciz iste-
yebilecek, taşınmazlarda bunun tapuya şerh verilmesini talep edebilecek, 
bir tespit davası açarak alacağı ve buna konu edimi tespit ettirebilecek 
ya da borçlu (bağışlayan) iflas ettiğinde koşula bağlı alacağını iflas ma-
sasına kaydettirebilecektir33. Örneğin; ölüm koşulunun gerçekleşmesine 
bağlı olarak antika aracını yeğeni (Y) ye bağışlayan (A) sözleşme kurul-
duktan sonra fakat ölüm henüz gerçekleşmeden antika aracını üçüncü 
kişilere satıp devrederse bu durum ileride, şart gerçekleştiğinde borcun 
ifa edilmemesi sonucunu doğuracaktır ki; (Y) koşul gerçekleştiğinde ara-
cın maliki olacağı düşüncesiyle aracı muhafaza etmek için kapalı bir garaj 
yaptırmışsa bu garaj için yaptığı masrafları (A)’dan talep edebilecektir. Ya 
da (A) ödeme güçlüğü içine düştüğünde (Y) bunu ispat ederek bağışlama 
konusu antika araç hakkında ihtiyati haciz talebinde bulunabilecektir. 
Oysa bu bir ölüme bağlı tasarruf olsaydı, yani (A) antika arabasını yeğeni 
(Y)’ye belirli mal bırakma yolu ile vasiyet etmiş olsaydı mirasın açıldığı 
ana kadar vasiyetnamesinden serbest iradesi ile dönebilecek; (Y)’nin ise 
(A) ya karşı bir başvuru hakkı olmayacaktı. 

11- Taraflardan birinin dürüstlük kuralına aykırı olarak koşulun ger-
çekleşmesini sağlaması halinde -ki; bu hale en çarpıcı örnek bağışlayanın 
bağışlanan tarafından öldürülmesidir.- koşul gerçekleşmemiş sayılacak-
tır34. Bağışlananın, bağışlayanı kasten değil de taksirle öldürmüş ise örne-
ğin; içinde bağışlayanın da bulunduğu ve bağışlanan tarafından kullanılan 

32 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:171
33 Kemal Oğuzman, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul-2009, sf:887
34 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde:175/II
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bir aracın karıştığı bir trafik kazası sonucunda bağışlayanın ölmesi halin-
de TBK’nun 175/II maddesi uygulama alanı bulacak mıdır? Kanaatimizce 
burada ölçü kanun metninde de ifade edildiği gibi “dürüstlük kurallarına 
aykırılık” olmalıdır. Bağışlayanın kasten veya tasarlanarak öldürülmesi 
dürüstlük kuralına aykırı fiil olarak kabul edilmeli, ancak trafik kazası 
sonucu gerçekleşen bir ölüm söz konusu oldukta bu olay tek başına dü-
rüstlük kuralına aykırılık olarak kabul edilmemeli olayın şartlarına göre 
bağışlananın dürüstlük kuralına aykırı kabul edilebilecek bir fiilinin olup 
olmadığı incelenmelidir. 

Sonuç:

Türk Borçlar Kanunu’nun 290/II. Maddesinde tanımlanan yerine geti-
rilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama bir borçlar hukuku sözleş-
mesi olup teknik anlamda bağışlama sözü verme niteliğindedir. Sağlara-
rasında kurulan bu sözleşme hüküm ve sonuçlarını bağışlayan öldükten 
sonra doğurmakta ise de tarafların hak ve yükümlülükleri sözleşmenin 
kurulması ile başlar. Sözleşmenin kurulduğu anda bağışlayan açısından 
borçlandırıcı işlemin doğduğunun kabulü gerekir. Ölüme bağlı tasarruf-
larda ise tasarrufta bulunan kişi için sağlığında borç doğuran bir durum 
söz konusu değildir. 

Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamadan doğan 
borç bağışlayan öldükten sonra, bağışlayanın mirasçıları tarafından, ba-
ğışlayanın (ya da miras bırakan) terekesinden ödeneceği için yasal mi-
rasçıların saklı payları, bağışlamanın iptal kabiliyetinin bulunup bulun-
madığı ve bağışlamanın tenkise tabi olup olmadığı gözetilmelidir. Kanun 
koyucunun yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlamaya va-
siyete ilişkin hükümlerin uygulanmasını istemesinin temel sebebi de bu 
dur. Bu hükümler uygulanırken bağışlayanın iradesinin; tıpkı ölüme bağlı 
tasarruflarda olduğu gibi, mümkün olduğunca ayakta kalmasına yönelik 
yorum tarzı benimsenmelidir.

Sözleşme yapma ehliyeti bakımından miras sözleşmesi yapma ehliye-
tine ilişkin hükümler esas alınırken sözleşmenin şekli açısından miras 
sözleşmesinin bağlı olduğu resmi şekil şartı, taşımazlar için doğru ve ye-
rinde olmakla birlikte, yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı ba-
ğışlamanın konusu taşınır ise bu kural yumuşatılmalı; en azından ölüm 
şartına bağlı taşınır bağışının el yazısı ile yapılabilmesine izin verilmelidir. 
Gerek ehliyet eksikliği ve gerekse şekil eksikliğinin varlığında “yerine ge-
tirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama”nın geçersizliği değil iptal 
edilebilirliği söz konusudur. İptal davası yasal mirasçlıar veya vasiyet ala-
caklıları tarafından açılabilir. 
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İradeyi sakatlayan yanılma, aldatma ve korkutma hallerinden birinin 
varlığı halinde borçlar hukuku hükümleri dikkate alındığında bağışlayan; 
yanılma ve aldatmanın öğrenildiği veya korkutma halinin ortadan kalktığı 
tarihten itibaren bir yıl içinde TBK.’nun 39. Maddesinin ifadesi ile söz-
leşme ile bağlı olmadığını bildirmediği takdirde sözleşme onanmış sayı-
lacaktır. Miras hukukuna ilişkin hükümler bakımından da sonuç farklı 
değildir. TMK.’nun 504. Maddesinin ifadesi ile yanılma, aldatma sebebiy-
le ya da korkutma sonucu ölüme bağlı tasarrufta bulunan miras bırakan 
aynı şekilde, bir yıl içinde tasarruftan dönmediği takdirde tasarruf geçerli 
sayılacaktır. 

 Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama ruhu ve ta-
rafların amaçladıkları sonuç bakımından ölüme bağlı tasarruflara yaklaş-
makta hatta ölüme bağlı tasarruflarla örtüşmektedir. Ancak bu durum 
bu sözleşme türünün tam anlamıyla ölüme bağlı tasarruf olarak nitelen-
dirilmesi için yeterli değildir. Zira sağlararasında kurulan bu sözleşme 
bağışlayan açısından borçlandırıcı işlem niteliğini sözleşmenin kurulması 
ile kazanmakta, bu yönüyle ölüme bağlı tasarruflardan ayrılmaktadır. 

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda kanaatimiz şu dur ki; yerine ge-
tirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama sözleşmesi hem borçlar 
hukuku hükümleri göz ardı edilmeden yorumlanması gereken bir ölüme 
bağlı tasarruf, hem de miras hukuku hükümleri olmaksızın uygulanması 
mümkün olmayan bir borçlar hukuku sözleşmesi olarak olarak tanım-
lanmalıdır.       
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ALT IŞVERENLIK ILIŞKISINDE 
UZMANLIK KOŞULU

Av. Süleyman Mücahit NARLI

Çağımız iş dünyasındaki hızlı gelişmeler, teknolojik atılımlar, sektörel 
farklılıklar işverenler için işletmenin ve işin gereği olarak uzmanlaşmayı 
ve destek almayı zorunluluk haline getirmiştir. Uzmanlaşmanın ise her 
alanda mevcut işyeri çalışanları ile mümkün olmaması sonucu yardım 
alınması iş hukukunda ‘alt işverenlik’ kurumunun oluşmasını sağlamış 
ve hukukumuzda da yerini almıştır.

4857 sayılı İş Kanunumuzda da bu kavram “Bir işverenden, işyerinde 
yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya 
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik neden-
lerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği 
işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş 
aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi 
denir.” şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca 27.09.2008 tarihinde yayımlanan 
Resmî Gazete ile Alt İşverenlik Yönetmeliği çıkarılmış olup yönetmelik ile 
“Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarını, alt işverene ait 
işyerinin bildirimini, tescilini, alt işverenlik sözleşmesinde bulunması 
gereken hususları düzenlemek” amaç edinilmiştir. 

KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Bu çalışmada iş hukukunda üçlü ilişkiler konusu kapsamına giren asıl 
işveren ve alt işveren ilişkisi, unsurları genel olarak anlatılacak, asıl iş 
– yardımcı iş ayrımı ve daha çok asıl işin bir bölümünün alt işverene ve-
rilmesinde aramış olduğu bazı konularda uzmanlık gerektirmesi koşulu 
üzerinde durulacaktır.

GİRİŞ

İş hukuku, kural olarak “iş akdine dayanarak çalışan işçiler ile onla-
rı çalıştıran işverenlerin hukuksal ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalı-
dır.”1. İş ve çalışma hukukunu geleneksel anlamda işveren ve işçi arasın-

1 SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Yenilenmiş 32. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2019, s.1. 
(Kısaltma: İş)
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daki ilişkileri düzenleyen bir hukuk disiplini olarak düşünebiliriz. Ancak 
birtakım nedenlerle (özellikle sanayi devrimiyle birlikte başlayan tekno-
lojik gelişmeler ve içinde bulunulan çağın ekonomik gerekleriyle) işveren 
– işçi dışında başka kimselerin de bu ilişkiye dahil olması söz konusu ola-
bilmektedir. Bu ilişkiler: Asıl işveren-alt işveren ilişkisi, geçici iş ilişkisi, 
iş sözleşmesinin devri ve iş yeri devrinde ortaya çıkan devreden-devralan 
ve devir sırasında mevcut işçiler arasındaki ilişkilerdir2.

Bilindiği üzere; işletmeler/işverenler alışılagelmiş bir şekilde iş söz-
leşmesine göre kendi işçileri, teknolojik imkanları ve organizasyonlarıyla 
mal ve/veya hizmet üretimini gerçekleştirirler. Gerçekten 4857 sayılı İş 
Kanunumuz da işverenin işlerini kendi işçileri ile görmesini asıl olarak 
kabul etmiş, istisnai olarak başka işverenlere bırakılmasına izin vermiş-
tir3. Günümüzde ise artık işletmeler daha çok teknik, uzmanlık gerekti-
ren, profesyonel bazı alanlarda ve işletmenin konusu olmayıp da yine de o 
işyerinde görülmesi gereken temizlik, yemek, güvenlik gibi işlerin yürütül-
mesinde geleneksel olarak kendi işçilerini değil, bu konularda deneyimli 
işverenlerle sözleşme yaparak bu hizmetlerin görülmesi veya işlerin yapıl-
masını sözleşme yapılan işverenin işçileri ile sağlama yoluna gitmektedir. 
Yapılan sözleşmeye “alt işverenlik sözleşmesi”, sözleşmeden kaynaklanan 
bu ilişkiye “asıl işveren - alt işverenlik ilişkisi” adı verilmektedir. Biz de bu 
çalışmamızda asıl işveren ve alt işveren ilişkisini inceleyecek olup, özellik-
le uzmanlık koşuluna ilişkin öğreti ve yargı içtihatlar temelinde değerlen-
dirmelerde bulunacağız.

BİRİNCİ BÖLÜM

ALT İŞVEREN

I- ALT İŞVEREN KAVRAMI

İşveren kavramı 4857 sayılı İş Kanununda m. 2/II’de tanımlanmıştır. 
Tanımlama yapılırken işçi kavramından yola çıkılmış ve “İşçi çalıştıran 
gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar” 
şeklinde ifade edilmiştir. 

Alt işveren kavramı ise yine 4857 sayılı İş Kanunu m. 2/VI’da şu şekil-
de tanımlanmıştır: “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hiz-
met üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde 
işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 

2 ÇANKAYA, Osman Güven, ÇİL, Şahin, İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Yetkin Yayınları, 
Ankara, 2011, s.9.

3 DEMİR, Ender, Asıl İşveren - Alt İşveren İş İlişkisinde Tarafların Dayanışmalı Sorum-
luluğu, İKÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013, s.16. 
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işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde 
aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan 
ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.” 

Kanun metninden aynen aldığımız bu tanım oldukça uzun ve karmaşık 
bir şekilde görünmekte olup, alt işverenlik ilişkisini daha iyi anlamak için 
tanımı bölerek bu ilişkinin zorunlu unsurlarını tek tek değerlendirmemiz 
ve yorumlamamız gerekmektedir.

II- ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN UNSURLARI

1. İki Farklı İşverenin (Asıl İşveren ve Alt İşveren) Bulunması

Alt işverenlik ilişkisinin olmazsa olmaz unsurlarından ilki, iki ayrı iş-
verenin bulunmasıdır: 1- Asıl işveren, 2- Alt işveren. Öncelikle taraflar-
dan biri işveren sıfatını4 haiz değilse, burada alt işverenlik ilişkisi yoktur. 
Örnek olarak, küçük bir işletmenin işçilerini taşıma işini minibüs sahibi 
olan bir şahsa vermesi söz konusu olursa, burada minibüs sahibi işve-
ren olmadığı için alt-işverenlikten evleviyetle söz edilemez5. Bunun gibi işi 
veren kişinin verdiği işte işçisinin bulunmaması durumunda da iki ayrı 
işverenden söz edilemeyeceğinden alt işverenlik ilişkisinden yine bahse-
dilemeyecektir.

2. İşin İşyerinde Üretilen Mal veya Hizmete İlişkin Olması

İş Kanunu m. 2/VI ve AİY6 m. 3/I/a’daki tanımlardan da anlaşılacağı 
üzere, verilen işin “işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine iliş-
kin” olması aranmıştır. Örnek vermek gerekirse, özel bir okulun bahçe-
sine havuz yapılması yapılan işyerinde üretilen hizmete (eğitim) ilişkin 
olmadığı için burada bir alt işverenlik ilişkisinden söz edilemeyecektir. 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bir kararında7 tersanenin hangar ça-
tılarının onarım işinin başka bir işverene verilmesi konusunda yaptığı 
değerlendirmede “...işin niteliği ve yürütümü bakımından gemi yapım 
ve onarım işinden tamamen farklı ve bağımsız nitelikte....” olduğunu 
belirterek asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulmamış olduğu, bir anah-
tar teslim iş olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Kanun burada devamlılık koşulu aramadığından yapılan işin geçici iş 

4 SÜZEK, Sarper, Türk İş Hukukunda İşveren, MESS Yayınları, Ankara, 2010, s.1. (Kı-
saltma: İşveren)

5 ÇELİK, Nuri, CANİKLİOĞLU, Nurşen, CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, Yenilen-
miş 18. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2019, s.104.

6 RG Tarih: 27.09.2008, Sayı: 27010.
7 YHGK, E.2006/21-796, K.2016/812, T.20.12.2006, Kazancı İçtihat, Erişim Tarihi: 

03.11.2019.
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olup olmaması önemli olmayıp, önemli olan mal veya hizmet üretimiyle 
ilgili olup olmadığı sonucuna varabilmektir8.

3. Alt İşverene Yardımcı İşlerin veya Belirli Şartlarda Asıl İşin Yal-
nızca Bir Bölümünün Verilmesi

Kanunun alt işverenlik ilişkisi için aradığı bir diğer unsur da asıl işve-
renin alt işverene verdiği işlerin yardımcı işlerden olması veya eğer asıl iş 
veriliyor ise bunun tamamının değil bir bölümünün verilmesi ve verilen 
işin “işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık ge-
rektiren işler”den olması aranmıştır. Kısacası yardımcı işler bakımından 
herhangi bir sınır öngörülmemişken, asıl iş için işin tamamının alt işve-
rene verilmesi engellenerek, yalnızca bir bölümünün verilmesine (sayılan 
nedenlerle uzmanlık gerektirmesi şartıyla) cevaz verilmiştir.

Hangi işlerin asıl iş, hangi işlerin yardımcı iş olduğu (hatta nelerin 
anahtar teslim iş olduğu) hususuna II. Bölümde değineceğiz.

Alt işverene asıl işin münhasıran bir bölümünün verilmesine ve şartla-
rına ilişkin değerlendirmelerimiz III. Bölüm’de yer bulacaktır.

4. İşin Asıl İşverene Ait İşyerinde Yapılması

Kanunun aradığı bir diğer unsur, asıl işverenin alt işverene vermiş ol-
duğu işin asıl işverenin işyerinde yapılmasıdır. Bunu Kanunun “...işçileri-
ni ... bu işyerinde .. çalıştıran diğer (alt) işveren” ifadesinden çıkarıyoruz. 
Örnek vermek gerekirse, bir fason imalatçısı işveren ile onunla anlaşarak 
ondan iş alan kendi iş yerinde başka işçileri olan işveren arasında alt iş-
verenlik ilişkisi söz konusu olmaz9.

5. Alt İşverenin İşçilerinin Sadece Asıl İşverenin İşyerinde Çalış-
ması

Alt işverenlik ilişkisinin oluşması için Kanunun aradığı bir diğer unsur 
da işçilerin yalnızca asıl işverenin işyerinde hizmet görmesidir. Keza Ka-
nundaki alt işveren tanımda bu koşulu “... bu iş için görevlendirdiği işçi-
lerini, sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran işveren” şeklinde açıkça 
ifade etmiştir. 1475 sayılı Kanuna göre “münhasıran” ifadesinin karşılığı 
olarak 4857 sayılı Kanun “sadece” ifadesini kullanmayı tercih etmiş ol-
makla, arasında herhangi bir anlam farklılığı bulunmamaktadır10.

8 SÜZEK, İş, s.159.
9 SÜZEK, İş, s.158.
10 AYKAÇ, Hande Bahar, İş Hukukunda Alt İşveren, Beta, İstanbul 2011, s.156
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6. Alt İşverenlik İlişkisinin Muvazaaya Dayanmaması

Kanun ve Yönetmelikteki alt işveren tanımında her ne kadar açıkça 
yer almamış olsa da, İş Kanunu m.2/VII uyarınca asıl işveren – alt işveren 
ilişkinin muvazaalı olması halinde alt işverenin işçilerinin başından beri 
asıl işverenin işçisi olarak kabul edileceğinden bahsedildiği ve bu halde 
alt işverenlik ilişkisi başından itibaren hükümsüz kabul edileceği için alt 
işverenlik ilişkisinin muvazaaya dayanmamasının alt işverenlik ilişkisinin 
aranan unsurlarından olduğunu çıkarabiliriz11. 

Kanunumuz asıl işveren – alt işveren ilişkindeki muvazaayı şu şekilde 
tarif etmektedir: “Asıl işverenin işçilerinin alt işverence işe alınarak çalış-
maya devam ettirilmesi ve bu suretle haklarının kısıtlanması”. Bu ifade-
den asıl işverenin işçilerinin alt işverence işe alınması; muvazaa olgusu 
için yeterli olmayıp, ayrıca işçilerinin haklarının kısıtlanması gerekmek-
tedir. Haklarının kısıtlanması sadece dar kapsamda ücret olarak değil, 
gerek maddi anlamda, gerekse çalışma şartlarındaki değişiklikler ve ile-
ride doğabilecek hakları (kıdem tazminatı gibi) da göz önünde tutulmalı-
dır. Diğer yandan, Kanundaki hak kısıtlanması kavramından, işçinin alt 
işverence işe alınmasını dahi hak kısıtlaması olarak ileri süren görüşler 
söz konusu olsa da, kanaatimizce somut olayı tüm yönleriyle inceleyip bir 
sonuca gitmemiz daha makul olacaktır. Ayrıca Kanun, asıl işin bölünerek 
alt işverenlere verilmesi halini de bu kapsamda değerlendirmiştir.

Önemle belirtmek gerekir ki, 4857 sayılı Kanun 2/VIII uyarınca be-
lirtilen muvazaa halleri sınırlı değildir. İşbu fıkradaki düzenlemenin en 
önemli sonucu, maddede düzenlenen muvazaa hali dışındaki muvazaa 
iddiaları bakımından ispat yükünün işverende olmamasıdır12. 

Kanunda her ne kadar muvazaa kelimesi tercih edilmişse de, esasen 
muvazaa “bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçüncü kişileri yanıltmak ga-
yesiyle, asıl iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç 
doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaş-
ma.”dır13. Burada kanaatimizce, muvazaa terimi yerine kanuna karşı 
hile terimi kullanılması daha doğru ve yerinde olurdu14. Geçersizliğin 
türü olarak doktrinde nispi butlan15 görüş ve mutlak butlan16 görüşleri 
söz konusudur.

11 Aynı görüşte: ÇANKAYA/ÇİL, s.32.
12 DEMİR, s.20.
13 OĞUZMAN, M. Kemal, ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuk Genel Hükümler (Cilt I), Vedat Ki-

tapçılık, İstanbul, 2019, s.130.
14 ÇANKAYA/ÇİL, s.37.
15 REİSOĞLU, Sefa, Muvazaalı İşlem Sorunu, Kaplan Yayınları, 104. Bası, s.225.
16 AYKAÇ, s.478.
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Yargıtay bir kararında17, “alt işverenlik ilişkisinin muvazaalı olarak 
kurulması halinde işçinin, gerçek işverenin işyerine geri gönderilme-
sinin gerekeceğine ancak işçinin iş sözleşmesinin geçerli olmayan se-
beple feshi neticesine ilişkin olarak hukuki yaptırım sonucu doğan ala-
caklarından (boşta geçen en çok 4 aya kadarki ücret ve başka hakları 
ile birlikte işçinin süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi 
gereken tazminat) muvazaalı işlemin tarafı olan gerçek veya tüzel kişi, 
gerçek işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması 
gerektiğine” karar vermiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

ASIL İŞ – YARDIMCI İŞ AYRIMI

I- GİRİŞ VE KAVRAM 

Bir işyerinin esas varlık nedeni asıl işlerin yerine getirilmesidir. Asıl iş, 
bir tanıma göre, “İşyerinin teknik amacının gerçekleşmesi ile, yani o işye-
rinde amaçlanan mal veya hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olan, o teknik 
amacın gerçekleşmesine yönelik sürece doğrudan dâhil olan ve bu süreç 
açısından olmazsa olmaz faaliyetleri ifade eder.”18 Örnek vermek gere-
kirse; bir hastane için muayene ve sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, 
bir okul için eğitim hizmetinin verilmesi, bir gıda marketi için ürünlerin 
stoklanması ve perakende mal satımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, o 
işletmeler için asıl işlerdir. Bunların yanında asıl iş olmayıp da, asıl işin 
devamı ve sürekliliği için ya da o işyerinde ihtiyaç olarak görülmesi gere-
ken işler söz konusudur. Bunlara da “yardımcı iş” denilmektedir.

Mevzuatımızın tanımlayıcı hükümlerine baktığımızda Alt İşverenlik Yö-
netmeliği m. 3/c bendinde, asıl iş kavramı, “mal veya hizmet üretiminin 
esasını oluşturan iş” olarak tanımlanmıştır. Aynı maddenin ğ bendinde 
ise yardımcı iş kavramı şu şekilde nitelendirilmiştir: “işyerinde üretilen 
mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber doğrudan üretim 
organizasyonunda yer almayan yükleme, boşaltma, temizlik, yemek, 
hizmetleri, odacılık, çaycılık, personel taşıma, teknik bakım, güvenlik 
gibi işyerlerinde yürütülen mal veya hizmet üretimi...”

II- ÖNEMİ

Özellikle asıl işveren yanında alt işveren (taşeron) adıyla işverenin bu-
lunduğu bir işyerinde görülen işlerin hangilerinin asıl iş ve hangilerinin 

17 Yargıtay 7. HD, E.2015/24889, K.2015/22156, T.11.11.2015, www.lexpera.com.tr, Eri-
şim Tarihi: 29.10.2019.

18 CENTEL, Tankut, Alt İşveren Düzenlemelerine Eleştirel Bir Yaklaşım, MESS Yayınları, 
2008, s.41.
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yardımcı iş olduğunu tespit etmek; alt işverenlik ilişkisinin hukuken ge-
çerli olup olmadığını tespite ve bu değerlendirme sonucu yapılacak tespit 
ile işçilerin hangi işverenin işçisi olduğuna ve haklarını kim veya kimler-
den talep edebileceğine ilişkin sonuçlara ulaşmamızda büyük bir öneme 
sahiptir. 

Şayet alt işverene verilen iş/işlerin yardımcı iş/işler olduğu tespit edilir 
ise alt işverenlik ilişkisi için diğer şartların da tamam olması halinde yar-
dımcı işlerin bir kısmının veya tamamının verilmesi halinde dahi19 her-
hangi bir sorun olmayacak ve “Alt işverenlik ilişkisi kurulmuştur.” denile-
bilecektir. Aksine alt işverene verilen işin asıl iş olduğunu tespit edersek, 
bu durumda ilk olarak asıl işin tamamı mı yoksa bir bölümü mü veril-
miş, öncelikle buna bakılacaktır. Bu durumda asıl işin tamamı verilmiş-
se, başkaca hiçbir incelemeye gerek duymadan “Burada geçersiz bir alt 
işverenlik ilişkisi söz konusudur.” veya “Geçerli bir alt işverenlik ilişkisi 
kurulamamıştır.” denilerek İş Kanunu m. 2/VII uyarınca asıl işveren – alt 
işveren ilişkisini muvazaalı işleme dayandığını kabul edilip, bu sebeple alt 
işverenin işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileriymiş gibi 
işleme tabi tutulacaktır. Asıl işin tamamı verilmiş olmayıp da bir bölümü 
verilmiş ise, bu durumda verilen işin “işletmenin ve işin gereği ile tekno-
lojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş” olup olmadığını incelenecektir. 
Şayet asıl iş bölünebilir nitelikte değilse veyahut bölünebilir nitelikte olup 
da alt işverene verilen asıl işin bir bölümü işletmenin ve işin gereği ile 
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmiyor ise, yine alt işverenlik ilişki-
sinin kurulamadığından bahisle alt işverenin işçileri başlangıçtan beri asıl 
işverenin işçileriymiş gibi işleme tabi tutulacaktır. Şayet asıl iş bölünebilir 
olup da, alt işverene verilen asıl işin bir bölümü “işletmenin ve işin gereği 
ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş” niteliğinde ise geçerli 
bir alt işverenlik ilişkisi kurulmuş olduğu sonucuna ulaşılacaktır. 

III- ÖRNEKLER VE UYGULAMA

Bir işin asıl iş mi yardımcı iş mi olduğu hususunda kimi zaman herkes 
hemfikir bir şekilde hiçbir duraksamaya yer olmadan sonuca ulaşabilir-
ken; kimi zaman da bunun tespiti için detaylı bir inceleme yapılarak doğ-
ru bir sonuca ulaşmaya çalışılacaktır. Hatta öyle ki aynı tür işyerinde aynı 
tür iş hakkında farklı sonuçlara ulaşılabilmektedir. Örneğin, İstanbul 
Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ders anlatılması işi asıl iş iken, 
güvenlik, kantin ve yemekhane işinin yardımcı iş olduğu hususunda bir 
çekince yoktur. Ancak örneğin, kumaş fabrikasında boyama işinin asıl iş 

19 AYDINLI, İbrahim, Türk İş Hukukunda Alt İşverenlik (Taşeron) İlişkisi ve Muvazaa 
Sorunu, Seçkin, 2012, s.187
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mi, yardımcı iş mi olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Kanaatimiz-
ce, kumaş fabrikasında boyama işi asıl işin bir bölümüdür ve “işletmenin 
ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iş” olmadığı 
için bu işin alt işverene verilmesi suretiyle geçerli bir alt işverenlik ilişkisi 
kurulamaz. Bir başka örnek olarak bir otelin altındaki kuyumcu veya 
gece kulübü ya da spor salonu otel işyerinin yardımcı işi mi, asıl işi mi 
olduğu; araba galerisinde, satılan arabaların sigortalanması işlerini yapan 
birimin yaptığı iş asıl iş mi, yardımcı iş mi olduğu konusunda çeşitli yo-
rumlamalar yapmak ve sonuca varmak mümkündür20.

Yargıtay yakın tarihli bir kararında21 “davalı ABC Döküm ve Made-
ni Aksam Sanayi Turizm Anonim Ortaklığı’nın kuruluşuna ilişkin TSG 
işletme konusunun madeni döküm ve madeni eşya imalatı ile ilgili ol-
duğunu inşaat işi ile ilgili olmadığını, kendi işyeri ile ilgili inşaat işini 
10.06.2012 düzenleme tarihli akit ile diğer davalı şirkete verdiğini, Da-
valı ABC Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm Anonim Ortaklığı ile 
diğer davalı şirket arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinin istisna (eser) 
sözleşmesi olduğunu, davalı ABC Döküm ve Madeni Aksam Sanayi 
Turizm Anonim Ortaklığının asıl işveren konumunda olmayıp, davalı 
... Yapı Mühendislik Ticaret Limited Şirketinin çalışanı olan davacının 
hak ve alacaklarından mesul olmadığını” tespit etmiş ve “alt işverenlik 
ilişkisinin hukuken geçerli olmadığına ve Davalı ABC Döküm ve Made-
ni Aksam Sanayi Turizm Anonim Ortaklığı’nın diğer davalı ile birlikte 
davacıya ait işçilik alacaklarından müteselsilen sorumlu olmadığına22” 
karar vermiştir. 

Yine Yargıtay tekstil işyerinde iplik üretimi işinin alt işverene verilme-
sini asıl işverenin işçileri ile alt işverenin işçilerinin aynı işyerinde çalış-
tığını da göz önüne alarak muvazaa olgusu içerisinde ele almış ve asıl iş 
olarak değerlendirmiştir23. 

Yardımcı iş mi, asıl iş mi olduğu hususunda tereddüt yaratan bir baş-
ka durum da işyerinde üretilen ürünlerin paketlenmesi işidir. Esasen ilk 
bakışta bu iş asıl işin nihai parçası olduğu, yani “asıl işin bir bölümü” 
olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak somut olaya göre değerlendirme ya-

20 AYKAÇ, s.99
21 Yargıtay 9. HD, E.2016/5678, K.2019/14612, T.1.7.2019, Kazancı İçtihat, Erişim Tari-

hi: 03.11.2019.
22 Müteselsil sorumlulukla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: KORKUSUZ, Mustafa Halit, Asıl 

İşveren İle Alt İşverenin Müteselsil Sorumluluğu, İÜHFM, C.76, S.2, s.209-231.
23 Yargıtay 9. HD, E.2006/2582, K.2006/5499, T.06.03.2006, Kazancı İçtihat, Erişim Ta-

rihi: 03.11.2019. 
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pılması gerekmektedir24. Nitekim Yargıtay bir olayda işyerinde ağırlıklı 
olarak ürünlerin paketlenmeden tüketiciye ulaştırıldığı, bu nedenle üreti-
min (asıl işin) zorunlu bir unsuru olmadığı “paketleme veya torbalama 
işinden önceki aşamaların doğrudan üretimle ilgili olması nedeniyle 
asli iş kabul edilmesi, bu aşamalardan sonraki işlerin tahmil ve tahliye 
işleri ile bağlantılı olması nedeniyle yardımcı iş olduklarının kabulü 
gerektiği” yönünde değerlendirmede bulunmuştur25. Yargıtayın artık is-
tikrar kazanmış bu uygulamasına katılıyoruz.

IV- ANAHTAR TESLİM İŞ

Asıl iş ve yardımcı iş kavramlarının yanı sıra, anahtar teslim işten de 
bahsetmeliyiz. Alt işverenlik ilişkisinin söz konusu olabilmesi için, işçi 
çalıştıran asıl işverenin olması koşulunun neticesi olarak bir işte kendi iş-
çilerini çalıştırması söz konusu olmaksızın işi bütünüyle başkasına bırak-
ması halinde anahtar teslim işten söz edilir26. Örneğin asıl anahtar teslimi 
bir binanın yapımını taahhüt eden şahıs, alt işveren değil, işverendir.27 Bu 
durumda anahtar teslimle iş alan ile bu işi veren kişi arasında asıl işveren 
– alt işveren ilişkisi kurulmuş olmaz. Çünkü burada ne yardımcı iş ne de 
asıl iş/asıl işin bir bölümü söz konusu değildir. “İşin tamamı başka bir 
işverene bırakıldığında, iş anahtar teslimi verildiğinde veya işveren kendi 
faaliyet konusu olmayan bir işi kendisi işçi çalıştırmaksızın bölerek ihale 
suretiyle farklı kişilere vermişse, iş sahibi Kanunun aradığı anlamda 
asıl işveren olamayacağından, bir asıl iş veren - alt işveren ilişkisi tesis 
edilemeyecektir. 28”. 

 Verilen işin anahtar teslimi iş mi yoksa yardımcı iş veya asıl işin bir 
bölümüne ilişkin bir iş mi olduğu, alt işverenlik ilişkisinin kurulup kurul-
madığı ve işi veren tarafın işçinin hak ve alacaklarından sorumluluğunun 
doğup doğmaması bakımından önemlidir. Yargıtayın yakın tarihli bir ka-
rarında29 da isabetli bir şekilde ifade edildiği üzere bu hususta yapılacak 
değerlendirmelerde İş Mahkemeleri detaylıca bir araştırma yapmalıdır: 
“Mahkemece, davalının davaya konu işyerinde sigortalı çalıştırıp-ça-
lıştırmadığı; işin tamamından el çekerek, anahtar teslimi şeklinde .....l 

24 ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s.113.
25 Yargıtay 9. HD, E.2006/13231, K.2006/18825, T.26.06.2006, www.lexpera.com.tr, Eri-

şim Tarihi: 29.10.2019.
26 DEMİR, s.10
27 SÜZEK, İş, s.157.
28 Yargıtay 10. HD, E.2017/2365, K.2019/5843, T.04.07.2019, Kazancı İçtihat, Erişim 

Tarihi: 03.11.2019.
29 YHGK, E.2015/10-2775, K.2019/203, T.26.02.2019, Kazancı İçtihat, Erişim Tarihi: 

03.11.2019.
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İnşaat Limited Şirketine yaptırıp-yaptırmadığı, davalının asıl işveren 
sıfatına sahip olup olmadığı hususları ayrıntılı olarak araştırılarak, 
varsa, taraflar arasındaki sözleşmelerin bir sureti celp edilip, davalı 
ile, .....l İnşaat Limited Şirketi arasındaki asıl işveren-taşeron ilişkisi 
incelenerek, sonucuna göre ... hüküm kurulmalıdır.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜNÜN ALT İŞVERENE VERİLMESİNDE UZ-
MANLIK KOŞULU VE ŞARTLARINA İLİŞKİN İNCELEMELER

I- GİRİŞ

İş Kanunumuza göre yardımcı işlerin alt işverene verilmesinde herhan-
gi bir sınırlama öngörülmemişken, asıl işin bir bölümünün alt işverene 
verilmesinde “işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektirmesi” koşulu aranmıştır. Asıl işin bir bölümüne ilişkin sınırlama 
getirilirken yardımcı işlerde herhangi bir sınırlamanın öngörülmemesini 
anlamak güçtür. Her ne kadar teorik olarak sorun yokmuş gibi gözük-
se de, uygulamada alt işverenlik ilişkisinin işverenlerce kötüye kullanıla-
rak30 asıl işi yapan işçinin sanki yardımcı işte çalışan alt işverenin işçisi 
gibi gözükmesi gibi durumlar söz konusu olabilmektedir31.

İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektir-
mesi koşulu Yargıtayın müstekar içtihatlarında32 “uzmanlık” unsuru öne 
çıkarılarak bölünemeyen bir koşul olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca ifade etmeliyiz ki, teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme 
koşulu, muvazaanın tespiti bakımından da büyük önemi haizdir. Keza 
ilk derece mahkemesinin alt işveren - asıl işveren ilişkisini muvazaalı 
bulduğu bir kararına ilişkin yapılan istinaf başvurusunun reddine karşı 
yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargıtay33, “Davalılar (alt işveren ve 
asıl işveren) arasındaki sözleşmeye konu işin asıl iş olup olmadığı; asıl 
işlerdense işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektirip gerektirmediği” hususunun eksik incelendiği gerekçesiyle boz-
ma kararı vermiştir.

30 SÜZEK, İşveren, s.8.
31 ŞEN, Sebahattin, “Alt İşverenlik ve Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesi”, 

Çalışma ve Toplum Dergisi, 2006/3, s.81.
32 YHGK, E.2015/22-772, K.2015/1280, T.29.04.2015, Kazancı İçtihat, Erişim Tarihi: 

03.11.2019. 
33 Yargıtay 22. HD, E.2019/4535, K.2019/13316, T.18.06.2019, Kazancı İçtihat, Erişim 

Tarihi: 03.11.2019.
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Bunların yanı sıra, 5215 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi uya-
rınca, belediyeler işbu maddede sayılan asli hizmetlerini (temizlik, fuar, 
sergi hizmetleri, alt yapı ve asfalt yapım-onarımı, kaldırım bakımı ve tami-
ri, katı atık tesisleri, toplu ulaşım ve taşımacılık hizmetleri; sosyal tesis-
lerin işletilmesi) uzmanlık şartı aranmaksızın ihale ile alt işverenlere ve-
rebilmektedirler. Bu durum alt işverenlik ilişkisinde kamu kurumlarına 
verilmiş bir ayrıcalık olarak Anayasamızın 10. maddesi uyarınca “kanun 
önünde eşitlik” ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmekte olup, yürürlükten 
kaldırılması gerekmektedir34.

II- “İLE” BAĞLACININ “VE” Mİ “VEYA” MI OLARAK ANLAŞILMA-
SI GEREKTİĞİ VE KOŞULUN BÖLÜNEBİLİR OLUP OLMADIĞI

4857 sayılı Kanunumuzun 2. maddesinin 6. fıkrasındaki “işletmenin 
ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi” ibaresinde-
ki “ile” bağlacını “ve” mi “veya” mı olarak anlamamız gerektiği hususunda 
doktrinde iki görüş vardır. Bu bağlacı “ve35” olarak anlamak gerekir ise, 
asıl işin bir bölümünün alt işverene verilebilmesi için hem “işletmenin ve 
işin gereği olmasını” hem de “teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme-
si” koşullarının birlikte aranması gerekecektir. Şayet “veya36” olarak anla-
şılması gerekiyorsa ya “işletmenin ve işin gereği olması” ya da “teknolojik 
nedenlerle uzmanlık gerektirmesi” koşullarından bir koşulun bulunması 
asıl işin bir bölümünün alt işverene verilmesi için yeterli olacaktır. Bu 
konuda doktrinin büyük bir çoğunluğu ve Yargıtayımızın içtihatlarında37 

34 DEMİR, s.107.
35 ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s.109; TAŞKENT, Savaş, Alt İşveren, Legal İHD, 

2004/2, 363-306; ÇİL, Şahin, Uygulamaya Yansıyan Yönüyle Asıl işveren Alt işveren 
İlişkisi, İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Sempozyumu 4 Nisan 2009, KHAS HF, İstanbul, 
2009, s.14; GÖKTAŞ, Seracettin, Alt İşverenlik Uygulamasının Önemli Bazı Sorunları, 
Sicil İHD, Aralık 2008, s.98. 

Prof. Süzek, daha önceleri “ile” bağlacının “veya” olarak anlaşılması gerektiğini, asıl işin iş-
letmenin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle bölünerek alt işverene verilebileceğini sa-
vunmaktaydı –yine de salt ekonomik maliyetlerin azaltılması maksadıysa kurulamaya-
cağını kabul etmekle birlikte– fakat 2016’da bu görüşünden vazgeçmiş, “ile” ibaresinin 
“veya” olarak anlaşılması gerektiği görüşünü iştirak etmiştir (bkz. SÜZEK, İş, s.161.).

36 AYDINLI, s.175; AYKAÇ, s.136; EKONOMİ, Münir, Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinin 
Kurulması ve Sona Ermesi, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Saygı, Türk İş Hukukunda Üçlü İliş-
kiler, Legal, İstanbul, 2018, s.42.

37 Yargıtay HGK 4.4.2019 tarih ve 2015/22-3294 E. ve 2019/400 K. sayılı ilamından: “Alt 
işverene yardımcı iş, ya da asıl işin bir bölümü, ancak teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gereken işin varlığı halinde verilebilecektir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinde 
asıl işveren alt işveren ilişkisini sınırlandırılması yönünde kanun koyucunun amacın-
dan da yola çıkılarak asıl işin bir bölümünün alt işveren verilmesinde işletmenin ve 
işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren işler ölçütünün bir arada ol-
ması gerektiği belirtilmelidir. 4857 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin 6. ve 7. fıkralarında 
tamamen aynı biçimde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık 
gerektiren işler sözcüklerine yer verilmiş olması bu kararlılığı ortaya koymaktadır.”

 Benzer bir diğer karar için bkz: Yargıtay 9. HD, E.2016/3428 K.2019/12905, www.lexpe-
ra.com.tr, Erişim Tarihi: 28.10.2019.
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da 2008’den bu yana istikrar kazandığı üzere “ile” ibaresinin “ve” olarak 
anlaşılması gerektiği görüşüne hem dil bilgisi kuralları açısından hem de 
amaca göre yorum (işçi lehine yorum) prensibi gereğince katılmaktayız. 
Bu sebeple asıl işin bir bölümünün alt işverene verilebilmesi için yalnızca 
uzmanlık gerektiren bir iş olması yeterli olmayıp, iki şartın da bir arada 
bulunması gerektiğini söyleyebiliriz: 1- işletmenin ve işin gereği olması, 
2-teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi.

İş Kanunu m. 2/VI’da “işyeri ve işin gereği” ifadesi yerine kanımızca 
yanlış olarak “işletmenin ve işin gereği ifadesi” kullanılmıştır. Bu sebeple 
buradan anlamamız gereken koşullardan birincisinin “işyerinin ve işin ge-
reği” olduğudur.38 İşletmenin gereği ve işin gereği ile uzmanlık gerekmesi 
koşulunun yanında teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi koşulu-
nun da arandığı unutulmamalıdır. Bütün koşulların bir arada aranması-
nın temel nedeni kanun koyucunun burada amacının alt işveren ilişkisi-
nin kötüye kullanılmasını engellemek olduğu açıktır. Ancak bu amacın 
gerçekleştirilmesinde mevzuatımızın yanında uygulama da önemlidir. Bu 
bakımından öğretinin yanında Yargıtayın öncelikle altişverene verilen işin 
asıl iş mi yardımcı iş mi olduğu, sonrasında verilen iş asıl iş ise yukarıda 
saydığımız koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin olarak yap-
mış olduğu ve yapacağı değerlendirmeler büyük önemi haizdir. 

III- YARGITAY KARARLARI

Yargıtayımız kararında39, “mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren 
M. ... Ticaret A.Ş.’nin unlu mamuller yapımı ve satışa sunumu işi ile 
ilgili olarak asıl işin bir bölümü olarak değerlendirmiş ve bu işin, işlet-
menin ve işin gereği olarak teknolojik nedenlerle uzmanlık gerekti-
ren bir iş olduğunu kabul etmiştir. Gerekçe olarak da unlu mamullerin 
özellikle imalinin özel bir teknolojiyi, birikimi ve ayrı bir yetki belge-
lerine sahip olmayı gerektirmesini, unlu mamullerin teşhir ve satışına 
sunulması bölümünde de mağazacılık uygulamalarının haricinde özel 
yöntemler kullanılmasını; bu sebeplerle asıl işin bölünerek alt işverene 
verilmesinde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını” ifade etmiş-
tir. Yargıtayın bu kararına kısmen katılmıyoruz. “Unlu mamuller yapımı 
işi” bakımından gerçekten market sektöründe faaliyet gösteren bir işyeri 
açısından işletmenin ve işin gereği olarak teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren bir iş olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Ancak “ürünle-
rin sunumu işi” bakımından gerek işletmenin ve işin gereği olmadığını, 

38 TAŞKIN, Ahmet, İş Hukukunda Asıl İşin Bir Bölümünün Alt İşverene Verilmesi, Anka-
ra, 2016.

39 Yargıtay 9. HD, E.2011/26973, K.2012/10277, T.27.3.2012, Kazancı İçtihat, Erişim 
Tarihi: 03.11.2019. 
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gerekse teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmediği açıktır. Dolayısıyla 
karara bu yönden katılmamız mümkün değildir.

Yargıtayımızın son derece isabetli bir kararında40, “davacı işçilerin 
yaptıkları işlerin, elektrik üretimi yapmakta olan santralin üretim faa-
liyetini sürdürebilmesi bakımından mutlak gerekli işler olduğu, bu ba-
kımdan davacıların asıl iş kapsamında hizmet verdiklerini, asıl işin 
bir bölümünde işin gereği ve teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren 
alanlarda alt işverenden hizmet alımı yapılabileceği, işveren belgeleri 
ve keşifte yapılan tespitlerde, asıl işin bir bölümüne yönelik değil, iki 
ayrı hizmet alım sözleşmesi ile asıl işin geneline yayılan biçimde, fark-
lı farklı görevlerde alt işveren olarak belirtilen şirketler üzerinden işçi 
çalıştırıldığı, taşeron şirketlerin asıl işin geneline yayılan farklı görev-
lerdeki işçileri çalıştırması karşısında uzmanlık gerektiren bir hizmet 
sağladığından da bahsedilemeyeceği, keza hizmetin ifası sırasında 
kullanılan tüm araç gerecin davalıya ait olduğu, işin yürütülmesine 
dair talimatların ve işçilerin işe alınması, çıkışlarının verilmesi, izin 
kullanma zamanlarının belirlenmesi vb. hususlarda karar yetkisinin 
davalı kurum yetkililerinde bulunduğu, bu sebeplerle alt işveren olduğu 
iddia edilen şirketlerin davalıya ait işyerinde ayrı bir organizasyon ya-
pısına sahip olduğu da söylenemeyeceği, bu halde ihale veren ile ihale 
alan arasında geçerli bir alt işveren-asıl işveren ilişkisinden söz edi-
lemeyeceğine” karar vermiştir. Yargıtayın bu kararına katılıyoruz. Zira 
alt işverenlerin asıl işlerin tamamını yürüttüğü söz konusuysa (ayrıca bu 
durum Kanuna göre muvazaadır.) bir uzmanlıktan bahsetmemiz söz ko-
nusu olamaz. Unutulmamalıdır ki, uzmanlık gerektiren bir işte görevlen-
dirilen alt işverenin işçilerinin bir kısmının üstlenilen iş dışında asıl veya 
yardımcı işte çalıştırılması halinde alt işverenlik sözleşmesinin tamamıyla 
muvazaalı olacağını söyleyemeyiz. Burada muvazaa, sadece üstlenilen iş 
dışında başka işte çalıştırılan işçiler bakımından söz konusu olacak, sa-
dece uzmanlık gerektiren işte çalıştırılan işçiler bakımından geçerli bir alt 
işverenlik sözleşmesi hüküm ifade edecektir. Nitekim bu durum Yargıtay 
kararlarında41 da açık bir biçimde ifade edilmiştir.

Yargıtay bir diğer kararında42 “Davalı ... Tic. A.Ş.’nin ticaret sicilinde 
iştigal konusunun bira ve malt ürünlerinin satış, dağıtım ve pazarla-
ma faaliyetleri olduğu, dağıtım ve pazarlamanın asıl iş kapsamında ol-

40 Yargıtay 9. HD, E.2019/13137, K.2019/11474, T.22.5.2019, Kazancı İçtihat, Erişim 
Tarihi: 03.11.2019.

41 Yargıtay 9. HD, E.2013/6603, K.2013/23571, T.23.09.2013, Kazancı İçtihat, Erişim 
Tarihi: 03.11.2019.

42 Yargıtay 9. HD, E.2016/28580, K.2017/9456, T.01.06.2017, Kazancı İçtihat, Erişim Ta-
rihi: 03.11.2019.
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duğunu, davalının pazarlama işini diğer davalı ... Pazarlama Dağıtım 
San. Tic. Ltd. Şti’ye bayilik/distrübütörlük sözleşmesiyle devrettiğini, 
dolayısıyla asıl işin bir bölümünün davalı ... Tic. A.Ş. tarafından diğer 
davalıya devredildiği, bu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerekti-
ren bir iş olduğunun davalı tarafından kanıtlanmadığı, dolayısıyla 
davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin unsurlarının bu-
lunmadığı” yönünde hüküm tesis etmiştir. Yargıtayın bu kararına sonuç 
olarak katılmakla birlikte gerekçe olarak katılmıyoruz. Çünkü ticaret sicil 
gazetesinde faaliyet konuları “bira ve malt ürünlerinin satış, dağıtım ve 
pazarlama” olan bir işverenin, “pazarlama” işini bir başka işverene dev-
retmesi asıl işin bir bölümünün devri olduğu ve geçerli bir alt işverenlik 
ilişkisi kurulabilmesi için devredilen işin “teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren bir iş olması” gerektiğine kuşku yoktur. Ancak usûlî anlamda 
pazarlama işinin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirip gerektirme-
diği hususunun davalıdan ispatlanması beklenmemeli, (elbette tarafların 
açıklamaları da dikkate alınarak) mahkemece re’sen değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Olayda bizce de pazarlama işi teknolojik nedenlerle uz-
manlık gerektirmediği için geçerli bir alt işverenlik ilişkisinin kuruldu-
ğundan bahsedemeyiz.

SONUÇ

Özellikle sanayi devrimiyle başlayan ve teknolojik gelişmelerle ivme 
kazanan seri üretim ve düşük maliyet, çok iş (verim) prensibiyle işçi – iş-
veren ilişkisine yeni bir boyut kazandırmış, işverenleri düşük maliyetli iş 
gücü için yeni arayışlara itmiştir. Asıl işveren – alt işveren ilişkisi de bu 
arayışlardan biri olup, en çok başvurulan yollardandır. 

Hukukumuzda, alt işverenlik ilişkisi, İş Kanunumuzun 2. maddesinin 
7. fıkrasında şu şekilde tanımlanmıştır: “Bir işverenden, işyerinde yü-
rüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl 
işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uz-
manlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini 
sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işve-
ren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.” Aynı 
fıkranın devamında alt işveren ve asıl işveren, alt işverenlik konusu işte 
çalıştırılan işçinin o işyeri ile ilgili olarak İş Kanunundan, iş sözleşmesin-
den ve alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan 
haklarından müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. Müteselsiz sorumlu-
luk son derece isabetli bir düzenleme olsa da, toplu iş sözleşmesi bakı-
mından yalnızca alt işverenin tabi olduğu değil, asıl işverenin tabi olduğu 
toplu iş sözleşmelerine de bu kapsamda yer verilmesi gerekirdi.
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Alt işverenlik ilişkisinin unsurlarından biri de tanımdan anlaşıldığı 
üzere “işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık ge-
rektirmesi koşulu”dur. Kanun koyucu bu yönüyle alt işverenlik ilişkisini 
sınırlandırmak istemiştir. Koşuldaki “ile” ibaresi “ve” mi, “veya” mı olarak 
anlaşılması gerektiği hususunda tartışmalar söz konusu olmuşsa da ar-
tık bu konuda öğreti ve uygulamada “ve” olarak anlaşılması gerektiğinde 
neredeyse fikir birliği sağlanmıştır. Kanımızca “işletmenin gereği” ibaresi 
“işyerinin gereği” olarak yazılması daha uygun olurdu.

İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektir-
mesi koşulu Yargıtayın yerleşik içtihatlarında “uzmanlık” unsuru öne çı-
karılarak bölünemeyen bir koşul olarak kabul edilmektedir. Kanımızca, 
“işletmenin ve işin gereği” ve “teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme-
si” şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği her somut uyuşmazlık bakı-
mından ayrı ayrı incelenmesi gerekir.

Alt işverenlik ilişkisi her ne kadar kanun koyucu tarafından sınırlan-
dırılmış olsa da, bu sınırlama yeterli değildir. Maalesef ki, uygulamada alt 
işverenlik ilişkisi genellikle az maliyetli işçi temini için başvurulan bir yol 
haline gelmiştir. Oysaki, hem kanun koyucunun amacı hem de evrensel 
hukuk kuralları açısından, işçinin emeği karşılığı hak ettiği ücret ve diğer 
haklar bakımından asıl işverenin işçisi veya alt işverenin (taşeron) işçisi 
olması bir fark oluşturmaması gerekirdi. Bu sorunun çözümüne yönelik 
olarak; asıl işin bir bölümünün devrinde aranan uzmanlık koşulu gibi 
yardımcı işler bakımından da belirli koşulların kanun koyucu tarafından 
öngörülmesinin ve yardımcı işler bakımından sınırsızlığın önüne geçilme-
si ve yargı organlarının uzmanlık koşulunun oluşup oluşmadığını tespit 
ederken daha sınırlayıcı yorumlaması gerektiği kanaatindeyiz.
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IŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUK

 Muhammed Alparslan BUDAK

I. ARABULUCULUK MÜESSESESİ

1. Arabuluculuk 

Özel hukukta uyuşmazlıklar devlet yargısında çözüme kavuşabileceği 
gibi aynı zamanda da alternatif çözüm yollarıyla da çözülebilmektedir. 
Buradaki esas amaç, uyuşmazlığın daha hızlı ve dostane bir şekilde so-
nuçlandırılması isteğinden kaynaklanmaktadır1. Alternatif çözüm yolla-
rından biri olan arabuluculuk müessesesi de bir uyuşmazlığın taraflarını 
buluşturarak çözüm aranmasına ilişkindir. Bu sayede taraflar aralarında 
çıkan uyuşmazlıkları devlet yargısına taşımadan önce bir kez daha değer-
lendirerek müzakere etme imkânına sahip olurlar2. 

Arabuluculuk, sahip olduğu özellikler bakımından devlet yargısından 
ayrılan bir diğer yönü ise tarafların bir araya gelerek birlikte çözüm oluş-
turmalarından meydana gelir. Tarafların bir araya gelerek çözüm oluş-
turmasının neticesinde uyuşmazlığın çözümü için tarafların iradesinin ön 
planda olduğu görülmektedir. Görüşme sırasında taraflar isteklerini be-
yan ederler ve bu doğrultuda uyuşmazlığın çözümü için müzakere edilir3. 
Kanunda da yer verildiği üzere4 çözümün taraflarca sağlanması beklenir. 
Tarafların gereken çözüme ulaşamamaları halinde ise arabulucu, tarafla-
rın çözüm üretemedikleri noktada gereken çözümü sağlar. 

Arabuluculuğa başvurulması için öncelikle taraflar arasında bir uyuş-
mazlığın olması gerekir. Bu uyuşmazlığın giderilmesi için tarafların ara-
bulucu önünde bir araya gelerek uyuşmazlığın çözümü için müzakere bu-
lunması gerekir. Arabulucu gönüllü ve tarafsız üçüncü kişi olmak kaydıyla 

1 Dost, “Arabuluculuk Ücret ve Masrafları Hakkında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, 
2014.

2 Perçin, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden Arabuluculuğun Hukuksal Dü-
zenlemelerdeki Yeri”, 2011.

3 Özdemir, “İş Mahkemelerinin İşleyişi ve Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Alternatif Çözüm 
Yöntemleri”, 2015.

4 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Madde 2/b: “…çözümlerini kendile-
rinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleş-
tiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de 
getirebilen…”
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seçilir ve tarafların uzlaşmasını, uyuşmazlığın giderilmesi için önemli rol 
oynar. Ancak belirtmek gerekir ki arabulucu tarafından öne sürülen öne-
riler öneri niteliğinde olduğundan dolayı taraflar bununla bağlı değildir ve 
bağlayıcılık özelliği yoktur5.

Arabuluculuğa ilişkin açıklamalara HUAK’ta yer verilmiş6 olup, arabu-
lucuya başvuran tarafların eşit haklara sahip olduğu ve başvurucuların 
haklarına halel gelmeksizin bu sürecin gizlilik esası uyarınca yapılacağı 
ifade edilmiştir. Bu halde aralarında uyuşmazlığın olduğu tarafların ara-
bulucuya çekinmeden başvurması için gizlilik esası göz önünde bulundu-
rulmaktadır. 

Arabulucu tarafından taraflardan herhangi birine karşı bir yönlendir-
mede bulunulmadan tarafların kendi iradeleri ile çözüm bulmaları sağ-
lanır. Ancak tarafların çözümde yetersiz kaldığı hallerde tarafların çözü-
me kavuşması için gereken beyanlar arabulucu tarafından öne sürülür7. 
Taraflar arasındaki gizlilik esasının yanı sıra eşitlik ilkesi de önem arz 
eder ki her iki tarafın da uyuşmazlığın çözümü için uyuşmazlığa yönelik 
katkıları bulunsun. Aralarında eşitliğin olduğunu bilen taraflar daha ra-
hat hareket ederler ve söz konusu uyuşmazlığın çözümü de daha kolay 
şekilde sağlanır. 

Arabuluculuk süreci başvuran taraflar bu başvuruyu gönüllü bir şe-
kilde başlatmış olmalarıyla birlikte bu sürecin sonuna kadar aynı şekilde 
devam etmesi esastır. Eğer ki taraflar sürece devam etmek istemezler ya 
da herhangi bir sebepten dolayı arabulucuğun sonlandırılmasını isterler-
se bu durumda arabuculuğun sona erdirilmesi esastır. Bunun yanı sıra 
arabuluculuk görüşmesi, tarafların talepleri doğrultusunda hareket eder 
ve bu talebe ilişkin bir değerlendirme söz konusu olur. Ve sonunda taraf-
ların talepleri ile sınırlandırılan bir arabuluculuk görüşmesi olur.

2. Arabuluculuğun Uygulanabilirliği

Bağımsız kişiler tarafından gerçekleştirilen arabulucu toplantılarına 
konu olan hususlardan biri de işçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuş-
mazlıklara ilişkindir. Arabuluculuk uygulanabilirliği açısından değer-
lendirildiğinde, esas itibariyle alternatif çözüm yolu olarak ortaya çıktığı 

5 Lokmanoğlu, “İş Mahkemeleri Kanunu Işığında Arabuluculuk Kavramı”, 2018.
6 HUAK Madde 3/2: “Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç bo-

yunca eşit haklara sahiptirler.”

HUAK Madde 4/1: “Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, arabuluculuk faaliyeti 
çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile di-
ğer kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.”

7 Odaman & Karaçöp “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağının Öngörülen Zorunlu 
Arabuluculuk Müessesesi”, 2016.



253İş Hukukunda Arabuluculuk • Av. M. A. BUDAK

görülür. Ancak iş hukukunda, geçen sene dava şartı olduğundan başvur-
manın dava şartı haline gelmesinden dolayı iş hukuku açısından başvur-
mak zorunluluktur. Arabulucuğa başvuru esas itibariyle gönüllülük arz 
eden tarafların iradesine bırakılmış olmasına rağmen dava şartı olması, 
tarafların bu yola yönlendirmiştir. İş hukuku açısından dava şartı olması 
nedeniyle arabuluculuk bu alan için alternatif bir yol olduğu söylenemez, 
dava şartı haline geldiği için bir usul kuralına dönüşür8.

Diğer bir yandan arabuluculuk, tarafların rızası ile gerçekleştirdikleri 
bir başvurudur ve tarafların iradesine dayanır. Eğer ki arabuluculuk dava 
şartı olduğunda bu halde arabuluculuğun tanımına uymadığından dolayı 
bu durumun arabuluculuk olduğundan bahsetmek söz konusu olmaya-
caktır. 

Yürürlükte olan Arabuluculuk Kanunu’nda da yer verildiği9 üzere gö-
nüllülük ve isteğe bağlı olarak gerçekleştirilir. Gerektiğinde uyuşmazlı-
ğın tarafları arabuluculuk faaliyetinden çekilebileceği gibi gerektiğinde 
de arabuluculuk faaliyetini diledikleri zaman sonlandırabilirler. Bu da 
arabuluculuk faaliyetinin tamamiyle tarafların iradesine bağlı olduğunu 
gösterir. Burada iradilik söz konusudur. Sürece başvuru iradi şekilde ol-
duğundan dolayı bu sürece devam edip etmeme konusunda da tarafların 
özgür iradesine bağlıdır10.

Tarafların devlet yargısı dışında başka bir yolla hak arama özgürlüğü 
de demokratik anlayışın bir getirisidir. Ancak taraflar, bu şekilde alter-
natiflere yönlenmeksizin doğrudan devlet yargısına başvuruda bulunua-
rak uyuşmazlığın çözümünü de talep edebilirler. Ancak iş hukukunda 
arabuluculuğa başvurmanın dava şartı olmasından dolayı, taraflar doğ-
rudan devlet yargısına başvuruda bulunamayıp öncelikle arabulucuya 
başvurması gerekmektedir. Bazı durumlarda bu davranış kişilerin devlet 
yargısına doğrudan başvuruda bulunmasını engellediği için arabuluculuk 
müessesesini ihtiyari bir yol olmaktan çıkarmaktadır11. 

Belirtmek gerekir ki arabuluculuğun zorunlu hale getirmesinin devlet 
yargısına ulaşmayı zorlaştırdığını söylenemez. Taraflar anlaşamadıkları 
durumlarda ve uyuşmazlığın çözüme kavuşmadığı hallerde devlet yargısı-
na başvuruda bulunabilirler.  

8 Karacabey, “Zorunlu Arabuluculuğun Hukukun Temel İlkelerine Aykırılığı ve Uygulana-
bilirliğine Dair Sorunlar”, 2016. 

9 HUAK Madde 17 (1) b) “Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba 
sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi.

 c) Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekil-
diğini bildirmesi...”

10 Karacabey, a.g.e., 2016.
11 Odaman & Karaçöp, a.g.e., 2016.
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İş Kanununa bakıldığında genellikle kamu düzenine ilişkin düzenle-
melere yer verilmektedir. Bu nedenle kanunda yer verilen düzenlemeler 
genellikle emredici hükümler olmakla birlikte burada esas amaç işçiyi 
korumaktır. Bu nedenle de arabuluculuk müessesesinin iş hukuku açı-
sından uygulanabilirliğinin ne şekilde olduğuna yönelik yapılan değerlen-
dirmeye dikkat edilmesi gerekir. Bu kapsamda, dava şartı haline gelen bu 
müessesenin söz konusu uyuşmazlığa konu olan işçi alacakları açısından 
ne gibi bir değişimi ortaya konulduğunun değerlendirilmesi söz konusu 
olacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM

ARABULUCULUKTA İŞÇİYE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ

I. ARABULUCULUKTA İŞÇİYE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİ-
RİLMESİ

1. İşçiye Ödenen Ücretin Vergilendirilmesi

Arabuluculuk süreci tamamlandıktan sonra tarafların anlaşmaları 
üzerine işçiye alacağına ilişkin bir meblağ ödenir. Ödenen bu meblağın 
hangi tür işçi alacağından dolayı ödendiğine göre vergiye tabi olup olma-
yacağı söz konusu olur. Gerçekleştirilen bazı ödemelerin brüt hale getiri-
lerek gelir vergisine tabi tutulması gerekir12.

Arabuluculuk faaliyeti sonrasında vergilendirilen işçi alacaklarında 
kıdem tazminatı da söz konusu olabilir. İşçiye verilen kıdem tazminatı 
ödemelerine ilişkin hesaplamada her yıla ilişkin 5.434,42 liranın altında 
kalan miktarlar için gelir vergisi kesintisi yapılmasının gerek olmadığını 
ifade edilmekle birlikte bu miktarın üstüne çıkılan tüm durumlarda aşan 
kısım için vergi kesintisi yapılması gerektiği ifade edilmiştir. İhbar tazmi-
natı açısından bir değerlendirme yapıldığında ise bu duruma ilişkin her-
hangi bir istisnai durum olmadığından dolayı işveren tarafından yapılan 
ödeme miktarı brütleştirilerek vergi kesintisine tabi olur13.

Arabuluculuk sonunda işçi alacaklarından bir diğeri de işe başlatma-
ma tazminatı olabilir. Bu tazminatın vergiye tabi olup olmadığının da de-
ğerlendirilmesi gerekir. Kanunda yer verilen düzenlemeye bakıldığında14 
sakatlık, ölüm ve işsizlik nedeniyle gerçekleştirilen yardımların ve ödenen 
tazminatların vergiden muaf olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte bu 
kanunun uygulanmasına yönelik yayımlanan Gelir Vergisi Tebligi’nde de 

12 Emen & Haci “İşçi-işveren Uyuşmazlıklarında Arabulucuğun Vergilendirilmesi”, 2019.
13 Emen & Haci, a.g.e., 2019.
14 Gelir Vergisi Kanunu Madde 25: “Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazmi-

nat ve yardımlar ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uya-
rınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre 
ödenen işe başlatmama tazminatı; ...”
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belirtildiği üzere bu meblağın ancak belirli bir sınırdan ibaret tutuldu-
ğu görülür. Verilen bir mahkeme kararında15 taraflar arasındaki iş söz-
leşmesi geçersiz olması nedeniyle alternatif çözüm yolunda karar verilen 
miktarın göz önünde bulundurulması gerektiğine karar verilmiştir. Ka-
rarlaştırılan bu miktarın ise gelir vergisi kesintisine tabi olması gerekir. 

Arabuluculukta taraflar anlaştıkları ücret üzerinden ödeme gerçek-
leştirilir. Alacak açısından bu durum ödeneceğin meblağın net mi yoksa 
brüt mü olduğu yönünden de değerlendirme yapılması gündeme gelir. Ta-
raflar arasında bu durumun da kararlaştırılması gerekecektir16. Taraflar 
arasındaki bu anlaşmanın ne şekilde yapıldığının gösterilmesi ödenmesi 
gereken vergilerin kim tarafından ödeneceği konusunda önem arz eder. 

Ücretin brüt olarak kararlaştırıldığında toplam meblağdan vergiler he-
saplanır ve verilecek ücretten çıkarılarak işçiye ödeme yapılır. Kıdem taz-
minatında gelir vergisinden muaf tutulduğundan dolayı yalnızca damga 
vergisine tabidir. İhbar tazminatına bakıldığında ise hem gelir hem damga 
vergisine tabidir. Fazla çalışma ücretine ilişkin yapılan ödemelerde ise 
gelir ve damga vergisinin yanı sıra sigorta primleri de kesilerek işçiye öde-
me yapılır. İş güvencesi tazminatına bakıldığında bu tazminat türünün de 
yalnızca damga vergisine tabi olduğu görülür. Bunun yanı sıra kötü niyet 
ve sendikal tazminata bakıldığında ise damga vergisinin yanı sıra gelir 
vergisine de tabi olduğu görülür17.
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TAŞINIR MAL SATIMINDA
ALICININ BORÇLARI

Av. Eda KURT1

GİRİŞ

Taşınır mal satımı sözleşmesinden bahsederken öncelikle taşınır eşya-
nın ne olduğu belirlenmeli ve buradan hareketle nelerin bu sözleşmenin 
konusu olabileceği tespit edilmelidir. 

Kanun koyucu 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Türk Medeni Ka-
nunu’na da atıf yapmak suretiyle, taşınır mala ilişkin oldukça geniş ve 
kapsayıcı bir tanım yapmıştır. Buna göre, TMK kapsamında taşınmaz sa-
yılan malların dışında kalan her şeyin taşınır mal olduğu ve taşınır mal 
satışı sözleşmesine konu edilebileceği genel olarak kabul edilmiştir.

 TMK kapsamında taşınmaz mal sayılanlar dışındaki her şeyin taşınır 
mal kabul edilmesi, hayvanların da hukuki açıdan taşınır mal konumunda 
olduğu hususunu doğrulamaktadır. Kişilik ve duyguları göz ardı edilerek 
salt bir eşya olarak görülen hayvanlar için özel bir düzenlemeye yer veril-
mesi gerekmektedir. Her ne kadar 2004 tarih ve 5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu kapsamında hayvanlar için yaşama hakkı ve belli başlı 
temel koruma ve tedbirler öngörülmüş olsa da, kanun hayvanların korun-
masını, taşınır eşyanın korunması kapsamında değerlendirmiş ve caydırı-
cı olmayan birtakım idari para cezaları öngörmüştür. İnsanın bir varlık ve 
kişilik olarak korunmasına eşdeğer bir düzenleme ile hayvanların da bir 
değer olarak kişilik sahibi oldukları kabul edilmeli ve salt yaşama hakkı 
değil, buna ek olarak bu kişiliğin de kanunen korunması daha adil ve hu-
kuki bir tavır olur kanaatindeyiz. 

Kanun sistematiğinde taşınır mal ve taşınır mal satımı sözleşmesinin 
tanımı yapıldıktan sonra, satıcının ve alıcının borçlarına yer verilmiş ve 
belli başlı özel durumlar ve temerrüt halleri sayılmıştır. Biz de bu çalış-
mada kanunun sistematiğine uygun olarak, sözleşme kapsamında alıcı-
nın borçlarının neler olduğu anlatılmaya çalışılacak ve uygulamada ortaya 
çıkan sorunlar üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır.

 

1 İstanbul Barosu.Avukatlarından
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I. Genel Olarak Taşınır Satışı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 

Taşınır mal satımı sözleşmesi, sözleşmeler hukuku kapsamında2 kar-
şılıklı bir ilişkiye dayanan, icap ve kabul unsurlarını içeren ve yine kar-
şılıklı uyuşan irade beyanları sonucu meydana getirilen bir sözleşmedir. 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler konusu olan bu hususlar üzerinde, ça-
lışmada detaylıca durulmayacak salt bu açıklama ile yetinilecektir. 

II. Sözleşme Kapsamında Alıcının Borçları

II.1. Genel Olarak

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 209. Maddesinde taşınır malın ne ol-
duğunu söyledikten sonra ikinci fıkrasında taşınmazdan ayrılan bütünle-
yici parçaların da taşınır mal olarak taşınır mal satışı sözleşmesine konu 
olabileceğini ifade etmiştir. 

Kanun, satıcının borlarından sonra nihayet 232. Madde ile taşınır sa-
tışında alıcının borçlarına yer vermiş ve satılanın parasını ödeme borcu 
ve satılanı teslim alma ile diğer yan borçlarından bahsetmiş ve ödemede 
temerrüde düşmesi halinde uygulanacak hükümlere yer vermiştir. Her 
ne kadar sözleşmeden kaynaklanan bu borçlar asli edim borçları olsa 
da, dürüstlük kuralı gereği alıcının yüklenmek zorunda olduğu başkaca 
borçları olduğu da tartışmasızdır. 

II.2. Alıcını Satım Parasını Ödeme Borcu

818 sayılı mülga Borçlar Kanunu’nun “semenin iadesi satılanın kab-
zı” kenar başlıklı 208. Maddesinde ifade edildiğiyle benzer şekilde, 6098 
sayılı Borçlar Kanunu’nun 232. Maddesinde “satış bedelinin ödenmesi 
ve satılanın devralınması” kenar başlığı altında, alıcının sözleşmede ön-
görülen malın bedelini ödeme yükümü altında olduğu söylenmiştir. Hiç 
kuşkusuz ki bu alıcının en temel borcudur. Sözleşmeler karşılıklı olarak 
irade beyanlarının oluşmasıyla meydana getirildiklerinden, malın bedeli 
konusunda da, en baştan taraflar anlaşmış olmalıdırlar. Ancak bu akdin 
kurucu bir unsuru olmayıp, bedel kararlaştırılmaksızın sözleşme kurul-
muş da olabilir. Böyle bir durumda 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 233. 
Maddesinde ifade olunduğu üzere, satış, ifa yeri ve zamanındaki ortalama 
piyasa değeri üzerinden yapılmış sayılacaktır. Ancak bu, kanun da ön-
gördüğü üzere, alıcının malı alacağını kesin olarak bildirmiş olması du-
rumunda uygulama alanı bulabilir. Her ne kadar semenin belirlenmesi, 
sözleşmenin kurulmasından sonraki bir aşamada mümkün olabilirse de, 
özellikle de sözleşmenin kurucu unsurlarında hataya düşülmüşse, ezcüm-

2 OĞUZMAN, M. Kemal; Öz, Turgut – Borçlar Hukuku Genel Hükümler Gözden Geçiril-
miş 5. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2006.
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le iradeyi sakatlayan birtakım özel durumlar var ise, elbette sözleşmelerin 
genel kaideler gereği geçersizliği veya iptal edilebilirliğine gidilebilecektir3. 
Özellikle irade beyanının asıl arzu edilen şeye uymaması ya da hata, yanıl-
ma, tehdit, gabin vb. iradeyi sakatlayan olguların varlığı halinde, sözleş-
me en baştan itibaren geçersiz olacaktır. Kanun, 30. Madde ve devamın-
da irade sakatlıklarına değinmiş ve esaslı yanılma hallerini, örneklemek 
suretiyle saymıştır. Akdin mahiyetinde hata, şeyde hata, şahısta hata, 
miktarda hata vasıta hatası vb. hususlar temel olarak esaslı hata olarak 
kabul edilmiştir4. Ancak burada geçersizlik ile yokluk birbiriyle karıştı-
rılmamalıdır. Yokluk hali sözleşmenin kurucu unsurlarında eksiklik hali 
iken, geçersizlik, akdin geçerlilik unsurlarındaki eksikliği ifade eden ve 
birbirinden farklı sonuçlar bağlanmış iki hukuki kavramdır5.

II.3. Alıcının Satılanı Teslim Alma Borcu

Temel olarak bir hukuki işlem olarak sözleşmelerde iki asli unsur var-
dır; Sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin ifası anlamına gelen tasarruf 
işleminin teslim yoluyla yerine getirilmesidir. Taşınır mallarda tasarruf 
işlemi yani teslim, sözleşmeye konu olan taşınır malın zilyetliğinin devre-
dilmesinden ibarettir. Satılan şeyin teslim alınmasının alıcının borçların-
dan sayılmasının pek çok nedeni vardır. Satılan şeyin muhafazası teslime 
kadar satıcının üzerinde iken, teslimden sonra alıcıya geçmektedir. Aynı 
zamanda alıcının muayene ve ihbar sürelerinin teslim ile başlaması gibi 
pek çok hukuki sürecin başlamasına yol açan teslime, kanun koyucu da 
büyük bir önem verdiğinden bunu alıcının bir borcu olarak telakki etmiş-
tir. Benzer şekilde satıcı, malı teslim ettiğinden semenin ödenmesi ko-
nusunda herhangi bir ödemezlik def’i riskini de bertaraf etmiş olacaktır.

Kanunu’n 232. Maddesini 2. Fıkrasında, “ Aksine yerel adet veya an-
laşma yoksa, satılanın hemen devralınması gerekmektedir.” Denmiş ve 
bu da teoride bazı tartışmalara neden olmuştur. Bu hüküm, ilk olarak sa-
tıcının edimini ifa etmesi ve ancak kendi edimini ifa ettikten sonra alacak 
hakkı kazanacağı şeklinde bir yoruma açık olduğundan, bu yoruma göre, 
satıcının kendi edimini yerine getirmiş olması, kendi alacağının şartı ol-
maktadır6. Sonuç olarak madde metnine yüklenen bu yorumla, karşılıklı 
borçların aynı zamanda ifası genel hukuk kaidesine de bir istisna getiril-

3 OĞUZMAN, M. Kemal; ÖZ, Turgut- Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s.79 vd.
4 A.G.E
5 Daha detaylı bilgi için Bkz. AKBULUT, Pakize Ezgi- Borçlar Hukukunda Kesin Hüküm-

süzlük Yaptırımının Amaca Uygun Sınırlama ( Teolojik Redüksiyon ) Yöntemi İle Daral-
tılması. 

6 YAVUZ, Cevdet- Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler s.98 vd., Beta Yayınevi, İstan-
bul 2008.



260 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

miş gibi bir algı oluşmaktadır. Oysa madde metninde esas amaçlanan, 
satım parasında faizin işlemeye başladığı zamanın tespitidir. Ama metin 
geniş anlamda yorumlanarak, edimin ifasında önceliğin satıcıda olduğu 
gibi bir sonuç çıkarılmıştır. Taşınır satışı sözleşmeleri açısından, karşı-
lıklı sözleşmelerde karşılıklı borçların aynı anda ifa edilmesi hukuk genel 
prensibinden ayrılmayı gerektiren bir özel durum mevcut değildir. Bu se-
beple madde metnine getirilen bu geniş yorum pek çok yazarca da yerinde 
görülmemiş ve oldukça eleştirilmiştir. 

II.3.1. Teslimin Hukuki Niteliği

Teslim alma borcu, alıcı açısından bir fiil borcudur. Salt zilyetliğin 
alıcıya devredilmesi yoluyla teslim gerçekleşmiş olacaktır. Ancak bu tesli-
min, sözleşmede kararlaştırılan şartlara uygun olan malın arzı niteliğinde 
yapılması gerekmektedir. Kanunun 232. Maddesinin son fıkrası gereğin-
ce, aksine bir düzenleme veya yerel adet yoksa malın tesliminin hemen 
gerçekleşmesi gerekmektedir. 

 Teslimin hukuki niteliği teoride oldukça tartışmalıdır. Kimi yazar-
lar, teslimin bir külfet olduğunu ve yerine getirilmemesinin alıcının temer-
rüdü anlamına geleceğini savunmaktadır. Ancak bu durumda, alıcının 
malı teslim almamasının, semeni ödememe sonucunu doğuracağı veya 
ard arda siparişlerde alıcının sipariş vermeyi red edeceği hallerde, satıcı 
borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümlere başvurabilecektir; böylesi bir 
durumda, satılanın tesliminde yararı olan veya satılanı tevdi edecek du-
rumda olmayan satıcının sözleşmeden dönebileceği görüşü savunulmak-
tadır7. Başka bir görüş ise, satılanın teslim alınması alıcının bir borcudur 
ve bu borcun ifa edilmemesi halinde, satıcı, alıcının temerrüdüne ilişin 
hükümlere dayanabileceği gibi, borçlunun temerrüdüne ait hükümlere 
de başvurabilir8denmektedir. Esasen borçlunun temerrüdü hükümleri 
özellikle ticari hayat düşünüldüğünde daha basit ve etkili niteliktedir. Bu 
sebeple yarışan hükümlerden hangisi somut olayda satıcının işini kolay-
laştırıyor ise, onun seçilmesi, teslimin hukuki niteliğinin ne olduğu tartış-
malarının uzayıp gitmesini önleyecektir düşüncesindeyiz. 

II.4. Faiz Ödeme Borcu

Faiz ödeme borcu kural olarak sözleşmede kararlaştırılmış olmalıdır. 
Ancak istisnai hallerde sözleşmede belirtilmemiş olasına rağmen, özel-
likle ticari örf ve adete göre faiz ödenmesi gerekiyor ise ya da satılandan 
semere ya da diğer başkaca ürün sağlama imkanı var ise, alıcı faiz öde-
mekle yükümlüdür. 

7 Cavin, sh. 54
8 ARAL, Fahrettin- Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Genişletilmiş 7. Baskı Yetkin 

Yayınları, Ankara 2007.
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II.5. Mesafe Satımında Satılanı Saklama Borcu

Borçlar Kanunu’nun 226. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre baş-
ka yerden gönderilen satılanın ayıplı olduğunu ileri süren alıcı, bulunduğu 
yerde satıcının temsilcisi yoksa, satılanın korunması için gerekli önlemle-
ri almakla yükümlüdür. Alıcı ayıplı olduğunu ileri sürdüğü satılanın, ko-
runması için gerekli önlemleri almaksızın onu satıcıya geri gönderemez. 
Kanun koyucu burada, özellikle mesafeli satışlarda, alıcının bir yan edim 
yükümü olarak satılanı saklama ve gözetme borcunu düzenlemiştir. 

II.6. Satıcının Teslimden Önce Satılan için Yaptığı Zorunlu ve Fay-
dalı Masrafları Ödeme Borcu

Hasarın alıcıya intikal ettiği andan itibaren, bu masraflara alıcı kat-
lanmak zorundadır. Ancak burada satıcının borcunun niteliği de önem 
kazanmaktadır. Satıcı götürme borcu altında ise, alıcıya teslim anına ka-
dar hasar ve yarar satıcıdadır, yaptığı tüm masraflar esasen satıcının yan 
edim yükümlülükleri olup, alıcının bu konuda herhangi bir yükümü söz 
konusu değildir. Ancak satıcının borcu sadece gönderme ile sınırlı ise, o 
vakit hasar da malın nakliyeyi sağlayacak araca yüklendiği anda alıcıya 
geçtiğinden, bununla ilgili masraflar alıcının yan edim yükümlülüğü içeri-
sindedir. Her somut olayda alıcı ve satıcı arasındaki sözleşme şartlarına 
bakılarak ve hasar ve yararın kime ne zaman geçtiği bu şartlar değerlen-
dirildikten sonra tespit edilebileceğinden, masrafların kimin sorumlulu-
ğunda olduğuna karar verilebilir. 

III- Alıcının Temerrüdü

Alıcının temerrüdü temel olarak iki başlık altında incelenmektedir. 
Buna göre; 1- Alıcının satılanı teslim almada temerrüde düşmesi, 2- Alı-
cının semenin ödenmesinde temerrüde düşmesi. Alıcının satılanı teslim 
almada temerrüde düşmesi durumunda ya alıcının temerrüdü hükümle-
rine ya da borçlunun temerrüdü hükümlerine başvurabileceğini, burada 
yarışan hükümlerden hangisinin satıcının işini kolaylaştıracak ise o yön-
temi seçebileceği yukarıda ifade edilmişti. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 
234. Maddesinde satış bedelinin muacceliyeti düzenlenmiştir. Buna göre, 
aksine bir sözleşme yoksa satılanın zilyetliği alıcıya geçtiği anda satış be-
deli muaccel olur. Alıcının satış bedelinde temerrüde düşmesi durumun-
da, satıcının aşağıdaki hakları doğar;

1- Sözleşmeden Dönme Hakkı

Satılanın satış bedeli ödendikten sonra veya ödenme anında devredil-
mesi gereken durumlarda alıcı temerrüde düşerse, satıcı herhangi bir iş-
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lem gerekmeksizin sözleşmeden dönebilir. Ancak bu hakkını kullanmak 
isteyen satıcının keyfiyeti gecikmeksizin alıcıya bildirme zorunluluğu var-
dır. Bu bildirimin yapılmaması durumunda genel hükümler çerçevesinde 
dönme hakkı kullanılabilir9. Satılanın zilyetliği satış bedeli ödenmeden 
alıcıya devredilmişse; alıcının temerrüdü sebebiyle satıcının dönme hak-
kını kullanması mümkün değildir. Meğerki dönme hakkı, taşınır satışı 
sözleşmesinde sarahaten mahfuz tutulmuş olsun. 

2- Satıcının Zararının Hesaplanması ve Giderimi Talep Hakkı

Borcunu ifa etmeyen alıcı, satıcının bu yüzden uğradığı zararı10 gider-
mekle yükümlüdür. Satıcı, satış bedelini ödemede temerrüde düşmüş 
alıcıdan, bu bedel ile satılanın başkasına dürüstlük kurallarına uygun 
olarak satışından elde ettiği bedel arasındaki farka göre hesaplanacak 
zararın tazminini isteyebilir. Tazminat iki şekilde hesaplanabilir;11

1.1. Tazminatın Somut Yöntemle Hesaplanması

Bu durumda satıcı, satım parasını ödemede temerrüt eden alıcıdan, 
bu satım parasıyla şeyi iyi niyetle başkasına sattığı satımdaki satım parası 
arasındaki farkı tazminat olarak isteyebilir. Ancak satıcının bu imkanı 
kullanabilmesi için satılanın alıcıya teslim edilmemiş olması gerekir. 

1.2. Tazminatın Soyut Yöntemle Hesaplanması

Eğer satılan borsada kayıtlı ise ya da cari fiyatı varsa; satıcı satılanı bir 
başkasına satmak zorunda kalmaksızın satılanın satım parasının ödeme 
günündeki borsa ya da cari fiyat ile temerrüde düşmüş alıcının ödemek 
zorunda olduğu satım parası arasındaki farkı tazminat olarak isteyebilir. 
Tazminatın hesaplanmasında ödeme yeri esas alınacaktır. 

SONUÇ

Taşınır satışı sözleşmelerinde alıcının borçları temelde semenin öden-
mesi ve satılanın teslim alınması olarak sayılmaktadır. Birçok yazar sa-
tılanın teslim alınmasının asli değil bir yan edim borcu olduğunu savu-
nuyor ise de, her somut olayda bu ayrı ayrı değerlendirilmeli ve sonuca 
etkisi bakımından satıcının işini kolaylaştıran yöntem ne ise o kabul edil-
melidir. Zira buradaki asıl amaç yani korunan hukuki yarar satıcının ya-
rarıdır. Ayrıca, bir olayda malın teslimi satıcı için elzem olabileceği gibi 

9 Sözleşmeden Dönmenin Hukuki Niteliği ve Sonuçları Açısından Daha Detaylı Bilgi İçin 
Bkz. OĞUZMAN, M. Kemal; ÖZ, Turgut- Borçlar Hukuku Genel Hükümler s.

10 Müspet zarar, klasik anlamda temerrüde düşülmesi durumunda alacaklıya tanınan üç 
seçimlik haktan biridir. Borcun ifa edilmemesi ya da sözleşmenin yerine getirilmeme-
sinden ötürü uğranılan zarar. 

11 YAVUZ, Cevdet- Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, s.93.
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başka bir olayda önem taşımayan bir husus olabilir. Bu durumda her iki 
olay açısından da teslimin asli edim olduğunu kabul etmek ve buna göre 
hüküm tesis etmek adil ve pratik bir sonuç doğurmayabilir. 

Bu çalışmada her ne kadar detaylıca üzerinde durulmamış olsa da, 
problemli hükümler hayvanların da cansız taşınır eşyalarla aynı kefeye 
konmasıdır. Hayvanın, taşıdığı can sebebiyle doğuştan sahip olduğu yaşa-
ma hakkının yanı sıra ve onunla eşdeğer önemde olarak kişilik ve duygu 
sahibi birer varlık olduğunun kabul edilmesi konusunda yasa koyucunun 
ciddi ve radikal adımlar atması gerekmektedir. Hayvanlar bugün, ancak 
bizim eşyamız konumunda korunmakta ve asıl korunan asla insandan 
bağımsız bir varlık olarak hayvan kişiliği ve yaşamı olmamaktadır. Cay-
dırıcı güce sahip olmayan idari yaptırım cezaları ise, bu konuya çok da 
önem verilmediğinin göstergesidir. Ancak şu unutulmamalıdır ki bir top-
lumun medeniyet ve gelişmişlik seviyesi ile o toplumda hayvanlara verilen 
değer arasında çok sıkı bir ilişki mevcuttur.



KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇLARI 

Av. Haydar YALÇINOĞLU

I- KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇLARI AÇISINDAN ÇEKTE YETKİLİ- MEŞ-
RU HAMİLLİK SORUNU- 5941 SAYILI ÇEK KANUNUN 3/4 VE 5. MAD-
DE KAPSAMI 

Bu makalede karşılıksız çek yasasının uygulanmasını yol açtığı sorun-
lar ve Türk Ticaret Kanunu karşısında 6941 Sayılı Yasa'nın uygulama 
olanağı tartışılacaktır.

5941 Sayılı Yasa bir nevi yerel mahkemeleri tahsilat makamı haline ge-
tirmiş ve ticari hayatın sürüdürülmesi ve alacaklının alacağına kavuşması 
için pratik çözümler getirmeyi amaçlamıştır. Fakat hukuki açıdan birçok 
sorunu da beraberinde getirmiştir.

Çek Yasasının cezai hükümlerini düzenleyen 5. maddesinin ipta-
li için Anayasa mahkemesine başvuru yapılmış, Anayasa Mahkemesi 
26.07.2017 tarih, 2016/191 esas ve  2017/131 sayılı kararında, iptalin 
ticari hayatı olumsuz yönde etkileyebileceği görüşünü 14. ve 15. paragraf-
ta vurgulamıştır.

Çek Kanunu’nun hukuki değil iktisadi çıkarları öne aldığı açıkça be-
lirlenmiştir. Hukuki açıdan ortaya çıkan ise çok sorunlu bir durumdur. 

1-Çek kanunu’nun 1/2. maddesine göre, bu kanunda hüküm bulun-
mayan durumlarda genel hükümler uygulanacaktır. Çek kanunun 3/4. 
maddesi ise, bir çeke karşılıksız şerhinin vurulması “ hamil” in talebine 
bağlıdır ve şikayet hakkı da 5. maddeye göre bu hamile tanınmıştır. İşte 
YETKİLİ HAMİL TAYİNİ TTK’ya göre tayin edilecektir.

Karşılıksız çeklerin büyük bölümü bankalar ve diğer finans kuruluşla-
rı; genel kredi sözleşmesi karşılığı borçlandırdıkları müşterilerin, gerek 
kendilerinin gerekse 3. kişilerden aldığı çekleri kredi teminatı karşılığı 
ellerinde tutmaktadırlar.

Müşterinin çeki bankaya ciro edimektedir. Bu cironun mahiyeti tartış-
malıdır. Zira hukukumuza göre alınan bu çekler, sözleşmenin teminatı 
olan çeklerdir. Teminat cirosu ise rehin cirosu olarak adlandırılır. TTK 
818. maddesi, çeklere uygulanacak poliçe hükümlerini düzenlemiştir. Bu 
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atıfta poliçede rehin cirosunu düzenleyen 689. maddeye atıf yapılmadı-
ğından; banka- finans kurumları  çeki rehin veya teminat cirosu veya bir 
alacağın tahsili zımnında hıfz edemeyeceklerdir.  Buradan da bir kredi 
sözleşmesinin teminatı olarak teslim alınan çeklerde  iş bu kurumların 
YETKİLİ HAMİL OLUP OLMADIKLARI SORUNU DOĞMAKTADIR. 

Bu çekler tam iki taraflı sözleşmelerin bağlı olduğu için; TTK 688/2. 
maddesine göre “ kayıtsız şartsız bir muayyen bir meblağı ödeme” özel-
liğini yitirdiği içim kambiyo senetlerine özgü yolla İİK 170/ a gereği takip 
konusu olmazlar. Çünkü artık yetkili hamil değillerdir ve bu evrak kam-
biyo niteliği taşımaz. 

İİK bakımından bir sorun yoktur ve yargıtay 12. HD’nin bu hususta 
onlarca  kararı bulunmaktadır.

“Takip dayanağı bononun taraflar arasındaki 12.01.2007 tarihli 
ana sözleşmenin eki olarak düzenlendiği,sözleşme tarihi ile bononun 
tanzim tarihinin aynı olduğu, .... anlaşılmıştır.

Alacaklı vekilinin, cevap dilekçesinde açıkça dayanak bononun söz-
leşmeye bağlı olarak düzenlendiği kabul ve beyan edilmiştir. Bu du-
rumda, bononun TTK’nun 688/2. maddesinde öngörülen (kayıtsız ve 
şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini) içermediği tespit edildiğine 
göre alacağın tahsil edilip edilmeyeceği yargılamayı gerektirmektedir.

O halde, mahkemece İİK'nin 170/a maddesi gereğince takibin iptali-
ne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir”1

6102 Sayılı TTK’nun 776/1. maddesinin (b) bendinde bono veya 
emre yazılı senedin

kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini içermesi gerek-
tiği, 777.maddesinde ise bu unsuru içermeyen bir senedin bono sayıl-
mayacağı hükme bağlanmıştır. Somut olayda, takip dayanağı senedin, 
25.06.2013 düzenlenme,05.06.2014 vade tarihli, 325.000 TL bedelli 
bono olduğu, dayanak bono üzerinde ve taraflar arasında düzenlenen 
25.06.2013 tarihli Genel Kredi Sözleşmesinde bononun teminat bonosu 
olduğuna ilişkin bir kayıt olmadığı görülmektedir. Ancak;alacaklı ta-
rafından takip talebinde 147.247,87 TL asıl alacak kaleminden sonra 
gayri nakdi krediler için depo talebi adı altında 22.222,00 TL ile ayrıca 
gecikme zammı talebinde bulunulduğu ve takip dayanağı bononun dü-
zenlenme tarihi ile genel kredi sözleşmesinin düzenlenme tarihlerinin 
aynı tarih olduğu, sözleşmenin taraflarının, bononun keşidecisi borçlu 

1 - 12 HD. Esas : 2008/3178, Karar : 2008/6395, Tarih : 28.03.2008 ).
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şirket, ve lehtar alacaklı banka olduğu görülmekle,buna göre, takip da-
yanağı bononun, bankadan çekilen kredinin teminatı olarak verildiği-
nin kabulü gerekir.”2

2- Diğer taraftan, karşılıksız çek şikayetlerinde, banka ve finans ku-
rumlarınca teminata alınan ( rehin cirosu) alına çekler, kambiyo senet-
lerine özgü yolla ( İİK 179 ve devamı) takibe konu olmayacak iken; kar-
şılıksız çek şikayeti bakımından durum nası değerlenecektir. Başka bir 
deyimle bu kurumlar karşılıksız çek şikayetinde bulunabilir mi?

Bankalar ve finans kurumları rehin cirosu ile elde edemeyecekleri çeki, 
ancak müşteri adına bir tahsil cirosu ile veya temlik cirosu ile alabilirler 
ki, bu durumda  çekte meşru hamil olmaları için TTK 723/3. maddesine 
göre çek bedelini ödemiş olmalarına bağlıdır. Değilse  aslında bir infidie ( 
inanç sözleşmesi karşılığı , vekaleten tahsile memur edildikleri anlamına 
gelir).  Yargıtay esasen ortada bir genel kredi sözleşmesi olduğu durumda, 
bankaya her türlü ciro ile verilen çekteki cironun tahsil veya temlik gibi 
gözükse de gizli rehin cirosu olduğu görüşündedir. 3

Gerek Öğretide, gerekse HGK kararları ve Yargıtay kararlarında, 
bankada bulunan teminat çekleri dolayısı ile, bankanın çekten doğan 
hiç bir hakkı kullanamayacağını, esasen çekin mülkiyetinin, çeki ona 
ibraz eden müşteriye ait olduğunu vurgulamıştır.

Bu konuda HGK’nin maruf 16.2.1972 tarih ve 104 sayılı kararı ile so-
run kökten çözümlenmiştir.

“Senet lehtarı, takibe konu olan çekleri alacaklı bankaya TEMİNAT 
AMACIYLA tevdi etmiştir. Bankanın kendi cirantasını bu senetlere 
dayanarak ve kambiyo senetlerine özgü yolla takibi olanaklı değildir”4

Bilimsel öğretide ise, çeklerin teminat amaçlı( rehin veya teminat) ola-
rak alınmayacağı yönünde görüş birliği mevcuttur.5 

Nitekim 11. HD’nin çok yeni 07.02.2018 tarihli E: 2016/13040 K: 
2018/828 Kararında TTK 818 atıf 689. maddesi mucibince, çeklerin te-
minat çeki olarak alınması durumunda, hamilim YETKİLİ HAMİL OL-
MADIĞINDAN DOLAYI ÇEKTEN DOĞAN HAKLARI KULLANMAYACAĞI 
GÖRÜŞÜNÜ VURGULAMIŞTIR. 

2 12. HD. 30.03.2017 T. E: 2016/12000, K: 4971.
3 11. HD Esas : 2016/5207 Karar : 2017/7266 Tarih : 14.12.2017 
4 A. Hulusi Gürbüz, “ Senet İptali Davaları” İst. 1984 ,y.y sh. 311)
5 Pr. Reha Poroy, “ Kıymetli Evrak Hukuku Esasları” 1983,  İst, sh. 329; Fikret Öztan “ 

Kıymetli Evrak Hukuku”  1996, İst. sh. 691, Edip Şimşek, “ Hukukta ve cezada Ticari 
senetler” İst, 1972, sh. 431; Pr. Hayri Domaniç “ Kıymetli evrak Hukuku ve Uygulaması” 
İst, 1990 TTK şerhi cilt: 4, sh: 169 ve devamı.
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“Her ne kadar çeklerin üzerinde teminat olduğuna dair bir ibare yok 
ise de, dava dilekçesinde bilgileri verilen 10 adet çekin dava dilekçe-
sine ekli olarak sunulan çek/senet tevdi bordrolarında teminat olarak 
verildiğine dair “…çek senet tutarlarının ….. rehnedilmesi konusunda 
….. ve çek/senet tevdi eden mutabık kalmışlardır.” ifadelerinin yer aldı-
ğı görülmüştür. Poliçeye ait olup çek hakkında da uygulanması müm-
kün bulunan 6102 sayılı TTK’nin 818. maddesinde rehin cirosu ile ilgili 
aynı Kanun’un 689. maddesine yapılmış bir atıf bulunmadığından çek-
te rehin cirosu caiz olmayıp, rehin veya bunun sonucunu elde etmeye 
yönelik olarak teminat amacıyla çekin ciro ile elde edilmesi halinde 
çeki devir alan kişi çeke dayalı hakları kullanamaz. Bu durumda, ifade 
edilen yasa maddeleri ile çek/senet tevdi bordrolarının içeriğinin birlik-
te değerlendirilmesi suretiyle dava konusu çeklerin bankaya teminat 
olarak verilip verilmediğinin ve bankanın çeklerin yasal hamili olup 
olmadığının tespiti ile bir sonuca varılması gerekirken, çek/senet tevdi 
bordroları değerlendirilmeksizin eksik incelemeye dayalı olarak dava-
nın reddi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.” 

“Poliçeye ait olup çek hakkında da uygulanması mümkün bulu-
nan 6102 sayılı TTK’nın

 818. maddesinde rehin cirosu ile ilgili aynı Kanun’un 689. mad-
desine yapılmış bir atıf bulunmadığından çekte rehin cirosu caiz 
değildir. Rehin veya bunun sonucunu elde 

 etmeye yönelik olarak teminat amacıyla çekin ciro ile elde edil-
mesi halinde çeki devir alan kişi YETKİLİ HAMİL olmayıp, çeke 
dayalı hakları kullanamaz.” 6 

Uygulamada, kamu bankalar bu tür çekler için icrai- cezai işlem yap-
maz ilken tüm yabancı ve özel bankaların bir kısmı hiç bir kurala uyma-
dan, bir taraftan karşılıksız çek şikayetinde bulunurken, diğer taraftan 
hem kendi müşterisini hem de diğer sorumluları( ciranto- lehtar- keşide-
ci) için icrai yollara baş vurmaktadırlar.

Oysa, kredi müşterisi bankaya bu çeki tahsile vermektedir ve ödendiği 
taktirde kredi borcundan düşülmesini talep etmiş iken ( banka burada 
sadece vekildir); bankalar hemen bu çekleri teminata alıp, el koymakta-
dırlar.

Yukarıda açıklandığı üzere, iş bu teminat çeklerini elinde bulunduran 
kimseler, yetkili hamil olmadıklarından, çekten doğan hiç bir hakkı kul-
lanılamaz iken; çek kanunu 1/2 fıkrası atıf TTK dolayı karşılıksız çekten 

6 11. HD Esas: 2016/5207, Karar: 2017/7266
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dolayı şikayet hakkını da kullanamaması gerekir iken, ülkemizin içinde 
bulunduğu derin kriz ortamında, çeklerin yüzde ellisi banka ve finans 
kurumlarının elinde olup, mahkemelerce de ceza tayini yoluna gidilmek-
tedir.

3- Eski Türk Ticaret kanununun yürürlükte iken 3167 sayılı Kanuna 16/a 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 16-b maddesi eklenmiştir.

3167-MADDE 16-b. – “16 ncı maddede öngörülen suçlardan dolayı so-
ruşturma ve kovuşturma yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları 
koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanunî veya akdî teminatı 
nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikâyetine bağlıdır. Bu suçlara 
çekin ibraz edildiği ya da keşide edildiği veya şikâyetçinin yerleşim yerinin 
bulunduğu yer asliye ceza mahkemesinde bakılır.”

Buna göre akdi teminat nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şi-
kayeti geçerli idi. Bu türde kredile ise ancak ve ancak BCH denilen ( birey-
sel cari hesap kredileri idi.) Bu hüküm eski TTK 636/3. maddesi ile uyum 
içerisindedir. Yeni TTK da ise aynı hüküm 724/3. maddesinde yer almış-
tır. Çeklerle ilgli poliçeye atıf yapan 818 madde 724. maddye gönderme 
yapmıştır. Bu maddeye göre, çekten dolayı BAŞVURU HAKKINA : (”MAD-
DE 724- (1) Bir poliçeyi düzenleyen, kabul eden, ciro eden veya o poliçeye 
aval veren kişiler hamile karşı müteselsil borçlu sıfatıyla sorumludurlar.

(2) Hamil, bunların borçlanmadaki sıraları ile bağlı olmaksızın her 
birine veya bunlardan bazılarına ya da hepsine birden başvurabilir.

(3) Poliçeden dolayı borç altına girmiş olup da poliçeyi ödemiş bulunan 
herkes aynı hakkı kullanabilir.” )

Çekten dolayı borç altına girip de, onu ödemiş olan kimse sahiptir.

Bankalar ve finans kurumların, başvuru hakkını kullanabilmek, yani 
yetkili hamil olabilmeleri için, 

a- Bu çekten dolayı borç altına girmiş ve

b- bu çekin bedelini ödemiş olmaları gerekir.

Bankalar, kredi karşılığı teminata aldıkları çekler için bir borç altına 
girmiş değildir, sadece rehin olarak ellerinde tutmaktadır ( bedeli ödenir 
ise müşterinin borcundan düşeceklerdir) ve kendileri bu çeki ödemiş de-
ğilleridir. 

3167 sayılı yasanın 16/b maddesi karşılığı yeni çek yasasına alınma-
mıştır.. Bunun nedeni yasanın 1/2. maddesi ile, hak sahipliği için zaten 
TTK’nın 724/3 maddesine gönderme yapılmış olmasıdır. 
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TTK 724/3 maddesi kapsamında , çekten dolayı hiç bir borç altına  
girmeyeceğini TTK 685. maddesi gereği beyan etmiş bulunan banka veya 
finans kurumu veya herhangi bir hamilin de  icrai- cezai başvuru yetkisi 
bulunmamak gerekir.

Bu tür beyanlar genellikle alonj üzerine bir kloz olarak eklenmekte ve 
hamilin “TTK 585. maddesi gereği hiç bir sorumluluğu olmadığı “ şerhini 
içermektedir. 

4- FAKTORİNG KURUMLARI AÇISINDAN KARŞILIKSIZ ÇEK :

 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Ka-
nununa 9/2 nci maddesinde; “Faktoring şirketi Kurulca belirlenen 
usul ve esaslar çerçevesinde kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, 
bir mal veya hizmet satışından doğmuş faturayla tevsik edileme-
yen alacaklarla Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
tevsik edilemeyen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacak-
ları devir alamaz veya tahsilini üstlenemez. Aynı faturaya dayalı 
birden çok faktoring şirketine yapılan kısmi temliklerin toplam tu-
tarı fatura tutarını aşamaz.” şeklinde emredici hüküm yer almak-
tadır. 

Bu kurala göre davalının kambiyo senedini devralabilmesi için ;

- kambiyo senedini devralan Faktoring firması ile, çeki devreden kişi 
arasında faktoring sözleşmesi akdedilmiş olması, 

- Kambiyo senedini devreden müşteri ile önceki ciranta veya lehdar 
arasında, mal veya hizmet satışından doğan bir alacak doğmuş olmalıdır.

Burada, müşteri ile faktoring firması arasında bir kredi sözleşmesi 
olmak zorunluluğu olduğu için, yukarıda açıkladığımız tüm açıklamalar 
faktoring firmalarının İİk 170/ a ve Çek kanunu kapsamında başvuru 
hakları olmadığı açısından geçerlidir.

Fakat, karşılıksız çek suçundan başvuruda bulunan faktoring şirket-
lerinin, en azından , bir “mal ve hizmet satışından doğmuş” bir vesika ile 
tevsik edilmeden, “çek” devir, yani ciro ile temlik alamayacakları yasal 
hükmü karşısında, mahkemeye bu evrakları sunmaları gerekmektedir.

Oysa, uygulamada faktoring firmaları sadece arkası yazılmış çekleri 
mahkemeye sunmakta ve kararlar ittihaz edilmektedir.

Ceza Mahkemelerinin yasanın 9/2. maddesinin emredici hükmü kar-
şısında, “Kurulca belirlenen esas ve usullere göre tevsik edilen belge ( 
fatura, muhtasil makbuzu ..vb)” sunulmadığı taktirde, bir ceza tanzimi 
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yoluna gidilmemesi gerekir. Burada kurul Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kuruludur.

Yine, faktoring kuruluşlarının şikayetçi olabilmesi için, TTK 724/3. 
maddesine göre, vesaik karşılığı aldığı çek bedelini müşteri hesabına öde-
miş olması ve bu hesaben ödeme belgelerini de sunması gerekir.

Kurulca (BDDK) belirlenecek usul ve esaslar ise: 04.02.2015 tarih ve 
: 29257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan: “FAKTORİNG İŞ-
LEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNET-
MELİK” olup bu yönetmeliğe göre de , faktoring firması sunalan fatura 
vb’nin sahte olup olmadığını- mükerrer olup olmadığını ( aynı fatura ile 
başka bir faktoring kurumundan kredi talebinde bulunulup bulunulma-
dığını) , çeki keşide eden kişiye de başvurularak bir borcunun bulunup 
bulunmadığının tevsik edilmesi İÇİN istihbarat etmek zorundadır. Yönet-
melik madde: 5

Faturaların mükerrer olup olamadığının Fatura bilgilerinin Mer-
kezi Fatura Kaydı Sistemin’den öğrenilmesi gerekir; mustahsil mak-
buzlarında ise, bu muhtasil makbuz resumunun İl Ticaret odasına 
yatırılmış olduğunun belgesi gerekmektedir.

Oysa, pratikte, faktoring kuruluşları bankalardan kredisi tükenmiş ki-
şilere bir nevi yüksek faiz ile para veren tefeci gibi çalıştığı bilinmektedir.

Bunun önüne geçmek için, Ceza mahkemelerinin yasanın 9/2. mad-
desine uygun olarak çek kabz ettiğini belirlemek için, yukarıda belirtilen 
araştırmaları yapması gerekmektedir. Daha doğrusu bu belgeler sunuş-
madan, YETKİLİ HAMİL OLMADIĞI NEDENİ İLE CEZA TAYİNİ YOLUNA 
GİTMEMESİ GEREKİR.

II- ÜSTÜ ÇİZİLMİŞ CİRO VE ŞİKAYET HAKKI

1-  Türk Ticaret Kanunu “MADDE 790- (1) Cirosu kabil bir çeki elinde 
bulunduran kişi, son ciro beyaz ciro olsa bile, kendi hakkı müteselsil ve 
birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hamil sayılır. Çizil-
miş cirolar yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro izler-
se, bu son ciroyu imzalayan kişi çeki beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır”.

TTK MADDE 686- “ Hamilin hak sahipliği ; (1) Bir poliçeyi elinde bu-
lunduran kişi, son ciro beyaz ciro olsa da kendi hakkı müteselsil ve bir-
birine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde, yetkili hamil sayılır. Çizilmiş 
cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir 
ciro izlerse son ciroyu imzalayan kişi, poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiş 
sayılır.”
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TTK 818. maddesi çek için uygulanacak poliçe hükümlerine atıf yap-
mış ve 686. maddeye atıf yapmamış , ama 686. maddeyi aynen 790. mad-
dede yeniden düzenlemiştir. NEDEN?

İki madde arasındaki tek fark, 686. maddesinde “ çizilmiş cirolar bu 
hususta yazılmamış hükmündedir” cümlesi yerine 790. madde de “ çizil-
miş cirolar yazılmamış hükmündedir” cümlesi yer alır.. Bu husus nedir?

Poliçe ve bono da çizilmiş ciro, ciro silsilesini bozmaz iken; çekte 
ciro silsilesi, yetkili hamilliği bozar mı denilmektedir.

BU KONUDA BİR BAM KARARI VARDIR. . ÇİZİLMİŞ CİRO VARSA 
KARŞILIKSIZ ÇEK ŞİKAYETİ YAPILMAZ DENİLİYOR.

ÇEK KANUNUNA GÖRE DE; YETKİLİ VE MEŞRU HAMİLLİK TTK 
YA GÖRE ÇÖZÜMLENİR DENİLİYOR 1/2. . MADDE .

“Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi 07.07.2017 
tarihli, 2017/1193 E. ve 2017/1226 K. sayılı bozma kararında; “Karşılık-
sız çekte şikayet hakkı, çekin karşılığını tahsil amacıyla bankaya ibraz 
eden hamil ile ‘karşılıksızdır’ işlemi yapıldıktan sonra kendisine çek 
iade edilen cirantaya aittir. Ancak, ciro zincirinde yer almayan kişinin 
ibrazında bu ibraz, geçerli ve meşru sayılamayacaktır. Ciro zincirinde 
yer alan ve çeki elinde bulunduran hamilin karşılıksız çekten dolayı 
şikayet hakkı varsa da, cironun çizilerek veya sair suretlerle iptali ha-
linde şikayet hakkı kabul edilemeyecektir. “7

Aynı yönde Gaziantep Bölge Adliyesi 11. ceza dairesinin 20177 1313 
esas ve 1331 sayılı kararı mevcuttur ve Bu daire artık kes yapıştır şeklin-
de onlarca mod a mod aynı kararı vermektedir.

İzmir BAM 16. Ceza dairesi 2019/ 1199 esas ve 1952 sayılı kararı da 
çizilmiş ciro nedeni ile şikayet hakkının düştüğünü belirtmektedir.

İstanbul hakimi sayın İsmail Ercan  bu konuda çok doyurucu açıkla-
malarda bulunmuştur. 8

2- Tüm bu kararların hiçbiri; , cirolardan herhangi birinin üstü çizil-
diğinde,  “ ciro silsilesinin” koptuğu için mi , yoksa sadece çeki bankaya 
ibraz edip,karşılıksız kaşesi vurduran kişinin kendi cirosunu çizmekle, 
karşılıksız şerhinin de ortadan kalktığı veçhile, devir alan üstteki ciran-
tonun yeniden kendi adına karşılıksız şerhi yazdırması gerektiği için mi, 
şikayet hakkının düştüğünü açıklamamaktadır.

7 Prof. Ersan Şen , ÇEVRİMİÇİ, https://www.adaletbiz.com/gundem/karsiliksiz-cek-ce-
za-ornegi-h176178.html bu yasaya aykırlığı açıkça vurgular.

8 İsmail Ercan, “ Karşılıksız Çek ve Cezai sonuçları”  İst, 1990, 2. baskı , SEÇKİN, sh. 79 
ve devamı. 
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Bizce, kararlarda TTK 790. maddesi gereği hamil “ kendi hakkı mü-
teselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı taktirde YETKİLİ HAMİL” 
sayılır hükmü uygulanmaktadır. Hiç bir kararda hukuki gerekçe sıralan-
mamıştır.

III- TAKAS ODASINA SUNULAN ÇEKLERDE KARŞILIKSIZ İŞLEMİ

VE TAKAS ODALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 

1- TTK 808. maddesine göre; “(1) Zamanında ibraz edilmiş olan çekin 
ödenmemiş olduğu ve ödememe hâli;

a) Resmî bir belge, “protesto” ile,

b) Muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üze-
rine yazılmış olan tarihli bir beyanla,

c) Bir takas odasının, çek zamanında teslim edildiği hâlde ödenmedi-
ğini tespit eden tarihli bir beyanıyla,

sabit bulunduğu takdirde hamil; cirantalar, düzenleyen ve diğer çek 
borçlularına karşı başvurma haklarını kullanabilir.”

Anılan maddeye göre, ödememe hali, “ bir takas odasının , çek zama-
nında teslim edildiği halde ödenmediğini tespit eden tarihli bir beyan ile” 
tespit edilebilir.

Eski TTK 708. yeni TTK 796. maddesine göre;“ bir çek keşide edildi-
ği yerde ödenecek ise on gün; keşide edildiği yerden başka yerde öde-
necek ise bir ay içerisinde MUHATAP BANKAYA ibraz edilmelidir.”

Yine yasanın 798. eski yasanın 710). maddesine öre “ çekin takas oda-
sına ibrazı ödeme için ibraz” yerine geçer 

Bu durum da KARŞILIKSIZ İŞLEMİ İÇİN  Yargıtay ve HGK tereddüt 
geçirmiş ve birçok çelişkili kararlar çıkmıştır. Bu kararlar aşağıdaki gi-
bidir:

“ Diğer bir bankaya çekin tevdi hiçbir şekilde İBRAZ anlamına gelmez. 
Yargıtay bir kararında konuya şu şekilde değinmektedir. ‘ TTK 708/ f- 1 
hükmüne göre çekin münhasıran ya çekte yazılı olan muhatap bankaya 
veya aynı kanunun 710. ( yeni TTK 798) maddesinde yazılı takas odasına 
ibrazının zorunlu olduğu ve çekin başka bir banka şubesine ibrazının ka-
nunun anladığı anlamda bir ibraz sayılmayacağını ve provizyon istemenin 
İBRAZ yerine geçmeyeceğini ve ibrazın nereye yapılacağı konusunda açık 
hüküm bulunması bir başka bankaya ibrazının yapılageldiği yolundaki 
teamülün tahkikinde kanuni bir zorunluluk yoktur’ denilerek, muhatap 
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bankaya ibraz edilmeyen çekin  ödeme için ibraz edilmiş sayılmayacağı 
görüşünü belirtmiştir.9

Bu karar HGK’nin 13.11. 1974 esas T 641/ 1185 sayılı kararı ile bozul-
muştur. Kararda şöyle denilmektedir: “ çekin mutlaka üzerine çekilen 
muhatap bankaya ibraz edilebileceği ve diğer bir bankaya ibraz 
edilemeyeceği halini nazarı itibare aldığımız taktirde, hem ticari 
hayatın icap ettirdiği sürat ve kolaylık ortadan kalkmış olur, hem 
de çeki ödemeden beklenen ticari ve iktisadi gayenin tahakkuku 
imkansızlaşmış olur. Çünkü TTK . 708 ( yeni kanun 796) maddesi 
hükmü davacı banka ile özel dairenin anladığı anlamda yorum-
landığı taktirde ciro ile çekin meşru hamili durumuna giren kim-
se, çek bedelini tahsil edebilmek için iş ve gücünü bırakarak çoğu 
zaman yorucu ve hatta büyük masrafı mucip seyahat zorunlulu-
ğunda kalarak muhatap bankanın bulunduğu yer ve şehre girmesi 
gerekecektir”. 10

“Ancak HGK kısa bir süre sonra bu görüşünü terk etmiş ve ibrazın 
mutlaka muhatap bankaya yapılması görüşünü benimsemiştir. Yüksek 
mahkemeye göre “ kaynak yasada mevcut olmamasına rağmen TTK’da 
muhatap kelimesinin kullanılması, İBRAZIN kime yapılacağını açık ve ke-
sin olarak belirtmek amacını güder. Çeklerin kayıtsız ve şartsız muayyen 
bir bedelin ödenmesi için havaleden ibaret olmaları; ödeyecek kimseni ( 
muhatabın) ad ve soyadını ihtiva etmeleri nedeniyle aslında da ödeyecek 
kimseden başka bir kimseye çekin ibraz edilmesinin bir anlamı ve HU-
KUKİ DEĞERİ olamaz. Diğer yandan TTK 708. maddesi hükmü kesin, 
amir bir hükümdür. Hükmün emredici niteliği süreye ilişkin olduğu ka-
dar, İBRAZIN KİME YAPILACAĞI HUSUSUNU DA KAPSAMAKTADIR. Bu 
nedenle ibrazın bizzat muhataba yapılması gerekmektedir”11

Zaten ibrazın muhatap dışında başka bir bankaya ibrazı çok sert eleş-
tirilere neden olmuştur. Pr. İlhan Postacıoğlu, BATIDER c. VIII sayı: 3 sh. 
115 ve devamında “ Çekin İbrazı ile İlgili Bazı Meseleler” isimli bir makale 
yayımlayarak, HGK’nin ilk kararını şiddetle yermiştir.

2- Aşağıda metni sunulan İzmir BAM 16. Ceza Dairesi kararına göre 
ise; çekin  göre çekin karşılıksı işlemi takas odasınca iki şekilde yapıl-
maktadır. 

9 Yargıtay TD 13.1. 1973, 5277/ 27 . Aktaran Pr. Dr. Seza Reisoğlu , “ Türk Hukukunda 
ve bankacılık Uygulamasında Çek” İst, ty. Evrim yayınları , sh. 77.

10 age. sh. 77- 78 )

11 a.g.e. sh. 78. HGK 19.2. 1975 100/ 1667.
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“Çekte karşılıksız işleminin nasıl yapılacağı 5941 Sayılı Kanunun 3/4 
maddesinde düzenlenmiştir. 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun 1/2. Maddesine 
göre Çek kanununda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygu-
lanır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 798. Maddesine göre Çekin 
bir takas odasına ibrazı ödeme için ibraz yerine geçer. Zaten, hamilin çeki 
takas odasına ibrazı fiilen mümkün değildir. Takas odalarında işlemler 
iki şekilde yapılır: ( 1) Ya çek kendilerine ödeme için ibraz edilen banka 
temsilcileri takas odasında yapılan toplantıya katılır ya da ( 2) çek muha-
tap banka dışında başka bir banka şubesine ödeme için ibraz edildiğinde 
banka yetkililerince elektronik ortamda provizyon sorularak yapılır. Bu 
işlemler sonucunda, çekin muhatap bankaca herhangi bir nedenle öden-
meyeceğinin anlaşılması halinde, muhatap bankanın ödememe nedeni ta-
kas odası ilgililerince çekin üzerine tarih atılarak yazılır (TTK. Md. 808) 
ve bu kişilerce imzalanır. Daha sonra takas odasına ödeme için ibrazda 
bulunan bankaya iade edilir”12

Birinci karşılıksız işlemi yapma usulü, çek kendilerine ibraz edilen 
banka yetkilileri, çeki takas odasına götürüp, yapılan toplantıya bizzat 
katılarak, muhatap banka yetkilisi nezdinde karşılığı olup olmadığını so-
rularak işlem yapılır. 

İkinci usulde çek muhatap banka dışında başka bir banka şubesine 
ibraz edilmiş ise , “banka yetkililerince provizyon alınarak” karşılıksız 
işlemi yapılır denilmektedir. Bu kabul usulü yukarıda yargıtay ve HGK 
kararında açıkça belirtilen “provizyon istemenin İBRAZ yerine geçme-
yeceğini ve ibrazın nereye yapılacağı konusunda açık hüküm bulunması 
karşısında zorunluluk yoktur” delinerek muhatap bankaya ibraz edilme-
yen çekin  ödeme için ibraz edilmiş sayılmayacağı görüşüne ve TTK 796. 
maddesinin emredici kuralına aykırıdır.

3- Uygulamada müşteri kendisine başka bir bankanın çeki ibraz edil-
diğinde; o banka şubesi müşteri adına vekaleten ( Alonj üzerindeki ka-
yıtlar şöyledir:“ X adına vekaleten Y banka A.Ş” çeki kendisi ciro ediyor 
ve “ ibraz eden ve karşılıksız işlemi yapılmasını talep eden Y banka A.Ş 
“ kaşesi ile karşılıksız işlemi yapılmasını talep ediyor ve , bu defa aynı 
banka “ Muhatap banka Z adına vekaleten” karşılıksız şerhi basıyor. Aloj 
üzerine tahsil cirosu yapıp, yine müşteri adına vekaleten karşılıksız şerhi 
vurulması talebinde bulunup; bu defa aynı banka veya şubesi bu defa 
MUHATAP BANKA adına vekaleten çek üzerine KARŞILIKSIZ DAMGASI 
VURUP İŞLEM YAPIYOR. Çoğunlukla bu vekil- bankanın karşılıksız şerh 
talebi bile bulunmuyor.

12 -İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ; 16. CEZA DAİRESİ; E. 2019/1199  K. 
2019/1952;T. 30.5.2019_)
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5941 sayılı Çek kanunu 3. maddesi 4. fıkrası çeklerin ibraz usulünü 
düzenlemektedir.

“ (4) Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin 
arka yüzüne tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, 
bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden ger-
çek kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına be-
deli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile birlikte 
banka yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka 
tarafından ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar 
açıkça belirtilir. Hamilin imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksız-
dır işlemi yapılmaz.” .

Bu maddeye göre karşılıksız işlemi:

- Hamilin karşılıksız işlem yapılma talebi.

- İbraz tarihi bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ( 
2018- 2019 yılı için 1600 TL), hesap durumu;

- İbraz edenin adı soyadı imzası,

- İbraz eden kişi tüzel kişi adına hareket ediyor ise “ bu husus” belir-
tilmesi

- Bu kişi ile birlikte ( İbraz eden kişi) banka ( muhatap banka yetkilisi) 
tarafından imzalanmak sureti ile yapılır.

Birçok BAM kararı karşılıksız işlemi için muhatap banka yetkilisinin 
imzasına gerek olmadığını belirtmektedir. Bu yasanın açık hükmüne ve  
HMK 200- 201 . maddesine aykırıdır.

Çek kanunu 3/4. maddesi karşılıksız işleminin TAKAS odasınca nasıl 
yapılacağını düzenlememiştir. Bu konuda bir hüküm yoktur.

Bu durumda fiiliyatta, bankaların “ operasyon bölümleri” müşteri 
adına vekaleten karşılıksız işlemi için TAKAS odasına ibraz ve muhatap 
banka adına vekaleten de karşılıksız şerhi derc etmektedir. Yani hamil 
ve muhatabın vekili aynı kişidir. Çek arkaları incelendiğinde ise, hamil 
adına ibraz ve talep edenlerin imzaları ile, muhatap banka adına karşılık-
sızdır şerhine atılan imzalarım mutlak surette aynı olduğu görülmektedir.

BURADA FİİLİYAT YASANIN YERİNİ ALMAKTADIR. Bir defa, bir kişi 
hukuki bir ilişkide her iki tarafın da vekili olarak kendisi ile işlem yapa-
bilir mi.

İkinci olarak;  yasada emredilen muhatap banka yetkilisinin imzası 
olmadan, karşılıksızlık işlemi nasıl yapılmaktadır.
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Üçüncüsü,  ibraz eden banka yetkilisi, müşterisi hamil adına iş bu çeki 
ciro edebilir mi? Bu bir kambiyo yetkisi olup; vekaleten kambiyo işlemi 
yapılabilmesi için Borçlar kanunun 504. maddesine göre “ özel vekaletna-
me” gerekeceği HGK’nın 2014/ 12- 1091 esas ve 2016/ 847 sayılı kararın-
da açıkça vurgulanmıştır.

Operasyon odası işlem yetkililerinin, hamil adına ciro ve talepte bulu-
nabilmesi için “ özel yetkili” vekaletnamelerinin bulunması gerekmektedir.

ÖZEL BANKALAR daha da ileri giderek , çekleri bizzat kendi adlarına ( 
meşru hamilmiş ve temlik cirosu varmış gibi TTK 723/3. maddesi ve 689. 
maddeye aykırı olarak ) ciro ederek, vekalet bile gerek duymadan işlem 
yapmaktadırlar. 

Diğer taraftan, hamil adına vekaleten hareket eden “özel yetkiye” sahip, 
bankanın, muhatap banka adına vekaleten işlem yapması yasaya aykırı-
dır. 

Yukarıdaki HGK kararına ve TTK 796 amir hükmüne aykırıdır.. Zira, 
tüm bu işlemlerde, muhatap banka yetkilisinin imzasının bulunmama ne-
deni, işlemin “ provizyon” sureti ile yapılmış olmasıdır.

Üstelik ibraz eden ve karşılıksız şerhini derc eden aynı kişiler olmakla, 
bu kişiler, süresinden sonra dahi ( ibraz süresi) , her istedikleri zaman 
bu şerhi vurabilmektedirler. Bunu kontrol edebilecek hiç bir mekanizma 
yoktur. Zira, mahkemeler tarafından çek kanunun 4/5. maddesine göre13 
muhatap bankalardan talep edilen çek fotokopilerin çoğunda ibraz eden 
banka yetkilisinin talep ve karşılıksız şerhinin olmadığı görülmektedir.

Mahkemelerin her halükarda, takas oda işlemleri yapıldığı iddia edilen 
ve nezdlerinde saklanan çek suretlerinin onaylı bir örneğini istemeleri 
yerinde olacaktır.

4- Çek kanununda TAKAS sureti ile karşılıksız işleminden bahsedil-
memiş olması; birçok hukukçu arasında, takas sureti ile karşılıksız işle-
mi yapılan çeklerde Çek kanunun 5. maddesi kapsamında suç oluşmaya-
cağı görüşünün ileri sürülmesine neden olmuş ise de mahkemelerce bu 
konuda hüküm kurulmaktadır.

Yasanın 8. maddesinde takas işlemlerinden bahsedilmiş ise de; bu-

13 Çek Kanunu 4/5 “Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu 
tutar dahil, kısmî ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi hâlinde, ikinci fıkra 
hükmüne göre karşılıksızdır işlemi yapılır; ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin üze-
rine yazılır ve çek, üzerine imzası alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka yüzünün 
fotokopisi banka tarafından saklanır. Çek hesabında hiç karşılığın bulunmaması 
ve hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu 
tutarın ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra hükmüne göre işlem yapılır. “
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rada söz konusu olan katılımcılar arasında hesaben ödemedir. Hesaben 
ödeme TTK 805- 807. maddeleri arasında düzenlenmiş ve sadece mudiler 
ile banka veya bankalar arası  fiil ödeme yarine , “bedelin hesaba” kaydı 
ve ileride takas ..vb işlemlerini düzenler. 8. maddenin 3. fıkrası ise yine 
sadece “ ödeme için ibraz” koşullarını düzenlemektedir. Oysa Çek kanu-
nu’nun 3/4. maddesine göre, karşılıksız işlemi için “hamilin talebi” şarttır.

Oysa, yine bu işlem bankalar tarafında fiili - modus oprendi olarak 
çözümlenmiştir.

 Bankalar  çeki ibraz eden bankanın, muhatap banka adına vekaleten 
işlem yapması için kendi aralarında bir PROTOKOL hazırlamışlar ve bu 
protokole katılan bankaların, diğer banka adına karşılıksız işlemi yapabi-
leceğini kararlaştırmışlardır. Protokolün HANGİ YASAYA dayanılarak ha-
zırlandığı belli değildir ve çek düzenleyiciler ve hamilleri adına bankalar 
kendi arlarında bir sözleşme (3. kişileri de bağlayıcı şekilde) akdedebilir-
ler mi ve bu protokol hükümlerini bağlayıcı kabul ederek Ceza mahkeme-
leri hüküm kurabilirler mi?

PROTOKOLün 4. maddesine göre ise; “Bu protokolü imzalayan ban-
kalar, kendilerine hamilleri tarafından ibraz edilen çekleri muhatap 
bankalara vekaleten kabul etmeye ve bu çeklere ilişkin bilgileri elekt-
ronik ortamda muhatap bankaya intikal ettirmek üzere takas odası-
na iletmeye, karşılıkları kısmen veya tamamen bulunmadığı saptanan 
çekler ile ödemeyi engelleyen diğer kısıtlamaları bulunan çeklerin ar-
kalarına gerekli açıklamayı muhatap banka adına yapmaya, karşılık-
ları bulunan ve ödemelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmayan çek-
lerin bedellerini ise Yönetmelik ve İzahnamede belirtilen esaslara göre 
ödemeye birbirlerini yetkili ve görevli kılmışlardır.”

İşte muhatap banka adına vekaleten işlemler bu protokole göre yapıl-
maktadır. Protokolde, provizyon erine çeklerin “ takas odasına intikali”-
nin şart konulmuş olması; takas odasındaki muhatap banka yetkilisinin 
karşılıksız şerhini imzalamış olmasını gerektir iken, yine uygulamada ; 
KARŞILIKSIZDIR ŞERHİNDE MUHATAP BANKA YETKİLİSİ YERİNE İB-
RAZ EDEN BANKA YETKİLİLERİNİN İMZASININ BULUNMASI , BU KU-
RALA DAHİ UYULMADAN, EKRAN ÜZERİNDEN TEYİT/ PROVİZYON İLE 
YETİNİLDİĞİNİN KANITI OLMAKTADIR. BU USUL TTK 796 AMİR HÜK-
MÜNE AYKIRIDIR.

PROTOKOL çekin muhatap banka şubesine ibraz edilme şartının ( 
TTK 796. maddesi gereği)  sağlanmasını ise PROTOKOLÜN 8. maddesi-
ne, muhatap banka yerine “ muhatap şubeye vekaleten “ ibaresinin eklen-
mesini şart koymuştur.
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“Madde 8:Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan çekler ile ke-
şidecinin ödeme yasağı koyması, hesap üzerine haciz, rehin, tedbir 
konulması veya mahkemece ödeme yasağı konulması v.b. nedenler-
le iade edilecek çeklerle ilgili olarak çekin arkasına “ ................... 
Bankası ............Şubesine (muhatap bankanın çek hesabı bulun-
duğu şubesinin adı belirtilecektir) Vekaleten” ibaresi, çekin ibraz 
edildiği bankaca yazılıp yetkililerce imzalandıktan sonra bu çek, 
hamiline iade edilecektir.”

Mahkemeler ise, iş bu vekaletin muhatap banka değil, ilgili şube adı-
na kullanıldığını bile kontrol etmeden, şikayetçinin YETKİLİ HAMİL OL-
DUĞUNU peşinen kabul ederek hüküm kurmaktadırlar. Bu onbinlerce 
insanı yasa dışı hürriyetinden mahrum bırakmak anlamına gelmektedir.

Bugünkü kriz ortamında, karşılıksız çekten devam eden dava ve veri-
len karar sayısı 50.000 i geçmiş olup; daha da vahimi yıllar itibari ile kar-
şılıksı çek sayısı nazara alındığında14 milyonlarca kişinin hüküm giyeceği 
açıktır. Bu toplumsal bir yara haline gelmiştir. 2019 yılı şubat ayı itibari 
ile toplam karşılıksız çek sayısı 1.159.548 dir. 

Bu nedenle, mahkemeler en azından yasayı şekli duruma göre değil, 
en azından yasa hükümlerini titizlikle inceleyerek uygulamalıdırlar. Oysa, 
dar yetkili İcra ceza mahkemelerinde, çeke bakılmakta, ciro silsilesine 
bakılmakta, bir surette karşılıksız şerhi var mı ? bakılmakta ve , öznel ve 
tikel durum hiç irdelenmeden elal usül karar verilmektedir. Kanaatimizce 
çeklerin en az yarısı takas odasından geçmekte ve bu durma hiç dikkat 
edilmektedir. Burada “var mı- var “ şekli bakış açısı hakimdir.

5- Çek Kanunu’nda takas işlemi yapılan çekler ile ilgili bir hüküm bu-
lunmakta, fakat takas işlemleri bir yönetmelik ile düzenlenmektedir.

Bu yönetmelik 9 Haziran 2018 tarih ve 30446 sayılı RG’de yayımlan-
mıştır. İsmi “ÇEK TAKAS FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” tir.

Bu yönetmelik ile;” Bankalar arası Takas Odaları Merkezi” kaldırılmış 
ve bunun yerine “İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi “ 
kurulmuştur. 

Yönetmeliğin 19. maddesi ile “ 25/9/1985tarihli ve 18879 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Bankalar arası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliği 
yürürlükten kaldırılmıştır.”
14 “2017 yılında 435.437 adet karşılıksız çekin toplam tutarı 784.874 milyon TL, 2018 

yılında 588.808 adet karşılıksız çekin toplam tutarı 939.104 milyon TL ve 2019 yılı 
Şubat sonu itibarıyla 135.303 adet karşılıksız çekin toplam tutarı 148.531 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/nedim-turkmen/karsi-
liksiz-cekte-hapis-dalgasi-4503869/
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Yine yönetmeliğin geçici 1 maddesi 2. fıkrası ile; (2) “Bankalar arası 
Takas Odaları Merkezi Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (B) fıkrası 
uyarınca bankalarca muhatap bankalara fiziken ibraz edilmeyen çek-
ler için birbirlerine vekâlet vererek hesaben tasviye edilmek amacıyla 
hazırlanan protokolü imzalayan bankalar için mevcut protokol hüküm-
leri bu Yönetmelik uyarınca hazırlanacak sistem sözleşmesi imzalana-
na kadar geçerlidir. Ancak bu süre üç ayı geçemez.”

Bankaların kendi aralarında daha önce imzaladıkları protokol yerine 
3 ay içerisinde bir “ SİSTEM SÖZLEŞMESİ” imzalamaları zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu sistem sözleşmesinin imzalanıp imzalanmadığı belli de-
ğildir.

Yönetmeliğin 12. maddesine göre ; katılımcı nezdinde bulunan çeki 
takas odası aracılığı ile “ muhataba ibraz” edecektir. Takas odası aracılığı 
ile ibraz edilen çekler PROVİZYON ALINARAK işlem görecektir ve proviz-
yon işlemleri aynı gün sonuçlandırılacaktır.15

Bu provizyon işleminde karşılıksız işlemi yapılıp yapılmayacağı belli 
değildir. Provizyon sonucu yapılacak işlem ise 10. maddesi i ve j fıkra-
larında de düzenlenmiştir. Çek Kanunundaki “muhatap katılımcı” çekin 
keşide edildiği hesabın bulunduğu bankadır. J bendi ise, takas işlemi 
yapan banka temsilcisi - hamil adına provizyon isteyen banka- muhatap 
bankanın  da aynı anda temsilcisi olarak “ çeklerin arkasına gerekli açık-
lamayı yapmaya” yetkili kılınmıştır. Burada “ibraz eden banka” hem soru 
soran hem de muhatap adına cevap veren  olarak “ikili” temsil kullanıyor. 
Amenna ama, karşılıksız işlemi için Çek Kanunu’nun 3. maddesine göre, 
muhatap banka “yetkilisinin imzası” eksik kaldığından dolayı, provizyon 
işlemi yapılıp, karşılıksızlık işlemi için yasanın aradığı koşul eksik kalıyor.

“Madde 10- i) Kendi şubelerine hamilleri tarafından ibraz edilen 
çekleri muhatap katılımcılara vekâleten kabul etmek ve bu çeklere 
ilişkin bilgileri elektronik ortamda muhatap katılımcıya intikal et-
tirmek üzere takas odasına iletmek,

j) Hesapta yeterli karşılığı bulunmadığı için ödenemeyen çekle-
re ilişkin, çekin basılmasına esas kanun hükmüne uygun tespit iş-

15 “12- (3) Hamili tarafından tahsil edilmek amacıyla katılımcı şubelerine getirilen diğer 
katılımcılara ait çeklere ilişkin bilgiler takas odası aracılığıyla sistem kurallarında be-
lirtilen usul ve esaslara göre elektronik ortamda muhatap katılımcılara ibraz edilir.

 (4) Çek bilgilerinin zamanında muhatap katılımcıya ibrazından çekin ibraz edildiği ka-
tılımcı sorumludur.

 (5) Takas odası aracılığı ile ibraz edilen çekler muhatap katılımcıdan provizyon alına-
rak işlem görür.

 (6) Provizyon işlemleri aynı gün sonuçlandırılır”
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lemini ve ödemeyi engelleyen diğer kısıtlamaları bulunan çeklerin 
arkalarına gerekli açıklamayı muhatap katılımcı adına yapmak”

10. maddeye göre, ibraz eden bankanın görevi: (1) Kendisine sunulan 
çekler ile ilgili bilgileri “elektronik ortamda” muhatap bankaya” iletmek ve 
çekin hesapta yeterli karşılığı yok ise ; sunulan çekin “ basılmasına ilişkin 
kanun usullerine uygun olup olmadığını kontrol edecektir”. Burada takas 
odası çekin yasal olarak zorunlu unsurlarını kontrol edemez ( Keşideci 
imzası, keşide yeri, tarihi ..vb). Kontrol Çek Kanunu’nun 7. maddesinde 
belirtilen çek basımına ilişkin normlara ilişkindir. Zira yönetmelik 12. 
maddesine göre, ancak bu yasaya göre karekod ve manyetik okuma siste-
mi olan çekler TAKAS ODASINDA işlem görecektir. 7. maddedeki kayıtlar 
ise “ çek hesap numarası, hesabın bulunduğu şube adı, hesap sahibinin 
adı soyadı, vergi kimlik numarası, çekin basıldığı tarih... vb dir. 

Bundan sonra ise ; ( 2) “ödemeyi engelleyen diğer kısıtlamaları” çekin 
arkasına derc etmekten ibarettir. Ödemeyi engelleyen diğer kısıtlamalar, 
mahkemelerce verilmiş tedbirler, sahtecilik şikayeti, zayi, keşidecinin 
veya cirantolardan birinin iflas, konkordato, iflas erteleme vb kaydıdır. 

Mahkemeler böylesi bir kayıt olup olmadığını, yargılama aşmasında da 
sormaktadırlar.

Bu yönetmelik de de, TAKAS ODASINDA KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAP-
MA YAPMA USULÜ DÜZENLENMEMİŞTİR. Ortada bir garabet hakimdir. 
Takas işlemi sırasında “karşılıksıdır” işlemi yapılmaması, yukarıda ver-
diğimiz yasal düzenlemelere uygun ise de; mahkemelerin bu kayda daya-
narak hüküm kurması yasaya aykırıdır.

Uygulamada, bazı bankalar, takas odası kaydından sonra, kendisi-
ne bir kredinin teminat olarak sunulan çekleri, takas odası işleminden 
sonra, muhatap bankaya fiziken sunup; Çek Kanunu’nun 3/4. maddesine 
göre “talep” de bulunup; kendi ve muhatap banka görevlisinin imzası ile 
karşılıksı işlemini garanti altına almaktadırlar.

Bu durumda ise; çekin karşılıksız kaldığının tespitinin hangi tarih ola-
cağı tartışması doğmaktadır. Takas işlemi yapıldığı tarih mi? Muhatap 
bankaya ibraz tarihi mi? Bizce muhatap bankaya ibraz tarihinin esas alın-
ması gerekir.

6- SONUÇ OLARAK:

  Karşılıksız çek suçunun oluşması için;

-TTK’ya göre unsurları eksik olmayan;
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- Süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilen bir çek ve ;

-Çekin keşide edildiği hesapta karşılığın tamamen veya kısmen olma-
dığı tesbit edilecek, 

- Bu tesbit işlemi de talep halinde çek arkasına şerh edilecek,

Takas odasına ibraz edilen çekle ilgili olarak, kısmen veya tamamen 
karşılıksız kaldığının tesbitinde, TTK 796  da muhatap bankaya ibraz zo-
runluluğu getirilmiş ise de; Çek Kanununda açıkça düzenlenmemiş ancak 
yönetmelikte usul belirtilmiştir. Sorun, yönetmelikte belirtilen bu usulün 
yasaya uygun olmadığıdır. 

Çek kanunundaki suçu tarif eden ibare “…“karşılıksızdır” işlemi yapıl-
masına sebebiyet verme…”dir. “karşılıksızdır” işleminin nasıl yapılacağı 
ise aynı kanun 3. Maddesinde tarif edilmiştir. Bu maddeye göre çek, mu-
hatap bankaya ibraz edilebilir. Bu ihtimalde sorun yoktur. TTK’ya göre 
ibraz yapılmıştır. Muhatap bankanın başka şubesine ibraz edilmiş ise 
yine sorun yoktur. Çek, başka bir banka aracılığı ile ibraz edilmek isten-
diğinde, karşılıksızdır işleminin nasıl yapılacağı tartışmanın konusudur. 

“Karşılıksızıdır” işleminde ilk aşama “ibraz”dır. İbrazın usulünce ya-
pılması, hem suçun oluşması hemde daha sonra şikayet hakkı için yetkili 
hamilin belirlenmesi için elzemdir. 

TTK’ya göre, çek hamil (veya lehdar) tarafından ibraz edilebilir. Ka-
nunda keşideci gerçek kişi açısından “vekaleten keşide” yasaklanmış ol-
masına rağmen, (ciro ve) ibrazda vekaleten işlem yapılmasını yasaklayan 
bir hüküm bulunmadığından ( özel yetkili vekalet), vekalet-temsilci- bu 
amaçla görevlendirilen kişi aracılığı ile ibraz mümkündür. Muhatap ban-
ka dışında başka bir bankaya çekin ödeme için ibrazında, başka ban-
kanın hamil adına ve ödeme için ibraz işlemi yapılmak üzere çeki takas 
odası aracılığı takas işlemine konu etmesi yasa gereğidir. Tartışma konu-
su olan, takas odasına ibraz edilen çeklerde karşılıksızdır işleminin yapıl-
masında, başka bankanın, hamil adına ve onun talebi doğrultusunda – bu 
talep hesapta karşılık varsa kendisine ödenmesi, karşılık kısmen veya ta-
mamen yok ise bu durumun tesbit edilmesinden ibarettir- işlem yapması, 
TTK m. 798 , m.808/1-c ve çek kanunu m.8/3’e uygundur. Çekin ödeme 
için başka banka aracılığı ile ibraz aşamasına kadar ihtilaflı bir durum 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

“Karşılıksızıdır” işleminde ikinci aşama “karşılıksızdır” şerhinin çek 
arakasına yazılmasıdır. Hamilin müracaat haklarını kullanabilmesi için 
“ödememe” veya “ödenmemiş olduğunun” tesbit edilmiş olması gerekir ki, 
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kanunda suçun tarifinde yapılmasına sebebiyet verilen “karşılıksızıdır” 
işlemi bu işlemdir. Başka banka aracılığı ile ( takas odası aracılığı ile) 
ibraz işleminde, “ödememe” veya “ödenmemiş olduğunun” tesbiti, TTK 
m. 808/1-c’de : “Bir takas odasının, çek zamanında teslim edildiği halde 
ödenmediğini tespit eden tarihli bir beyanıyla,sabit bulunduğu takdirde” 
şeklinde tarif edilmiştir. 

Takas odasının bu beyanında çek kanunu m.3/4’ün uygulanması müm-
kün değildir. Madde .3/4 düzenlemesinde, çekin ibrazında, hamilin talebi 
üzerine, çekin arkasına derc edilecek olan “ödememe” veya “ödenmemiş 
olduğunun” tesbiti hususudur. Bu bentte, ödememe halini tespit eden iş-
lemde banka yetkilisinin ve hamilin imzası aranmaktadır.  Yani hamilin 
karşılıksızdır şerhi talebi artı banka yetkilisinin birlikte imza şartı vardır. 
Takas odasında, hamil adına ve onun yerine hareket eden başka banka 
yetkilisinin, hamil adına imzasının olduğu kabul edilse dahi bu kez mu-
hatap banka yetkilisinin imzası eksik kalacaktır. Zira, yönetmelik m. 10/i 
bendine göre, başka banka temsilcisi aynı zamanda, muhatap katılımcıyı 
( yönetmelikteki tarife göre ibraz edilen çek hesabının bulunduğu banka-
yı) da temsil etmektedir. Bu ikili temsil, m.3/4’deki birlikte imza edilmesi 
kuralına uygun değildir. 

Yönetmelik 12. Maddede ayrıntıları ve esasları belirtilen takas işlemle-
rine göre, takas odası, sadece katılımcı ile muhatap katılımcı arasındaki 
işlemlere elektronik ortamda hizmet vermekte ve çekle ilgili ödeme, içerik 
v.b. işlemlere taraf olmaz. Yönetmeliğe göre, ödememe halini takas odası 
tesbit etmez, sadece bu durumun tesbit edilmesine aracılık eder. Bu hal-
de, takas odasına ibraz edilen çeklerle ilgili olarak, resmi bir kurumun 
yasanın aradığı anlamda resmi bir tesbitten de bahsetmek de söz konusu 
değildir. Yönetmelikte tarif edilen tesbit işleminde ise, hamil adına hare-
ket eden ve karşılıksızdır işlemini yapacak olan katılımcı ( başka banka), 
hem hamili hem de muhatap katılımcıyı ( çekin keşide edildiği banka) 
temsilen tek taraflı ve bu kişiler adına “ yönetmelikte provizyon” denilme-
sine rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmaktadır. Takas odası tarafından 
yapılmış bir “karşılıksızdır” tesbiti yönetmelikte düzenlenmemiştir. 

Neticete, takas odalarının yetkileri ile hükümler yaniden düzenlenme-
dikçe, uygulamada yaratılan fiili durma uyarak, Çek Kanunu açısından 
yetkili hamil ve şikayet hakkını ve şikayet koşullarını tespit etmek müm-
kün değildir.

5- ÇEK KANUNUNUN 6. MADDESİ VE ÖDEME

“(1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan 
düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 
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sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplana-
cak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında,

a) Yargılama aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine,

b) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafın-
dan hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına, karar verilir. “

Çek kanununun 6. Maddesine göre, çekin dava süreci veya kesinleşme-
sinden sonra faizi ile birlikte ödenmesi halinde “hükmün bütün sonuçları 
ile ortadan kaldırılmasına karar verilir.” 

Uygulamada, birtakım çekler icraya konulmamakta veya takip İİK 
170/a maddesine göre “ meşru hamillik” nedeni ile iptal edilmektedir. Bu 
durumda, çekin bedeli nereye ödenecektir?

Tek çare, çek hamilini bulup; anlaşmaktır. Veya BK 111. maddesine 
göre bir ödeme mahalli tayin ettirmek olacaktır. Uygulamada, finans ku-
rumları veya hamiller “ceza “tehdidi ile çek bedelinin neredeyse mislin 
talep etmektedirler.

Ödeme mahalline yatırılan paranın çek bedeli ve 3095 sayılı yasaya 
göre ticari işlere uygulanan faiz toplamına ulaşıp ulaşmadığını da İcra 
ceza mahkemeleri ancak uzman bir bilirkişiye hesaplattıracaklardır.

Aslında iyi formüle edilmeyen her hukuk zorunlu olarak meta hukuk 
haline dönüşmektedir.





YARGITAY KARARLARI
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ÖZET:  Zamanaşımına uğrayan ve bu nedenle 
kambiyo senedi vasfını kaybederek (yazılı) 
delil başlangıcına dönüşen bonodaki vade 
tarihi; temel ilişkiye dayanılarak yapılan 
bir takip veya açılan bir davada temerrüde 
esas alınamayacaktır.
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YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

HAKSIZ ÖDENEN CEZAİ ŞARTIN İADESİ • ZAMANAŞIMI

ÖZET: Sözleşme hükmüne dayanılarak ödenmiş 
olan cezai şartın haksız ödendiği iddiasıyla geri 
verilmesi için açılan davada sebepsiz zenginleş-
me hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.
Zamanaşımı da taraflar arasındaki sözleşme iliş-
kisi doğrultusunda on yıldır.
Y. HGK E.2013/2310 K. 2015/1729 T. 19.06.2015

Davacı vekili, davacının davalı kurumda ziraat mühendisi olarak 
çalıştığını, iş sözleşmesi belirsiz süreli olmasına rağmen işçi aleyhine 
ağır cezai şart öngörüldüğünü, davacının söz konusu cezai şartı iki tak-
sit halinde ödediğini, cezai şartın haksız olduğunun bu konuda açılan 
davalar neticesinde öğrenildiğini iddia ederek cezai şart sebebiyle da-
vacının borçlu olmadığının tespiti ile davacının ödediği cezai şart tuta-
rının kanuni faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili davacının cezai şartı 28.05.2010 ve 28.06.2010 tarihle-
rinde ödediğini ve davacının talebinin zamanaşımına uğradığını, menfi 
tespit davası için kanunda öngörülen bir yıllık dava açma süresinin 
geçtiğini, davacının iş sözleşmesini haksız ve geçersiz olarak feshetti-
ğini, kazandığı tecrübeyi ise yeni çalıştığı yerde kullandığını, davacının 
iş sözleşmesinin asgari süreli olup bu tür sözleşmelerde cezai şart ka-
rarlaştırılmasının hukuken mümkün ve geçerli olduğunu, ayrıca cezai 
şartın her iki taraf içinde kararlaştırıldığını savunarak davanın reddini 
istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere dayanılarak, sebepsiz zenginleşme-
de iade için öngörülen bir yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerek-
çesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
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Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının talebinin zamanaşımına 
uğrayıp uğramadığı noktasında toplanmaktadır.

Davalı tarafından ödeme anından itibaren bir yıllık sürenin geçtiği 
ve davacının talebinin zamanaşımına uğradığı defi olarak ileri sürülür-
ken davacı tarafından geri alma hakkının benzer davalarda mahkeme-
ce verilen hükümler neticesinde öğrenildiğinin ve davacının talebinin 
zamanaşımına uğramadığının ifade edildiği görülmektedir.

Mahkemece davacının ödeme anında yani karşı tarafın zenginleşti-
ği anda yaptığı ödemenin haksız olduğunu bildiği ve bir yıllık zamana-
şımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dava ve karar tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanu-
nu’nun 66. maddesinde, “Haksız surette mal iktisabından dolayı ikame 
olunacak dava, mutazarrır olan tarafın verdiğini istirdada hakkı oldu-
ğuna ıttılaı tarihinden itibaren bir sene müruriyle ve her halde bu hak-
kın doğduğu tarihten itibaren on senenin müruriyle sakıt olur. Eğer mal 
iktisabı mutazarrır olan taraf aleyhinde bir borç teşkilinden ibaret ise, 
mutazarrırın hakkı müruru zaman ile sakıt olmuş olsa bile, bu borcu 
ifa etmez.” denilmiştir.

Hükümden de anlaşıldığı üzere, sebepsiz zenginleşme bakımından 
biri kısa diğeri uzun olmak üzere iki tip zaman aşımı öngörülmüştür. 
Kısa olan zamanaşımı süresi bir yıl iken uzun olan zamanaşımı süresi 
on yıldır. Bu zamanaşımı sürelerini birbirinden ayıran nokta ise işle-
meye başladığı anlarının farklı olmasıdır. Kısa zamanaşımı süresi, geri 
alma hakkının öğrenildiği anda işlemeye başlarken uzun zamanaşımı 
süresi geri alma hakkının doğduğu anda işlemeye başlar.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde 
zamanaşımı def'inde bulunan davalının, davacının geri alma hakkını 
cezai şartın ödenmesi anında öğrendiğini ve dolayısıyla davacının se-
bepsizzenginleşme kaynaklı iade talebinin zamanaşımına uğradığını 
ispatlaması gerekmektedir. Bu husus davalı tarafından ispatlanama-
dığından davacının geri alma hakkını öğrendiğini iddia ettiği tarihin 
kısa zamanaşımının başlangıç tarihi olarak kabul edilerek davacının 
iade talebinin zamanaşımına uğrayıp uğramadığı değerlendirilmelidir. 
Şayet zamanaşımı savunmasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılırsa 
davanın esasına girilerek karar verilmelidir. Mahkemece bu esaslara 
aykırı olarak hatalı değerlendirme ve eksik inceleme ile davanın reddi-
ne karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. Bozma sebe-



291Yargıtay Kararları

bine göre sair temyizlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına 
karar verilmiştir...”) 

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle,yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.   

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili  

  HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:  

Dava, iş sözleşmesi ile kararlaştırılan hizmet süresine ilişkin cezai şart 
nedeniyle borçlu olmadığının tespiti ile yapılan yersiz ödemenin tahsili 
istemine ilişkindir.  

Davacı vekili, davacı ile davalı işveren arasında 22.4.2009 tarihli belirli 
süreli iş sözleşmesi imzalandığını, sözleşmenin bir yıl süreli olduğunu, 
sözleşmenin 10. maddesinde hizmet süresine ilişkin ağır cezai şart öngö-
rüldüğünü, sözleşmede kararlaştırılmış olan cezai şartın geçersiz olması 
nedeniyle davacının borcu bulunmadığının tespiti ile ödenen 14.243,00 
TL nin istirdadına, bu talebin kabul edilmediği takdirde kararlaştırılan 
cezai şart tutarından BK 161. maddesi uyarınca hakkaniyet indirimi ya-
pılmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davacının 22.04.2009 tarihinde işe başladığı, 08.04.2010 
tarihinde başka bir kuruma geçecek olması nedeniyle istifa ederek işten 
ayrıldığını davacının davayı menfi tespit davası olarak nitelendirdiğini, 
menfi tespit ve istirdat davaları için öngörülen bir yıllık hak düşürücü 
sürenin geçtiğini belirterek davanın bu nedenle reddini savunmuştur. 

Yerel mahkemece, BK'nın 66. maddesinde yazılı bir yıllık zamanaşı-
mı süresi en geç son ödeme tarihinden itibaren başlayacağı dava tarihi 
itibariyle bir yıllık süre geçtiği, davacının rızası ile ödemeyip, davalı taraf 
bunu, itiraz edilmeksizin kesinleşmiş bir icra takibi sonucu davacıdan 
zorla tahsil etmiş olsaydı, İİK.nun 72. maddesinde yazılı bir yıllık hak 
düşürücü süre dahi geçmiş olacağını davacının rızaen ödemesini, cebri 
icra tehdidi altında yapılan ödemeden daha ağır bir koşul altında yapıl-
mış ödeme saymaya hukuken imkanı olmadığı gerekçesi ile davalı tarafın 
zamanaşımı defi yerinde bulunarak davanın reddine dair verilen karar 
davacı vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece, metni yukarıya aynen alınan 
ilamla bozulmuş; mahkemece önceki kararda direnilerek davanın reddi-
ne karar verilmiştir. Hükmü davacı vekili temyize getirmiştir.  
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Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; zama-
naşımı süresinin sözleşmeye mi yoksasebepsiz zenginleşme hükümlerine 
göre mi belirleneceği varılacak sonuca göre zamanaşımı süresinin başlan-
gıç tarihinin ispat yükünün kime ait olduğu noktasında toplanmaktadır.

Öncelikle sebepsiz zenginleşme kavramı ve sözleşmeden hukuki işlem-
lerden doğan borçlardan farkının açıklanması gerekmektedir: 

Sebepsiz zenginleşmeden söz edilebilmesi için; bir taraf zenginleşirken 
diğerinin fakirleşmesi, zenginleşmeve fakirleşme arasında uygun neden-
sellik bağının bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir nedene 
dayalı olmaması gerekir.

Dava tarihinde yürürlükte olan mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 
konuya ilişkin 61 ve devamı maddelerindeki düzenlemelere göre, sebep-
siz zenginleşme; geçerli olmayan veya tahakkuk etmemiş yahut varlığı 
sona ermiş bir nedene ya da borçlu olunmayan şeyin hataen verilmesine 
dayalı olarak gerçekleşebilir.

Sebepsiz zenginleşme bunlardan hangisi yoluyla gerçekleşmiş olursa 
olsun, sebepsiz zenginleşen, aleyhine zenginleştiği tarafa karşı geri verme 
borcu altındadır.

Öte yandan, hukuki işlemin borç doğurmasının nedeni irade açıklama-
sıdır. Sebepsiz zenginleşmenin borç doğurmasının nedeni ise, tam aksine, 
kişinin iradesi dışında malvarlığında bir eksilmenin meydana gelmesidir.

Bunun sonucu olarak, taraflar arasında malvarlıkları arasındaki deği-
şim bir sözleşmeye, yani tarafların açıkladıkları iradeye dayanırsa, sebep-
sizlikten ve dolayısıyla sebepsiz zenginleşmeden söz edilemez. 

Hukuki işlemlerden ve bunun en yaygın türü olan sözleşmeden doğan 
borçlarda, borçlunun borcunu anlaşmaya uygun olarak yerine getirmesi 
gerekir. Borçlu anlaşmaya uygun hareket etmezse, alacaklı borca aykırı-
lık hükümlerini işletir ve mümkün ise borcun aynen ifasını, değilse doğan 
zararının giderilmesini talep eder. Sebepsiz zenginleşmede ise sadece mal 
varlığındaki eksilmenin giderilmesinin talep edilmesi söz konusudur. 

Bütün bu açıklamalara göre, sebepsiz zenginleşme alacaklıya, ikinci 
derecede (tali nitelikte) bir dava hakkı temin eder. Malvarlığındaki azal-
manın başka asli nitelikteki davalarla önlenmesi mümkün ise sebepsiz-
zenginleşme davası gündeme gelemez.

Aynı ilkenin bir sonucu olarak sözleşmeden doğan bir hukuki ilişkinin 
bulunduğu hallerde tarafların sebepsizzenginleşmeye dayanan bir talepte 
bulunması olanaklı değildir.

Hukuk Genel Kurulunun 17.02.2010 gün ve 2010/13-93 E., 2010/88 
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K. sayılı kararında feshedilen bir kredi kartı sözleşmesinden doğan istir-
dat talepli uyuşmazlıkta, sözleşme hükümleri çerçevesinde çözümlenme-
si gerektiği kabul edilmiştir. 

Yine, Hukuk Genel Kurulunun 13.6.2007 gün ve 2007/18-330 E., 
207/350 K. sayılı kararında da benimsenmiş olup, sözleşme niteliğindeki 
yüklenme senedinden kaynaklanan uyuşmazlıkta, fazla ödenen paranın 
geri alınmasının sözleşme hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerek-
tiği kabul edilmiştir.

Bunun yanında, Hukuk Genel Kurulunun 6.1.1968 gün ve 
E:1966/T-1728, K:6 sayılı kararında da, feshedildiği ileri sürülen bir söz-
leşmeden kaynaklanan uyuşmazlığın sözleşme hükümleri çerçevesinde 
çözümlenmesi ve zamanaşımının da buna göre belirlenmesi gerektiği ka-
bul edilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı ile da-
valı aralarından imzaladıkları iş sözleşmesinde asgari süreden önce bazı 
nedenler olmaksızın ayrılma halinde caza koşuluna yer vermişlerdir. Da-
vacı işçi asgari süreli sözleşme süresinden önce ayrılması nedeni ile dava-
lı sözleşmedeki ceza koşulunu talep etmiş, davacı da ödemiştir. Bu öde-
me iş sözleşmesindeki ceza koşuluna dayanmaktadır. Taraflar arasında 
iş ilişkisi bulunmaktadır. Davacı bu dava ile sözleşmedeki ceza koşulu-
nun geçersiz olduğunu ileri sürerek, ödediği tazminatı geri istemektedir. 
Bu itibarla, taraflar arasında imzalanan sözleşmeden sonra sözleşmeden 
kaynaklanan uyuşmazlığın; sebepsiz zenginleşme kurallarına göre değil, 
sözleşme hukuku çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği kuşkusuzdur. 

Bu nedenle, eldeki davada 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 125.mad-
desinde öngörülen on yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir. 

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında bir kısım üyeler, 
uyuşmazlıkta sebepsiz zenginleşme hükümlerinin uygulanması gerektiği, 
taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin sona erdiği, sebepsiz zenginleş-
me hükümlerinin uygulanması konusunda yerel mahkeme ile Özel Daire 
arasında uyuşmazlık bulunmadığı ileri sürmüşler ise de bu görüş Kurul 
çoğunluğunca kabul görmemiştir. 

Açıklanan bu değişik gerekçe ile usul ve yasaya aykırı olan direnme 
kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ

Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yu-
karda açıklanan değişik gerekçelerle BOZULMASINA, istek halinde tem-
yiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, 19.06.2015 gününde oyçokluğu 
ile karar verildi.
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TARAFLARIN SULH OLMASI • AVUKATIN HAKLARI  
• 

KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Avukatın saf dışı bırakılması suretiyle ta-
rafların sulh olmaları halinde araştırma yapılarak 
sulh olunan miktar üzerinden aksi takdirde dava 
veya icra takibindeki değer üzerinden avukatın 
ücreti belirlenmelidir.
Bu noktada müvekkil ile hasım dava sonunda 
takdir edilecek olan karşı taraf vekalet ücretin-
den müteselsilen sorumludurlar.
Y. HGK E:2017/772 K: 2017/564 T: 29.03.2017

"...Davacı, davalı ... ile 14.7.2003 tarihinde vekalet ücret sözleşmesi 
imzaladığını, davalıya 20’ye yakın davada hukuki yardımda bulundu-
ğunu, ancak iş bu davanın konusunun, sadece .... 2. Asliye Hukuk Mah-
kemesinin ..... esas sayılı dosyası ile verilen karar ve Ankara 31. icra 
Müdürlüğünün 2009/11115 esas sayılı dosyasından yapılan hukuki 
yardım olduğunu, takip sırasında taraflar arasında başlayan uzlaşma 
görüşmelerinin 17.11.2009 tarihinde sulhle sonuçlandığını, 18.11.2009 
tarihinde de davalı ... tarafından azledildiğini, vekalet ücretinin ise 
ödenmediğini, Avukatlık Kanununun 165. maddesi gereğince her iki 
davalının da müteselsilen sorumlu olduklarını ileri sürerek, fazlaya 
ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 50.000 TL ücret alacağının, 
yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar veril-
mesini istemiş, ıslah dilekçesi ile de talep miktarını 214.100,80 TL’ye 
çıkarmıştır. 

Davalılar, davacının haklı olarak azledildiğini, sulh sözleşmesi bu-
lunmadığı gibi, davanın ve icra dosyasının da takipsiz bırakılmadığını 
savunarak, davanın reddini dilemişlerdir. 

Mahkemece, 11.4.2011 tarihli bilirkişi raporu hükme esas alınarak, 
davacının azlinin haklı bir nedene dayanmadığı, Avukatlık Kanununun 
174/2. maddesi gereğince avukatlık ücretini hak ettiği, ancak sözleş-
menin ücrete ilişkin bölümünün geçersiz bulunduğu, davalıların Avu-
katlık Kanunu 165. maddesi gereğince davacı alacağından müştereken 
ve müteselsilen sorumlu oldukları, davacının takdiren % 15 oranında 
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214.100,80 TL üzerinden ücret talep edebileceği” gerekçesiyle davanın 
kısmen kabulüne, 214.100,80 TL'nin, 18.11.2009 tarihinden itibaren 
değişken oranlardaki yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken 
ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine, fazla talebin reddine ka-
rar verilmiş, hüküm, taraflarca ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

1-Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin olup, da-
vacının, davalılardan ...’e vekaleten diğer davalıya karşı .... 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesine ait 2008/75 esas sayılı dosyası üzerinden dava 
açtığı, 782.861,44 TL’nin tahsiline karar verilmesi üzerine de, ..... 31. 
İcra Müdürlüğünün ..... esas sayılı dosyası ile ilamlı icra takibi baş-
lattığı, bu sırada davalılar arasında 17.11.2009 tarihli protokolün dü-
zenlendiği, 18.11.2009 tarihinde ise davacının azledildiği uyuşmazlık 
konusu olmayıp, davacı Avukatlık Kanununun 165. maddesi gereğince, 
vekalet ücretinin davalılardan müteselsilen tahsili istemiyle eldeki da-
vayı açmıştır.

Davacı avukat tarafından takip edilen dava ve icra takibi sırasında 
davalılar arasında 17.11.2009 tarihli sulh protokolünün düzenlendiği 
ve bu protokolün, davalı Kooperatifin 17.1.2010 tarihli Genel Kurulun-
da da onaylandığı, davacının ise protokolün yapıldığı günün ertesinde 
18.11.2009 tarihinde haksız olarak azledildiği dosyadaki tüm bilgi ve 
belgelerden anlaşılmaktadır. 

Avukatlık Kanununun 165. maddesinde, “sulh veya her ne suretle 
olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bı-
rakılan işlerde her iki taraf, avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda 
avukata karşı müteselsilen sorumludurlar.” Hükmü mevcut olup, da-
vacı, vekalet ücretlerini Avukatlık Kanununun 165. maddesi gereğince 
her iki davalıdan da talep etmekte haklı ise de, öncelikle davalılar ara-
sında sulh olunan miktarın tespiti ile, davacıya ödenecek olan vekalet 
ücretlerinin de, tespit olunacak bu miktar üzerinde takdir edilmesi ge-
rektiği kabul edilmelidir. 

Davalılar arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi bulunmakta olup, 
iş bu davada ücret talebine konu olan, söz konusu eser sözleşmesinden 
kaynaklanan kira kaybı alacağına ilişkin dava ve icra takibinden baş-
ka, aynı taraflar arasında ve aynı sözleşme ilişkisi içinde “tapu iptal 
tescil” “eksik ve ayıplı işten kaynaklanan tazminat” gibi başka davala-
rın da bulunduğu, bu davaların da yine davacı avukat tarafından takip 
edildiği, ancak söz konusu davalara ilişkin vekalet ücreti talebi saklı 
tutularak, eldeki davaya konu yapılmadığı görülmektedir. 
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17.11.2010 tarihli sulh protokolünde, sulh olunan miktar ve bu söz-
leşmeyle davalı ...’e sağlanan menfaat açıkça anlaşılamadığı gibi, 
esasen davalılar arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kay-
naklanan tüm ihtilaf ve davaların sulh kapsamında bir bütün olarak 
değerlendirilerek sonuçlandırıldığı anlaşıldığından, davalıya sulhle ka-
zandırılan menfaatin tespitinde, sulh kapsamındaki aynı sözleşmeden 
kaynaklanan tüm dava ve işlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği de 
kuşkusuzdur. 

O halde açıklanan tüm bu nedenlerle, sulh protokolünün imzalandı-
ğı tarih itibariyle, davalılar arasındaki sulh kapsamında bulunan tüm 
dava ve işler birlikte değerlendirilerek, davalı ...’e söz konusu bu sulh 
nedeniyle kazandırılan menfaatin tespiti ile, daha sonra da ücret tale-
bine esas olan Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesine ait 2008/75 esas 
sayılı dava ve Ankara 31. İcra Müdürlüğüne ait 2009/11115 esas sayılı 
icra takibi nedeniyle adı geçen davalıya sağlanan menfaatin tespiti 
ve tespit edilecek bu miktar üzerinden, vekalet ücretlerinin takdiri ile 
sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, açıklanan hususlar göz 
ardı edilmek suretiyle, yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve ya-
saya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

2-Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelen-
mesine bu aşamada gerek görülmemiştir..."

gerekçesi ile hüküm bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden 
yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava; vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkindir.

Davacı vekili davalıların kendisini saf dışı bırakarak sulh olmalarının 
hemen sonrası müvekkilinin haksız şekilde azledilmiş olması karşısın-
da Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/75 esas sayılı dosyası ve 
Ankara 31. İcra Dairesinin 2009/11115 esas sayılı dosyasından yapılan 
hukuki yardım için ödenmesi gereken vekalet ücretinin davalılardan müş-
tereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... mirasçıları vekili davacı avukatın haklı olarak azledildiğini, 
bu sebeple vekalet ücreti alacağı iddiasının yerinde olmadığını savunmuş-
tur.
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Davalı Kooperatif vekili ise iddia edildiği şekilde sulhe varılmasının söz 
konusu olmadığını, diğer davalı ile ihtilafların devam ettiğini, dava ve icra 
dosyalarının halen derdest olduğunu, bu nedenle Avukatlık Kanununun 
165. maddesinde belirtilen müteselsil sorumluluk hükümlerine başvuru-
lamayacağını savunarak davanın reddi gerektiğini belirtmiştir.

Mahkemece azlin haksız olduğu sonucuna varılarak davacının ..... 2. 
Asliye Hukuk Mahkemesinin ..... E. sayılı dosyasında ve ..... 31. İcra Daire-
sinin ...... sayılı takibi üzerinden Avukatlık Kanunun 164. maddesi çerçe-
vesinde hesaplanan akdi ve yasal vekalet ücretinden, önceden tahsil edilip 
davacı vekilin uhdesinde kalan bedelin mahsubuyla bulunan 214.100,80 
TL yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davalılar ve davacı vekillerinin temyiz itirazları üzerine hüküm Özel 
Dairece yukarıda karar başlığında yazılı gerekçelerle bozulmuştur.

Yerel Mahkeme taraflar arasındaki sulh sözleşmesinin dava konusu 
edilmeyen hukuki yardımları da kapsadığı kabul edilse bile haksız olarak 
vekillikten azledildiği Yargıtay’ın da kabulünde olan davacı avukatın katıl-
madığı sulh protokolüne göre emek ve mesaisinin karşılığının hesaplana-
mayacağı, sadece dava konusu alacak miktarı üzerinden vekalet ücretinin 
hesaplanması gerektiği gerekçesiyle önceki kararda direnilmiştir.

Direnme kararı taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık vekilin 
haksız azli halinde Avukatlık Kanununun 164. ve 165. maddesi çerçeve-
sinde vekil eden ve hasmının vekile karşı sorumlu oldukları ücretin tespi-
tinde, içeriğinin yalnızca bir kısmı ile ilgili hukuki yardımın dava konusu 
edildiği sulh protokolü kapsamında bulunan tüm dava ve işler dolayısı ile 
temin edilen menfaatin tespitinin gerekli olup olmadığı noktasında top-
lanmaktadır. 

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 174. maddesine göre avukat haklı bir 
nedenle azledildiği takdirde ücrete hak kazanamaz ise de haksız azil ha-
linde; anılan madde uyarınca avukatlık ücretinin tamamının ödenmesi 
gerekir. Haksız azledilen vekilin avukatlık ücreti, ücret sözleşmesinde 
kararlaştırılan ücretin tamamıdır. Ücret sözleşmesi yapılmamış veya ya-
pılmış olmasına rağmen sözleşme veya ücrete ilişkin hükmü hukuken 
geçersiz ise Avukatlık Kanununun 163/son maddesi hükmünce Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanacak ücretin ödenmesi gerekir.
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Eldeki davada davacı avukatın davalıların sulh protokolünü imza et-
melerinin hemen akabinde vekil eden tarafından haksız şekilde azledildi-
ği hem Yerel Mahkeme hem de Özel Dairenin kabulündedir.

Yerel Mahkeme ve Özel Daire arasındaki anlaşmazlık, sulh protokolü 
sonrası haksız şekilde vekillikten azledilen avukata karşı vekalet ücreti 
yönünden müvekkili ve hasımı olan davalıların sorumlu olduğu miktarın 
ne suretle belirlenmesi gerektiği hususundadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun “Ücret dolayısiyle müteselsil sorum-
luluk” başlığını taşıyan 165. maddesi; “(Değişik madde: 02.05.2001 - 
4667/78. md.) İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, 
sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuç-
lanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi 
hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.” hükmünü içermektedir. Bu hal-
de ödenecek ücret, hem avukatın vekil eden ile yaptığı sözleşmede belirli 
ücreti ve hem de yargılama gideri olan ve mahkemece Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesi uyarınca karşı tarafa yükletilecek olan vekalet ücretini kap-
sar. 

Nitekim aynı ilkeler, Hukuk Genel Kurulunun 07.11.2012 gün, 
E:2012/13-218, K: 2012/759; 10.03.1982 gün ve E:4-1468, K:259; 
22.06.1983 gün ve E:1980/4-2329, K:1983/699 sayılı kararlarında da be-
nimsenmiştir.

Bir davada görev yapan avukat, vekil edeninden aralarındaki sözleş-
meye göre kararlaştırılan miktarı, şayet ücret kararlaştırılmamış ise Avu-
katlık Kanununun 164/4. maddesine göre özetle değeri para ile ölçülebi-
len dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşulu ile 
davanın kazanılan bölümü üzerinden yüzde on ile yüzde yirmi arasında 
belirlenecek miktarı, şayet değeri para ile ölçülemeyecek işlerden ise Avu-
katlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenecek miktarı ücret olarak talep 
etmek hakkına sahip olduğu gibi, ayrıca yargılama sonunda haklı çıkılan 
kısım üzerinden hasma yüklenen vekalet ücretini de talep etmek hakkına 
sahiptir. Vekil eden avukatına belirlenen bu iki kalem ücreti ödemekle yü-
kümlü olup, Avukatlık Kanununun 165. maddesi gereğince avukat tara-
fından takip edilen dosyada tarafların sulh olmaları halinde vekil eden ile 
avukat arasında sözleşme bulunmaması, sözleşmedeki ücretin geçersiz 
olması halinde gerek vekil eden gerekse hasım, sulh olunan miktar, sulh 
olunan miktar belli değilse, mahkemece gerçek sulh olunan miktar araş-
tırılarak bulunacak miktar, aksi takdirde dava veya icra takibine konu 
müddeabihin tamamı üzerinden Avukatlık Kanununun 164/4.maddesine 
göre belirlenecek ücret nedeni ile mütesilsilen sorumlu sayılmaktadır. 
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Başka bir anlatımla, Kanun’un 165. maddesinde düzenlenen mütesel-
sil sorumluluk şartlarının mevcut bulunması halinde avukatın vekalet üc-
retinin 164. madde hükümlerince tespitine esas olmak üzere öncelikle 
sulh anlaşmasının göz önünde bulundurulması, anlaşmada sulh miktarı-
nın belli olması halinde bu miktar üzerinden hesaplama yapılması, sulh 
miktarının anlaşmadan tespitinin mümkün olmaması halinde sulh ile 
sağlanan menfaatin sulh ile sonlandırılan tüm çekişmeler dikkate alına-
rak belirlenmesi, bu suretle belirlenecek değere karşı sulh ile elde edilen 
menfaatin daha az olduğunu iddia ederek itiraz eden tarafın bunu ispat-
la mükellef olduğunun göz önünde bulundurulması, bu yolla menfaatin 
tespit edilmesinin mümkün olmaması halinde sulhun kapsamında kalan 
dava ve işlerin müddeabihleri üzerinden hesaplama yapılması gerekmek-
tedir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; davalılar arasın-
daki 17.11.2009 tarihli sulh protokolünde tarafların sulh oldukları mik-
tar açıkça yazılı olmadığı gibi, protokol metninden de sulh ile sağlanan 
menfaatin tespiti mümkün değildir. Ne var ki, dosyadaki bilgi ve belge-
lerden davalılar arasında davacı vekilin vekalet ücretini dava konusu et-
tiği Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/75 esas sayılı dosyası 
ve Ankara 31. İcra Dairesinin 2009/11115 esas sayılı dosyası dışında da 
çekişmelerin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Davacı avukat vekalet üc-
reti talebini yalnızca haksız azil hükümlerine dayandırmamıştır. Davacı 
davalıların kendisini saf dışı bırakarak sulh olduklarını, bu halde vekil 
edenin yanı sıra karşı tarafın da vekalet ücretinden sorumlu olduğunu be-
lirterek, eldeki dava ile takip ettiği dava ve işlerin şimdilik bir kısmından 
doğan vekalet ücretinin bu sorumluluk hükümlerince tespiti ile davalı-
lardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir. Bu halde mahke-
mece öncelikle yukarıda açıklanan ilkeler ışığında sulh ile sağlanan tüm 
menfaatin tereddüte mahal vermeyecek şekilde belirlenmesi için gerekli 
araştırmanın yapılması gereklidir. Özel Dairenin bozma kararında da bu 
hususa işaret edilmiş ise de, bu ilke doğrultusunda yapılacak araştırma 
neticesinde sonuca varılamaması halinde mahkemenin takip edilen dava 
ve işlerin müddeabihleri üzerinden vekalet ücretinin hesaplanması yolu-
na başvurması gerektiği yönündeki yol gösterici açıklama bozma kararın-
da yer almamaktadır. 

Hal böyle olunca direnme kararının açıklanan bu ilave gerekçelerle bo-
zulmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç itibariyle, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire 
bozma kararına bozma kararında gösterilen gerekçeler ve yukarıda açık-



300 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

lanan ilave nedenlerle uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi 
usul ve yasaya aykırıdır. 

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda 
gösterilen ilave nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz 
peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, karar düzeltme yolu açık ol-
mak üzere 29.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.  

MÜTESELSİL BORÇLAR • ZAMANAŞIMI

ÖZET: Kural olarak müteselsil borçlulardan biri-
ne karşı zamanaşımının kesilmesi diğer mütesel-
sil borçlulara karşı da zamanaşımını keser.
Y. HGK E: 2015/1282 K: 2019/276 T: 12.03.2019

“…1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı ge-
rektirici nedenlere göre davalılar ... ve ...'in tüm temyiz itirazlarının 
reddine,

2-Dava, iş kazasına uğrayan davacının maddi ve manevi zararları-
nın giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkeme, ana davada davanın davalılardan ... yönünden reddine, 
ana dava ve birleştirilen davaların davalılar ... ve.... T.... A.Ş. yönün-
den, maddi tazminat isteğinin kabulü ile 5.000,00 TL'nin bu davalılar-
dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, taz-
minata olay tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, fazlaya ilişkin 
hakkın saklı tutulmasına, manevi tazminat isteğinin kısmen kabulü ile 
1.000,00 TL'nin bu davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile 
davacıya verilmesine, tazminata olay tarihinden itibaren yasal faiz iş-
letilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar vermiştir. 

Dava konusu olayın 06.09.1997 tarihinde meydana geldiği, davalı 
...Ş. tarafından süresinde zamanaşımıdef'in bulunulduğu uyuşmazlık 
konusu değildir. Uyuşmazlık uygulanması gerekli zaman aşımı süresi-
nin ne olduğu ve zaman aşımı süresi içerisinde davanın açılıp açılma-
dığı noktasındadır.
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İşverenin iş kazalarından doğan tazminat sorumluluğu BK'nın 332. 
maddesi gereğince hizmet akdinden doğan işçiyi koruma ve gözetme 
yükümlülüğüne ve 1475 sayılı eski İş Kanunun 73. , 4857 sayılı yeni İş 
Kanunun 77. maddesinde öngörülen iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin 
yükümlülüklerine aykırı davranmasından kaynaklanmaktadır. Sorum-
luluğun yasal dayanağı itibariyle işverene karşı dava açılan BK'nın 125 
maddesinde öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. 

Somut olayda, zararlandırıcı sigorta olayının 06.09.1997 tarihinde 
meydana geldiği davalı ...Ş. aleyhine 04.01.2010 tarihinde dava açıl-
dığı ortadadır. Hal böyle olunca, BK'nın 125 maddesinde öngörülen 10 
yıllık zaman aşımı süresinin dolmasından sonra davalı ...Ş. aleyhine 
davanın açıldığı ortadadır.

Mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgulara aykırı 
biçimde, davalı ...Ş. aleyhine açılan davanın reddine karar verilmesi 
gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup 
bozma nedenidir.

O halde davalı ...Ş.'nin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.…” 

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:

Asıl ve birleşen dava; iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat 
istemine ilişkindir.

Davacı vekili (asıl ve birleşen davada); davalı şirkete ait seralara kay-
nak ve tül çekme işlerini alan davalı ...’in yanında çalışan müvekkilinin 
06.09.1997 tarihinde tül takmak için çıktığı seranın çatısında bulunan 
yaklaşık 4 metre uzunluktaki profil boruyu aşağı atmak üzere kaldırdı-
ğında, borunun seranın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas 
etmesi sonucu sera içine düşerek ağır yaralandığını ve %10.2 oranında 
malul kaldığını, meydana gelen iş kazası nedeniyle maddi olarak zor du-
ruma düştüğünü, manevi olarak yıprandığını ileri sürerek fazlaya ilişkin 
hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000TL maddi ve 5.000TL manevi taz-
minatın kaza tarihinden itibaren işleyecek faiziyle davalılardan tahsiline 
karar verilmesini talep etmiştir.



302 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

Davalı ... vekili, yapılan işin müvekkilinin hissedarı bulunduğu.... ....... 
A.Ş’ye ait olduğunu, bu nedenle husumet yönünden davanın reddi gerekti-
ğini, şirket yönünden ise işin taşeron olan diğer davalı ...’e verildiğini, ara-
larında istisna sözleşmesi olup, davacının ...'in işçisi olduğunu, Antalya 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1998/994 E. sayılı dosyasında müvekkilinin 
olayın gerçekleşmesinde kusuru bulunmadığından beraatine karar veril-
diğini, somut olayda davanın TBK’nın 41. maddesine dayalı olarak açılan 
dava olması nedeniyle bir yıllık zamanaşımı süresi dolmasının yanında 
TBK’nın 60. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen uzamış zamanaşı-
mının dahi dolduğunu ileri sürerek davanın reddini istemiştir. 

Davalı ..., kazanın olduğu seranın kendisine ait olmadığını, davacı ile 
arasında işçi işveren ilişkisinin bulunmadığını, her ikisinin yevmiye usu-
lü çalıştıklarına, yevmiyelerini sera sahibi ...’ın verdiğini, kazanın olduğu 
gün kendisinin olay yerinde olmadığını belirterek davanın reddini savun-
muştur.

Birleşen Davalı ...Ş. vekili, birleştirilmesine karar verilen Antalya 3. İş 
Mahkemesi’nin 2010/15 E. sayılı dosyasının 12.03.2010 tarihli ilk celse-
sinde ve yargılama sırasında verdiği dilekçelerde davacının taleplerininza-
manaşımına uğradığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalılardan.... ...... A.Ş.’ye ait seralara kaynak yapılma-
sı ve pencerelerine tül takılması işlerinin yapımını üstlenen davalı ...’in 
yanında çalışan davacının elektrik çarpmasına maruz kalması suretiyle 
%10.02 oranında malul kaldığı, davalılardan şirketin asıl işveren davalı 
...’in ise alt işveren olduğunun ceza mahkemesi dosyası ile dosya için-
deki belgelerden anlaşıldığı, iş kazasının meydana gelmesinde sigortalı-
nın %40, davalı şirketin %40, davalı ...’in ise %20 kusuru bulunduğu, 
bu kaza nedeniyle davacının oluşan maddi zararının 26.486,38TL olarak 
hesaplandığı gerekçesiyle davanın kabulüyle fazlaya dair hakları saklı kal-
mak üzere 5.000TL maddi zararın ve 1.000TL manevi zararın davalılar 
... ve.... ...... A.Ş.’den müştereken ve müteselsilen tahsiline, olayın gerçek-
leşmesinde kusuru bulunmadığı için davalı ...’ın hakkında açılan davanın 
reddine karar verilmiştir.

Hükmün davalı ... ve davalılar ... ile.... ..... A.Ş. vekili tarafından temyiz 
edilmesi üzerine karar Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde açıkla-
nan gerekçelerle ...yararına bozulmuştur.

Mahkemece, önceki gerekçelerle ve özellikle davanın başlangıçta davalı 
şirket yetkilisi ve sahibi olan ... hakkında açıldığı ve bu hususun temsil-
ci de yanılma sayılarak davalının zamanaşımı definin 01.10.2012 tarihli 
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celsede reddine karar verildiği, somut olayda gerçekten de dava dilek-
çesinde davalı ...’ın adresinde.... ..... A.Ş.’ye de yer verildiğini dolayısıyla 
uyuşmazlığın yetkili ve görevli mahkemeye getirildiği tarih ile olay tarihi 
arasında 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolmadığı, bununla birlikte 818 
sayılı BK’nın uygulandığı dönemde.... ...... A.Ş.’nin asıl işveren, davalı ...’in 
ise alt işveren olması nedeniyle aralarında tam teselsül hükümlerinin uy-
gulanacağı, alt işveren hakkında açılan davanın asıl işveren bakımından 
da zamanaşımı süresinin kesilmesi sonucunu doğuracağı, kaldı ki 6098 
sayılı Kanun döneminde 61 ve 155. madde hükümlerine göre borçlular 
hakkında ne tür teselsül hükümleri olursa olsun biri hakkında açılan 
davanın diğeri açısından da zamanaşımının kesilmesine neden olacağı 
vurgulanmak suretiyle direnme kararı verilmiştir. 

Direnme kararı, davalılar ... ve.... ..... A.Ş. vekili tarafından temyiz edil-
miştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; da-
valı şirket yetkilisi ... hakkında dava açılmasının temsilcide hata olarak 
kabul edilip edilemeyeceği; davalı ... hakkında açılan davanın davalı ...Ş. 
bakımından zamanaşımı süresinin kesilmesine neden olup olmayacağı; 
burada varılacak sonuca göre davalı şirket hakkında açılan davanın za-
manaşımı süresi dolduktan sonra açılıp açılmadığı noktalarında toplan-
maktadır.

Davalıların direnme kararına yönelik temyiz itirazlarının ayrı ayrı ince-
lenmesinde yarar bulunmaktadır.

I- Davalı ...’ın temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede;

Yerel mahkemece ...’in ve.... ...... A.Ş. hakkında tazminat isteminin ka-
bulüne dair kurulan 01.10.212 tarihli hüküm davalı ... vekili tarafından 
temyiz edilmiş ve adı geçenin temyiz itirazları Özel Dairece değerlendiri-
lerek reddedilmiştir.

Bu durumda, temyiz itirazları reddedilmiş bulunan davalı vekilinin di-
renme kararını temyizde hukuki yararı bulunmamaktadır.

Hukuki yarar, dava şartı olduğu kadar temyiz istemi için de aranan 
bir şarttır. 

O hâlde, davalı ... vekilinin direnme hükmüne yönelik temyiz isteminin 
hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddi gerekir.

II- Davalı ...nin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede:
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Bir kişinin belli bir davada gerçekten davacı veya davalı sıfatına sa-
hip olup olmadığı hususu usul hukuku değil, dava konusu hakkın özüne 
ilişkin bir maddi hukuk meselesidir. Bir davanın tarafları o davada ger-
çekten taraf sıfatına sahip değilse, mahkeme dava konusu hakkın esasına 
girip karar veremez. Davayı sıfat yokluğundan reddetmesi gerekir. Davacı 
olma sıfatı dava konusu hakkın sahibine, davalı sıfatı ise sübjektif hak 
kendisinden istenebilecek kişiye aittir. Kuşkusuz bu hak sözleşmeden, 
haksız fiilden, sebepsiz iktisaptan veya kanundan doğabilir. 

Bir alacak davasında davalı olma sıfatı o alacağın gerçek borçlusuna 
aittir. Alacak davası, o alacağın gerçek borçlusundan başka bir kişiye 
karşı açılırsa, dava konusu alacağın mevcut olmadığından dolayı değil, 
davalının davalı sıfatına sahip olmadığından dolayı reddedilir (Kuru,B.: 
Hukuk Muhakemeleri Usulü, c.1, s. 1159).

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 119. maddesi, 
dava dilekçesinde tarafların ve varsa kanuni temsilcilerinin ad ve adres-
lerinin bildirilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Bildirim esnasında 
yapılan kimi yanlışlıklar, davanın sıfat (husumet) yokluğundan reddi so-
nucunu doğurmamakta, oluşan hataların giderilmesi bazı durumlarda 
mümkün olabilmektedir.

6100 sayılı HMK’nın yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan 1086 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda taraf değişikliğine ilişkin bir hü-
küm bulunmamakla birlikte davanın, hasımda değil temsilcide yanılma 
sonucu hatalı açılması hâlinde husumetten reddedilmeyip gerçek temsil-
ciye davanın yöneltilmesi gerektiği Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamasıdır.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın 124. mad-
desinde “Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile 
mümkündür. Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır. 
Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı 
olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim 
tarafından kabul edilir. Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gös-
terilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın 
rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda 
hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına se-
bebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder.” düzenle-
mesine yer verilmiştir.

Buna göre taraf değişikliği karşı tarafın muvafakati ile gerçekleştirile-
bilirken maddi hata bulunması, dürüstlük kuralına aykırı olmaması veya 
yanlışlığın kabul edilebilir bir yanılgıya dayanması hâlinde ise karşı tara-
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fın muvafakati aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilmek suretiyle 
yapılabilmektedir.

Somut olayda, davacının dava dilekçesinde davalıları “(1) ..., (2)..... 
şeklinde gösterdiği hâlde ...ye ise dava dilekçesinde hemen davalı ...’ın adı 
altında adresin bir parçası olarak yazdığı, davacının talebi üzerine.... ..... 
A.Ş.’ye hakkında ayrı dava açılarak bu dava ile birleştirilmesi için davacı-
ya süre verilmesi sonrasında davacının.... ..... AŞ hakkında ayrı bir dava 
açtığı ve eldeki dosya ile birleştirilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere davacının dava dilekçesinde davalıları 
ayrı ayrı numara vererek gösterdiği hâlde, dilekçesinde.... ..... AŞ’ye da-
valı ...’ın adresinin bir parçası olarak yer vermesi ve sonrasında davalı ... 
hakkında ayrı dava açması hususları birlikte değerlendirildiğinde, somut 
olayda hasmın temsilcisinde hata yapıldığının kabul edilmesi mümkün 
olmadığından mahkemece temsilinde yanılma hâlinin varlığından bahisle 
direnme kararı verilmesi doğru değildir.

Diğer taraftan yerel mahkeme davalı ... ile birleşen davanın davalısı.... 
..... AŞ arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunması nedeniyle ... 
hakkında açılan davanın.... ..... A.Ş. bakımındanzamanaşımı süresinin 
kesilmesine neden olacağı gerekçesiyle direnme kararı verilmesi nedeniy-
le dava tarihinde yürürlükte bulunan ve olaya uygulanması gereken mülga 
818 sayılı Borçlar Kanunu (BK)’nın teselsülü düzenleyen hükümlerinin ve 
sonrasında bu düzenlemelerin zamanaşımı ile ilişkisinin incelenmesinde 
yarar bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, müteselsil borçluluk, alacaklının, borcun tamamının 
ifasını birden çok borçludan ve dilediğinden isteyebildiği, borcun tamamı 
ifa edilinceye kadar borçluların hepsinin sorumlu olduğu bir borç ilişki-
sidir. 

Müteselsil borçluluğun kaynağı BK’nın 141. maddesinde belirtilmiştir. 

İlgili madde “Alacaklıya karşı, her biri borcun mecmuundan mesul ol-
mağı iltizam ettiklerini beyan eden müteaddit borçlular arasında teselsül 
vardır. 

Böyle bir beyanın fiktanı hâlinde teselsül ancak kanunun tayin ettiği 
hallerde olur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Madde hükmünden anlaşıldığı gibi, müteselsil borçluluk, ya bir hu-
kuki işlemden ya da kanundan doğmaktadır. Maddenin 2. fıkrasında yer 
verilen kanuni teselsül, müteselsil borçluluğun doğrudan doğruya bir ka-
nun hükmüne dayandığı, bizzat kanun koyucunun öngördüğü borçluluk 
hâlidir. 
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Haksız fiil hâlinde müteselsil sorumluluk hâli ise BK’nın 50. madde-
sinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“Birden ziyade kimseler birlikte bir zarar ika ettikleri takdirde müşev-
vik ile asıl fail ve fer'an methali olanlar, tefrik edilmeksizin müteselsilen 
mesul olurlar. Hakim, bunların birbiri aleyhinde rücu hakları olup olma-
dığını takdir ve icabında bu rücuun şümulünün derecesini tayin eyler.

Yataklık eden kimse, vaki olan kardan hisse almadıkça yahut iştirakiy-
le bir zarara sebebiyet vermedikçe mesul olmaz.” 

Aynı Kanun’un “Muhtelif Sebeplerin İçtimaî Halinde, Müteselsil Mesu-
liyet” başlıklı 51. maddesinde de:

“Müteaddit kimseler muhtelif sebeplere (haksız muamele, akit, kanun) 
binaen mes'ul oldukları takdirde haklarında birlikte bir zarar vukuuna 
sebebiyet veren kimseler hakkındaki hükümlere göre muamele olunur.

Kural olarak haksız bir fiili ile zarara sebebiyet vermiş olan kimse, en 
evvel, tarafından hata vaki olmamış ve üzerine borç alınmamış olduğu 
hâlde kanunen mes'ul olan kimse en sonra, zaman ile mükellef olur.” şek-
linde düzenleme getirilmiştir.

Bu durumda; birden çok kişi, gerek haksız eylem, gerek sözleşme ve 
gerekse kanun kuralı gibi sebeplerden ve aynı zarar için zarara uğrayana 
karşı sorumlu iseler, bunlar arasında, bir zarara ortaklaşa sebep olanlar 
hakkındaki dönmeye (rücu) ilişkin kurallar uygulanır.

Kural olarak; en başta, haksız eylemiyle zarara yol açan sorumlu tutu-
lur; en son olarak da kusuru olmaksızın ve sözleşme gereği sorumluluğu 
olmadığı hâlde kanun kuralı gereğince sorumlu tutulan kişiye başvurulur.

Birinci hâlde; birden fazla kişiler, müşterek kusurları ile zarara sebep 
olmuşlardır. Bu durumda zarara sebep olmuş olanlar arasında tam te-
selsül bulunduğundan söz edilir (BK. mad. 50). Aralarında tam teselsül 
olanlar, suçu işleyenle bu suça iştirak etmiş olanlar arasında fark gözetil-
meksizin zarar görene karşı müteselsilensorumlu durumundadırlar.

İkinci hâlde ise; birden fazla kişinin, müşterek kusurları ile sebep ol-
madıkları ancak zarardan çeşitli hukuki sebeplerle sorumlu tutuldukları 
durumda, eksik teselsül (BK. mad. 51) söz konusudur.

Görülüyor ki BK’nın 51. maddesinde, aynı Kanun’un 50. maddesine 
atıf yapılarak birden çok kimseler, değişik nedenlerle (haksız eylem, akit, 
kanun) sorumlu oldukları taktirde zarar gören tam teselsülde (dayanış-
mada) olduğu gibi (BK. mad.50/1) giderim isteğinin bir bölümünü veya 
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tamamını, bu sorumlulardan birinden ya da bir kaçından dava açarak 
isteyebilecektir. Gerek öğretide ve gerekse uygulamada ayrık düşünce ol-
maksızın bu kural kabul edilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, zarar gören 
eksik teselsülde de; tam teselsülde olduğu gibi tazminat borçlularından 
herhangi birine müracaat edebilir ve tazminatın tamamının ödenmesini 
isteyebilir. Bundan başka borçlulardan birinin yaptığı ödeme, ödenen 
miktar oranında diğerini de borçtan kurtarır ve daha sonra ödeyenin on-
lara karşı rücu (dönme) hakkı doğabilir.

BK’nın 50 ile 51. maddeleri arasında her iki müteselsil sorumluluğu 
birbirinden ayırmak için öğreti ve yargı kararlarında BK’nın 50. maddesi-
ne dayanan müteselsil sorumluluğun “tam teselsül”, anılan Kanun’un 51. 
maddesine dayanan müteselsil sorumluluğun ise “eksik teselsül” olduğu 
kabul edilmektedir. 

Bu aşamada tam teselsül (BK. mad. 50'e dayanan müteselsil sorum-
luluk) ile eksik teselsül (BK. mad.51'e dayanan müteselsil sorumluluk) 
arasında yapılan ayrımın ve farkların önemini de vurgulamak yerinde ola-
caktır.

BK’nın gerek 50 gerekse 51. maddelerinde müteselsil sorumluluk ön-
görülmüş bulunmakla birlikte, anılan iki madde arasındaki diğer hukuki 
farklılıkların şöyle anlatılması mümkündür.

BK’nın 50. maddesi; aynı zarardan dolayı birden fazla kişinin birlikte 
müteselsilen sorumlu tutulmalarını, birden fazla kişinin ortak kusurlarıy-
la zarara birlikte sebebiyet vermiş olmaları koşuluna bağlamıştır. Buna 
göre, birden fazla kişi aynı zarara ortak kusurlarıyla sebebiyet vermiş 
olmalıdırlar. BK’nın 51. maddesi ise bundan farklı olarak, aynı zarardan 
dolayı birden fazla kişinin birlikte müteselsilen sorumlu tutulmalarını 
birden fazla kişinin bu zarardan dolayı ortak kusurları nedeniyle değil; 
hukuksal nedenlerle sorumlu olmalarına bağlamıştır. Burada müteselsi-
len sorumlu tuttuğumuz kişilerin, sorumluluklarının sebepleri farklı hu-
kuksal nedenlere dayanmaktadır. Bu açıklamalar karşısında BK’nun 51. 
maddesine dayanan müteselsilensorumluluğun sebebi haksız fiil, kanun 
veya sözleşme nedeniyle birden fazla kişinin sorumlu tutulmasıdır. 

Anılan Kanunun 51. madde hükmü; müteselsil sorumlu olan kişiler-
den birinin zararı tazmin etmesi hâlinde, diğerlerine rücu hakkını belli 
bir sıraya bağlamıştır. Buna göre, kanundan dolayı sorumlu tutulan kişi, 
sözleşme nedeniyle sorumlu kişi, haksız fiil nedeniyle sorumlu kişi sıra-
laması vardır. Haksız fiil nedeniyle sorumlu kişi zararı tazmin etmişse 
kimseye rücu edemeyecektir, sözleşme nedeniyle sorumlu kişi zararı taz-
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min etmişse, haksız fiil failine rücu edebilecek; kanundan dolayı sorumlu 
kişiye rücu edemeyecektir. Kanundan dolayı sorumlu kişi zararı tazmin 
etmişse, sözleşme nedeniyle sorumlu kişiyle haksız fiil failine rücu ede-
bilecektir.

Uyuşmazlığın çözümü için bu aşamada, teselsül hükümlerinin zama-
naşımı hükümleri ile birlikte değerlendirilmesi zorunluluğu bulunmak-
tadır. 

Bilindiği üzere zamanaşımı, en basit anlatımla, yasanın öngördüğü 
belli bir sürenin geçmesiyle, bir hakkın kazanılmasına veya bir borçtan 
kurtulunmasına olanak veren bir hukuki müessesedir. Borçtan kurtulma 
olanağı tanıyan yönüyle zamanaşımı, maddi hukuka ilişkin bir müessese 
değildir; borçluya borçtan kurtulmasını sağlayacak savunma vasıtalarını 
sunarsa da, gerçekte bizatihi kendisi borcu ortadan kaldırmaz; sadece, 
alacağın istenebilmesi hakkını zaman itibariyle sınırlar. Borç varlığını 
sürdürdüğü hâlde, borçlu, zamanaşımı müessesesine dayanarak, artık 
o borcun kendisinden istenilemeyeceğini savunabilir; yargılama usulüne 
ilişkin kurallar borçluya böyle bir defide (zamanaşımı definde) bulunma 
olanağı tanır.Zamanaşımına uğrayan borç, eksik bir borçtur. Zamanaşı-
mı müessesesinin bu yapısının (borcu değil, sadece onun alacaklı tarafın-
dan talep edilmesi olanağını ortadan kaldırmasının ve yine sadece borçlu 
tarafından ileri sürülebilecek bir olgu olmasının) doğal sonucu olarak, 
borçlu tarafından yasal süre içerisinde böyle bir defide bulunulmadığı 
takdirde, hâkim tarafından kendiliğinden gözetilemez. 

BK’nın konuya ilişkin 134. maddesi, "Müruruzaman müteselsilen 
borçlu olanlardan veya taksimi kabil olmayan bir borcun müşterek borç-
lularından birine karşı katedilmiş olunca diğerlerine karşı da katedilmiş 
olur" kuralını içermektedir.

Bu maddeye göre, müteselsil borçlulardan birine karşı zamanaşımının 
kesilmesi diğer müteselsil borçlulara karşı da zamanaşımını keser.

Bunun sonucu olarak 818 sayılı Kanun’un 134. maddesi hükmünün 
haksız fiillerden doğan müteselsilsorumlulukta sadece tam teselsülde 
yani BK’nın 50. maddesine dayanan müteselsil sorumlulukta uygulama 
bulacağı; buna karşın eksik teselsülde yani BK’nın 51. maddesine da-
yanan müteselsil sorumlulukta uygulama bulmayacağı kabul edilmelidir. 

Buna göre tam teselsülde, zararı tazmin eden müteselsil borçlu, diğer 
borçlulara alacaklının sahip olduğuzamanaşımı süresinden yararlandığı 
hâlde, eksik teselsülde rücu hakkını kullanan kişinin zamanaşımı süresi 
haksız fiillerdeki genel hükümlere tabidir. 
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Bu sonuç, teselsülün, BK’nın 50 ve 51. maddelerinde ayrı ayrı ve deği-
şik koşullarla düzenlenmiş olmasına, ayırım fikrine ve adalet düşüncesine 
uygun düşmektedir. Zira, yalnız başına olsaydı, zamanaşımındanyarar-
lanabilecek iken, sırf öteki kişilerin kusurlu eylemlerine iradesi dışında 
katılması yüzünden,zamanaşımından faydalanmaması, öteki kişilere kar-
şı zamanaşımı süresi içinde açılan davanın, bunun içinde zamanaşımını 
keseceğinin kabulü, hak ve adalet ilkelerine ters düşerdi. Nitekim, dokt-
rinde eksik teselsülde sorumlulardan bir kısmına karşı zamanaşımının 
kesilmesinin öteki müteselsil sorumlulara sirayet etmeyeceği çoğunluk-
la kabul edilmektedir (Oğuzman,K.: Borçlar Hukuku, s. 219; Tekinay, 
Borçlar Hukuku, Sh. 434, 1425-1426; Tandoğan,H.: Mesuliyet Hukuku, 
s. 383; Çenberci,M.: Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, s. 301). 

Nitekim Hukuk Genel Kurulunun 11.05.1977 tarihli ve 3068 E. 468 
K. ; 29.04.1983 tarihli ve 2264 E. 444 K.; 07.03.1986 tarihli 1984/10-
250 E. 1986/205 K.; 23.02.2000 tarihli ve 2000/4-103 E. 2000/124 K. 
ve 03.02.2010 tarihli 2010/10-20 E. 2010/58 K., 09.10.2013 tarihli ve 
2013/9-559 E., 2013/1461K. sayılı kararlarında da açıklanan hususlar 
benimsenmiştir.

Somut olayda; davacı iş kazasının 06.09.1997 tarihinde meydana gel-
mesinden sonra davalı ... hakkında 14.06.2002 tarihinde, asıl işverene 
karşı ise 04.01.2010 tarihinde açılmış, davalı asıl işveren süresindezama-
naşımı definde bulunmuştur.

Burada hemen belirtilmelidir ki davacıya karşı müteselsil sorumlu 
olanlardan, dava dışı alt işverenin sorumluluğu akitten, davalı asıl işvere-
nin sorumluluğu kanundan kaynaklandığından; diğer bir ifade ile asıl ve 
alt işveren işçiye karşı farklı hukuki sebepler nedeniyle sorumlu oldukla-
rından; davacı ile davalılar arasındaki ilişki, dava açıldığı tarihte yürür-
lükte bulunan mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 51. maddesi uyarınca 
eksik teselsül ilişkisine dayanmaktadır. 818 sayılı Kanun’un 134. mad-
desi hükmünün, eksik teselsülde yani BK’nın 51. maddesine dayanan 
müteselsil sorumlulukta uygulanma olanağı bulunmaması nedeniyle alt 
işverene karşı açılan davanın, davalı asıl işveren yönünden zamanaşımını 
kesmesi mümkün değildir. 

O hâlde mahkemece asıl işveren.... A.Ş.’ye karşı açılan davanın 10 yıl-
lık zamanaşımı süresi geçtikten sonra açılması nedeniyle reddi gerekir-
ken davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir. 
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Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, somut olayda 
davalı ...Ş. ile ... arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmadığı, ta-
raflar arasındaki sözleşmenin ‘Takım Sözleşmesi’ olduğu, ...’in alt işveren 
olarak değil takım kılavuzu olarak hareket ettiği, ... ile.... ..... A.Ş. temsil-
cisi ... arasında imzalanan 03.09.1997 tarihli sözleşmenin davalı şirketi 
sorumluluktan kurtarmak amacıyla muvazaalı olarak imzalandığı,.... ..... 
A.Ş.’nin meydana gelen zarardan ... ile birlikte müştereken ve mütesel-
silensorumlu olması nedeniyle davalı ... hakkında açılan davanın şirket 
bakımından zamanaşımı süresinin kesilmesine neden olacağı gerekçesiy-
le direnme kararının onanması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de bu 
görüş Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.

Hâl böyle olunca Yerel Mahkemece Hukuk Genel Kurulunca da benim-
senen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Diğer taraftan, her ne kadar gerekçeli karar başlığında dava tarihi 
14.06.2002 yerine 21.06.2013 olarak gösterilmiş ise de bu yanlışlığın ma-
hallinde düzeltilebilir maddi hata olduğu kabul edildiğinden ayrıca bozma 
nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ

(I) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin direnme 
hükmüne yönelik temyiz isteminin hukuki yarar yokluğundan REDDİNE 
26.02.2019 tarihinde oy birliğiyle,

(II) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında 
gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla 
uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 
429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek hâlinde temyiz peşin har-
cının yatırana geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 
12.03.2019 tarihinde yapılan ikinci görüşmede oy çokluğu ile kesin ola-
rak karar verildi.
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ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO 
•

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

ÖZET: Zamanaşımına uğramış bir bononun keşi-
decisine karşı sebepsiz zenginleşmeye dayanıla-
rak alacak davası açılabilir.
Bu davada ispat yükümlülüğü davalı keşideciye 
aittir.
Y. HGK. E: 2017/825 K: 2019/506 T: 02.05.2019

“…Davacı vekili, davalının keşidecisi müvekkilinin ise ciro yoluyla 
hamili bulunduğu herbiri 4.000,00 TL tutarındaki zamanaşımına uğra-
mış iki adet bono bedelinin ödenmemesi üzerine müvekkilince davalı 
aleyhine takip başlatıldığını davalının itirazı sonucu takibin durduğu-
nu belirterek, itirazın iptaliyle, takibin devamına ve % 20 oranındaki 
icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir.

Davalı vekili, davaya konu bonoların zamanaşımına uğradığını, ta-
raflar arasında temel borç ilişkisi bulunmadığını, davacının alacaklı ol-
duğunu kanıtlamakla yükümlü olduğunu bildirerek davanın reddini sa-
vunmuş ve % 20 oranındaki tazminatın davacıdan tahsilini istemiştir.

Mahkemece davaya konu edilen bonolardan 25.04.2010 vadeli ola-
nının daha önce en son hamili bulunan A.A.K. tarafından davalının da 
aralarında bulunduğu borçluları aleyhine takibe konu edildikten sonra 
belirtilen hamil tarafından dosya alacağından feragat edilip geri alın-
dığı ve vadesinden sonra davaya ciro olunduğu ancak bu teslime dair 
bir temlik şerhi bulunmadığından dolayı davacının bu senette meşru 
hamil olmadığının saptandığı, diğer 15.05.2010 vadeli senet bakımın-
dan ise bu senedin eski yasa zamanında zamanaşımına uğramasın-
dan ötürü artık dava tarihinde yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK'nun 
732. maddesi kapsamındaki sebepsiz zenginleşme hükümlerinin uy-
gulanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm 
davacı vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebep-
lere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, aşağı-
daki bendin kapsamı dışında kalan öteki temyiz itirazlarının reddine 
karar vermek gerekmiştir.
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2- Davaya konu edilen 24.02.2010 düzenleme 15.05.2010 vade ta-
rihli bonoyla ilgili temyiz itirazına gelindiğinde ise; davacı yanca taki-
be konu edilen bu bononun zamanaşımına uğradığı görülmekte olup, 
davacı hamil ile davalı keşideci arasında temel ilişki bulunmamakta-
dır. Bu durumda davalı keşideci (6762 sayılı TTK 644. madde) davanın 
açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 6102 sayılı Yasanın 732. maddesi 
uyarınca sebepsiz zenginleşmediğini kanıtlamakla yükümlüdür. Mah-
kemece bu olgular ve hukuki düzenleme gözetilerek davalı keşideciye 
sebepsiz zenginleşmediğini kanıtlama imkanı tanınarak tüm deliller 
birlikte değerlendirildikten sonra varılacak uygun sonuç dairesinde bir 
karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmey-
le yazılı şekilde hüküm tesisinde isabet görülmemiştir…”

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 iptali istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davalının keşidecisi olduğu 25.04.2010 ve 15.05.2010 
vade tarihli her biri 4.000,00TL bedelli bonoların ciro yoluyla müvekki-
line geçtiğini, müvekkilinin alacağını tahsil edemediğini, bonoların vade-
sinden itibaren üç yıllık sürenin dolduğunu ve zamanaşımına uğradığını, 
davalının sebepsiz zenginleştiğini,sebepsiz zenginleşen davalı hakkında 
icra takibi yapıldığını ancak icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini 
ileri sürerek, itirazın iptali ile %20 oranında icra inkâr tazminatının dava-
lıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, dava konusu bonoların zamanaşımına uğradığını, davacı-
nın varsa temel ilişkiye dayanabileceğini, yanlar arasında sözleşme ilişkisi 
bulunmadığını, davacının alacaklı olduğunu ispat etmesi gerektiğini, se-
bepsiz zenginleşme iddiasının itirazın iptali davasına konu edilemeyeceği-
ni belirterek davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, icra takibine konu 25.04.2010 vade tarihli bononun Ah-
met Ali Karadağ tarafından icra takibine konulduktan sonra davacıya tes-
lim edildiği, vadeden sonra yapılan cironun alacağın temliki hükmünde 
olduğu, davacının 25.04.2010 vadeli bonodan dolayı meşru hak sahibi 
olmadığı gerekçesiyle söz konusu bono nedeniyle açılan davanın reddi 
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gerektiği, dava konusu diğer bononun 15.05.2010 vade tarihli olup, bo-
nolarda zamanaşımı süresinin üç yıl olduğu ve icra takip tarihi itibariyle 
zamanaşımı süresinin dolduğu, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nu’nun (TTK) 690. maddesinde veya diğer hükümlerinde aynı Kanunun 
644. maddesinde düzenlenen keşidecinin sebepsiz zenginleşmesi ile ilgili 
bir hüküm veya atıf bulunmadığı, bu nedenle bonolara ilişkin olarak mül-
ga 6762 sayılı TTK’nın 644. maddesinin uygulanamayacağı, 6102 sayılı 
TTK’nın ise üç yıllık zamanaşımı süresi dolmadan 01.07.2012 tarihinde 
yürürlüğe girdiği, 6102 sayılı TTK’nın 778. maddesi gereğince keşideci-
nin sebepsiz zenginleşmesi ile ilgili aynı Kanunun 732. maddesinin bono-
lar hakkında da uygulanabileceği, ancak 6103 Türk Ticaret Kanununun 
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da eskiden olmayan bir 
kurumun yeni getirilmesi hâlinde eski olaylara da uygulanacağına ilişkin 
düzenleme bulunmadığı, önceki Kanun döneminde de zamanaşımına uğ-
rayan bonodan dolayı keşidecininsebepsiz zenginleşmesine ilişkin düzen-
leme olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık 
bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Mahkemece, önceki gerekçelerle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; somut 
olayda zamanaşımına uğrayan 15.05.2010 vade tarihli bono nedeniyle 
mülga 6762 sayılı TTK’nın 644. maddesi ve davanın açıldığı tarihte yü-
rürlükte bulunan 6102 sayılı TTK’nın 732. maddesi dikkate alındığında 
bono hamilinin sebepsiz zenginleşmeye dayalı olarak keşideciye başvuru 
imkânının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümüne geçmeden önce konuya ilişkin yasal düzenle-
melerin incelenmesinde fayda bulunmaktadır.

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 690. maddesi,

“Bononun mahiyetine aykırı düşmedikçe poliçelerin cirosuna ait (593-
602) ve vadeye dair (615 - 619) ve ödeme hakkındaki (620 - 624) ve öde-
meden imtina hâlinde müracaat haklarına dair (625 - 639, 641 - 643) ve 
araya girme suretiyle ödemeye ait (646, 650 - 654) ve suretlere müteallik 
(658, 659) ve bozup değiştirme hakkındaki (660) ve müruruzamana ait 
(661 - 663) ve iptale müteallik (669 - 677) ve tatil günleri, müddetlerin he-
sabı ve atıfet mehillerinin yasağı, poliçeye mütaallik muamelelerin yapıl-
ması icabeden yer ve imza hakkındaki (664 - 668) ve kanunlar ihtilafına 
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dair (678 - 687) inci maddeler hükümleri bonolar hakkında da caridir…” 
şeklinde düzenlenmiştir.

Mülga 6762 sayılı TTK’nın, Üçüncü Kitabının “Dördüncü Faslı”nı oluş-
turan “Kambiyo Senetleri” ile ilgili olarak “Birinci Kısım”da, poliçe hak-
kında geniş ve ayrıntılı düzenlemeye yer verilmiş; bono ve çeklere dair 
hükümlerde ise genelde, poliçe ile ilgili düzenlemeye göndermede bulu-
nulmakla yetinilmiştir. 

Bu cümleden hareketle, 6762 sayılı TTK’nın 690. maddesi yollaması 
ile bonolarda da uygulanması gereken aynı Kanunun 661. maddesinde, 
poliçeyi kabul edene (bonolarda keşideciye) karşı açılacak davaların va-
denin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı 
öngörülmüştür. 

Eş söyleyişle; alacaklı, senet borçlusu keşideciye karşı senetten doğan 
alacak hakkını vadeden itibaren üç yıl içinde kullanmadığında borçluya 
karşı müracaat hakkını yitirecek; senedin “bono” vasfında bir değişiklik 
söz konusu olmadığı için de keşideciye karşı müracaat olanağı kalmaya-
caktır. 

Diğer taraftan, mülga 6762 sayılı TTK’nın 644. maddesinde, keşideci 
ve poliçeyi kabul etmiş olan muhatabın, zamanaşımı sebebiyle poliçeden 
doğan borçları düşmüş olsa bile hamilin zararına ve sebepsizolarak ikti-
sap etmiş oldukları meblağ nispetinde ona karşı borçlu kalacağı hüküm 
altına alınmıştır. 

Çeklerle ilgili olarak mülga 6762 sayılı TTK’nın 730. maddesinde aynı 
Kanunun 644. maddesine göndermede bulunulmuş olmasına karşın, 
bonolara dair 690. maddesinde böyle bir atıfta bulunulmamıştır. Gerek 
doktrinde ve gerekse Yargıtay’ın istikrarlı uygulamasında, bono hamilinin 
mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (BK) 61. ve devamı maddeleri uya-
rınca sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre keşideciye müracaat edebi-
leceği kabul edilmekte ve özellikle doktrinde mülga 6762 sayılı TTK’nın 
690. maddesinde, aynı Kanunun 644. maddesine göndermede bulunul-
mamış olmasının makul bir izahının yapılamayacağı vurgulanmaktadır 
(Öztan F.: Kıymetli Evrak Hukuku 1997, s. 1021). 

Nitekim, aynı ilkeler Hukuk Genel Kurulunun 28.03.2001 tarih 
ve 2001/19-230 E., 2001/310 K., 23.01.2007 tarih ve 2007/19-132 
E., 2007/153 K., 17.09.2008 tarih ve 2008/12-542 E., 2008/521 K., 
01.06.2011 tarih ve 2011/12-338 E., 2011/378 K. sayılı kararlarında da 
vurgulanmıştır.
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Öte yandan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 778/1. maddesi, 

“Bononun niteliğine aykırı düşmedikçe; 

a) Poliçelerin cirosuna ilişkin 681 ilâ 690, 

b) Vadeye dair 703 ilâ 707, 

c) Ödeme hakkındaki 708 ilâ 712, 

d) Ödememe hâlinde başvurma haklarına dair 713 ilâ 727 ve 729 ilâ 
732, 

e) Araya girme suretiyle ödemeye ilişkin 734, 738 ilâ 742, 

f) Suretler hakkındaki 746 ve 747, 

g) Değiştirmeye dair 748, 

h) Zamanaşımına dair 749 ilâ 751, 

ı) İptale dair 757 ilâ 765,

i) Tatil günleri, sürelerin hesabı, atıfet sürelerine ilişkin yasak, poliçeye 
dair işlemlerin yapılması gereken yer ve imza hakkındaki 752 ilâ 756, 

j) Kanunlar ihtilâfına dair 766 ilâ 775 inci, maddeler hükümleri bono-
lar hakkında da geçerlidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun 732. maddesi,

“(1) Zamanaşımı sebebiyle veya poliçeden doğan hakların korunması 
için gerekli olan işlemlerin yapılmasının ihmal edilmiş olması dolayısıyla, 
düzenleyenin veya kabul edenin poliçeden doğan yükümlülükleri düşmüş 
bile olsa, bunlar poliçenin hamiline karşı, onun zararına zenginleşmiş 
olabilecekleri kadar borçlu kalırlar. 

(2) Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem, muhataba, yerleşim yerli 
bir poliçeyi ödeyecek olan kimseye ve düzenleyen, poliçeyi başka bir kişi 
veya ticari işletme hesabına düzenlemiş olduğu takdirde o kişiye veya ti-
cari işletmeye karşı da ileri sürülebilir. 

(3) Poliçeden doğan borcu düşmüş olan cirantaya karşı böyle bir istem 
ileri sürülemez. 

(4) Zamanaşımı süresi, poliçenin zamanaşımına uğradığı tarihi takip 
eden tarihten itibaren bir yıldır; ispat yükü, sebepsiz zenginleşmediğini 
iddia edene aittir” şeklinde düzenlenmiş olup, 6102 sayılı TTK’nın 778/1-
d maddesi uyarınca bononun niteliğine aykırı düşmedikçe aynı Kanunun 
732. maddesinin bonolar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Anı-
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lan düzenlenmede, zamanaşımına uğramış olan bono nedeniyle keşideci-
nin bono hamiline karşı onun zararına zenginleşmiş olabilecekleri kadar 
borçlu kalacağı belirtilmiş, bono hamili bu hakkını bononun zamanaşı-
mına uğradığı tarihi takip eden tarihten itibaren bir yıl içinde kullanabi-
lecektir. Bu durumda ispat yükü sebepsiz zenginleşmediğini iddia eden 
davalıya aittir.

Bu şekilde mülga 6762 sayılı TTK’daki eksiklik, 6102 sayılı Türk Ti-
caret Kanunu’nda giderilerek poliçedesebepsiz zenginleşme hükümlerini 
gösteren 732. maddesine, aynı Kanunun 778/1-d bendinde gönderme ya-
pılarak, gerek öğreti gerekse Yargıtay’daki baskın görüş Kanun maddesi 
olarak düzenlenmiştir. 

Somut olayda 15.05.2010 vade tarihli uyuşmazlığa konu bononun za-
manaşımına uğradığı ve icra takibinin üç yılı takip eden bir yıl içinde 
31.05.2013 tarihinde açıldığı anlaşılmakta olup, yanlar arasında sözleş-
me ilişkisi de bulunmamaktadır. Bu durumda davalı keşideci gerek mül-
ga 6762 sayılı TTK’nın 644. maddesi, gerekse yukarıda yapılan açıklama 
karşısında 6102 sayılı TTK’nın 732. maddesi uyarınca sebepsizzenginleş-
mediğini kanıtlamakla yükümlüdür. 

Bu durumda, Özel Daire bozma kararında ve yukarıdaki belirtilen bu 
ilave gerekçe dikkate alındığında yerel mahkemenin direnme gerekçesi 
usul ve yasaya aykırıdır.

Hâl böyle olunca direnme kararının, Özel Daire bozma kararında ve 
yukarıdaki belirtilen ilave gerekçe ve nedenlerle bozulmasına karar veril-
mesi gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen ve 
yukarıda açıklanan ilave nedenle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASI-
NA, istek hâlinde peşin temyiz harcının yatırana iadesine, aynı Kanun’un 
440-III/1. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 
02.05.2019 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi. 
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BELEDİYE ARSASI ÜZERİNE İNŞAAT 
• 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ZARARI

ÖZET: Belediyeye ait arsa üzerine yapılacak in-
şaat için belediye ile yüklenici arasında inşaat 
yapım sözleşmesi oluşturulmuş, bu inşaatların 
belediyenin güvencesi altında yapılacağı duyu-
rulmuş olup bu durumda yükleniciden daire satın 
alan üçüncü kişi tüketicinin zararından belediye 
de sorumludur.
Y. HGK. E: 2019/221 K: 2019/575 T: 16.05.2019

“...Davacı, arsa ve yapı sahibi olan davalı ... Başkanlığının yaptığı 
ihale sonrasında yüklenici olan diğer davalı B.B. A.Ş. ile 20.06.2006 
tarihli kat karşılığı inşaat yapım işi sözleşmesi imzaladığını, sözleşme 
tarihinden itibaren 26 ayda tamamlanacak olan ve Gedavet Konutları 
adını verdikleri 512 konutluk projenin davalı Belediyenin öncülüğünde 
ve davalılar tarafından birlikte yapıldığı yönünde gerek yazılı gerekse 
görsel medyada ilan, tanıtım ve reklam yapıldığını, tanıtım broşürle-
rinde, şantiye sahasında Belediyenin isminin yer aldığını ve flamasının 
dalgalandığını, davalı Belediyenin internet sitesinde Gedavet konutları 
projesinin kendisine ait olduğunu belirterek insanların bu konutlardan 
daire almalarının teşvik edildiğini, davalı Belediyenin verdiği güven ve 
garantörlük inancı nedeniyle davalı şirket ile yaptığı K. konutları satış 
sözleşmesi ile bir adet bağımsız bölümü davalı şirketten satın aldığını 
ve satış bedelini de davalı şirkete ödediğini, davalılar arasında yapılan 
sözleşmeye göre 2008 yılı sonunda teslim edilmesi gereken inşaatın 
en geç 5 aylık gecikme ile tamamlanması gerekirken tamamlanma-
dığını, inşaatın bitmemesi ve dairelerin teslim edilmemesi nedeniyle 
davalılara yaptığı müracaat üzerine davalı Belediyenin sorunu çöze-
ceğini bildirdiğini ancak toplam 33 ay süre uzatımına rağmen sorunun 
çözülmediğini sonrasında da davalı Belediyenin kendi alacağı daireleri 
tamamlattıktan sonra davalı şirket ile yaptığı kat karşılığı inşaat ya-
pım sözleşmesini feshettiğini ve bu sözleşmenin 22. maddesi gereğince 
de fesih nedeniyle davalı şirketin hiçbir hak talep edemeyeceğini, tüm 
taşınmazların davalı Belediyeye kaldığını, inşaatın bitirilmemesinde 
ve ihalenin borca batık olduğu anlaşılan şirkete verilmesinde davalı 
Belediyenin kusurlu ve sorumlu olduğunu, projeden daire satın alan 
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kişiler aleyhine davalıların haksız ve hukuka aykırı olarak zenginleş-
tiğini ileri sürerek satın aldığı ve bedelini ödediği bağımsız bölümün 
tapu kaydının iptali ile adına tesciline, geç teslim nedeniyle kira bedeli 
olarak 500.00.TL ile tapu tescilinin mümkün olmaması halinde taşın-
mazın rayiç değerinin işleyecek ticari faizi ile tahsilini istemiş, yargıla-
ma sırasında verdiği 14.05.2013 tarihli ıslah dilekçesi ile de rayiç bedel 
olarak N Blok 2. Kat. 5 nolu daire için 160.000.00.TL' nın 30.12.2008 
tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve 
müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı ..., idari yargının görevli olduğunu, davacı ile aralarında söz-
leşme ilişkisinin bulunmadığını, kendisine husumet yöneltilemeyeceği-
ni, davacı ile diğer davalı şirket arasında yapılan sözleşmenin adi yazı-
lı şekilde yapıldığından geçersiz olduğunu ve bu sözleşmeye kefaletinin 
olmadığını savunarak davanın usul ve esastan reddini dilemiştir. 

Davalı şirket, davalı Belediyenin kat karşılığı inşaat sözleşmesinde-
ki edimlerini yerine getirmediğini, Belediye tarafından hak edişlerinin 
ödenmemesinden dolayı borçlarını ödeyemediğini, davalı Belediyenin 
hissesine düşecek daireleri tamamlattıktan sonra aralarındaki sözleş-
meyi haksız olarak feshettiğini, asıl sorumluluğun davalı Belediyede 
olduğunu, davacı ile arasındaki sözleşmenin geçerli ve yürürlükte oldu-
ğunu ileri sürerek davanın reddini dilemiştir. 

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 21.01.2008 tarihli K. Ko-
nutları satış sözleşmesinin feshine, 134.000.00.TL sözleşme bedelinin 
davalılardan müştereken ve müteselsilen, 26.000.00.TL rayiç değer 
farkının davalı Boytaş A.Ş.'den olmak üzere toplam 160.000.00.TL'nın 
134.000.00.TL'sına dava tarihinden, 26.000.00.TL'sına ıslah tarihinden 
yasal faiz işletilerek davalılardan tahsiline, fazlaya ilişkin (kira) ta-
lebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ... davalı ... tarafından 
temyiz edilmiştir. 

1-Davacının kira kaybı ile ilgili temyiz itirazı yönünden; Dosyadaki 
yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici neden-
lere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına 
göre davacının bu yöne ilişkin temyiz itirazının reddi gerekir. 

2-Davacının ticari faiz ile ilgili temyiz itirazı yönünden; Davacı alı-
cı ile sözleşme yapan yüklenici davalı şirketin tacir olması nedeniyle 
avans faizine hükmedilmesi gerekirken mahkemece, yasal faizi ile bir-
likte tahsiline karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nede-
nidir.
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3-Arsa sahibi olan davalı ... Başkanlığının yaptığı ihale sonrasında 
ihaleyi kazanan yüklenici diğer davalı B.B. A.Ş. ile 20.06.2006 tarihin-
de kat karşılığı inşaat yapım işi sözleşmesi imzaladığı, bu sözleşmeye 
göre, davalı Belediyenin arsası üzerine davalı şirket tarafından 512 
daire inşa edileceği, bu dairelerden toplam 128 adedidin davalı Bele-
diyeye kalan 384 adedidin de davalı şirkete ait olacağı, davalı şirketin 
128 adet daireden başka 267.800.00.TL bedeli de ayrıca davalı Bele-
diyeye ödeyeceği, 26 aylık inşaat süresi sonunda inşaatın 20.08.2008 
tarihinde bitirileceği, bu süre içerisinde inşaat tamamlanamazsa gün-
lük 400.00.TL ceza alınacağı ve bu cezanın 120 günü geçemeyeceği, 
120 günün sonunda inşaatın tamamlanamaması halinde Belediye 
Encümeni tarafından takdir edilecek ceza ve gün ile inşaatın tamam-
latılabileceği gibi yatırılan bedel ve teminatın irat kaydedilerek söz-
leşmenin feshine Belediye Encümeninin yetkili olduğu, inşaatın hangi 
safhasında olursa olsun yüklenici şirketin sözleşmeye uymaması halin-
de Belediyenin ihtarı ve 10 günlük süre sonunda davalı belediyenin tek 
taraflı mukaveleyi feshedebileceği, tek taraflı fesih halinde yapılan in-
şaat bedelinden ve inşaat için alınan şantiyedeki malzemelerden yük-
lenici şirketin hiçbir hak talep edemeyeceği, inşaatın ilerleme seviyesi-
ne göre davalı şirkete verilecek dairelerin davalı şirkete yada şirketin 
göstereceği üçüncü kişilere tapudan davalı ... tarafından devredileceği, 
davalı yüklenici şirketin K. Konutları satış sözleşmesi ile davacı alıcı-
ya bağımsız bölüm sattığı, davalı ... Encümeninin 25.03.2009 tarihli 
karar ile davalı şirkete inşaatı tamamlamak için günlük cezai şartta 
uygulayarak 30.11.2009 tarihine kadar ek süre verdiği, davalı yükle-
nici şirket ile yapı ve arsa sahibi olan davalı ... arasında 07.10.2009 
tarihinde yapılan ek sözleşme ile yüklenicinin çalışmalardaki ağırlığı 
Belediyeye verilecek 128 daire üzerinde yoğunlaştırılacağının karar-
laştırıldığı, davalı ... Encümeninin 07.07.2010 tarihli kararı ile de dava-
lı yükleniciye günlük cezai şart karşılığında 30.05.2011 tarihine kadar 
ek süre verildiği, davalı Belediyenin 15.07.2011 tarihli ihtarname ile 
sözleşmeye uygun davranarak inşaatı tamamlaması için yükleniciye 
10 günlük süre verdiği ve 17.08.2011 tarihinde davalı ... Encümeni ta-
rafından davalı yüklenici ile yaptıkları kat karşılığı inşaat yapım işi 
sözleşmesini feshettiği, sözleşme süresi içerisinde davalı Belediyenin 
davalı yüklenici şirket veya bu şirketin davalı Belediyenin gösterdiği 
üçüncü kişilere toplam 180 adet bağımsız bölümün tapudan ferağının 
verildiği, davalı şirketin sözleşmenin haksız feshedildiğinin tespiti yö-
nünde davalı Belediyeye karşı açtığı davanın .... 1. Asliye Ticaret Mah-
kemesinin 29.0.2013 tarih ve .... Esas .... Karar sayılı kararı ile reddine 
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karar verildiği ve verilen kararın temyizi üzerine Yargıtay 23. Hukuk 
Dairesinin 25.12.2013 tarih ve .... Esas .... Karar sayılı ilamı ile onandı-
ğı dosya kapsamı ile sabittir. 

Her ne kadar mahkemece, davalı şirketin G.  Konutları projesinin da-
valı ... Belediyesi desteği ile yapıldığını kamuoyuna duyurduğu, davalı 
Belediyenin buna ses çıkarmadığı gibi projeyi tamamen benimseyerek 
ve sahiplenerek Belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiği, projeyi Be-
lediyeye ait bilboardlarda, çöp kamyonlarında, Belediyenin her türlü 
yayın organlarında halka duyurduğu, projenin kısa sürede tamamla-
nacağı sözünü verdiği, tüm katalog ve broşürlerde Belediyenin isim ve 
logosunun kullanıldığı, bunun da ötesinde davalı Belediyenin bir kısım 
alıcılara kat irtifakını doğrudan devrederektapunun da devredileceği 
yönünde davacı alıcıda haklı bir güven oluşturduğu gerekçesi ile da-
vacı alıcı ile davalı yüklenici şirket arasında yapılan satış sözleşme-
sinden doğan davacı zararından güven sorumluluğu gereğince davalı 
Belediyenin de sorumlu olduğuna karar verilmiş ise de; sözleşmenin 
nisbiliği ilkesi gereğince sözleşmeler ancak taraflarını bağlar. Davalı 
..., davalı yüklenici şirket ile davacı alıcı arasında imzalanan konut 
satış sözleşmesinde taraf değildir. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan 
davalı Belediyenin, davalı yüklenici şirketin kusurundan dolayı davacı 
alıcının doğan zararından sorumluluğu söz konusu olamaz. Bu yöndeki 
zararın tazmini talebinde davalı Belediyeye husumet düşmez. O halde 
mahkemece, davalı ... yönünden açılan davanın pasif husumet yokluğu 
nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken az yukarıda yazılı şekil-
de karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir. 

4-Bozma nedenine göre davacı ile davalı Belediyenin diğer temyiz 
itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir...”

gerekçesiyle ve oy çokluğuyla bozularak dosya yerine geri çevrilmekle 
yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnil-
miştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava taşınmaz satış sözleşmesinden tüketicinin ayıp iddiasıyla dönme 
ve tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili müvekkilinin Konya ili, Meram ilçesi, Kozağaç mevkiinde 
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bulunan “Gedavet Konutları” isimli projeden satın aldığı taşınmazların 
davalı Boytaş Boyacıoğlu İnş. A.Ş. (yüklenici Şirket) ile aralarındaki söz-
leşmede kararlaştırılan tarihte teslim edilmediğini, davalıların kendi içle-
rindeki hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle inşaatın tamamlanmadığını, söz 
konusu projenin davalı ... (Belediye) ile davalı yüklenici şirketin işbirliği 
ile yapılacağı konusunda yaratılan güven sebebiyle taşınmaz satın alan 
müvekkilinin mağduriyetinden her iki davalının da sorumlu olduğu ileri 
sürerek satış sözleşmesinin feshine, rayiç değerin tespitiyle ıslahla bir-
likte bu değerin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı yüklenici Şirket vekili müvekkilinin davalı ... ile aralarındaki 
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde edimlerini yerine getir-
mekteyken hak edişlerinin vaktinde ödenmemesi nedeniyle işlerini yürü-
temez hâle geldiğini, müşterilerinin gözünde değer kaybettiğini, müvekki-
line atfedilebilecek herhangi bir kusur bulunmadığını savunarak davanın 
reddini istemiştir.

Davalı ... vekili müvekkilinin tarafı olmadığı satış sözleşmesinin ifa 
edilmemesinden sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını, projenin 
Belediyenin güvencesiyle yapıldığı yönünde herhangi bir garantörlüğünün 
bulunmadığını, yüklenici Şirket ile aralarındaki sözleşmenin haklı neden-
lerle feshedildiğini savunarak öncelikle davanın müvekkili yönünden sıfat 
yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece; davalı yüklenicinin, bu projenin davalı Belediyenin deste-
ği ile yapıldığını kamuoyuna duyurduğu, Belediyenin buna ses çıkarma-
dığı gibi projeyi tamamen benimseyerek ve sahiplenerek belediyenin tüm 
imkânlarını seferber ettiği, belediyeye ait billboardlarda, çöp kamyonla-
rında, belediyenin her türlü yayın organında halka duyurduğu gibi bir kı-
sım alıcılara kat irtifakını doğrudan devrederektapunun da devredileceği 
yönünde haklı bir güven yarattığı, Hukuk Genel Kurulu kararlarında da 
açıklanan güven sorumluluğuna ilişkin ilkeler uyarınca davacının zararı-
na sebep olan fiilin sadece yüklenici Şirkete değil Belediyeye de ait olduğu, 
bu nedenle her iki davalının da doğan zarardan sorumlu tutulması gerek-
tiği, süresinde ifa edilmeyen sözleşmenin davalılar arasındaki arsa payı 
karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle ifasının da imkânsız 
hâle geldiği, bu nedenle davacının sözleşmeden dönme ve menfi zararını 
isteme hakkının doğduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile satış 
sözleşmesinin feshine, (davalı ... yalnızca sözleşme bedeli tutarıyla sınır-
lı olmak üzere) taşınmazın rayiç değerinin davalılardan müştereken ve 
müteselsilen tahsiline, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiştir. 
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Davalı ... ve davacı vekilinin temyiz itirazları üzerine hüküm Özel Dai-
rece yukarıda karar başlığında yazılı gerekçelerle bozulmuştur.

Bozma kararına karşı Yerel Mahkemece ilk karar gerekçeleri tekrar 
edilmek suretiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararının davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzeri-
ne Hukuk Genel Kurulu 28.01.2018 tarihli kararı ile Özel Daire bozma 
kararının, müşterek ve müteselsil diğer borçlunun sıfatının bulunmadı-
ğının saptamış olması nedeniyle, davalı yüklenici Şirketin aleyhine olan 
bu karara karşı ilk kararı temyiz etmese bile karar düzeltme isteminde 
bulunabileceği, bu nedenlerle, iflâs tarihi itibariyle davalı şirket yönün-
den de eldeki davanın derdest olduğu, davalı şirketin iflâsından haberdar 
olan mahkemenin bu aşamadan sonraki tüm tebligatı henüz iflâs idaresi 
oluşmadığından Ankara 21. İcra (İflâs) Dairesine gönderdiği, dava İcra 
ve İflâs Kanunu'nun (İİK) 194. maddesine göre durduğundan, müflis da-
valı şirket bakımından karar düzeltme süresi işlemeye başlamadığı, bu 
sürenin ikinci alacaklılar toplanmasından on gün sonra işlemeye başla-
yacağı, somut olayda müflis statüsünü kazanan davalı yüklenici şirket 
bakımından davanın hâlen derdest olduğu fakat İİK’nın 194. maddesi ge-
reğince durduğu gözden kaçırılıp, karar düzeltme aşaması tamamlanmış 
gibi dosya esas defterine kaydedilerek verilen direnme kararının usule 
aykırı olduğu, hâl böyle olunca mahkemece anılan maddede gösterilen ve 
açıklanan ilkeler çerçevesinde davalı müflis şirketin iflâs idaresine bozma 
kararının tebliği ve karar düzeltme için gereken sürenin beklenmesinden 
sonra hâsıl olacak sonuca göre dosyanın esas defterine kaydı ile taraf teş-
kili sağlanarak bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle direnmeye konu 
uyuşmazlık incelenmeksizin oy çokluğuyla bozulmuş, Yerel Mahkemece 
usule yönelik bu bozma gerekleri yerine getirilmiş ve sonrasında önceki 
ile aynı direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, somut 
olay bakımından satım sözleşmesine taraf olmayan Belediyenin bu söz-
leşmenin ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin sözleşmeden dönme irade-
si neticesinde talep ettiği tazminat bedelinden sözleşmenin tarafı şirket 
ile birlikte güven sorumluluğu ilkesi çerçevesinde sorumlu tutulmasının 
mümkün olup olmadığı, burada varılacak sonuca göre Belediyenin açılan 
davada taraf sıfatının bulunduğu yönündeki direnme gerekçesinin usul ve 
yasaya uygun bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. 
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Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle taraf sıfatı kavramı üzerinde du-
rulmasında yarar bulunmaktadır. 

Sıfat, dava konusu sübjektif hak (dava hakkı) ile taraflar arasındaki 
ilişkidir. Taraf ehliyeti, dava ehliyeti ve davayı takip yetkisi davanın taraf-
larının kişilikleriyle ilgili olduğu hâlde, taraf sıfatı dava konusu sübjektif 
hakka ilişkindir. 

Dava dilekçesinde davacı ... davalı olarak gösterilen kişiler, biçimsel 
açıdan o davanın taraflarıdır. Ancak mahkemenin taraflar arasında dava 
konusu hakkın esası hakkında bir karar verebilmesi için, bu kişilerin o 
davada gerçekten davacı ... davalı sıfatına sahip olmaları gerekir.

Eldeki uyuşmazlık itibariyle önem arz eden davalı sıfatı ise bir sub-
jektif hak kendisinden davalı olarak istenebilecek olan, o hakka uymakla 
yükümlü (borçlu) kişiyi ifade eder.

Bir subjektif hakkın sahibi ve o hakka uymakla yükümlü olan kişinin 
kimler olduğu, başka bir anlatımla bir davada, davacı ... davalı sıfatının 
kime düştüğü tamamen maddî hukuka göre belirlenir. 

Sıfatın usul hukukunu ilgilendiren yönü ise şu şekilde açıklanabilir: 
Bir davanın tarafları (veya taraflardan biri) o davada gerçekten taraf sıfa-
tına sahip değilse mahkeme, dava konusu hakkın mevcut olup olmadığı 
hakkında inceleme yapıp karar veremez; davanın sıfat yokluğundan red-
dine karar verir ve bu karar, davanın mesmu olmadığına (dinlenemeye-
ceğine) yönelik olmasa da yine davanın esasına ilişkin, taraf olarak göste-
rilenlerden birinin taraf sıfatının bulunmadığını tespit eden bir karardır.

Mahkemenin sıfat yokluğunu kendiliğinden gözetmesi gerekir. Çünkü 
sıfat yokluğu, bir defi değil, davada taraf olarak gözüken kişiler arasında 
dava konusu hakkın doğumuna engel olan bir itirazdır.

Sıfata ilişkin bu açıklamalardan sonra somut uyuşmazlıkta davalı Be-
lediyenin taraf sıfatının bulunup bulunmadığının ortaya konulabilmesi 
için direnme kararına esas alınan “güven sorumluluğu” kavramı irdelen-
melidir.

Kendine özgü mahiyet arz eden güven sorumluluğu bir kişinin dav-
ranışlarıyla başkalarında yarattığı haklı beklentiler nedeniyle oluşan gü-
ven ilişkisinden kaynaklanır. Temeli Alman Borçlar Kanunu’nda yer alan, 
borçlar hukuku mevzuatımızda düzenlemesi bulunmamakla birlikte ge-
rek Türk hukukunda gerekse İsviçre hukukunda kendisine uygulama 
yeri bulan bu teori bir kimsenin kendi yarattığı dış görünüşün meydana 
getirdiği sonuçlara kendisinin katlanmasının gerekliliği, aksi yönde bir 
düşüncenin iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil edeceği kabulüne dayanır.
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Bu sorumluluğun varlığından söz edilebilmesi için güvenin haklı ve 
korunmaya layık olması, karşı tarafça yaratılan güven hissi nedeniyle ha-
reket ettiğini ileri süren kişinin de dürüst olması gereklidir. 

Kusur sorumluluğu hâllerinden sayılan bu kavram herhangi bir söz-
leşme ilişkisinin varlığını gerektirmediğinden taraf iradesinden bağımsız 
bir sorumluluk sebebi olduğu gibi (Canaris, Claus – Wilhelm, Ansprüche 
wegen “positiver Vertragsverletzung” und “Schutzwirkung für Dritte” bei 
nichtigen Verträgen, Zugleich ein Beitrag zur Vereinheitlichung der Regeln 
über die Schutzpflichtverletzungen, JZ, 1965, s. 479- atıf yapan; Durak, 
Y.: Güven Sorumluluğu ve Culpa In Contrahendo, Selçuk Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Dergisi, C.25, S.1, 2017, s. 242) sözleşmeye taraf olmayan 
üçüncü bir kişiyi bir anlamda borç ilişkisinin tarafı hâline getirerek borç 
ilişkilerinin nispiliği kuralını da genişletir mahiyettedir. 

Borçlar hukukunda egemen olan sözleşmelerin nispiliği kuralı gereğin-
ce borç ilişkilerinden doğan alacak hakkının aynî haklarla kişilik hakla-
rının aksine, hukuki nitelikleri itibariyle nispi bir hak olması, daha açık 
anlatımla alacaklının bu hakkı sadece borçluya karşı ileri sürebilmesi 
anlamına gelir ve üçüncü kişiler, borç ilişkisi ile ilke olarak borç altına 
girmedikleri, bir hak kazanmadıkları için, bu hakkın onlara karşı ileri 
sürülebilmesi, kural olarak mümkün değildir (Eren, F.: Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 22. b. Ankara 2017, s.18). Ne var ki hukuki ilişkilerdeki 
nispilik mutlak bir kural olmayıp, bu ilişkinin üçüncü kişilere de etkili ol-
masını sağlayan kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan istisnalar söz 
konusu olabileceği gibi yukarıda da değinildiği üzere kimi durumlarda 
sözleşmeye taraf olmayan kişinin yarattığı görünüş de bu sonucu doğu-
rabilecektir.

Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 311. maddesinde “üçüncü kişinin, 
özellikle karşı tarafa önemli ölçüde bir güven vererek sözleşme müzakere-
lerini ve sözleşmenin meydana gelmesini ciddi derecede etkilemiş olduğu 
hâllerde” söz konusu olacağı açıklanarak yasal düzenlemeye kavuşmadan 
daha da önce bu görünüşten doğan sorumluluk hâli İsviçre Hukukunda 
tartışılmış olup konu ile ilgili en önemli kararlardan biri 21.06.1994 ta-
rihli (BGE 120 11 331) “Swissair” kararıdır.

Bahsi geçen kararda Federal Mahkeme yapılan reklamlarda toplum 
nezdinde ticari faaliyetleri ile takdir kazanmış bir şirketin umumu karşı 
oluşturduğu bir güven, bir hukuki görünüşün varlığı ile bu görünüşe ina-
nan ve güvenen kişilerin haklı güveninin korunacağı, bu nedenle meydana 
gelen zararlarından Swissair’in de sorumlu tutulması gerektiği sonucuna 
varılmıştır.
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Türk Borçlar Hukuku uygulamasında da yasal düzenlemesi bulunma-
yan bu sorumluluk hâli son dönemde yargı kararları ile tartışılmış ve 
kabul görmüştür.

Nitekim Hukuk Genel Kurulunun 04.05.2011 tarihli, 2011/13-56 E., 
2011/264 K. sayılı kararında davalı sıfatıyla yer alan başka bir belediye 
başkanlığı aynı zamanda ortağı olduğu şirketin inşa edeceği devremülk-
lerle ilgili olarak, şirket yetkilisine belediye başkanı tarafından temsil yet-
kisi verilmesi, reklam ve ilanlarda projenin Belediyenin güvencesi altında 
halka duyurulmuş olması gibi nedenlerle yarattığı güven çerçevesinde so-
rumlu tutulmuştur.

Bu açıklamalardan sonra somut olay incelendiğinde; 

Davalılar arasındaki 20.06.2006 tarihli “Kozağaç Mahallesi Kat Karşı-
lığı İnşaat Yapım İşi” başlıklı sözleşme gereğince davalı Şirket tarafından 
davalı Belediyenin taşınmazı üzerinde inşa edilecek toplam 512 daireden, 
inşaatın yapım işi karşılığında 128 tanesinin davalı Şirkete ait olacağı 
kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda davalı Şirket dairelerin bir kısmını 
davacının da aralarında olduğu tüketicilere satmış, sonrasında davalılar 
arasındaki ihalenin 17.08.2011 tarihinde feshedilmesi nedeniyle davalı 
Şirket eliyle inşaatların tamamlanması mümkün olmamış, eldeki dava 
ile bu nedenle doğan zararın hem Şirket hem Belediyeden müştereken 
vemüteselsilen tazmini istenmiştir. 

Davalı ... satış sözleşmesinin tarafı değil ise de, K. Konutları isimli pro-
jenin reklam, ilan, broşür ve diğer tanıtım faaliyetlerinde Belediyenin ismi 
ve logosu davalı Şirket ile birlikte, yan yana yer almış, inşaatın Belediye ile 
işbirliği içerisinde yürütüldüğü açıkça vurgulanmış, bizzat o dönemin be-
lediye başkanının söz konusu proje ile ilgili demeçleri halka duyurulmuş, 
inşaatın Belediyenin öncülüğünde yapıldığı pek çok tanıtım materyalinde 
vurgulanmış, yerel ve ulusal gazetelerde, haber sitelerinde aynı husus-
lar belirtilerek projenin reklamı yapılmış, Belediyenin internet sitesinde 
dahi projenin kendilerinin öncülüğünde inşa edileceği bildirilmiş, inşaa-
tın açılışında bizzat Belediye Başkanı yer almıştır. Tüm bu hususlar pro-
je ile ilgilenen alıcılarda inşaatın Belediyenin güvencesi altında yapıldığı 
hususunda haklı ve korunmaya değer güven oluşturduğu açıktır. Davalı 
... tarafından diğer davalı yüklenici Şirket’e tanıtım materyallerinde bele-
diyenin isminin kullanılmaması yönünde ihtarlar gönderildiği, bu nedenle 
sorumluluklarının bulunmadığı savunulmuş ise de, bu yönde kamuoyuna 
yapılmış herhangi bir bilgilendirme mevcut olmadığı gibi, tam tersine yal-
nızca ilan ve broşürler değil pek çok iletişim platformunda da Belediyenin 
desteğinin varlığı benimsenmiş, Belediyeye ait bilboardlarda ve çöp kam-
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yonlarında dahi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği Belediyeye 
ve davalı Şirkete düşecek daireler arasında hiçbir ayrım gözetilmeksizin, 
projenin Belediye-Şirket işbirliği ürünü olduğu görüntüsü yaratılmıştır. 

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, sözleşmenin 
nispiliği ilkesi gereğince Belediyenin sorumluluğuna gidilemeyeceği, aksi 
yöndeki bir kabulün arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri uygulaması-
na aykırı düşeceği, Belediyenin kendisine düşecek dairelerin satışı için 
reklamlarda yer aldığı, garantörlüğünün bulunmadığı, bu nedenle Özel 
Daire bozma kararının yerinde olduğu ve direnme kararının bozulması 
gerektiği yönündeki görüş açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğu tarafın-
dan benimsenmemiştir.

Sonuç itibariyle yerel mahkemenin satış sözleşmesinin davalı Şirket 
tarafından ifa edilememesi nedeniyle diğer davalı Belediyenin güven so-
rumluluğu gereğince davada sıfatının bulunduğu yönündeki direnme ge-
rekçesi usul ve yasaya uygun olup yerindedir. 

Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki direnmeye ilişkin gerekçeli karar-
da davacı adının Emine Doğru Mattern olarak gösterilmesi gerekirken bu 
kişinin verdiği tevkil yetkisi ile onun adına vekil tayin edip eldeki davanın 
açılmasını sağlayan ...’nun gösterilmiş olmasının mahallinde her zaman 
düzeltilebilecek mahiyette maddi hata teşkil ettiği değerlendirilmiş ve bu 
husus işin esasına etkili görülmemiştir.

Hâl böyle iken uyuşmazlık noktasına yönelik direnme yerinde görül-
mekle beraber Özel Dairece bozma nedenine göre davalı Belediyenin sair 
temyiz itirazları incelenmediğinden bu konuda inceleme yapılmak üzere 
dosya Özel Daireye gönderilmelidir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun olup davalı ... vekilinin 
sair temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 13. HUKUK DAİRESİ 
BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE, 6100 sayılı Hukuk Muhakemele-
ri Kanunu'nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesi uyarınca kararın 
tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak 
üzere 16.05.2019 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi. 
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BOŞANILAN EŞLE BİRLİKTE YAŞAMA • SGK İŞLEMİ 

ÖZET: Kurumun denetim ve kontrol ile görevlen-
dirilmiş memurları tarafından yapılan incelemele-
re dayalı tutanakların değerlendirildiği ve varılan 
sonucun yazıya geçirildiği raporların, sadece me-
mur veya müfettiş tarafından düzenlenmiş olma-
ları, anılan raporların 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 
92/son maddesi ile 5510 Sayılı Kanun’un 59 ve 
100. maddeleri kapsamında aksinin yazılı delille 
kanıtlanması gereken belgeler olarak kabulleri 
için yeterli değildir. Ayrıca 5510 Sayılı Kanunun 
59/2. maddesinde belirtilen aksi sabit oluncaya 
kadar geçerli olan tutanakların, Kurumun dene-
tim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları ta-
rafından belgelere dayalı olarak düzenlenmiş ol-
ması veya belgeye dayalı olmamakla birlikte hazır 
bulunan işveren, işçi veya üçüncü kişi beyanları 
uyarınca düzenlenerek, doğruluğu ilgili kişilerin 
imzaları ile tasdik edilen ve imza inkârına konu 
olmayan tutanaklar olması gerekmektedir.
Buna göre, 5510 Sayılı Kanun’un 59 ve 100. mad-
delerinde söz edilen görevliler tarafından düzen-
lenen tutanaklar üçüncü kişilerin imzalı beyanları 
alınarak düzenlenmiş ve imza inkârına da konu 
olmamış ise artık aksi sabit oluncaya kadar ge-
çerli kabul edilecektir. Bu tutanakların aksi ise 
ancak yazılı delille ispatlanabilir.
Y. HGK E:2016/922 K:2019/1188 T:14/11/2019  

“...Asıl dava, Kurumun ölüm aylığının iptaline yönelik işlemin iptali, 
birleşen dava ise, yersiz ödenen ölüm aylıkların tahsiline yönelik icra 
takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle asıl davanın kabulüne, 
karşı davanın reddine karar verilmiştir.

Davacıya babasından ölüm aylığı bağlandığı, Sosyal Güvenlik Kont-
rol Memuru tarafından yapılan araştırmalar sonucu davacının bo-
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şanmış olduğu eşi ile birlikte fiilen yaşamakta olduğu tespit edilerek 
almakta olduğu maaşı kesilerek adına borç kaydedildiği anlaşılmak-
tadır.

Mahkemece, davacının boşandığı eşi ... ile fiilen birlikte yaşamadık-
ları ve davanın kabulü yönünde karar verilmiş ise de bu karar hatalı 
değerlendirmeye dayalıdır.

Uyuşmazlığın çözümü açısından özellikle belirtilmelidir ki, 5510 sa-
yılı Kanunun 59 ve 100. maddeleri uyarınca Kurumun denetim ve kont-
rol ile görevlendirilmiş memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi 
kanıtlanıncaya kadar geçerlidir, diğer bir anlatımla; yetkili kişilerce 
düzenlenen ve tarafların ihtirazi kayıt koymaksızın imzaladığı tuta-
naklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olup, aksi ancak yazılı delille 
kanıtlanabilir.

Sosyal Güvenlik Kontrol memurlarınca tutulan tutanakta, apartman 
yönetici yardımcısı ve apartman görevlisinin beyanında davacının 
boşandığı eşi ile birlikte aynı adreste ayrılmadan birlikte yaşadıkla-
rı, muhtarlıkta aynı adrese sahip oldukları, apartman aidat listesinde 
eski eş Ahmet’in isminin yazılı olduğu ve aidatların Ahmet tarafından 
ödendiği hususlarında yapılan tespitlerin aksi ispatlanamamıştır. Aylı-
ğın kesilme işlemine ilişkin Kurum işlemi yerinde olduğundan asıl da-
vanın reddi gerekirken mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi; 
usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mah-
kemece hatalı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, 
usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı-karşı davada davacı Kurum vekilinin bu yönleri 
amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır...”

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; asıl dosyada Kurum işleminin iptali, birleşen dosyada ise itira-
zın iptali istemine ilişkindir.
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Asıl dava dosyasında davacı vekili; müvekkilinin almakta olduğu ölüm 
aylığının Haziran 2011 tarihinden itibaren kesildiğini, işlem gerekçesinin 
fiili birliktelik isnadı olduğunu, aldatılan müvekkilinin 2000 yılında bo-
şandığını ve iki çocuğuyla birlikte yaşamaya başladığını, boşandığı eşinin 
ise başka bir kadınla evlendiğini ve yıllarca çocukları için ödemesi gere-
ken iştirak nafakasını ödemediğini, daha sonra bir ev satın alan eski eşin 
yıllarca nafaka ödememiş olması nedeniyle müvekkili ve çocuklarının bu 
evde oturmalarını istediğini, ekonomik sıkıntılar içerisinde çocuklarını 
büyüten ve onların iyi bir eğitim almasını isteyen müvekkilinin bu teklifi 
kabul ettiğini ve bu evde çocuklarıyla birlikte kaldığını, boşandığı eşinin 
ise zaman zaman çocuklarını görmek için eve geldiğini, yapılan ihbarın 
ve kurum denetçilerince düzenlenen tutanakların gerçeği yansıtmadığını, 
aylık almak amacıyla bir boşanma söz konusu olmadığı gibi müvekkili-
nin boşandığı eşiyle karıkoca hayatı yaşamak maksadıyla tekrar bir araya 
gelmediğini, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nu’nun 56. maddesinin son fıkrası uygulamasının, Anayasal düzenlemele-
re aykırı olduğunu ileri sürerek ölüm aylığının kesilmesine ilişkin işlemin 
iptaline, aylığın yeniden bağlanmasına ve kesilen aylıkların yasal faiziyle 
birlikte iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, yetim aylığının kesilmesi işleminin hukuka uygun ol-
duğunu savunarak davanın reddini istemiş; birleşen davada ise, davalıya 
yersiz ödenen ölüm aylığı ve tedavi giderlerinin tahsili yönünde başlat-
tıkları takibe haksız şekilde itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptaline 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece verilen ilk karar ile... ...’in eski eşi ... ile birlikte yaşama-
dıklarının tespit olunduğu gerekçesiyle asıl dosya yönünden davanın ka-
bulüne, birleşen davanın reddine karar verilmiştir.

Özel Dairece bu tür davalarda, eylemli olarak birlikte yaşama olgusu-
nun tüm açıklığıyla ve özellikle taraflar arasındaki uyuşmazlık konusu 
dönem yönünden ortaya konulması önem arz ettiği, mahkemece verilen 
hüküm eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olduğu, özellikle tanık be-
yanları arasındaki çelişkinin giderilmesi, sitede oturan diğer sakinler re-
sen tespit edilerek bilgisine başvurulması gerektiği yönündeki gerekçe ile 
ilk hüküm bozulmuştur.

Mahkemece bozma kararına uyularak yapılan yargılama sonunda top-
lanan deliller yeniden değerlendirilmiş ve komşu tanıkların ittifakla da-
vacı ... ...’in boşandığı eşi ile aynı binada kaldıklarını görmediklerini, bo-
şanılan eşin sadece müşterek çocukları görmek amacıyla binaya geldiğini 
belirttikleri, bu tanıklardan binada yöneticilik yapan tanığın davacının ça-
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lışmaması sebebi ile aidatların boşandığı eşi Ahmet tarafından ödendiğini 
belirttiği, bu itibarla aidat listesinde davacının boşandığı eşinin adının 
geçmesinin izahının yapıldığı, elektrik, su ve telefon abonelikleri yönün-
den herhangi bir bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığı, tarafların kayıtlı 
ikamet adreslerinin farklı olduğu, ...’ın 04.05.2001-22.11.2002 tarihleri 
arasında davacının dışında, başka bir bayan Songül Keleş ile evli kaldı-
ğı da görüldüğünden tarafların boşanma sebebinin, şiddetli geçimsizlik 
olduğu, başka bir ifade ile davacının babasından ölüm aylığı alma amacı 
taşımadığı sonucuna varılarak asıl davanın kabulüne, birleşen davanın 
reddine karar verilmiştir.

Davalı-birleşen dosya davacısı ... vekilinin temyiz itirazları üzerine hü-
küm Özel Dairece yukarıda karar başlığında yazılı gerekçelerle bozulmuş-
tur.

Yerel Mahkemece önceki gerekçeler tekrar edilmek suretiyle direnme 
kararı verilmiştir.

Direnme kararı davalı-birleşen dosya davacısı ... vekili tarafından tem-
yiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; somut 
olay bakımından ölüm aylığının kesilmesine ilişkin Kurum işleminin ye-
rinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Davanın yasal dayanağı 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sa-
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 56. maddesi-
nin ikinci fıkrasıdır.

5510 sayılı Kanun’un “Gelir ve aylık bağlanmayacak haller” başlıklı 56. 
maddesinde:

Ölen sigortalının hak sahiplerinden;

a) Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağ-
lanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği 
veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hâle veya malul duruma ge-
tirdiği,

b)Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağ-
lanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği 
veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçü-
de yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan 
çıkarıldıkları, hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir 
veya aylık ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96' ncı madde 
hükümlerine göre geri alınır.
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Eşinden boşandığı hâlde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belir-
lenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere 
ödenmiş olan tutarlar, 96'ncı madde hükümlerine göre geri alınır…” dü-
zenlemesi yer almaktadır.

01.10.2008 tarihinden önce yürürlükte bulunan ve sosyal güvenlik 
mevzuatının temelini teşkil eden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si-
gortalar Kurumu Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Ka-
nunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nda yer 
almayan dava konusu düzenleme ilk kez 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe 
giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda 
yer almıştır.

5510 sayılı Kanun’un 56. maddesinin ikinci fıkrasının madde başlığın-
da “bağlanmayacak” sözcüğüne yer verildikten sonra fıkra metninde “bağ-
lanmış olan gelir ve aylıkları kesilir” ibareleri kullanılmış; böylelikle, daha 
önceki sosyal güvenlik kanunlarında yer almayan, boşanılan eşle fiilen 
(eylemli olarak) birlikte yaşama olgusu, gelir/aylık kesme nedeni olarak 
düzenlendiği gibi, eylemli olarak birlikte yaşama, aynı zamanda gelir/aylık 
bağlama engeli olarak da benimsenmiştir.

Düzenleme ile ölen sigortalının kız çocuğu veya dul eşi yönünden, bo-
şanılan eşle boşanma sonrasında fiilen birlikte olma durumunda, ölüm 
aylığının kesilmesi ve ödenmiş aylıkların geri alınması öngörülmektedir. 
Buna göre, daha önce sosyal güvenlik kanunlarında yer almayan, boşa-
nılan eşle fiilen birlikte yaşama olgusu, gelir veya aylık kesme nedeni ve 
bağlama engeli olarak benimsenmiştir.

Anılan maddenin gerekçesinde de açıklandığı üzere, düzenleme ile 
hakkın kötüye kullanımının olası uygulamaları engellenmek istenmiş ve 
bu amacın gerçekleştirilebilmesi için kötüye kullanımın varlığı belirlendi-
ği takdirde, ilgiliyi haktan yararlandırmama; hakkın kötüye kullanılması 
durumunda hak sahipliğinin ortadan kalkması ve dolayısıyla gelir veya 
aylık bağlanmaması esası kabul edilmiştir.

Gerçekten, ölüm aylığı almak üzere boşandığı eşle fiilen birlikte yaşa-
maya kişiyi sürükleyen etkenin niteliği ve türü, hukuk düzeni açısından 
önem taşımamaktadır. Çünkü, hakkın kötüye kullanılması hangi dürtüy-
le (saikle) ortaya çıkarsa çıksın, sonuçta hukuk bakımından sadece ve 
sadece “kötüye kullanma” olup, hukuk düzeni tarafından korunmamak-
tadır (Centel, T: Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşayanın Aylığının Kesilmesi, 
MESS Sicil Dergisi, Mart 2012, s. 195).
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Yeri gelmişken belirtilmelidir ki, hak sahibinin, boşandığı eşiyle fiilen 
birlikte yaşaması her ne saikle olursa olsun, 2709 sayılı Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasası'nda öngörülen bireysel özgürlük kapsamında kalmakta 
ise de, Devletin sosyal görevlerini, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsün-
de yerine getirmesine ilişkin Anayasa’nın 65'inci maddesi uyarınca sosyal 
sigorta yardımlarına hak kazanma koşullarını düzenleme yetkisine sahip 
olduğu gibi, Devletin boşanan eşlerin birlikte yaşamasına yasak getirme-
si mümkün olmamakla birlikte, bu durumda olan kişileri sosyal sigorta 
yardımları kapsamı dışında bırakması mümkündür.

5510 sayılı Kanun’un 56. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa’nın 2, 
5, 10, 11, 12, 17, 20, 35, 60 ve 138. maddelerine aykırılığı iddiası ile iptali 
için Anayasa Mahkemesine başvurular yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi, yapılan başvurular üzerine yaptığı değerlendirme 
sonucunda 28.04.2011 tarihli, 2009/86 E., 2011/70 K. sayılı kararında 
“…ölüm aylığını alabilmek için evli olmamak koşulunu aşmak amacıy-
la iyi niyete dayanmayan ve dürüst olmayan boşanma isteği ve çabası 
ile boşanma kararı elde edilip, buna bağlı olarak ölüm aylığı alınması, 
açıkça hakkın kötüye kullanılmasıdır. Hakkın kötüye kullanılması, hu-
kuk devletinin koruması altında değerlendirilemez. Bu nedenle hakkın 
kötüye kullanılmasını engellemeyi amaçlayan itiraz konusu kural hukuk 
devletine aykırı bir düzenleme olarak görülemez… Resmî evliliği olmadan 
birlikte yaşayanlar ile ölüm aylığı alabilmek için hakkını kötüye kullana-
rak resmî evliliğini boşanma ile sonlandırıp boşandığı eşiyle fiilen birlik-
te yaşamaya devam edenler, söz konusu hakkı kullanmak bakımından 
eşit kabul edilemeyeceklerinden, bunlar arasında eşitlik karşılaştırma-
sı yapılamaz… Ölüm aylığı… yasa koyucunun sosyal güvenlik konusuna 
geniş bir yaklaşımının sonucu sigortalının ölümü ile aranan koşulların 
sağlanması hâlinde sigortalının geride kalan hak sahipleri açısından ge-
tirdiği bir ödemedir. İtiraz konusu kural, hak edilmediği hâlde ölüm aylığı 
alınarak hakkın kötüye kullanılmasına engel olma amacını taşıdığından, 
ölüm aylığı almayı hak edenler açısından SGK’nın mali kaynakları çerçe-
vesinde Anayasanın 60'ncı maddesinde ifade edilen güvenceyi sağlamaya 
çalışmanın bir gereğidir. Ölüm aylığı alabilmek için öngörülen koşulun 
hakkın kötüye kullanılarak sağlanmak istenmesi sosyal güvenlik hakkıy-
la bağdaştırılamaz” gerekçesiyle, hükmün Anayasa’nın 2, 10, 60 ve 65. 
maddelerine aykırı olmadığını; 5, 11, 12, 17, 20, 35 ve 138. maddeleri ile 
ilgisinin olmadığı belirtilerek, oy çokluğuyla başvuruların reddine karar 
vermiştir.
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Sonuç olarak, davanın yasal dayanağını oluşturan 5510 sayılı Kanu-
nun 56. maddenin ikinci fıkrasındaki düzenlemenin, ölüm aylığından ya-
rarlanma hakkının kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla getirilmiş 
olması ve düzenlemenin Anayasaya aykırı olmadığının tespitine ilişkin 
Anayasa Mahkemesi kararı nedeniyle, yürürlükteki kanunları uygula-
makla yükümlü olan yargı organlarınca uygulanmasının zorunlu olması 
karşısında, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen hak sa-
hiplerine gelir veya aylık tahsisi yapılmaması, bağlanan gelir veya aylığın 
kesilmesine ilişkin Kurum işlemi usul ve yasaya uygundur.

Yeri gelmişken maddenin zaman bakımından uygulanması yönünden 
5510 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin değerlendirilmesinde de zo-
runluluk bulunmaktadır.

5510 sayılı Kanun’un “Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin 
bazı geçiş hükümleri” başlıklı 17.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5754 
sayılı Kanun’un 68. maddesi ile değişik geçici 1. maddesi:

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 506 sayılı Sosyal Sigorta-
lar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi 
olanlar, bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kap-
samında, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı Tarımda Ken-
di Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olanlar, 
bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında; 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olanlar, 
bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 
kabul edilir.

17.07.1964 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 kazanılan aylık, gelir ve 
diğer ödenekler ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanun’un 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 hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine 
göre sigortalı sayılanlara ve bunların hak sahiplerine bağlanmış olan aylık 
ve gelirler, 55'inci maddenin ikinci fıkrasına göre artırılır…” şeklinde bir 
düzenleme içermektedir.
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Kanun koyucu tarafından anılan geçici madde ile 5510 sayılı Kanun’un 
yürürlüğünden önce Sosyal Güvenlik Kanunları uygulanmak suretiyle 
hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylığın, durum değişikliği sebebine 
bağlı olarak kesilmesi veya yeniden bağlanmasında, yine anılan hükümle-
rin esas alınması gerektiğinin benimsendiği anlaşılmaktadır. Söz konusu 
kanunlarda, boşanılan eşle fiili olarak birlikte yaşama olgusu, gelirin veya 
aylığın bağlanması engeli veya kesilmesi nedeni olarak öngörülmediğin-
den, 56. maddenin zaman bakımından uygulanması hususu da çözüme 
kavuşturulmalıdır.

Toplum barışının temel dayanağı olan hukuka ve özellikle kanunlara 
karşı güveni sağlamak ve hatta kanun koyucunun keyfi hareketlerine en-
gel olmak için, öğretide kanunların geriye yürümemesi esası kabul edil-
miştir. Buna göre, gerek özel hukuk ve gerekse kamu hukuku alanında, 
kural olarak her kanun, ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonraki zaman-
da meydana gelen olaylara ve ilişkilere uygulanır; o tarihten önceki za-
mana rastlayan olaylara ve ilişkilere uygulanmaz. Hukuk güvenliği bunu 
gerektirir.

Kanunların geriye yürümemesi (geçmişe etkili olmaması) kuralının is-
tisnalarını kamu düzeni ve genel ahlâka ilişkin kurallar oluşturmaktadır. 
Beklenen (ileride kazanılacağı umulan) haklar yönünden de kanunların 
geriye yürümesi söz konusudur. Yargılama hukukunu düzenleyen kanun-
lar da, ilke olarak geçmişe etkilidir ( Bilge, N.: Hukuk Başlangıcı, 14.Bası, 
Ankara, 2000, s. 193-194; Gözübüyük, A.Ş.: Hukuka Giriş ve Hukukun 
Temel Kavramları, 18.Bası, Ankara 2003, s. 73; HGK’nın 13.10.2004 ta-
rihli, 2004/10-528 E., 2004/533 K. ve 11.04.2012 tarihli 2012/10-149 E., 
2012/241 K. sayılı kararları).

Bu hâlde 5510 sayılı Kanun’un 56/son maddesinin zaman bakımından 
uygulanması yönünden herhangi bir istisna durum söz konusu olmadı-
ğından gelirin veya aylığın kesilme tarihi ile Kurumun geri alma hakkı-
nın kapsamına ilişkin olarak; fiilen birlikte yaşama olgusunun başlama 
tarihi esas alınarak, bu tarih itibariyle gelir veya aylıktan kesme veya 
iptal işlemi tesis edilip ilgiliye, anılan tarihten itibaren yapılan ödeme-
ler yasal dayanaktan yoksun ve yersiz kabul edilmeli, ancak söz konusu 
madde 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, fiili birliktelik daha 
önce başlamış olsa dahi maddenin yürürlük günü öncesine gidilmeme-
li; 01.10.2008 tarihi öncesine ilişkin borç tahakkuku söz konusu olma-
malıdır. 01.10.2008 tarihi itibariyle belirlenecek yersiz ödeme dönemine 
ilişkin olarak 5510 sayılı Kanun’un 96. maddesine göre uygulama yapıl-
malıdır.
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Yeri gelmişken belirtilmelidir ki sosyal sigortalar hukukunda kazanıl-
mış (müktesep) haklar dinamik nitelik taşırlar. Değinilen özellikleri gere-
ği dış etkiye açık olan, güncellenen kazanımlardır. Sürekli iş göremezlik 
geliri ve aylıklar bu özellikleri taşırlar. Çünkü, onlar bir kere tanınmış 
olmakla alacaklının dış alemle (edim borçlusu ile kendi alacaklıları ile) 
ilişkisi son bulmamakta aksine yeni başlamakta, sunum koşulları orta-
dan kalkıncaya kadar mevcudiyetlerini sürdürmektedirler. Dolayısıyla, 
yaşayan birer varlık olarak haklarında güncellenmeleri (maaş artışları), 
korunmaları (üçüncü şahıslara karşı) amacıyla yeni düzenlemeler yapıl-
ması mümkündür. Önceden doğmuş olmaları yeni düzenlemelerden etki-
lenmeyecekleri anlamına gelmemektedir (Sözer, A.N.: Kanunların Önceye 
Etki Yasağı Sosyal Sigortalar Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme, 
Journal of Yaşar University, Cilt 8, Ocak 2013, s.2529).

Bu nedenle 5510 sayılı Kanun’un 56/son maddesi uyarınca kesme veya 
iptal işlemine konu ölüm aylığının/gelirinin 01.10.2008 tarihinden önce 
bağlanmış olması da sonuca etkili değildir. Diğer bir ifadeyle Kurum ta-
rafından bağlanan ölüm aylığı/geliri dış etkiye açık olan, güncellenen bir 
kazanım olduğundan 5510 sayılı Kanun öncesinden bağlanmış olması ka-
zanılmış hakkın konusunu oluşturmayacaktır.

Diğer taraftan, yine maddenin amacında da belirtilen 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanunu’nun (TMK) “Dürüst davranma” başlıklı 2. maddesinde 
yer alan ve maddenin düzenleniş amacı olan dürüstlük kuralı çerçevesin-
de çözüme gidilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

TMK’nın anılan 2. maddesi;

“Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüst-
lük kurallarına uymak zorundadır.

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.”

şeklinde düzenlenmiştir.

Anılan madde uyarınca bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hu-
kuk düzeni korumayacağı gibi, hiç kimsenin kendi kusurundan yararla-
namayacağı ilkesi de birlikte gözetilmek suretiyle, 5510 Sayılı Kanun’un 
56. maddesi açısından 01.10.2008 tarihinden önce hakkın kazanıldığı 
durumlarda, anılan yasal düzenleme öncesinde ilgililer her ne amaçla bo-
şanmış olurlarsa olsunlar, fiili birlikteliklerini 5510 Sayılı Kanun ile ge-
tirilen yeni düzenleme sonrasında da sürdürdüklerinin veya söz konusu 
düzenlemeden itibaren anılan tür ve nitelikte bir beraberliğe başladıkları-
nın kanıtlanması durumunda, başka bir anlatımla fiili olarak birlikte ya-
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şama olgusunun saptandığı durumlarda, sözü edilen madde kapsamında 
hakkın kötüye kullanımının varlığı kabul edilerek, ilgililere gelir veya aylık 
tahsisi yapılmaması, bağlanan gelir veya aylığın kesilmesi gerekmektedir.

Kuşkusuz hak sahibine fiili birlikteliğin sona erdiği tarihten itibaren, 
diğer koşulların da varlığı durumunda gelir veya aylık bağlanabileceği 
açıktır.

5510 sayılı Kanun’un 56. maddesinin uygulanmasında üzerinde durul-
ması gereken bir diğer husus da, maddede yer alan “boşandığı eşiyle fiilen 
birlikte yaşadığı belirlenen” unsurunun, diğer bir ifade ile boşanılan eşle 
fiilen birlikte yaşama olgusunun nasıl kanıtlanması gerektiğidir.

Bilindiği üzere TMK’nın “İspat yükü” başlıklı 6. maddesinde, kanunda 
aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her birinin, hakkını dayan-
dırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlü olduğu belirtilmiş olup 
ispat yükünün kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen 
vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi yararına hak çıkaran tarafa ait 
olduğu, yasal bir karineye dayanan tarafın, sadece karinenin tarafını oluş-
turan vakıaya ilişkin ispat yükü altında bulunduğu, kanunda öngörülen 
istisnalar dışında, karşı tarafın yasal karinenin aksini ispat edebileceği 
kabul edilmektedir.

Boşanılan eşle fiilen birlikte yaşama olgusunun nasıl kanıtlanması ge-
rektiği ve ispat yükü hususunda 5510 sayılı Kanun’un 59 ve 100. madde-
leri üzerinde durulması gerekmektedir.

Anılan Kanun’un 59. maddesinde Kurumun denetleme ve kontrol yet-
kisi belirtilmiş, 59/2. maddesinde “Kurumun denetim ve kontrol ile gö-
revlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum 
alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü 
delile dayandırılabilir. Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sa-
bit oluncaya kadar geçerlidir.” hükmüne yer verilmiştir. 100. maddede 
ise bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü 
düzenlenmiştir.

Özellikle belirtilmelidir ki, 5510 sayılı Kanun’un 59 ve 100. maddeleri 
uyarınca Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları ta-
rafından tutulan tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerli kabul edil-
mektedir. Diğer bir anlatımla, yetkili kişilerce düzenlenen ve tarafların ih-
tirazî kayıt koymaksızın imzaladığı tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar 
geçerli olup aksi ise ancak yazılı delille kanıtlanabilir.
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Kaldı ki Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları 
ve iş müfettişi raporlarının, rapora dayanak alınan tutanaklar ile birlikte 
değerlendirilmesi ve ancak belirtilen nitelikteki ekli tutanakların, anılan 
Kanun kapsamında aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge olduğunun 
kabulü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 92/son maddesinde de açıkça hüküm 
altına alınmıştır.

Nitekim Hukuk Genel Kurulunun 14.11.1979 tarihli, 1978/10-1014 
E., 1979/1364 K. sayılı ve 04.02.2009 tarihli, 2009/9-2 E., 2009/48 K. 
sayılı kararlarında da aynı hususlar vurgulanmıştır.

Ne var ki, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurla-
rı tarafından yapılan incelemelere dayalı tutanakların değerlendirildiği ve 
varılan sonucun yazıya geçirildiği raporların, sadece memur veya müfettiş 
tarafından düzenlenmiş olmaları, anılan raporların 4857 sayılı İş Kanu-
nu’nun 92/son maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 59 ve 100. maddeleri 
kapsamında aksinin yazılı delille kanıtlanması gereken belgeler olarak 
kabulleri için yeterli değildir. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 59/2. madde-
sinde belirtilen aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan tutanakların, Ku-
rumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından bel-
gelere dayalı olarak düzenlenmiş olması veya belgeye dayalı olmamakla 
birlikte hazır bulunan işveren, işçi veya üçüncü kişi beyanları uyarınca 
düzenlenerek, doğruluğu ilgili kişilerin imzaları ile tasdik edilen ve imza 
inkârına konu olmayan tutanaklar olması gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un 59 ve 100. maddelerinde söz edilen 
görevliler tarafından düzenlenen tutanaklar üçüncü kişilerin imzalı be-
yanları alınarak düzenlenmiş ve imza inkârına da konu olmamış ise artık 
aksi sabit oluncaya kadar geçerli kabul edilecektir. Bu tutanakların aksi 
ise ancak yazılı delille ispatlanabilir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay irdelendiğinde; kontrol memurlu-
ğunun usulüne uygun şekilde tanzim edilmiş 11.02.2011 tarihli raporu, 
bu raporda verdiği imzalı ifadesini Özel Dairenin tanık beyanları arasın-
daki çelişkinin giderilmesi yönündeki bozma kararına uyularak yapılan 
yargılamada da aynen tekrarlayan ...’ın yeminli beyanı ve tüm dosya kap-
samı karşısında asıl davanın konusu ve birleşen davanın dayanağı olan 
ölüm aylığının kesilmesine ilişkin Kurum işleminde hukuka aykırılık bu-
lunmadığının kabulü gerekir.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde boşanma davasının 
eşini aldattığı iddia edilen ... tarafından açılması, müşterek çocukların ve-
layetinin anneye verilip iştirak nafakası bağlanması, bu kişinin daha son-
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ra bir başkası ile bir buçuk yıl evli kalmış olması gözetildiğinde eşi başka 
bir kadınla evlenen birinin salt ölüm aylığı almak için eşinden boşandığını 
kabul etmenin doğru bir yaklaşım olmayacağı, bu nedenle direnme kara-
rının onanması gerektiği yönünde ileri sürülen görüş yukarıda açıklanan 
nedenlerle Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.

Sonuç itibariyle, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire 
bozma kararına uymak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve 
yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

 Davalı-birleşen dosya davacısı ... 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 Kanu-
nu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, karar düzeltme yolu ka-
palı olmak üzere 14.11.2019 tarihinde oy çokluğuyla, kesin olarak karar 
verildi.
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SADAKATSİZ EŞ • FACEBOOK YAZILARI
•

YOKSULLUK NAFAKASI

ÖZET: Yoksulluk nafakası, bir bakıma evlilik birli-
ği devam ettiği sürece söz konusu olan karşılıklı 
bakım ve geçindirme ödevinin devam ettirilme-
si anlamını taşımaktadır. Bu açıklamalar ışığında 
somut olay incelendiğinde; tarafların 16.10.2000 
tarihinde evlendikleri, asıl davanın 20.10.2012, 
karşı davanın 14.01.2013 tarihinde açıldığı, tanık 
beyanları, mahkemenin bozma öncesi ve bozma 
sonrası verdiği kararların gerekçesinde de yer 
aldığı üzere kadının evine yabancı bir erkeğin 
geldiğinin beyan edildiği, dosyada mevcut tüm 
delillerin değerlendirilmesi neticesinde davacı- 
davalı kadının başka bir erkekle sadakatsiz dav-
ranış içerisine girdiği, eşini istemediğini söyle-
diği, eşinin yeğenine "söyleyin boşanma davası 
açsın" dediği, davalı- davacı kocanın da, eşine ve 
ortak çocuğa şiddet uyguladığı, birlik görevlerini 
yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen 
bu duruma göre evlilik birliğinin sarsılmasında 
davacı-karşı davalı kadın, davalı-karşı davacı 
erkeğe göre daha fazla kusurludur. Mahkeme-
ce tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve da-
vacı-davalı kadın yararına yoksulluk nafakasına 
hükmedilmesi doğru görülmemiştir. 
Y. HGK E:2017/2417 K:2019/871 T:04/07/2019  

"...1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun 
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine 
göre, davalı-karşı davacı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında 
kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanma kararı 
verilmiş ise de, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı- da-
valı kadının başka bir erkekle sadakatsiz davranış içerisine girdiği, 
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eşini istemediğini söylediği, eşinin yeğenine "söyleyin boşanma davası 
açsın" dediği, davalı- davacı kocanın da, eşine ve ortak çocuğa şiddet 
uyguladığı, birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Ger-
çekleşen bu duruma göre, boşanmaya sebep olan olaylarda her iki 
taraf da kusurlu olmakla birlikte kocaya göre davacı- davalı kadının 
daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle iken, tarafla-
rın eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur tespitine bağlı olarak 
davacı-davalı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğ-
ru olmayıp bozmayı gerektirmiştir..."

gerekçesiyle oy çokluğu ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle ye-
niden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiş-
tir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava ve karşı dava, evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı olarak 
açılan (TMK m. 166/1) boşanma istemine ilişkindir.

Davacı-karşı davalı (kadın) vekili, davalının evlilik birliğinin kendisine 
yüklediği yükümlülükleri yerine getirmediğini, ihtiyaçlarını karşılamadı-
ğını, kadın ve ortak çocuklara fiziksel şiddet uyguladığını, alkol kullandı-
ğını ileri sürerek tarafların boşanmalarına, ortak çocukların velayetinin 
tarafına tevdiini, 300,00 TL tedbir-yoksulluk nafakası, 300,00TL ted-
bir-iştirak nafakası, 50000,00 TL maddi ve 50000,00 TL manevi tazmi-
nata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı-karşı davacı (erkek) vekili, davacı-davalı kadının ortak haneye 
yabancı kişileri davet ettiğini, bu duruma çocuklar ile komşuların şahit 
olduğunu, internet ortamında yabancı erkeklerle uygunsuz yazışmaları-
nın bulunduğunu, davalı-davacı erkeğin yurt dışında çalışmasını fırsat bi-
lerek ihanet ettiğini, sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını, birliğin 
sarsıldığını ileri sürerek tarafların boşanmalarına, ortak çocukların vela-
yetinin tarafına tevdiini ve 5000,00 TL manevi tazminata karar verilmesi-
ni talep ve dava etmiştir.

Yerel mahkemece; davalı kocanın düzenli bir işinin olmadığı, evin te-
mel ihtiyaçlarını karşılamadığı, eşine şiddet uyguladığı (özellikle müşte-
rek çocuğun beyanı ile), tanık anlatımları ile de bu kusurunun sabit oldu-
ğu, davacı kadının ise başka bir erkekle ilişki yaşadığına dair duyumların, 
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dedikoduların olduğu, evine yabancı bir erkeğin geldiğinin beyan edildiği, 
davacı kadının eşini sevmediğini beyan ettiğinin tanık beyanlarından anla-
şıldığı, dosyaya ibraz edilen sosyal paylaşım sitesi facebooktan alınan ya-
zılara herkes tarafından üyelik alınarak bu yazıların eklenebilme ihtimali 
dikkate alınarak itibar edilmediği, ancak birden fazla tanığın davacı ka-
dının bir erkekle göründüğüne dair beyanları bir bütün olarak değerlen-
dirildiğinde sadakat yükümlülüğüne aykırı şekilde güven sarsıcı hareket-
lerde bulunduğunun kabul edildiği, ortak hayatın temelinden sarsıldığı 
gerekçesi ile karşılıklı açılan boşanma davaları kabul edilerek tarafların 
boşanmalarına, olayların akışı karşısında tarafların eşit kusurlu olduk-
ları, sosyal inceleme raporu ve küçük E'in beyanı dikkate alınarak ço-
cukların velayetinin anneye verilmesine, 150,00'şer TL iştirak nafakası 
takdirine, eşit kusurlu kadının boşanma neticesinde yoksulluğa düşeceği 
kanaati ile tarafların sosyal ekonomik durumları gözetilerek 150,00TL 
yoksulluk nafakası takdirine, eşit kusurlu taraf maddi ve manevi tazmi-
nat talep edemeyeceğinden her iki tarafın tazminat taleplerinin reddine 
karar verilmiştir.

Davalı-karşı davacı erkek vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece 
yukarıda başlık kısmında açıklanan gerekçeyle bozulmuştur.

Yerel mahkemece toplanan delillerden; davalı kocanın düzenli bir işi-
nin olmadığı, evin temel ihtiyaçlarını karşılamadığı, davacı eşine özellikle 
müşterek çocuğun beyanlarından anlaşılacağı üzere fiziksel şiddet uygu-
ladığının sabit olduğu, davacı kadının ise başka bir erkekle ilişki yaşa-
dığına dair duyum ve dedikoduların olduğu, evine yabancı bir erkeğin 
geldiğinin beyan edildiği, davacı kadının eşini sevmediğini beyan ettiğinin 
tanık ifadelerinden anlaşıldığı, dosyaya ibraz edilen sosyal paylaşım sitesi 
facebooktan alınan dökümlere herkes tarafından üyelik alınmak suretiy-
le bu yazıların eklenebilme ihtimali dikkate alınarak itibar edilmediği, 
müşterek çocuk M.nin hüküm duruşmasında; okuldan eve geldiğinde an-
nesinin evde olduğunu, kapıda kalmadığını, annesinin yanında tanımadı-
ğı yabancı erkekleri hiç görmediğini beyan ettiği, Kırkağaç Asliye Hukuk 
Mahkemesinde talimatla beyanı alınan tanık ...'ın " çocuklar öğlen vakti 
eve geldiğinde onları eve almadığını, eve başka bir erkeğin girdiğine" dair 
beyanları ile örtüşmediğinin anlaşıldığı, bu sebeple de davacının hakkın-
da çıkan dedikoduların davacı yönünden güven sarsıcı hareket olarak 
değerlendirildiği, birden fazla tanığın davacı kadının bir erkekle görün-
düğüne dair beyanları bir bütün halinde değerlendirildiğinde; bu durum 
güven sarsıcı hareket olarak değerlendirildiği, sadakat yükümlülüğünün 
ihlal edildiğine dair zina boyutuna varan bir durumun varlığının ispatla-
namadığı, evliliğin geldiği aşamada; düzenli bir işi olmayan kocanın evin 
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temel ihtiyaçlarını karşılamaması, eşine fiziksel şiddet uygulaması koca 
yönünden kusurlu hal, davacı kadının güven sarsıcı hareketlerinin olma-
sı, eşini sevmediğini beyan etmesinin kadın yönünden kusurlu hal olarak 
kabul edildiği, kusurun yoğunluğuna göre taraflar arasındaki dağılımı de-
ğerlendirildiğinde; tarafların eşit kusurlu olarak kabul edildikleri, sada-
katsizliği tam olarak ispatlanamayan zina boyutuna varmayan davacı ka-
dının eyleminin davalı kocanın fiziksel şiddet uygulaması, evin ihtiyaçları 
ile ilgilenmemesi karşısında ağır kusurlu hâl olarak kabul edilemeyeceği 
gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davalı -karşı davacı erkek vekili tarafından temyiz edil-
miştir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, boşan-
maya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olup olmadığı, burada 
varılacak sonuç ile dosyada mevcut diğer bilgi ve belgelere göre kadın 
lehine yoksulluk nafakasına hükmedilip edilmeyeceği noktasında toplan-
maktadır.

Uyuşmazlığın çözümü bakımından ilgili kanun maddelerinin incelen-
mesinde yarar görülmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK) “ Evlilik birliğinin sarsıl-
ması” başlıklı 166/I-II. maddesi;

“Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeye-
cek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma da-
vası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, 
davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, 
hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında 
davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa 
boşanmaya karar verilebilir” hükmünü içermektedir.

Anılan maddenin birinci fıkrası gereğince evlilik birliğinin temelinden 
sarsılması nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için başlıca iki şartın 
gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İlki, evlilik birliğinin temelinden sar-
sılmış olması, diğeri ise ortak hayatın çekilmez hâle gelmiş bulunmasıdır. 
Genel boşanma sebeplerini düzenleyen ve yukarıya alınan madde hükmü 
somutlaştırılmamış veya ayrıntıları ile belirtilmemiş birçok konuda evlilik 
birliğinin sarsılıp sarsılmadığı noktasında hâkime taktir hakkı tanımıştır. 
Dolayısıyla olayın özellikleri, oluş biçimi, eşlerin kültürel sosyal durum-
ları, eğitim durumları, mali durumları, eşlerin birbirleri ve çocukları ile 
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olan ilişkileri, yaşadıkları çevrenin özellikleri, toplumun değer yargıları 
gibi hususlar dikkate alınarak evlilik birliğinin sarsılıp sarsılmadığı tespit 
edilecektir.

Öte yandan, söz konusu hüküm uyarınca evlilik birliği, eşler arasın-
da ortak hayatı çekilmez duruma sokacak derecede temelinden sarsılmış 
olduğu taktirde, eşlerden her biri kural olarak boşanma davası açabilir 
ise de, Yargıtay bu hükmü tam kusurlu eşin dava açamayacağı şeklinde 
yorumlamaktadır. Çünkü tam kusurlu eşin boşanma davası açması tek 
taraflı irade ile sistemimize aykırı bir boşanma olgusunu ortaya çıkarır. 
Boşanmayı elde etmek isteyen kişi karşı tarafın hiçbir eylem ve davranışı 
söz konusu olmadan, evlilik birliğini, devamı beklenmeyecek derecede 
temelinden sarsar, sonra da madem ki birlik artık sarsılmış diyerek bo-
şanma doğrultusunda hüküm kurulmasını talep edebilir. Böyle bir dü-
şünce, kimsenin kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak 
bir hak elde edemeyeceği yönündeki temel hukuk ilkesine aykırı düşer 
(TMK m.2).

Bu durumda anılan madde hükmüne göre boşanmayı isteyebilmek 
için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olunması gerekmeyip daha fazla 
kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanma-
ya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bu-
nun belirlenmesi kaçınılmazdır. Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa 
bu hâlin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli 
olamaz. Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteli-
ğinde olmalı, eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı 
anlaşılmalıdır (TMK m. 166/2).

Yine aynı yasanın “ Yoksulluk nafakası ” başlıklı 175. maddesi; “ Bo-
şanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak 
koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak 
nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” hükmünü içermektedir .

Maddede geçen “ yoksulluğa düşecek” kavramından ne anlaşılması ge-
rektiği konusunda yasal bir tanımlama olmaması karşısında bu husus 
yargısal uygulamada kurallara bağlanmıştır. Nitekim, Yargıtay Hukuk Ge-
nel Kurulu'nun 07.10.1998 tarih ve 1998/2-656 E., 688 K.; 16.05.2007 
tarih ve 2007/2-275 E., 275 K.; 11.03.2009 tarih ve 2009/2-73-118 sayılı 
kararlarında; “ yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim” 
gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen 
harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların “yoksul” kabul edil-
mesi gerektiği benimsenmiştir.
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Ayrıca madde metninden de anlaşılacağı üzere yoksulluk nafakası is-
teminde bulunan tarafın kusurunun daha ağır olmaması gerekmektedir. 
Ancak yoksulluk nafakası, boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek olan 
tarafı koruma amacına yönelik olduğu içindir ki, boşanmış olan yoksul 
tarafa verilecek olan yoksulluk nafakası, hiçbir surette diğer tarafa yükle-
tilen bir ceza veya tazminat niteliğinde değildir. Şayet böyle olsaydı, sade-
ce boşanmada kusuru olan eşten istenebilmesi gerekirdi. Oysa ki, madde-
de açıkça belirtildiği gibi kusursuz eş dahi yoksulluk nafakası ödemekle 
yükümlüdür. Yoksulluk nafakası, bir bakıma evlilik birliği devam ettiği 
sürece söz konusu olan karşılıklı bakım ve geçindirme ödevinin devam 
ettirilmesi anlamını taşımaktadır (Akıntürk T./Ateş D : Türk Medeni Hu-
kuku, Aile Hukuku, İkinci Cilt, Ocak 2019, s. 302).

Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; tarafların 
16.10.2000 tarihinde evlendikleri, asıl davanın 20.10.2012, karşı dava-
nın 14.01.2013 tarihinde açıldığı, tanık beyanları, mahkemenin bozma 
öncesi ve bozma sonrası verdiği kararların gerekçesinde de yer aldığı üze-
re kadının evine yabancı bir erkeğin geldiğinin beyan edildiği, dosyada 
mevcut tüm delillerin değerlendirilmesi neticesinde davacı- davalı kadının 
başka bir erkekle sadakatsiz davranış içerisine girdiği, eşini istemediğini 
söylediği, eşinin yeğenine "söyleyin boşanma davası açsın" dediği, davalı- 
davacı kocanın da, eşine ve ortak çocuğa şiddet uyguladığı, birlik görevle-
rini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre evli-
lik birliğinin sarsılmasında davacı-karşı davalı kadın, davalı-karşı davacı 
erkeğe göre daha fazla kusurludur. Mahkemece tarafların eşit kusurlu 
kabul edilmesi ve davacı-davalı kadın yararına yoksulluk nafakasına hük-
medilmesi doğru görülmemiştir.

Bu nedenle Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma 
kararına uyulması gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya 
aykırı olup direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı-karşı davacı erkek vekilinin tem-
yiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında 
gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu-
na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASI-
NA, istek hâlinde temyiz peşin harcın yatırana iadesine, aynı Kanunun 
440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde 
karar düzeltme yolu açık olmak üzere 04.07.2019 tarihinde oy birliği ile 
karar verildi.
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TRAFİK KAZASI • TEDAVİ GİDERİ
 

ÖZET: Trafik kazaları nedeniyle Kurumun sağlık 
gideri harcamasına neden olan işveren ve üçün-
cü kişilerin kusurları varsa ve Trafik Sigortası 
sözleşmeleri yoksa tedavi giderleri 6111 Sayılı 
Kanun’un 59. ve Geçici 1. maddelerinin kapsa-
mında olmayıp kusur oranlarına göre Kurumun 
yaptığı sağlık giderlerinden sorumludurlar.
Y.HGK E: 2016/373 K: 2019/524 T:07/05/2019

"…Dava; 17.05.2008 tarihli trafik kazası sonucu yaralanan sigorta-
lıya Kurumca yapılan tedavi giderleri ile ödenen geçici iş göremezlik 
ödeneklerinin, kaza tarihinde tescili ve zorunlu mali mesuliyet sigor-
tası bulunmayan motosikletin sürücüsü davalı ... ile Güvence Hesabın-
dan müştereken ve müteselsilen tahsili istemine ilişkin olup, davanın 
yasal dayanağını teşkil eden 506 sayılı Kanunun 39.maddesinde "Kas-
di veya suç sayılır hareketi ile sigortalının hastalanmasına sebep olan 
kimseye, bu Kanun gereğince hastalık sigortasından yapılan her türlü 
giderler tazmin ettirilir" hükmü öngörülmüştür. 

Yasa Koyucu tarafından, trafik kazası nedeniyle sağlık hizmet su-
nucularınca verilen tedavi hizmet bedellerinin tamamının Sosyal Gü-
venlik Kurumu tarafından karşılanması esasının getirilmesi amacıy-
la 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
13.02.2011 tarih 6111 sayılı Yasanın 59. maddesi ile 2918 sayılı Kara-
yolları Trafik Kanununun 98. maddesi değiştirilmiş, anılan değişiklik 
ile “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer 
bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık 
hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakıl-
maksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. 

Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; si-
gorta şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edi-
len katkı paylarının % 15'ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın 
karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesin-
de maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri 
ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü mad-
desinde düzenlenen durumlar için ... tarafından Sosyal Güvenlik Kuru-
muna aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık 
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ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin 
ve Güvence Hesabının bu teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona 
erer. Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın teklifi üzeri-
ne Bakanlar Kurulu söz konusu tutarı % 50'sine kadar artırmaya veya 
azaltmaya yetkilidir….” hükmü getirilmiştir.

6111 sayılı Kanunun, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1. 
maddesi ile de "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana ge-
len trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Söz konusu sağlık hizmet be-
delleri için bu Kanunun 59'uncu maddesine göre belirlenen tutarın % 
20’sinden fazla olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrı-
ca aktarılmasıyla anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence 
Hesabının yükümlülükleri sona erer…..” hükmü öngörülmüştür.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası; motorlu bir aracın karayollarında 
işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya 
bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde o aracı işletenin 
zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler 
dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan 
sigorta türüdür. 

Zorunlu mali sorumluluk sigortasında rizikonun gerçekleşmesi ha-
linde sigortacının ödeyeceği tazminat 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 91.maddesinin yollamasıyla anılan Kanunun 85.maddesi-
ne göre belirlenmektedir. Buna göre; sigorta ettiren işleten tarafından 
motorlu aracın işletilmesi sonucu meydana gelen kişinin yaralanması 
veya ölmesinden kaynaklanan bedeni zararlara dayalı maddi tazmi-
nat ile tedavi giderleri ve maddi hasarlar sigortacının poliçe limitleri 
dahilinde tazmin zorunda olduğu zararlar olup, motorlu aracın sigorta 
poliçesinin bulunmaması halinde bu zorunluluk Güvence Hesabına ait-
tir. 

2918 sayılı Kanun’un 91/1 maddesi ile ölüm, yaralanma ve maddi ha-
sarlar için 85/1. Maddeye yollamada bulunulmuş, tedavi giderleri hak-
kında 98. Madde de açıklama yapılmıştır. Anılan madde de açıkca belir-
tildiği üzere, kişiye ilişkin zarar halinde ilk yardım, muayene ve kontrol 
veya yaralanma nedeniyle ayakta, klinikte, hastane ve benzeri sağlık 
kuruluşlarında gerçekleştirilen tedavi giderleri ile tedaviyle ilgili diğer 
giderler sigorta teminatı kapsamında olup, buna göre çalışma gücünün 
kısmen veya tamamen azalması sonucu oluşacak zararlar da sigorta 
teminatı içindedir.



347Yargıtay Kararları

Zorunlu mali sorumluluk sigortasının dışında kalan hususların dü-
zenlendiği 92. maddesinde; geçici işgöremezlik ödeneği sigorta kap-
samı dışına çıkarılmamış olup, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 
13.10.2010 gün ve 2010/10-500-490 sayılı Kararında da açıkca belirtil-
diği üzere, zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sigortalıya yapılan geçici 
işgöremezlik ödemelerinin de sorumluluk kapsamı içerisinde değerlen-
dirilmesi gerekmektedir.

Karayolları Trafik Kanuna göre zorunlu mali mesuliyet sigortası 
yaptırmak zorunlu bulunmakla beraber, bu tür sigorta sözleşmesi de 
diğer sözleşmeler gibi sigorta ettiren ile sigortacı arasında karşılıklı ve 
birbirine uygun irade açıklaması ile sigorta sözleşmesi poliçeye bağ-
lanmak suretiyle kurulur.

Tedavi giderleri kapsamında, sigorta şirketinin, motorlu araç işle-
tilmesinden kaynaklanan sorumluluğun zorunlu olarak sigorta temi-
natına bağlanmasını nedeniyle yasadan ve sözleşmeden doğan bu yü-
kümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş 
bulunmaktadır. Ne var ki; anılan Yasanın 59 ve Geçici 1. Maddelerin-
de, aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının bu teminat 
kapsamındaki yükümlülüklerinin sona ereceği belirtilmiş olup, yasanın 
açık hükmü karşısında, sorumluluğun ancak yapılacak aktarım sonra-
sında ortadan kalktığının kabulü gerekir. Nitekim bu husus 27.8.2011 
tarihli 28038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Trafik Kazaları Ne-
deniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte de vurgulanmıştır. 

Bu haktan, sigorta sözleşmesinin tarafı olan işleteni ve şoförlerinin 
yararlanması gerekmekte olup, poliçe limiti kapsamında kalan tedavi 
giderleri nedeniyle sorumlulukları sona erecektir. Ancak, zorunlu sigor-
ta teminat tutarlarını aşan tedavi giderlerinin, zarara sebep olan veya 
hukuken sorumlu olanlar tarafından karşılanacağı, bu kişiler yönün-
den poliçe limitini aşan kısım yönünden sorumluğun devam edeceği de 
kabul edilmelidir.

Karayolları Trafik Kanunundaki mali mesuliyet sigortası yaptırma-
ya ilişkin zorunluluğa rağmen sigorta yapılmaması halinde; işletenin 
hukuki sorumluluğunu üzerine alan Güvence Hesabının yukarıda belir-
tildiği şekilde aktarım olması halinde sorumluluğu ortadan kalkacak-
tır. Ancak bu haktan zorunlu mali mesuliyet sigortasının yaptırmayan 
araç işleteni ve şoförünün yararlanamayacaktır. 
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Öte yandan; söz konusu düzenlemede; trafik kazaları sebebiyle üni-
versitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum 
ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinin karşılanacağı 
belirtilmiş olup, trafik kazası sonucu hastalık sigortası kapsamında Ku-
rumca sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri, yasa kapsa-
mı içerisinde bulunmamaktadır. Bu nedenle, Kurumca sigortalıya ya-
pılan geçici iş göremezlik ödemeleri, işletenden, şoföründen ve zorunlu 
mali sorumluluk sigortası poliçe limitleri içerisinde kalmak koşuluyla 
sigorta şirketleri ve Güvence Hesabından 506 sayılı Yasanın 39. mad-
desi kapsamında tahsili mümkün bulunmaktadır.

Mahkemece; yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular uyarın-
ca, davalı ... yönünden; motorlu aracın işletilmesi sonucu meydana 
gelen kazada yaralanan sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik öde-
neğinden poliçe limitleri dahilinde tazmin ile sorumlu olduğu, tedavi 
giderlerinden ise, 6111 sayılı Yasanın 59 ve Geçici 1. maddelerinde 
belirtilen tutarların ... tarafından aktarılıp aktarılmadığı araştırılarak, 
aktarım yapılması halinde sorumluluğun ortadan kalkacağı, aktarım 
yapılmaması halinde ise sorumluluğun devam edeceği gözetilmeyerek, 
hakkındaki davanın reddine karar verilmesi; davalı ... yönünden ise; 
Karayolları Trafik Kanunundaki mali mesuliyet sigortası yaptırmaya 
ilişkin zorunluluğa rağmen sigorta yapılmaması nedeniyle ... tarafın-
dan yasada öngörüldüğü şekilde aktarım olması halinde dahi sorum-
luluğun ortadan kalkmayacağı gözetilmeksizin, yine tedavi giderleri 
bakımından da 6111 sayılı Yasanın Geçici 1. maddesi gerekçe gösteri-
lerek konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına, 
karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itiraz-
ları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır..."

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, rücuen tazminat istemine ilişkindir.

Davacı ... vekili; Kurum sigortalılarından Yasin Baldan’ın 17.05.2008 
tarihinde davalı ...’nın kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunduğu sı-
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rada ...’nın kırmızı ışık ihlali yaparak AI idaresindeki 42 BR 109 plakalı 
araca çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralan-
dığını, meydana gelen kaza nedeniyle YB’ın tedavisi ile ilgili olarak Kuru-
mun 13.477,85TL zarara katlandığını ileri sürerek fazlaya dair her türlü 
talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla şimdilik 13.477,85TL’nin sarf 
ve ödeme tarihlerinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte dava-
lılardan müştereken ve müteselsilen (davalı sigorta şirketinden poliçele-
rinde limit dahilinde) tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekili; tescilsiz bir aracın zorunlu mali mesuliyet (trafik) si-
gortası yaptırma zorunluluğu olmadığı için müvekkilinin sorumluluğu 
bulunmadığını, davacı Kurum sigortalısının yolcu olarak bulunduğu tes-
cilsiz aracın motosiklet mi yoksa motorlu bisiklet mi olduğunun sayın 
mahkemece tespiti edilmesi gerektiğini, 506 sayılı SSK’nın rücu olanağı 
veren 26. ve 39. maddelerinin Kurum zararının, kasti ve suç sayılan hare-
keti ile zarara sebebiyet verenlerden alınmasını öngörmekte olup, Güven-
ce Hesabının ne kuruluş amacı ve ne de hukuki yapısı itibariyle 26. ve 39. 
maddelerinde sayılan kişilerin hukuki tanımına girmediğini, aynı nedenle 
davacı Kurumun zorunlu mali sorumluluk (trafik) poliçesini tanzim eden 
sigorta şirketine rücu hakkının da bulunmadığını, güvence hesabının so-
rumluluğunun poliçedeki teminat limiti ve kusur oranı ile sınırlı olduğu-
nu, diğer taraftan sarf ve ödeme tarihi itibarıyla faiz talep edilemeyeceğini 
belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... cevap dilekçesi sunmamış; mahkemede alınan beyanında ise 
iş göremezlik ödemesine ilişkin olarak yapılan Kurum masrafını ödemeyi 
ve bu konudaki davayı kabul ettiğini beyan etmiştir.

Mahkemece; trafik bilirkişisi tarafından dosyaya sunulan davalı ...'nın 
kazada tam kusurlu olduğuna ilişkin rapor, dosyaya sunulan iş göremez-
lik ödeneğine ilişkin belgeler ve davalının kabul beyanı dikkate alınarak, 
davalı ... hesabının zorunlu trafik sigortası olmayan aracın kullanımından 
kaynaklanan zarardan sorumlu olmayacağı ve aleyhinde açılan davanın 
reddine karar verilmesi gerektiği, 6111 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesi 
gereğince Kanun’un yayınlandığı tarihten önce meydana gelen trafik ka-
zaları nedeniyle sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından karşılanacağı 
hükmü dikkate alındığında sağlık hizmet bedelleri açısından karar veril-
mesine yer olmadığı, davalı ... tarafından iş göremezlik ödeneğine ilişkin 
talepler kabul edildiğinden bu miktarların ödeme tarihlerinden itibaren 
işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ...'dan alınarak davacıya verilmesi 
gerektiğine karar verilmiştir.
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Davacı ... vekilinin temyizi üzerine hüküm, Özel Dairece yukarıda baş-
lık bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Mahkemece; 6111 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinin genel bir dü-
zenleme olup Kanun’un yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik 
kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin miktarı ile ilintili 
olmadığı, Kanun ile tedavi giderlerinin miktardan bağımsız olarak Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı hükmünün getirildiği, boz-
ma kararına konu yapılan zorunlu sigortalardaki primlerden yapılacak 
kesinti ve bu konudaki aktarımın kanun koyucu tarafından 6111 sayılı 
Kanun’un Geçici 1. maddesi ile getirilen ve Kanun’un yayımlandığı tarih-
ten önce meydana gelen trafik kazalarına hasredilen sorumluluk ile ilgisi 
bulunmadığı, bu itibarla meydana gelen kazanın 6111 sayılı Kanun’un 
yürürlük tarihinden önce olması dikkate alınarak ve 6111 sayılı Kanun’un 
Geçici 1. maddesi gereğince bu türdeki trafik kazalarında sunulan sağlık 
hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı be-
lirtilerek ve önceki gerekçeler de tekrar edilmek suretiyle direnme kararı 
verilmiştir.

Hükmün davacı Kurum vekili tarafından temyizi üzerine Hukuk Genel 
Kurulunca; Özel Dairenin üç ayrı bozma nedenine karşın mahkemece üç 
bozma sebebinden sadece biri hakkında gerekçe yazıldığı ancak her üç 
bozma sebebine karşı direnme kararı verilerek her üç bozma sebebine de 
direnilmesi şeklinde hüküm fıkrası oluşturulduğu, diğer bir ifade ile tüm 
bozma sebepleri yönünden hangi gerekçeyle direnildiğine, bozma kararı-
nın hangi nedenle doğru bulunmadığına ilişkin herhangi bir özel açıkla-
maya yer verilmediği; hangi gerekçeyle direnildiğinin ortaya konulmadığı 
gerekçesiyle bozma kararı verilmiştir.

Mahkemece; Hukuk Genel Kurulu bozma kararı öncesi verilen diren-
me kararında belirtilen gerekçelere ek olarak ...’nın kullandığı motosikle-
tin tescilsiz olması nedeniyle zorunlu trafik sigortası yaptırmasının müm-
kün olmaması, bu kapsamda tescilsiz aracın karıştığı kazada meydana 
gelen zarardan Güvence Hesabının sorumluluğundan bahsedilemeyeceği 
belirtilerek direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; 

I-Davalı ... Hesabının tescil edilmemiş motorlu aracın işletilmesi sonu-
cu meydana gelen kazada yaralanan sigortalıya yapılan geçici iş göremez-
lik ödeneğinden poliçe limitleri dâhilinde tazmin ile sorumluluğu bulunup 
bulunmadığı,
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II-6111 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihinden önce 
meydana gelen trafik kazası nedeni ile sigortalıya yapılan tedavi giderle-
rinden dolayı Güvence Hesabının, Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı so-
rumluluktan kurtulabilmesi için 6111 sayılı Kanun’un 59. ve Geçici 1. 
maddelerinde belirtilen tutarları Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarması-
nın zorunlu olup olmadığı, 

III-Mali mesuliyet sigortası yaptırmayan davalı ...’nın meydana gelen 
kazada yaralanan sigortalıya yapılan tedavi giderlerinden sorumlu tutu-
lup tutulamayacağı, noktalarında toplanmaktadır.

1. Uyuşmazlığın bir numaralı bendinde belirtilen davalı ... Hesabının 
tescil edilmemiş motorlu aracın işletilmesi sonucu meydana gelen kaza-
da yaralanan sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödeneğinden poliçe 
limitleri dahilinde tazmin ile sorumluluğu bulunup bulunmadığı noktası 
yönünden yapılan incelemede; 

506 Sayılı Kanun’un “İşverenin sorumluluğu” başlıklı 26’ncı maddesi:

“(Değişik birinci fıkra: 20/6/1987-3395/2 md.) İş kazası ve meslek has-
talığı, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve işgüvenliği ile ilgili 
mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi 
sonucu olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya hak sahibi kimselerine yapı-
lan veya ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarları 
ile gelir bağlanırsa bu gelirlerinin 22'nci maddede belirtilen tarifeye göre 
hesaplanacak sermaye değerleri toplamı (sigortalı veya haksahibi kim-
selerin işverenden isteyebilecekleri miktarlarla sınırlı olmak üzere-Any. 
Mhk 23.11.2006 tarih 2003/10 esas-2006/106 kararı ile iptal) Kurumca 
işverene ödettirilir (Ek cümle:29/7/2003-4958/28 md.), İşçi ve işveren so-
rumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

İş kazası veya meslek hastalığı, 3'üncü bir kişinin kasıt veya kusuru 
yüzünden olmuşsa, Kurumca bütün sigorta yardımları yapılmakla bera-
ber zarara sebep olan 3'üncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalış-
tıranlara Borçlar Kanunu hükümlerine göre rücu edilir.

(Ek: 24/10/1983-2934/3 md.) Ancak; iş kazası veya meslek hastalıkları 
sonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine yapılacak her tür-
lü yardım ve ödemeler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana 
gelmesinde kasdı veya kusuru bulunup da aynı iş kazası veya meslek has-
talığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilemez.”

düzenlemesini içermektedir.
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Madde hükmüne göre, iş kazası nedeniyle Kurumca yapılan sosyal si-
gorta yardımlarından dolayı Kuruma karşı sorumlu olanlar; işverenler 
ve üçüncü kişilerdir. Maddenin birinci fıkrası, işverenin hangi hâllerde 
sorumlu tutulacağına ilişkin hükümler içermekte olup, Kurum ve işveren 
dışındaki kişileri ifade eden üçüncü kişinin sorumluluğu ise ikinci fıkra-
da düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere madde kusur esasına dayalı olarak düzenlenmiştir. 
Kurumun, ödettirme hakkının doğumu, bir başka anlatımla, zarardan 
sorumlu tutulma, maddenin öngördüğü koşulların gerçekleşmesine bağ-
lıdır. Anılan koşullar, Kurumun ödettirme hakkını kendilerine yönelte-
bileceği kişilere göre değişiktir. Bununla birlikte koşulların bir kesimi, 
zarardan sorumlu olanların tümü için ortaklaşadır (Çenberci M.; Sosyal 
Sigortalar Kanunu Şerhi, Olgaç Matbaası, 1977, s.302, 303). 

Öncelikle belirtilmelidir ki 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 
19. maddesine göre araç sahipleri araçlarını yetkili kuruluşa tescil ettir-
mek ve tescil belgesi almak zorundadırlar.Yine Kanun’un 20. maddesinin 
(a) bendinin (1) numaralı alt bendinde tescili zorunlu ve ilk tescili yapıla-
cak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 
üç ay içinde tescili için; bunların hurda durumuna gelmesi hâlinde ise 
bir ay içinde tescilin silinmesi için ilgili trafik tescil kuruluşuna veya Em-
niyet Genel Müdürlüğünün belirleyeceği kamu kurum veya kuruluşları 
ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine başvurmak zorunda oldukları 
belirtilmiştir.

Araçların tescil edilmemesi hâlinde uygulanacak yaptırım ise Karayol-
ları Trafik Kanunu’nun 20. maddesinin (e) bendinde belirtilmiştir. İlgili 
bende göre 20. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt 
bendine uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak ve tescil ya-
pılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men 
edilecektir.

Bununla birlikte 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 91. 
maddesine göre, işletenler motorlu taşıtların kullanılmasından doğan, 
üçüncü kişilere verdikleri zararları karşılamak üzere zorunlu mali me-
suliyet sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta şirketi, araç sahibinin, 
gerek müstahdeminin kusurundan ve gerekse bizzat kendi kusurundan 
doğacak mali mesuliyetini temin etmektedir. Bu yönden sigorta şirketleri 
işletenin ya da şoförlerinin, kusurları ile neden oldukları olaydan dolayı 
doğan mali sorumluluklarının belirli limit dâhilinde kefili durumunda-
dır. Karayolları Trafik Kanuna göre zorunlu mali mesuliyet sigortası yap-
tırmak zorunlu bulunmakla beraber, bu tür sigorta sözleşmesi de diğer 
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sözleşmeler gibi sigorta ettiren ile sigortacı arasında karşılıklı ve birbirine 
uygun irade açıklaması ile sigorta sözleşmesi poliçeye bağlanmak suretiy-
le kurulur.

Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 91. maddesinin beşinci fıkrası-
na göre ise geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu mali sorumluluk 
sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilecektir.

Diğer taraftan ... 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesinde 
düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre 5684 sayılı Kanun’un 13. maddesi, 
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10.07.2003 
tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen zorunlu 
sorumluluk sigortaları ile bu Kanunla mülga 21.12.1959 tarihli ve 7397 
sayılı Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu 
sigortalara ilişkin olarak yasa ile belirlenen koşulların oluşması hâlinde 
ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarla-
rına kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 
Birliği nezdinde ... oluşturulmuştur.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesinin son fıkrasında 
ayrıca Hesabın kuruluşuna, işleyişine, fon varlıklarının nemalandırılma-
sına, Hesaptan yapılacak ödemelere, gerek ilgililere gerekse Türkiye Mo-
torlu Taşıt Bürosuna yapılacak rücûlara, oluşturulacak bilgi merkezine 
ve Komisyona yapılacak katkı payı ve diğer harcamalara ilişkin esasların 
yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Bu amaçla 26.07.2007 tarihli 
26594 sayılı ... Yönetmeliği çıkartılmıştır.

Zorunlu sorumluluk sigortalarının kapsamındaki olaylarda zarar gö-
ren üçüncü kişilerin hangi durumlarda ...’na başvurabilecekleri ve He-
sab’ın hangi zararlardan sorumlu olacağı 5684 sayılı Sigortacılık Kanu-
nu’nun 14/2. maddesi ile ... Yönetmeliği’nin 9. maddesinde düzenlenmiş 
bulunmaktadır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14/2. maddesinde;

Hesaba;

a) Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel 
zararlar için,

b) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâ-
hilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar 
için,

c) Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bü-
tün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle 
yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,
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ç) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları 
Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye ge-
len bedensel zararlar için,

d) Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Mo-
torlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,

başvurulabilir. Bakanlar Kurulu, gerekli görülen hallerde, eşyaya ge-
lecek zararların kısmen veya tamamen Hesaptan karşılanmasına karar 
vermeye yetkilidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yine ... Yönetmeliği’nin 9/1. maddesinde;

“(1) Hesaba zorunlu sigortalara ilişkin olarak; 

a) Sigortalının veya sigortayı yaptırmakla sorumlu olanın tespit edile-
memesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,

b) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâ-
hilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar 
için,

c) Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen te-
minat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları için,

ç) Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bü-
tün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle 
yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için,

d) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 
tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorum-
lu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için 

başvurulabilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14/2-b ve ... Yönetmeliği’nin 9/1. 
maddelerinde ...’nın sadece sorumlu olduğu zarar ve masraflar saptan-
mış olup, ...’nın sorumlu olmayacağı zarar ve giderler konusunda ayrıca 
hüküm bulunmamaktadır. Yukarıda değinilen Kanun ve Yönetmelik ile 
...’na başvurulması mümkün olan bedensel ve açıkça hükme bağlanmak 
koşuluyla Hesabın sorumluluk kapsamındaki maddi zararlar dışında ka-
lan zararlar bakımından Hesab’a başvurulması mümkün olmayacaktır. 
Diğer bir deyişle, ...’nın sorumluluğu bu maddeler de sayılan durumlar 
ile sınırlı bir biçimde düzenlenmiş bulunmaktadır (Ulaş, I.; Uygulamalı 
Zarar Sigortaları Hukuku, 8. Bası, Ankara 2012, s.1132).
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Görüldüğü üzere gerek Sigortacılık Kanunu’nun 14/2. gerekse Yönet-
meliğin 9. maddesinin (b) bendinde KZMSS yaptırmaksızın sigorta etti-
renin eylemi sonucu kişiye verdiği bedensel zararlar ve bunlara ilişkin te-
davi giderlerinin Hesab’ın sorumluluk kapsamı içinde bulunduğu hükme 
bağlanmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi Karayolları Trafik Kanunu’nun 
91/5. maddesi hükmü uyarınca Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası (KZMSS) bulunmayan araçlar trafikten men edilir-
ler. Böyle bir durumda olan aracın trafikten men edilmesi müeyyidesinin 
devlet tarafından uygulanmaması sonucu oluşan trafik kazalarından do-
ğan sorumluluğun Hesap sorumluluğu altında alınması gerekmiştir (Ulaş, 
s.1126).

Eldeki davada, 17.05.2008 günü saat 09.30 sıralarında, davalı ...’nın 
sevk ve idaresindeki tescilsiz motosiklet ışıklı kavşağa geldiğinde kendi-
sine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak AI’ın kullandığı 42 BR 
109 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu kaza meydana gelmiş, ...’nın 
kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan sigortalı YB yaralanmıştır. 
Meydana gelen kaza nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigor-
talı YB’a 15.07.2008 tarihinde 864,44TL, 28.11.2008 tarihinde 536,55TL 
ve 20.01.2009 tarihinde 894TL geçici iş göremezlik ödemesi, 17.05.2008-
19.11.2008 arası toplam 11.172,50TL tedavi gideri yapılmıştır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında uyuşmazlık konusu husus değerlendirildi-
ğinde; ...’nın kullandığı motosikletin tescilsiz olduğu, aynı zamanda ka-
zanın meydana geldiği 17.05.2008 tarihinde geçerli olan teminat tutar-
ları dâhilinde sigortasını yaptırmadığı sabittir. Sigortacılık Kanunu’nun 
da ve ... Yönetmeliği’nde sorumlu olunan zarar ve masraflar saptanmış 
olup, tescilsiz araçlar yönünden ...’nın sorumlu olmayacağına yönelik 
bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda ...’nın kullandığı moto-
sikletin gerek Sigortacılık Kanunu’nun 14/2., gerekse ... Yönetmeliği’nin 
9. maddesinin (b) bendin uyarınca Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu 
Mali Sorumluluk Sigortası’nın bulunmaması, ...’nın geçici iş göremezlik 
ödeneğinden sorumluluğu için yeterli olup aracın tescilsiz olması ...’nın 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Hâl böyle olunca yukarıda açıklanan sebeplerle, I. numaralı uyuşmaz-
lık yönünden Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma 
kararına uymak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya 
aykırıdır.

Uyuşmazlığın II numaralı bendinde belirtilen 6111 sayılı Kanun'un yü-
rürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihinden önce meydana gelen trafik kazası 
nedeni ile sigortalıya yapılan tedavi giderlerinden dolayı Güvence Hesabı-
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nın, Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı sorumluluktan kurtulabilmesi için 
6111 sayılı Kanun’un 59. ve Geçici 1. maddelerinde belirtilen tutarları 
Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarmasının zorunlu olup olmadığı noktası 
yönünden yapılan incelemede;

Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle, zorunlu mali sorumluluk sigorta-
sına (ZMSS) ilişkin mevzuatın değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Zorunlu mali sorumluluk sigortası kavramı, 18.10.1984 tarihinde yü-
rürlüğe giren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yer almakta olup; 
anılan Kanunun 91. ila 111. ve 93. madde hükümleri uyarınca, Hazine 
Müsteşarlığınca çıkarılan "Karayolları Trafik Kanunu Mali Sorumluluk 
Sigortası Genel Şartlarında" konu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Buna göre; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir 
kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına ne-
den olması hâlinde, o aracı işletenin zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı 
olan sorumluluğunu, belli limitler dâhilinde karşılamayı amaçlayan ve ya-
saca yapılması zorunlu kılınan sorumluluk sigortası türüne zorunlu mali 
sorumluluk sigortası adı verilmektedir. 

Zorunlu mali sorumluluk sigortasında, rizikonun gerçekleşmesi hâlin-
de sigortacının ödeyeceği tazminat, 2918 sayılı Kanun’un 91. maddesinin 
yollamasıyla aynı Kanun’un 85. maddesine göre belirlenir. Sigortacı; si-
gorta ettiren işleten tarafından, motorlu aracın işletilmesi sırasında orta-
ya çıkan maddi zararlar ile kişinin yaralanması veya ölmesi gibi bedeni 
zararlardan sorumludur. Kişinin bedenine gelen zararlarda tedavi gider-
lerinin ödenmesine ilişkin koşullar 98. maddede, diğer tazminat ve gider-
lerin ödenmesi esasları ise 99. maddede açıklanmıştır. 

Trafik kazası nedeniyle sağlık hizmet sunucularınca verilen tedavi hiz-
met bedellerinin tamamının, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşı-
lanması esasının getirilmesi amacıyla, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe 
giren 6111 sayılı Kanun’un 59. maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 98. maddesi değiştirilmiş ve anılan değişiklik ile; “Trafik ka-
zaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve 
özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, 
kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Gü-
venlik Kurumu tarafından karşılanır. 

Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda, si-
gorta şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edi-
len katkı paylarının % 15'ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın 
karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde 
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maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve 
03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14'üncü mad-
desinde düzenlenen durumlar için ... tarafından Sosyal Güvenlik Kuru-
muna aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık 
ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. Aktarım ile sigorta şirketlerinin ve 
Güvence Hesabının bu teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer. 
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığın teklifi üzerine Bakan-
lar Kurulu söz konusu tutarı % 50'sine kadar artırmaya veya azaltmaya 
yetkilidir.

Bu madde çerçevesinde sigorta şirketleri ve ... tarafından ödenecek 
meblağın süresinde ödenmemesi halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayı-
lı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uygulanır…” düzenlemesi 
getirilmiştir.

6111 sayılı Kanun’un, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1. 
maddesi ile de "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen 
trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından karşılanır. Söz konusu sağlık hizmet bedelleri için bu 
Kanunun 59'uncu maddesine göre belirlenen tutarın % 20’sinden fazla 
olmamak üzere belirlenecek tutarın üç yıl süreyle ayrıca aktarılmasıyla 
anılan dönem için ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabının yüküm-
lülükleri sona erer. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Hazine 
Müsteşarlığınca belirlenir.

Bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde Sağlık Ba-
kanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün trafik 
kazalarından kaynaklanan tedavi giderlerinin tahsili için kurduğu sistem 
mevcut haliyle Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilir. Trafik Hizmetleri 
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler 
aynı tarih itibarıyla Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir....” düzenlemesi 
öngörülmüştür.

(Mülga) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 39. maddesinde, kas-
ti veya suç sayılır hareketi ile sigortalının, eşinin veya çocuğunun hasta-
lanmasına sebep olan kimseye, bu Kanun gereğince hastalık sigortasın-
dan yapılan her türlü giderlerin tazmin ettirileceği; 01.10.2008 tarihinde 
yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun 76. maddesi ile de Genel Sağlık Sigortalısına ve bunların 
bakmakla yükümlü olduğu kişilere kastı veya suç sayılır bir hareketi veya 
ilgili kanunlarla verilmiş bir görevi yapmaması ya da ihmali nedeniyle, 
Kurumun sağlık hizmeti sağlamasına veya bu kişilerin tedavi süresinin 
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uzamasına sebep olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen üçüncü kişile-
re, Kurumun yaptığı sağlık hizmeti giderlerinin tazmin ettirileceği belirtil-
miş, ayrıca aynı Kanun’un 89. maddesinde süresinde ödenmeyen kurum 
alacaklarının tahsili düzenlenmiştir. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak, 27 Ağustos 
2011 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan, Trafik Kazaları Nedeniy-
le İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinin 2. fıkrası ile Yönetmelik 
uyarınca tespit edilen Kurum alacağının süresinde ödenmemesi hâlinde, 
31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanunu’nun 89. maddesinin ikinci fıkrasının uygulanacağı, Kanunun 
yayımı tarihinden önceki trafik kazaları ile ilgili Geçici 1. maddesinde 
ise Kanun’un yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazalarından 
kaynaklanan ve anılan tarih itibariyle ödenmemiş tüm tedavi gideri be-
dellerinin, Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında Kurumca ödenece-
ği, bu tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ilgili sigorta 
şirketlerinden ve Güvence Hesabından tahsil edilen tutarlar bakımından 
ilgili sigorta şirketlerine ve Güvence Hesabına herhangi bir iade yapılma-
yacağı, bu tutarlar Kuruma bu Yönetmelik uyarınca aktarılan tutarlardan 
mahsup edilemeyeceği, Kanunun yayımı tarihinden yönetmeliğin yayımı 
tarihine kadarki döneme ilişkin aktarımları düzenleyen Geçici 2. madde-
sinin 2. fıkrası ile ilgili sigorta şirketleri Kanun’un yayımlandığı tarihten 
önce meydana gelen trafik kazaları bakımından, Kanun’un yayımlandığı 
tarihten bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki dönemde düzenlenen 
Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası po-
liçelerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin bu Yönetmelik ekinde yer 
alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını, Müsteşarlıkça belirle-
nen vadelerde Kuruma aktaracakları kabul edilmiştir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, 6111 sayılı Kanun'un 59. mad-
desi ile 2918 sayılı Kanun’un 98. maddesinde yapılan değişiklik ve 6111 
sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesi birlikte gözetildiğinde; Kanun’un yü-
rürlük tarihinden önce meydana gelen trafik kazalarında, 2918 sayılı Ka-
nun’un 98. maddenin 2. fıkrası düzenlemesinden, primlerin aktarılmamış 
olması hâlinde, sigorta şirketleri ve ...’nın sorumluluğunun devam edeceği 
anlamının çıkarılabileceği görülmekte ise de, bu hükmün aynı maddenin 
3. fıkrası ile birlikte değerlendirildiğinde; maddenin, sigorta şirketleri ve 
...’na eski hükümlere göre, rücu hakkı verdiği şeklinde değil, süresinde 
aktarılmayan primleri tahsil için takip yapabilme yetkisini verdiği, dola-
yısıyla, sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının, yapacağı aktarım ile 
prim aktarma borçlarının sona ereceği şeklinde anlaşılması gerekir. Buna 
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karşılık aktarımın yapılmaması hâlinde Kurumun sigorta şirketine, Gü-
vence Hesabına, işletene ve şoföre rücu hakkının devam edeceği şeklinde-
ki düşünce, Kanun’un amacına uygun düşmeyecektir. Özellikle Kanunda 
aktarım için üç yıllık bir sürenin öngörülmüş olması nedeniyle, aktarımın 
yapıldığı tarihe kadar sorumluluğun devam edeceğinin kabulü, 6111 sa-
yılı Kanun’un Geçici 1. maddesinde düzenlenen geçmiş dönemlerin prim 
ve katkı paylarının aktarımı hükmü fiilen uygulanamaz hâle gelecektir. 
Bunun sonucunda da Kurum, geçmiş dönem için hem primleri ve katkı 
paylarını tahsil ederken, aynı zamanda zararını rücuan tahsil edebileceği 
için sebepsiz zenginleşebilecektir.

Sonuç olarak; Kurumun, süresinde aktarılmayan prim ve katkı pay-
ları için sigorta şirketlerine karşı 5510 sayılı Kanun'un 89. maddesine 
göre takip yaparak tahsil yetkisi bulunduğu gözetildiğinde, trafik kazası 
nedeniyle sigortalıya yapılan tedavi giderleri için 6111 sayılı Kanun'un 59. 
maddesi ile 2918 sayılı Kanun'un 98. maddesinde yapılan değişikliğin yü-
rürlük tarihi olan 25.02.2011 tarihinden itibaren, sigorta şirketlerine ve 
Güvence Hesabına, karşı Kurumun rücu hakkının sona erdiğinin kabulü 
gerekir. Bu nedenle 6111 sayılı Kanun'un 59. ve Geçici 1. maddelerinde 
belirtilen tutarların sigorta şirketleri tarafından aktarılıp aktarılmadığı-
nın araştırılması gerektiğine işaret eden Özel Daire bozma kararına karşı 
direnilmesi yerindedir.

Açıklanan nedenlerle uyuşmazlığın II numaralı bendi yönünden yerel 
mahkemenin vermiş olduğu direnme kararı usul ve yasaya uygun olup 
onanması gerekir.

Uyuşmazlığın III numaralı bendinde belirtilen mali mesuliyet sigorta-
sı yaptırmayan davalı ...’nın meydana gelen kazada yaralanan sigortalıya 
yapılan tedavi giderlerinden sorumlu tutulup tutulamayacağı noktası yö-
nünden yapılan değerlendirmede;

Hemen belirtilmelidir ki Güvence hesabının rücu hakkı ... Yönetmeli-
ği’nin 16. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde de;

“(1) Hesaptan yapılan ödemeler nedeniyle;

a) Zorunlu sigorta yaptırmayan veya geçerli teminat tutarları üzerin-
den zorunlu sigortaları yaptırmayan kişilere,

b) Sorumlunun sonradan belli olması halinde bu kişilere veya yüküm-
lü sigorta şirketine,

c) Zarardan sorumlu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine,

ç) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yapılan ödeme-
ler çerçevesinde yükümlü sigorta şirketine,
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d) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan ödemeler nedeniyle 
Büroya, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rücû edilir.” düzenlemesi 
yer almaktadır.

... Yönetmeliği’nin 16. maddesi uyarınca ...'nın sorumluluğunda bu-
lunan sağlık harcamaları Kurumca karşılanacak ancak KZMSS sözleş-
mesi olmayan zarar sahiplerine rücu edecektir. Yani ilgililer, zararın ... 
sorumluluğunda kaldığı savunmasını ileri süremeyeceklerdir (Özdemir, 
H.;Trafik Kazaları Nedeniyle Oluşan Sağlık Hizmet Bedellerinden Sosyal 
Güvenlik Kurumunun Sorumluluğunun Kapsamı, Sicil İş Hukuku Dergi-
si, 2013, Sayı: 30, s.142).

Bu durumda Trafik kazaları nedeniyle Kurumun sağlık gideri harca-
masına neden olan işveren ve üçüncü kişilerin kusurları varsa ve KZMSS 
sözleşmeleri yoksa 6111 sayılı Kanun’un 59. ve Geçici 1. maddelerinin 
kapsamında olmayıp kusur oranlarına göre Kurumun yaptığı sağlık gider-
lerinden sorumludurlar.

Hâl böyle olunca yukarıda açıklanan sebeplerle, III. numaralı uyuş-
mazlık yönünden Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire 
bozma kararına uymak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve 
yasaya aykırıdır.

SONUÇ: 

1- Uyuşmazlığın I. beninde belirtilen hususlar yönünden davacı ... veki-
linin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma 
kararında gösterilen nedenlerle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nu'nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASI-
NA oy birliği ile,

2- Uyuşmazlığın II. beninde belirtilen hususlar yönünden davacı ... ve-
kilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının ONANMASINA oy 
birliği ile,

3- Uyuşmazlığın III. beninde belirtilen hususlar yönünden davacı ... 
vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire boz-
ma kararında gösterilen nedenlerle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu'nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASI-
NA karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 07.05.2019 tarihinde oy bir-
liği ile kesin olarak karar verildi.



YARGITAY 1. HUKUK DAIRESI

KORKUTMA (İKRAH) • FESİH BEYANI 
•

HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİ

ÖZET: Hukuka aykırı ve esaslı korkutma sonucu 
yapılan sözleşme geçersizdir.
Bu sözleşme, korkunun kalktığı tarihten itibaren 
bir yıl içinde karşı tarafa yöneltilecek bir sarih 
veya zımni irade açıklamasıyla ya da dava veya 
def'i yoluyla feshedilebilir.
Y.1. HD. E: 2016/5435 K: 2019/1044 T: 18.02.2019

Dava, ikrah (korkutma) hukuksal nedenine dayalı tapu ipt...tescil is-
teğine ilişkindir. 

Davacı, 3990 parsel sayılı taşınmazdaki payını tehdit ve baskıları so-
nucu kardeşleri olan davalılara eşit pay ile devrettiğini, yapılan temlikle-
rin irade fesadı sebebi ile geçersiz olduğunu, davalıların tehdit suçu nede-
niyle ceza aldıklarını ileri sürerek, davalılara devredilen payların ipt...ile 
adına tescilini istemiştir.

Davalılar, davacı ile anlaşarak taşınmazdaki paylarını bedeli karşılığı 
satın aldıklarını belirterek davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davalıların tehdidi sonucu temliklerin gerçekleştiği gerek-
çesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu 3990 parsel sa-
yılı taşınmazın 1/6 payı davacı adına kayıtlı iken 13.01.2012 tarihinde 
1/2’sini davalı kardeşi ...’a, 1/2’ sini de diğer davalı kardeşi ...’a satış sure-
tiyle temlik ettiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun(TBK) 37. (818 
sayılı Borçlar Kanunu'nun(BK) 29.) maddesine göre, bir kimse karşı tara-
fın veya üçüncü bir kişinin kendisi veya yakınlarının maddi veya manevi 
varlığına yönelik hukuka aykırı ve esaslı korkutması sonucu yaptığı söz-
leşme ile bağlı sayılamaz. TBK'nin 38. (BK'nin 30.) maddesinde belirtildiği 
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gibi, korkutmadan(ikrah-tehdit) söz edilebilmesi için, korkutmanın söz-
leşmeyi yapan kimsenin veya yakınlarının kişilik haklarına veya mal var-
lıklarına yönelik olması, korkutmaya maruz kalanın sübjektif durumuna 
göre ağır ve derhal meydana gelebilecek nitelik taşıması, haksız(hukuka 
aykırı) sayılması, illiyet bağının bulunması yani sözleşmenin korkunun 
yarattığı etki 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 düşürücü 
süre içerisinde sözleşme karşı tarafa yöneltilecek tek taraflı sarih ve zımni 
bir irade açıklaması ile feshedilebileceği gibi def'i veya dava yoluyla da kul-
lanılabilir(TBK'nın 39. md). Sözleşme iptal edilmekle yapıldığı andan iti-
baren ortadan kalkacağı için yerine getirilen edim, istihkak davası(tapulu 
taşınmazlarda iptal ve tescil davası), bunun mümkün olmadığı hallerde 
sebepsiz zenginleşme davası ile geri istenebilir.

Somut olaya gelince, temlikin 13.01.2012 tarihinde yapıldığı, davacı-
nın 19.01.2012 tarihinde korkutma nedeniyle davalıları şikayet ettiği, ta-
şınmazdaki payının zorla alındığı iddiaları bakımından davalılar hakkın-
da tehdit suçundan ... 8.Sulh Ceza Mahkemesinin 2012/567 Esas sayılı 
dosyası ile kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucu her iki dava-
lının tehdit suçundan cezalandırılmasına karar verilip, hükmün açıklan-
masının geri bırakıldığı, müşteki ...’a 01.06.2013 tarihinde tebliğ edilen 
kararın 11.06.2013 tarihinde kesinleştiği, eldeki davanın ise 20.10.2014 
tarihinde açıldığı, aradaki zaman zarfında TBK’nun 39.maddesi uyarın-
ca korkunun etkisinin devam ettiği yönünde davacı tarafça herhangi bir 
iddia ileri sürülmediği, bu durumda 6098 s. Türk Borçlar Kanununun 
(TBK) 39/1. maddesinde belirtilen 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği 
anlaşılmaktadır.

Hâl böyle olunca, davanın hak düşürücü süreden reddedilmesi gere-
kirken değinilen husus göz ardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi 
doğru değildir. 

Davalıların yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün 
(6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 
428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz ede-
ne geri verilmesine, 18.02.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
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KORKUTMA (İKRAH) • FESİH BEYANI 
• 

HAK DÜŞÜMÜ • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

ÖZET: Korkutmadan söz edilebilmesi için tehdi-
din sözleşmeyi yapan kimseye veya yakınlarına 
yönelik olması ve bu haksız ve hukuka aykırı ey-
lem ile sözleşme arasında açık bir illiyetin bulun-
ması gerekir.
Bu konuda ispat yükümlülüğü davacıya aittir.
Korkunun kalktığı tarihten itibaren bir yıl içinde 
karşı tarafa yöneltilecek şekle bağlı olmayan ira-
de beyanı ile sözleşme feshedilebilir.
Bu durumda sözleşme geçmişe yönelik olarak 
ortadan kalkar ve edinilen değerler sebepsiz 
zenginleşme kurallarına göre iade edilebilir.
Y.1. HD E.2016/3216 K:2019/2893 T. 30.04.2019

Dava, ikrah hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine iliş-
kindir. Davacı, davalının, çocuklarına zarar verme tehdidi ile maliki oldu-
ğu dava konusu ... parsel sayılı taşınmazın adına devrini sağladığını ileri 
sürerek davalı adına olan tapu kaydının iptali ile adına tescilini istemiştir.

Davalı, bedelini ödeyerek taşınmazı satın aldığını, davanın süresinde 
açılmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddianın kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne ka-
rar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; davacının, ... parsel sayılı taşın-
mazdaki 40/300 payının tamamını 01.04.2011 tarihinde davalı ...'a satış 
suretiyle devrettiği, davacının eldeki davadaki iddiaları doğrultusunda ... 
Cumhuriyet Başsavcılığına 2011/114502 soruşturma dosyasında yaptığı 
şikayetin takipsizlikle sonuçlanıp bu kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, 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 varlı-
ğına yönelik hukuka aykırı ve esaslı korkutması sonucu yaptığı sözleş-
me ile bağlı sayılamaz. TBK'nin 38. (BK'nin 30.) maddesinde belirtildiği 
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üzere korkutmadan (ikrahtan) söz edilebilmesi için, tehdidin sözleşmeyi 
yapan kimsenin veya yakınlarının kişilik haklarına veya mal varlıklarına 
yönelik olması, korkutmaya maruz kalanın sübjektif durumuna göre ağır 
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, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 190. 
maddesinde, "İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, id-
dia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran 
tarafa aittir."; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun(TMK) 6. maddesinde, 
"Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkı-
nı dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür." şeklinde yer alan 
hükümlerle, açılmış bir davada ispat yükünün kural olarak davacıya yük-
lendiği tartışmasızdır.

Somut olaya gelince: davalının ikrah suretiyle tapu müdürlüğüne gö-
türerek dava konusu ... parsel sayılı taşınmazın adına devrini sağladığı 
şeklindeki şikayetin takipsizlikle sonuçlanması, tanıklarının olayla ilgili 
görgüye dayalı bilgilerinin olmaması karşısında davacının iddiasını kanıt-
ladığını söyleyebilme olanağı yoktur.

Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı 
değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.

Davalının yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün 
(6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 
428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 02.01.2019 tarihinde yürürlü-
ğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz eden vekili için 
2.037.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin temyiz edilenden alınmasına, 
alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 30.04.2019 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi. 
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KORKUTMA (İKRAH) • FESİH BEYANI 
•

HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİNİN TESPİTİ

ÖZET: Hukuka aykırı ve esaslı korkutma sonucu 
yapılan sözleşme geçersizdir. 
Bu sözleşme korkunun kalktığı tarihten itibaren 
bir yıl içinde karşı tarafa yöneltilecek bildirim ile 
feshedilmelidir. Bu bildirim şekle tabi değildir.
Bu noktada korkunun etkisinin ortadan kalktığı 
tarih açık şekilde tespit edilmelidir.
Y. 1. HD E:2016/10443 K:2019/5910 T. 19.11.2019

Dava, korkutma (ikrah - tehdit) hukuksal nedenine dayalı tapu iptali 
ve tescil istemine ilişkindir.

Davacılar, 2003 yılında organize bir suç çetesinin kendilerini ölümle 
tehdit ederek çekişme konusu ... ada ... parsel sayılı taşınmazda yer alan 
1 ve 3 nolu meskenlerin adlarına tescilini sağladıklarını, taşınmazı edinen 
davalı ...'ın devredenlerin taşınmazı hangi yolla edindiklerini bildiğini ve 
bu kişileri tanıdığını, iyiniyetli olmadığını belirterek tapu kaydının iptali 
ile adlarına tescilini istemişlerdir. 

Davalı ..., herhangi bir savunma getirmemiştir. 

Davalı ..., taşınmazları bedeli karşılığında davalı ...'a sattığını, davalı 
..., hak düşürücü sürenin geçtiğini, satışın gerçek olduğunu, iyiniyetli alıcı 
olduğunu belirterek davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, dava konusu taşınmazların devrinin davacıların korku-
tulması ve iradelerinin sakatlanması neticesinde gerçekleştiği, davalı ...’ın 
durumu bilen ya da bilmesi gereken kişi konumunda olduğu gerekçesiyle 
davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu ... ada ... parsel 
sayılı taşınmazdaki 20/120 arsa paylı 1 nolu mesken ile 70/120 arsa paylı 
3 nolu mesken 1/4’er paylarla davacılar ..., ..., ... ve dava dışı ... adına 
kayıtlı iken 11.07.2003 tarihinde davalı ...’a; ...’ın 30.07.2003 tarihinde 
davalı ...’e; ...’in de 17.12.2003 tarihinde davalı ...’a satış suretiyle temlik 
ettiği anlaşılmaktadır.
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Bilindiği üzere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun(TBK) 37. (818 
sayılı Borçlar Kanunu'nun(BK) 29.) maddesine göre, bir kimse karşı tara-
fın veya üçüncü bir kişinin kendisi veya yakınlarının maddi veya manevi 
varlığına yönelik hukuka aykırı ve esaslı korkutması sonucu yaptığı söz-
leşme ile bağlı sayılamaz. TBK'nin 38. (BK'nin 30.) maddesinde belirtildiği 
gibi, korkutmadan(ikrah-tehdit) söz edilebilmesi için, korkutmanın söz-
leşmeyi yapan kimsenin veya yakınlarının kişilik haklarına veya mal var-
lıklarına yönelik olması, korkutmaya maruz kalanın sübjektif durumuna 
göre ağır ve derhal meydana gelebilecek nitelik taşıması, haksız(hukuka 
aykırı) sayılması, illiyet bağının bulunması yani sözleşmenin korkunun 
yarattığı etki 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 düşürücü 
süre içerisinde sözleşme karşı tarafa yöneltilecek tek taraflı sarih ve zımni 
bir irade açıklaması ile feshedilebileceği gibi def'i veya dava yoluyla da kul-
lanılabilir(TBK'nın 39. md). Sözleşme iptal edilmekle yapıldığı andan iti-
baren ortadan kalkacağı için yerine getirilen edim, istihkak davası(tapulu 
taşınmazlarda iptal ve tescil davası), bunun mümkün olmadığı hallerde 
sebepsiz zenginleşme davası ile geri istenebilir.

Somut olayda; öncelikle hak düşürücü sürenin başlangıç tarihinin ve 
buna göre eldeki davanın hak düşürücü süre içerisinde açılıp açılmadığı-
nın saptanması gerektiği açıktır.

Hal böyle olunca, ... 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 03.11.2008 tarih, 
2004/327 E., 2008/288 K., sayılı dosyası da getirtilerek dava tarihine ka-
dar korkutmanın etkisinin devam edip etmediğinin tespit edilmesi, kor-
kutmanın etkisi devam etmiyor ise etkisinin ortadan kalktığı tarihin kuş-
kuya yer bırakmayacak biçimde açıklığa kavuşturularak hak düşürücü 
sürenin geçip geçmediğinin saptanması, davanın süresinde açıldığı sap-
tanır ise işin esasının değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilme-
si gerekirken, değinilen yönleri içermeyen biçimde yazılı biçimde hüküm 
kurulması isabetsizdir.

Davalı ...'ın yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün 
(6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 
428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 02.01.2019 tarihinde yürürlü-
ğe giren Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz eden vekili için 
2.037.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin temyiz edilenden alınmasına, 
alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 19.11.2019 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi. 
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TAPU KAYDINDA DÜZELTME 

ÖZET: Tapu Sicil Tüzüğü gereğince düzeltim için 
öncelikle tapu müdürlüğüne başvurma zorunlu-
luğu vardır. Davanın bu nedenle usulden reddi 
gerekir.
Y. 1.HD E: 2014/8529 K: 2014/9722 T: 13.05.2014

Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet 
hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik 
ya da hatalı işlenmesi, kayıt düzeltme taleplerinin kaynağını oluşturur. Bu 
tür taleplerde kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişme-
mesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekir.

Bu talepler, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK’nın) 1027. 
maddesi gereğince mahkemeye yapılırsa, 6100 sayılı HMK’nın 382/ç-1 
maddesi gereğince çekişmesiz yargı usulüne göre sulh hukuk mahkeme-
sinde ve taşınmazın aynına ilişkin bulunduğundan, aynı Kanunun 12. 
maddesi uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülür.

Bunun yanı sıra, 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren TMK’nın 702. 
maddesinin son fıkrası gereğince ortaklardan her birinin topluluğa giren 
hakların korunmasını sağlayabileceği ve bu korumadan bütün ortakların 
yararlanabileceği öngörüldüğünden elbirliği mülkiyetinde, ortaklardan 
her hangi biri de tek başına tapuda murisin kimlik bilgileri ilgili olarak 
düzeltme isteyebilir.

Bununla birlikte, Bakanlar Kurulunun 22.7.2013 tarihli ve 2013/5150 
sayılı kararı ile kabul edilen, 17.8.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Tapu Sicil Tüzüğünün 28. 
maddesinde, kütük sayfası malik sütununda malikin adı ve soyadı, baba 
adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarasının yazılacağı, tüzel kişi-
lerin unvanlarının tam olarak yazılacağı ve paylı mülkiyette pay miktarı; 
paydaşların adı, soyadı ve baba adından sonraki kısımda, kesirli olarak 
gösterileceği ifade edilmiştir.

Aynı Tüzüğün 72. maddesinde, <Tapu sicilinde değişikliğin, hak sa-
hibinin istemine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden 
yapılabileceği> 74. maddesinde ise <Kütük, yevmiye defteri ve yardımcı 
sicillerde, belgelere aykırı basit yazım hatası yapıldığının tespit edilme-
si halinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler acilinde açıklanarak, 
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re’sen düzeltme yapılacağı, istem belgesinde yapılan yanlışlık veya eksik-
lik düzeltilerek, belgenin uygun bir yerine yazılmak suretiyle taraflar ve 
tapu görevlilerine imzalanacağı ve sicilde buna uygun düzeltme yapılacağı, 
ana veya yardımcı siciller üzerinde yapılmış hata veya eksikliklerin, ilgi-
lilerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklan-
ması halinde, ilgililerin gerçek durumu kanıtlayıcı belgelere dayalı baş-
vuruları üzerine, istem, yevmiye defterine kaydedilerek gerekli düzeltme 
yapılacağı, kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı 
tescil veya esaslı yazım hatasının düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olu-
runun alınması gerektiği, ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, bu 
durum beyanlar sütununda belirtilerek, 26.9.2011 tarih ve 659 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname hükümlerine göre işlem yapılacağı, yapılacak 
düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş kişilerin hakkını et-
kileyici nitelikte ise, bu hak sahiplerinin de yazılı olurlarının aranacağı, 
müdürlüğün ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri tebliğ etmekle yü-
kümlü> olduğu açıklanmıştır.

Tapu Sicil Tüzüğünün 75. maddesine göre, <Kadastro çalışmaların-
dan kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına 
ilişkin tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine;

(1) a) Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulun-
duğu belediye veya muhtarlıktan alınarak fotoğraflı ilmühaber,

b) Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler, incelenmek ve 
gerektiğinde tanık ve varsa tespit bilirkişileri dinlemek ve zeminde ince-
leme yapmak suretiyle istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse, 
istemin yevmiye defterine kaydedilerek,

düzeltileceği;

(2) Zemin incelemenin, kadastro müdürlüğü teknik personeli ile birlik-
te yapılacağı ve inceleme neticesinde teknik rapor düzenleneceği, zeminde 
incelemede, komşu parsel malikleri, muhtar ve diğer ilgililer dinleneceği; 
vergi kaydı ve diğer her türlü bilgi ve belgeden yararlanacağı,

(3) Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi ve eksikliklerin giderilme-
sinde de yukarıdaki fıkraların uygulanacağı ve

(4) Bu madde hükümleri uyarınca kayıt düzeltmeleri için müdürlükle-
re başvuru yapılmasının zorunlu olduğu>,

Belirtilmektedir.

Yine aynı tüzüğün 26. maddesine göre ise mevzuat ve bu Tüzükte yer 
alan hükümlere uygun olmayan ve 4721 sayılı Kanunun 1011 inci madde-
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sine göre geçici tescil şerhine de imkan bulunmayan istemlerin geciktiril-
meden, gerekçesi itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilece-
ği, ret kararının, istem sahibine elden veya 11.2.1959 tarih ve 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edileceği ve ret kararına, tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu bölge 
müdürlüğüne, bölge müdürlüğünün kararına karşı da tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebileceği belirtilmekte-
dir.

Yukarıda açıklanan yeni Tapu Sicil Tüzüğü hükümleri ve özellikle 75. 
maddesi nazara alındığında, tapu müdürlüklerine oldukça geniş yetkiler 
verilerek tapudaki hataların daha kısa bir sürede, idari yoldan düzeltil-
mesine imkan verildiği görülmektedir. Yine bu maddenin son fıkrasında 
ise <Bu madde hükümleri uyarınca kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere 
başvuru yapılması zorunludur.> hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm hak arama özgürlüğünü kısıtlamamakta, aksine hak ara-
yanlara haklarını çok daha kısa bir sürede, kolay, ucuz ve basit bir şekil-
de elde etme imkanı vermektedir. Hal böyle olunca, bu imkanın öncelikle 
tüketilmesi, ve bu yolla bir sonuç alınamaması durumunda ilgilinin 4721 
sayılı Türk Medeni Kanunun 1027. maddesi gereğince mahkemeye baş-
vurması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu nedenle, yeni Tapu Sicil Tüzüğünün Resmi Gazete’de yayımlaya-
rak yürürlüğe girdiği 17.8.2013 tarihinden sonra, davacının, mahkeme-
ye müracaat etmeden, öncelikle ilgili müdürlüğüne yukarıda açıklanan 
prosedüre uygun şekilde başvurması, eğer bu talebinde istediği sonucu 
alamazsa daha sonra mahkemeye başvurması gerekir.

Hal böyle olunca, Tapu Sicil Tüzüğü gereğince öncelikle tapu müdürlü-
ğüne başvurma zorunluluğu getiren yasal prosedür izlemeden doğrudan 
dava açıldığından, davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, 
yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ

İlgili Tapu Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 
yukarıda açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yol-
laması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 
13.05.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.



YARGITAY 2. HUKUK DAIRESI

TEDBİR NAFAKASI • TERK İHTARI • DÖRT AYLIK SÜRE

ÖZET: Davalı kadının tedbir nafakası davası aç-
masından itibaren dört aylık süre geçirilmeden 
terk ihtarı gönderilemez.
Y. 2. HD E:2019/3266 K:2019/7743 T: 26.06.2019

Davalı kadın 12.09.2012 tarihinde Türk Medeni Kanunu'nun 197. 
maddesine dayalı olarak bağımsız tedbir nafakası davası açmış, davacı 
erkek ise terk ihtarını 05.11.2012 tarihinde talep etmiştir. Davalı kadının 
Türk Medeni Kanunu'nun 197. maddesine dayalı davasının açılmasından 
itibaren dört aylık ayrılık süresi geçmeden terk ihtarına muhatap olan 
kadının ortak konuta dönmesi beklenemez. Eş söyleyişle; ihtar muha-
tabının ihtar talep tarihinde Türk Medeni Kanunu'nun 197. maddesine 
dayalı bir nafaka davasının bulunması, Türk Medeni Kanunu'nun 164. 
maddesindeki altı aylık ayrılık süresinin, dönüş için verilen iki aylık yasal 
bekleme süresi dışında kalan dört aylık süresini bertaraf eder ve dava-
cının terk ihtarı sonuç doğurucu kabul edilemez. O halde; bu nitelikteki 
ihtara dayalı olarak da Türk Medeni Kanunu'nun 164. maddesi uyarınca 
boşanma kararı verilemez. Bu bakımdan mahkemenin davayı ret kararı 
hüküm sonucu olarak doğru olmakla birlikte gerekçesi isabetli değildir. 
Bu nedenle ret hükmünün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/
son maddesi uyarınca gerekçesinin açıklanan şekilde değiştirilerek ve dü-
zeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple davanın reddine 
ilişkin karar gerekçesinin değiştirilerek ve düzeltilerek ONANMASINA, 
temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın 
tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 
oybirliğiyle karar verildi.



371Yargıtay Kararları

ZİNANIN İSPATLANMASI

ÖZET: Davalı kadının ortak konuttan ayrılarak 
başka bir erkekle bir süre yaşadığı anlaşıldığına 
göre zinanın mevcut olduğu kabul edilmelidir.
Y. 2. HD E: 2019/1740 K:2019/8744 T.16.09.2019

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli 
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm dava-
cı erkek tarafından zina ve evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebepleri-
ne dayalı boşanma davası ve fer'ileri yönünden; davalı kadın tarafından 
ise kusur belirlemesi, velayet, kişisel ilişki, tazminat taleplerinin reddi, 
nafaka ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesi-
nin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 
16.09.2019 günü duruşmalı temyiz eden davalı ... ile vekili Av. ... ve karşı 
taraf temyiz eden davacı ... ile vekili Av. ... geldiler. Gelenlerin konuşması 
dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan 
sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar oku-
nup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece davacı erkeğin zina (TMK.m.161) hukuksal sebebine da-
yalı boşanma talebinin reddine karar verilmiş ise de toplanan delillerden, 
davalı kadının ortak konuttan ayrılarak bir süre bir başka erkekle birlikte 
yaşadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece de kadının sadakat yükümlülüğüne 
aykırı davrandığı sabit kabul edilmiştir. Kadının, bir başka erkekle bir-
likte yaşaması zinanın varlığına delalet eder. Bu durumda kadınınzinası 
ispatlanmış olup Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesi koşulları oluş-
muştur. Gerçekleşen bu durum karşısında tarafların zina hukuki (TMK 
m. 161) sebebiyle boşanmalarına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerek-
çe ile davacının zina (TMK m. 161) hukuksal sebebine dayalı boşanma 
talebinin reddine karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, 
bozma sebebine göre yeniden hüküm kurulması zorunlu hale gelen kabul 
edilen boşanma davası ve fer'ilerine yönelik tarafların temyiz itirazlarının 
şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 2.037 
TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, işbu kara-
rın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak 
üzere oybirliğiyle karar verildi. 
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ZİNANIN VARLIĞI • KARİNELER

ÖZET: Erkeğin başka bir kadınla uygunsuz fotoğ-
rafının bulunması ve kadınla birlikte yaşaması zi-
nanın varlığına işaret eder.
Y. 2. HD E:2019/4012 K: 2019/12142 T:11.12.2019

Dava zina (TMK m. 161) hukuksal sebebine dayalı boşanma davasıdır. 
Bölge adliye mahkemesince davacı kadının zina (TMK m.161) hukuksal 
sebebine dayalı boşanma talebinin reddine karar verilmiş ise de; topla-
nan delillerden, davacı kadının dayandığı ve davalı erkek tarafından inkar 
edilmeyen, erkeğin başka kadınla birlikte, banyoda yarı çıplak vaziyette 
çekildiği ve samimi durumda oldukları anlaşılan fotoğrafının bulunduğu 
ve tanık beyanından erkeğin başka kadının yanında yaklaşık 10 gün sü-
reyle kaldığı anlaşılmaktadır. Bölge adliye mahkemesince davalı erkeğin 
güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunun sabit olduğu kabul edilmiş ise 
de; erkeğin başka kadınla uygunsuz fotoğrafının olması ve başka kadınla 
birlikte yaşaması, cinsel ilişkinin güçlü karineyle yaşandığına ve dolayı-
sıyla zinanın varlığına delalet eder. Bu durumda erkeğin zinası ispatlan-
mış olup Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesi koşulları oluşmuştur. 
Gerçekleşen bu durum karşısında tarafların zina (TMK m. 161) huku-
ki sebebiyle boşanmalarına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile 
davacı kadının zina (TMK m. 161) hukuksal sebebine dayalı boşanma 
talebinin reddine karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, 
temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın 
ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle 
karar verildi.
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TERK SEBEBİYLE BOŞANMA • DÖRT AYLIK SÜRE

ÖZET: Yasanın öngördüğü dört aylık terk süresi 
dolmadan gönderilen ihtara dayanılarak boşan-
ma kararı verilemez.
Y. 2. HD E:2019/6743 K: 2019/10963 T:06.11.2019

Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi, eşlerden birinin evlilik birli-
ğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk 
ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde, ay-
rılık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ise istem üzeri-ne 
hakim tarafından yapılan ihtarın da sonuçsuz kalması halinde terk edilen 
eşin, boşanma davası açabileceğini hükme bağlamıştır.

Davacı erkek 27.10.2016 tarihinde ihtar isteminde bulunmuş, ihtar 
davalı kadına 01.11.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, davacı erkek tarafın-
dan 03.01.2017 tarihinde boşanma davası açılmıştır. Dosya kapsamında 
dinlenilen tanık beyanlarına göre, davalı kadının 02.07.2016 tarihinde 
müşterek konuttan ayrıldığı anlaşılmaktadır. Davacı erkek 4721 sayılı ya-
sanın 164. maddesinde belirtilen dört aylık süre dolmadan, ihtar istemin-
de bulunmuştur. O halde davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm 
kurulması doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda gösterilen sebeple temyiz edilen Erzurum Bölge Adliye 
Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'nin 19/06/2019 tarih, 2019/444 esas ve 
2019/627 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, Genç Asliye Hukuk 
(Aile) Mahkemesinin 30/01/2019 tarih, 2018/530 esas ve 2019/16 karar 
sayılı kararının yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halin-
de temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece 
mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hu-
kuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.
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TERK SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA
•

SEBEBİN GEÇERLİLİĞİ

ÖZET: Boşanma sebebi olabilmesi için terk olgu-
sunun en az altı ay sürmesi gerekir. Bu altı ay-
lık süre geçirildikten sonra evi terk eden eş eve 
dönmemekte haklılığını ispatlamadıkça terk se-
bebi geçerliliğini sürdürür. Boşanma davasının 
ileri bir tarihte açılmış olması sonucu etkilemez.
Y. 2. HD E: 2019/5723 K: 2019/12399 T.17.12. 2019

Davacı erkek tarafından TMK 164. madde gereği açılan boşanma dava-
sında ilk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiş, verilen 
karar davalı kadın tarafından istinaf edilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince; 
"...davacı erkeğin mahkemeye başvurarak, davalının evi terk ettiğinden 
bahisle 01/07/2014 tarihinde ihtar isteğinde bulunduğu, terk ihtarının 
davalı kadına 22/07/2014 tarihinde tebliğ edildiği, ihtara rağmen dava-
lı kadının müşterek konuta dönmemesi üzerine, 07/02/2017 tarihinde 
terknedeniyle (TMK 164) boşanma davası açılmış ise de, hiçbir haklı ve 
kabul edilebilir mazeret göstermeden 07/02/2017 tarihinde iki yılı aşkın 
süre sonra terk sebebiyle boşanma davası açması yukarıda açıklanan dü-
rüstlük kurallarına uygun olmadığı gibi, geçen zaman dikkate alındığında 
ihtar isteğinin samimi bir arzuya dayanmadığı anlaşıldığından davanın 
reddine..." denilmekle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı erkek 
tarafından temyiz edilmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi, eşlerden birinin evlilik birli-
ğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk 
ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde, ay-
rılık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ise, istem üzerine 
hakim tarafından yapılan ihtarın da sonuçsuz kalması halinde terk edi-
len eşin, boşanma davası açabileceğini hükme bağlamıştır. Davacı erkek 
01.07.2014 tarihinde ihtar isteğinde bulunmuş, istek doğrultusunda veri-
len karar davalı kadına 22.07.2014 tarihinde tebliğ edilmiş, aradan yasa-
nın aradığı iki aylık süre geçtikten sonra 07.02.2017 tarihinde boşanma 
davası açılmıştır. Tarafların devam eden ayrılıklarını nihayete erdirmek 
isteyen davacı erkek tarafından eve dönmesi için usulüne uygun şekilde 
yapılan ihtara icabet etmeyen davalı kadın, eve dönmemekte haklılığını 
ispatlayamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında; mahkemece, Türk 
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Medeni Kanunu’nun 164. maddesi uyarınca davacı erkeğin davasının ka-
bulü gerekirken, yazılı gerekçeyle reddine karar verilmesi usul ve kanuna 
aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, 
temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın 
ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle 
karar verildi.17.12.2019



YARGITAY 3. HUKUK DAIRESI

YANGINDAN DOĞAN ZARARLAR 
•

BİNA SAHİBİNİN SORUMLULUĞU • İLLİYET BAĞI

ÖZET: Yangının çıkış sebebini yapının bozukluğu 
veya bakım eksikliğinin sonucu olan illiyet bağı 
olup olmadığı konusunda keşif ve bilirkişi ince-
lemesi yaptırılmaksızın kusursuz sorumluluk il-
kesine göre yapının sorumlu olduğunun kabülü 
doğru olmamıştır.
Y. 3. HD. E: 2015/14698 K: 2016/13719 T.01.12.2016

Davacı; ... İlçesi ... ada 67 parsel sayılı taşınmazda bulunan limon bah-
çesi üzerinden davalıya ait yüksek gerilim hattı geçtiğini, 30/08/2012 ta-
rihinde elektrik telinden çıkan kıvılcımların limon ağaçlarına sıçradığını 
ve ağaçlar ile sulama için kullanılan damlama sisteminin yandığını, ... 
Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangının söndürüldüğünü, tam 
verim çağında olan ağaçlarının yandığını, meydana gelen maddi zararın 
... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/3 D.İş. Sayılı dosyasında tespit edil-
diğini, tespit dosyasındaki bilirkişi raporunda 15 adet 25 yaşın üzerinde 
limon ağaçlarının tamamen ya da kısmen yanmış olduğunu, 1 adet 10 
yaşın üzerinde limon ağacının ise tamamen yandığını, ayrıca damlama 
borularının bağlantısın da, kullanılan ana boru ile birlikte ağaçların altı-
na çekilen damlama borularının yer yer yandığını, oluşan zararın toplam 
7.125.00 TL olarak hesaplandığını ileri sürerek, bu maddi zararın haksız 
fiil tarihi olan 30.08.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle da-
valıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen davaya cevap verme-
miş, duruşmadaki beyanında davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili ta-
rafından temyiz edilmiştir.
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Dava, davacıya ait ağaçların ve damlama sisteminde kullanılan borula-
rın, davalıya ait yüksek gerilim hattından kaynaklanan yangın nedeniyle 
yandığı iddiasına dayalı, tazminat istemine ilişkindir.

6100 sayılı HMK.nun 400-406.maddeleri gereğince, delil tespitinde, 
"Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası 
gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti 
amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifa-
delerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir."

Delil tespitinin konusunu maddi vakıalar oluşturur ve bilirkişi rapo-
runda belirtilen zarar miktarı davacı lehine kazanılmış hak doğurmaz. 
Yani delil tespiti kesin delil niteliğinde değildir.

HMK'nın 266 ve devamı maddeleri uyarınca, çözümü özel ve teknik 
bilgiyi gerektiren hallerde hakim, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına 
karar verir. Bilirkişi raporu kural olarak hâkimi bağlamaz. Hâkim, rapo-
ru serbestçe takdir eder. HMK’nın 281.maddesinde; tarafların, bilirkişi 
raporunda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; 
belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapma-
sının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep ede-
bilecekleri; mahkemece, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin 
tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden 
ek rapor alabileceği; ayrıca gerçeğin ortaya çıkması için mahkemenin, ge-
rekli görürse yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme 
de yaptırabileceği açıklanmıştır.

Bu bağlamda hâkim, bilirkişi raporunu yeterli görmezse, bilirkişiden 
ek rapor isteyebileceği gibi gerçeğin ortaya çıkması için önceki bilirkişi 
veya yeniden seçeceği bilirkişi vasıtasıyla yeniden inceleme de yaptırabi-
lir. Bilirkişi raporları arasında çelişki varsa, çelişki giderilmeden karar 
verilemez.

Somut olayda, dava konusu olay nedeniyle düzenlenen yangın rapo-
runda yangının çıkış nedeninin bilinmediği belirtilmiş, delil tespiti dosya-
sındakibilirkişi raporunda da yangının çıkış sebebinin kesin olarak tespit 
edilemediği belirtilmiştir. Buna göre; uyuşmazlığın çözümü açısından, 
öncelikle dava konusu yangının çıkış sebebinin elektrik hatlarından kay-
naklı olup olmadığı hususunun, diğer bir ifade ile meydana gelen zarar ile 
yapı eserinin bozukluğu veya bakım eksikliği şeklindeki eylem arasında 
illiyet bağının varlığının tespit edilmesi gerekmekte olup, çözümü özel ve 
teknik bilgiyi gerektiren bu konuda uzman bilirkişi görüşünün alınma-
sının gerekli olduğu açıktır. Ancak mahkemece, davaya konu yangının 
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çıkış sebebinin saptanması bakımından , usulüne uygun keşif ve bilirkişi 
incelemesi yaptırılmaksızın, davalı kurumun kusursuz sorumluluk ilke-
sine göre meydana gelen zarardan sorumlu olacağı kanaati ile, delil tespiti 
dosyasındaki bilirkişi raporu hükme esas alınarak karar verilmiştir. 

Hal böyle olunca, mahkemece; davaya konu yangının çıkış sebebinin 
kesin bir biçimde saptanması ve meydana gelen olayda tarafların sorum-
lulukları açısından , gerekirse keşif de yapılmak suretiyle, konusunda uz-
man bilirkişiden, hüküm kurmaya ve denetime elverişli rapor alınarak, 
sonucu dairesinde bir hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile 
yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bu husus boz-
mayı gerektirmiştir.

Bozma nedenine göre davalı tarafın diğer temyiz itirazlarının incelen-
mesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'un 428. 
maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıkla-
nan nedenle davalı tarafın diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şim-
dilik yer olmadığına ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz 
edene iadesine, HUMK'nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme 
yolu kapalı olmak üzere, 01.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

DELİL TESPİTİ • TEBLİĞ KOŞULU

ÖZET: Davalı tarafa tebliğ edilmeyen delil tespiti 
dosyasındaki bilirkişi raporu esas alınarak hü-
küm verilemez.
Y. 3. HD. E: 2016/5417 K:2017/15240 T. 02.11.2017

6100 sayılı HMK.nun 400-406.maddeleri gereğince, delil tespitinde, 
"Taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası 
gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti 
amacıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifa-
delerinin alınması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir." Delil tespiti-
nin konusunu maddi vakıalar oluşturur ve bilirkişi raporunda belirtilen 
görüş taraflar lehine kazanılmış hak doğurmaz. Yani delil tespiti kesin 
delil niteliğinde değildir.
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Delil tespiti isteyenin haklarını korumak için zorunluluk varsa veya 
acele hallerde mahkemece karşı tarafa tebligat yapılmadan delil tespiti 
yapılabilir, ancak bu durumda mahkemece delil tespiti tutanağının ve bi-
lirkişi raporunun bir sureti derhal karşı tarafa tebliğ edilmelidir. 

Dava öncesinde yaptırılan tespit dosyasında delil tespit tutanağı ve bi-
lirkişi raporu davalıya tebliğ edilmemiştir. Davalı tarafa tebliğ edilmeyen 
delil tespiti dosyasındaki bilirkişi raporu esas alınarak hüküm verilemez.

Hal böyle olunca, mahkemece; davacının uğradığı zararın kapsamı ve 
miktarının tespiti bakımından konusunda uzman bilirkişi heyetinden ra-
por alınmasının sağlanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gere-
kirken, eksik inceleme ve araştırma ile davalının yokluğunda yapılan ve 
tebliğ edilmeyen tespit dosyasında alınan bilirkişi raporuna dayanılarak, 
yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bu husus hük-
mün bozulmasını gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte yazılı nedenler ile davalının sair temyiz itiraz-
larının reddine, ikinci bentte yazılı nedenler ile hükmün HUMK'un 428. 
maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz 
harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçi-
ci madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'un 440.maddesi gereğince kararın 
tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık 
olmak üzere, 02.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KİRALANAN YERİN ERKEN TAHLİYESİ
•

KİRACININ SORUMLULUĞU • DELİL TESPİTİ

ÖZET: Kira sözleşmesi yenilendikten sonra söz-
leşme süresi dolmadan kiralanan yeri terk eden 
kiracı kiralanan yerin tekrar  kira alınabileceği 
makul süreyi kapsayan kira borcundan sorumlu-
dur. Bu borcun miktarı uzman bilirkişilerden alı-
nacak raporla tespit edilmelidir.
Delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki sa-
yıldığından delil tespiti giderleri asıl dava dosya-
sının yargılama giderlerine dahildir.
Y. 3. HD. E: 2017/1640 K:2017/1870 T.22.02.2017

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının 01.10.2009 tarihli sözleşme 
gereği kiracısı olduğunu, sözleşmenin her yıl 1 Ekim tarihinde yenilendi-
ğini, davalının buna rağmen Ocak 2015 tarihinde evi tahliye ettiğini, ay-
rıca taşınmazın hasarlı ve eksik teslim edildiğini, ... 6. Sulh Hukuk Mah-
kemesinin 2015/46 D. İş sayılı dosyasında yapılan tespite göre 4.614,00 
TL noksanlık ve hasar bulunduğunu, ayrıca tespit nedeniyle 648,00 TL 
masraf yaptığını, evin boş kaldığı Şubat 2015 ayının kirası ve aidatı ola-
rak 1.100,00 TL, Mart 2015 ayının kirası ve aidatı 1.100,00 TL olmak 
üzere toplam 2.200,00 TL kira alacaklarının olduğunu, toplam 7.362,80 
TL alacağın davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

Davalı vekili cevap dilekçesinde; taşınmazın tahliye edileceğini süresin-
de kiraya verene bildirdiğini, ... 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/46 
D. İş sayılı dosyasında yapılan tespit raporunun taraflar arasında yapılan 
sözleşmeye uygun olmadığını, sözleşmede kiralanan daire boşaltılırken 
boya veya sistire yapılacağına dair bir madde bulunmadığını savunarak 
davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece; davalı kiracı tarafından erken tahliye edilen mecurda 
4.614,00 TL hasar bedeli olduğu, 2015 yılı Şubat, Mart aylarına ait 1.000,00 
TL'den 2.000,00 TL kira, 50,00 TL'den 100,00 TL aidat borcu olduğu, da-
valı tarafından dava konusu kiralanan ve aidatların ödendiğine dair süresi 
içinde ve duruşmada belge sunamadığı anlaşılmakla 4.614,00 TL hasar, 
2.000,00 TL iki aylık kira ve 100,00 TL iki aylık aidat olmak üzere toplam 
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7.362,28 TL davacının alacağı olduğu belirtilerek davanın kabulüne karar 
verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davada dayanılan 01/10/2009 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira söz-
leşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. 
TBK'nın 347. maddesi gereğince konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı-
nın belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce 
bildirimde bulunmaması halinde sözleşmenin aynı koşullarla bir yıl için 
uzatılmış sayılacağı düzenlenmiştir.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesi yeni dönem başlangıcı olan 
01.10.2014 tarihinden en az onbeş gün önce kiracı tarafından bildirimde 
bulunulmadığından yenilenerek 01.10.2015 tarihine kadar uzamıştır. An-
cak, kira sözleşmesi yenilendikten sonra davalının yenilenen kira sözleş-
mesinin süresi dolmadan kiralananı erken tahliye ettiği anlaşılmaktadır. 
Türk Borçlar Kanununun 325.maddesi hükmüne göre kiracı, sözleşme 
süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, 
kira sözleşmesinden doğan borçları kiralananın benzer koşullarla kiraya 
verilebileceği makul bir süre için devam eder. Makul sürenin tespiti bilir-
kişi incelemesini gerektirmekte olup, tek yanlı yapılan ve itiraza uğrayan 
delil tespitine ilişkin bilirkişi raporu hükme esas alınamaz. 

O halde Mahkemece yapılacak iş, tarafların anlaştıkları tahliye tarihi 
tespit edilerek dava konusu kiralanan taşınmazın aynı koşullarla ne ka-
dar süre içinde kiraya verilebileceği hususunda gerektiğinde mahallinde 
keşif yapılarak, bu mümkün olmaz ise uzman bilirkişilerden rapor alın-
mak suretiyle belirlenen süre (makul süre) kadar kira parasına hükme-
dilmesidir. Bu nedenle Mahkemece, yukarıda açıklandığı üzere inceleme 
ve araştırma yapılarak, tarafların diğer delilleri toplanıp değerlendirilerek 
gerek makul süre gerekse itiraza uğrayan tespit dosyasında bilirkişi ra-
porunda belirtilen hasar ve eksikliklerin kira sözleşmesi hükümleri de 
değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, 
eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Öte yandan 22.3.1976 gün ve 1/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararına göre delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki sayıldığından 
delil tespiti giderleri de asıl davanın yargılama giderlerine dahildir. Bu ne-
denle mahkemece tespit giderlerinin yargılama giderlerine dahil edilme-
si gerekirken, yazılı şekilde dava konusuna dahil edilerek hüküm altına 
alınması da isabetsiz olmuştur.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde ol-
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duğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZUL-
MASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iade-
sine 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'un 440.
maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 22.02.2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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KİRACININ HAKLARI • FAYDALI MASRAFLAR 
• 

ÇELİŞKİLİ RAPORLAR

ÖZET: Kiracının kiralanan yere  yaptığı faydalı ve 
zorunlu masrafları yapıldıkları tarih  itibariyle be-
lirlenecek değerinden yıpranma payı düşülmek 
suretiyle elde edilecek değerler kadar kiralayan-
dan isteyebileceği yerleşik Yargıtay uygulaması-
dır.
Delil tespiti dosyasındaki bilirkişi raporuyla asıl 
davadaki bilirkişi raporu arasındaki çelişki gide-
rilmelidir.
Y. 3. HD. E: 2017/9052 K: 2018/5106 T: 14.05.2018

Davacı, davalı ile aralarında 01.08.2001 başlangıç tarihli üç yıl süreli 
kira sözleşmesi bulunduğunu, dava konusu taşınmazın kaba inşaat ha-
linde kiraladığını, kira bedellerinin ödenmemesi sebebiyle başlatılan icra 
takibi üzerine davalı tarafından aleyhine açılan ... 1. İcra Hukuk Mah-
kemesi'nin 2009/432 Esas- 2010/35 Karar sayılı dosyasında kiralananın 
tahliyesine kararı verildiğini, 05.01.2010 tarihinde taşınmazdaki fayda-
lı ve zorunlu masraflara ilişkin delil tespiti yaptırarak kiralananı tahliye 
ettiğini, yapılan tadilatlar sonucunda kiralananın değerinin arttığını ve 
davalının sebepsiz zenginleştiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı 
kalmak kaydı ile 183.170.23.-TL alacaktan şimdilik 20.000.-TL'nin te-
merrüt tarihi olan 02.02.2010 tarihinden itibaren mevduata uygulanan 
en yüksek banka faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.Davalı, 
kiralananın eksiksiz bir imalat atölyesi ve ofis olarak davacıya kiralan-
dığını, muvafakati alınmadan kiralananda yapılan tadilatların davacının 
ihtiyacı doğrultusunda yapıldığını ve yaklaşık 10 seneden beri de kirala-
nanı kullandığını belirterek davanın reddini dilemiştir.Mahkemece dava-
nın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davada dayanılan ve hükme esas alınan 01.08.2001 başlangıç tarihli üç 
yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulun-
mamaktadır. Dava konusu taşınmaza ait anahtarların yargılama devam 
ederken 02.11.2011 tarihli tutanak ile teslim edildiği tarafların kabulün-
dedir. Sözleşmenin özel şartlar 12. maddesinde "kiracının kiralanan şe-
yin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları tamamen kendisine 
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ait olacağı ve mukavele müddeti bittiğinde hiçbir bedel ve masraf istemeğe 
hakkı olmamak üzere taşınmaz inşaatının tamamının kiraya verene ait 
olacağı" kararlaştırılmıştır. Tarafların özgür iradesi ile kararlaştırılan bu 
şart geçerli olup tarafları bağlar. Davacı kiracı, kira sözleşmesinin düzen-
lenmesinden sonra taşınmazı kiralama amacına uygun hale getirmek ve 
kullanabilmek amacıyla birtakım onarım, tamirat ve iyileştirmeler yaptı-
ğını, ancak davalının tahliyesini istemesi üzerine taşınmazı tahliye ettiğini 
belirterek, yapmış olduğu imalat bedellerinin sebepsiz zenginleşme hü-
kümlerine göre davalı kiralayandan tahsilini talep etmiştir. Davacı kiracı, 
kiralanana yaptığı faydalı ve zorunlu giderlerden alınıp götürülmesi müm-
kün olmayan ve davalı kiraya veren tarafından benimsenenlerin yapıldık-
ları tarihler itibariyle bedellerini vekaletsiz iş görme hükümlerine göre 
isteyebilir. (TBK'un 530, BK'nın 414.md.) Yargıtayın yerleşik uygulama-
ları, kiracının kiralanana yaptığı faydalı ve zorunlu masrafların yapıldığı 
tarih itibariyle belirlenecek değerinden yıpranma payı düşülmek suretiyle 
elde edilecek değeri isteme hakkı olduğu yönündedir. Kural olarak bu gibi 
zorunlu ve faydalı masrafların kira sözleşmesinin başlangıcında yapılmış 
olduğu kabul edilmektedir. Sözleşmenin 12.maddesinde kastedilen tezyi-
nat süsleme anlamında ve ufak tefek tamir ve onarımlar olup zorunlu ve 
faydalı masraflara ilişkin değildir. Bununla birlikte yapılanların değerinin 
tam olarak kiracıya verilmesi de yerinde bir uygulama olmayacaktır. Mah-
kemece alınan bilirkişi raporu ile davacı tarafından 05.01.2010 tarihinde 
yaptırılan delil tespiti dosyasındaki rapor arasında çelişki bulunmakta 
olup, hüküm vermeye yeterli değildir. Bunun için mahkemece bilirkişi ra-
porları arasındaki çelişki giderilmek suretiyle yeniden konusunda uzman 
bilirkişi ya da bilirkişi kurulu marifeti ile kiralananda yapılan imalatların, 
imal tarihindeki değerleri, yıpranma durumları, faydalı ve zorunlu ya da 
lüks imalat olup olmadıkları ayrıntılı olarak belirlenerek sonucuna göre 
bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar veril-
mesi doğru olmadığından hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, 
temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün 
HUMK'un 428.maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA ve pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı 
HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'un 440.maddesi gere-
ğince karar tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere, 14.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



385Yargıtay Kararları

 NAFAKA DAVASI • VEKALET ÜCRETİ 

ÖZET: Nafaka davalarında reddedilen kısım için 
avukatlık ücretine hükmedilemez. 
Y. 3. HD E: 2019/3116 K: 2019/6326 T: 08/07/2019 

Davacı dava dilekçesinde; tarafların müşterek çocukları .... için aylık 
150 TL iştirak nafakasına hükmedildiğini, 4 yıldır arttırılmadan ödenen 
nafakanın çok yetersiz kaldığını ileri sürerek, iştirak nafakasının aylık 
500 TL'ye yükseltilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile iştirak nafakasının 400 
TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş, tarafların İstinaf başvurusu üzeri-
ne; Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesinin 17/09/2018 tarih 
ve 2018/926 E.-822 K.sayılı ilamı ile kararın kesin olduğu gerekçesiyle 
HMK.'nın 341,346 ve 352. maddeleri gereğince tarafların istinaf başvuru-
sunun reddine karar verilmiştir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23/05/2019 tarih ve 2019/409257 
sayılı yazıları ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/2. maddesi hükmü 
karşısında, reddedilen nafaka talebi yönünden davalı lehine vekalet ücre-
tine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, hükmün 
HMK.'nın 363/1. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması talep edil-
miştir.

Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarife-
sinin 9/2. maddesi; "Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık 
ücretine hükmedilemez" hükmünü ihtiva etmektedir. 

Somut olayda; 150 TL olan iştirak nafakasının 500 TL'ye yükseltilmesi 
talep edilmiş olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne ile nafakanın 
400 TL'ye arttırılmasına, reddedilen kısım üzerinden davalı taraf lehine 
2180 TL vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmiştir.

Ancak yukarıda açıklanan hüküm karşısında, reddedilen nafaka talebi 
yönünden davalı lehine vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinden, mah-
kemece Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/2. maddesi gözardı edilerek 
tesis edilen hüküm usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. 

Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Muhakemeleri 
Kanununu 363. Maddesine dayalı kanun yararına bozma isteminin kabu-
lü ile, hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA ve gereği ya-
pılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cılığına gönderilmesine, 08/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 4. HUKUK DAIRESI

DELİL TESPİTİ • TEMYİZ

ÖZET: Delil tespiti ileride açılacak olan asıl dava-
nın eki olup nihai karar değildir.
Bu nedenle delil tespiti temyiz edilemez.
Y. 4. HD. E: 2016/2113 K: 2016/3814 T. 23.03.2016

Dava, delil tespiti istemine ilişkindir.

Davacı, 25/06/2015 tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle 
jandarma tarafından tutulan kaza yeri tutanağıyla kusur oranlarının yan-
lış belirlendiğini iddia ederek, kusur oranlarının doğru belirlenmesi ama-
cıyla delil tespiti istemiştir. 

Mahkemece, talep reddedilmiş; karar delil tespiti isteyen tarafça tem-
yiz edilmiştir.

Delil Tespiti, ileride açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili delil-
lerin, bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp güvence altına alın-
masını sağlamak için kabul edilmiş bir müessesedir. 6100 sayılı HMK'nın 
405. maddesi uyarınca, delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının eki nite-
liğindedir.

Yukarıda açıklandığı üzere, delil tespiti asıl dosyanın eki niteliğinde ol-
duğundan ve dolayısıyla nihai bir karar olmadığından temyizi kabil değil-
dir. Şu durumda, temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda gösterilen nedenle temyiz dilekçesinin reddine ve peşin alı-
nan harcın istek halinde geri verilmesine 23/03/2016 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.
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DELİL TESPİTİ GİDERLERİ • YARGILAMA GİDERLERİ

ÖZET: Delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının 
eki niteliğinde olup; yapılan giderler asıl davanın 
yargılama giderlerine dahil edilecektir.
Delil tespiti giderleri asıl davada davanın konusu 
olarak talep edilebilecek alacaklar değildirler.
Y. 4. HD. E: 2014/8918 K: 2015/4201 T.06.04.2015

Delil tespiti dosyası, asıl dava dosyasının eki niteliğinde olup; yapılan 
giderler de asıl davanın yargılama giderlerine dahil bulunmaktadır. (HMK 
m.405, m.323/ç). Mahkemece, delil tespiti giderlerinin dava konusuna 
dahil edilmesi yerinde görülmemiştir. Ancak, yanılgının giderilmesi ye-
niden yargılama yapılmasını da gerektirmediğinden; kararın, HUMK'nun 
438. maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenle 
hüküm bölümünün 2. fıkrasında yer alan: "...ve 578,85 TL tespit dosyası 
gideri olmak üzere toplam 12.863,85 TL..." sözcüklerinin çıkartılmasına; 
hüküm bölümünün 4. fıkrasında yer alan: "810,25" rakamının yerine : 
"1.389,10" rakamının yazılmasına; öteki temyiz itirazlarının ise (1) sayı-
lı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve kararın düzeltilmiş bu biçimi-
nin ONANMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 
06/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi. 



388 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

DELİL TESPİTİ • KESİNLEŞME 
•

KARAYOLLARINA AÇILAN DAVA

ÖZET: Delil tespiti dosyasındaki bilirkişi raporu-
na davalı tarafça itiraz edildiğinden delil tespiti 
dosyasının kesinleştiğinden söz edilemez.
Bu konuda yeniden keşif yapılmalı ve yeni bir bi-
lirkişi raporu alınmalıdır.
Karayollarına karşı Adli Mahkemelerde dava açı-
lamaz.
Y. 4. HD. E:2016/14515 K: 2019/1059 T: 27.02.2019

Dava, haksız eylem sebebiyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mah-
kemece, Karayolları Genel Müdürlüğü yönünden yargı yolu bakımından 
dava dilekçesinin reddine, ... İnşaat AŞ yönünden ise davanın kabulüne 
karar verilmiş; hüküm, davacı ile davalı ... AŞ vekili tarafından temyiz 
edilmiştir.

Davacı ...-... Karayolunun kat ettiği ... ilçesi ... mahallesinde bulunan 
... nolu parsel sınırları içinde kalan bahçe vasfındaki taşınmazın sahibi ve 
zilyedi olduğunu, 2014 yılında taşınmazın bulunduğu mevkide, davalılar 
tarafından Karayolunu genişletme çalışmaları başlatıldığını, söz konusu 
çalışmanın toz-duman kütlesini arttırdığını, taşınmazda bulunan kayısı 
ağaçlarının %80'inin tamamen toz ile kaplanmış olduğunu, oluşan toz bi-
rikintisinin kayısı ağaçlarının tamamında yıl sonu itibariyle büyüme ve 
gelişmeyi durdurduğunu, zararın ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/29 
D.İş sayılı dosyasında tespit edildiğini belirterek maddi tazminat istemin-
de bulunmuş olup, tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen 
tahsilini talep etmiştir.

Davalılardan Karayolları Genel Müdürlüğü vekili; yol yapım ve bakım 
işinin 6001 sayılı Kanun tarafından müvekkiline verilen görev olduğu ve 
bu görevin ifası esnasında oluşabilecek zararların hizmet kusuru kapsa-
mında kaldığını, İdari Yargılama Usulü Kanunun 2/1-b maddesi uyarınca 
davanın idari yargıda açılması gerektiğini, ayrıca davacının ağaçlarındaki 
verim kaybına ilişkin zararın yüklenici firmayla müvekkil idare tarafın-
dan yapılan Kamu İhale Sözleşmesi gereğince ... İnşaat Turizm Sanayi 
ve Ticaret AŞ'ye ait olması nedeniyle davanın husumet nedeniyle reddine 
karar verilmesini talep etmiştir.
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Diğer davalı ... AŞ vekili; ... - ... Devlet Karayolu yol yapım işini müvek-
kilinin üstlendiğini, müvekkil şirketin yaptığı işi usulüne ve çevre koşulla-
rına uygun bir şekilde yerine getirdiğini, diğer davalı ... Genel Müdürlüğü-
nün talimatlarına uygun olarak gerekli tüm tedbirleri aldığını, davacının 
davasına dayanak olarak sunduğu ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/29 
D.İş dosyasında bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini, sadece tozlanmadan 
dolayı bu zararın meydana gelmesinin imkansız olduğunu, bilirkişi rapo-
runda yeterli araştırma yapılmadan fahiş bir zarar tespit edildiğini belir-
terek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, Karayolları Genel Müdürlüğü yönünden yargı yolu bakı-
mından dava dilekçesinin reddine, ... İnşaat AŞ yönünden ise davanın 
kabulüne karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 118-186. maddeleri arasında düzenlenen yazılı 
yargılama usulünde ilk derece yargılaması beş aşamadan oluşmaktadır. 
Bunlar davanın açılması ve karşılıklı dilekçelerin verilmesi, ön inceleme, 
tahkikat, tahkikatın sona erdirilmesi ve sözlü yargılama ile hüküm aşa-
malarıdır.

Somut olayda; mahkemece Kanun'un bu emredici düzenlemesine rağ-
men usulüne uygun şekilde yargılama aşamaları tamamlanmadan, davacı 
ile davalının dava ve cevap dilekçesinde göstermiş olduğu deliller top-
lanmadan, davalı şirketin dosya kapsamındaki bilirkişi raporuna yaptığı 
itirazlar karşılanmadan, keşif yapılmadan ve bilirkişi raporu alınmadan 
karar verilmesi usul ve yasaya uygun olmamıştır.

Bu kapsamda; dosya içerisinde bulunan ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 
2014/29 D.İş sayılı delil tespiti dosyasındaki bilirkişi raporuna davalı ta-
rafça itiraz edilmiş olmakla, bu delil tespiti dosyasının kesinleştiği kabul 
edilemez. Davalının cevap dilekçesinde keşif deliline de dayandığı göze-
tildiğinde mahallinde keşif yapılmak suretiyle öncelikle oluşan zarar ile 
davalının eylemi arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığı, davacının ta-
lep ettiği kalemler açısından zararın neye tekabül edebileceği denetlemeye 
elverişli rapor ile belirlenmesi gerekir. Eksik incelemeye dayalı olarak ve 
yargılama safahatlarına riayet edilmeksizin hüküm tesis edilmesi doğru 
olmamış, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ
Temyiz edilen kararın yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle 

BOZULMASINA, davacının temyiz itirazlarının (1) nolu bentte açıklanan 
nedenlerle reddine, bozma sebebine göre davalının diğer temyiz itirazları-
nın şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve davalıdan peşin alınan har-
cın istek halinde geri verilmesine 27/02/2019 gününde oy birliğiyle karar 
verildi.



YARGITAY 8. HUKUK DAIRESI

İLAM VEKALET ÜCRETİ • TAKAS MAHSUP

ÖZET: Tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklene-
cek olan vekalet ücreti avukata ait olup iş sahibi-
nin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez.
Y. 8. HD. E: 2015/15285 K: 2017/17107 T. 19.12.2017

Borçlu vekili takibe konu menfi tespit ilamının kesinleşmeden takibe 
konu edilemeyeceğini, yargılama gideri ve ilam vekalet ücreti alacakları-
na kesinleşme tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesi gerekirken, ka-
rar tarihinden itibaren ticari avans faizi işletildiğini, ayrıca müvekkilinin 
de ... 16. İcra Müdürlüğünün 2011/9175 Esas ve 2011/9164 Esas sayılı 
icra dosyaları üzerinden alacaklıdan alacakları olduğunu, bu nedenle icra 
dosyalarının takas ve mahsubu gerektiğini belirterek ... 15.İcra Müdürlü-
ğünün 2012/19891 Esas sayılı dosyasında talep edilen faizin düzeltilmesi-
ni, takas ve mahsup taleplerinin kabulü ile hakkın doğum tarihi itibariyle 
borcun itfası nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesini talep 
etmiştir.

Mahkemece, “...takip tarihi itibariyle vekalet ücreti 7.680,00 TL alacağa 
işlemiş faizin 3.829,36 TL, 2.345,50 TL yargılama giderine işlemiş faizin 
1.169,41 TL olduğu anlaşılmakla icra emrinin buna göre düzeltilmesine” 
karar verilmiş; karar, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir. Daire-
miz’in 10.06.2013 gün ve 2013/5077 Esas, 2013/8372 Karar sayılı ilamı 
ile, alacak kalemlerine ilamın kesinleşme tarihinden itibaren 3095 sayılı 
Yasanın 1. maddesi uyarınca yasal faizle hesaplama yapan 30.07.2012 
tarihli bilirkişi raporu esas alınarak sonuca gidilmesi ve takas mahsup ta-
lebi konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediği gerekçeleriy-
le bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama 
sonucunda; davanın 6100 SY. HMK.nun yürürlük tarihi olan 01/10/2011 
tarihinden sonra 22/05/2012 tarihinde açıldığı anlaşılmakla HMK.150/5 
maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, borçlu 
vekili tarafından temyiz edilen bu karar, Dairemiz’in 10.11.2014 gün ve 
2014/1560 Esas 2014/20587 Karar sayılı kararı ile, Mahkemece taraflar 
gelmese bile işin esası incelenerek gereken kararın verilmesi gerekirken 
HMK' nun 150. maddesi uygulanarak dosyanın işlemden kaldırılması ve 
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ikinci aşama olarak da, davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğin-
den, hüküm yeniden bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyularak 
yapılan yargılama sonucunda “.. davanın kabulü ile ... 15. İcra Müdürlü-
ğünün 2012/19890 esas sayılı dosyasındaki takip tarihi itibariyle vekalet 
ücreti 7.680,00-TL alacağa işlemiş faizin 15,15-TL, yargılama gideri olan 
2.345,50 TL asıl alacağa işlemiş faizin 4,63- TL olduğu anlaşılmakla, icra 
emrinin bu şekilde düzeltilmesine, davacının takas-mahsup talebinin ka-
bulü ile ... 15. İcra Müdürlüğünün 2012/19890 Esas sayılı dosyasındaki 
borcun ... 16. İcra Müdürlüğünün 2011/9164- 9175 Esas sayılı dosyaları 
ile takas ve mahsubuna” karar verilmiş, hüküm, alacaklı vekili tarafından 
temyiz edilmiştir. 

1-... 15.İcra Müdürlüğünün 2012/19891 Esas sayılı icra dosya numa-
rasının hüküm fıkrasında “2012/19890” yazılmasının maddi hataya müs-
tenit olup mahallinde her zaman düzeltilebileceğine,

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, 
temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre alacaklı vekilinin aşağıdaki 
bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-Alacaklı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince; 

Avukatlık Kanunu'nun 164/5. maddesinde, dava sonunda kararla ta-
rifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait 
olduğu, bu ücretin iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edileme-
yeceği, haczedilemeyeceği hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm karşısında ilam vekalet ücreti alacağının takası 
mümkün olmadığından anılan alacak ve faizi yönünden takas mahsup 
talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, tüm alacaklar yönünden ta-
kas mahsup talebinin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir 

SONUÇ

Yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle alacaklı vekilinin temyiz 
itirazları kısmen yerinde görüldüğünden kabulü ile mahkeme kararının 
yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. 
maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BO-
ZULMASINA, alacaklı vekilinin sair temyiz itirazlarının yukarıda (1) nu-
maralı bentte açıklanan nedenlerle REDDİNE, taraflarca İİK'nin 366/3. 
maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama kar-
şı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, istek halin-
de peşin harcın temyiz edene iadesine, 19.12.2017 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.
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KESİN HÜKÜM • MÜTESELSİL BORÇ

ÖZET: Müteselsil borçlulardan biri veya birkaçı 
ile alacaklı arasında yahut müteselsil alacaklılar-
dan biri veya birkaçı ile borçlu arasında oluşan 
kesin hüküm, diğerleri hakkında geçerli değildir.
Y. 8. HD E:2016/9910 K:2020/4 T:13/01/2020 

Davacı, davaya konu 151 ada 9 parselde önceleri tarafların murisi ...’a 
ait tek katlı eski bir ev olduğunu, davacının 1974 yılında bu tek katlı evi 
yıkarak dava konusu iki katlı evi yaptığını, taraflar arasında Çemişge-
zek Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/30 Esas sayılı dosyasında ortak-
lığın giderilmesi davası görüldüğünü, bu nedenle davaya konu taşınmaz 
üzerinde bulunan iki katlı evin davacıya ait olduğunun tespit edilerek, bu 
durumun beyanlar hanesine tescilini talep etmiştir.

Bir kısım davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, dava konusu ev hakkında, Kadastro Mahkemesinin 
2009/109 Esas, 2012/2 Karar sayılı dosyasında değerlendirme yapıldığı, 
bu dosyada karara bağlanarak bu kararın kesinleştiği gerekçesiyle dava-
nın kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm, süresi içinde, 
davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, muhdesatın tespiti istemine ilişkindir. 

Bilindiği üzere HMK’nın 303. maddesinde “...(1) Bir davaya ait şekli 
anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda ke-
sin hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebep-
lerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun 
aynı olması gerekir. (2) Bir hüküm, davada veya karşılık davada ileri sü-
rülen taleplerden, sadece hükme bağlanmış olanlar hakkında kesin hü-
küm teşkil eder. (3) Kesin hüküm, tarafların küllî halefleri hakkında da 
geçerlidir. (4) Bir dava dolayısıyla ortaya çıkan kesin hüküm, o hükmün 
kesinleşmesinden sonra dava konusu şeyin mülkiyetini tarafların birisin-
den devralan yahut dava konusu şey üzerinde sınırlı bir ayni hak veya 
fer'î zilyetlik kazanan kişiler hakkında da geçerlidir. Ancak, Türk Medenî 
Kanunu'nun iyiniyetle mal edinmeye ait hükümleri saklıdır. (5) Mütesel-
sil borçlulardan biri veya birkaçı ile alacaklı arasında yahut müteselsil 
alacaklılardan biri veya birkaçı ile borçlu arasında oluşan kesin hüküm, 
diğerleri hakkında geçerli değildir ...” düzenlemelerine yer verilmiştir.
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Davaya konu 151 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde tarafların 
paylı mülkiyet sahibi oldukları, dosya içerisinde yer alan kadastro tuta-
nakları incelendiğinde, taşınmazın, 24.11.2008 tarihinde muris ... adına 
senetsizden tespit gördüğü, beyanlar hanesine, parsel üzerindeki iki katlı 
evin, eldeki dosyanın davacısı ... ...’ya ait olduğunun şerh düşüldüğü, da-
vacı ... ... tarafından , muris adına yapılan tespite itiraz edildiği, bunun 
üzerine yine dosya içinde yer alan, Kadastro Mahkemesinin 2009/109 
Esas, 2012/2 Karar sayılı dosyasında, tespitin iptaliyle, taraflar adına 
paylı mülkiyet tesisine karar verildiği, bu kararın temyiz edilmeksizin 
02.05.2012 tarihinde kesinleştiği, kadastro tutanağındaki beyanlar hane-
sindeki davaya konu eve ilişkin şerhin, güncel tapu kaydında bulunmadı-
ğı anlaşılmaktadır. Kadastro Mahkemesinde görülerek karara bağlanan 
talep, muris adına yapılan tespite ilişkin olup, beyanlar hanesindeki şerhe 
yönelik bir itiraz ve dava olmadığı gibi, bu husus sözkonusu kadastro 
mahkemesinde tartışılıp değerlendirilmemiştir. Tespitin iptaline ilişkin 
karar, eldeki dava yönünden, az yukarıda açıklanan kanun maddeleri 
de gözönünde bulundurulduğunda, kesin hüküm niteliği taşımamakta-
dır. Buna göre, mahkemece öncelikle pay maliklerinden ...'a da dava yö-
neltilerek, bildirmesi halinde cevap ve delilleri doğrultusunda yargılama 
yaparak, uyuşmazlığın esası hakkında iddia ve savunmalar gözetilerek 
sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın 
reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazları ye-
rinde görüldüğünden kabulüyle usul ve kanuna uygun bulunmayan hük-
mün 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla HUMK'un 428. 
maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 388/4. ve 440/I. 
maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama 
karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine vepeşin 
harcın istek halinde temyiz edene iadesine 13.01.2020 tarihinde oy birli-
ğiyle karar verildi. 



YARGITAY 9. HUKUK DAIRESI

DENİZ TAŞIMA İŞLERİ • İŞ KANUNUNUN KAPSAMI

ÖZET: Deniz taşıma işlerinin İş Kanunu kapsamı 
dışında bırakılması nedeniyle römorkaj, kurtar-
ma-yardım, dalgıçlık gibi işlerde nitelikleri  itibari 
ile deniz taşıma işi niteliğinde olmadığından bu 
işlerde çalışanlara 4857 Sayılı İş Kanunu uygu-
lanmalıdır.
Y. 9. HD. E: 2011/44295 K: 2013/31699 T.03.12.2013

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, gemiadamı ve kaptan olan davacının iş sözleşmesinin iş-
verence haksız olarak feshedildiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı 
ile ödenmeyen ücret, yıllık ücretli izin, fazla mesai, hafta ve tatil çalışmala-
rı karşılığı ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep 
etmiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davalının iş sözleşmesini fe-
sihte haksız olduğu, ücretinin ödenmediği, izin kullanmadığı, fazla çalış-
ma yaptığı, genel tatillerde çalıştığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne 
ve davacının ... İş Kanunu’na göre hesaplanan kıdem tazminatı ve işçilik 
alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarın-
ca, “... ve hava taşıma işlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanmaz. ... taşıma işlerinde çalışanlar hakkında 854 sayılı ... İş Ka-
nunu uygulanmaktadır.

854 sayılı ... İş Kanununun 1. maddesine göre “Bu kanun denizler-
de, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yuka-
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rı grostonalitonluk gemilerde bir hizmet akti ile çalışan gemi adamları 
ve bunların işverenleri hakkında uygulanır” denilerek, ... İş Kanununun 
kapsamı belirlenmiştir. Gemiler aracılığı ile yapılan ... taşıma işleri ayrı 
bir yasaya tabi olduğundan 4857 sayılı İş Kanununun kapsamı dışında 
bırakılmıştır. Gemi yabancı ülke bayrağı taşıyor veya Türk bayraklı olsa 
bile yüz grostonlitonluk değil ise, çalışanlar hakkında ... İş Kanunu uygu-
lanmayacağı gibi, taşıma işinde çalışan bu gemi işçileri yine 4857 sayılı 
İş Kanunu kapsamına girmeyecek, haklarında Borçlar Kanunu genel hü-
kümleri uygulanacaktır.

... İş Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca, “Bu kanun kapsamına giren 
gemi adamlarıyla bunların işveren veya işveren vekilleri arasında bu ka-
nundan veya hizmet aktinden doğan davalar hakkında, 5521 sayılı kanun 
hükümleri uygulanır. Hizmet aktinde ayrıca bir hüküm yoksa dava, ge-
minin bağlama limanında iş davalarını bakmaya yetkili mahkemede gö-
rülür”. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinde ... ve taşıma işlerinin yapıl-
dığı işyerlerinde çalışanların kanun kapsamına girmeyeceği açıklandıktan 
sonra, aynı madde de ayrık durumlara yer verilmiştir.

Buna göre; 

1. Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan 
gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde, 

2. Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işlerinde,

3. ... İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, 
denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işlerde,

Çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında oldukları açıkça be-
lirtilmiştir.

... taşıma işinin ... İş Kanunu kapsamına alındığı sabittir. ... taşıma 
işlerinin açıkça İş Kanunu’nun kapsamı dışında bırakılması nedeni ile 
römorkaj, kurtarma-yardım, dalgıçlık gibi işler de nitelikleri itibarıyla ... 
taşıma işi niteliğinde olmadığından, bu işlerde çalışanlara 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun uygulanması yerinde olacaktır. Keza turistik maksatla faali-
yet gösteren yatta çalışma ... taşıma işi olmadığından, çalışan hakkında 
4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Yat tanımına 4490 sa-
yılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nun 2.b maddesinde yer veril-
miştir. Hükme göre yat, “Yat tipinde inşa edilmiş, gezi ve spor amacıyla 
yararlanılan, taşıyacakları yatçı sayısı otuzaltıyı geçmeyen, yük ve yolcu 
gemisi niteliğinde olmayan, turizm şirketi envanterlerinde kayıtlı ve toni-
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lato belgelerinde "Ticari Yat" olarak belirtilen ... araçlarını” ifade eder. ... 
taşıma işi yapmayan ve dolayısı ile çalışanın ... İş Kanunu’na tabi olmadığı 
turistik amaçlı yat, bu kanunda ifade edilendir. 

Dosya içeriğine ve özellikle hizmet belgesine göre davacı 320 groston-
luk davalıya ait yatta turist gezdirme işinde kaptan olarak çalışmaktadır. 

Davacının çalıştığı geminin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin 
1. fıkrası gereğince ... taşıma işi yapmamaktadır. Davacının çalıştığı yat 
turist gezdirme amacıyla kullanıldığından çalışması İş Kanunu kapsamın-
da kalmaktadır. Yine davacı ile birlikte çalışan ... isimli işçi tarafından 
açılan davada işçilik alacakları İş Kanuna göre hesaplanarak hüküm al-
tına alınmış olup, bu dosya Dairemizin 08.10.2013 gün ve 011/29608 E. 
2013/25383 K. sayılı ilamı ile onanmıştır. Mahkemece davacının işçilik 
alacakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu uygulanması gerekirken ... İş 
Kanuna göre işçilik alacaklarının hüküm altına alınması hatalıdır. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, davalının sair temyiz itirazlarının daha sonra 
ele alınmak üzere yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.12.2013 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.
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OTUZ GÜNLÜK ÜCRETİ AŞAN ZARAR • HAKSIZ FESİH
•

ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

ÖZET: İşçinin hafif kusurlu olduğu ya da işvere-
nin veya ücüncü kişilerin daha fazla olduğu olay-
lardan dolayı salt otuz günlük ücreti aşan zararın 
varlığından söz edilerek gerçekleştirilen feshin 
haklı fesih olduğu kabul edilemez.
İş sözleşmesine aykırı davranışta bulunan işçiye 
fesih dahil yaptırım uygulanırken ölçülülük ilke-
sine uygun işlem yapılmalıdır.
Y. 9. HD. E: 2014/32295 K: 2016/4212 T.29.02.2016

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalıya ait işyerinde gümrük iç operasyon uzmanı olarak çalı-
şırken iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini ileri süre-
rek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini, 
istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının davalı şirkette gümrük iç operasyon uzmanı 
olarak çalıştığını bu vesile ile müşterilerinden.... İsimli şirketin işleriyle il-
gilendiğini, çalışma sistemine aykırı bir şekilde bu müşterinin onayı olma-
dan gümrük idaresine ek beyanda bulunduğunu bu sebeple 175.411,72 
TL fazla vergi ödenmesine sebep olduğunu bu miktarında masraf yansıt-
ma faturası adı altında müvekkiline rücu edildiğini, davacı kusurlu bu-
lunduğundan iş akdinin İş Kanununun 25/2-ı maddesi gereği haklı olarak 
fesh edildiğini bu sebepten de feshe bağlı hakkının bulunmadığını ayrıca 
tüm yıllık izinlerini de kullandığını savunarak davanın reddini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
lının ibraz ettiği .... 27/036/2009 tarih ve... sıra nolu faturası tanık beyan-
ları nazara alındığında davacının eksik yada hatalı işlemi sonucu davalı 
şirketi zarara soktuğu anlaşıldığından feshin haklı olduğu davacının sade-
ce bir kısım yıllık izin ücreti alacağı olduğu gerekçesi ile davanın kısmen 
kabulüne, karar verilmiştir.
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D) Temyiz:

Kararı davacı taraf temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. I bendinde “İşçinin kendi isteği veya 
savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye 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” halinde işverenin iş sözleşmesini 
sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshede-
bileceği ve bu nedenin haklı neden olacağı, bu halde işçinin 1475 sayılı 
Kanunun yürürlükte olan 14. Maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak 
kazanamayacağı düzenlenmiştir. 

Ancak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 8098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun işçinin sorumluluğu başlığı altında düzenlenen 400. Madde-
sine göre “(1)İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumlu-
dur. (2)Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, 
uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafın-
dan bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tu-
tulur”. Maddede, işçinin sorumluluğunun sınırlandırılması ile ilgili ikin-
ci fıkradaki düzenleme, hem hukukumuz bakımından yenidir hem de iş 
kanunlarının kapsamına giren iş ilişkilerinde de uygulanacağı için özel 
bir önem arz etmektedir. Bu düzenleme nedeni ile kusurun derecesi, işin 
tehlikeli olup olmaması, zararın yüksekliği, riskin sigorta edilebilirliği, iş-
çinin işletmedeki konumu, ücretinin seviyesi, kıdemi, yaşı, ailevî ilişkileri 
ve zarar anına kadarki davranışları göz önünde bulundurulacaktır. (Prof. 
Dr. Polat SOYER. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Yer Alan “Genel 
Hizmet Sözleşmesi”ne İlişkin “Bazı” Hükümlerin İş Hukuku Açısından 
Önemi. Kadir Has Üniversitesi. İş Hukukunda Güncel Sorunlar Semineri 
(2) Tebliği). Özellikle 2. fıkra ve bu fıkranın yasal gerekçesi ile kaynak 
alınan İsviçre Borçlar Kanunu’nun uygulaması karşısında 25/II.ı bendin-
deki haklı nedenin yeniden değerlendirilmesi ve yoruma tabi tutulması 
gerekir. Zira ikinci fıkradaki düzenleme ile işçinin kusur oranına göre 
verdiği hasar otuz günlük ücretini aşsa da kusurun daha çok işverende 
veya başka bir etkende olduğu, işçinin kusurunun daha az ve hafif olduğu 
durumlarda sorumlu tutulmamasına karar verilecektir. 

Diğer taraftan İşveren, iş sözleşmesine aykırı davranışta bulunan iş-
çiye yaptığı eylemle orantılı bir yaptırım uygulamalıdır. Yapılan eylemle 
orantılı olmayan ve ölçüsüz olarak nitelendirilebilecek bir yaptırım mazur 
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görülemez. Sonuç itibariyle fesihte bir cezadır. Ölçülülük ilkesi uyarınca, 
uygulanacak önlem, ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli 
olmalı bir başka anlatımla tedbir uygun olmalı, ulaşılmak istenen amaç 
açısından gerekli olmalı ve uygulanacak tedbirin sonucu olan müdahale 
ile ulaşılmak istenen amaç, ölçüsüz bir oran içerisinde bulunmamalıdır. 
Bu ilke uyarınca yargıç feshin geçerli olup olmadığını kararlaştırırken, 
işçinin davranışının ağırlığını dikkate alarak, her olayın özelliğine göre iş-
çinin davranışı ile işverence uygulanan fesih türü arasında bir orantısızlık 
(ölçüsüzlük) olup olmadığını takdir edecektir. İşçinin davranışının haklı 
fesih olarak değerlendirilmesi ağır ve gerekli olmayan bir sonuç ise geçerli 
neden, işveren açısından iş ilişkisinin devamını önemli ölçüde çekilmez 
hale getirmeyecek ve işçiye fesih dışında başka bir disiplin cezası ile geçiş-
tirilebilecek bir davranış ise, geçersiz neden kabul edilmelidir.

Somut uyuşmazlıkta dosya içeriğine ve özellikle... müfettişince düzen-
lenen kusur raporuna göre feshe konu olayda davacının %10, davalı işve-
renin %70 ve dava dışı firmanın ise %20 oranda kusurlu olduğu anlaşıl-
mıştır. Bu halde feshe konu fazla ödenen vergide davacı hafif kusurludur. 
Bu tespitler ve 6098 sayılı TBK.’un 400/2 maddesi kapsamında davacının 
iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ölçülülük ilkesine 
aykırıdır. Davacının hafif kusurlu olması nedeni ile yapılan feshin haksız 
olduğu kabul edilip kıdem ve ihbar tazminatları hüküm altına alınmalı 
iken yazılı gerekçe ile taleplerin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 29/02/2016 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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TAŞERON İŞÇİSİ • MUVAZAALI İLİŞKİ • SORUMLULUKLAR

ÖZET: Muvazaalı olduğu tespit edilen taşeronluk 
ilişkisinde işçinin işvereniymiş gibi görünen ta-
şeron şirket de işçilik alacaklarından asıl işveren 
ile birlikte müştereken veya müteselsilen sorum-
ludur
Bir kimsenin kendi muvazaasından (ayıbından) 
yararlanarak hak araması mümkün değildir.
Y. 9. HD. E: 2016/24818 K: 2016/16859 T: 29.09.2016

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili özetle; davacının 05/06/2007 ile 01/04/2013 tarihleri ara-
sında davalılara ait işyerinde ..............Elemanı olarak çalıştığını, davacı-
nın asıl işverenin reklam, tanıtım ve toptan ticareti işini yaptığını, büyük 
mağazalarda davalıya ait ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini, davacının 
ücret alacaklarının bir kısmını asıl işverenin banka aracılığı ile ödediğini, 
davalılar arasında asıl işveren/alt işveren ilişkisi olduğunu ve davacının 
alacaklarından birlikte sorumlu olduklarını, davacının 1.000,00 TL net 
aylık ücret aldığını, davacının çalışma süresince genel tatil günlerinde ça-
lıştığını, ancak bu çalışmaların ücretlerinin ödenmediğini, yıllık izinlerini 
kullanmadığını,davacının iş akdini yol ve yemek ücretlerinin sigorta prim-
lerine yansıtılmaması, genel tatil günlerinde çalışmasına rağmen ücretle-
rinin ödenmemesi, kanuna aykırı şekilde düşük ücret üzerinden sigortalı 
gösterilmesi, işyeri devri gibi gösterilmesine rağmen iş sözleşmesi devri 
yapılacak olması nedenleriyle haklı nedenle sona erdirdiğini iddia ederek; 
kıdem tazminatı, genel tatil ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının faizi ile 
birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı D........vekili özetle; davacının müvekkili şirketin çalışanı olma-
yıp, müvekkili şirketin taşeronu olan diğer davalı......personeli olduğunu, 
31/03/2013 tarihinde ....işyeri devir yaparak, müvekkili şirkete vermekte 
olduğu hizmetleri ..... devretiğini, davacının fiilen yaptığı işte, ücretinde ve 
haklarında herhangi bir değişiklik olmaksızın işyeri devri gerçekleştiğini, 
31/03/2013 tarihinde yapılan işyeri devrinden sonra davacının 01/04/2013 
tarihinde ....firmasına ihtar çektiğini, ihtar tarihi itibariyle davacının iş-
yerinin........i olduğunu, davanın husumetten reddi gerektiğini, davacının 
genel tatil ücretlerinin bordrolara yansıtılmak suretiyle ödendiğini, yıllık 
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izinlerini kullandığını, bakiye yıllık izinlerinin işyeri devri kapsamında 
yeni işverenine geçtiğini, yemek yardımının setcart ile ayni olarak verildi-
ğini, bu nedenle sigorta primine dahil edilemeyeceğini, yol giderlerinin ise 
davacının satış noktaları arasında ulaşımı sağlamak amacıyla ödendiğini, 
şehir içi ulaşım gideri mahiyetindeki bu ödemenin de sigorta primine da-
hil edilemeyeceğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Davalı .....vekili özetle; 31/03/2013 tarihi itibariyle işyeri devri yapı-
larak ... firmasına vermekte oldukları hizmetleri ........ne devrettiklerini, 
davacının fiilen yaptığı işte herhangi bir değişiklik olmadığını, ücret ve di-
ğer işçilik hakları ile ilgili hiçbir hak kaybının söz konusu olmadığını, ilk 
işe giriş tarihi baz alınarak tüm hakları muhafaza edilerek işyeri devrinin 
gerçekleştirildiğini, 31/03/2013 tarihinde yapılan işyeri devrinden sonra 
davacının 01/04/2013 tarihinde kendilerine fesih bildirmi göndermesinin 
mümkün olmadığını, bu tarih itibariyle davacının işverenin .......olduğu-
nu, davacının genel tatil ücretlerinin bordrolara yansıtılarak ödendiğini, 
yıllık izinlerini kullandığını, bakiye yıllık izinlerinin işyeri devri kapsa-
mında yeni işverenine geçtiğini, yemek yardımının setcart ile ayni olarak 
verildiğini, bu nedenle sigorta primine dahil edilemeyeceğini, yol giderle-
rinin ise davacının satış noktaları arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 
ödendiğini, şehir içi ulaşım gideri mahiyetindeki bu ödemenin de sigorta 
primine dahil edilemeyeceğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; Da-
valı .........yönünden açılan davanın husumet nedeniyle REDDİNE, .......... 
yönünden açılan davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı, davacı ve davalı...............vekilleri temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalı şirketin tüm, davacının aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir

2-Somut uyuşmazlıkta; yerel mahkemenin davalılar arasındaki iliş-
kinin muvazalı olduğuna dair tespiti yerindedir. Ancak hiçkimse kendi 
muvazaasından yararlanamayacağından davalı .....nin, davacının hak ve 
alacaklarından diğer davalı şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilen 
sorumlu tutulması gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile bu şirket hak-
kındaki davanın reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 
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F)Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.09.2016 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

DENİZLERİ TEMİZLEYEN TEKNE •  DENİZ İŞ KANUNU

ÖZET: Deniz yüzeylerinin temizlenmesinde kulla-
nılan teknede çalışan gemici taşıma işinde çalış-
madığından Deniz İş Kanuna tabi olmayacaktır.
Olaya 4857 sayılı iş kanunu uygulanacaktır.
Y. 9. HD. E: 2015/4882 K: 2016/17991 T: 17.10.2016

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendi uyarınca “deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar” hakkında bu 
kanun hükümleri uygulanmaz. Deniz taşıma işlerinde çalışanlar 854 sa-
yılı Deniz İş Kanununa tabidir. Gemiler aracılığı ile yapılan deniz taşıma 
işleri ayrı bir yasaya tabi olduğundan, 4857 sayılı Yasanın kapsamı dışın-
da bırakılmıştır.

854 sayılı Deniz İş Kanununun 1. maddesine göre “Bu kanun denizler-
de, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı 
grostonalitonluk gemilerde bir hizmet akdi ile çalışan gemi adamları ve 
bunların işverenleri hakkında uygulanır” denilerek, Deniz İş Kanununun 
kapsamı belirlenmiştir. Gemiler aracılığı ile yapılan deniz taşıma işleri 
ayrı bir yasaya tabi olduğundan 4857 sayılı İş Kanununun kapsamı dı-
şında bırakılmıştır. Gemi yabancı ülke bayrağı taşıyor veya gemi Türk 
bayraklı olsa bile yüz grostonlitonluk değil ise, bu gemide çalışanlar hak-
kında Deniz İş Kanunu uygulanmayacaktır. Keza taşıma işinde çalışan 
bu gemideki işçiler yine 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına girmeyecek, 
haklarında Borçlar Kanunu genel hükümleri uygulanacaktır.

Deniz İş Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca, “Bu kanun kapsamına gi-
ren gemi adamlarıyla bunların işveren veya işveren vekilleri arasında bu 
kanundan veya hizmet akdinden doğan davalar hakkında, 5521 sayılı ka-
nun hükümleri uygulanır. Hizmet akdinde ayrıca bir hüküm yoksa dava, 
geminin bağlama limanında iş davalarını bakmaya yetkili mahkemede gö-
rülür”. 
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4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinde deniz ve taşıma işlerinin 
yapıldığı işyerlerinde çalışanların kanun kapsamına girmeyeceği açıklan-
dıktan sonra, aynı madde de ayrık durumlara yer verilmiştir.

Buna göre; 

1.Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan 
gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerinde, 

2.Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işlerinde,

3.Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılma-
yan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işlerde,

Çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında oldukları açıkça be-
lirtilmiştir.

Deniz taşıma işinin Deniz İş Kanunu kapsamına alındığı sabittir. Bir 
gemiadamının da Deniz İş Kanunu kapsamına girmesi için deniz taşıma 
işinde çalışması gerekir. 

Deniz taşıma işi denilince de yolcu, hayvan veya eşyanın deniz veya iç 
sular üzerinden, bir noktadan diğer bir noktaya taşınması faaliyetidir. 

Dosya içeriğine göre davacı davalılardan ...’nın faaliyet alanı için kur-
duğu iştiraki ... Şirketinin ihale ile Deniz Yüzeylerinin Temizlenmesi işini 
verdiği diğer davalı şirket işçisi olarak şirketin teknesinde çalışmıştır. De-
niz yüzeyinin temizlenmesi işi deniz taşıma işi değildir.

Diğer taraftan 6100 sayılı HMK.’un 33. Maddesi uyarınca “Maddî va-
kıaların taraflarca getirilmesi esas olmakla birlikte; getirilen maddî vakıa-
ların hukukî nitelendirmesini yapmak ve ilgili kanun maddesini uygula-
mak hâkime ait bir görevdir”. Hâkim uyuşmazlıkta uygulayacağı hukuku 
resen gözetmek zorundadır. 

Somut uyuşmazlıkta davacı deniz taşıma işinde çalışmadığından dava 
Deniz İş Kanunu hükümlerine göre değil, 4857 sayılı İş Kanunu hüküm-
lerine göre değerlendirilmelidir. Mahkemece davacının 854 sayılı Deniz İş 
Kanunu kapsamında kaldığı kabul edilerek bu kanuna göre hesaplanan 
tazminat ve alacaklara hükmedilmesi hatalıdır.

F) Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMA-
SINA, esasa ilişkin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer 
olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
17/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞÇİNİN İŞE DAVET EDİLMESİ

ÖZET: İşe iade davası sırasında işçinin işe davet 
edilmesi feshin geçersiz olduğunun kabulü anla-
mındadır.
Feshin geçersizliğine ve işe iadenin sonuçlarına 
karar verilmelidir
Y. 9. HD. E: 2018/62 K:2018/17739 T: 08.10.2018

Mahkemece her ne kadar davacının işe davete cevap vermediği gerek-
çesi ile davalı tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığına karar 
verilmiş ise de, fesihten sonra yapılan işe davet, işverenin feshin geçersiz 
olduğunu kabulünün göstergesidir. İşçinin açtığı davaya ilişkin mahkeme 
kararı talep etmesi, kendisini hukuki güvenceye alması en doğal hakkıdır.

Bu nedenle davacı işçinin işe iade davası sırasında yapılan işe dön 
daveti halinde mahkemece yapılması gereken feshin geçersizliğine ve işe 
iadenin yasal sonuçları hakkında karar vermektir.

Mahkemece işe iade davası sırasında işe davet edilen davacı işçinin 
bu davete cevap vermemesini hatalı yorumlayarak davanın reddine karar 
verilmesi isabetsizdir.

EV ÇALIŞMALARI • FAZLA ÇALIŞMA

ÖZET: İşçinin ev çalışmalarına bizzat tanık olma-
yan tanıkların varsayımsal beyanlarından hare-
ketle ev çalışmalarında fazla çalışmanın ispatlan-
dığından söz edilemez.
Y. 9. HD. E: 2015/21516 K: 2018/16608 Y. 25.09.2018

 Davalı bankada sistem ... olarak çalışan davacı dava dilekçesi ile ça-
lışma saatlerini hafta içi 5 gün 09.00-18.00 saatleri olarak açıkladıktan ve 
davalı bankada mesai saatleri dışında çalışma yapmadığını da belirttikten 
sonra işi gereği hafta içi 1.5 saat, hafta sonu ise 3 saat ... sistemini kul-
lanarak problemlere müdahale ettiğini, çalışmak zorunda kaldığını, evde 
yaptığı bu çalışmanın fazla mesai olduğunu açıklayarak fazla mesai ücreti 
talebinde bulunmuştur.
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Davacının ispat bakımından dinlettiği tanıklar evde çalışmaya bizzat 
şahit olmadıklarından kendi çalışma sistemleri üzerinden varsayımsal 
beyanlarda bulunmuşlardır.

Fazla mesai iddiasının bu şekli ile hesaba elverişli şekilde ispatlandığı 
söylenemez. Nitekim bilirkişi raporunda aynı belirlemeyi yaptıktan sonra 
takdiri mahkemeye ait olmak üzere davacı iddiası üzerinden bir hesapla-
ma yapmıştır.

Açıklanan nedenlerle mahkemece, hesaba elverişli şekilde ispatlana-
mayan fazla mesai ücreti alacağının reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü 
hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 25.09.2018 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ŞEHİR DIŞI SEYAHATLER • FAZLA ÇALIŞMA

ÖZET: Şehir dışı seyahatlerinde yapıldığı iddia 
edilen fazla çalışmalara ilişkin tanık beyanlarının 
soyut ve iddiayı ispatlar nitelikte olmadıkları dik-
kate alınarak fazla çalışma ücreti talebi reddedil-
melidir.
Y. 9. HD. E: 2015/28067 K: 2019/637 T: 10.01.2019

Somut uyuşmazlıkta; davacı dava dilekçesinde, işyerinde çalışma sa-
atlerinin hafta içi 08,30-18,30 saatleri arasında olduğunu, hafta sonu ile 
dini ve milli bayramlarda çalışma yapılmadığını, sabit bir yemek molası 
bulunmadığını, şehir dışı seyahatlerinde yapılan fazla çalışmalara ilişkin 
fazla çalışma ücretlerinin ödenmediğini iddia etmiş, iddiasını ispat ama-
cıyla tanık deliline dayanmıştır.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacı şehir dışı seyahatlerinde ya-
pılan fazla çalışma ücretlerinin ödenmediğini iddia etmiş ancak tanık be-
yanları incelendiğinde, beyanların soyut olduğu iddiayı ispata ve talebi 
hesaplamaya elverişli olmadığı anlaşılmıştır. Yine dosya kapsamında, da-
vacının hangi günlerde veya hangi zaman aralığında şehir dışına çıktığını, 
seyahatlerin kaç gün sürdüğünü, bu seyahatlerde davacının ne kadar süre 
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ile çalıştığını ispata yarar delilde bulunmamaktadır. 

Bu tespitler karşısında, davacının fazla mesai iddiası ispatlanamadı-
ğından fazla mesai ücreti talebinin reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulü 
hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F)Sonuç: 

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.01.2019 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YILLIK İZİN ÜCRETİ • ÇIPLAK ÜCRET

ÖZET: Yıllık izin ücreti çıplak ücret üzerinden he-
saplanmalıdır.
Y. 9. HD. E: 2016/1579 K: 2019/7058 T: 28.03.2019

Mahkemece hükme esas alınan 28/07/2015 tarihli bilirkişi hesap ra-
porunda hesaba esas ücret belirlenirken davacıya ödenen yabancı dil taz-
minatı ve ikramiye ücrete eklenmiş ise de, yıllık izin ücreti çıplakücret 
üzerinden hesaplanmalıdır. Bu nedenle, davacının hesaba esas ücreti be-
lirlenirken ücrete yabancı dil tazminatı ve ikramiyenin ücrete eklenmesi 
hatalıdır. Mahkemece 09/03/2015 tarihli ilk rapor bir değerlendirmeye 
tabi tutularak karar verilmelidir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMA-
SINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 
28/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞYERİNDE MEYDANA GELEN HASAR 
•

OTUZ GÜNLÜK ÜCRET • HAKSIZ FESİH

ÖZET: İşyerinde meydana gelen hasarda işçi ha-
fif kusurludur bu durumda iş sözleşmesinin iş-
veren yönünden haklı nedenle fesih dediğinin 
kabulü ölçülülük ilkesine aykırı olacaktır. Zararın 
işçinin otuz günlük ücretini aşmış olması da bu 
sonucu değiştirmeyecektir.
Y. 9. HD. E: 2016/21065 K: 2019/7060 T: 28.03.2019

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin 09.09.2009 – 10.02.2012 tarihleri arası 
davalı şirketin ...’de bulunan fabrikasında enjeksiyon bölümünde makina 
operatörü olarak çalıştığını, iş akdinin işverenlik tarafından 10.02.2012 
tarihinde tazminatsız olarak feshedildiğini ve fesih sebebinin müvekkili-
ne yazılı olarak bildirilmediğini, müvekkilinin iş akdinin haklı nedenle 
feshini doğuracak hiçbir kusurlu davranışı bulunmadığını ileri sürerek, 
kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının iş sözleşmesinin müvekkili işverenlik tara-
fından haklı nedenle feshedildiğini, fesih sebebi ile ilgili davacının yazılı 
savunması alınıp fesih sebebinin de davacıya yazılı olarak bildirildiğini, 
davacının 02.02.2012 tarihinde görevli olduğu 1072 nolu makinede ça-
lışırken yetkili olmadığı halde ... referans nolu parçanın teknik değerle-
rinde değişiklik yaptığını, bu değişikliği amirlerine bildirmeyerek çalış-
tırmaya devam ettiğini, davacının bu kusurlu davranışı neticesi makine 
ekipmanı içinde yer alan ... nolu kalıbın gözleri ezilerek maddi zarar 
meydana geldiğini ve ilgili makinede üretimin durduğunu, davacının mü-
vekkili şirkette makine operatörü olarak çalıştığını, davacının makine 
parametrelerine müdahale yetkisi bulunmayıp, çalışan tüm makine ope-
ratörlerine bu hususun defalarca ikaz ve ihtar edildiğini, meydana gelen 
olay ile ilgili davacının savunması istenmiş olup davacının bizzat kendi 
el yazısı ile yazıp imzalayarak savunmasını yaptığını, davacının, işyerine 
sadece hasara uğrayan kalıbın tamiri ile ilgili olarak verdiği zararın dahi 
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davacının otuz günlük ücretinin çok üzerinde olduğunu, ayrıca davacının 
kusurlu davranışı sonucu 45 saat süre ile üretimin durduğunu ve bunun 
da 40.725,00-TL cirosal kayba tekabül ettiğini savunarak, davanın reddi-
ni talep etmiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece ; "... itibar edilen bilirkişi heyet raporuna göre davacının 
%20 oranında kusurlu bulunduğu, toplam 14.025,00 TL zararın kusuru-
na isabet eden 2.805,00 TL'lik zarardan sorumlu olması gerektiği, dava-
cının 30 günlük ücretinin ise 1.532,57 TL (net 1.088,00 TL) olduğu, bu 
suretle, iş akdinin işverene kusurlu davranışı ile 30 günlük ücret tutarını 
aşan miktarda zarar vermesi nedeniyle davalı tarafından 4857 sayılı yasa-
nın 25/II-ı maddesi kapsamında, aynı yasanın 26 maddesinde öngörülen 
6 iş günlük hak düşürücü süre içinde haklı nedenle sonlandırıldığı, böy-
lece davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamadığı, ücret alaca-
ğının da ispat edilmediği..." gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-HMK.’un 297. maddesinde, verilecek hükümde tarafların iddia ve 
savunmalarının özetinin, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların, çe-
kişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin, delillerin tartışılması ve de-
ğerlendirilmesinin, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve 
hukuki sebeplerin yer alması gerektiği açıkça vurgulanmıştır. Kararın ge-
rekçesinde maddi olay saptanmalı, hukuki niteliği ve uygulanacak hukuki 
kurallar belirlenmeli, bu konuda gerekli inceleme ve delillerden söz edil-
meli, hukuk kuralları somut olaya uygulanmalı ve sonunda hüküm ku-
rulmalıdır. Maddi olgularla hüküm fıkrası arasındaki hukuki bağlantı da 
ancak bu şekilde kurulabilecek, ayrıca yasal unsurları taşıyan bu gerekçe 
sayesinde, kararların doğruluğunun denetlenebilmesi mümkün olacaktır.

Somut uyuşmazlıkta, karar gerekçesinde dava ve savunma kısımları-
nın bilirkişi ek raporundan alındığı, dolayısıyla dava kısmında davacının 
ve savunma bölümünde ise davalının rapora itiraz nedenlerinin özetlendi-
ği görülmüştür. Bu durum HMK. nun 297. maddesine aykırı olup, bozma 
nedenidir.

2-İş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedilip feshedil-
mediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
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4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. I bendinde “İşçinin kendi isteği veya 
savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye 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” halinde işverenin iş sözleşmesini 
sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshede-
bileceği ve bu nedenin haklı neden olacağı, bu halde işçinin 1475 sayılı 
Kanunun yürürlükte olan 14. Maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak 
kazanamayacağı düzenlenmiştir. 

Ancak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun işçinin sorumluluğu başlığı altında düzenlenen 400. Madde-
sine göre “(1)İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumlu-
dur. (2)Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, 
uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafın-
dan bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tu-
tulur”. Maddede, işçinin sorumluluğunun sınırlandırılması ile ilgili ikin-
ci fıkradaki düzenleme, hem hukukumuz bakımından yenidir hem de iş 
kanunlarının kapsamına giren iş ilişkilerinde de uygulanacağı için özel 
bir önem arz etmektedir. Bu düzenleme nedeni ile kusurun derecesi, işin 
tehlikeli olup olmaması, zararın yüksekliği, riskin sigorta edilebilirliği, iş-
çinin işletmedeki konumu, ücretinin seviyesi, kıdemi, yaşı, ailevî ilişkileri 
ve zarar anına kadarki davranışları göz önünde bulundurulacaktır. (Prof. 
Dr. Polat SOYER. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Yer Alan “Genel 
Hizmet Sözleşmesi”ne İlişkin “Bazı” Hükümlerin İş Hukuku Açısından 
Önemi. Kadir Has Üniversitesi. İş Hukukunda Güncel Sorunlar Semineri 
(2) Tebliği). Özellikle 2. fıkra ve bu fıkranın yasal gerekçesi ile kaynak 
alınan İsviçre Borçlar Kanunu’nun uygulaması karşısında 25/II.ı bendin-
deki haklı nedenin yeniden değerlendirilmesi ve yoruma tabi tutulması 
gerekir. Zira ikinci fıkradaki düzenleme ile işçinin kusur oranına göre 
verdiği hasar otuz günlük ücretini aşsa da kusurun daha çok işverende 
veya başka bir etkende olduğu, işçinin kusurunun daha az ve hafif olduğu 
durumlarda sorumlu tutulmamasına karar verilecektir. 

Diğer taraftan İşveren, iş sözleşmesine aykırı davranışta bulunan iş-
çiye yaptığı eylemle orantılı bir yaptırım uygulamalıdır. Yapılan eylemle 
orantılı olmayan ve ölçüsüz olarak nitelendirilebilecek bir yaptırım mazur 
görülemez. Sonuç itibariyle fesihte bir cezadır. Ölçülülük ilkesi uyarınca, 
uygulanacak önlem, ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli 
olmalı bir başka anlatımla tedbir uygun olmalı, ulaşılmak istenen amaç 
açısından gerekli olmalı ve uygulanacak tedbirin sonucu olan müdahale 
ile ulaşılmak istenen amaç, ölçüsüz bir oran içerisinde bulunmamalıdır. 
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Bu ilke uyarınca yargıç feshin geçerli olup olmadığını kararlaştırırken, 
işçinin davranışının ağırlığını dikkate alarak, her olayın özelliğine göre iş-
çinin davranışı ile işverence uygulanan fesih türü arasında bir orantısızlık 
(ölçüsüzlük) olup olmadığını takdir edecektir. İşçinin davranışının haklı 
fesih olarak değerlendirilmesi ağır ve gerekli olmayan bir sonuç ise geçerli 
neden, işveren açısından iş ilişkisinin devamını önemli ölçüde çekilmez 
hale getirmeyecek ve işçiye fesih dışında başka bir disiplin cezası ile geçiş-
tirilebilecek bir davranış ise, geçersiz neden kabul edilmelidir.

Mahkemece, yargılama sırasında aldırılan ek ve kök bilirkişi raporun-
da ayarları değiştirilen kalıbın onarım bedelinin 5.900 TL olduğu, üretim 
yapılaması nedeniyle mahrum kalınan kar miktarının 8.125 TL olduğu, 
davacının diğer arkadaşıyla ayrı ayrı %20’şer kusuru bulunduğu, işvere-
nin işyerinde gerekli organizasyon ve denetimi sağlayamaması nedeniyle 
%60 kusurunun bulunduğu belirlenmiştir. Bu oluş şekline göre kalıbın 
hasara uğramasında davacı hafif kusurludur. Bu tespitler ve 6098 sayılı 
TBK.’un 400/2 maddesi kapsamında davacının iş sözleşmesinin haklı ne-
denle feshedildiğinin kabulü ölçülülük ilkesine aykırı olacaktır. Davacının 
hafif kusurlu olması nedeni ile yapılan feshin haksız olduğu kabul edilip 
kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin hüküm altına alınması gerekirken 
yazılı gerekçe ile bu taleplerin reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 
28/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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BRÜT ALACAĞIN NETE ÇEVRİLMESİ 
•

SGK PRİM TAVANI • İZİN SÜRESİ

ÖZET: Brüt ücret olarak hesaplanan işçilik ala-
cakları nete çevrilirken düşülecek olan SGK pri-
minin SGK prim tavanını aşmaması gerekir.
İşçinin yıllık izin süresi hesaplanırken hafta tatili 
günleri izin süresine dahil edilmemelidir.
Y. 9. HD. E: 2016/1953 K: 2019/12318 T. 28.05.2019

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda fazla çalışma ve hafta tatili ala-
cakları brütten nete çevrilirken % 14 SGK primi ve % 1 oranında işsizlik 
sigortası primi kesilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine göre sözü 
edilen alacakların primlendirilmesinde sigorta prim tavanı gözetilecektir. 
Bu nedenle her iki prim kesintisinde dava tarihindeki sigorta prim ta-
vanının gözetilmesi gerekirken, sigorta prim tavanı gözetilmeksizin fazla 
çalışma ve hafta tatili ücretinin nete çevrilmesi hatalıdır.

Davalı işveren bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde banka adı ve he-
sap numarası bildirerek son 21 günlük ücretin ödendiğini savunmuş, bu 
konuda Mahkemece araştırma yapılmadan karar verildiği anlaşılmıştır.

Mahkemece 21 günlük ücretin ödendiğine ilişkin savunma araştırılma-
dan karar verilmesi hatalıdır.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının hizmet 
süresine göre 42 gün yıllık izin hakkı olduğunun, 2012-2013 ve 2014 
yıllarına ait izin formlarında 14'er gün izin kullanıldığının belirtilmesine 
rağmen hesaplamada hafta tatillerinin de dahil edildiği, buna göre her 
yıldan 2'şer gün olmak üzere toplam 6 günlük yıllık izin ücreti hesabı 
yapılmıştır.

Yıllık izin hesabında 2012 yılı izninin davacı tarafından 18.08.2014-
28.08.2014 tarihleri arasında hafta tatili hariç 9 gün kullanıldığı kabul 
edilerek hesaplama yapılması gerekirken, davacı aleyhine eksik hesapla-
ma yapılması hatalıdır.

Kabule göre de, yıllık izin ücretinde reddedilen kısım için davalılar 
lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi de hatalı olup, bozmayı gerek-
tirmiştir.
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F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMA-
SINA, peşin alınan temyiz harçlarının istek halinde davalılara iadesine 
28/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

AYLIK MAKTU ÜCRET  
• 

HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL ÜCRETİ

ÖZET: İşçinin aylık maktu ücretine "genel tatil" ve 
"hafta tatili" ücretlerinin de dahil olduğunu belir-
leyen sözleşme hükmü geçersizdir.
İki ayrı  işçilik alacağının tek bir miktarda talep 
edilmesi halinde her bir alacak için yarı yarıya ta-
lep yapıldığı kabul edilmelidir.
Y. 9. HD. E: 2016/3393 K:2019/12474 T: 29.05.2019

Davacı iş akdinin haksız feshedildiğini iddia ederek kıdem tazminatı 
talebinde bulunmuş, davalı işveren davacının kendisinin işi bıraktığını 
savunmuş, Mahkemece iş akdinin davalı tarafından feshedildiği gerekçe-
siyle kıdem ve ihbar tazminatı kabul edilmiştir.

Davalı vekili temyiz dilekçesinin 6.ıncı sayfasına eklediği Muğla 1. As-
liye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/168 Talimat sayılı zaptında tanık olarak 
dinlenen davacının kendi isteği ile işten ayrıldığını beyan etmiştir.

Mahkemece bu talimat evrakının resmi kanallardan ulaşılarak gere-
kirse asilden sorulup iş akdinin feshinin sebep ve şeklinin değerlendiril-
mesi yapılarak sonuca gidilmelidir.

Taraflar arasındaki hizmet akdinin "ücret başlıklı 2.2." maddesinde 
aylık ücrete hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ve fazla mesai ücreti-
nin dahil olduğu yazılıdır. Hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücret-
lerinin ücrete dahil edilmesi yasal değilse de fazla mesai ücretinin ücrete 
dahil edilmesi mümkün olup Mahkemece fazla mesai ücreti hesabında 
haftalık 5.2 saatin mahsup edilmesinin gerektiğinin düşünülmemesi ha-
talıdır.
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4-Mahkemece 500 TL istenilen hafta tatili ve Ulusal bayram ve genel 
tatil ücretinde doğru biçimde ayrıştırma yapılarak Ulusal bayram ve ge-
nel tatil ücreti açısından 250 TL talep kabul edilmiş hafta tatili reddedil-
miştir.Hafta tatilinin reddi karşısında vekille temsil edilen davalı lehine 
vekalet ücretinin hükmedilmemeside hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
29.05.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

İSTİFA DİLEKÇESİ •  MÜZAYAKA DURUMU

ÖZET:Ameliyat sonrasında izne ayrılan işçinin 
müzayaka altında imzaladığı sebep de içerme-
yen istifa dilekçesinin gerçek bir istifa beyanı ol-
duğu kabul edilemez.
Y. 9. HD. E: 2016/7097 K: 2019/18002 T: 14.10.2019

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı şirkete ait işyerinde 02.02.2007-
21.09.2013 tarihleri arasında çalıştığını, yasal haklarının ödeneceği söy-
lenerek davacıya ibraname imzalatıldığını, ancak haklarının ödenmedi-
ğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, 
ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağını talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının müvekkil şirkette 01.04.2007 tarihinden itiba-
ren asgari ücretle çalıştığını, iş akdinin istifa etmesi sebebiyle feshedildiği 
bu nedenle ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamayacağını, herhangi 
bir alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
nın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 
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E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dı-
şında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının davalı işyerinde çalışır-
ken guatr ameliyatı olduğu, ameliyat sonrası tedavi nedeniyle o ortamda 
çalışamayacağını düşünerek izne ayrıldığı, izin sırasında mahkemenin 
gerekçesine dayanak belgenin davacıya imzalatıldığı anlaşılmıştır. Dava-
lı işyerinde 6 yılı aşkın çalışan davacının sağlık nedenleri ve işçilik ala-
caklarının varlığı dikkate alındığında iş akdini haklı nedenle feshettiğinin 
kabulüyle kıdem tazminatı talebinin hüküm altına alınması gerekirken 
müzayaka halinde düzenlenen ve sebep içermeyen istifa içerikli belgeye 
itibar edilerek kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır.

3-Davacı ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığını iddia etmiş, ispat 
için tanık deliline dayanmıştır. Davacı tanığı ...; "...milli ve dini bayramlar 
da dahil olmak üzere çalışırdı...", diğer davacı tanığı ...; "...dini bayram-
ların ilk 2 günü dışında diğer günler ve milli bayramlar da dahil olmak 
üzere çalışırdı..." şeklinde beyan bulunmuşlardır. 

Davacı, dini bayramların ilk 2 günü dışındaki günlerde ve diğer genel 
tatillerde çalışmasını ispatlamıştır. Davacının ulusal bayram ve genel tatil 
alacağının buna göre hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken, bilir-
kişinin yasal ve yerinde olmayan mütalaasıyla yaptığı eksik hesaplamaya 
itibarla ulusal bayram ve genel tatil alacağının yazılı şekilde hüküm altına 
alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
14.10.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



415Yargıtay Kararları

ALT İŞVEREN • ANAHTAR TESLİMİ İŞ

ÖZET: Anahtar teslimi işten söz edilebilmesi için; 
alt işverenin asıl işverenden aldığı işin asıl işve-
renin yaptığı işe göre ayrı ve bağımsız bir nitelik 
taşıması, işyerindeki faaliyetle ilgisinin olmaması 
veya asıl işin tamamlayıcısı niteliğinde bulunma-
ması ve bağımsız bir iş olması gerekir.
Y.9. HD. E: 2016/8584 K: 2019/19835 T: 13.11.2019

Davacı vekili, davacının, davalı ... A.Ş.nin ... Ltd.Şti.ye ait ... Mah. ... 
cad. ... adresinde bulunan ... Konutlarının inşa edilmesi projesinde iş sağ-
lığı ve güvenliği sorumlusu olarak 01.08.2009-31.01.2012 tarihleri ara-
sında çalıştığını, iş akdine haksız olarak son verildiğini, son ücretinin 
aylık net 1.400,00TL olup, haftanın 6 günü 08:00-19:00 saatleri arasında 
çalıştığın, Pazar günleri de şantiyede çalışma olduğundan müvekkilinin 
de işi gereği çalışmasını sürdürdüğünü, dini bayramlar hariç tüm ulusal 
bayramlarda çalıştığını, işyerinde yemek ve servis mevcut olup, yol parası 
olarak akbil verildiğini iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalı-
dan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... Gayrimenkul Yönetim İnşaat Taah.ve Tic. Ltd.Şti ve diğer 
davalılar vekili, Mahkemece davacı ile ilgili işyeri kayıtlarının talep edil-
diğini, işyeri sicil kayıtlarının tetkikinde ... adlı bir personelin müvekkili 
şirket bünyesinde çalışmadığının tespit edildiği, bu nedenle ilgili şahsın 
herhangi bir özlük dosyası da bulunmadığından istenen belgelerin sunu-
lamadığının bildirildiğini, dava dilekçesinde davacının çalıştığı işyerinin 
... İnşaat A.Ş. bildirildiği halde müvekkili şirkete de haksız ve hukuku ay-
kırı biçimde davalı sıfatı ile husumet yöneltildiğini, davacı ile müvekkili ... 
Gayrimenkul Yönetim İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd.Şti. arasında işçi-iş-
veren ilişkisi bulunmadığını, müvekkili Şirketin huzurdaki davada davalı 
sıfatı bulunmadığından pasif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle reddine 
karar verilmesi gerektiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini 
talep etmiştir.

Davalı ... İnş.Müh.Taah.ve Tic.A.Ş. vekili; dava dilekçesinde davalı ola-
rak gösterilen ... Gayrimenkul Yönetim İnşaat Taah. ve Tic.Ltd.Şti. isimli 
şirketin aslen var olmadığından usulen itiraz ettiklerini, görülen davalı 
Şirketin var olmaması halinde davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, 
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yetkili mahkemenin Üsküdar İş Mahkemeleri olduğunu, işçi alacakları 
bakımından sundukları delil ve belgeler incelendiğinde açılan davanın 
haksız ve mesnetsiz olduğunun görülecek olduğunu savunarak öncelikle 
yetki itirazlarının kabulüne, dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine 
haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davalılar ... Gayrimenkul Yönetim İnşaat Taah.ve Tic.Ltd.
Şti., ... Uluslararası İnşaat ve Pazarlama A.Ş., ... Gayrimenkul Geliştirme 
İnş.Taah.ve Tic.A.Ş., ... Gayrimenkul Geliştirme İnş.ve Tic.A.Ş. ve ... Gay-
rimenkul Yatırım İnş.Tic.A.Ş. aleyhine açmış olduğu davanın reddine, da-
valı ... İnşaat Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. aleyhine açmış olduğu 
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir

 Asıl-alt işveren ilişkisinin eser sözleşmesi ile de kurulmasının müm-
kün olduğu, davalılar arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunduğu, asıl iş-
veren olarak kabul edilen davalılar ... Uluslararası İnşaat Turizm ve Pa-
zarlama Anonim Şirketi, ... Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Taahhüt ve 
Ticaret Anonim Şirketi, ... Gayrimenkul Yönetim İnşaat Taah.ve Tic. Ltd.
Şti, ... Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ve ... Gayri-
menkul Yatırım İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinin faaliyet alanlarında 
inşaat işinin olduğu, inşaat işinin asıl işleri kapsamında olduğu, anahtar 
teslimi işten bahsedilmesi için, alt işverenin asıl işverenden aldığı işin, 
asıl işverenin sigortalı çalıştırdığı işe göre ayrı ve bağımsız bir nitelik taşı-
ması, işyerindeki üretimle ilgisinin olmaması veya asıl işin tamamlayıcısı 
niteliğinde bulunmaması, verilen işin asıl iş ya da yardımcı iş niteliğinde 
olmayıp, başkaca bağımsız bir iş olması gerektiği, asıl işverene ait olan 
ve alt işverenin yapacağı işin, asıl işverenin ürettiği mal ve hizmet süreci 
içinde veya tamamlayıcı ise asıl-alt işveren ilişkisi kabul edileceği, somut 
uyuşmazlıkta anahtar teslimi işten sözedilmeyeceği anlaşıldığından Da-
iremizin 19.01.2016 tarih, 2015/1064 E ve 2016/1184 K sayılı onama 
ilamında da belirtildiği üzere davalıların tamamının dava konusu istekler 
bakımından müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulması gerekirken yal-
nızca davalı ... İnşaat Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin sorumlu 
tutulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan sebepten dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
13/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞE İADE • İŞÇİYE ÖDENEN TAZMİNATLAR 
•

FAİZ SORUNU • DÖRT AYLIK HAKLAR

ÖZET: İşe iade davası sonucunda işçinin işe baş-
latılmadığı tarih fesih tarihi olarak kabul edildi-
ğinden; daha önce işçiye ödenen kıdem ve ihbar 
tazminatları geçerli nedene dayanmayan feshe 
bağlı ödeme olduğundan avans niteliğinde ol-
dukları kabul edilemez. Bu nedenle söz konusu 
tazminat ödemeleri faiz işletilmesi hesaplanacak 
olan tazminatlardan mahsup edilmelidir
Geçersiz feshi izleyen dört aylık boşta geçen 
süre için işçi harita işinde çalışıyormuş gibi ücret 
ve haklar tespit edilmelidir.
Y. 9. HD. E: 2017/12837 K: 2019/21288 T: 02.12.2019

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, 01/09/2010 tarihinden itibaren davalı işyerinde çalışan 
davacının iş akdinin 21/09/2012 tarihinde feshedildiğini, davacı tara-
fından 16/10/2012 tarihinde davalı şirket aleyhine ... İş Mahkemesinin 
2012/904 esas sayılı numarasıyla işe iade davası açtığını, davacı lehine 
karar verildiğini, yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresi 
içinde işe başlatmadığını ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı 
farkı, boşta geçen 4 aylık ücret farkı, işe başlatmama tazminatı farkı ala-
cağını talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının alacağı bulunmadığını savunarak davanın red-
dini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
nın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 
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E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dı-
şında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Kesinleşen işe iade kararı sonrasında davacı işçi usulüne uygun ola-
rak başvuruda bulunmuş, davalı işveren tarafından yasal süre içinde işe 
başlatılmamıştır. Davacı işçi, işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre 
ücreti, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talepli dava açmış, mahkemece 
isteklerin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacı işçiye geçersiz sayılan fesih sonrasında yapılan ihbar ve kıdem 
tazminatı ödemesi yasal faizi ile beraber mahsup edilmiştir. 

Somut uyuşmazlıkta, fesih tarihi işçinin işe başlatılmadığı tarih olarak 
kabul edildiğinden ve daha önce işveren tarafından ödenen ihbar ve kıdem 
tazminatı geçerli nedene dayanmayan feshe bağlı bir ödeme olduğundan 
avans mahiyetinde kabul edilemez. Bu nedenle davacı işçiye geçersizliği 
tespit olunan fesih sırasında yapılan ödemenin faizsiz olarak mahsubuna 
karar verilmelidir.

3-Geçersiz sayılan feshi izleyen en çok 4 aya kadar boşta geçen süre 
için işçi adeta çalışıyormuş gibi ücret ve diğer hakları tespit edilmelidir. 

Somut uyuşmazlıkta, işyerinde prim uygulaması olduğu, sağlık sigor-
tası yardımı, giyim yardımı ve yemek yardımı bulunduğu anlaşılmakla 
boşta geçen süre içindeki diğer haklar bakımından sözü edilen maddi ve 
ayni haklar denetime elverişli şekilde miktar olarak belirlenmeli ve istekle 
ilgili hüküm kurulmalıdır.

Eksik incelemeye dayalı verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
02.12.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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EMEKLİLİK SEBEBİYLE FESİH • KIDEM TAZMİNATI

ÖZET: Emeklilik sebebiyle iş akdini fesheden iş-
çinin fesihten önce başka bir işyeriyle görüşme 
yapması, fesihten sonra başka bir işyerinde ça-
lışmaya başlamış olması hakkın kötüye kullanıl-
ması olarak kabul edilemez.
İşcinin kıdem tazminatı ödenmelidir.*
Y. 9. HD. E: 2020/10 K: 2020/4377 T: 17.03.2020

A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının kıdem tazminatına 
hak kazandığını ancak işverence ödeme yapılmadığını, bu nedenle yapılan 
icra takibine de davalının haksız itiraz ettiğini ileri sürerek icra takibine 
vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, iddia ve taleplerin yersiz oldu-
ğunu savunarak davanın reddini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve 
bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir. Ka-
rar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dairemizin 
2015/19411 E. 2018/12913 K. ve 07/06/2018 tarihli ilamı ile sair temyiz 
itirazları incelenmeden özetle, hükmün 6100 sayılı Yasanın 297, 298/2 ve 
321. maddelerinde belirtilen zorunlu unsurları taşımaması, gerekçesiyle, 
bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapı-
lan yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz: Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

F) Gerekçe: Davacı davalı işyerinde çalışırken 1475 sayılı yasanın 
14/1-5 maddesi yaş hariç uyarınca yaş hariç emeklilik koşullarını taşı-
ması nedeniyle iş sözleşmesini fesh ettiğini ileri sürerek kıdan tazminatı 
talep etmiştir. Davalı ise iş sözleşmesinin davacının istifası ik sona erdi-
ğini, emeklilik iradesi de olmadığından tazminat hakkı olmadığını savun-
muştur. 

Mahkemece, bozma sonrası yapılan yargılama sonucunda "davacının 
davalı işverenden ayrılmadan önce ve çalışırken iş görüşmesi yaptığı. iş 
bulduğu. bffka bit bankadan iş teklifi alınca 1475 sayılı yasanın 14/1-5 
maddesine dayanarak iş akdini fesih ettiği, bu davranışın hakkın kötüye 

* Gönderen: Av. Şevket Güney BİGAT
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kullanılması niteliğinde olduğu" gerekçesiyle davanın reddine karar veril-
miştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının 26/05/2014 tarihinde yaş ha-
riç emeklilik koşullarını taşıdığına ilişkin SGK yazısını alıp aynı gün bu 
nedenle iş sözleşmesini fesh ettiği, fesih öncesi 22/05/2014 de dava dışı 
bir işyeri ile görüşme yaptığı ve fesih sonrası 29/05/2014 de bu işyeri ile iş 
sözleşmesi imzaladığı, anlaşılmaktadır. Davacının iş sözleşmesini fesh et-
tiği tarihte, 1475 sayılı yasanın 14/5. maddesindeki koşulları taşıdığı tar-
tışmasız olup davacı bu yasal hakkını kullanarak işten ayrılmıştır. Fesih 
öncesi iş görüşmesi yapması yaş hariç emeklilik koşullarının oluşması 
karşısında kıdem tazminatını engelleyen bir durum değildir. Yeni iş yeri-
ne fesihten sonra işe başlamış olup iş yerinden ayrıldıktan sonra başka 
bir firmada çalışması da hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendi-
rilemez. Açıklanan gerekçe ile mahkemece davacının kidem tazminatına 
hak kazandığı kabul edilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile davanın 
reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının iatek halinde ilgiliye iadesine, 17/03/2020  
gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.



YARGITAY 10. HUKUK DAIRESI

HİZMET TESPİTİ • ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

ÖZET: Davacının tahsildar ve muhasebeci olarak 
çalışma iddiası gözetilerek davalı ziraat odası-
nın hesabının bulunduğu bankalardan ve oda-
nın bağlı bulunduğu vergi dairesinden davacının 
çalışmaları sorulmalı, davacı adına düzenlenmiş 
yada davacının imzası bulunan dekont, makbuz 
olup olmadığı irdelenmeli, işveren ziraat odası 
kayıtlarında davacıya verilen yetkiye yada gö-
revlendirmelere ilişkin alınmış kararların ve oda 
adına yaptığı tahsilatlara ilişkin makbuzların bu-
lunup bulunmadığı araştırılarak çalışma olgu-
sunun yazılı belge ile kanıtlanması sağlanmalı, 
dava konusu döneme ait bordroların tamamının 
getirtilerek bordro tanıkları resen dinlenilmeli, ta-
nık beyanları arasında varsa çelişki giderilerek, 
varılacak sonuca göre karar verilmelidir. 
Y.10. HD E: 2018/5738 K: 2020/841 T: 06/02/2020 

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın 
kabulüne dair verilen karara karşı, davalı vekili ve feri müdahil ... vekili 
tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, İzmir Bölge Adliye Mah-
kemesi 10. Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece 
mahkemesi kararının HMK 353/1-b maddesinin 2. alt bendi gereğince 
ortadan kaldırılmasına, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince verilen kararın, 
davalı vekili ve feri müdahil ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, 
temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... ta-
rafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin 
gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
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I- İSTEM:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı Ziraat Odası Başkanlığı işyerinde 
tahsildar ve muhasebeci olarak 01.01.1993-04.10.2005 tarihleri arasın-
da kesintisiz çalıştığının tespitini talep etmiş, 13.04.2017 tarihli beyanın-
da ise talebini 15.11.1993-04.10.2005 olarak daraltmış ve ücretinin ise 
devlet memuru statüsünde çalışması olduğu gözetilerek tespit edilmesini 
istemiştir.

II- CEVAP:

Davalı işveren vekili cevap dilekçesinde talep edilen dönemde hak 
düşürücü süre bulunduğunu, davacının Ziraat odasında toplanan aidat-
lardan bir bölümünü zimmetine geçirmesi nedeni ile zimmet ve görevi 
kötüye kullanma suçlarından yargılanarak ceza aldığını beyanla davanın 
reddini talep etmiştir.

Feri müdahil ... vekili, davacının çalışma iddiasının hak düşürücü sü-
reye uğradığını ve ayrıca yöntemince kanıtlanması gerektiğini belirterek 
davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

III- MAHKEME KARARI:

A- İLK DERECE MAHKEME KARARI

Mahkemece, "Davanın Kabulüne,

1- Davacı, ... TC Kimlik numaralı ... sigorta sicil numaralı ...'ın 
15/11/1993 – 05/10/2005 tarihleri arasında asgari ücretle hizmet akdine 
istinaden toplam 4280 gün çalıştığı, bu çalışmasının 1245 gününün kuru-
ma bildirildiği, 3035 günün ise SGK’ya bildirilmediğinin tespitine" karar 
verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davalı Ziraat Odası Başkanlığı vekili istinaf dilekçesinde; hakdü-
şürücü süre yönünden davanın reddi gerektiğini, hizmet başlangıcının 
15.11.1993 tarihi olarak belirlenmesinin davacının talebine kısmen aykı-
rı olduğunu bu nedenle davanın kısmen kabulü ile lehlerine vekalet ücreti 
verilmesi gerekirken davanın kabulüne dair hüküm kurulmasının hatalı 
olduğunu beyanla ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın 
reddine karar verilmesini istemiştir.

Feri müdahil ... vekili istinaf dilekçesinde; Hizmet tespiti davasının ni-
teliği gereği kamu düzeni ile ilgili olduğundan özel bir duyarlılıkla ve özen-
le yürütülmelerinin zorunlu olduğunu, mahkemece, tarafların sunduğu 
deliller ile yetinilmeyerek kendiliğinden araştırma ilkesinin benimsenme-
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si gerektiğini, sigortalılığın kabulü ve hüküm altına alınabilmesi için hiz-
met akdinin ve eylemli çalışmanın varlığının ortaya konulması gerektiğini, 
tanık beyanları arasındaki çelikinin mahkemece giderilmesi gerektiğini, 
maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece 
eksik inceleme ve araştırma sonucu davanın kabulüne karar verildiğini, 5 
yıllık hak düşürcü sürenin geçtiğini bu nedenlerle ilk derece mahkemesi 
kararının bozularak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

B- BAM KARARI

"1-Davalı Dikili Ziraat Odası Başkanlığı vekili ile SGK Başkanlığı ve-
kilinin istinaf başvurusunun kabulüyle; Dikili Asliye Hukuk (İş) Mahke-
mesi'nin, 13.04.2017 tarihli, 2016/137 E, 2017/169 K. sayılı kararının 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.2 maddesi uyarınca kaldırıl-
masına;

2-Davanın Kısmen Kabulüyle,

... T.C. Kimlik, ... sigorta sicil numaralı davacı ...'ın 15.11.1993 – 
05.10.2005 tarihleri arasında, davalı Dikili Ziraat Odası Başkanlığı adı-
na ... sicil numarasıyla tescilli işyerinde, asgari ücretle toplam 4280 gün 
çalıştığı, bu çalışmasının 1245 günlük kısmının Sosyal Güvenlik Kuru-
mu'na bildirildiği, 3035 günlük bölümünün ise SGK’ya bildirilmediğinin 
tespitine," karar verilmiştir.

TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:

Davalı işveren vekili ve feri müdahil ... vekili istinaf dilekçelerindeki 
nedenleri tekrarla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi ka-
rarının bozulması talebinde bulunmuşlardır.

IV- İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:

Dava, 506 sayılı Kanunun 79/10. maddesi uyarınca açılmış hizmet tes-
piti davasıdır. Anılan maddeye göre, “Yönetmelikle tespit edilen belgeleri 
işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen 
sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 
5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilir-
lerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile 
prim ödeme gün sayıları nazara alınır.”

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların 
hizmetlerin tespitine ilişkin davalar, kamu düzenine ilişkindir. Bu neden-
le özel bir duyarlılıkla ve özenle yürütülmesi zorunludur. Bu çerçevede 
hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılık süresi edinme durumlarının 
önlenmesi, temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının koru-
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nabilmesi için, bu tür davalarda tarafların gösterdiği kanıtlarla yetinil-
meyerek, gerekli araştırmaların re'sen yapılması ve kanıtların toplanması 
gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

6100 sayılı HMK m. 119/1-e gereğince davacının, iddiasının dayanağı 
olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini bildirmek, m. 
194 gereğince de taraflar, dayandıkları vakıaları, ispata elverişli şekilde 
somutlaştırma yükümlülüğü vardır. Tarafların, dayandıkları delilleri ve 
hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmeleri 
zorunludur.

Bir davada haklı çıkabilmek için soyut veya genel hatlarıyla bir iddi-
ayı ortaya koymak yeterli değildir. Aynı zamanda bu iddiaların, ispata 
elverişli hale getirilerek zaman, mekân ve içerik olarak somutlaştırılması 
gerekir. En azından iddianın araştırılabilmesine yönelik somut bilgi ve 
açıklamaların sunulması gerekir. İddia somutlaştırıldıktan sonra hâkim 
ve karşı taraf, bunun üzerinden savunma ve yargılama yapabilecektir. 
Soyut iddialar ve vakıalar üzerinden değerlendirme yapılması mümkün 
değildir.

Somutlaştırma yükü, genel anlamda tarafların açıklama ödevinin bir 
parçası ve layihalar teatisi aşamasındaki tezahür şeklidir. Somutlaştırma 
yükü, basit yargılama ve kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı 
davalarda da geçerlidir.

HMK m. 31 gereğince, Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu 
kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gör-
düğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; 
delil gösterilmesini isteyebilir. Davaya konu talebin somutlaştırılmaması 
halinde önce hâkim, m. 31 ve 119/1-e gereğince davayı aydınlatma ödevi 
ve ön incelemedeki görevi gereği, somut olmayan hususların belirlenmesi-
ni davacıdan istemeli, gerekirse tarafa açıklattırma yaptırmalı, bu eksik-
lik giderildikten sonra yargılamaya devam etmelidir.

Hizmet tespiti davalarının amacı hizmetlerin karşılığı olan sosyal gü-
venlik haklarının korunmasıdır. Hizmet akdine dayalı çalışma olgusunun 
ispatında delil sınırlandırması yoksa da davacının Kurum sicil dosyası, 
işyeri özlük dosyası temin edilip işyerinin Kanunun kapsamında veya 
kapsama alınacak nitelikte bulunup bulunmadığı eksiksiz bir şekilde be-
lirlendikten sonra iddia edilen çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihleri, han-
gi işyerinde ne iş yapıldığı, işyerinin kapsam, kapasite ve niteliği, prime 
esas kazanca tabi ücretin ne olduğu, çalışmanın sürekli, kesintili, mev-
simlik olup olmadığı eksiksiz bir şekilde açıklığa kavuşturulmalıdır.
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Taraf tanıklarının sözleri değerlendirilirken bunların inandırıcılığı 
üzerinde durulmalı, verdikleri bilgilere nasıl vakıf oldukları, işveren ve iş-
çiyle, işyeriyle ilişkileri, bazen uzun yılları kapsayan bilgilerin insan hafı-
zasında yıllarca eksiksiz nasıl taşınabileceği düşünülmeli ve tanıklar buna 
göre dinlenilmeli, re’sen araştırma kapsamında sadece taraf tanıkları ile 
yetinilmeyip mümkün oldukça işyerinin müdür, amir, şef, ustabaşı ve 
postabaşı gibi görevlileri ve o işyerinde çalışan öteki kişiler ile o işyerine 
komşu ve yakın işyerlerinde bu yeri bilen ve tanıyanlar dahi dinlenerek 
tanık beyanlarının sağlığı denetlenmeli ve çalışma olgusu böylece hiç bir 
kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak biçimde belirlenmelidir.

Somut olayda, yukarıdaki açıklamalar kapsamında davacının tahsil-
dar ve muhasebeci olarak çalışma iddiası gözetilerek davalı ziraat odası-
nın hesabının bulunduğu bankalardan ve odanın bağlı bulunduğu vergi 
dairesinden davacının çalışmaları sorulmalı, davacı adına düzenlenmiş 
yada davacının imzası bulunan dekont, makbuz olup olmadığı irdelenme-
li, işveren ziraat odası kayıtlarında davacıya verilen yetkiye yada görevlen-
dirmelere ilişkin alınmış kararların ve oda adına yaptığı tahsilatlara iliş-
kin makbuzların bulunup bulunmadığı araştırılarak çalışma olgusunun 
yazılı belge ile kanıtlanması sağlanmalı, dava konusu döneme ait bord-
roların tamamının getirtilerek bordro tanıkları resen dinlenilmeli, tanık 
beyanları arasında varsa çelişki giderilerek, varılacak sonuca göre karar 
verilmelidir.

Bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek, eksik araştırma ve ince-
leme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma 
nedenidir.

O hâlde, davalı işveren vekilinin ve feri müdahil Kurum vekilinin bu 
yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve İzmir Bölge Adliye 
Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinin; istinaf başvurusunun kabulü ile İlk 
derece mahkemesi hükmünün Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353/1-
b-2 maddesi gereğince kaldırılmasına, davanın reddine dair kararı bozul-
malıdır.

SONUÇ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi kararının HMK’nın 
373/2 maddesi gereği BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde da-
valıya iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönde-
rilmesine, 06.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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BOŞANILAN EŞLE BİRLİKTE YAŞAMA • KURUM İŞLEMİ
 

ÖZET: Davacı ile boşandığı eşinin fiilen birlikte-
liklerini sürdürdükleri yönünde şüphe oluşturan 
bilgi ve belgelerin bulunduğu ve Kurum tarafın-
dan tanzim olunan denetim raporunun aksi ispat 
oluncaya değin geçerli belgelerden olduğu gö-
zetilmek suretiyle “boşanılan eşle eylemli olarak 
birlikte yaşama” olgusunun gerçekleşip gerçek-
leşmediğine ilişkin araştırma yapılması ve sonu-
cuna göre karar verilmesi gerekir. 
Y. 10. HD E: 2019/2132 K: 2020/839 T:06/02/2020  

Dava, hak sahibi konumunda yer alan davacıya bağlanan ölüm aylığı-
nın 5510 sayılı Kanun hükümleri gereğince kesilmesi yönündeki davalı 
Kurum işleminin iptali ile aylığın, kesilme tarihi itibarıyla yeniden bağlan-
ması ve borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, gerekçesinde belirtilen şekilde, bozma ilamına uyularak 
davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, 
temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... ta-
rafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin 
gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dairemizce, 01.12.2014 tarih 2014/22040 Esas 2014/25504 Karar sa-
yılı ilamla ve 21.06.2016 tarihli 2016/9425 Esas ve 2016/10341 Karar sa-
yılı ilamla eksik inceleme ve araştırma ile hüküm tesis edilmesi nedeniyle 
bozma kararı verildiği, Mahkemece bozma ilamlarına uyulması yönünde 
hüküm tesis edildiği halde, bozma ilamlarının gereğinin usul ve yasaya 
uygun şekilde yerine getirilmediği görülmüştür.

Somut olayda davacının kız kardeşi...'in 11.12.2009 tarihli 624863 
varide sayılı imzalı dilekçesi ile yaptığı şikayet üzerine, 12.07.2010 tari-
hinde Sosyal Güvenlik Kontrol Memurunun şikayet dilekçesinde bildiri-
len adreste yaptığı kontrole istinaden tuttuğu tutanakta; "yapılan çevresel 
araştırmalarda ise ... ve ...' ün beraber aynı konutta yaşadıkları aynı ad-
resle bitişik apartmanda (...) ikamet edenlerce de beyan edilmiştir." tespi-
tine yer verildiği halde, mahkemece şikayetçi ...'in ve tutanakta adresleri 
bildirilen komşuların bilgisine başvurulmaksızın karar verilmiştir.
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Önceki bozma kararında da belirtildiği gibi, davacı ile boşandığı eşi-
nin fiilen birlikteliklerini sürdürdükleri yönünde şüphe oluşturan bilgi 
ve belgelerin bulunduğu ve Kurum tarafından tanzim olunan denetim ra-
porunun aksi ispat oluncaya değin geçerli belgelerden olduğu gözetilmek 
suretiyle “boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama” olgusunun ger-
çekleşip gerçekleşmediğine ilişkin araştırma yapılması ve sonucuna göre 
karar verilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda mahkemece yapılması gereken, davacıyı şikayet eden 
kardeşi ... ile Kontrol Memuru tutanağında belirtilen 30/1 numaralı ad-
reste oturan komşuların tespit edilerek resen dinlenmesi ve tüm dosya 
kapsamı ile birlikte değerlendirilmek suretiyle varılacak sonuca göre hü-
küm kurulmasıdır.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahke-
mece eksik inceleme ve araştırma sonucu davanın kabulüne karar veril-
mesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASI-
NA, 06.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞYERİ TESCİLİ • ESER SÖZLEŞMESİ

ÖZET: Davacı şirketin re'sen tescil nedeni ile Ku-
ruma itirazı üzerine verilen Komisyon kararında 
denetim tarihine göre süresinde Kuruma müra-
caat edilmediği gerekçesi ile talebin reddedildiği 
anlaşılmaktadır. Davacı şirket tarafından işyerin-
deki tadilat-inşaat işinin dava dışı başka şirkete 
verilmesi, bu işin davacı şirketin mağazacılık fa-
aliyeti ile ilgisinin bulunmaması, sözleşme içeriği 
gözetildiğinde aralarındaki ilişkinin eser sözleş-
mesi niteliği taşıması, dolayısıyla davacı şirketin 
eser sözleşmesi ile yaptırdığı inşaat-tadilat işi 
için işverenlik sıfatı bulunmadığından işyeri tes-
cilinin gerekmeyeceği gözetilmelidir. 
Y. 10. HD E: 2018/5436 K:2020/836 T:06/02/2020

Dava, re'sen işyeri tesciline ilişkin Kurum işleminin iptali istemine iliş-
kindir.

İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın 
reddine dair verilen karara karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna 
başvurulması üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dai-
resince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesince verilen kara-
rın, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin sü-
resinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen 
raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve 
aşağıdaki karar tespit edildi.

I-İSTEM

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili şirkete davalı Kurum tara-
fından 07.08.2015 tarihinde tebliğ edilen yazı ile... adresindeki işyeri için 
re'sen işyeri tescili yapıldığının bildirdiğini, bu işyerinin 20.03.2007 tari-
hinde tescilinin yapılarak işçi çalıştırılmaya başlandığını, bu adreste yapı-
lacak tadilat işleri için...i Ltd. Şti. ile anahtar teslim sözleşme yapıldığını, 
işyeri tescili gerekli ise müvekkili şirketin değil, anılan şirketin yapması 
gerektiğini beyanla resen tescil işlemi işleminin iptalini talep etmiştir.
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II- CEVAP:

Davalı Kurum vekili, davacı şirket tarafından idari para cezasına konu 
yapılan tadilat işlerinin izinsiz ve ruhsatsız olduğunu, işyeri dosyası açıl-
ması yönünde müracaatta bulunulmadığını ve davacı ile dava dışı şirket 
arasında yapılan sözleşmenin de Kuruma ibraz edilmediğini beyan ede-
rek, davanın reddini talep etmiştir.

III- MAHKEME KARARI:

A- İLK DERECE MAHKEME KARARI

Mahkemece; "SGK tarafından yapılan denetim ve tescil belgeleri ince-
lendiğinde tescil tarihi olan 07/07/2015 tarihinden 27/07/2015 tarihine 
kadar işyerinde yapılan kapsamlı tadilat işleri nedeniyle inşaatta çalıştı-
rılan işçilerin sigorta bildirimlerinin yapılmaması nedeniyle kurum tara-
fından denetim yapılarak tescil işleminin 07/07/2015 tarihinde yapıldığı, 
bu tarih itibariyle işyerinde kapsamlı bir inşaat işleminin olduğu dikkate 
alındığında davacı şirketin asıl işveren olarak burada çalıştırılan işçilere 
sigorta işlemlerinden sorumlu bulunması nedeniyle ve işyerinde inşaat 
işleri yapılıyor olması nedeniyle Kurum tarafından yapılan tescil işleminin 
hukuka uygun ve doğru olduğu, davacı tarafın işlemin iptali talebini haklı 
olmadığı kabul edilerek açılan davanın reddine" karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı şirket vekilince; Belediye tutanağına göre kurum tarafından re-
sen tescil işlemi yapılarak idari para cezası kesilmesi işleminin hukuka 
aykırı olduğu, tescile konu işyerindeki tadilat işlemleri için ... Yapı Enerji 
Ltd. Şti. ile anahtar teslim sözleşme yapıldığı, resen tescil üzerine veri-
len idari para cezasının iptali için İstanbul Anadolu 18. İş Mahkemesinin 
2015/494 Esas sayılı dosyasına açılan davanın kabulüne karar verildiği, 
tadilat işini yapan ... ünvanlı şirkete ait işçilerin sigorta bildirimlerinin bu 
şirket tarafından yapılması gerektiği belirtilerek, ilk derece mahkemesi 
kararının kaldırılarak, davanın kabulüne karar verilmesi talep edilmiştir.

B- BAM KARARI

İstanbul Anadolu 19. İş Mahkemesinin 2015/571 Esas - 2017/155 
Karar sayılı kararının usul ve yönünden hukuka uygun bulunduğundan 
davacı şirket vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, karar veril-
miştir.

TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:

Davacı vekili istinaf mahkemesine başvuru nedenlerini tekrarla İstan-
bul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesi kararının bozulmasını 
talep etmiştir.
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IV- İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:

Dosya kapsamından davacı şirkete ait olan ve daha önce tescil işlemi 
yapılan market işyerinde ki inşaat- tadilat işleri nedeni ile davalı Kurum 
tarafından resen yeni bir işyeri tescili yapıldığı, idari para cezası tahakkuk 
ettirildiği ve bu dava ile resen işyeri tesciline ilişkin kurum işleminin ipta-
linin talep edildiği; tescil işlemine dayanak Belediye Yapı Kontrol Müdür-
lüğü tespit formunda, 286,25 metre karelik zemin katta izinsiz, ruhsatsız 
tadilat ve asansör inşaa edildiğinin tespit edildiği, davacı tarafından dos-
yaya sunulan sözleşmede davacı şirkete ait mağazalardan ... Yapı Enerji 
Ltd. Şti.'ne verileceklerin tadilat ve dekorasyonunu yapması konusunda 
anlaştıkları, sözleşme eki protokolde tespit yapılan adreste yapılacak ta-
dilatın ihale bedelinin 142.957,56 TL olduğu, mahkemece tanık olarak 
dinlenen şirket bölge pazarlama müdürünün beyanından belediyenin tu-
tanak tuttuğu tarihten bir hafta önce mağazadaki tüm malların boşaltıl-
dığı, işyerinin tadilat nedeniyle inşaat halinde olduğu ve bu nedenle ma-
ğazacılık faaliyetinin olmadığı, sözleşme yapılan şirketin işyerinde faaliyet 
gösterdiği, davacı şirketin re'sen tescil nedeni ile Kuruma itirazı üzerine 
verilen Komisyon kararında ise denetim tarihine göre süresinde Kuruma 
müracaat edilmediği gerekçesi ile talebin reddedildiği anlaşılmaktadır.

Davacı şirket tarafından işyerindeki tadilat-inşaat işinin dava dışı ... 
Yapı Enerji Ltd. Şti.'ne verilmesi, bu işin davacı şirketin mağazacılık faali-
yeti ile ilgisinin bulunmaması, sözleşme içeriği gözetildiğinde aralarındaki 
ilişkinin eser sözleşmesi niteliği taşıması, dolayısıyla davacı şirketin eser 
sözleşmesi ile yaptırdığı inşaat-tadilat işi için işverenlik sıfatı bulunmadı-
ğından işyeri tescilinin gerekmemesi gözetilerek, davanın kabulü gerekir-
ken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedeni-
dir.

O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesinin istinaf 
başvurusunun esastan reddine ilişkin kararının kaldırılarak İlk Derece 
Mahkemesince verilen hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Hukuk Dairesi kararının HMK'nın 
373/1 maddesi gereğince kaldırılarak temyiz edilen ilk derece mahkemesi 
hükmünün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz har-
cının istek halinde davacıya iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece 
Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderil-
mesine, 06/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞ KAZASI • TESPİT

ÖZET: Kurumca yapılan teftiş raporu sonrasında 
alınan kararın tek taraflı ve sadece davalı Kuru-
mu bağlayıcı olduğu, diğer davalı bakımından 
da olayın nasıl olduğu ve 5510 Sayılı Yasa'nın 
13’üncü maddesinde belirlenen şartları taşıyıp 
taşımadığı ve iş kazası olup olmadığı hususunun 
belirlenmesi ve uyuşmazlığın tüm taraflar yönün-
den kesin surette çözülmesi gerekir. 
Y. 10. HD E: 2018/6000 K:2020/786 T: 06/02/2020 

Dava, iş kazasının tespiti istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın ko-
nusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karara 
karşı davalılardan Kurum vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması 
üzerine, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince istinaf 
başvurusunun kabulüne kararın kaldırılmasına, konusu kalmayan da-
vanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince verilen kara-
rın, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin sü-
resinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen 
raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve 
aşağıdaki karar tespit edildi.

I-İSTEM

Davacı vekili, davacılar murisinin vefatı ile sonuçlanan trafik kazası-
nın, iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir.

II-CEVAP

... vekili, aleyhe hususları kabul etmeyerek, davanın reddini savun-
muştur.

Davalı ... vekili, davanın hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını, 
Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmadan davanın açıldığını, da-
valı ile müteveffa arasında kardeş ilişkisi olmasına rağmen işçi-işveren 
ilişkisi bulunmadığını ve müteveffanın ... plakalı aracın ortağı olduğunu 
belirtmek sureti ile davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
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III-MAHKEME KARARI

A-İLK DERECE MAHKEME KARARI

İlk derece mahkemesi, “Konusu kalmayan davanın esası hakkında ka-
rar verilmesine yer olmadığına,” karar vermiştir.

B-BAM KARARI

Davacılar vekilinin 15.01.2015 varide tarihli dilekçesi üzerine Sos-
yal Güvenlik Kurumu tarafından idari işlemlere başlanıldığı, eldeki da-
vanın, müracaat tarihinden yaklaşık 11 gün sonra açıldığı ve davacılara 
21.11.2016 onay tarihli peşin sermaye değerli gelir bağlandığı dikkate 
alınmak sureti ile davanın esası hakkında herhangi bir karar verilmesine 
gerek kalmadığına ilişkin kabul yerinde olmakla birlikte davalı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığının, vekalet ücreti dahil yargılama giderle-
rinden dolayı sorumlu olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Bu halde 
istinaf başvurusunda bulunan tarafın sıfatı ve istinaf başvuru gerekçesi 
dikkate alınmak sureti ile davalı Kurum vekilinin istinaf başvurusunun 
bu yönden kabulü ile incelenen kararın HMK’nin 353/1-b maddesinin (2) 
numaralı alt bendi uyarınca, düzeltilmek üzere kaldırılarak esas hakkın-
da yeniden karar verilmiştir.

IV-TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:

Davacı vekili, davalı işverenin iş kazasını kabul etmediğini, ... iş kazası 
tespitinin kesin nitelikte olmadığını davalı işveren yönünden de tespit ka-
rarı verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasını istemiştir.

V-İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:

Davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Yasa'nın 13 ve devamı maddeleri-
dir.

5510 sayılı Yasanın 13. maddesinin birinci fıkrasında iş kazası, “a) 
Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b)-(Değişik bend:17.04.2008-5754 S.K./8.mad) İşveren tarafından yü-
rütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c)-Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dı-
şında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen 
zamanlarda,

d)-(Değişik bend:17.04.2008-5754 S.K./8.mad) Bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın si-
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gortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zaman-
larda,

e)-Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş 
gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bede-
nen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Ne var ki, dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra meydana gelen 
bir olay nedeniyle dava konusunun ortadan kalkması; eş söyleyişle taraf-
ların, davanın esası hakkında karar verilmesinde hukuki yararının kal-
maması halinde, bu olayın hükümde göz önüne alınması ve Mahkemenin, 
davanın konusuz kalması nedeniyle esas hakkında karar verilmesine yer 
olmadığına karar verilmesi gerekir. Dava tüm tarafları bakımından ko-
nusuz kalmadıkça inceleme yapılması ve uyuşmazlığın sonuçlandırılması 
gerekir.

Somut olayda, davacıların davalılara karşı 23.6.2006 tarihinde mey-
dana gelen olayın 5510 sayılı Yasanın 13’üncü maddesi kapsamında iş 
kazası olduğunun tespiti için açtığı davada, Mahkemece, davalılardan Ku-
rum tarafından olay nedeniyle yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 
5.10.2015 tarihli raporuyla olayın iş kazası olduğunun kabul edilmesi ne-
deniyle yazılı şekilde davanın konusuz kaldığı gerekçesi ile karar verilmiş 
ise de, aslen Kurumca yapılan teftiş raporu sonrasında alınan kararın tek 
taraflı ve sadece davalı Kurumu bağlayıcı olduğu, diğer davalı bakımından 
da olayın nasıl olduğu ve 5510 sayılı Yasanın 13’üncü maddesinde belir-
lenen şartları taşıyıp taşımadığı ve iş kazası olup olmadığı hususunun be-
lirlenmesi ve uyuşmazlığın tüm taraflar yönünden kesin surette çözülmesi 
gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinin isti-
naf başvurusunun kabulüne ilişkin kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi kararının yu-
karıda açıklanan nedenlerle HMK’nın 373/2 maddesi gereği BOZULMA-
SINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, dosyanın kararı 
veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 06/02/2020 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 11. HUKUK DAIRESI

YABANCI PARA ALACAĞI • TERCİH HAKKI

ÖZET: Dava açılırken Türk parasına çevrilerek ta-
lep edilen yabancı para alacağının dava devam 
ederken aynen yabancı para olarak ödenmesinin 
istenmesi mümkün değildir.
Y. 11. HD. E: 2016/3036 K: 2017/1768 T: 13.03.2017

Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6098 sayılı TBK’nın 99. mad-
desi (818 sayılı BK'nın 83. maddesi) uyarınca yabancı para borcunun va-
desinde ödenmemesi halinde alacaklı, bu borcun vade veya fiili ödeme 
günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir. Bu şekilde 
talepte bulunan alacaklının artık bu tercihinden dönerek borcun yabancı 
para olarak aynen ifasını istemesi mümkün değildir. Somut olayda da, 
davacı taraf dava dilekçesiyle davada tercih hakkını kullanmış ve bor-
cun Türk Lirası üzerinden ödenmesini istemiş, 08/04/2015 tarihli dilek-
çesiyle ise talebini HMK'nın 107. maddesi gereğince 752.021 Amerikan 
Doları olarak arttırmış böylece alacağın yabancı para üzerinden tahsiline 
karar verilmesini talep etmiştir. Bu itibarla, mahkemece davacı tarafın, 
dava dilekçesiyle tercih hakkını kullandığı ve borcun Türk Lirası üzerin-
den ödenmesini istediği, bundan sonra tercihinden dönüp yabancı para 
üzerinden tahsil isteyemeyeceği gözetilerek hüküm kurulması gerekirken 
davanın kabulüne, 752.021,00 Amerikan Doları alacağın faizi ile birlikte 
davalıdan tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiştir. 

SONUÇ 

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair 
temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentlerde yazılı nedenler-
le davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına 
BOZULMASINA, takdir olunan 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin 
davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödediği peşin temyiz harcının 
isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.03.2017 tarihinde oybirliğiyle ka-
rar verildi.
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YABANCI PARA ALACAĞI • DÖVİZ KURU • FAİZ

ÖZET: Dava konusu sigorta poliçesinde teminat-
lar döviz cinsinden belirlenmiş, poliçe döviz ba-
zında düzenlenmiş olup poliçenin döviz poliçesi 
olduğunun kabulü gerekir. Vadesi gelmiş yaban-
cı para alacaklısı, borcun Türk Lirası üzerinden 
ifasını isteyen alacaklı BK m. 83/III ve yeni TBK 
m. 99/III uyarınca, vade veya fiili ödeme tarihin-
deki kur arasında seçim yapacaktır. Davacı takip 
talebinde o tarihteki döviz kuru üzerinden TL 
olarak talepte bulunduğuna göre temerrüt tarihi 
ile takip tarihi arasındaki dönem için 3095 Sayı-
lı Kanun m. 4/a'ya göre, takip tarihinden sonraki 
dönem içinse reeskont faiz oranı esas alınmak 
suretiyle bir hesaplama yapılması gerekirken, 
davacının talepte haklı olduğu döviz tutarının te-
merrüt tarihindeki TL karşılığına temerrüt tarihi 
ile takip tarihi arası dönem için avans faizi uy-
gulanarak hesaplama yapılması doğru olmamış, 
hükmün temyiz eden davacı yararına bozulması 
gerekmiştir. 
Y. 11. HD E: 2016/15110 K: 2017/6303 T:17/11/2017  

Taraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce 
verilen 04/11/2015 tarih ve 2012/437-2015/682 sayılı kararın duruşmalı 
olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için 
belirlenen 14.11.2017 günü hazır bulunan davacı vekili Av.... ile davalı 
vekili Av... dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre dar-
lığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik 
Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içe-
risindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup 
incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı şirket arasında 22/02/2011 
tarihli ... ve Makine Kırılması Sigorta sözleşmesi yapıldığını, yine arala-
rında 24/02/2011 başlangıç 24/12/2012 bitim tarihli ... Makine Kırılması 
3. şahıslara karşı ... Kirliliği ZMMS poliçesi akdedildiğini, ... 48'lik boru 
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hattının Kp:120, LV103-LV104 arasında ... Merkez ... Köyü Mevkiinde 
11/08/2011 tarihinde kötüniyetli hareketler nedeniyle hasar oluştuğunu, 
hasarın 12/08/2011 tarihinde davalıya ihbar edildiğini, 2-59840 nolu ha-
sar dosyasının açıldığını, yaptırılan ekspertiz incelemesi sonucu muafiyet 
hariç 5.202.637,16 USD tutarında hasar oluştuğunun rapor edildiğini, 
davalının hasar bedelini ödememesi nedeniyle davalının yazılı olarak uya-
rıldığını, ödemenin yapılmaması nedeniyle icra takibine geçildiğini, dava-
lı yanın temerrüt gerçekleşmediği iddiası ile takibe haksız ve kötüniyetli 
olarak itiraz ettiğini, sigorta poliçesinin 7/e maddesinde "ödeme için ön-
görülen sürenin talep tarihinden 3 ayı geçemeyeceği ve bu sürede ödeme 
yapılmaması halinde hasarın sonuçlandığının kabul edileceği"nin hükme 
bağlandığını, madde de muayyen bir ödeme süresi tayin edildiğinden süre 
sonunda hem hasar kesinleşmiş hem de ihtar şartı aranmaksızın BK 117 
vd maddeleri gereğince davalının temerrüde düştüğünü ileri sürerek, da-
valının yaptığı itirazın iptali ile takibin devamına, 9.434.462,22 TL takip 
tutarı üzerinden %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar veril-
mesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkili şirket tarafından yaptırılan ekspertiz incele-
mesi sonucu 3.137.136 USD 15/10/2012 tarihinde davacıya ödendiğini, 
dava aşamasına kadar müvekkil şirketin yurtdışındaki reasörlerden tah-
silat yapamamış olmakla birlikte, teknik şartnamenin 7.maddesine göre 
müvekkili şirketin tahsilatı müteakip ödeme yükümlülüğü doğacakken 
tahsilat beklenmeksizin davacıya ödeme yapılmasının iyiniyet ilkesine 
dayandığı ve davacının mağduriyetini engelleme amaçlı olduğunu, temer-
rüt oluşmadığını, davacının uzlaşma sağlanamadığından dolayı ödeme 
yapılmadığı iddiasının yerinde olmadığını, müteaddit defalar davacıdan 
eksik evrakların tamamlanmasının istendiğini, eksik evrakların davacı 
tarafından tamamlandıktan sonra müvekkili şirketçe yaptırılan eksper 
incelemesine dayanılarak ödeme yapılabildiğini, davacı firmanın hattın 
sürekli çalışma masrafı, kâr kaybı gibi taleplerinin teminat harici olduğu 
için değerlendirmeye alınmadığını, poliçenin 10. maddesinde "munzam 
zarar başlığı" altında azot gazının doldurulmasının makine kırılması te-
minatında olduğunu, yangın teminatı kapsamı dışında olduğunun açıkça 
belirtildiğini, boru hattının tamiri ile ilgili iki üç çeşit yöntemin bulun-
duğunu, en maliyetli yöntemin iki vana arası vent edilmesi yöntemi ol-
duğunu, sigortalının son sunduğu rapora göre tamirin de bu yöntemle 
yapıldığını, bu tamir yönteminin seçilmesinin gaz kaybının artırdığını, ar-
tan bu miktara da sigortacının değil, sigortalının katlanması gerektiğini, 
sigortalının yaptığı hesaplamalarda mutad fire oranının düşülmediğini, 
malın tazmininin mal sahibi ile ... arasında yapılan taşıma sözleşmesin-
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deki malın birim maliyetine göre yapılması gerektiğini, davacının birim 
maliyet ve fire oranına ilişkin bilgileri müvekkiline vermediğini, yabancı 
para borçlarında kanuni ve ticari faizin uygulanamayacağını, bu konuda 
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 3678 sayılı 
Yasa ile Değişik 4/a maddesi gereğince devlet bankalarının o yabancı para 
ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faizin uy-
gulanması gerektiğini, müvekkilinin davadan önce temerrüde düşmediği 
gerekçesiyle icra inkar tazminatının reddi gerektiğini, davacının kurumun 
dava konusu petrolün mülkiyetinin davacı şirkete ait olmadığını, sadece 
taşımayı üstlendiğini, bu nedenle sahibi olmadığı petrolün zayiine ilişkin 
davacı kuruma yaptıkları ödemenin faizi ile geri talep etme konusundaki 
haklarını saklı tuttuklarını savunarak, davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, taşınan doğalgazın miktar olarak ve sorumluluk itibari 
ile davacı ...'ın sorumluluğunda bulunduğu, doğalgazı ülkemiz sınırları 
içinde sağlıklı bir surette nakletme yükümlülüğünün davalı şirkette oldu-
ğu ve taraflar arasındaki sigorta poliçesi ve teknik şartnamenin Sigorta 
Konusu başlıklı 1. maddesine göre "... Gerek boru hattı... gerekse sigorta-
lıya ait olsun veya olmasın... ham petrol ürünleri ve doğalgazın..." açıkça 
sigorta teminatı kapsamına alındığı, dolayısı ile oluşan hasarın sigorta 
teminatı kapsamında bulunduğu ve gazın mülkiyetinin ...'a ait olup ol-
maması konusunun teminat konusu açıkça doğalgaz ve tüm tesisatları 
olduğundan sonuca etkili olmadığı, gaz kaybından sorumluluğun dava-
cıya ait olduğu gözetildiğinde davacının sözleşmede açıkça teminat altına 
alınan hasarı istemesinin gerek yasal gerek sözleşmesel dayanağının bu-
lunduğu aksine savunmanın sözleşme ile sistem içerisindeki doğalgaz da 
teminata alındığında hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ve dürüstlük 
kuralına aykırı olduğu, hem boru hattı hem de içindeki doğalgaz sigorta 
teminatı içinde olduğundan ve sistemin yeniden çalışmaya başlaması için 
boru içindeki oksijenin tahliyesinin TSE Standartları ve EPDK tarafından 
belirlenen Kalite Şartnamesine göre; yine doğalgaz yolu ile yapılmasının 
zorunluluk olduğu, bu nedenle davalının sigorta teminatı kapsamında 
olan gerek boru hattının zarar görmesine ilişkin makine kırılması hasarı 
ile gerekse patlama sırasında atmosfere yayılan doğalgaz zararının ayrıca 
sistemin yeniden çalışmaya başlaması için boru içerisinde yer alan oksi-
jenin bir başka deyiş ile havanın ventlerden tahliyesi için doğalgaz kul-
lanımı zorunlu olduğundan kullanılan doğalgazın da hasar kapsamında 
olduğu uzman bilirkişi kurulu tarafından hasar miktarının 5.195.733,01 
USD olarak belirtildiği, firenin ... ile İran arasındaki anlaşma gereği yapı-
lan indirime ilişkin olduğu ve +- %0.5 aralığının tolerans sınırları içinde 
olduğu ve somut olayla bir ilişkisinin bulunmadığı, bilirkişi raporunda 
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hesaplanan fazla mesai ve işçilik ücretlerinin de icra takibindeki talep 
tutarı içinde olduğu ve bu miktarın da nihai hesaplamada bilirkişilerce 
dikkate alındığı, buna göre zarar kalemleri USD cinsinden belirlenmekte 
ise de davacının takip talebinde uğradığı zararı TL cinsine çevirmek sure-
ti ile TL cinsinden talepte bulunduğu, 6098 sayılı TBK'nin 99/3 maddesi 
gereğince" ülke parası dışında başka bir para birimi ile belirlenmiş ve 
sözleşmede aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade bulunmadık-
ça borcun ödeme gününde ödenmemesi üzerine alacaklının bu alacağına 
aynen veya vade ya da fiili ödeme günündeki raiç üzerinden ülke parası 
ile istenebilir " hükmünün yer aldığı, buna göre davacının seçim hakkını 
kullanmak sureti ile icra takibindeki TL karşılığını ve temerrüt tarihinden 
icra takip tarihine kadar TL cinsinden işlemiş faizi talep ettiği, taraflar 
arasındaki teknik şartnamenin hasar ödemelerine ilişkin 7. maddesinin 
E bendinde hasar halinde ödemenin talep tarihinden itibaren 3 ayı geçe-
meyeceğinin, aksi halde Merkez Bankası'nın Reeskont Faiz oranlarının 
uygulanacağının belirtildiği, 3095 sayılı Yasa'nın 2.maddesine göre tica-
ri bir iş olduğundan kısa vadeli krediler için öngörülen avans oranında 
faiz uygulanması gerektiği, buna göre temerrüt tarihi ile icra takip tarihi 
arasında işlemiş faizin 1.049.276,86 TL olduğu, davanın kısmen kabulü 
ile itirazın 9.198.006,15 TL asıl alacak ile 1.049.276,86 TL takip öncesi 
işlemiş faiz yönünden iptali ile takibin devamına, fazlaya ilişkin asıl ala-
cak ve takip öncesi işlemiş faiz yönünden itirazın iptali talebinin reddi-
ne, davadan sonra 15/10/2012 tarihinde davalı borçlu tarafından yapılan 
3.137.136 USD alacağın ödeme tarihindeki kur dikkate alınarak infaz 
sırasında icra müdürlüğünce nazara alınmasına, itirazın iptaline karar 
verilen asıl alacak üzerinden takip tarihi dikkate alınarak davacı yararına 
%20 inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmiştir.

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının 
gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul 
ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve sigorta poliçesinde Madde 
7-Hasarlar İçin Yapılacak Ödemeler başlığı altında yer alan f) bendinde 
''Eksper, raporunu ihbar tarihinden itibaren 1 ay içinde (hasarın büyük-
lüğüne göre 30-45 gün arası değişebilir) tanzim etmek ve yazılı olarak ...'a 
bildirmek zorundadır. Eksper gönderilmemesi veya eksper raporunun 
belirtilen süre içerisinde ...'a ibraz edilmemesi durumunda ...'ın yapmış 
olduğu hasar tespiti ve tüm masraflar aynen kabul edilecektir. Gecikme 
durumunda III. şahısların vukuu bulacak ve hukuki takip yoluyla olu-
şan gecikme faizleri de hasar bedeli ile sigortalayana aittir'' hükmü yer 
almakta ise de, 6102 sayılı TTK' nin 1459 ve 1461. maddeleri gereğince 
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sigortacının, sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin ancak 
gerçekten uğradığı zararı tazmine mecbur olmasına ve sigortanın sebep-
siz zenginleşme yaratamayacak olmasına ilişkin bu emredici hükümler 
aleyhine yapılan sözleşmelerin 6098 sayılı TBK'nin 27. maddesi gereğince 
hükümsüz sayılacak olmasına, sigorta poliçesinde ve teknik şartnamede 
sigortanın konusu olarak ''...sigortalıya ait olsun veya olmasın... doğal gaz 
..'' ibaresine yer verilmiş olması sebebiyle doğal gazın davacının mülkiye-
tinde olup olmadığının bir öneminin bulunmamasına göre, taraf vekilleri-
nin aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dava, ...s, Makine Kırılması, 3. şahıslara Karşı Mali Sorumluluk ve 
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sözleşmesi 
kapsamında davalıya sigortalanan boru hattının sabotaj sonrası onarımı 
nedeni ile oluşan hasar bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine 
vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Dava konusu sigorta poliçesinde teminatlar döviz cinsinden belirlen-
miş, poliçe döviz bazında düzenlenmiş olup poliçenin döviz poliçesi oldu-
ğunun kabulü gerekir. Vadesi gelmiş yabancı para alacaklısı, borcun Türk 
Lirası üzerinden ifasını isteyen alacaklı BK m. 83/III ve yeni TBK m. 99/III 
uyarınca, vade veya fiili ödeme tarihindeki kur arasında seçim yapacaktır. 
Davacı takip talebinde o tarihteki döviz kuru üzerinden TL olarak talepte 
bulunduğuna göre temerrüt tarihi ile takip tarihi arasındaki dönem için 
3095 sayılı Kanun m. 4/a'ya göre, takip tarihinden sonraki dönem içinse 
reeskont faiz oranı esas alınmak suretiyle bir hesaplama yapılması gere-
kirken, davacının talepte haklı olduğu döviz tutarının temerrüt tarihin-
deki TL karşılığına temerrüt tarihi ile takip tarihi arası dönem için avans 
faizi uygulanarak hesaplama yapılması doğru olmamış, hükmün temyiz 
eden davacı yararına bozulması gerekmiştir.

3- Alacağın likit olmadığı, alacak miktarının tespitinin yargılamayı ge-
rektirdiği hususu nazara alınmaksızın davacı lehine icra inkar tazminatı-
na hükmedilmesi de doğru olmamış, hükmün temyiz eden davalı yararına 
bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin sair 
temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle da-
vacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün temyiz eden davacı 
yararına BOZULMASINA, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ve-
kilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün temyiz eden davalı yararına 
BOZULMASINA, takdir olunan 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin 
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herbir taraftan alınarak yek diğerine verilmesine, ödediği peşin temyiz 
harcının isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, ödediği peşin temyiz 
başvuru harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 17/11/2017 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 12. HUKUK DAIRESI

KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİNİN İADESİ 
•

BORCUN SORUMLUSU

ÖZET: Tarife gereği takdir edilen karşı taraf veka-
let ücreti avukata ait değil müvekkile aittir.
Bu duruma göre: Sonuçlanan bir davadan dolayı 
tahsil edilen vekalet ücretinin ilamın Yargıtay'ca 
bozulması üzerine söz konusu vekalet ücretinin 
geri alınması safhasındaki işlemlerde ödenmiş 
olan vekalet ücreti avukatın kendisinden tahsil 
edilemez.
İade edilecek vekalet ücretinin sorumlusu dava-
daki taraftır.
Y. 12. HD. E: 2016/12964 K: 2017/4997 T: 30.03.2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde 
temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya 
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi 
Melten Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içeri-
sindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp 
düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında yürütülen icra takibinde, kendi-
sine icra müdürlüğünce birinci haciz ihbarnamesi gönderilen şikayetçi ... 
icra mahkemesine başvurusunda vekalet ücretinin Avukatlık Kanunu’nun 
164/5. maddesine göre haczedilemeyeceğini ileri sürerek icra müdürlü-
ğünce gönderilen birinci haciz ihbarnamesine ait tüm işlemlerin iptaline 
karar verilmesini talep etmiş, mahkemece şikayetin reddine karar veril-
miştir.

6100 sayılı HMK'nun 323. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama 
giderleri arasında sayılmıştır. Aynı Yasa'nın 330. maddesinde de, vekil 
ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak ve-
kalet ücreti, taraf lehine hükmedilir, yargılama gideri olarak hükmolu-
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nan avukatlık ücreti ancak "yargılamanın tarafları" arasında geçerli olur 
hükmüne yer verilmiştir. Her ne kadar 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 
164/son maddesinde; "dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı 
tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" düzenlemesi mevcut ise 
de, hüküm vekil ile müvekkil arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynak-
lanan uyuşmazlıkları düzenlemek amacıyla öngörülmüştür (HGK.nun 
07.04.2004 tarih ve 2004/12-213 E., 2004/215 K. sayılı kararı).

Tüm bu açıklamalar karşısında; 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/
son maddesinde, dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa 
yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olacağı, bu maddeden ücretin 
doğrudan doğruya avukata ödeneceği anlamı çıkarılmamalıdır. Nitekim 
aynı cümlenin devamında yer alan; “…bu ücret, iş sahibinin borcu nede-
niyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez" biçimindeki düzenleme 
ile mahkemelerce hükmedilen vekalet ücretinin öncelikle müvekkile ait 
olduğu, ancak vekilinin vekalet ücretini güvence altına almak için, baş-
kalarına ödenmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı görülmektedir 
(HGK’nun 02.06.2010 gün ve 2010/3-266 E., 2010/303 K. sayılı kararı).

Somut olayda; ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20.10.2011 tarih ve 
2010/249 E., 2011/263 K. sayılı kararı ile davacı ... tarafından davalı ... 
ve ... aleyhine açılan “alacak” davasında 76.363,00 TL’nin davacıdan tah-
siline karar verilmiş, davalı ... vekili Av. ... tarafından 08.12.2011 tarihin-
de vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden .... İcra Müdürlüğü’nün 
2011/13369 Esas sayılı dosyasından ilamlı takip başlatılmış ve borçlu 
tarafından borç ödenerek dosya infaz edilmiştir. Yargıtay 13. Hukuk Da-
iresinin 06.02.2013 gün ve 2012/17442 E., 2013/2579 K. sayılı kararı ile 
vekalet ücretinin dayanağı karar bozulmuş olup bozmadan sonra ... ... 10. 
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 28.01.2014 gün ve 2013/104E., 2014/31 K. 
sayılı kararı ile davanın kabulüne, hükmün 6. bendi gereğince, davacı ken-
disini vekille temsil ettirdiğinden tarife gereğince hesaplanan 96.100,00 
TL avukatlık ücretinin davalılardan alınarak davacı ...’e verilmesine karar 
verilmiştir. Davacı ... vekili 11.08.2014 tarihinde ... 7. İcra Müdürlüğü’nün 
2014/22754 Esas sayılı dosyası ile .... İcra Müdürlüğü’nün 2011/13369 E. 
sayılı dosyasından ödenen paranın iadesi istemi ile takip başlatmış ve bu 
takipte Borçlu ... vekili Av. ...’e .... İcra Müdürlüğü’nün 2011/13369 E. sa-
yılı dosyasından vekalet ücreti olarak tahsil ettiği miktar için İİK'nin 89/1. 
maddesi gereğince haciz ihbarnamesi gönderilmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere borçlunun vekili nezdinde doğmuş bir ala-
cağı söz konusu olmadığından istemin kabulüne karar verilmesi gerekir-
ken, yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.



443Yargıtay Kararları

SONUÇ

Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca 
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın teb-
liğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
30.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLAM VE VEKALET ÜCRETİ • MAHSUP İŞLEMİ

ÖZET: Bir ilamın davalısının (borçlusunun) kendi 
lehine hükmedilen ilam vekalet ücretinin alacak-
lının alacağından mahsup edilmesi mümkündür.
Y. 12. HD. E: 2018/3653 K: 2018/8652 T: 25.09.2018

Alacaklı tarafından ziynet alacağına dayalı olarak başlatılan ilamlı ta-
kipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, dayanak ilamda taraf-
ları lehine hükmedilen 2.486,40 TL vekalet ücretinin mahsup edilerek, 
bakiye borcun alacaklı vekiline konutta teslim yoluyla ödendiğini beyanla 
icranın geri bırakılması talebinde bulunduğu, icra mahkemesince talebin 
reddine karar verildiği görülmektedir.

Takip konusu ilamda borçlu (ilamdaki davalı) lehine 2.486,40 TL ve-
kalet ücretine hükmedilmiştir. Borçlunun, ilamda kendi lehine hükmedi-
len ilam vekalet ücretini, alacaklıya olan borcu sebebiyle ödeme yaparken 
mahsup etmesi, kendi lehine olan bir hükümden vazgeçmesi anlamına 
gelir ki, bu durum Avukatlık Kanunu'nun 164/5. maddesine aykırı değil-
dir. Borçlu, aynı ilamda kendi lehine hükmedilen ilam vekalet ücretini 
mahsup ettiğini bildirmektedir. Bu nedenle ilamda davalı (borçlu) lehine 
hükmedilen ilam vekalet ücretinin mahsup edilmesinde bir usulsüzlük 
bulunmamaktadır.

O halde, mahkemece, yukarıda yazılı hususlar ile birlikte borçlu tara-
fından sunulan ödeme makbuzu ve icra dosyasında yer alan ödeme be-
yanı da dikkate alınarak, gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak 
suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsizdir.



444 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

SONUÇ 

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca 
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın teb-
liğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
25/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

AZLEDİLEN VEKİL • İLAM VEKALET ÜCRETİ

ÖZET:  Azledilen vekilin ilamda yazılı olan vekalet 
ücretinin tahsili için o ilama dayanarak kendi adı-
na icra takibi yapması mümkün değildir.
Y. 12. HD. E: 2018/7051 K: 2019/8439 T. 16.05.2019

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte, borçlunun 
icra mahkemesine başvurusunda; başlatılmış olan takipte, alacaklının 
dayanak ilamdaki ...’nun vekili olduğunu, takibe konu Finike Asliye Hu-
kuk Mahkemesinin 2012/361 esas, 2015/158 karar sayılı mahkeme ila-
mında, borçlunun davadan feragat etmesinden dolayı aleyhine "10.946,72 
TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine" şeklinde hü-
küm kurulduğunu, aynı mahkeme ilamına dayanılarak Elmalı İcra Mü-
dürlüğünün 2015/808 esas sayılı dosyası ile takip yapıldığını, asıl alacaklı 
olan ...’nun takipten vazgeçme dilekçesi verdiğini, buna rağmen, davalı 
vekilinin şahsi alacağı gibi ücreti vekaletten dolayı Elmalı İcra Müdürlü-
ğünün 2016/475 esas sayılı yeni bir takip başlattığını, alacaklı ...'a borcu-
nun bulunmadığını, bu nedenle takip dosyasının iptali ile haksız icra ta-
kibi nedeni ile %20 tazminatın ödenmesine karar verilmesini talep etmiş, 
mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nun 323. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama gi-
derleri arasında sayılmış, aynı Yasa'nın 330. maddesinde ise, " Vekil ile 
takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet 
ücreti, taraf lehine hükmedilir" hükmüne yer verilmiş olup, anılan hü-
kümden yargılama gideri olarak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak 
"yargılamanın tarafları" arasında geçerli olacağı anlaşılmaktadır. 

1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/son maddesinde; "Dava sonun-
da, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti, 
avukata aittir...." düzenlemesi mevcut ise de, hüküm, vekil ile müvekkil 
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arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek 
amacıyla öngörülmüştür(HGK'nun 07.04.2004 tarih ve 2004/12-213 E., 
2004/215 K. sayılı kararı). Avukat, bu vekalet ücretini ancak müvekkili 
adına vekaleten takibe koyabilir. Kendisini alacaklı göstererek, anılan ala-
cak konusunda borçlu hakkında takip yapamayacaktır. Belirtilen yasal 
düzenlemeler karşısında, taraf lehine, yani asil lehine hükmedilen vekalet 
ücretinden yine asilin feragat etme yetkisinin bulunduğunun kabulü ge-
rekir.

Öte yandan vekillikten azil halinde, taraflar arasındaki vekalet işlemle-
ri sona erer. Vekillikten azilden sonra vekilin icra dosyasından herhangi 
bir talepte bulunması, bu talebe ilişkin olarak icra müdürlüğünün bir 
karar vermesi usulsüzdür. Vekil, vekillikten azil halinde, azilin haklı olup 
olmamasına göre Avukatlık Kanunu'nun 174. maddesi uyarınca vekalet 
ücretine hak kazanır. Ancak vekilin, vekalet ücreti alacağını alabilmesi 
içinAvukatlık Kanunu'nun 164/son ve 174. maddeleri uyarınca mahkeme-
de dava açarak ayrı bir ilam alması yada doğrudan ilamsız icra takibine 
başvurması gereklidir.

Finike Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/361 esas, 2015/158 karar 
sayılı dosyasında 08/04/2015 tarihinde davadan feragat dolayısı ile dava-
nın reddine karar verildiği, gerekçeli kararda davalı lehine 10.946,72 TL 
vekalet ücretine hükmedildiği görülmektedir. 

...'nün 2015/808 esas sayılı icra dosyasında, alacaklının ..., borçlunun 
... olduğu, takibe dayanak olan belgenin, .... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 
08/04/2015 tarih ve 2012/361 esas, 2015/158 karar sayılı ilamı, takip 
tarihinin ve 08/05/2015 olduğu anlaşılmıştır.

...'nün 2016/475 sayılı takip dosyasında alacaklının ..., borçlunun ... 
olduğu, takibe dayanak belgenin Finike Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 
2012/361 esas, 2015/158 karar sayılı ilamı olduğu, takip talebine ala-
caklının tahsilde tekerrür olmamak şerhini koyduğu, takip tarihinin 
13/04/2016 olduğu görülmüştür. 

Somut olayda, alacaklının, yani dayanak ilamdaki davalı vekilinin, 
ilamda hükmedilen vekalet ücreti dolayısıyla, öncelikle vekili olduğu da-
valı ... adına takibe başladığı, ancak 01.6.2015 tarihinde, vekilin, asil 
tarafından vekillikten azledildiğine ilişkin azilnamenin takip dosyasına 
ibraz edilmesi üzerine, vekilin, bu kez doğrudan kendi adına, aynı daya-
nak ilamın konusu olan vekalet ücreti alacağı için borçluya karşı yeniden 
bir takip başlattığı anlaşılmıştır. Alacaklı, vekilini azlettiğine göre, veki-
lin vekalet ücretini alabilmesi için yukarıda belirtilen hukuki yollara baş-
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vurması gerekirken, kendi adına icra takibi başlatarak takibe konu olan 
ilamda geçen vekalet ücretini talep etmesi mümkün değildir. 

O halde, mahkemece takibin bu nedenle iptaline karar verilmesi gere-
kirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca 
(BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iade-
sine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık 
olmak üzere, 16/05/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

AVUKAT SIFATI OLMAYAN VEKİLİN İŞLEMLERİ

ÖZET: Avukat sıfatı bulunmayan vekilin İcra Mah-
kemesinde şikayette bulunma, borca ve imzaya 
itiraz yetkisi yoktur.
Y. 12. HD. E: 2019/12378 K: 2019/15683 T: 04.11.2019

Kural olarak dava hakkı, o hakkın sahibi olan kimseye aittir. 6100 
sayılı HMK'nın 71. maddesinde, dava açmaya ehil olan kişinin bir başka 
ifadeyle dava ehliyeti bulunan kişinin davasını bizzat yahut atayacağı vekil 
aracılığıyla açabileceği ve takip edeceği hüküm altına alınmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanununu 35/1. maddesine göre, mahkeme ha-
kem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek 
ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip 
etmek, bu işleme ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avu-
katlara aittir. 

İcra hukukunda ileri sürülen itiraz ve şikayetler adli bir işlem olup, 
borçlunun vekil aracılığıyla itiraz etmek istemesi halinde, Avukatlık Ka-
nunu'nun 35. maddesine göre yalnız baroda yazılı avukatlar aracılığıyla 
bu hakkını kullanması gerekmektedir.

6100 sayılı HMK'nın 114. maddesinde dava şartları düzenlenmiş olup, 
maddenin 1.fıkrasının (e) bendinde; “dava takip yetkisine sahip olunma-
sı”na yer verilmiştir.
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Aynı Kanun'un 115/1 ve 115/2. maddesinde de; “Mahkeme, dava şart-
larının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden 
araştırır. Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler. 
Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine 
karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bu-
nun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı nok-
sanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden redde-
der” hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda, borçlu...r tarafından avukat sıfatı bulunmayan eşi ...’e 
emekli maaşı alımı ve telefon devri konusunda vekaletname verilmiştir. 

...’in, borçlu...r adına dava açma konusunda vekalet ehliyeti bulunma-
dığından...r adına icra mahkemesinde şikayette bulunma, borca ve imza-
ya itiraz etme yetkisi yoktur. 

Bu durumda, mahkemece HMK'nın 115. maddesi uyarınca -dava takip 
yetkisine sahip olunmadığından- istemin usulden reddine karar verilmesi 
gerekirken, -taraf ehliyeti bulunmadığından- reddine karar verilmesi isa-
betsiz olup Bölge Adliye Mahkemesince;

HMK'nun 353/1-b-2. maddesi gereğince, ilk derece mahkemesi kara-
rının bu yönden düzeltilerek yeniden esas hakkında bir karar verilmesi 
gerekirken, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş ise de, 
ilk derece mahkemesince sonuçta istem reddedildiğinden ilk derece mah-
kemesi kararının yukarıda belirtilen değişik gerekçe ile onanması gerek-
miştir.

SONUÇ 

Temyiz itirazlarının reddi ile ... Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dai-
resi'nin 12/07/2019 tarih ve 2018/2633 E. - 2019/1369 K. sayılı kararının, 
5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesi göndermesiyle uy-
gulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca re'sen 
(KALDIRILMASINA) ve sonucu doğru... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 
13/06/2018 tarih ve 2018/179 E. - 2018/240 K. sayılı kararının 5311 sayı-
lı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanma-
sı gereken 6100 sayılı HMK'nun 370/4. maddesi uyarınca değişik gerekçe 
ile (ONANMASINA), dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örne-
ğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 04/11/2019 gününde 
oy birliğiyle karar verildi. 
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AVUKATIN BORCU • BANKA HESABINA HACİZ

ÖZET: Avukatın fiilen sadece mesleği için kullan-
dığı banka hesabındaki paralar avukatın borcu 
için haciz edilemez.
Bu konuda ispat yükü borçludadır.
Haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün 
paraları karıştırarak havuz oluşturan borçlunun 
iyi niyetli olduğundan söz edilemez. 
Y. 12. HD  E: 2019/14206 K: 2020/23 T: 13.01.2020

Borçlunun şikayetinde; avukat olarak çalıştığını... Bankası... Şubesin-
de bulunan ve avukatlık mesleği gereği müvekkilleri adına yatırılan pa-
raların bulunduğu banka hesabına haciz konulduğunu, bu durumun İİK 
82/2. maddesine aykırı olduğunu ileri sürerek hacizlerin kaldırılmasını 
istediği, mahkemece şikayetin kabulüne karar verildiği görülmüştür.

İcra ve İflas Kanunu ve Takip Hukuku ilkelerine göre asıl olan alacak-
lının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçlu-
ların tüm mallarının haczi mümkündür. Bir malın haczedilememesi için 
yasal düzenlemenin bulunması zorunludur. Haczedilmezlik istisnai bir 
durum olduğundan, bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorumlanması ge-
rekir.

Ayrıca, bir üst norm olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90/4. 
maddesi ile de; usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklerin düzenlendiği milletlerarası antlaşmaların kanun hükmünde 
olduğu ve uyuşmazlıklarda gözetilmesi gerektiği kuralına yer verilmiştir.

Buna göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 1 Nolu Protokol'ün 
1. maddesinde; "... Her gerçek ve tüzel kişi, maliki olduğu şeyleri barışçıl 
bir biçimde kullanma hakkına sahiptir. Kamu yararı gerektirmedikçe ve 
Uluslararası Hukukun genel ilkeleri ile hukukun aradığı koşullara uyul-
madıkça, bir kimse mülkiyetinden yoksun bırakılamaz ... " hükmü yer 
almaktadır.

Ek protokol'ün mülkiyet hakkı ile ilgili 1. maddesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nce onaylanmış ve onaylayan Yasa'da; "...Her hakiki veya 
hükmü şahıs malların masuniyetine (dokunulmazlığına) riayet edilmesi 
hakkına maliktir. Herhangi bir kimse ancak amme menfaati icabı ola-



449Yargıtay Kararları

rak ve kanunun derpiş eylediği şartlar ve Devletler hukukunun umumi 
prensipleri dâhilinde mülkiyetinden mahrum edilebilir ..." ilkelerine yer 
verilmiştir.

Bütün bu açıklamalar ışığında, haczedilmezlik için "fiilen mesleği için 
kullanılma" koşullarının kabul edilmesi karşısında, avukatın mesleğinde 
kullandığı bir hesabın haczedilmezliği ancak fiili durumunun tespiti ile 
belirlenmelidir. Bu konuda ispat yükü ise borçluya düşmektedir. Bir di-
ğer anlatımla, haczedilen hesabın mesleğinden kaynaklı harcamalar için 
kullanıldığını borçlu ispatlamalıdır. Aksi halde şikâyetin reddi gerekecek-
tir.

Haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paraları karıştır-
mak suretiyle havuz hesabı oluşturan borçlunun iyi niyetle bağdaşmaya-
cağı tartışmasızdır. Böyle bir davranış AİHM'nin AİHS'nin 6 § 1. ve Ek 1 
no'lu Protokol'ün 1. maddelerinin ihlali sonucunu doğuracağı gibi, hakkın 
kötüye kullanılması niteliğinde de bulunmakla, hukukça korunamayacağı 
muhakkaktır. Bu durumda, borçlu haczi kabil olmayan paralar ile haczi 
mümkün olan paraların aynı hesapta toplanması ve birbirine karıştırıl-
ması, haczedilmezlik hakkından feragat olarak kabul edilmelidir.

Somut olayda, haciz konulan hesabın bulunduğu banka şubesinden 
gelen 19.11.2019 tarihli yazı cevabında, bu hesaptan bireysel bankacılık 
işlemlerinin yapılabileceğinin ve kredi kartı ile alışveriş yapılabileceğinin 
bildirildiği görülmüş, ayrıca hesap ekstreleri getirtilerek yapılan tahsilat-
lar ile harcamaların niteliğine bakıldığında, hesapta icra dairelerinden ya-
pılan tahsilatların yanı sıra üçüncü kişiler tarafından yatırılan paraların 
olduğu; kişisel olarak bes ödemeleri, gıda, fatura .. gibi harcamaların da 
bu hesaptan yapıldığı denetlenmiş, haciz konulan hesabın havuz hesabı 
olduğu, sadece mesleğin lüzumu için gerekli şekilde kullanılmadığı anla-
şılmıştır. 

O halde, mahkemece, şikayetin reddi yönünde hüküm kurulması gere-
kirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ

Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarın-
ca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın 
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
13/01/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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AVUKATLIK KANUNU'NA GÖRE PROTOKOL • İLAM NİTELİĞİ

ÖZET: Avukatlık Kanunu'nun 35 /A maddesi uya-
rınca düzenlendiği belirtilen protokolün ilam ola-
rak kabul edilmesi için içerdiği edimlerin net ve 
koşulsuz olmaları gerekir. 
Bu husus mahkemece res'en dikkate alınmalıdır.
Y. 12. HD. E: 2018/13679 K: 2019/17299 T. 02.12.2019

Alacaklılar tarafından borçlular aleyhine, Avukatlık Kanunu'nun 35/A 
maddesi uyarınca düzenlendiği belirtilen protokole dayanarak ilamların 
icrası yolu ile ilamlı takip başlatıldığı, borçlulardan... Gayrimenkul Yatı-
rımı ve Tic. Ltd. Şti.'nin icra mahkemesine başvurarak; icra takibinin... 
Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş. hakkında başlatıldığını, icra müdür-
lüğünce 03.05.2016 tarihli tensip zaptı ile takip borçlusunun ticaret ün-
vanının değiştirilmesine karar verildiğini, takip dosyasında kendilerine 
tebligat yapılmadığını ileri sürerek satışın durdurulmasına ve iptaline, 
icra müdürlüğünün 03.05.2016 tarihli karar tensip tutanağının iptaline 
ve hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği, ilk derece mah-
kemesince, dayanak belgenin İİK'nin 38. maddesi kapsamında ilam niteli-
ğinde olduğu, ünvan farklılığının maddi hatadan kaynaklandığı, HMK'nın 
124. maddesi gereği her zaman düzeltilebileceği, tebligatların da usulüne 
uygun olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tara-
fından istinaf yoluna başvurulması üzerine, bölge adliye mahkemesince, 
borçlunun satışın durdurulmasına yönelik istinaf talebi nitelik itibariyle 
kesin olduğundan istinaf talebinin usulden reddine, diğer şikayet neden-
leri yönünden ilk derece mahkemesi kararının gerekçesinde hata edilme-
si nedeniyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, borçlunun, 
protokolün ilam niteliğinde olmadığına ve protokolün tarafı olmadığına 
dair şikayetinin ... 20. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/123 Esas sayılı 
dosyasında derdest olması sebebiyle bu iki hususta şikayetin esasının in-
celenmesinin yerinde olmadığı, icra emri tebliğ işlemine yönelik şikayetin 
süresinde olmadığı, kıymet takdiri raporu tebliğ işleminin usulüne uygun 
olduğu, 03.05.2016 tarihli müdürlük kararı ile ... 20. İcra Hukuk Mah-
kemesi'nin 2016/123 Esas sayılı dosyasından verilen 04.03.2016 tarihli 
mahkeme kararına dayanılarak maddi hatadan kaynaklı şirket ünvanının 
düzeltilmesine karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu, takibin 
iptali talebi kabul edilmediği için hacizlerin kaldırılması talebinin de red-
di gerektiği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
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İİK'nin 38. maddesinde; "Mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabul-
ler ve para borcu ikrarını havi re'sen tanzim edilen noter senetleri ve tem-
yiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hak-
kındaki hükümlere tabidir" düzenlemesine yer verilmiştir.

4667 sayılı Yasa'nın 23. maddesi ile eklenen Avukatlık Kanunu'nun 
35/A maddesinde ise; "Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup 
da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve dava-
larda tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri ko-
nulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleri ile birlikte karşı tarafı uz-
laşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma 
sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmele-
ri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından 
birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı 
İcra İflas Kanunu'nun 38. maddesi anlamında ilam niteliğindedir" düzen-
lemesi yer almaktadır.

Anılan yasal düzenleme gereği, tutanağın ilam niteliğinde kabul edile-
bilmesi için uzlaşma konusunun açık ve net olması gerekeceği gibi, tuta-
nakla imza altına alınan ve tarafların karşılıklı olarak yerine getirecekleri 
edimlerin de net ve koşulsuz olması gerekir. Koşula bağlı edimler, koşu-
lun gerçekleşip gerçekleşmediği yönünden yargılamaya muhtaç olacağın-
dan bu tür edimleri içeren tutanaklar anılan madde kapsamına girmez ve 
ilam niteliği taşımaz. İcra mahkemesi, şikayet üzerine vereceği kararlarda 
bu hususu re'sen gözetir.

Somut olayda, ilamlı takibe dayanak yapılan Avukatlık Kanu-
nu'nun 35/A maddesi hükmü gereğince taraflarca imzalandığı bildirilen 
25.12.2014 tarihli protokolde yer alan taraf edimleri koşula bağlanmıştır. 
Yukarıdaki açıklamalara göre, bu protokolün ilam olarak kabulü müm-
kün olmadığından ilamlı takip yoluyla infaz kabiliyeti bulunmamaktadır. 
İcra mahkemesinin, şikayet üzerine vereceği kararlarda bu hususu re'sen 
gözetmesi gerekir.

Diğer taraftan, takipte borçlu tarafın yanlış gösterilmiş olmasının ka-
bul edilebilir bir yanılgıya dayanması halinde, tarafları yeni bir dava aç-
maya zorlamanın usul ekonomisine aykırı olduğunu düşünen kanun ko-
yucu; HMK'nun 124. maddesi çerçevesinde iradi olarak taraf değişikliği 
yapılmasına imkan sağlamış ise de alacaklı tarafın takip dosyası içinde bu 
yönde bir talebinin bulunmadığı fakat takip işlemlerinin şikayetçi borçlu 
şirket aleyhinde yürütüldüğü anlaşılmıştır.
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O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, anılan hususlar gözetilerek borç-
lunun şikayet nedenleri hakkında bir karar verilmesi gerekirken yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, ... Bölge Adliye Mahkemesi 
.... Hukuk Dairesinin 12.07.2018 tarihli, 2018/783 E.- 1760 K. sayılı ka-
rarının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 
364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 
373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borç-
lunun sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 
peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, dosyanın kararı veren 
Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 02/12/2019 gününde oy birli-
ği ile karar verildi.

E-TEBLİGAT • AVUKATA TEBLİGATIN YÖNTEMİ

ÖZET: Avukata elektronik yolla yapılmayan tebli-
gat geçersizdir. 
Y. 12. HD E: 2019/13554 K: 2019/18558 T: 26/12/2019 

Borçlunun satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmediğini, 103 da-
vetiyesi çıkartılmadığını, ihale yapılıncaya kadar hiç bir aşamadan ha-
berdar edilmediğini belirterek ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine 
başvurduğu, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine karar verildiği, 
borçlu tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Bölge Adli-
ye Mahkemesince; davacı vekiline posta yolu ile gönderilen gerekçeli ka-
rarın 08.05.2019 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiği halde, 
yasal süresi içerisinde istinaf sebeplerini bildirmediği, Tebligat Kanunu 
7/a maddesi uyarınca elektronik tebligat zorunlu olsa da, davacı vekili-
nin 23.05.2019 tarihli istinaf sebeplerini bildirdiği dilekçesinde gerekçe-
li karar tebliğinin usulsüzlüğünü iddia etmediğinden bahisle, borçlunun 
süre tutum dilekçesi dikkate alınarak yalnızca kamu düzenine aykırılık 
yönünden inceleme yapılarak istinaf başvurusunun esastan reddine karar 
verildiği anlaşılmaktadır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun Elektronik Tebligat başlıklı 7/a mad-
desinin birinci fıkrasında; “Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere teb-
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ligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.” Yine aynı maddenin 1/9. 
fıkrasına göre de; baro levhasına yazılı avukatların bu kapsamda olduğu, 
3.fıkrasında; birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla teb-
ligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen 
diğer usullerle tebligat yapılabileceği düzenlemeleri yer almaktadır.

İlk derece mahkemesince; 28/03/2019 tarihinde borçlu vekilinin yüzü-
ne karşı tefhimden itibaren 10 gün içinde istinaf kanun yolu açık olmak 
üzere karar verildiği, 02/04/2019 tarihinde borçlu vekili tarafından süre 
tutum dilekçesi sunulduğu, gerekçeli kararın borçlu vekiline posta yolu 
ile 08/05/2019 tarihinde tebliğ edildiği, gerekçeli istinaf dilekçesinin, pos-
ta yolu ile yapılan tebliğe göre 10 günlük süre geçtikten sonra 23/05/2019 
tarihinde sunulduğu görülmüştür. Ancak yukarıda yazılı yasal düzenle-
melere göre; tebligat yapılan kişinin avukat olduğu nazara alındığında, 
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinin birinci fıkrası tebligatın 
elektronik yolla yapılmasını zorunlu kılıp posta yolu ile yapılan tebligat 
yok hükmünde olduğundan borçlu vekilinin gerekçeli istinaf isteminin 
süresinde olduğunun kabulü gerekir.

O halde; Bölge Adliye Mahkemesince, borçlunun gerekçeli istinaf dilek-
çesinde belirttiği hususlar incelenmek suretiyle sonuca gidilmesi gerekir-
ken yanılgılı değerlendirme ile yalnızca kamu düzenine aykırılık yönün-
den incelenerek karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, İstanbul Bölge Ad-
liye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi’nin 25/9/2019 tarih ve 2019/1804 E. 
ve 2019/1803 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı 
Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması ge-
reken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 
bozma nedenine göre borçlunun sair temyiz itirazlarının bu aşamada in-
celenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 
dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 26/12/2019 günün-
de oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 13. HUKUK DAIRESI

RÜCU ALACAĞI • SORUMLULUKTA SÜRELERİ 

ÖZET: Asıl işveren alt işveren arasındaki rücu 
davaları İş Kanununa göre değil borçlar hukuku 
ilkelerine göre çözümlenir bu duruma göre her 
alt işveren kendi işverenlik süresiyle sınırlı ola-
rak işçilik alacaklarından sorumludur bu sürenin 
1 yıldan az olması tazminat konusundaki rücu 
hakkını engellemeyecektir.*
Y.13. HD E: 2014/11177 K: 2015/10931 T: 07.04.2015

2-4857 sayılı İş Kanununun 2/6. maddesinde, “Bir işverenden, işye-
rinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya 
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini 
sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren 
arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide 
asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Ka-
nundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleş-
mesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” 
hükmü bulunmaktadır.

Dava konusu olayda da taraflar arasında asıl işveren- alt işveren iliş-
kisi mevcut olup dava, asıl işveren davacı Belediyenin, davalı şirketler 
tarafından çalıştırılan işçinin açmış olduğu dava sonrasında ödemek zo-
runda kaldığı miktarın rücuen tahsili istemine ilişkindir. Her ne kadar 
mahkemece, dava dışı işçinin, davalılardan ... ve Tamsil ile … Limited 
Şirketindeki çalışmalarının, bir yıldan az bir süre olması nedeniyle rücu-
en tazminat dışında kaldığı belirtilerek, adı geçen davalılar hakkındaki 
davanın reddine karar verilmişse de, az yukarda da belirtildiği gibi dava, 
Borçlar Hukuku hükümlerine göre çözümlenmesi gereken asıl işverenin 
alt işverenlere karşı açmış olduğu rücuen tazminat istemine ilişkin ol-
duğundan, olayda iş hukuku mevzuatı hükümleri esas alınamaz. Dava 
konusu uyuşmazlığın, Borçlar Hukuku kapsamında, taraflar arasındaki 
sözleşme hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiğinden, dava dışı işçi-

* Gönderen Av. Mehmet Kaçar
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nin, her bir davalı nezdinde çalıştığı dönem itibariyle davacının davalılara 
rücu edebileceği miktarlar ayrı ayrı belirlenerek, her bir davalının kendi 
dönemi ile sınırlı olmak üzere sorumluluklarına karar verilmesi gerekli-
dir. Bu sürenin bir yıldan az olması da, asıl işverenin alt işverene karşı, 
işçinin kendi nezdinde çalıştığı dönem itibariyle rücuen tazminat istemin-
de bulunmasına engel değildir.

Dava dışı işçinin, İş Mahkemesinde açılmış olan davada, 20.4.2004-
31.7.2009 tarihleri arasındaki 5 yıl 3 ay 11 günlük çalışmasına göre işçilik 
alacaklarının hesaplandığı, davalılar ... ve Tamsil Şirketinde 24.4.2004-
31.12.2004 tarihleri arasında, Altay Şirketinde ise 19.1.2005-12.4.2005 
tarihleri arasında çalışmış olduğu, İş Mahkemesi dosyası kapsamı ile sa-
bittir. O halde mahkemece, davalılar ... ve Tamsil ile ... Limited şirketi-
nin, kendi dönemleri ve taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre 
rücuen tazminata ilişkin sorumlulukları belirlenip, sonucuna göre bir ka-
rar verilmesi gerekirken, adı geçen davalılar hakkındaki davanın reddine 
karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ

Yukarıda (1) no’lu bent gereğince davacının diğer temyiz itirazlarının 
reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün, dava-
cı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 
07/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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RÜCU DAVASI • ALT İŞVEREN 
•

YARI YARIYA SORUMLULUK • FAİZ BAŞLANGICI

ÖZET: Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan 
hizmet alım sözleşmesinde işçilerin iş akitlerin-
den doğacak alacaklardan hangi tarafın ne oran-
da sorumlu olacağı konusunda bir düzenleme 
bulunmadığından taraflar işçilere ödenecek olan 
miktarlardan yarı yarıya sorumlu olacaklardır.
Ancak her alt işveren kendi işverenlik dönemi ile 
sınırlı olarak sorumlu olacaktır.
Rücu davasına konu olan önceki dava alt işve-
rene ihbar edilmiş ise ödeme tarihinden itibaren 
rücu alacağına faiz işletilecektir.
Y. 13. HD. E: 2016/7529 K: 2017/5395 T: 02.05.2017

Davacı, dava dışı ... ... tarafından aleyhlerine açılan işçilik alacağı dava-
sı neticesinde 28/06/2012 tarihinde 10.339,39 TL icra dosyasına yatırıldı-
ğını, idare ile davalı şirket arasında akdedilen Hizmet Alım Sözleşmesinin 
23. Maddesi gereğince Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin "Yüklenicinin 
çalıştırdığı Personel Çalışanlarının Hakları ve Çalışma Şartları" başlıklı 
altıncı bölümünün 38. Maddesine göre; işçilik haklarından doğan alacak-
larda yüklenici firmanın sorumlu olduğu kaydının yer aldığını, bu nedenle 
davalı şirkete rücu haklarının bulunduğunu beyan ederek, fazlaya ilişkin 
hakları saklı kalmak kaydıyla 10.339,39 TL'nin ödeme tarihinden itiba-
ren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini 
talep etmiştir.

Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne, alacak tutarı olan 10.339,39 TL'nin 
28/05/2013 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp, da-
vacıya verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davacı ve 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. 
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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 tazminatlarından sorumlu ol-
duğunu ileri sürerek eldeki davayı açmış olup, dava dışı işçinin işçilik 
tazminatlarının tahsili için açtığı dava sonunda hesaplanan tazminatın 
eldeki davanın tarafı olan davacıdan tahsiline karar verildiği ve icra takibi 
sonunda da, davacı tarafından ödendiği ihtilafsızdır.

Dava, asıl işveren davacı bakanlığın, davalı şirket ve dava dışı alt işve-
ren şirketler tarafından çalıştırılan işçinin açmış olduğu dava sonrasın-
da ödemek zorunda kaldığı işçilik alacaklarının rücuen tahsili istemine 
ilişkindir. taraflar arasındaki uyuşmazlık, dava dışı işçiye ödenen ücret 
alacağından tarafların ne oranda sorumlu olduklarına ilişkindir. Uyuş-
mazlığın çözümünde öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine, 
aynı sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili verilmiş mahkeme 
kararları ve genel hukuk prensipleri dikkate alınarak bir sonuca gidil-
melidir. Davacı ile davalı 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-
lerin iş akitlerinden doğacak dava konusu alacaklardan hangi tarafın ne 
oranda sorumlu olduğu hususunda bir düzenlemenin bulunmadığı görül-
mektedir. Hal böyle olunca tacir olan davalının çalıştırdıkları işçilerin fiili 
işçilik dışında sair tazminat haklarından sorumlu olacaklarını bilebilecek 
durumda oldukları ancak, davacı Bakanlığın da asıl işveren durumunu 
muhafaza etmesi nazara alındığında doğan zararlardan tarafların yarı ya-
rıya ve dava dışı işçinin davalı dışında başka alt işverenler yanında olmak 
üzere de davacının işinde çalıştığı, davalının işçiyi çalıştıran tek alt işve-
ren olmadığı için davalı şirketin dava dışı işçiyi çalıştırdığı dönemle sınırlı 
sorumlu olacağı gözetilerek yapılacak inceleme sonucuna uygun bir karar 
verilmesi gerekirken mahkemece açıklanan bu husus göz ardı edilerek 
yarı oranında tüm alt işverenlerde geçen çalışma süresini kapsayacak şe-
kilde alacağın hesaplanarak sorumluluk esasının kabul edilmiş olması 
usul ve yasaya aykırıdır.

3-Kabule göre davacının temyiz itirazı yönünden, dava dışı işçinin da-
vacı aleyhine açtığı dava neticesinde başlatılan ilamlı icra takibinde öde-
diği 7.013,83 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile 
davalıdan tahsilini talep etmiş. Mahkemece davalının dava tarihi itibariy-
le temerrüde düşürüldükleri gerekçesi ile dava tarihinden itibaren ala-
cağa faiz işletilmesine hükmedilmiş. Ancak davalı, dava tarihinden önce 
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açılmış olan rücu konusu işçilik alacakları davasından davanın ihbarı 
ile haberdar olmuş ve bu şekilde temerrüde düşürülmüştür. Bu nedenle 
mahkemece dava dilekçesi ile talep edilen alacak miktarına işçilik alacak-
larının davacı tarafından ödeme tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesi 
gerekirken, açıklanan husus göz ardı edilerek, dava tarihinden itibaren 
faiz yürütülmüş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle davalının ikinci bendin kap-
samı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıkla-
nan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalı yararına ve (3) nolu bentte 
açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün kabule göre davacı yararına 
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’un 
440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 
02/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

RÜCU ALACAĞI • ZAMANAŞIMI SÜRESİ

ÖZET: Asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu 
davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır.
Bu süre rücu konusu alacağın alacaklısına öden-
diği tarihten itibaren başlar.*
Y. 13. HD. E:2016/7398 K:2017/5934 T: 11.05.2017

Davacı, davalı ... (... ... ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) ile arasında 
genel temizlik hizmet alım sözleşmesi imzalandığını, çalışanlardan...'ın 
emeklilik nedeni ile iş akdini feshederek kendisi ve davalı Bakanlık aley-
hine kıdem tazminatı alacağı için dava açtığını, mahkemece davanın kabul 
edildiğini, mahkeme kararı gereğince...'a 20.01.2011 tarihinde 8.190,58 
TL ödendiğini, davalının da bundan sorumlu olması nedeni ile rücu hak-
larının bulunduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı 
ile 100,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsilini 
talep etmiştir.

Davalı, davanın zamanaşımına uğradığını belirterek davanın reddini 
dilemiştir.

* Gönderen Av. Mehmet Kaçar
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Mahkemece, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 73/1. Maddesinde 
rücu istemi halinde zamanaşımının 2 yıl olduğunun hüküm altına alındı-
ğı, 818 sayılı Borçlar Kanunun 60. Maddesinde düzenlenen zamanaşımı 
süresi ise 1-10 yıl olup faili ve fiili öğrenme tarihinden itibaren başlaya-
cağı hüküm altına alındığı, ödemenin 20.01.2011 tarihinde yapıldığına ve 
davanın 25.12.2014 tarihinde açıldığına göre zamanaşımı süresinin dol-
duğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafça 
temyiz edilmiştir.

Davacı, dava dışı işçi...’ın açmış olduğu kıdem tazminatı alacağı dava-
sının İş Mahkemesince kabul edildiği, davalı kurumla birlikte sorumlu ol-
duğu bedeli ödemiş olduğu, bu bedelden davalının da sorumlu olduğunu 
bildirerek davalıdan tahsili istemi ile eldeki davayı açmıştır. Mahkemece 
ödemenin 20.01.2011 tarihinde yapıldı, davanın 25.12.2014 tarihinde 
açıldığı 6098 sayılı yasada düzenlenen fiilin ve failin öğrenildiği tarihten 
itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davanın red-
dine karar verilmiş ise de; Dosya arasında bulunan bilgi ve belgelerden,-
taraflar arasındaki genel temizlik hizmet alım sözleşmesinin 25.12.2009 
tarihinde akdedildiği anlaşılmaktadır. Davacı davasını sözleşme ilişkisine 
dayanarak açtığından BK'nin 125.maddesi gereği 10 yıllık zamanaşımı 
süresine tabi olup dava tarihine kadar 10 yıllık zamanaşımı süresi dol-
mamıştır. Mahkemece işin esasına girilmesi ve sonucuna uygun bir karar 
verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın zamanaşımı nedeni ile reddi-
ne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararı-
na BOZULMASINA, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde iadesine, 
HUMK’un 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak 
üzere, 11/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ • MÜTESELSİL BORÇLAR

ÖZET: Zamanaşımı müteselsil borçlulardan biri-
ne karşı kesildiğinde diğer borçlulara karşı da 
kesildiği kabul edilmelidir.*
Y. 13. HD. E: 2017/5686 K: 2017/8072 T: 05.07.2017

Davacı, 1996 yılında ulusal televizyonlardan davalıların ...’nın ... ilçe-
sinde devre mülk inşa ederek satışa sunduklarını öğrendiğini, 30/11/1996 
tarihinde 7 adet A grubu devre mülk 5 adet B grubu devre mülk 5 adet 
C grubu devre mülk satın aldığını ve satış bedelini ödediğini, davalıların 
sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediklerini ileri sürerek, şimdilik 
125.000,00TL rayiç değerin yasal faiziyle tahsilini istemiştir.

Davalılar, öncelikle zamanaşımından, aksi halde esastan davanın red-
dini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş; 
hüküm, davacı ve davalılardan ... tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre davalılardan ...’nın tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dava, devremülk satışının ifasının imkansız olması nedeniyle uğra-
nılan zararın tazminine yöneliktir. Dairemizin emsal bozma kararlarında 
belirtildiği üzere devre mülk satışı nedeniyle davalı ...'nin Yargıtay HGK ka-
rarı ile müteselsilen sorumlu tutulduğu sabittir. Ayrıca yine emsal karar-
larımızda belirtildiği ve mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davaya 
konu olayda, zamanaşımının başlangıcı, ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 
2000/312 esas 2002/309 karar sayılı dosyasının kesinleştiği 25.02.2004 
tarihidir. Ancak, dosya kapsamı incelendiğinde, davalılardan ... Turizm 
Ve Ticaret Ltd. Şti.'nin davacıya 05.10.2005 tarihinde 400.00TL ödeme 
yaptığı anlaşılmaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 154/1.madde-
sinde (eski B.K. 133.md) belirtildiği üzere, davalı şirket davacıya kısmi 
ödemede bulunduğundan zamanaşımının kesildiğinin kabulü gerekir. 
Türk Borçlar Kanunu 155.maddesine (eski B.K. 134.md) göre de, zama-
naşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen borcun borçlularından 
birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmiş olacağından, her iki 

* Gönderen Av. Erol Boylan



461Yargıtay Kararları

davalı için, davacıya yapılan kısmi ödeme tarihi itibariyle 10 yıllık za-
manaşımı süresinin dolmamış olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, 
mahkemece davanın esasına girilmesi gerekirken, anılan husus dikkate 
alınmaksızın, yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı şekilde zamanaşımından 
davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı ge-
rektirir.

SONUÇ

1-Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle, davalılardan ...’nın 
tüm, davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2-İkinci bentte açıklanan 
nedenlerle, temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin 
alınan 31,40 TL harcın davacıya iadesine, HUMK’un 440/1 maddesi uya-
rınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak 
üzere, 05/07/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DELİL TESPİTİ • ASIL DAVA • YARGILAMA GİDERLERİ

ÖZET: Asıl davanın eki sayılan delil tespiti dava-
sındaki masrafların da asıl davanın yargılama gi-
derlerine dahil edilmesi gerekir.*
Y. 13. HD. E: 2016/409 K: 2018/6596 T. 05.06.2018

6100 sayılı HMK 405. maddesinde(HUMK 374) delil tespiti dosyasının 
asıl dava dosyasının eki sayılacağı ve asıl dava dosyasıyla birleştirileceği 
düzenlenmiş olup, bu düzenleme kapsamında delil tespiti dosya masraf-
larının yargılama giderleri kapsamında değerlendirilerek asıl davadaki 
davanın kabul ve ret oranına göre taraflardan tahsiline karar verilmesi 
gerekir. Delil tespiti dosyası kapsamında harç ve yargılama giderleri ile 
bilirkişi ücretinin mahkemece yargılama gideri kapsamında değerlendiri-
lecek tespit dosyası masrafı olarak yargılama giderine dahil edilmek su-
retiyle hüküm tesis edilmiş olması gerekirken, tespit dosyası masrafları-
nın yargılama giderine dahil edilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup, 
bozmayı gerektirir.

,

* Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 09.12.2013 T. 2013/9451-2013/30704 sayılı kararı da 
aynı doğrultudadır.
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RÜCU ALACAĞI • SORUMLULUĞUN KAPSAMI 
•

MUVAZAA İDDİASI

ÖZET: Rücu alacağında dava dışı işçiyi işyerinde 
taşeron (alt işveren) olarak çalıştırmış olan kişi 
asıl işverenle yaptığı sözleşmenin muvazaalı ol-
duğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz; 
muvazaa mevcut olsa dahi alt işverenin sorumlu-
luğu devam eder.
Bir kimse kendi ayıbına (muvazaasına) dayana-
rak hak arayamaz.
Hizmet alımı sözleşmesinde işçilik alacakları ve 
tazminatlardan yüklenicinin sorumlu olduğu be-
lirlenmiş ise asıl işveren dava dışı işçiye ödediği 
alacakların tamamını alt işverenden isteyebile-
cektir.*
Y. 13. HD. E: 2016/5454 K: 2018/7018 T:  21.06.2018

Davacı, hizmet alım ihalesinin davalılar tarafından üstlenildiğini, iha-
le şartnamesine göre, davalı yüklenicilerin çalıştırdığı işçilerin iş huku-
kundan doğan her türlü işçilik hakları ile ilgili tazminatlarından sorumlu 
olduğunu ileri sürerek eldeki davayı açmış olup, dava dışı işçinin işçilik 
alacaklarının tahsili için açtığı dava sonunda hesaplanan tazminatın el-
deki davanın tarafı olan davacıdan tahsiline karar verildiği ve icra takibi 
sonunda da, davacı tarafından ödendiği ihtilafsızdır.

Dava, asıl işveren davacı üniversiteye karşı, davalı şirketler tarafından 
çalıştırılan işçinin açmış olduğu dava sonrasında ödemek zorunda kal-
dıkları işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti alacağının rü-
cuen tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, üniversite tarafından ödenen 
işçilik alacaklarından, davalının asıl işveren davacı ile birlikte yarı oranda 
sorumlu olduğunun kabulü ile hüküm kurulmuştur. Oysa ki, davalı şir-
ket ile üniversite arasında imzalanan hizmet alımları tip sözleşmesinin 
eki olan teknik şartnamenin 14. maddesine göre yüklenicinin sözleşme 
ile ilgili tazminat ve ücret gibi işçilik haklarının ödenmesinden kendisi-
nin sorumlu olacağı şeklinde hükümlerin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 

* Gönderen: Av. Mehmet Kaçar
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Her ne kadar, dava dışı işçinin iş mahkemesinde asıl işvereninin davacı 
olduğu, bu nedenle davacı yanındaki işine iadesine karar verilmişse de 
davalı taraf aralarındaki sözleşmenin muvazaalı olduğuna dayanarak so-
rumluluğu bulunmadığını iddia edemez. Çünkü yasa gereği kişiler ken-
di muvazaalarına dayanarak hak iddia edemezler. O halde, davalının işe 
başlatmama tazminatı ve kendi ihale dönemine isabet eden boşta geçen 
süre ücretinin tamamından sorumlu olduğunun kabulü gerekirken, mah-
kemece, açıklanan bu husus göz ardı edilerek yarı oranda sorumluluk 
esasının kabul edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedeni-
dir.

Karar tarihinde yürürlükte bulunan ...'nin 3. maddesinin 2. fıkrası 
"Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere birden fazla davalı aleyhine 
açılan davanın reddine karar verilmesi halinde ret sebebi ortak olan dava-
lılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret 
sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur" hükmünü getirmiş-
tir. Bu madde gereğince, davanın aynı nedenle reddi halinde ret nedeni 
aynı olan davalılar lehine tek vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, 
ret nedeni aynı olan davalılar ... Tem. Org. Tur. İnş. Paz. San. Ve Tic. A.Ş. 
ve ... Gıda Elekt. Mak. Tek. Ser. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. lehine ayrı ayrı 
vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle davalının tüm temyiz itiraz-
larının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen 
hükmün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 642,61 
TL kalan harcın davalı ..... Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.'nden alınmasına, 
HUMK’un 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde 
karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/06/2018 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.
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RÜCU ALACAĞINDA FAİZ 
•

TACİR SIFATI

ÖZET: Rücu alacağında borçluların tacir oldukları 
dikkate alınarak avans faizine hükmedilmelidir.*
Y. 13. HD. E: 2018/6643 K: 2018/12347 T: 18.12.2018

Davacı vekili, ... Üniversitesi ... Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet alımı 
ihaleleri kapsamında çalıştırılan işçilerden ...tarafından işçi alacakları-
nın ödenmediğinden bahisle gerek davalılar ve gerekse Üniversite aleyhi-
ne alacak davası açıldığını, dava sonucu verilen karar üzerine Üniversite 
tarafından ... 16.İcra Müdürlüğü'nün 2013/15260 sayılı dosyasına ferile-
riyle birlikte toplam 9.516,51 TL ödeme yapıldığını ileri sürerek; ödeme 
tarihi itibariyle avans faizi işletilmek suretiyle toplam 9.516,51 TL nin 
davalılardan sorumlulukları oranında rücuen tahsiline karar verilmesini 
istemiştir.

Davalı Avrupa ...San. Tic. Ltd. AŞ.ve ...Ltd. AŞ. vekilleri davanın reddi-
ni dilemiş; diğer davalılar davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, davalı ... ... Ltd. Şti. yönünden dava dışı işçinin belirlenen 
dönemde şirket bünyesinde çalışmadığından pasif husumet yokluğundan 
talebin reddine; diğer davalılar bakımından ise dönemleri ile sorumluluk 
esası benimsenmek suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; 
hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulun-
mamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair 
temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, dava dışı işçinin açtığı dava neticesinde başlatılan ilamlı icra 
takibinde ödediği 9.516,51 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek 
avans faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiştir. Mahkemece; yapılan 
yargılama sonucu davanın kısmen kabulüne karar verilerek, aleyhleri-
ne hüküm altına alınan bu rücu alacağına dava tarihinden itibaren yasal 
faiz işletilmesine hükmedilmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 
117. maddesi gereğince muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı 
ile mütemerrit olur. Dosyanın incelenmesinde aleyhlerine hüküm kurul-

* Gönderen Av. Mehmet Kaçar
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muş olan davalıların da iş bu rücu davasına konu edilen işçi alacakları 
davasının tarafı oldukları anlaşılmıştır. O halde, mahkemece hükmedilen 
alacak miktarına ödeme tarihinden itibaren, davalıların tacir oldukları da 
gözetilerek avans faizi yürütülmesi gerekirken, açıklanan husus göz ardı 
edilerek, dava tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmüş olması doğru ol-
mamıştır. Keza, davada vekille temsil olunmayan davalı ... ...Şti. yararına 
vekalet ücreti takdiri de usul ve yasaya aykırı bulunmuş olup, yapılan bu 
yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 
HMUK’un 438/7 maddesince kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının 2. bendin kap-
samı dışındaki sair temyiz itirazlarının REDDİNE, ikinci bentte açıkla-
nan nedenlerle hükmün 1. fıkrasındaki " ... olmak üzere toplam 9.270,91 
TL. rücuen alacağın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsili 
ile davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine," söz ve ra-
kamlarının karar yerinden çıkartılmasına yerine " ... olmak üzere top-
lam 9.270,91 TL. rücuen alacağın ödeme tarihi olan 27.01.2014 itibaren 
avans faizi ile birlikte tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, fazlaya ilişkin 
istemin reddine," söz ve rakamlarının yazılmasına; hükmün 4. fıkrasın-
daki " Davalı ... ...Ltd. Şti. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm 
tarihinde yürürlükte bulunan ...Ü.T gereğince maktu 1.980,00 TL.veka-
let ücretinin davacıdan alınmasına, bu davalıya ödenmesine, " şeklindeki 
ibarenin karar yerinden tamamen çıkartılmasına, sonra gelen fıkraların 
buna göre teselsül ettirilmesine, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONAN-
MASINA, HUMK’un 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu ka-
palı olmak üzere, 18/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ • RÜCU DAVASI
•

SORUMLULUĞUN TESPİTİ

ÖZET: Alacaklıya karşı müteselsil sorumlu olan 
borçlular kendi aralarındaki iç ilişkide bu husus-
ta nihai sorumluluğun hangi tarafa ait olduğu ko-
nusunda bir anlaşma yapabilirler.
İşçinin alt işvereni olan yükleniciler; hizmet süre-
si bir yıldan az olsa da kendi işverenlik dönem-
lerine isabet eden işçilik alacaklarından sorum-
ludurlar.
Son işveren ihbar tazminatının tamamından so-
rumludur.
Faiz, vekalet ücreti ve masraflar yönünden ise 
işçilik alacağı miktarına göre oranlama yapılarak 
hesaplanmalıdır.
Y. 13. HD E: 2016/5969 K: 2019/542 T: 24.01.2019

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, dava dışı işçiye ödenen kıdem ve ihbar 
tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla çalışma ve genel tatil ücret alacağından 
hangi tarafın ne oranda sorumlu olduklarına ilişkindir. Uyuşmazlığın çö-
zümünde öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine, aynı söz-
leşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili verilmiş mahkeme kararları 
ve genel hukuk prensipleri dikkate alınarak birsonuca gidilmelidir. 

Dava konusu olayda davacı ile davalılar arasında asıl işveren-alt işve-
ren ilişkisi mevcut olup, davacı asılişveren, alt işverenin işçilerine karşı 
o işyeriyle ilgili olarak İş Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülükler ne-
deniyle, alt işverenle birlikte müteselsilen sorumludur. Burada Kanun-
dan kaynaklanan bir teselsül hali söz konusu olup, asıl ve alt işverenler, 
dış ilişki itibariyle (dava dışı işçiye karşı) müseselsilen sorumludurlar. 
Bu düzenleme, işçi alacağının güvence altına alınması amacıyla yapılmış 
olup, sadece işçilere karşı bir sorumluluktur. Asıl ve alt işveren arasında-
ki ilişkide ise iş hukuku değil, Borçlar Kanunu ve sözleşme hukuku esas 
alınacağından, uyuşmazlığın taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine 
göre çözümlenmesi gereklidir. 
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Alacaklıya karşı müteselsilen sorumlu olan borçlular, kendi araların-
daki iç ilişkide, bu husustaki nihai sorumluluğun hangi tarafa ait olduğu 
konusunda bir anlaşma yapabilirler. Nitekim 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 167. (Mülga Borçlar Kanunu’nun 146.) maddesinde düzen-
lenen, “Aksi karalaştırılmadıkça veya borçlular arasındaki hukuki ilişki-
nin niteliğinden anlaşılmadıkça, borçlulardan her biri, alacaklıya yapılan 
ifadan, birbirlerine karşı eşit paylarla sorumludurlar. Kendisine düşen 
paydan fazla ifada bulunan borçlunun, ödediği fazla miktarı diğer borçlu-
lardan isteme hakkı vardır.” şeklindeki hükümde de, müteselsil borçlu-
lardan her birinin alacaklıya yapılan ifadan birbirlerine karşı genel olarak 
eşit paylarla sorumlu oldukları, ancak bunun aksinin kararlaştırılabilece-
ği de açıkça belirtilmiştir.

İşte müteselsilen sorumlu olan borçlular arasındaki iç ilişkide, bu 
konudaki sorumluluğun tamamen borçlulardan birine ait olacağı yönün-
de bir sözleşme yapılmış ise, tarafların serbest iradeleriyle düzenlemiş 
oldukları sözleşme hükümleri kendilerini bağlayacağından, dış ilişkide 
kanundan doğan teselsül gereğince borcu ... olan müteselsil borçlunun, 
ödediği miktarın iç ilişkide borcun nihai yükümlüsü olan borçludan rü-
cuen tahsilini talep edebileceği kabul edilmelidir. 

Öte yandan, davalıların dava dışı işçiyi çalıştırdıkları dönem ile sınırlı 
sorumlu olacağı, dava dışı işçinin davalıların işçisi olarak çalıştığı süre 
bir yıldan az olsa bile işçiyi çalıştırdığı süre ile orantılı olarak kıdemtaz-
minatının bu alt işverenden tahsiline karar verilmesi gerektiği, son alt 
işverenin işçisinin iş akdini haklı bir neden olmadan sona erdirerek ih-
bar tazminatı alacağının doğmasına sebebiyet verdiği için ihbartazminatı 
alacağının tamamından sorumlu olduğu, işçinin hangi alt işveren döne-
minde yapılmış fazla çalışması ve genel tatil ücret alacağı varsa bunların 
ücretlerinin de o alt işverenden tahsiline hükmedilmesi gerektiği ve ayrıca 
işçilik alacakları davası neticesinde davacının ödediği yargılama giderleri, 
faiz ve vekalet ücreti yönünden de davalılara rücu edilecek işçilik alacağı 
miktarına göre bir oranlama yapılarak davalıların sorumlu oldukları mik-
tarların belirlenmesi gerekir

Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda her bir davalı alt 
işverenin sorumlu oldukları miktarlar ayrı ayrı gösterildiği halde Mahke-
mece, gerekçesi gösterilmeksizin davacının ... olduğu miktarın tamamı-
nın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. 
Mahkemece, yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak hasıl olacak sonuca 
göre bir karar verilmesi gerekirken, gerekçesi gösterilmeksizin yazılı şe-
kilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 
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Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının şimdilik ince-
lenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın 
temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan ne-
denlerle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer ol-
madığına, peşin alınan 29,20 Tl harcın istek halinde davalı ... Can. İnş. 
Tem. Tic. Ltd. Şti.'ne iadesine, HUMK’un 440/III-1 maddesi uyarınca ka-
rar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 24/01/2019 gününde oybirliğiyle 
karar verildi

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ 
•

İŞÇİLİK ALACAKLARI

ÖZET: Asıl işveren alt işveren (taşeron) arasın-
da imzalanan hizmet alımı sözleşmesinde işçilik 
alacaklarından taşeronun sorumlu olduğuna dair 
bir hüküm bulunmadığından, işçilik alacakların-
dan taraflar yarı yarıya sorumludurlar.
Bu duruma göre son işveren olan taşeron kendi 
işverenlik süresine isabet eden; kıdem tazminatı, 
yıllık izin ücreti ve diğer tüm ücret alacaklarının 
yarısından sorumludur.
Y. 13. HD E: 2017/530 K: 2019/1322 T: 06.02.2019

Dava, asıl işveren davacının, davalı şirketler tarafından çalıştırılan iş-
çinin açmış olduğu dava sonrasındaödemek zorunda kaldığı miktarın rü-
cuen tahsili istemine ilişkindir. 

4857 sayılı İş Kanununun 2/6. maddesinde, “Bir işverenden, işyerin-
de yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya 
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini 
sadece bu işyerindealdığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren 
arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işverenilişkisi denir. Bu ilişkide 
asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Ka-
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nundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleş-
mesinden doğan yükümlülüklerinden altişveren ile birlikte sorumludur.” 
hükmü bulunmaktadır. 

Dava konusu olayda da davacı ile davalılar arasında asıl işveren-alt 
işveren ilişkisi mevcut olup, davacı asıl işveren, alt işverenin işçilerine 
karşı o işyeri ile ilgili olarak İş Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülükler 
nedeniyle, alt işverenle birlikte müteselsilen sorumludur. Burada Kanun-
dan kaynaklanan bir teselsül hali söz konusu olup, asıl ve alt işverenler, 
dış ilişki itibariyle (dava dışı işçiye karşı) müteselsilen sorumludurlar. 
Bu düzenleme, işçi alacağının güvence altına alınması amacıyla yapılmış 
olup, sadece işçilere karşı bir sorumluluktur. Asıl ve alt işveren arasında-
ki ilişkide ise iş hukuku değil, Borçlar Kanunu ve sözleşme hukuku esas 
alınacağından, uyuşmazlığın taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine 
göre çözümlenmesi gereklidir. 

Alacaklıya karşı müteselsilen sorumlu olan borçlular, kendi araların-
daki iç ilişkide, bu husustaki nihai sorumluluğun hangi tarafa ait olduğu 
konusunda bir anlaşma yapabilirler. Nitekim 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 167. (Mülga Borçlar Kanunu’nun 146.) maddesinde düzen-
lenen, “Aksi karalaştırılmadıkça veya borçlular arasındaki hukuki ilişki-
nin niteliğinden anlaşılmadıkça, borçlulardan her biri, alacaklıya yapılan 
ifadan, birbirlerine karşı eşit paylarla sorumludurlar. Kendisine düşen 
paydan fazla ifada bulunan borçlunun, ödediği fazla miktarı diğer borçlu-
lardan isteme hakkı vardır.” şeklindeki hükümde de, müteselsil borçlu-
lardan her birinin alacaklıya yapılan ifadan birbirlerine karşı genel olarak 
eşit paylarla sorumlu oldukları, ancak bunun aksinin kararlaştırılabilece-
ği de açıkça belirtilmiştir. 

İşte müteselsilen sorumlu olan borçlular arasındaki iç ilişkide, bu 
konudaki sorumluluğun tamamen borçlulardan birine ait olacağı yönün-
de bir sözleşme yapılmış ise, tarafların serbest iradeleri ile düzenlemiş 
oldukları sözleşme hükümleri kendilerini bağlayacağından, dış ilişkide 
kanundan doğan teselsül gereğince borcu ödemiş olan müteselsil borçlu-
nun, ödediği miktarın iç ilişkide borcun nihai yükümlüsü olan borçludan 
rücuen tahsilini talep edebileceği kabul edilmelidir.

Bu açıklamalardan sonra somut olaya bakıldığında; davacı bakanlık 
ile davalı şirketler arasındaki sözleşmelerin 23. maddesinde sözleşme 
konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukların ilgili 
mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ile genel şartna-
menin altıncı bölümünde düzenlendiği belirtilerek sözleşmenin eki genel 
şartnameye atıf yapılmış olup, sözleşmelerin eki genel şartnamelerde ise 
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bu yönde bir düzenlemeye yer verilmediği tespit edilmiştir. Taraflar ara-
sındaki hizmet alım sözleşmeleri ve eklerinde davalı yüklenici şirketlerin 
dava dışı işçinin işçilik alacaklarından sorumlu olduğuna dair hüküm bu-
lunmadığı anlaşılmakla, yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda davalı 
yüklenicilerin kendi sorumlu olduğu döneme ilişkin işçilik alacaklarının 
yarısındanasıl işveren konumundaki davacının, diğer yarısından davalı 
yüklenicilerin sorumlu olduğunun kabulü gerekir.

O halde, mahkemece, son işveren olan davalının kıdem, yıllık izin üc-
reti, hafta tatili, fazla mesai, genel tatil ücretlerine işçilik alacaklarından 
kendi dönemine isabet eden miktarların yarısından asıl işverenkonumun-
daki davacının, diğer yarısından davalı yüklenicilerin sorumlu olduğu 
kabul edilerek, gerekli görülürse konusunda uzman bilirkişiden bu doğ-
rultuda, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınıp, so-
nucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, açıklanan hususlar göz ardı 
edilerek, yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, 
bozmayı gerektirir.

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalıların sair temyiz itirazla-
rının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün dava-
lılar ... Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnş. Yemek Üretim Bilg. Tem. 
Gıda ilaçlama Taah. Tic. Ltd. Şti. Ve ... Grup İnş. Gıda Mak. İlaçlama 
Bilg. Yem. Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti. yararına BOZULMASINA, peşin 
alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’un 440/I maddesi uyarınca 
tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üze-
re, 06/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TARAFLARIN SULH OLMASI • AVUKATLIK ÜCRETİ

ÖZET: Tarafların sulh olmaları halinde mahkeme-
ce takdir edilecek olan karşı taraf vekalet ücre-
tinden gerek avukatın müvekkili ve gerekse karşı 
taraf müteselsil olarak sorumludurlar.
Bu ücret sulh olunan miktara göre hesaplanır. 
Avukat ile müvekkil arasında belirlenen ücretten 
karşı taraf sorumlu değildir.
Y. 13. HD. E: 2016/4864 K: 2019/4293 T: 01.04.2019

Davacı, davalı ...'in diğer davalı... Şt.’ne ait iş yerinde çalışmakta iken 
avukatlık bürosuna geldiğini, İş Kanununa aykırı bir kısım sebeplerle iş-
ten ayrılmak istediğini beyan ettiğini, davalının hizmet akdinden doğan 
tüm hak ve alacaklarının tespiti ve tahsili için gerekli dava ve icra takiple-
rini açmaya ve sonuçlandırmaya yetkili kılındığını, davalı ... ile arasında 
kurulan şifai sözleşme ile davalı ...'un diğer davalı şirkete ait ...adlı işye-
rindeki çalışmalarından doğan tüm işçilik hakları için gerekli tüm dava 
ve icra takiplerini açıp sonuçlandırma işini üstlendiğini, bahse konu da-
vanın tüm aşamalarını takip ettiğini, davalı ...'in diğer davalı ...Ltd. Şti. ile 
kendisinden habersiz görüşüp anlaştığını, 03.02.2014 tarih ve 1400 nolu 
azilname ile kendisini vekillik görevinden azlettiğini, davalılar arasında 
zararına haksız menfaat sağlamayı amaçlayan gizli bir sulh anlaşması ya-
pıldığını ileri sürerek; tarafından yapılan 1.657,00-TL masrafın dava ta-
rihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalı ...'un sözleşmeyi 
ihlal etmesiyle elde edeceği vekalet ücretinden (davalı ...’tan alınacak %25 
oranında vekalet ücreti + davalı şirket aleyhine hükmedilecek mahkeme 
ve icra dairesi karşı yan vekalet ücreti) alacak belirginleştiğinde artırıl-
mak üzere şimdilik 100,00-TL'nin 16.12.2013 tarihinden itibaren işleye-
cek yasal faizi ile birlikte, uğradığı manevi zarar nedeniyle 4.000,00-TL 
manevi tazminatın 16.12.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile 
birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, 1.650,09-TL masrafın davalı ...'ten dava tarihinden iti-
baren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine, 
29.439,67-TL’nin (bu alacağın 21.139,67-TL’sinden davalı ...Ltd. Şti so-
rumlu olmak kaydıyla) vekalet ücreti alacağının dava tarihinden itibaren 
işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen 
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alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar veril-
miş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, davacı avukatın müvekkili davalı ... ve diğer davalının sulh ol-
maları nedeniyle hak kazandığı akdi ve karşı yan vekalet ücretinin tahsili 
istemine ilişkindir.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 20.03.2019 
tarih ve 30720 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/6 esas, 2018/9 
karar ve 05.10.2018 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, Avukat-
lık Kanunu'nun 165. maddesinde düzenlenen "ücret dolayısıyla mütesel-
sil sorumluluk" hallerinden olan "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 ödemesinden 
sorumlu olacağı avukatlık ücreti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında 
yapılan avukatlık ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi 
vekalet ücreti dahil değildir. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel 
Kurulu'nun 05.10.2018 gün ve 2017/6 esas, 2018/9 karar sayılı İçtihadı 
Birleştirme Kararı uyarınca, davalı ...Ltd. Şti.'nin davacı avukata ödene-
cek akti vekalet ücretinden sorumlu olmayacağı gözetilerek karar verilme-
si gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, 
bozma nedenidir. 

2-Bir davada görev yapan avukat, vekil edeninden aralarındaki söz-
leşmeye göre kararlaştırılan miktarı, şayet ücret kararlaştırılmamış ise 
Avukatlık Kanunu'nun 164/4 maddesine göre özetle, “değeri para ile ölçü-
lebilen dava ve işlerde asgari üret tarifelerinin altında olmamak koşulu ile 
davanın kazanılan bölümü üzerinden yüzde on ile yüzde yirmi arasında 
belirlenecek miktarı, şayet değeri para ile ölçülemeyecek işlerden ise Avu-
katlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenecek miktarı ücret olarak talep 
etmek hakkına sahip olduğu gibi, ayrıca yargılama sonunda haklı çıkılan 
kısım üzerinden hasma yüklenen vekalet ücretini de talep etmek hakkına 
sahiptir. Vekil eden, avukatına belirlenen bu iki kalem ücreti ödemekle 
yükümlü olup Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesinde ise; “Sulh veya her 
ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takip-
siz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda 
müteselsil borçlu sayılırlar” hükmü yer almaktadır.

Dairemiz yerleşik içtihatlarında da vurgulandığı üzere, avukat tarafın-
dan takip edilen dosyada tarafların sulh olmaları halinde vekil eden ile 
avukat arasında sözleşme bulunmaması, sözleşmedeki ücretin geçersiz 
olması halinde vekil eden sulh olunan miktar, sulh olunan miktar belli 
değilse, mahkemece gerçek sulh olunan miktar araştırılarak bulunacak 
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miktar, aksi takdirde dava veya icra takibine konu müddeabihin tamamı 
üzerinden Avukatlık Kanunu'nun 164/4. maddesine göre belirlenecek üc-
ret nedeni ile vekil eden sorumlu sayılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; da-
vacının vekil edeni davalı ... ile vekil edenin hasmı diğer davalının an-
laşarak uyuşmazlığı sona erdirdikleri sabit olup mahkemenin de kabu-
lü bu yöndedir. O halde öncelikle vekalet ücretine konu olan ... 13. İş 
Mahkemesi'nin 2011/512 esas sayılı dosyası ile açılan alacak davasında, 
tarafların sulh oldukları miktar tespit edilerek, tespit edilecek bu miktar 
üzerinden belirlenecek olan vekalet ücretinin 05.10.2018 gün ve 2017/6 
esas, 2018/9 karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca davalı ...Ltd. 
Şti.'nin sadece karşı yan ücretinden sorumlu olacağı da dikkate alınarak 
tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul 
ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

3-Bozma nedenine göre, davalıların sair temyiz itirazlarının incelenme-
sine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci ve ikinci bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz olu-
nan kararın davalılar yararına BOZULMASINA, üçüncü bentte açıklanan 
nedenlerle davalıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadı-
ğına, peşin alınan 531,00 TL harcın davalı-...'e, 531,00 TL harcın davalı-...
Ltd. Şti.'ne iadesine, HUMK’un 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 
15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/04/2019 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.



474 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

ASIL İŞVEREN • TAŞERON • RÜCU DAVASI 
•

SORUMLULUK

ÖZET: Asıl işveren ile taşeron arasındaki sözleş-
mede özel bir hüküm bulunmuyorsa taşeronun 
çalıştırdığı işçilere ödenecek olan işçilik alacak-
larından asıl işveren ile taşeron yarı yarıya so-
rumludurlar.*
Y. 13. HD E: 2019/1838 K: 2019/4514 T: 04.04.2019

Davacı, davalılar ile aralarında imzalan hizmet alım sözleşmelerine 
göre çalıştırılan dava dışı işçilerin, işçilik alacakları için dava açtıklarını 
ve İş mahkemesi kararlarının icra takibine konulması neticesinde tarafın-
dan dosya borçlarının ödendiğini, oysaki, işçilik alacaklarından davalıla-
rın sorumlu olduğunu ileri sürerek, ödenen bedellerin tamamının rücuen 
tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf-
larca temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre davacının tüm davalıların aşağıdaki bent kapsamı dışında 
kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Dava, asıl işveren davacı üniversiteye karşı davalı şirketler tarafın-
dan çalıştırılan işçilerin açmış oldukları davalar sonucunda ödemek zo-
runda kaldıkları işçilik alacaklarının rücuen tahsili istemine ilişkindir. 
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, dava dışı işçilere ödenen kıdem ve ihbar 
tazminatları ile yıllık izin ücretinden tarafların ne oranda sorumlu olduk-
larına ilişkindir. Uyuşmazlığın çözümünde öncelikle taraflar arasındaki 
sözleşme hükümlerine, aynı sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlık-
la ilgili verilmiş mahkeme kararları ve genel hukuk prensipleri dikkate 
alınarak bir sonuca gidilmelidir. Davacı ile davalılar arasında düzenle-
nen hizmet alım sözleşmesi ve ekleri olan şartnamelerin hükümleri in-
celendiğinde, işçilerin iş akitlerinden doğacak dava konusu alacaklardan 

* Dergimizin bu sayısında yayımlanan 29.01 2020 tarihli Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 
kararına bakınız.
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hangi tarafın ne oranda sorumlu olduğu hususunda bir düzenlemenin 
bulunmadığı görülmektedir. Hal böyle olunca, tacir olan davalıların çalış-
tırdıkları işçilerin fiili işçilik dışında sair tazminat haklarından sorumlu 
olacağını bilebilecek durumda oldukları ancak, davacı Üniversitenin de 
asıl işveren durumunu muhafaza etmesi nazara alındığında doğan zarar-
lardan tarafların yarı yarıya sorumlu olduğunun kabulü gerekir. O halde 
mahkemece, sorumluluğun davacı ile davalılar arasında yarı yarıya payla-
şılması gerektiği göz önünde bulundurularak hasıl olacak sonuca uygun 
bir karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle hüküm tesisi usul ve 
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte yazılı nedenlerle davacının tüm, davalıların 
sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle 
temyiz edilen hükmün davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan 
528,75 TL harcın istek halinde davalılara iadesine, HUMK’un 440/I mad-
desi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere, 04/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ASIL İŞVEREN • ALT İŞVEREN
•

İZİN ÜCRETİNDEN SORUMLULUK

ÖZET: Son iş veren de olsa işçinin son işvereni 
olan taşeron (alt işveren) kendi işverenlik süre-
siyle sınırlı olarak işçinin izin ücretinden sorum-
ludur.
Y. 13. HD. E:  2019/1176 K: 2019/6478 T:  23.05.2019

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 idareye karşı, davalı şirketler tarafından ça-
lıştırılan işçinin açmış olduğu davasonrasında ödemek zorunda kaldıkla-
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rı kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, ihbar tazminatının rücuen tahsili 
istemine ilişkindir. Mahkemece, idare tarafından ödenen işçilik alaca-
ğından, davalıların, sorumlu olduğunun kabulü ile hüküm kurulmuştur. 
Davacı ve davalıların 1996-2009 yılları arasında imzaladıkları Genel Te-
mizlik İşi Teknik Şartnamesi’nin konuyla ilgili maddesinde “Sosyal Sigor-
talar mevzuatı ile her türlü işçi veişveren hakkındaki mevzuata göre işçi 
alınması işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması ve sair konularda tüm 
sorumluluk yükleniciye ait olup, idare bu konularda sorumlu olmayacak-
tır.” şeklinde hükmün mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Oysa ki hükme 
esas alınan 02.10.2015 tarihli bilirkişi raporunda, mahkemece verilen 
hükümde yıllık ücretli iznin tamamından son alt işveren olarak Davalı ... 
Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmuştur. O halde, bu davalının kendi 
ihale döneminde doğmuş olan yıllık izin ücretinin tamamından sorumlu 
olduğunun kabulü gerekirken, mahkemece açıklanan bu husus göz ardı 
edilerek son alt işverenolarak yıllık izin ücreti alacağının tamamından so-
rumlu olduğunun kabul edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma 
nedenidir.

Kabule göre de, davalılardan ...-... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişi-
mi’nin karar başlığında ...-... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. olarak gösterildiği ve 
söz konusu maddi hatanın mahallinde her zaman düzeltilebilecek nitelik-
te olduğunun anlaşılmasına göre, bozma nedeni yapılmamıştır. 

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz dilekçesi-
nin reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Tem. Paz. Tic. Ltd. 
Şti.’nin üçüncü bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının 
reddine, 3. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalı ... 
Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti. yararına BOZULMASINA, 2.037,00 TL duruşma 
avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alı-
nan 391,95 TL harcın istek halinde davalı ... Tem. Paz. Tic. Ltd. Şti.'ne 
iadesine, HUMK’un 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içe-
risinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/05/2019 gününde oy-
birliğiyle karar verildi.
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DELİL TESPİTİ • NOTER MASRAFI • YARGILAMA GİDERİ

ÖZET: Delil tespiti dosyası asıl davanın eki sa-
yılacaktır. Davadan önce yapılan noter masrafı 
yargılama gideridir. Bu duruma göre delil tespi-
ti ve noter masrafları yargılama giderlerine dahil 
edilmelidir.
Y. 13 HD. E: 2016/28041 K: 2019/9877 T: 14.10.2019

Dava, davacının davalıdan satın aldığı taşınmazda ortaya çıkan ayıpla-
rın onarım bedelinin ve değişik iş tespit dosyasında yapılan masraflar ile 
noter ihtarname masrafının tahsili istemine ilişkindir. 

6100 sayılı HMK'nın 405. maddesinde delil tespiti dosyasının asıl dava 
dosyasının eki sayılacağı ve asıl dava dosyasıyla birleştirileceği düzen-
lenmiş olup, bu düzenleme kapsamında delil tespiti dosya masraflarının 
yargılama giderleri kapsamında değerlendirilerek asıl davadaki davanın 
kabul ve ret oranına göre taraflardan tahsiline karar verilmesi gerekir. 
Yine HMK'nın 323/1-ç maddesi gereği noter ihtarname masrafının da yar-
gılama giderleri arasında değerlendirilmesi gerekmektedir. Mahkemece 
bu hükümlere aykırı olarak hüküm kurulmuş olması ve bu masraflara 
faiz işletilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Ne var ki, yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını ge-
rektirmediğinden, usulün 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek 
onanmasına karar vermek gerekmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itiraz-
larının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle mahkeme kararının 
hüküm başlıklı bölümünün 1 numaralı bendinde yer alan “..698,91 TL 
tespit ve noter masrafı toplamının dava tarihi olan 08.04.2015 tarihin-
den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacı-
ya verilmesine,” ibaresinin hükümden çıkarılmasına ve hükmün yargıla-
ma giderleri ile ilgili 4 numaralı bendinin hükümden çıkarılarak yerine 
'' Dava tarafça yapılan delil tespiti dosyası, noter ihtarname gideri, keşif 
harcı, bilirkişi gideri, posta tebligat gideri olmak üzere toplam 2.786,31 
TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine'' söz ve 
rakamlarının yazılmasına ve hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASI-
NA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’un 440/I maddesi 
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uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık 
olmak üzere, 14/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

AVUKATLIK ÜCRETİ • SULH DURUMUNDA ÜCRET 

ÖZET: Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesinde 
düzenlenen "ücret dolasıyla müteselsil sorum-
luluk" hallerinden olan "sulh veya her ne suretle 
olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuç-
lanan ve takipsiz bırakılan işlerde" karşı tarafın 
avukatı lehine her iki tarafın müteselsil olarak 
ödenmesinden sorumlu olacağı avukatlık ücre-
ti kapsamına avukat ile iş sahibi arasında yapı-
lan ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi 
gereken "akdi vekalet ücretinin" dahil olmadığı 
sonuç ve kanaatine varılmıştır" şeklinde karar 
verilmiş olup, somut olaya ilişkin anılan İçtihatı 
Birleştirme Kararına göre, davalı ...A.Ş.'nin dava-
cının hak ettiği akdi vekalet ücretinden sorumlu 
olmayacağının kabulü gerekir. 
Y. 13. HD E: 2018/3954 K:2020/1036 T:03/02/2020

Davacı, davalılar ..., ... ve ... Nakliyat Ltd. Şti.'nin vekili olduğunu, bu 
davalılar ile diğer davalı ... arasında kredi borcuna dayalı hukuki ihtilaf 
oluştuğunu, davalı ...'ın kredi alacağının tahsili için diğer davalılar aley-
hine ... 3. İcra Müdürlüğünün 2008/5691 ve 2008/5693 sayılı dosyala-
rında takip başlattığını, takibe itiraz edilmesi üzerine davalı ... tarafın-
dan ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/266 ve 2008/267 esas sayılı 
dosyalarında itirazın iptali davaları açıldığını, itirazın iptali davaları ve 
icra dosyalarında borçluların vekili olarak görev yaptığını, itirazın iptali 
davasında davalı ... ile davalılar ... Nakliyat Ltd.Şti., ... ve ... arasında 
15.12.2010 tarihinde borç tasfiye protokolü imzalandığını, bu protokol 
gereğince müvekkili olan davalıların bankanın başlattığı icra takiplerini 
kesinleştirmeyi, bu amaçla takiplerdeki itirazdan feragat etmeyi, itirazlar 
nedeni ile açılmış davalardan vazgeçmeyi, kabul etmeyi, takiplerde şika-
yette bulunmamayı kabul ve taahhüt ettiklerini, tasfiye protokolüne uygun 
olarak davalıların icra dosyalarındaki itirazlarından vazgeçtiklerini beyan 
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ettiklerini ve dava dosyalarına da feragat beyanında bulunduklarını, bu 
doğrultuda dava ve takiplerin neticelendiğini, tarafların sulh olması halin-
de vekil edenin avukata ödemesi gereken vekalet ücretinden müteselsilen 
sorumlu olduklarını, davalılar ... Nakliyat Ltd. Şti., ... ve ... ile arasın-
da yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığını, bu durumlarda Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesinin uygulandığını, dava değerinin 5.439.997,43-TL 
olması karşısında kendisine 71.460,00-TL vekalet ücreti ödenmesi gerek-
tiğini ileri sürerek, 50.000,00-TL ücret alacağının 30.12.2010 tarihinden 
itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini iste-
miştir.

Davalı ...A.Ş, davanın reddini dilemiş; diğer davalılar davaya cevap ver-
memiştir.

Mahkemece, bozmaya uyularak davanın kabulüne karar verilmiş; hü-
küm, davalı ...A.Ş. tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin olup, davacı, 
davalılar ..., ... ve ... Nakliyat Ltd. Şti.'nin vekili olarak takip ettiği diğer 
davalı tarafından açılan itirazın iptali davasının sulh ile sonuçlanması ne-
denine dayalı olarak akdi vekalet ücretinin davalılardan müteselsilen tah-
sili talebi ile eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, 50.000,00-TL alacağın 
30.12.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar-
dan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Hemen belirtilmelidir ki; kural olarak sonradan yürürlüğe giren yasa 
hükümlerinin ve İçtihadı Birleştirme Kararlarının kazanılmış hak (usulü 
müktesep hak) ilkesinin 28.6.1960 tarihli, 21/9 Sayılı İçtihadı Birleştirme 
Kararı gereğince istisnai niteliği gereği kesin hüküm halini almamış eldeki 
davalarda da gözetilmesi ve uygulanması gerekeceği tartışmasızdır. 

Yargıtay İçtihatı Birleştirme Büyük Genel Kurulu tarafından 05.10.2018 
tarihinde 2017/6 esas, 2018/9 karar sayılı ilamla "İçtihadı birleştirmenin 
konusu, Avukatlık Kanununun 165. maddesinde yer alan ücret dolasıyla 
müteselsil sorumluluk hallerinden olan sulh veya her ne suretle olursa ol-
sun 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 ücret sözleşmesine göre avukata ödenmesi gereken akdi vekalet 
ücretinin girip girmediği hususudur....Avukatlık bir kamu hizmeti olmak-
la birlikte ücret karşılığında müvekkiline hukuksal yardım hizmeti sunan 
avukat ile iş sahibi/müvekkili arasındaki ilişki bir özel hukuk ilişkisidir...
Özel hukukta, bir borç ilişkisinden doğan alacak hakkı da nisbi hak ni-



480 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

teliğindedir. Böyle olunca alacak hakkı ancak o borç ilişkisi nedeniyle 
borçlu olan kişi ya da kişilere karşı ileri sürülebilir, yargısal kararlarda ve 
doktrinde borç ilişkilerinin nisbiliği ilkesi denilen bu ilke uyarınca sözleş-
meler kural olarak yalnızca sözleşmenin tarafları bakımından hüküm ve 
sonuç doğururlar....Akdi vekalet ücretinin iş sahibi ile hasmın müteselsil 
sorumluluğu kapsamında bulunduğunun kabul edilmesi hukuk güven-
liği ilkesini zedeleyecektir. Ayrıca vekalet ücreti avukatın yaptığı hukuki 
yardımın karşılığı olan bir meblağ veya değeri ifade ettiği halde avukattan 
hiçbir hukuki yardım almayan hasmın, karşı yanın yaptığı sözleşmeden 
doğan vekalet ücreti nedeniyle onun avukatı lehine müteselsilen sorumlu 
tutulması, avukatlık ücretinin mahiyet ve amacına da uygun değildir. Ta-
rafların aralarındaki dava ve uyuşmazlığı sulh ile sonuçlandırmaları her 
şeyden önce dava açılmakla bozulan toplumsal barış ve huzurun yeniden 
tesis edilmesini sağladığı gibi tarafların bir an önce hak ve alacakları-
na kavuşmasını da temin etmektedir. Nitekim 01.10.2011 tarihinde yü-
rürlüğe giren HMK'nın 140/2. maddesinde hakimin tarafları sulhe davet 
edeceği düzenlenerek sulh teşvik edilmiştir. Böyle olunca, usul hukuku 
bakımından bu kadar önemli bir müessesenin önüne sözleşmenin tarafı 
olmayan kişinin akdi vekalet ücretinden sorumlu tutulması şeklindeki bir 
engelin konulması da doğru olmayacaktır....Hal böyle olunca, Avukatlık 
Kanunu'nun 165. maddesinde düzenlenen "ücret dolasıyla müteselsil so-
rumluluk" hallerinden olan "sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar 
arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde" karşı tara-
fın 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 ücreti-
nin" dahil olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" şeklinde karar verilmiş 
olup, somut olaya ilişkin anılan İçtihatı Birleştirme Kararına göre, davalı 
...A.Ş.'nin davacının hak ettiği akdi vekalet ücretinden sorumlu olmayaca-
ğının kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece, yukarıda anlatılan İçtiha-
tı Birleştirme Kararına göre değerlendirme yapılarak hasıl olacak sonuca 
göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve 
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2-Bozma nedenine göre davalı ...A.Ş.'nin sair temyiz itirazlarının bu 
aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle kararın davalı ...A.Ş. ya-
rarına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davalı ...A.Ş.'nin 
sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 2.540,00 
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TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalı ...ye öden-
mesine, peşin alınan harcın istek halinde davalı ...ye iadesine, HUMK’un 
440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzelt-
me yolu açık olmak üzere, 03/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 14. HUKUK DAIRESI

ÖNALIM DAVASI • SATIŞ BEDELİ • MUVAZAA İDDİASI

ÖZET: Önalım davasında tapuda yapılan satışın 
tarafı olmayan davacı satış bedelinde muvazaa 
olduğunu iddia edebilir.
Ancak tapuda yapılan satışın tarafı olan davalı 
gerçek satış bedelinin tapudaki miktarın üzerin-
de olduğunu iddia edemez.
Bir kimse kendisinin yaptığı muvazaalı işleme 
dayanarak hak arayamaz ve kendi hukuka aykırı 
işleminden kendi lehine sonuç çıkaramaz.
Y.14. HD. E: 2019/4471 K: 2019/7987 T: 28.11.2019

Dava, ön alım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Davacı, paydaşı olduğu ... ada 1 parsel sayılı taşınmazın dava dışı önceki 
paydaşı ...'in taşınmazdaki 1/4 payını 17.02.2014 tarihinde 20.000,00TL 
bedelle davalıya sattığını, satışla ilgili kendisine noter bildirimi yapılma-
dığını ileri sürerek bedeli karşılığında, davalı adına kayıtlı payın iptali ile 
adına tescilini talep ve dava etmiştir. 

Davalı, davacının satıştan haberdar olduğunu, dava konusu taşınmaz-
da çiftçilik yapmakta olup payı satın almak istemediğini, kötüniyetli ola-
rak bu davayı açtığını, tapuda düşük gösterilmiş ise de gerçek satış bede-
linin 200.000,00TL olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, davacı ile payı satanın yakın akraba olup duruşmada din-
lenen davalı tanıklarının beyanlarına göre, davacının satıştan haberdar 
olmasına rağmen ön alım hakkını kullanmadığı, davalının 185.000,00TL 
ödeyerek satın aldığı dava konusu payı, davacının tapuda gösterilen değer 
üzerinden satın almak istemesinin, davanın bu bedel üzerinden kabulü 
halinde sebepsiz zenginleşmeye yol açacağı, ayrıca davalının payı satın 
aldıktan sonra üzerindeki şerhleri temizleyerek taşınmazda emek sarfet-
tiği, buna karşılık ön alım hakkını zamanında kullanmayan davacının bu 
hakkını şimdi ileri sürmesinin iyiniyet kuralları ile bağdaşmayacağı ge-
rekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 
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Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.

Ön alım 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 kurulduğu 
anda doğar ve satışın yapılmasıyla kullanılabilir hale gelir. 

Ön alım hakkı alıcıya karşı ancak dava açmak suretiyle kullanılır. TMK.
nun 733/3. maddesi hükmüyle yapılan satışın, alıcı veya satıcı tarafından 
diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

Ön alım hakkı satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay 
ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Bu süre hak düşü-
rücü süre olup mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulması 
gerekir. 

Ön alım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı 
arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşme-
nin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Ön alım hakkını kullanan 
paydaşın, bu payı satın almak isterken tapuda gösterilen satış bedeli ile 
davalı tarafından ödenen harç ve masraflar toplamından ibaret olan ön 
alım bedelini depo etmesi gerekir. Ancak, davacı tapuda yapılan satış söz-
leşmesinin tarafı olmadığından bedelde muvazaa iddiasında bulunabilir 
ve bu iddiasını her türlü delille kanıtlayabilir.

Davalı ise satış akdinin tarafı olduğundan, bu akdin bedele ilişkin kıs-
mının muvazaalı olduğunu, gerçek satış bedelinin tapudaki miktarın üs-
tünde bulunduğunu iddia edemez. Zira bir kimse 3. kişilere karşı yaptığı 
akitle bağlı olup kendi yaptığı muvazaalı işlemden, kendi yararına sonuç 
çıkartamaz. Başka bir ifadeyle, bir kimse 3. kişilere karşı kendi muvaza-
asına dayanamaz. Bu durum, kimse kusurlu hareketinden kendi lehine 
sonuç çıkaramaz kuralının doğal bir sonucudur. 

Somut olayda, her ne kadar mahkemece, davalının gerçek satış bedeli-
nin tapuda gösterilenden daha yüksek olduğu yönündeki savunmasına da 
değer verilerek davanın reddine karar verilmiş ise de satış akdinin tarafı 
olan davalının bedelde muvazaa iddiası dinlenemeyeceğinden, yukarıda 
açıklanan ilkeler doğrultusunda işin esası hakkında inceleme yapılarak 
oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile 
yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir. 

Kabule göre de davalının, dava konusu pay üzerindeki takyidatları kal-
dırmış olması, satış bedelinin tespiti ve depo edilmesi aşamalarında na-
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zara alınacağından, bu hususun da davanın reddine gerekçe gösterilmesi 
doğru görülmemiş; bu nedenlerle hükmün bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde 
yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzelt-
me yolu açık olmak üzere, 28.11.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

HİSSELİ ARAZİ • FİİLİ TAKSİM • ÖNALIM
•

KÖTÜNİYET İDDİASI

ÖZET: Kötüniyet iddiası davanın her aşamasın-
da ileri sürülebileceği gibi mahkemece de res’en 
dikkate alınır.
Hisseli arazinin paylaş paydaşlarının arazi üze-
rinde fiili bir taksim ilişkisi yaparak her paydaşın 
arazinin belli bir bölümünü kullanması halinde o 
arazide önalımdan söz edilemez.
Y. 14. HD. E: 2016/12700 K: 2020/378 T. 14.01.2020

Dava, ön alım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil istemine 
ilişkindir. 

Davacı vekili, müvekkilinin paydaşı olduğu dava konusu 115 ada 6 
parsel sayılı taşınmazda, 10.12.2015 tarihli satış işlemiyle davalıya sa-
tılan hissenin ön alım hakkı nedeniyle müvekkili adına tesciline karar 
verilmesini talep etmiştir.

Davalı, dava konusu taşınmazda satın aldığı hissenin durumunun sa-
tıcılardan sorulmasını istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, 115 ada 6 parsel sayılı taşınmazda 
davalı adına kayıtlı ½ payın iptali ile davacı adına tapuya tesciline karar 
verilmiştir. 

Hükmü, davalı temyiz etmiştir. 

Ön alım hakkı paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda bir pay-
daşın taşınmaz üzerindeki payını kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye 
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satması halinde diğer paydaşlara bu satılan payı öncelikle satın alma yet-
kisi veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar 
ve satışın yapılmasıyla kullanılabilir hale gelir. 

Ön alım davasına konu paya ilişkin taşınmaz paydaşlarca 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 da-
vacının tapuda yapılan satış nedeniyle ön alım hakkını kullanması Türk 
Medeni Kanununun 2. maddesinde yer alan dürüst davranma kuralı ile 
bağdaşmaz. Kötüniyet iddiası 14.02.1951 tarihli ve 17/1 sayılı Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca davanın her aşamasında ileri sürüle-
bileceği gibi mahkemece de kendiliğinden nazara alınması gerekir. Bu gibi 
halde savunmanın genişletilmesi söz konusu değildir. Eylemli paylaşma-
nın varlığı halinde davanın reddi gerekir.

Somut olaya gelince; davalı temyiz aşamasında, taşınmaz üzerinde fiili 
taksim bulunduğunu ileri sürmüştür. Yargılama aşamasında dava konu-
su ön alıma konu payın bulunduğu taşınmazın başında keşif yapılmamış, 
fiili taksimin olup olmadığı açıklığa kavuşturulmamıştır. Yukarıdaki ilke-
de açıklandığı üzere, fiili taksim savunması davanın her aşamasında ileri 
sürülebilir. Bu nedenle, davalının ileri sürdüğü fiili taksim savunmasının 
araştırılması, yerinde keşif yapılarak tarafların tüm delillerinin toplanma-
sı, özellikle dava konusu taşınmazda davacının ve davalıya pay satanların 
kullandığı yer olup olmadığı, bu bölümlerin kullanımına itirazın bulunup 
bulunmadığının araştırılması, keşifte gösterilecek yerlerin fen bilirkişisi 
tarafından denetime elverişli şekilde düzenlenecek krokide işaretlenmek 
suretiyle eylemli paylaşımın olup olmadığı tespit edilerek, sonucuna göre 
bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru gö-
rülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 
hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana 
iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere, 14.01.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.



YARGITAY 15. HUKUK DAIRESI

DELİL TESPİTİ GİDERLERİ • YARGILAMA GİDERLERİ 

ÖZET: Delil tespiti dosyası asıl dava dosyasının 
eki sayılır ve asıl dava ile birleştirilir.
Delil tespiti giderleri yargılama gideri olduğun-
dan asıl davanın değerine dahil edilemez.*
Y. 15. HD. E: 2018/3053 K: 2018/3275 T. 19.09.2018

Dava araç tamirinden kaynaklanan zararın tahsili istemiyle açılmış 
olup mahkemece ıslah dilekçesi gözetilerek davanın kısmen kabulüne 
dair verilen hüküm, davalı vekilince temyiz olunmuştur.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair 
temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Delil tespiti dosyası, asıl dava dosyasının eki sayılır ve onunla bir-
leştirilir (HMK 405/1). Bu sebeple dava ile ilgili olan delil tespiti dosyası 
sebebiyle yapılan ve HMK'nın 323. maddesinde sayılan giderler de yar-
gılama giderine dahildir. Delil tespiti giderleri yargılama gideri olduğun-
dan dava değerine dahil edilemez. Bu sebeple dava açılarak istenmesine 
gerek olmadığı gibi buna rağmen istenmesi halinde de asıl alacak olarak 
hükmedilemez. Bu genel kurallara göre mahkemece davacının yaptığı de-
lil tespiti giderlerinin yargılama giderlerinden sayılması ile HMK'nın 323. 
maddesi gereğince tarafların haklılığı oranında paylaştırılarak sonuca 
göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekildeki hüküm tesisi doğru ol-
madığı gibi alacağın ıslah edilen kısmına ıslah tarihinden itibaren faiz 
yürütülmesi gerekirken tamamına dava tarihinden itibaren faiz uygulan-
ması da hatalıdır. Kararın bu nedenlerle bozulması gerekir ise de; yapılan 
yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 6100 sayı-
lı HMK'nın geçici 3. maddesinin yollamasıyla uygulanması gereken mül-
ga 1086 sayılı HUMK’un 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek 
onanması gerekmiştir.

* Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 13.02.2017 T. 2016/6323 -2017/1534 sayılı kararı da 
aynı doğrultudadır. 



487Yargıtay Kararları

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz 
itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle mahkeme kararının 
hüküm kısmının 1. bendindeki cümlenin çıkartılarak yerine "Davanın ıs-
lah dilekçesi gözetilerek kısmen kabülüne, 46.500,00 TL'nin 32.500,00 
TL'sinin dava, 14.000,00 TL'sinin ıslah tarihi olan 02/12/2015 tarihin-
den itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilme-
sine" cümlesinin yazılmasına, yine hüküm ksımının 3 nolu bendinin 
sonuna gelmek kaydıyla "934,50 TL tespit giderinin kabul edilen kısma 
göre 877,86 TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalanının 
davacı üzerinde bırakılmasına" cümlesinin eklenmesine, kararın değişti-
rilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödediği temyiz peşin 
harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunu-
labileceğine 19.09.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İSTİRDAT DAVASI • KÖTÜNİYET TAZMİNATI

ÖZET: İstirdat davasında karşı taraftan kötüniyet 
tazminatı talep edilebilmesi mümkün değildir.
Y. 15. HD. E: 2019/475 K: 2019/4404 T.06.11.2019

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan istirdat istemi-
ne ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne, davacının icra tehdidi altın-
da ödediği 49.307,90 TL ile asıl alacak üzerinden %20 oranında hesapla-
nan 8.000,00 TL kötüniyet tazminatının davalıdan tahsiline dair verilen 
kararın davalı vekili tarafından temyizi üzerine Yargıtay 23. Hukuk Daire-
si’nin 13.11.2018 tarih, 2016/7352 Esas ve 2018/5252 Karar sayılı ilâmı 
ile onanmasına karar verilmiş, davalı bu kez yasal süresi içerisinde karar 
düzeltme talebinde bulunulmuştur.

Karar düzeltme talebinin kural olarak temyiz incelemesini yapan Yar-
gıtay Hukuk Dairesince incelenmesi gerekmekte ise de; Yargıtay Büyük 
Genel Kurulu'nun 09.02.2018 gün 2018/1 sayılı işbölümü kararı ile arsa 
payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan ve 01.07.2016 
tarihinden sonra temyiz ya da karar düzeltme talepli olarak Yargıtay'a ge-
len dosyalardaki temyiz ya da karar düzeltme taleplerini incelemek görevi 
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Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'ne verildiğinden karar düzeltme talebi Daire-
mizce incelenmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilâmında 
benimsenen gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme nedenleri 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı Hu-
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesinde sayılan neden-
lerden hiç birisine uygun görülmemiş, reddi gerekmiştir. 

2-2004 sayılı İcra İflâs Kanunu’nun 72/7. maddesinde takibe itiraz et-
memiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir 
parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahsın ödediği tarihten 
itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye baş-
vurarak paranın geriye alınmasını istiyebileceği hususu düzenlenmiş-
tir. Mahkemece davanın kabulüne, davacının icra tehdidi altında öde-
diği 49.307,90 TL ile asıl alacak üzerinden %20 oranında hesaplanan 
8.000,00 TL kötüniyet tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş ise 
de; istirdat davasında davalının kötüniyet tazminatına mahkûm edilme-
sine ilişkin bir yasal düzenleme mevcut olmadığından mahkemece kötü-
niyet tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesinin doğru olmadığı 

karar düzeltme aşamasında bu kez yapılan incelemede anlaşıldığın-
dan karar düzeltme isteminin kabulü ile hükmün bozulması gerekir ise 
de incelemeye konu onama kararının kaldırılarak 6100 sayılı HMK'nın 
geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken mülga 1086 sayılı 
HUMK’un 438/VII. maddesi uyarınca yerel mahkeme kararının düzeltile-
rek onanması uygun bulunmuştur. 

SONUÇ

 Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalı vekilinin sair karar dü-
zeltme isteğinin reddine, 2. bentte yazılı nedenlerle kabulü ile Yargıtay 
23. Hukuk Dairesi’nin 13.11.2018 tarih, 2016/7352 Esas ve 2018/5252 
Karar sayılı onama kararının kaldırılarak yerel mahkeme kararının hü-
küm kısmının 2. bendinin karar metninden çıkartılarak yerine “Davalının 
kötüniyet tazminatına mahkûm edilmesi yönündeki talebin usul ve yasaya 
uygun olmaması nedeniyle reddine” cümlesinin yazılmasına, kararın de-
ğiştirilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödenenden 5766 
sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Ka-
nunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 143,50 TL Yargıtay baş-
vurma harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan harcın temyiz eden 
davalıya iadesine , ödediği karar düzeltme harcının istek halinde karar 
düzeltme isteyen davalıya iadesine, 06.11.2019 gününde oybirliğiyle ka-
rar verildi.
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MENFİ TESPİT DAVASI • KISMİ ÖDEME 
•

KÖTÜNİYET TAZMİNATI

ÖZET: Alacaklının kendisine yapılmış olan bir 
miktar kısmı ödemeyi düşmeden borcun tama-
mını tahsili için yaptığı icra takibinde kötü niyetli 
olduğu kabul edilerek kötüniyet tazminatına hük-
medilmelidir.
Y. 15. HD E: 2019/2681 K.2020/370 T.10.02.2020

Takip tarihinde yürürlükte olan İcra ve İflas Kanunu’nun 72/5. fıkra-
sında “... takibinin haksız vekötüniyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzeri-
ne, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararının da alacaklıdan tahsili-
ne karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu 
alacağın yüzde kırkından aşağı olamaz" hükmü yer almaktadır. Davalı 
tarafından yapılan icra takibinden önce temlikname uyarınca davacı ta-
rafından davalıya 59.005,12 TL ödeme yapıldığı, buna rağmen bu miktar 
icra takibinde düşülmeksizin takibe geçilmesinde davalı kötüniyetli olup, 
mahkemece 59.005,12 TL üzerinden davacı lehine kötüniyettazminatına 
hükmedilmesi gerekirken bu talep hakkında yazılı şekilde hüküm ku-
rulması doğru olmamıştır. Kararın bu nedenle bozulması gerekirse de 
yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerek-
tirmediğinden, 6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 
sayılı HUMK’un 438/VII. maddesi uyarınca kararın düzeltilerek onanması 
uygun görülmüştür.

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının tüm, davacının sair 
temyiz itirazlarının reddine, davacının temyiz itirazlarının 2. bent uyarın-
ca kabulü ile kararın hüküm kısmının 1. bendinin ''fazlaya ilişkin kısım 
yönüyle talebin reddine'' cümlesinden sonra "davalının kötüniyetli talepte 
bulunduğu 59.005,12 TL'nin %20'si olan 11.801,02 TLkötüniyet tazmina-
tının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine," cümlesinin eklenmesine, 
kararın değiştirilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağı-
da yazılı bakiye 4.835,60 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan 
alınmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar 
düzeltme isteminde bulunulabileceğine 10.02.2020 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.



YARGITAY 17. HUKUK DAIRESI

SİGORTA SÖZLEŞMESİ • ZAMANAŞIMI

ÖZET: Kasko sigorta sözleşmesinden kaynakla-
nan maddi tazminat taleplerinde, sigorta ettiren 
ile sigortacının tarafı olduğu sözleşmeye daya-
nılmaktadır. Bu davalar 6102 sayılı TTK'nın 1420.
(TTK.1268) maddesi gereğince 2 yıllık zamana-
şımı süresine tabidir. Yine Kara Taşıtları Kasko 
Sigortası Genel Şartları C.9. maddesine göre; si-
gorta sözleşmesinden doğan bütün taleplerin iki 
yılda zamanaşımına uğrayacağı ve sözleşmeye 
dayanılarak açılan davalarda ceza zamanaşımı 
uygulanmayacağı hükümleri birlikte değerlen-
dirildiğinde, bu durumda mahkemece Davalının 
süresinde yaptığı zamanaşımı definin kabulü ile 
davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar ve-
rilmesi gerekir. 
Y.17. HD E:2016/10047 K: 2019/1448 T:13/02/2019 

Davacı vekili, müvekkili şirkete ait aracın davalı tarafından kasko si-
gortası ile sigortalandığını, şirket çalışanı ...'ün araçla seyir halindeyken 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştirdiği tek taraflı 
kazayla ilgili savcılık soruşturmasına kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karar verildiğini, davalıya yapılan başvurusu üzerine 02/07/2010 tarihin-
de verilen cevapta sürücünün alkollü olduğu bildirilerek tazminat tale-
binin red edildiğini, ... 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/142 esas 
2012/112 karar sayılı dosyası ile tazminat talepli dava açıldığını, ancak 
daini mürtehinin muvafakatının istendiği, muvafakat temin edilemediğin-
den davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğini, araç kredisi ödene-
rek davayı takip hakkının kazanıldığını, ... 16. Asliye Ticaret Mahkeme-
sinin 2011/142 esas 2012/112 karar sayılı dosyasında yapılan bilirkişi 
incelemesinde aracın hasarsız değerinin 35.000,00 TL, hurda değerinin 
15.000,00 TL olduğunun tespit edildiğini belirterek kaza nedeni ile araçta 
meydana gelen 35.000,00 TL zararın olay tarihinden itibaren işleyecek 
avans faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini dava ve talep etmiştir. 
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Davalı vekili, zamanaşımı nedeniyle davanın reddini, kaza anında araç 
sürücüsünün alkollü olduğunun nörolojik ve fiziki muayene ile tespit 
edildiğini, Kasko Genel Şartlarının teminatın dışında kalan zararları dü-
zenleyen 5.5 maddesine göre teminat dışı bırakıldığını belirterek davanın 
reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama, toplanan deliller ve 
benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacının davasının kısmen kabulü 
ile 17.230,00 TL'nin 22/06/2010 tarihi itibari ile avans faizi ile davalıdan 
tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, dair karar 
verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı vekili tarafından ayrı ayrı 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 vekilinin yerinde görülmeyen 
tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan maddi tazminatın tah-
sili istemine ilişkindir.

Davacı taraf, daha önce aynı talebe ilişkin olarak ... 16. Asliye Ticaret 
Mahkemesinin 2011/142 Esas sayılı dosyası ile dava açmış, mahkemece 
17.05.2012 tarihli ve 2011/142 Esas, 2012/112 sayılı kararı ile davanın 
açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Açılmamış sayılan dava, iş bu 
davanın zamanaşımını kesen bir dava olarak kabul edilemez. Zira dava-
nın açılması ile meydana gelen zamanaşımının kesilmesi durumu, dava-
nın açılmamış sayılması ile hükümsüz hale gelir. Dolayısıyla davanın açıl-
mamış sayılması ile davacı tarafça, hiç dava açılmamış gibi düşünülmesi 
gerekir. 

Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat taleplerin-
de, sigorta ettiren ile sigortacının tarafı olduğu sözleşmeye dayanılmakta-
dır. Bu davalar 6102 sayılı TTK'nın 1420.(TTK.1268) maddesi gereğince 
2 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Yine Kara Taşıtları Kasko Sigortası 
Genel Şartları C.9. maddesine göre; sigorta sözleşmesinden doğan bütün 
taleplerin iki yılda zamanaşımına uğrayacağı ve sözleşmeye dayanılarak 
açılan davalarda ceza zamanaşımı uygulanmayacağı hükümleri birlikte 
değerlendirildiğinde, bu durumda mahkemece davalı ...vekilinin süresin-
de yaptığı zamanaşımı definin kabulü ile davanın zamanaşımı nedeniyle 
reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle işin esasına girile-
rek karar verilmesi doğru görülmemiştir.
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SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin yerinde 
görülmeyen tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıkla-
nan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 
BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 15,20 TL kalan onama harcının 
temyiz eden davacıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde tem-
yiz eden davalıya geri verilmesine 13/02/2019 gününde oybirliğiyle karar 
verildi. 

İBRANAME • HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 

ÖZET: Kazada cismani zarara uğrayan davacılara 
davadan önce ödeme yapıldığı, taraflar arasında 
02.01.2009 tarihli ibraname imzalandığı, eldeki 
davanın ise KTK'nın 111. maddesinde düzenle-
nen 2 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra 
28.02.2012 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. 
Buna göre açılan davanın reddine karar verilme-
si gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru 
görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulmasına 
karar vermek gerekmiştir.
 Y.17. HD E: 2018/5829 K: 2019/7804 T: 19/06/2019

Davacılar vekili, müvekkillerinin meydana gelen kazada yaralandıkla-
rını ve malul olduklarını, kazaya neden olan aracın trafik sigortası bu-
lunmadığından davalının zarardan sorumlu olduğunu, davalı tarafından 
davadan önce kısmi ödeme yapıldığını ancak zararın tamamen karşılan-
madığını açıklayıp 1.500,00'er TL maddi tazminat talebinde bulunmuş, 
ıslah dilekçesi ile talebini artırmıştır.

Davalı vekili, müvekkilince davacıya ödeme yapıldığını açıklayıp dü-
zenlenen ibraname sebebi ile davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere göre, davanın kabulü davacı ... için 
45.823,98 TL, davacı ... için 9.299,56 TL'nin tahsiline karar verilmiş; hü-
küm, davacılar vekili ile davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçe-
sinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya 



493Yargıtay Kararları

aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itiraz-
larının reddine karar vermek gerekmiştir. 

2-Dava, trafik kazası nedeniyle cismani zarara dayalı maddi tazminat 
istemine ilişkindir.

Davacılar vekili, müvekkillerinin meydana gelen kazada yaralandık-
larını ve malul kaldıklarını ileri sürerek tazminat talebinde bulunmuş, 
davalı vekili, davacıların zararlarının davadan önce karşılandığını ve ibra 
edildiklerini savunmuş; mahkemece, davalının bu savunması üzerinde 
durulmayarak tazminata hükmedilmiştir.

Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 111. maddesi uyarınca, tazminat 
miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan 
anlaşmalar veya uzlaşmalar, yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal 
edilebilirler. Yasa’nın bu hükmünden yararlanmak için ibra belgesinin 
iptalinin açıkça ve ayrıca istenmesine gerek olmayıp, dava sırasında bu 
husus ileri sürülebileceği gibi, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde hü-
kümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir irade açıklaması da yeterlidir. 
Yasada belirtilen 2 yıllık süre hak düşürücü süre olup, mahkemece re'sen 
dikkate alınmalıdır.

Somut olaya bakıldığında; kazada cismani zarara uğrayan davacılara 
davadan önce ödeme yapıldığı, taraflar arasında 02.01.2009 tarihli ibra-
name imzalandığı, eldeki davanın ise KTK'nın 111. maddesinde düzenle-
nen 2 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra 28.02.2012 tarihinde açıl-
dığı anlaşılmaktadır. Buna göre açılan davanın reddine karar verilmesi 
gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu 
nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir. 

3-Davacılar vekilince eldeki dava ilk olarak Gaziantep 1.Asliye Hukuk 
Mahkemesinde açılmış, Gaziantep 1.Asliye Hukuk Mahkemesince yet-
kisizlik kararı verilmesi üzerine yargılamaya İstanbul 23. Asliye Hukuk 
Mahkemesinde devam edilmiş, İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesince 
de görevsizlik kararı verilerek yargılamaya İstanbul 5. Asliye Ticaret Mah-
kemesinde devam edilmiştir.

6100 Sayılı HMK'nun 331/2. maddesinde "görevsizlik, yetkisizlik veya 
gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edil-
mesi halinde yargılama giderlerine o mahkemece hükmedileceği..." dü-
zenlenmiştir. 

Buna göre davalı lehine HMK 331/2 maddesi ve Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesi gereğince daha önce verilen görevsizlik ve yetkisizlik kararları 
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nedeniyle vekalet ücretlerine hükmedilmesi gerekirken vekalet ücretine 
hükmedilmemiş olması da doğru değildir.

4-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre; davalı vekilinin sair temyiz 
itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin tüm 
temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan neden-
lerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMA-
SINA; (4) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz 
itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, duruşmada vekille 
temsil olunmayan davalı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığı-
na, aşağıda dökümü yazılı 13,00 TL kalan onama harcının davacılardan 
alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri 
verilmesine 19/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TRAFİK KAZASI • ÖDEME • İBRANAME

ÖZET: Destek tazminatı öncelikle ödeme tarihin-
deki verilere göre hesaplanmalı, ödenmesi ge-
reken miktarla ödenen miktar arasında KTK'nın 
111. maddesinde belirtildiği şekilde fahiş bir fark 
olup olmadığı değerlendirilmelidir. Şayet öden-
mesi gereken destek tazminatı ile ödenmiş olan 
miktar arasında fahiş fark olduğu saptanırsa ib-
ranamenin makbuz hükmünde olduğu kabul edi-
lerek rapor tarihindeki verilere göre hesaplanan 
tazminat tutarından, davalı tarafından yapılan 
ödemelerin güncellenerek düşülmesi sonucun-
da oluşan duruma göre (davalı lehine oluşan 
kazanılmış haklar gözetilerek) karar verilmesi 
gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru 
görülmemiştir. 
Y.17. HD E: 2016/19920 K: 2019/8605 T:26/09/2019

Davacı vekili; 02/10/2011 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 
müvekkillerinin murisinin vefat ettiğini, oluşan kazada murisin bir ku-
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surunun bulunmadığını, karşı tarafın kusurlu olduğunu, kusurlu aracın 
kaza tarihinde davalı ... şirketi bünyesinde sigortalı olduğunu, açıklanan 
nedenlerle şimdilik ... için 1.000,00 TL maddi tazminatın tüm davalılar-
dan 20.000,00 TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalılar-
dan, ... için 1.000,00 TL maddi tazminatın tüm davalılardan, 10.000,00 
TL manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki davalılardan alınarak mü-
vekkiline ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekilleri; davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davacılar ... 
ve ...'un davalı ... aleyhine açmış oldukları maddi manevi tazminat talep-
lerinin feragat nedeniyle reddine, davacı ...'un, ... aleyhine açmış olduğu 
manevi tazminat talebinin kabulü ile 10.000,00 TL manevi tazminatın 
davalı ...'dan kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsili ile 
davacıya ödenmesine, davacı ...'un, ... aleyhine açmış olduğu manevi taz-
minat talebinin kısmen kabulü ile 10.000,00 TL manevi tazminatın davalı 
...'dan kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsili ile davacıya 
ödenmesine, davacı ... 

...'un sigorta şirketi aleyhine açmış olduğu maddi tazminat davasının 
kabulü ile 3.936,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleye-
cek yasal faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, davacı ...'un 
sigorta şirketi aleyhine açmış olduğu maddi tazminat davasının kısmen 
kabulü ile 293,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek 
yasal faizi ile davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş, 
hüküm davalı ... şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Karar tarihi itibariyle temyiz kesinlik sınırı 2.190,00 TL olup, davacı 
... yönü ile hükmedilen maddi tazminat miktarı 293,00 TL, olduğundan 
karar tarihi itibariyle kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz is-
temleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi, 1.6.1990 gün 
3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtay'ca da temyiz iste-
minin reddine karar verilebilir. Açıklanan nedenlerle davacı ... yönü ile 
hükmedilen maddi tazminat miktarı kesin olduğundan davalı ... şirketi 
vekilinin temyiz istemlerinin reddine karar vermek gerekmiştir. 

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma taz-
minatı ile manevi tazminat istemine ilişkindir.

KTK'nun 111. maddesi uyarınca tazminat miktarlarına ilişkin olup da 
yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar ya-
pıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Yasa’nın bu hük-
münden yararlanmak için ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca isten-
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mesine gerek olmayıp, dava sırasında bu husus ileri sürülebileceği gibi, 
yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine 
ilişkin bir irade açıklaması da yeterlidir. Yasada belirtilen 2 yıllık süre 
hak düşürücü süre olup, mahkemece res'en dikkate alınması gerekir.

Somut olayda; olay nedeniyle davalı ... şirketi tarafından davacılara 
poliçe hükümleri gereğince 15.12.2011 tarihinde ödeme yapılmış ve taraf-
lar arasında aynı tarihli ibraname imzalanmıştır. Davalı ... şirketi dava-
cılara ödeme yapılarak ibra edildiğini beyanla buna ilişkin ibra belgesini 
sunmuş, alınan ibraname dolayısıyla sorumluluklarının sona erdiği sa-
vunmasında bulunmuştur. Davacılar, ibranamenin düzenlendiği tarihten 
yaklaşık üç yıl sonra verilen tazminatı az bularak dava ikame etmiştir. 
Mahkeme, davalı ... şirketinin anılan savunması üzerinde durmamış, bi-
lirkişi raporuna itibar ederek hüküm kurmuştur. 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu'nun “Sorumluluğa İlişkin Anlaşmalar” başlıklı 111. mad-
desi uyarınca tazminat miktarlarına ilişkin anlaşmaların iptali koşulu 

belirlenmiştir. Anılan düzenlemeye göre tazminat miktarlarına ilişkin 
olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaş-
malar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Yasada 
belirtilen 2 yıllık süre, hak düşürücü süre olup mahkemece bunun re'sen 
dikkate alınması gerekir.Eldeki davada dava tarihinin 26.03.2014 olma-
sına göre, KTK 111. maddesinde öngörülen 2 yıllık hak düşürücü sürenin 
somut olayda değerlendirilmesi gerekmektedir. 

3-Dosya kapsamından davalı tarafça davacılara 458,00TL ve 
9.717,00TL ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan hesap 
bilirkişi raporunda sadece davacılar için ödenen miktar güncellenerek 
hesaplanan tazminattan mahsup edilmiş, ancak bilirkişi raporunda KTK 
111. maddesine göre bir değerlendirme yapılmamıştır. Eksik inceleme ile 
karar verilemez.

Bu durumda; destek tazminatı öncelikle ödeme tarihindeki verilere 
göre hesaplanmalı, ödenmesi gereken miktarla ödenen miktar arasında 
KTK'nın 111. maddesinde belirtildiği şekilde fahiş bir fark olup olmadığı 
değerlendirilmelidir. Şayet ödenmesi gereken destek tazminatı ile öden-
miş olan miktar arasında fahiş fark olduğu saptanırsa davacı ... tarafından 
daha önce verilen ibranamenin makbuz hükmünde olduğu kabul edilerek 
rapor tarihindeki verilere göre hesaplanan tazminat tutarından, davalı ta-
rafından yapılan ödemelerin güncellenerek düşülmesi sonucunda oluşan 
duruma göre (davalı lehine oluşan kazanılmış haklar gözetilerek) karar 
verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
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SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı ... yönü ile hük-
medilen maddi tazminat miktarı kesin olduğundan davalı ...Ş. vekilinin 
temyiz istemlerinin REDDİNE, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle 
davalı ...Ş. vekilinin temyiz istemlerinin kabulü ile hükmün BOZULMA-
SINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...Ş.'ye geri 
verilmesine 26/09/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 19. HUKUK DAIRESI

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI • DAVA ŞARTI

ÖZET: Aynı konuda mükerrer ilamsız takip yapı-
lamaz. 
Usulüne uygun yapılmış bir takibin bulunması iti-
razın iptali davasında dava şartıdır.
Mükerrer ilamsız takipte itirazın iptali davası için 
dava şartının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.
Y. 19. HD. E: 2019/2549 K: 2019/5602 T: 18.02.2019

Davalı vekili, alacaklının takip konusu yaptığı faturaların, daha önce 
Elazığ 3. İcra Müdürlüğü’nün 2012/2893 esas, Malatya 2. İcra Müdürlü-
ğü’nün 2005/4904 esas ve Afşin İcra Müdürlüğü’nün 2008/3 esas sayılı 
dosyası ile takibe konu edildiğini, davacı tarafca Malatya 1. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde ve Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde itirazın iptali 
davaları açıldığı, mahkemelerce her bir dosya için yetkisizlik kararı ve-
rildiği, yetkisizlik kararı üzerine Afşin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 
açılan itirazın iptali davasında da davanın açılmamış sayılmasına karar 
verildiği, davacının verilen bu kararlar kesinleşmeden Afşin İcra Müdür-
lüğü’nde davaya konu 2013/1254 esas sayılı takibi başlattığını, kararlar 
kesinleşmediğinden derdestlik itirazında bulunduklarını, kararlar kesin-
leşmişse de kesin hüküm itirazında bulunduklarını, takip konusu yapılan 
borcun zamanaşımına uğradığını, Vergi Usul Kanunu’nun 253. madde-
sinde belirtilen 5 yıllık fatura saklama süresinin sona erdiğinden takibe 
dayanak faturaların delil olarak gösterilemeyeceğini, davalının davacıya 
borcu bulunmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini iste-
miştir.

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller ve benimsenen bilirki-
şi raporuna göre, davacının davalı aleyhine fatura alacağının tahsili ama-
cıyla takip başlattığı, bilirkişinin 20.01.2016 havale tarihli raporu dikkate 
alındığında davalı tarafın zamanaşımı ve derdestlik itirazlarının yerinde 
olmadığı, davacının asıl alacak ve faiz olmak üzere toplam 23.399.-TL 
alacağı olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü 
ile davalının Afşin İcra Müdürlüğü’nün 2013/1254 esas sayılı dosyasına 
yapmış olduğu itirazın 11.456.-TL asıl alacak ve 11.943.-TL işlemiş faiz 
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olmak üzere toplam 23.399.-TL üzerinden iptaline, takibin devamına ve 
davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmiş, 
hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Dava, üç adet faturaya dayalı itirazın iptali davasıdır. Davacı-alacaklı 
takip dayanağı faturalarla ilgili olarak dava konusu Afşin İcra Müdürlü-
ğü’nün 2013/1254 esas sayılı takip dosyasından önce aynı faturalara da-
yalı olarak Malatya 2. İcra Müdürlüğü’nde takip yapmış olup, yetki itirazı 
üzerine bu takip Afşin İcra Müdürlüğü’ne gelerek 2008/3 esas numarası 
almıştır. 

İİK'nin 68/1 maddesi gereğince mükerrer ilamsız takip yapılamaz. Usu-
lüne uygun yapılmış bir takip bulunması itirazın iptali davasının görülme-
si için dava şartıdır. Dava konusu takip mükerrer ilamsız takip olduğu 
için usulüne uygun bir takip olmadığından itirazın iptali davası için dava 
şartı gerçekleşmemiştir. Bu itibarla davanın usulden reddi gerekirken, 
işin esasına girilerek karar verilmesi doğru olmamıştır.

Ayrıca mahkemece H.M.K.’nun 266. maddesine aykırı olacak şekilde 
bir hukukçunun bilirkişi olarak görevlendirilmesi de doğru olmamıştır. 
Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılan husus bilirkişi tarafından değil, 
hakim tarafından incelenip sonuçlandırılacak bir husustur. Açıklanan ne-
denlerle hükmün bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın 
istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 18.12.2019 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi. 



500 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

İCRANIN İADESİ • İCRA MEMURU • İŞLEMLERİ ŞİKAYET

ÖZET: İcranın iade edilmesine yönelik İcra Mü-
dürlüğü işlemleri İİK 16. maddesi kapsamında 
şikayete tabi işlemlerdir. 
Bu işlemlerin iptali için genel mahkemelerde 
dava açılamaz.
Y. 19. HD E: 2018/813 K: 2019/5601 T.18.12.2019

İİK. 72/V maddesinin ilgili kısmı “Dava borçlu lehine hükme bağlanır-
sa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre 
ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale 
iade edilir.” şeklindedir. Bu durumda icra müdürlüğüne icranın eski hale 
iadesi için yapılacak başvuru ve bu başvuru bakımından icra müdürlü-
ğünün yaptığı işlemler davacı tarafından dava konusu yapılmış ise de, bu 
talep icra müdürlüğünün işlemini şikayet mahiyetinde İİK 16. maddesin-
de yazılı şikayet yolu olup, davacının davası bu mahiyette değerlendiril-
melidir. Hal böyle olunca ilk derece mahkemesi tarafından icra hukuk 
mahkemesine görevsizlik karar verilmesi gerekirken, işin esasına giril-
mesi ve istinaf mahkemesince de bu husus gözetilmeden davalının istinaf 
başvurusunun esastan reddedilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle 
bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMA-
SINA, dava dosyasının Antalya 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne, Dairemiz 
ilamından bir örneğin de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Da-
iresi’ne gönderilmesine, peşin harcın istek halinde temyiz eden davalıya 
iadesine, 18/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YABANCI PARA BORCU • İCRA İNKAR TAZMİNATI

ÖZET: Yabancı para üzerinden icra inkar tazmina-
tına hükmedilemez.
Yabancı paranın takip tarihindeki Türk Lirası de-
ğeri matrah yapılarak icra inkar tazminatı hesap-
lanır.*
Y.  19. HD E: 2018/380 K: 2019/5555 T.12.12.2019

Mahkemece, davacının alacak iddiasının kanıtlandığı gerekçesiy-
le davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiş, hükmün 
taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 2014/16511 esas 
ve 2015/2144 karar ve 10/09/2018 tarihli bozma ilamında özetle ‘‘Dava 
Euro üzerinden düzenlenen faturaya dayalı olarak girişilen icra takibine 
itirazın iptali istemine yöneliktir. Davacı alacaklı takip talebinde fatura 
bedeli 64.331,37 Euro üzerinden TL karşılığı harç bedelini belirterek 
takibe girişmiştir. Davalı ticari defterlerinde fatura bedelinin TL olarak 
kaydedilmiş olması davanın Euro üzerinden düzenlenmiş fatura tutarını 
Euro olarak talep etmesine engel değildir. Mahkemece bu yön üzerinde 
durulmaksızın yeterli araştırma ve incelemeyi içermediği gibi Yargıtay de-
netimine de elverişli bulunmayan bilirkişi raporuna itibar edilerek, yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bu durum karşısında mahkemece 
davacı yanın alacak tutarının tespitine yönelik, gerektiğinde bilirkişiden 
ek rapor alınarak tüm deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle varıla-
cak uygun sonuç dairesinde bir hüküm tesisi için hükmün bozulmasına 
karar vermek gerekmiştir.’’ gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar ve-
rilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılamada toplanan de-
lillere göre, taraflar arasındaki alacağın 14/12/2007 tarih ve 4176 seri 
numaralı fatura alacağı olduğu fatura bedelinin kısmen ya da tamamen 
ödendiğine dair bir kayıt olmadığı ve fatura bedelinin 64.331,37 Euro 
olduğu, davacı tarafından davalının temerrüde düşürüldüğüne dair bir 
belge ibraz edilemediği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne, Gebze 
3. İcra Müdürlüğü'nün 2008/4143 esas sayılı dosyasında başlatılan icra 
takibininde 64.331,37 Euro asıl alacak bakımından takibin devamı ile 
davalının itirazının bu miktar bakımından iptaline, asıl alacak tutarının 
% 20'si oranında icra inkar tazminatının kabulü ile bu tutarın davalıdan 

* Yargıtay19 hukuk dairesinin 11.11.19 T. 2018/2610- 2019/ 5059 ve 2018 /756 -2019 
2405 sayılı kararları da aynı doğrultudadır.
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alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar veril-
miş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyulmuş ve verilen yeni kararda davalının itira-
zının 64.331,37 Euro asıl alacak bakımından iptaline, takibin bu miktar 
üzerinden devamına, asıl alacağın % 20 oranında icra inkar tazminatın-
dan davalının sorumlu tutulmasına karar verilmiştir. Ancak takip tale-
binde asıl alacak olan 64.331,37 Euroya takip tarihinden itibaren avans 
faizi talep edilmiş ise de yabancı para alacağında 3095 sayılı Kanunun 
4/a maddesi gereğince Devlet bankalarının bir yıl vadeli Euro mevduatına 
uyguladığı en yüksek oranda faize hükmedilmesi gerekir. Mahkemece bu 
şekilde karar verilmesi gerekirken döviz alacağına uygulanması mümkün 
olmayan avans faizi ile takibin devamına sebep olacak şekilde hüküm 
tesisi doğru olmamıştır. Ayrıca takip Euro üzerinden yapılmış ise de icra 
inkar tazminatı dövizin takip tarihindeki TL karşılığı matrah yapılarak 
hesaplanır. Döviz üzerinden icra inkar tazminatı verilemez. Mahkemece 
bu şekilde yapılan uygulama yanlış olmuştur. Keza takip 17.12.2008 ta-
rihinde başladığından icra inkar tazminat oranı % 40 olması gerekirken 
% 20 olarak hesaplanması da doğru olmamıştır. Açıklanan nedenlerle 
hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın 
istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 12/12/2019 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi.

KEFALET SÖZLEŞMESİ • KEFALET LİMİTİ

ÖZET: Kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi 
için kefalet limitinin açık şekilde belirlenmiş ol-
ması gerekir.
Y. 19. HD. E: 2017/4882 K: 2019/5617 T: 19.12.2019

Davacı vekili, davalıların, öncesinde ... Bank A.Ş, devredilmekle Bayın-
dırbank A.Ş. ünvanlı bankadan kredi kullanan dava dışı firmanın müşte-
rek borçlusu ve müteselsil kefili olduklarını, kredi kullandıran bankanın 
TMSF'ye devredilip sonrasında davacı şirkete temlik edildiğini, ödenme-
yen kredi borcu için başlatılan icra takibine davalıların haksız şekilde 
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itiraz ettiğini belirterek davalıların itirazlarının iptali ile davalılar aleyhine 
icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir. 

Davalı ... vekili, dava dışı şirket kredi kullanmadığından davalının ke-
faletinin de söz konusu olmadığını, takip öncesinde temerrüde düşürül-
mediğini, istemin zamanaşımına uğradığını savunarak davanın reddi ile 
davacı aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı ... vekili, takibe konu alacağın dayanaklarının takipte gösteril-
mediğini, ihtarname ile temerrüde düşürülmediğini, borcun zamanaşı-
mına uğradığını savunarak davanın reddi ile davacı aleyhine kötüniyet 
tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi 
raporuna göre, taraflar arasındaki kredi sözleşmesinin yapıldığı tarih-
te geçerli olan mülga 818 sayılı BK'nun 484. gerekse dava tarihinde yü-
rürlükte bulunan 6098 sayılı TBK’nun 583. maddeleri uyarınca kefalet 
sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, sözleşmede kefalet tutarının açıkça 
belli olması gerektiğinden davalıların sözleşme içerisinde sorumlu olacağı 
kefalet limiti ayrıca ve açıkça gösterilmediği gibi kefillerin sorumluluğuna 
dair muayyen bir miktarında belirtilmediği, davalıların sözleşmeyle bağlı 
olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hükme karşı davacı 
vekili istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

Bölge adliye mahkemesince, sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte 
bulunan 818 sayılı BK'nun 484.maddesi ile dava tarihinde yürürlükte bu-
lunan 6098 sayılı BK.'nun 583.maddesi gereğince kefalet sözleşmesinin 
geçerli olabilmesi için kefalet limitinin açıkça belli olması gerektiği ayrıca 
sözleşmede herhangi bir miktar da bulunmadığı, davalıların işbu sözleş-
meye bağlı olarak sorumlu tutulamayacakları ve davalılar açısından bu 
sözleşmenin geçersiz bulunduğu gerekçesiyle davacının istinaf başvuru-
sunun esastan reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından 
temyiz edilmiştir. 

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekili-
nin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle, muhakeme 
hukukuna ve maddi hukuka uygun bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkeme-
si 17. Hukuk Dairesi’nin 2017/398 esas ve 2017/492 karar ve 18.05.2017 
tarihli hükmün ONANMASINA, dosyanın İzmir 2.Asliye Ticaret mahke-
mesine gönderilmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden dava-
cıdan alınmasına, 19/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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KUR FARKI •  ÖDEMELER • ALACAĞIN DOĞUMU

ÖZET: Malın geri iadesi suretiyle yapılan ödeme-
ler ile çek keşide edilmek suretiyle yapılan öde-
melerde kur farkı istenemez.
Bono ile yapılan ödemelerde ödeme tarihi, hava-
le ve elden yapılan ise makbuz ve havale tarihi 
itibariyle kur farkı doğuruyorsa bu fark istenebi-
lir.
Y. 19. HD. E: 2018/965 K: 2019/5447 T: 05.12.2019

Davacı vekili, davacının davalıdan 04.04.2009 tarih ve 01957 seri nolu 
kur farkı faturası nedeniyle 100.071,50 TL alacaklı olduğunu, söz konu-
su faturanın davalıya kargo ile teslim edilmesine rağmen ödenmediğini 
ileri sürerek söz konusu alacağın fatura tarihinden itibaren işleyecek tica-
ri faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, kur farkı faturasının davalı şirkete tebliğ edilmediğini, 
taraflar arasında kur farkına ilişkin herhangi bir sözleşme ya da teamül 
olmadığını savunarak haksız davanın reddini istemiştir.

İlk derece mahkemesince, yapılan yargılama sonucunda, taraflar ara-
sında ticari ilişki bulunmakla birlikte, davacının davalıdan kur farkından 
doğan alacak talep edebileceğine ilişkin yazılı bir sözleşme bulunmadı-
ğı gibi taraflar arasında kur farkıyla ilgili bir uygulamada bulunmadığı, 
davacı tarafından kur farkı alacağından dolayı davalıya ihtarname gön-
derilmediği, davaya konu kur farkı faturasının tebliğ edildiğinin ispatla-
namadığı, davacının BK'nun 83. maddesi uyarınca alacağını yabancı para 
üzerinden isteme hakkına sahip iken, dövizle yapılan satışların TL'ye 
çevrilerek faturaların düzenlendiği, ödemelerin de TL olarak yapıldığı ve 
bu ödemelerin davacı tarafından kabul edildiği, böylece davacının tercih 
hakkını Türk Lirası üzerinden kullandığı, bu halde davacının kur farkı ta-
lebinde bulunamayacağı, davacı tarafın tahsilatı yaptığında kur farkından 
doğan fazlaya ilişkin alacağını saklı tuttuğunu da bildirmediği gerekçesiy-
le ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiş, hükme karşı davacı 
vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Bölge adliye mahkemesince, taraflar arasında kur farkı ödeneceğine 
ilişkin bir sözleşme veya daha önce davacı tarafça davalı tarafa kesilmiş 
kur farkı faturası da bulunmadığı, kur farkı ödeneceğine ilişkin taraflar 
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arasında teamül olduğunun davacı tarafça ispat edilemediği, mahkeme 
kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf 
başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince 
temyiz edilmiştir. 

Dava kur farkı alacağından kaynaklanmaktadır. Kur farkına esas olan 
faturalar incelendiğinde, satılan malların döviz karşılığının gösterildiği ve 
bu nedenle ödeme tarihlerine göre kur farkı istenebileceği anlaşılmak-
tadır. Ancak malın geri iadesi suretiyle yapılan ödemeler ile çek keşide 
edilmek suretiyle yapılan ödemelerde kur farkı istenemez. Bono ile ya-
pılan ödemelerde ödeme tarihi, havale ve elden yapılan ödemelerde ise 
makbuz ve havale tarihi itibariyle kur farkı doğuyorsa bu fark istenebilir. 
Bu durumda mahkemece bu ilkeye göre yaptırılacak bir hesaba göre ka-
rar verilmesi gerekirken tüm ödemeler yönünden kur farkı doğacağına 
dair bilirkişi raporu hükme esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesi 
bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, dava dos-
yasının Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne, Dairemiz ilamından bir 
örneğin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi’ne gön-
derilmesine, peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 
05/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 20. HUKUK DAIRESI

VESAYET İŞLERİ • YETKİLİ MAHKEME

ÖZET: Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıt-
lının yerleşim yerindeki mahkemelere aittir.
Y. 20. HD E: 2019/6282 K: 2020/730 T.13.02.2020

Kısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada 
İstanbul Anadolu ...... Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik 
kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemele-
rinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı bölge adliye 
mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yet-
kisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gere-
ğince bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi 
içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki 
yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belir-
lenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği dü-
şünüldü:

KARAR

Dava, 4721 sayılı TMK'nın 405. maddesi uyarınca vasi atanmasına iliş-
kindir.

İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayının MER-
NİS adresinin “...” olduğu gerekçesiyleyetkisizlik kararı verilmiştir. 

Refahiye Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlı adayının MERNİS adresi-
nin “... olduğu gerekçesiyle yetkisizlikkararı verilmiştir. 

Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yet-
ki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” 
Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli 
kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”

Dosya kapsamından, kısıtlı adayının yerleşim yeri adresinin “...” oldu-
ğu anlaşıldığından uyuşmazlığın İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahke-
mesince çözümlenmesi gerekmektedir. 
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. madde-
leri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince İstanbul Anadolu 4. 
Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 
13/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

VESAYET İŞLERİ • HÜKÜMLÜNÜN VESAYETİNDE YETKİ

ÖZET: Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıt-
lının yerleşim yerindeki mahkemeye aittir. Buna 
göre hükümlünün cezaevine girmeden önce ya-
şadığı yer mahkemesi vesayet işinde yetkilidir.
Y. 20 HD. E: 2019/6450 K: 2020/738 T: 13.02.2020

Dava, 4721 sayılı TMK'nın 407. maddesi uyarınca hükümlüye vasi 
atanmasına ilişkindir.

Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesince hükümlünün cezaevine girme-
den önceki adresinin ...olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir. 

Çayeli Sulh Hukuk Mahkemesince hükümlünün cezaevine girmeden 
önceki adresinin “...” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yet-
ki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir. 
“Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sü-
rekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”

Dosya kapsamından, hükümlünün cezaevine girmeden önceki yerle-
şim yeri adresinin ...” olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın Bakırköy 8. 
Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. mad-
deleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Bakırköy 8. 
Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 
13/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
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BİRDEN FAZLA YETKİLİ MAHKEME • SEÇİM HAKKI

ÖZET: Bir davada birden fazla yetkili mahkeme 
varsa, davacı bu mahkemelerden birinde dava 
açma konusunda seçimlik hakka sahiptir. 
Davacı davasını yetkili olmayan mahkemede 
açarsa seçme hakkı davalılara geçer.
Y. 20. HD. E: 2019/6437 K: 2020/705 T: 13.02.2020

Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.

Adana 2. Tüketici Mahkemesince, davalı tüketicinin ".... No:45 İç Kapı 
No:1 .../..." adresinde ikamet ettiği, 6502 sayılı Kanunun 73/5. fıkrasına 
göre davanın davalının ikametgahının bulunduğu ... Tüketici Mahkemesi-
nin bakması gerektiği belirtilerek yetkisizlik kararı verilmiştir.

... 2. Tüketici Mahkemesi ise, somut uyuşmazlıkta da seçimlik yetki 
halleri mevcut olup, davalının usulüne uygun bir yetki itirazı da bulunma-
dığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

6100 sayılı HMK'nın 19. maddesinde" (1) Yetkinin kesin olduğu dava-
larda, mahkeme yetkili olup olmadığını, davanın sonuna kadar kendili-
ğinden araştırmak zorundadır; taraflar da mahkemenin yetkisiz olduğu-
nu her zaman ileri sürebilir. (2) Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki 
itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bu-
lunan taraf, yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği 
mahkemeyi bildirir. Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz. (3) Mah-
keme, yetkisizlik kararındayetkili mahkemeyi de gösterir. (4) Yetkinin 
kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde ve usûlüne uygun olarak 
yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hâle gelir." 
şeklinde düzenlenmiştir.

HMK'nın 16. maddesinde düzenlenmiş ve söz konusu maddede "Hak-
sız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana 
geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yer-
leşim yeri mahkemesi de yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir. Bununla 
birlikte haksız fiilin trafik kazasından kaynaklandığı görülmekle 2918 sa-
yılı KTK'nın 110/2. madde ve fıkrasında yetkili mahkemeye ilişkin olarak 
"Motorlu araç kazalarından dolayı hukukî sorumluluğa ilişkin davalar, 
sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acen-
tenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın 
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vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir." düzenlemesine yer veril-
miştir. Yetkili Mahkemenin birden fazla olduğu hallerde seçimlik hak da-
vacıya aittir. 

6100 sayılı HMK'nın genel yetkiyi düzenleyen 6. maddesininin birinci 
fıkrasına göre; "Genel yetkilimahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin 
davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir." Yine aynı Kanu-
nun 16. maddesinde ise, "Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin 
işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu 
yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir." hükmü 
yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 110. mad-
desi ile ZMSS Genel Şartlarının C.7. maddesinde ise "Motorlu araç kaza-
larından dolayı hukukî sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez 
veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer 
mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vuku bulduğu yer 
mahkemesinde de açılabilir." ifadesine yer verilmiştir. 

Bir davada, birden fazla genel ve özel yetkili mahkeme varsa, davacı 
bu mahkemelerden birinde dava açmak hususunda bir seçimlik hakka 
sahiptir. Davacı, davasını bu genel ve özel yetkili mahkemelerden hiçbi-
rinde açmaz ve yetkisiz bir mahkemede açarsa, o zaman şeçme hakkı 
davalılara geçer. 

Somut olayda, her ne kadar davalı taraf süresi içinde cevap dilekçesi 
sunmuş olsa da, cevap dilekçesindeyetki ilk itirazı bulunmadığı anlaşıl-
maktadır. Usûlüne uygun yetki itirazında bulunulmadığı durumlarda ise 
davanın ilk açıldığı mahkemenin yetkili hale geleceği (HMK 19/son), bu 
nedenle, Adana 2. Tüketici Mahkemesinin yetkili mahkeme olduğu anla-
şılmaktadır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. madde-
leri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Adana 2. Tüketici 
Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13/02/2020 
günü oy birliğiyle karar verildi.
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HİZMET TESPİTİ DAVASI • YETKİLİ MAHKEME

ÖZET: Hizmet tespiti davaları hizmetin gerçek-
leştiği yer mahkemesinde işverenin ikametgahı 
mahkemesinde SGK'nın merkezinin bulunduğu 
Ankara mahkemesi'nde ve hizmetin gerçekleştiği 
iş yerinin şubesinin bulunduğu yer mahkemesin-
de açılabilecektir.
Kamu düzeni dışında yetki itirazı yapılmadıkça 
mahkeme tarafından re’sen yetkisizlik kararı ve-
rilemez.
Y. 20. HD. E: 2019/6448 K: 2020/694 T: 13.02.2020

Dava, hizmet süresinin tespiti ile emekli aylığını kesen kurum işlemi-
nin iptali istemine ilişkindir.

İstanbul Anadolu 18. İş Mahkemesince, davalı ikametgahının ve işyeri 
adresinin "Bakırköy, Samsun veya Ankara Nöbetçi İş Mahkemesinin" ol-
duğu dikkate alınarak, adres itibariyle mahkememiz yargı alanında olma-
dığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

Ankara 3. İş Mahkemesince de yetkinin kamu düzenine ilişkin olma-
dığı ve kesin yetkinin bulunmadığı; ayrıca, davalı tarafça usulüne uygun 
süresinde yapılmış bir yetkisizlik itirazı bulunmadığı gerekçesiyleyetkisiz-
lik kararı verilmiştir. 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesinde işçi-işveren 
arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin kesinyetki kuralı düzenlenmiş olup Ka-
nun'un 1/B bendinde "İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine 
kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve da-
valara da bakarlar" hükmü doğrultusunda 5510 sayılı Kanun'dan kaynak-
lanan davalar iş mahkemesinde görülmekle birlikte Kurumun taraf oldu-
ğu uyuşmazlıklarda yetkili mahkemenin neresi olacağına dair Kanun'da 
açık bir düzenleme bulunmamaktadır.

5521 sayılı Kanunun 15. maddesinde bu Kanunda sarahat bulunma-
yan hallerde Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygula-
nacağı hükmü yer almaktadır. 
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01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemele-
ri Kanununun 447/2. maddesine göre "Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 
18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 
yapılan yollamalar, Hukuk Muhakemeleri Kanununun bu hükümlerin 
karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır" hükmü gereğince ge-
nel yetki kuralı dışında düzenleme öngörülmemiş olması karşısında 6100 
sayılı HMK'da yer verilen özel yetkiye ilişkin düzenlemelerin iş mahkeme-
lerinin yetkisinin belirlenmesinde dikkate alınması gerektiği ortadadır.

6100 sayılı HMK 6/1. maddesi genel yetki kuralını düzenlemekte olup; 
"Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı 
tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir." denilmektedir. Tüzel kişilere karşı 
açılacak davalarda yetkili mahkeme tüzel kişinin ikametgahının (merkezi-
nin) bulunduğu yer mahkemesidir. (6102 s. TTK. 213., 339., ve 

576. maddeleri) HMK'nın 14. maddesi ise, bir şubenin işlemlerinden 
doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesinin de yetkili ola-
bileceğini hüküm altına almıştır.

Yukarıda anlatılanlar ışığında; hizmet tespiti davalarında şu dört yer 
yetkili sayılır. Birincisi, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. mad-
desi gereğince işin (hizmetin) yapıldığı yer mahkemesi, ikincisi, yine İş 
Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi ile genel yetki kuralını düzenleyen 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 6. maddesi gereğince işve-
renin (davalının) ikametgahı mahkemesi, üçüncüsü, genel yetkikuralını 
düzenleyen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 6. maddesi ile 
Sosyal Güvenlik Kurumunun merkezi bulunduğundan Ankara mahkeme-
leri, dördüncüsü ise, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 14. 
maddesi gereğince hizmetin geçtiği yerin bağlı olduğu ... şubesinin bulun-
duğu yer mahkemesidir. Davacı, seçimlik hakkını kullanarak belirtilen 
yer mahkemelerinden herhangi birinde dava açarsa, yetkisizlikkararı ve-
rilmemesi ve işin esasına girilmesi gerekir.

Yetkinin kamu düzenine ilişkin olmadığı hallerde yetki itirazı cevap 
dilekçesi ile birlikte ileri sürülmelidir. (HMK m.116 ve 117) Kesin yetki 
kuralı bulunmadığı durumlarda, hâkim re'sen yetkisizlik kararı veremez.

Diğer taraftan, savunma hakkı, Anayasa (m.36) ile güvence altına alın-
mış olup, HMK'nın 27. maddesinde de ayrıca düzenlenmiştir. Davanın 
tarafları, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına 
sahiptirler ve bu hak, yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını 
da içerir (HMK m.27). Başka bir anlatımla; Hâkim, tarafları dinlemeden 
veya iddia ve savunmalarını bildirmeleri için kanuna uygun biçimde da-
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vet etmeden hükmünü veremez (mülga HUMK m. 73). Buna göre hâkim, 
Anayasa ile güvence altına alınan ve usul kanunlarında ayrıca düzenlen-
miş bulunan iddia ve savunma haklarını kullanabilmeleri için tarafları 
duruşmaya çağırmak zorundadır.

HMK'nın 90/1. maddesine göre; Kanunda gösterilen süreler kanun-
da belirtilen istisnai durumlar dışında artırılıp eksiltilemeyeceğinden, 
HMK'nın taraflara iddia ve savunmalarını sunmaları için süre verdiği hal-
lerde, bu sürelere riayet edilmeden yargılama sürdürülerek karar veril-
mesi de savunma hakkının ihlali niteliğindedir.

Hal böyle olunca, mahkemece, somut olayda, yetkinin kamu düzenine 
ilişkin olmadığı ve kesin yetkininbulunmadığı, taraf teşkilinin sağlanma-
dığı ve ortada usulüne uygun bir yetki itirazı olmadığı durumlarda ise 
davanın ilk açıldığı mahkemenin yetkili hale geleceği (HMK 19/son) anla-
şılmaktadır. Bu nedenle, uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu 18. 
İş Mahkemesi yetkilidir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. madde-
leri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince İstanbul Anadolu 18. 
İş Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13/02/2020 
günü oy birliğiyle karar verildi.

BİRDEN FAZLA YETKİLİ MAHKEME
•

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZET: Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu 
olayda davalılardan birinin bölge müdürlüğünün 
yer mahkemesinde de dava açılabilecektir.
Y. 20. HD. E: 2020/309 K: 2020/711 T: 13.02.2020

Dava, trafik kazası sonucu oluşan yaralanmadan kaynaklanan tazmi-
nat istemine ilişkindir.

Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi; davanın açılmasında dayanılan 
hususun, davalı ... şirketlerinin Ankara'da Bölge Müdürlüğünün bulun-
ması olduğu anlaşılmakla birlikte, bölge müdürlükleri hakkında yasada 
açık bir hüküm bulunmadığı, buna göre, bölge müdürlüklerinin ''şube'' 
gibi değerlendirilmesinin kıyasen mümkün bulunmadığı, bölge müdürlü-
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ğünün bulunduğu yerin yasada düzenlenen şube ve acenteye kıyaslayet-
kili olarak kabul edilmesinin, Anayasanın 142. maddesinde düzenlenen 
mahkemelerin görev veyetkilerinin ancak kanunla düzenleneceğine ilişkin 
"kanunilik ilkesine" aykırı olacağı gerekçeleri ileyetkisizlik yönünde hü-
küm kurmuştur.

Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesince davalıların yetki ilk itirazında 
gösterdiği mahkemenin kendi yerleşim yeri itibari ile yetkili mahkeme ol-
makla birlikte davacıların ilk dava açtıkları Ankara Mahkemelerinin, da-
valılardan ... Sigorta AŞ'nin Ankara mahkemelerinin yargı çevresi içinde 
bölge müdürlüğü bulunması nedeniyle yetkili mahkeme haline geldiği, bu 
yetki çerçevesinde davalılardan biri yönünden yetkili olan mahkemenin 
diğer davalılar yönünden de yetkili mahkeme olarak kabulünün zorunlu 
olduğu, davacıların yasal mevzuat çerçevesinde özel yetkili olarak belir-
lenmiş mahkemelerden birinde dava açarak seçim hakkını usule uygun 
olarak kullandığı, seçim hakkının davalılara geçmediği gerekçesi ile yetki-
sizlik yönünde hüküm kurmuştur.

6100 sayılı HMK'nın genel yetkiyi düzenleyen 6. maddesininin birinci 
fıkrasına göre; "Genel yetkilimahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin 
davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir." Yine aynı Kanu-
nun 16. maddesinde ise, "Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin 
işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu 
yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir." hükmü 
yer almaktadır. 

Diğer taraftan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 110. maddesi 
ile ZMSS Genel Şartlarının C.7. maddesinde ise "Motorlu araç kazala-
rından dolayı hukukî sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez 
veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer 
mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vuku bulduğu yer 
mahkemesinde de açılabilir." ifadesine yer verilmiştir. 

Bir davada, birden fazla genel ve özel yetkili mahkeme varsa, davacı 
bu mahkemelerden birinde dava açmak hususunda bir seçimlik hakka 
sahiptir. Davacı, davasını bu genel ve özel yetkili mahkemelerden hiçbi-
rinde açmaz ve yetkisiz bir mahkemede açarsa, o zaman şeçme hakkı 
davalılara geçer. 

Somut olayda, davacıların yerleşim yeri Kayseri, kazanın gerçekleştiği 
Sivas mahkemelerinin yetkili olduğu ancak davalı ... şirketinin Ankara 
ilinde bölge müdürlüğünün olduğu anlaşılmıştır. Dolayısı ile, davacının 
birden çok mahkemenin yetkili olduğu ve kesin yetki kuralının bulunma-
dığı bu davada, davayı davalının bölge müdürlüğünün bulunduğu Ankara 
ilinde açarak yetkili mahkemeyi seçmiş olduğu anlaşıldığına göre, dava-
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nın Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması 
gerekmektedir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. mad-
deleri ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince; Ankara 5. As-
liye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 
13/02/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.

BAKIMEVİNDE KALANIN VEFATI
•

SON İKAMETGAH MAHKEMESİ

ÖZET: Yerleşmek niyetiyle sürekli bakımevinde 
kalan müteveffanın ve mirasına ilişkin uyuşmaz-
lık bakımevinin bulunduğu yer mahkemesinde 
çözümlemelidir.
Y. 20. HD. E: 2020/51 K: 2020/696 T: 13.02.2020

Dava, tereke teslimine ilişkindir.

... Sulh Hukuk Mahkemesince, müteveffanın ölümünden önce ikamet 
adresinin "...olduğu gerekçesiyleyetkisizlik kararı verilmiştir.

İzmir 11. Sulh Hukuk Mahkemesince ise; müteveffanın vefat etmeden 
evvel ...'da bulunan özel bir bakımevinde kaldığı TMK'nın 19. maddesi 
"Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir."şek-
linde düzenlendiğinden ve müteveffanın sürekli kalmak amacıyla huzu-
revine yerleştiği ve ölüm tarihine kadar huzurevinde kaldığı gerekçesiyle 
yetkisizlik kararı verilmiştir.

Türk Medenî Kanununun 589. maddesinde "Miras bırakanın yerleşim 
yeri sulh hâkimi, istem üzerine veya re’sen tereke mallarının korunması 
ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri 
alır." Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca "Yerleşim yeri, bir kimsenin 
sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir."

Dosya kapsamından, müteveffanın nüfus kayıt sistemine göre yerleşim 
yeri..." ise de ölmeden önce...Gölü Şubesi kaldığı, her ne kadar Türk Me-
denî Kanununun 22. maddesinde bakım ve sağlık kurumuna konulma-
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nın yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağı belirlenmişse de, 
müteveffanın yerleşmek niyetiyle bakımevinde kaldığı ve sürekli bakım ve 
gözetiminin bakımevinde gerçekleştirildiği anlaşıldığından, uyuşmazlığın 
... Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. madde-
leri gereğince ... Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BE-
LİRLENMESİNE 13/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME • YETKİLİ MAHKEME

ÖZET: Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin davada 
davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.
Y. 20. HD. E: 2020/112 K: 2020/713 T: 13.02.2020

Davadaki bu talep, davacı tarafından ödenen bedelin 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanununun 77. ve devamı maddelerinde düzenlenen sebepsiz 
zenginleşmehükümleri uyarınca davalıdan tahsiline ilişkindir. Sebep-
siz zenginleşmeye ilişkin hükümlerden doğan uyuşmazlıklarda yetkili 
mahkeme ise usulün genel yetki kuralı kapsamında davalının davanın 
açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. (HGK'nın 26.10.1966 gün 
1965/302 E. - 1966/279 K. sayılı ilamı) 

Dosya kapsamında davalı vekili cevap dilekçesinde, yetki itirazında 
bulundukları, dosyanın görevli ve yetkili Beykoz Asliye Hukuk Mahke-
mesine gönderilmesini talep etmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, 
davalının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yerinin Beykoz olduğu, bu 
yerin Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi yargı alanı içerisinde kaldığı an-
laşılmaktadır. Bu nedenle yetkili Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 
görülmesi gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. madde-
leri gereğince Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLA-
RAK BELİRLENMESİNE 13/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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ANNELİĞİN TESPİTİ • GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Anneliğin tespiti ile nüfus kaydının düzel-
tilmesine ilişkin çekişmeli yargı kapsamındaki 
dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.
Y. 20. HD. E: 2020/162 K:2020/693 T: 13.02.2020

KARAR

Dava, nüfusta anneliğin tespiti ve nüfus kaydının bu haliyle düzeltilme-
si istemine ilişkindir.

Karabük Aile Mahkemesince, davanın soybağının tespiti istemine yö-
nelik olmadığı, nüfusta analığın (babanın annesinin) tespiti ve nüfus kayıt 
düzeltilmesi istemine ilişkin olduğu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanu-
nunun 36. maddesinde nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davaların 
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülüp sonuçlandırılması gerektiği 
gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesince, davacı her ne kadar davası-
nı Karabük Mahkemelerine açmış ise de, davacıya ait UYAP sistemi üze-
rinden alınan Mernis Adres Araştırma Formu çıktısının incelenmesinde, 
davacının adresinin ... olarak kayıtlı olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı 
verilmiştir.

Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesince, davacı vekilinin açmış olduğu 
davanın soybağının düzeltilmesi davası olduğu ve yetkili ve görevli mah-
kemenin Karabük Aile Mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı 
verilmiştir.

Muğla Aile Mahkemesince, davacı vekilinin açmış olduğu davanın soy-
bağının düzeltilmesi davası olduğu veyetkili ve görevli mahkemenin Ka-
rabük Aile Mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında 
yapılmış bir maddî hata söz konusu değil ise, aile kütüğünün herhangi 
bir kaydında düzeltme veya değişiklik ancak mahkeme kararı ile yapıla-
bilecektir.

Nüfus kütüğünde yer alan “doğru olmayan kayıtlar”, ilgilileri veya 
Cumhuriyet Savcısı tarafından açılacak olan “kayıt düzeltme davası” ile 
gerçek durumuna uygun hale getirilebilir ki, bu dava uygulamada “nüfus 
kaydının düzeltilmesi davası” olarak adlandırılmaktadır. 
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4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 27. maddesi uyarınca, haklı 
bir sebebe dayanmak kaydıyla, adın değiştirilmesi hâkimden istenebilir. 
Diğer yandan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36/1-a madde-
sinde, nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davalarının düzeltmeyi isteyen 
şahısların yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hu-
kuk mahkemesinde açılacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 36/1-b 
maddesinde ise ad ve soyadı değişikliğinin sırayetine ilişkin hükümler 
bulunmaktadır. Davacının talebinin çekişmesiz yargı kapsamında olma-
dığı, adı geçen Kanun maddeleri uyarınca asliye hukuk mahkemesinde 
görüleceği Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 25/12/2013 gün ve 2013/18-
464 E. - 2013/1698 K. sayılı ilâmıyla da benimsenmiş olup, bu nedenle, 
5490 sayılı Kanunun 36/1-a-b maddesi kapsamında olan uyuşmazlığın 
asliye hukuk mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. madde-
leri gereğince; Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLA-
RAK BELİRLENMESİNE 13/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN DAVA
•

YETKİLİ MAHKEME

ÖZET:  Kat mülkiyetinden veya  kat irtifakından 
kaynaklanan davada dava konusu taşınmazın 
bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.
Y. 20. HD E: 2019/5028 K: 2020/777 T: 17.02.2020

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin Ankara ...... Toplu Ko-
nutlarındaki B-2 40 nolu (B2-5 blok 19 nolu konut) konutu TOKİ ile yap-
tığı sözleşme neticesinde satın aldığını, satın aldıktan sonra konuttaki 
eksiklikler ve iskan ruhsatının alınmamasından dolayı konutunu 2012 
yılında teslim alabildiğini, ancak müvekkilinin oturmadığı konut için ai-
dat ödemek zorunda bırakıldığını, Ankara .... Müdürlüğünün 2012/4494 
Esas sayılı dosyasına kayden müvekkili aleyhine icra takibi yapıldığını 
ve paranın tahsil edildiğini beyan ederek; anahtar teslim suretiyle tesli-
mi yapılmayan konut ile ilgili olarak müvekkilinden tahsil edilen aidat 
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ve giderlerin ödeme tarihinden itibaren işletilecek faizi ile iadesine karar 
verilmesini talep etmiştir. Davacı vekili; 01.09.2014 havale tarihli ıslah 
dilekçesi ile alacak miktarını toplamda 6.985,25 TL'ye yükseltmiştir. 

Mahkemece; açılan davanın kısmen kabulü ile 5.200,00 TL'nin; 
550,00 TL'sinin 03.07.2012 tarihinden, 1.000,00 TL'sinin 31.07.2012 
tarihinden, 1.000,00 TL'sinin 17.08.2012 tarihinden, 1.000,00 TL'sinin 
02.12.2012 tarihinden ve 1.650,00 TL'sinin 02.11.2012 tarihinden iti-
baren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya veril-
mesine, fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiş hükmün davalı 
vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 
14/02/2019 gün 2017/8443 E. - 2019/1026 K. sayılı ilamı ile bozulmasına 
karar verilmiştir.

Hükmüne uyulan bozma ilamında özetle; “Dosyadaki tapu kaydının 
incelenmesinden; anataşınmazın Ankara ili, Etimesgut ilçesinde bulun-
duğu ve karar tarihi itibariyle taşınmazın bulunduğu ilçenin adli yönden 
Ankara Batı Adliyesinin yargı çevresine dahil edildiği anlaşılmaktadır. Kat 
Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi uyarınca, bu Kanunun uygulanmasın-
dan kaynaklanan davalarda, üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kuru-
lu anataşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Bu maddeye göre, 
görülen dava taşınmazın aynına ilişkin bir dava olmasa da, üzerinde kat 
mülkiyeti veya kat irtifakı kurulu ana taşınmazın bulunduğu yer mahke-
mesi yetkili olacaktır. Açıklanan özel hüküm kamu düzeni ile ilgili bulun-
duğundan emredici niteliktedir. Anılan yetki, Yargıtay uygulamalarıyla da 
kesin yetki olarak kabul edilmektedir. Bilindiği üzere, kesin yetki, kamu 
düzeni ile ilgili olduğu gibi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 
114/1-ç maddesi uyarınca dava şartı olup, yargılamanın her aşamasın-
da istek olmaksızın gözetilir. Belirtilen yetkinin kesinyetki niteliğinde ol-
masına göre; dava konusu ana taşınmazın "Etimesgut" ilçesi sınırlarında 
olduğu, dolayısı ile Ankara Batı Mahkemelerinin yetkili olduğu anlaşıl-
makla, davanın yetkisizlik kararı ile Ankara Batı Adliyesi Mahkemelerine 
gönderilmesi gerekirken, yetkisizlik kararı verilmeyip işin esasına girile-
rek karar verilmesi doğru görülmemiştir.” gereğine değinilmiştir.

Mahekmece bozma ilamına uyulduktan sonra yapılan yargılama sonu-
cu 6100 sayılı HMK'nın 114/1-ç ve 115. maddeleri gereği davanın usulden 
reddine yetkili mahkemenin Ankara Batı Asliye Hukuk Mahkemesi oldu-
ğuna karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava; Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan, icra tehdidi altında 
fazladan tahsil edildiği iddia edilen paranın istirdadı istemine ilişkindir.
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Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem 
yapılarak hüküm kurulmuş olduğuna göre, yerinde görülmeyen temyiz iti-
razlarının reddiyle, usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 
aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 17/02/2020 
gününde oy birliği ile karar verildi.



YARGITAY 21. HUKUK DAIRESI

İŞ KAZASI • KUSUR • MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET: Davacı işçinin %37 iş göremezlik oranı ve 
%40 kusuru olduğu gözetildiğinde Davacı lehine 
takdir edilen 40.000 TL. manevi tazminat oranı 
azdır. 
Y. 21. HD E:2019/3680 K:2020/974 T: 20/02/2020

K A R A R

A)Davacı İstemi;

Davacı vekili dava ve ıslah dilekçesinde özet olarak; iş kazası nedeni ile 
sigortalı lehine maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

B)Davalı Cevabı;

Davalı ve vekili cevap dilekçesi ile akabinde özet olarak, davanın red-
dine karar verilmesini talep etmişlerdir.

C)İlk Derece Mahkemesi Kararı ve Gerekçesi;

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama neticesinde; 130.538,30 
TL maddi tazminat ve 60.000 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 
23/02/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan 
alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin ise reddine karar 
verilmiştir.

D)Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Gerekçesi;

... Bölge Adliye Mahkemesi 10.Hukuk Dairesince, 122805,70 TL mad-
di tazminat ve 40.000 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 23/02/2012 
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak da-
vacıya verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin ise reddine karar verilmiştir.

E)

1-Davacının Özetle Temyiz Nedenleri;

• Davacı ile beraberindekilerin asansör halatının kopması ile yaralan-
dıkları, davacının % 37 maluliyetinin bulunduğunu,
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• Ceza yargılamasında çelişkili raporların dayanak alınarak hüküm 
kurulduğu, ancak hükmün hukuk hakimini bağlamayacağını,

• Asansörde bulunan başka bir işçinin açtığı davanın kesinleştiği, işve-
renin % 90 ve işçinin % 10 oranında kusurlu olduğunun kabul edildiği, bu 
nedenle iş bu dosyada davacının % 40 kusurlu kabul edilmesinin hatalı 
olduğunu,

• İşverenin yük asansörünü güvenli şekilde çalıştırmaması, malzeme-
nin bulunduğu bodrum katına merdiven ile ulaşılması, yük asansörüne 
insan binmemesi konusunda yeterli eğitimin verilmemesi sebepleri ile iş-
verenin % 90 oranında kusurlu kabul edilmesi gerektiğini,

• Hükmedilen maddi ve manevi tazminatın hakkaniyete uygun olma-
dığını,

• Raporlara itiraz edilmediğine dair gerekçenin hatalı olduğu, raporlar-
da aleyhe olan hususların kabul edilmediğinin belirtildiği, aleyhe raporun 
itiraz edilmediği gerekçesi ile kesinleştiğinin kabulünün hatalı olduğunu 
belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması talep edilmiştir.

2-Davalının Özetle Temyiz Nedenleri;

• Kazanın meydana geldiği asansörde “yük asansörüdür insan bine-
mez” yazılı uyarı levhası da bulunduğu, müvekkilinin bir kusuru bulun-
madığını,

• Asansörün basit nitelikte, kaldırım seviyesinden bodrum kata yük 
taşıma amacı ile yapıldığını,

• İşçilerin dosya taşıma konusunda talimatlandırıldığı, dosyaların 
yüklenerek bodrumda bulunan başka işlerde asansörden alınması gerek-
tiği, ancak işçilerin birlikte yük asansörü ile kaldırım seviyesine çıkmaya 
çalıştıklarını,

• Ceza dosyasında müvekkillerinin tali % 40 kusurlu olduğunun belir-
lendiği ve kararın kesinleştiğini,

• Müvekkili tarafından tüm işçilere iş güvenliği eğitimi verdirildiği, risk 
analizleri yaptırıldığını,

• Manevi tazminatın üst hadden takdir edilmesinin adalet ve hakkani-
yet ilkelerine aykırı olduğunu belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararı-
nın bozulması talep edilmiştir.

F) Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe;

1-Dosyadaki temyiz kapsam ve nedenlerine göre; davalı vekilinin tüm, 
davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz iti-
razlarının reddine karar verilmiştir.
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2-Dava, 23/02/2012 tarihli iş kazası sonucu iş göremezliği bulunan si-
gortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

... Bölge Adliye Mahkemesi 10.Hukuk Dairesince, 122805,70 TL mad-
di tazminat ve 40.000 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 23/02/2012 
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak da-
vacıya verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin ise reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere göre, iş kazasının gerçekleşme-
sinde davacının % 40 birleşen kusurunun bulunduğu tespit edilmiştir.

Gerek mülga BK’nun 47 ve gerekse yürürlükteki 6098 sayılı TBK’nun 
56. maddesinde Hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelen-
mesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene 
uygun bir miktar paranın manevi zarar adı ile ödenmesine karar verebi-
leceği öngörülmüştür. Hakimin manevi zarar adı ile zarar görene verilme-
sine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu 
para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazmi-
nata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı 
gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinme-
miştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. 
Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin Duy-
gusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 26.06.1966 
günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde 
takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar 
da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim 
bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar 
yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Manevi tazminatın tutarını belirleme görevi hakimin takdirine bırakıl-
mış ise de hükmedilen tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan 
üzüntüyü hafifletici olması gerekir.

Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları 
tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafla-
rın kusur durumu olayın ağırlığı olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tut-
ması, bunun yanında olayın işverenin işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini 
yeterince alınmamasından kaynaklandığı da gözetilerek gelişen hukukta-
ki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu yanında caydırıcılık uyan-
dıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça ortadadır. 
(HGK 23.6.2004, 13/291-370)
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Bu açıklamalar doğrultusunda davacı lehine takdir edilen manevi taz-
minat miktarının az olduğu, ancak davacı tarafça istinaf yasa yoluna baş-
vurulmadığının gözden kaçırılmaması gerektiği açıktır.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı 
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilerek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek 
gerekmiştir.

G) SONUÇ

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı se-
beplerden dolayı 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca BOZUL-
MASINA, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, temyiz 
harcının istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz 
harcının davalıya yükletilmesine, 20/02/2020 gününde oy birliğiyle karar 
verildi.
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İŞ KAZASI • KAÇINILMAZLIK İLKESİ 

ÖZET: Olayın kaçınılmazlıktan kaynaklanması 
hâlinde sorumluluğun işçi ve işveren arasında % 
50'şer oranında paylaştırılması uygun gibi görü-
nebilirse de, işçinin işverene karşı daha güçsüz 
oluşu, nimet - külfet dengesi, işçiyi koruma ve 
sosyal devlet ilkesi gibi nedenler karşısında işve-
rene daha fazla sorumluluk verilmesi hakkaniyet 
gereğidir. Sonuç itibariyle iş kazasının meydana 
gelmesinde tamamen kaçınılmazlığın etkili oldu-
ğu durumlarda, hakim tarafından 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu'nun 51. maddesi çerçevesinde 
tazminat belirlenirken hakkaniyet ilkeleri göze-
tilerek işverenin % 60, işçinin ise % 40 kusurlu 
olduğunun kabulü adil bir çözüm olacaktır. (Yar-
gıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 07/03/2019 gün ve 
2015/21-983 - 2019/252 Esas ve Karar sayılı ilamı 
bu yöndedir.)
Bu açıklamalardan sonra somut olayda, iş kaza-
sının % 60 kaçınılmazlık faktöründen kaynaklan-
masına göre, davalı işverenlerin bu zararlandırıcı 
hadisenin meydana gelmesinde % 40 kusurunun 
bulunduğu gözetilerek yapılan bilirkişi hesap ra-
poruna istinaden kurulan hüküm usul ve yasaya 
aykırıdır.
Y. 21. HD E: 2019/5246 K:2020/975  T:20/02/2020 

KARAR

Davacılar vekili dava, ek dava ve ıslah dilekçesinde özet olarak; iş ka-
zası neticesinde vefat eden sigortalının eş ve çocuğu lehine maddi ve ma-
nevi tazminat isteminde bulunmuştur.

B) Davalı Cevabı;

Davalılar vekilleri cevap dilekçeleri ve akabinde özet olarak, davanın 
reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.



525Yargıtay Kararları

C) İlk Derece Mahkemesi Kararı ve Gerekçesi;

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama neticesinde; davacı eşe 
92.185,00 TL maddi tazminat ve 10.000,00 TL manevi tazminatın; davacı 
çocuğa 20.301,00 TL maddi tazminat ile 5.000,00 TL manevi tazminatın 
iş kazası tarihi olan 30/11/2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi 
ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile ayrı ayrı 
davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

D) Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Gerekçesi;

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi'nce, taraf vekil-
lerinin istinaf başvurularının HMK. 353/1-b.1 maddesi uyarınca esastan 
reddine karar verilmiştir.

E) 1-Davacıların Özetle Temyiz Nedenleri;

• Müteveffanın kusursuz olarak tespit edildiği, ancak işverenler lehine 
düşük kusur oranı belirlenmek sureti ile kusur belirleme tekniği ve hak-
kaniyete aykırı hesap yapıldığını,

• Müteveffanın gece ağır çalıştırıldığı, ancak bu konuda sağlık raporu 
aldırılmadığı, olayda işverenlerin tam kusurlu olduğu, kaçınılmazlıktan 
söz edilemeyeceğini,

• İşverenin olayda en azından % 60 oranında kusuru bulunduğunu,

• Olayın niteliği nazara alındığında kusur bilirkişi raporundaki kusur 
oranlarını kabul etmediklerini,

• İşverenin % 100 ve % 60 kusur olması ihtimaline binaen kendilerince 
hesaplamaların yapıldığı, düzelterek bu rakamlara göre karar verilme-
sinin istendiği belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması 
talep edilmiştir.

2-Davalı ... İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Özetle Temyiz Nedenleri;

• Davacılar murisinin 5 ay kadar kısa süreli davalı şirkette çalışması 
olduğu, temizlik görevi bulunduğunu,

• Olaydan 10 gün önce müteveffanın iş başı yapabileceğine dair rapor 
aldığını,

• İş kazası ile davacının müvekkili şirkette çalışması arasında neden-
sellik bağı bulunmadığını,

• Davalı şirketin iş kazasında kusurlu olduğunun kanıtlanamadığını,

• Davacılar murisinin işyerinde kendi sağlık sorunlarından kaynakla-
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nan bir sebeple kalp krizi geçirmesi iş kazası olarak nitelendirilemeyece-
ğini,

• Davacılar murisinin işbaşı yaptırılabileceğine dair rapor konusun-
da hastanenin ve doktorun kusuruna ilişkin Adli Tıp Kurulundan kusur 
araştırması yapılması gerektiğini belirterek Bölge Adliye Mahkemesi ka-
rarının bozulması talep edilmiştir.

3-Davalı ...’nın Özetle Temyiz Nedenleri;

• Davanın zamanaşımı nedeniyle reddi gerektiğini,

• Kusura ilişkin bilirkişi raporunda müvekkili kuruma atfedilen kusur 
oranını kabul etmediklerini,

• Müştereken sorumluluğa karar verilemeyeceği, davacının diğer dava-
lı şirkette çalıştığını,

• Müvekkili şirketin ihale yoluyla hizmet aldığı, bu nedenle sorum-
luluğu bulunmadığı, asıl-alt işveren sıfatları olmadığını belirterek Bölge 
Adliye Mahkemesi kararının bozulması talep edilmiştir.

F) Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe;

1-Temyiz kapsam ve nedenlerine göre, davalılar vekillerinin tüm, dava-
cılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itiraz-
larının reddine karar verilmiştir.

2-Dava, iş kazası sonucu vefat eden sigortalının eş ve çocuğunun mad-
di ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacı eşe 92.185,00 TL maddi tazminat ve 10.000,00 
TL manevi tazminatın; davacı çocuğa 20.301,00 TL maddi tazminat ile 
5.000,00 TL manevi tazminatın iş kazası tarihi olan 30/11/2007 tarihin-
den itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve 
müteselsilen tahsili ile ayrı ayrı davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin is-
temin reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, hükme esas alınan 17/06/2015 tarihli 
bilirkişi heyet raporunda; olayın meydana gelmesinde işçi sağlığı ve iş 
güvenliği için gerekli tedbirleri almayan asıl işveren ...’nın % 10 ve alt iş-
veren ... İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin % 30 oranında kusurlu oldukları, 
% 60 oranında ise kaçınılmazlık faktörünün etkisi olduğu belirtilmiştir. 
Mahkemece hükme esas alınan 15/03/2016 tarihli kök ve ek hesap rapo-
runda ise davalı tarafın kusurunun toplam % 40 oranında kabul edilerek 
hesaplamaların yapıldığı, % 60 kaçınılmazlık oranının ise göz ardı edildiği 
anlaşılmaktadır.
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Taraflar arasında kaçınılmazlık faktörü nedeniyle davalının sorumlu-
luğu noktasında uyuşmazlığın bulunduğu anlaşılmaktadır.

Kaçınılmazlık; hukuksal ve teknik anlamda; fennen önlenmesi müm-
kün bulunmayan başka bir anlatımla, işverence mevzuatın öngördüğü 
tüm önlemlerin alınmış olduğu koşullarda dahi önlenmesi mümkün bu-
lunmayan durum ve sonuçları ifade eder.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine aykırılık sebebiyle oluşan zararları 
tazmin etmek amacıyla açılan davalarda işverenin kusuru, zarar mikta-
rına ulaşılmasında büyük önem taşır. Bu nedenle kazanın gerçekleşme-
sinde tarafların kusur durumlarının çeşitli ihtimallere göre ortaya konul-
ması ve kusurun tazminata ne şekilde etki ettiğinin belirlenmesinde fayda 
bulunmaktadır. Bu ihtimalleri şu başlıklar halinde sıralayabiliriz:

i) Hem işçinin hem de işverenin kusurlu olması,

ii) İşçinin kusurlu bulunmasına rağmen işverenin ortaya çıkan iş ka-
zasında kusurunun

bulunmaması,

iii) İşçinin kusurunun bulunmaması,

iv) İşverenin diğer bir işçisinin kusurlu bulunması,

v) Tarafların her ikisinin de kusurunun bulunmamasıdır. (Akın, L: Çi-
mento Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, İstanbul 2011, s.90-105).

Yapılan bu kısa açıklamadan sonra uyuşmazlığın çözümünde tarafla-
rın her ikisinin de kusurunun bulunmadığı “kaçınılmazlık” kavramı üze-
rinde durmakta yarar vardır.

Kaçınılmazlık (beklenmedik durum, fevkalade hâl, kaza, kötü tesadüf, 
umulmayan hâl) sorumlu kişinin irade ve davranışından bağımsız olarak 
herkese ödev yükleyen genel bir davranış kuralının veya sözleşmeden do-
ğan bir borcun kaçınılmaz surette ihlali sonucunu doğuran olaydır (Eren, 
F.: Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 
1975, s.139; Tandoğan, H.: Türk Mesuliyet Hukuku, İstanbul 2010, s. 
461).

Kaçınılmazlıktan bahsedilebilmesi için öncelikle irade dışı olarak ni-
telendirilebilecek bir olayın meydana gelmesi gerekmektedir. Yağmur, 
fırtına, sel, buzlanma gibi olaylar, hastalık gibi psiko-fizyolojik olaylar ka-
çınılmaz bir olay olarak kabul edilebilir (Eren, s.141; Tandoğan, s.461; 
Güneren, A.: İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve 
Manevi Tazminat Davaları, Ankara 2018, s.706).
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Diğer taraftan kaçınılmaz hâl teşkil eden olay nedeniyle bir davranış 
kuralı veya borç ihlal edilmeli, diğer bir söyleyişle ifa edilememesine ne-
den olmuş olmalıdır. Ayrıca kaçınılmazlıktan bahsedilebilmesi için bek-
lenmeyen hâl teşkil eden olay ile borcun ihlali arasında uygun illiyet bağı 
da bulunmalıdır (Eren, s.142; Tandoğan, s.461; Güneren, s.706).

Kaçınılmazlığın son ve en önemli unsuru ise genel davranış normunun 
veya sözleşmeden doğan borcun ihlalinin önlenemez (kaçınılamaz) olma-
sıdır. Önlenemezlik, alınabilecek tüm tedbirlerin alınmış olmasına karşı-
lık davranış kuralının veya sözleşmeden doğan bir borcun ihlal edilmiş 
olduğunu ifade etmektedir. Olay önlenemez olmasına karşılık bir dav-
ranış kuralına veya sözleşmeden doğan borca aykırılık önlenebiliyorsa 
kaçınılmazlıktan söz edilemeyeceği kuşkusuzdur. Bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler önlenemez olaylara karşın genel davranış normunun veya söz-
leşmeden doğan borcu önleme olanağı sağlamaktadır (İyimaya, Ahmet: 
Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorunlar, Ankara 1990, s. 175; Güne-
ren s.706). Örneğin; bir inşaat işçisinin üzerinde çalışacağı tabiyeyi ha-
zırlamak için duvara beton çivisi çakarken çivinin başının kırılıp gözüne 
kaçması olayında çivinin kırılması irade dışı ve önlenemez bir olay olmak-
la birlikte kırılan bu çivinin işçinin gözüne kaçması önlenemez bir olay 
değildir. Zira çalışma esnasında gözlük kullanılarak bu neticenin önüne 
geçilebilir. O hâlde böylesi bir durumda olayın önlenemez olduğu gerek-
çesiyle kaçınılmazlıktan bahsetme imkanı yoktur.

İş kazası sonucu açılan tazminat davalarında da kaçınılmazlık, işvere-
nin sorumluluğunu etkileyen ve tazminatın belirlenmesinde göz önünde 
bulundurulan bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle olay-
da kaçınılmazlığın etkisinin var olup olmadığı titizlikle araştırılmalıdır.

Kaçınılmazlığın etkisinin tespitine yönelik olarak yapılan araştırma ne-
ticesinde iki olasılık ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ya kaçınılmazlık 
tamamen iş kazasının oluşumunda etkili olacak diğer bir ifadeyle iş kaza-
sı % 100 kaçınılmazlık nedeniyle meydana gelecek ya da kaçınılmazlık iş 
kazasının meydana gelmesinde kısmen etkili olacaktır.

Kaçınılmazlık 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 51. vd. madde-
lerinde tazminatın kapsamı belirlenirken durumun gereğini, yani olayın 
özelliklerini göz önüne almakla yükümlü tuttuğundan, bazı hallerde za-
rarın ortak ve kısmi sebebini oluşturan beklenmedik olaylar tazminattan 
indirim sebebi olabilir. Hakim kaçınılmaz olayları indirim sebebi olarak 
kabul etmelidir (Eren, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, 
Ankara 2017, s.793).
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Olay tamamen kaçınılmazlıktan kaynaklanmış ise normal şartlarda 
kusur oranları ile belirlenen işverenin sorumluluğunun sınırını belirle-
yebilmek mümkün değildir. Bu tür olaylarda kaza tümüyle kaçınılmaz 
etkenlerin ürünüdür. O nedenle normal şartlarda kusur oranları ile belir-
lenen işveren sorumluluğunun sınırını belirleyebilmek mümkün değildir 
(Akın, s.96). Matematiksel değerlerin ortadan kalktığı böyle bir halde taz-
minat miktarının belirlenmesinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 
51. maddesi (mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu 43. madde) karşımıza çık-
maktadır (Akın, L.: İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara, 2001, 
s.228).

Gerçekten de iş kazasının tamamen kaçınılmazlıktan kaynaklandı-
ğı durumlarda kaçınılmazlığın yükünü taraflardan sadece birisine yük-
lemek, adalet duygusunu zedeler. Kaçınılmazlık, her iki taraf açısından 
da önlenemez bir olay olduğuna göre, beklenmeyen olayın neden olduğu 
olumsuz sonuçlara her iki tarafta katlanmalıdır (Erlüle, F.: Bedensel Bü-
tünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, 2. Baskı, Ankara 2015, s. 400 vd.). 
Bu gibi durumlarda kaçınılmazlığın etki ettiği zarar, hakkaniyetin gerek-
tirdiği ölçüde taraflara yüklenir (Akın, s.96).

Olayın kaçınılmazlıktan kaynaklanması hâlinde sorumluluğun işçi ve 
işveren arasında % 50'şer oranında paylaştırılması uygun gibi görünebilir-
se de, işçinin işverene karşı daha güçsüz oluşu, nimet - külfet dengesi, iş-
çiyi koruma ve sosyal devlet ilkesi gibi nedenler karşısında işverene daha 
fazla sorumluluk verilmesi hakkaniyet gereğidir.

Sonuç itibariyle iş kazasının meydana gelmesinde tamamen kaçınıl-
mazlığın etkili olduğu durumlarda, hakim tarafından 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu'nun 51. maddesi çerçevesinde tazminat belirlenirken 
hakkaniyet ilkeleri gözetilerek işverenin % 60, işçinin ise % 40 kusurlu 
olduğunun kabulü adil bir çözüm olacaktır. (Yargıtay Hukuk Genel Ku-
rulu’nun 07/03/2019 gün ve 2015/21-983 - 2019/252 Esas ve Karar sayılı 
ilamı bu yöndedir.)

Bu açıklamalardan sonra somut olayda, iş kazasının % 60 kaçınılmaz-
lık faktöründen kaynaklanmasına göre, davalı işverenlerin bu zararlan-
dırıcı hadisenin meydana gelmesinde % 40 kusurunun bulunduğu göze-
tilerek yapılan bilirkişi hesap raporuna istinaden kurulan hüküm usul ve 
yasaya aykırıdır.

Yapılacak iş, davaya konu iş kazasının meydana gelmesinde % 60 ka-
çınılmazlık faktörünün % 60’lık oranından da davalı işverenlerin kusurlu 
olduğunun kabulü ile hak sahiplerinin maddi zararının belirlenmesi nok-
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tasında hesaplamanın yapıldığı yeni bir rapor almak ve fakat 15/03/2016 
tarihli kök ve ek hesap raporundaki doneler dikkate alınarak, işlemiş 
dönem ileri çekilmeksizin ve taraflar lehine oluşan usulü kazanılmış hak-
lara riayet edilerek rapor neticesine göre bir karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı 
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları ka-
bul edilmeli ve Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması ile İlk De-
rece Mahkemesi kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

G) SONUÇ

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı se-
beplerden dolayı 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca KALDI-
RILMASINA, ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASINA, aşağıda 
yazılı temyiz harcının davalılara yükletilmesine, dosyanın İlk Derece Mah-
kemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderil-
mesine, 20/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İŞ KAZASI • KAZANÇ TESPİTİ  

ÖZET: Yargıtay kararlarında istikrar kazanmış 
uygulamaya göre hakkaniyete uygun maddi taz-
minatın tespiti açısından, öncelikle davacının 
çalıştığı işte imzasını taşıyan maaş bordroları-
nın temini, imzalı bordroların temin edilmemesi 
halinde ise davacı sigortalının olay tarihindeki 
yaşı, kıdemi ve yaptığı iş dikkate alınarak, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı, TÜİK ile işin yapıldı-
ğı yerdeki Meslek Odalarından ücret araştırması 
yapılmak suretiyle davacının alabileceği ücretin 
belirlenmesi gerekmektedir. 
Y. 21. HD E: 2019/1817 K:2020/1132 T:25/02/2020

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazmi-
natın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar 
vermiştir.
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Hükmün, davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz 
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dos-
yadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

K A R A R

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle, kararın dayandığı 
kanuni gerektirici nedenler ile temyiz kapsam ve nedenlerine göre dava-
lıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının 
reddine karar verilmiştir.

Dava, 24/04/2014 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu % 43 ora-
nında sürekli iş göremezliğe uğrayan davacının maddi ve manevi zararla-
rının karşılanması istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile hesaplanan 450.662,06 TL 
maddi tazminatın, takdiren 40.000,00 TL manevi tazminatın kaza tari-
hinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken 
ve müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerin incelenmesinden; SGK tarafından olayın 
iş kazası olduğunun tespit edildiği, hükme esas bilirkişi kusur raporunda 
olayın meydana gelmesinde, kazalı sigortalının % 20, davalıların ise top-
lamda % 80 oranında kusurlu bulundukları anlaşılmıştır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık maddi zararın belirlenmesi noktasın-
da toplanmaktadır.

Sigortalının ya da iş kazasında ölüm halinde hak sahiplerinin açtık-
ları maddi tazminat davalarında maddi zarar kazalının gerçek net ücre-
ti üzerinden yapılacak hesaplama ile belirlenmelidir. Sigortalının maddi 
tazminatının saptanmasında ilke olarak öncelikle tazminat hesabını doğ-
rudan etkileyecek olan sigortalının gerçek ücretinin açıkça saptanması 
gerekmektedir. Gerçek ücretin ise işçinin imzasının bulunduğu ücret te-
diye bordrolarından saptanacağı, işçinin imzasının bulunmadığı iş yeri ve 
sigorta kayıtlarının nazara alınamayacağı, işçinin imzasının bulunduğu 
ücret tediye bordrolarının bulunmaması durumunda işçinin yaşı, kıdemi, 
mesleki durumu dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret 
göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiği, Dairemizin giderek Yargı-
tay'ın yerleşmiş görüşlerindendir.

Somut olayda, iş kazası sonucu sürekli işgöremezliğe sigortalının de-
mirci ustası olduğu dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden belli olmak-
tadır. Mahkemece emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret araştırılmış, bu 
amaçla; ... Ticaret ve Sanayi Odası‘ndan kazalının kaza tarihinde alabi-
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leceği ücretler sorulmuş ve davacının maddi zararının tespiti için alınan 
07/05/2018 tarihli raporda bilirkişi tarafından iki seçenekli hesaplama 
yapılmıştır. Hesaplamadaki ilk seçenekte ... Ticaret ve Sanayi Odası‘nın 
bildirdiği emsal ücret olan asgari ücretin 3,25 katı üzerinden; ikinci seçe-
nekte ise tanık beyanları esas alınarak asgari ücretin 4,6 katı üzerinden 
hesaplama yapılmış olup mahkemece ikinci seçenek olan; işçinin asgari 
ücretin 4,6 katı civarında ücret aldığı varsayımı ile neticeye varılarak hü-
küm kurulmuştur.

Yargıtay kararlarında istikrar kazanmış uygulamaya göre hakkaniye-
te uygun maddi tazminatın tespiti açısından, öncelikle davacının çalıştığı 
işte imzasını taşıyan maaş bordrolarının temini, imzalı bordroların temin 
edilmemesi halinde ise davacı sigortalının olay tarihindeki yaşı, kıdemi 
ve yaptığı iş dikkate alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜİK ile işin 
yapıldığı yerdeki Meslek Odalarından ücret araştırması yapılmak suretiy-
le davacının alabileceği ücretin belirlenmesi gerekmektedir. Öte yandan 
yapılacak yeni hesapta usuli kazanılmış hak da dikkate alınarak temyi-
ze konu dosyada 07/05/2018 tarihli hesap raporundaki verilerin dikkate 
alınması, işlemiş devrenin bu raporda kabul edilen tarihten ileri çekilme-
mesi, bu rapordan sonra yürürlüğe giren asgari ücretteki farkların rapora 
yansıtılmaması ve ilk peşin sermaye değerinin rücü edilebilir kısmının 
tenzil edilmesi suretiyle maddi tazminat alacağının belirlenmesi gerek-
mektedir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı 
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edil-
meli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz har-
cının istek halinde davalılara iadesine, 25/02/2020 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.



YARGITAY 22. HUKUK DAIRESI

BANKAMATİK İŞÇİSİ

ÖZET: Kayıtlara göre işçi olarak görünüp de fiili 
çalışması gerçekleşmemiş olan kişiye ödenen üc-
retlerin iadesi için açılan dava kabul edilmelidir.
Y. 22. HD. E: 2018/6139 K: 2018/11757 T: 04.05.2018

Davacı işveren vekili, müvekkili belediyenin 2008 yılı içinde İçişleri 
Bakanlığı'nın mahalli idaredeler kontrolörlüğünce yapılan teftişler sonu-
cunda 15.08.2008 tarihinde kamu zararı tespit raporu gereğince, davalı-
nın belediyede fiilen çalışmadığı halde kendisine aylık ücreti ve ikramiye 
ödenmesi suretiyle davalının 27.001,69 TL miktarınca zarar tespiti yapıl-
dığını, bu zararının giderimi için belediyece davalıya tebliğ işlemi yapıl-
dığını ve davalının süresinde itiraz etmediğinden müvekkili belediyenin 
maaşı üzerinden usulüne uygun olarak bir miktar kesinti yaptığını, ancak 
davalı tarafından 15.03.2009 tarihli ... Noterliği kanalı ile kendilerine ya-
pılan ihtar ile borca itiraz edildiğini, müvekkili belediyenin takibe itirazı 
üzerine takibin durduğunu, müvekkil Belediyenin zararının kamu zararı 
tespit raporu gereğince tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı işçi, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda 
davanın reddine karar verilmiştir. 

Temyiz:

Kararı davacı işveren vekili temyiz etmiştir. 

Gerekçe:

Taraflar arasında davalının iş yerinde fiilen çalışıp çalışmadığı ve buna 
bağlı olarak davacı işveren belediyeyi zarara uğratıp uğratmadığı uyuş-
mazlık konusudur. 
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Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, Dairemizin 23.12.2014 
tarihli ve 2013/19564 esas 2014/36693 karar sayılı ilâmıyla, taraf delilleri 
toplanarak ve davacı aleyhine açılan ceza davası dosyası celp edilerek in-
celeme yapılması ve sonucunda davalının mazeretsiz işe devam etmediği 
süreler olduğu anlaşılması halinde, bu sürelere ait ücret ve diğer ödeme-
lerin davalıdan tahsili gerektiği, ayrıca davalı işçinin ücretinden bu yönde 
kesinti yapılmış ise bu miktarların da hesaplanan toplam zarardan düşül-
mesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur.

Somut olayda, 15.06.2004 tarihinde geçici ve mevsimlik beden işçi-
si olarak ... Temizlik İşleri Müdürlüğünde göreve başlayan davalı ... ve 
dört belediye personelinin daha, göreve gelmedikleri hakkında Erzurum 
Valiliğinin 06.05.2008 tarihli yazıları üzerine İçişleri Bakanlığı Bakanlık 
Makamının 23.06.2008 tarihli olurları ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdare-
ler Kontrolörü tarafından 15.08.2008 tarihli ve 132/41 sayılı kamu zararı 
tespit raporu düzenlenmiştir. Davacı ..., bu rapor üzerine, zarar miktarı-
nın tahsili için davalı işçi aleyhine temyize konu davayı açmıştır.

Mahkemece, davalının ... Ağır Ceza mahkemesinin 2009/67 Esas sayılı 
dosyasında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve kamu kurum ve 
kuruluşların zararına dolandırıcılık suçu ile yargılandığı ve beraat ettiği, 
ceza dosyasında her ne kadar ...'ın işe sürekli gelmediğinden bahsedilmiş 
ise de; bu suçtan beraat ettiği de dikkate alınarak dinlenen tanık beyanla-
rı ile, davalının belediyede çalıştığının sabit olduğu, şoför olarak çalıştığı 
için Belediye Başkanı ile birlikte sık sık şehir dışına çıktığı, ayrıca banka-
matik kartının başka bir ilde kullanılmış olması davalının da bankamatik 
kartının kullanıldığı bu ilde sürekli olarak yaşadığını kanıtlamaya yeterli 
olmadığı, bir kısım tanıklar davalının kendisine ait bankamatik kartını 
hastalığı nedeniyle İstanbul'da bulunan babasına ve abisinin kullanımına 
bıraktığını beyan ettikleri, davalının taşınabilir bir nesne olan bankama-
tik kartını babasının ve abisinin kullanımı için ailesine vermiş olmasının 
hayatın olağan akışına uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar 
verilmiştir. 

Somut olayda, tanık beyanları, ceza dosyasının içeriği ve tüm dosya 
kapsamına göre, her ne kadar taraflar arasında iş sözleşmesi yapılmış ise 
de, davalının işyerinde sürekli olarak çalışmadığı, buna rağmen ücretin 
düzenli olarak ödendiği anlaşılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32. 
maddesinin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşı-
lığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen 
tutar olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi, davalı işçi 
aldığı ücret ve ücret ekleri karşılığında bir iş yapmamış ise, iş sözleşmesi 
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gereğini yerine getirmemiş ve davacı işverenin zarara uğramasına sebe-
biyet vermiş olur. Belirtilen yasal düzenleme dikkate alınarak ve ücretin 
çalışma karşılığı olduğu gözetilerek davalıya haketmediği halde ödenmiş 
bulunan ücretlerin iadesi için açılan söz konusu davanın kabulü gerekir-
ken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.05.2018 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YILLIK İZİN ÜCRETİ • ÇIPLAK ÜCRET

Özet: Yıllık izin ücreti işçinin son çıplak ücreti 
üzerinden hesaplanır.
Y. 22. HD. E: 2017/18132 K: 2018/25705 T;: 28.11.2018

Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili, davacının çalışma süresi boyunca yıllık izinlerini kulla-
namadığını, işten ayrıldığında kendisine bir kısım ödeme yapılsa da bu 
ödemenin eksik olduğunu beyanla, bakiye yıllık izin ücretini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda dava-
nın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar, yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında ka-
lan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2-Taraflar arasında yıllık ücretli izin hesabına esas ücretin belirlenme-
si noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
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Yıllık izin ücreti, aksine bir işyeri düzenlemesi yok ise, işçinin son çıp-
lak brüt ücreti üzerinden hesaplanır. 

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının yıllık izin ücreti, 
ikramiye-müdür ve yönetim ödeneği adı altında yapılan ödemelerin de 
toplamıyla oluşan “kazanç toplamı” hanesindeki miktar esas alınarak he-
saplanmıştır. Ancak bu miktar giydirilmiş brüt ücret olup, 2013/2 bord-
rosundaki 15 güne tekabül eden çıplak brüt ücret 3.950,63 TL olarak 
görünmektedir. Davacının çıplak brüt ücreti doğru şekilde belirlendikten 
sonra yıllık izin ücreti son çıplak brüt üzerinden hesaplanmalıdır.

Açıklanan hususlar gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi boz-
mayı gerektirmiştir.

Sonuç

Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.11.2018 ta-
rihinde oybirliği ile karar verildi.
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FAZLA ÇALIŞMALAR • İSPAT YÖNTEMİ
•

TANIKLAR • BORDROLAR

ÖZET: İş yerine giriş ve çıkış kayıtları bulunmu-
yorsa tanık ifadeleri ile fazla çalışmalar ispatla-
nabilir. Bunun dışında herkes tarafından bilinen 
genel vakıalar da dikkate alınır. 
İmzalı bordrolarda fazla çalışma ödenmişse, im-
zalarken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen işçi bordro-
larda görünenlerden daha çok fazla çalışma yap-
tığını iddia edemez.
Bu durumda bordrolara ait aylar hesaplamada 
dışlanir.
İmzasız bordrolardaki ücretler bankadan ödeni-
yorsa o bordrolarda fazla çalışma ücretleri he-
saplamada mahsup edilir. 
İşçinin çalışma süreleri hakkında bilgi veren ta-
nıkların işyerinde çalıştıkları sürelerle sınırlı ola-
rak değerlendirme yapılmalıdır.*
Y. 22. HD. E: 2017/18736 K: 2018/25889 T: 03.12.2018

Taraflar arasında, davacı işçinin fazla mesai yapıp yapmadığı ve hafta 
tatili günlerinde çalışıp çalışmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmakta-
dır 

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlü-
dür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin 
delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp 
ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının öden-
diği varsayılır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine 
giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. 
Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması duru-
munda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi 
gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu nokta-

* Gönderen Tayfun Telci, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, Çerkezköy
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da gözönüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna 
göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyor-
sa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi 
mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla oldu-
ğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden 
daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz konusu olabilir. Buna 
karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda dahi, 
işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olandan daha fazla çalış-
mayı yazılı delille ispatlaması gerekir. Bordrolarda tahakkuk bulunması-
na rağmen bordroların imzasız olması halinde ise, varsa ilgili dönem ban-
ka ve tüm ödeme kayıtları celp edilmeli ve ödendiği tespit edilen miktarlar 
yapılan hesaplamadan mahsup edilmelidir.

Fazla çalışmanın yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilindedir. 
İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanık-
ların anlatımlarına değer verilemez.

Fazla çalışmanın belirlenmesinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 68. mad-
desi uyarınca ara dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerekir.

Aynı ilkeler hafta tatili çalışmaları için de geçerlidir

Somut olayda, davacı, 11.11.2011 – 12.08.2013 tarihleri arasında da-
valı işyerinde inşaat ustası olarak çalışan işçi olup, davacı tanıklarından 
..., davalı işyerinde davacı ile birlikte 2012 yılının Ocak ayına kadar çalış-
mış, diğer davacı tanığı ... ise, davalı işyerinde sürekli çalışmamıştır. Bu 
durumda davacının sadece tanığı ...'ın çalıştığı dönemle sınırlı olarak faz-
la çalışma ve hafta tatili çalışmalarını ispat ettiği anlaşıldığından, ...’ın, da-
vacı ile birlikte çalıştığı süre dikkate alınarak fazla mesai alacağı ile hafta 
tatili alacağının hüküm altına alınması gerekirken, davacının tüm çalışma 
süresince fazla mesai alacağı ve hafta tatili alacağı hesabı yapılması hatalı 
olmuştur. Mahkemece, bilirkişiden ek rapor alınarak, davacının, tanığı 
olan ... ile çalıştığı süre döneminde fazla mesai ve hafta tatili alacağının 
tespit edilerek, bu dönemdeki alacakların hüküm altına alınması gerek-
mektedir. Anılan yön gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi hatalı 
olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
03/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİNİN FİİLEN YAPTIĞI İŞ • ÜCRET FARKI ALACAĞI

Özet: İşyerinde şef statüsünde bulunan işçinin 
vekaleten de olsa uzun süre fiilen “müdür” ve 
‘uzman” statüsünde çalıştırılması halinde fiilen 
çalıştırıldığı pozisyona göre alması gereken üc-
retler ödenmelidir.
Y. 22. HD. E: 2016/8996 K: 2019/9160 T: 18.04.2019

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette pazarlama müdürlüğü şefi 
olarak çalışmakta iken 18/05/2006 tarih 5191 sayılı yazı ile müvekkili-
nin 1. dereceden imza yetkisi verildiğini, müdürlük görevini 25/05/2006 
tarihinden kamu kurumuna atandığı 07/05/2010 tarihine kadar sürdür-
düğünü belirterek ... İl Telekom Müdürlüğünde pazarlama müdürlüğü 
şefi olarak görev yapan müvekkilinin 25/05/2006 tarihinden ... İl Sağlık 
Müdürlüğüne atandığı 07/05/2010 tarihine kadar pazarlama müdürlüğü 
görevini yürüttüğü halde kendisine şef ücreti ödenmesi nedeniyle her ay 
eksik ödenen maaş ve özlük hakları arasındaki fark tutarlarının davalı-
dan tahsilini talep etmiştir.Davalı vekili, davacının vekalet suretiyle görev-
lendirilerin asıl görevin karşılığı ücretin dışında ücret ödenmeyeceğinin 
belirtildiğini, davacının bu düzenlemeye göre alacağının bulunmadığını 
belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece, davacının 18/05/2006 tarihinde vekalet görevini üstlendi-
ğini ve ilişik kesilinceye kadar ihtirazi kayıt ileri sürmeden devam ettir-
diğini, ücretlerini de asıl görev ünvanı olan pazarlama şefi kadrosundan 
almaya devam ettiğini, buna da ihtirazi kayıt koymadığını, dolayısıyla bu 
durumun iş ve işyeri şartı uygulamasına dönüştüğünü, davacının ücret, 
ilave tediye ve ikramiye farkı alacağının olmadığı gerekçesi ile davanın 
reddine karar verilmiştir.

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Uyuşmazlık davalı iş-
yerinde pazarlama şefi olarak çalışan, ancak boş olan pazarlama müdür-
lüğü ve müşteri ilişkileri uzmanı pozisyonuna vekaleten atanan davacı-
ya bu kadrolar için öngörülen ücretin ödenip ödenmeyeceği noktasında 
toplanmaktadır.Mahkemece davacının 18/05/2006 tarihinde vekalet gö-
revini üstlendiğini ve ilişik kesilinceye kadar ihtirazi kayıt ileri sürmeden 
devam ettirdiğini ve ücretlerini de asıl görev ünvanı olan pazarlama şefi 
kadrosundan almaya devam ettiğini, buna da ihtirazi kayıt koymadığını, 
dolayısıyla bu durumun iş ve işyeri şartı uygulamasına dönüştüğü kabul 
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edilmiştir. Yaklaşık 4 yıl süren bir görevlendirmenin geçici görev oldu-
ğundan söz edilemez. Davacının İş mevzuatına tabi olarak çalıştığı, fiilen 
müdürlük ve müşteri ilişkileri uzmanı görevini yürüttüğü anlaşıldığından, 
davalı işverenin davacının yaptığı görevin vekaleten olması ve salt eğitim 
durumunu dikkate alarak eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olarak davacı-
nın konumuna uygun ücreti ödemekten kaçınması doğru değildir. Davacı-
ya vekaleten atandığı ve geçici durumu kalmayan kadrolar için öngörülen 
ücret ve eklerinin ödenmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddine ka-
rar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 18.04.2019 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BANKAMATİK İŞÇİSİ • İŞÇİLİK ALACAKLARI

ÖZET: Belediyede fiilen çalışmamış olan ve kay-
den isçiymiş gibi gösterilen kişinin belediyeye 
karşı işçilik alacaklarının tahsili için açılan dava-
nın reddi gerekir.
Y. 22. HD. E: 2016/12524 K: 2019/9970 T: 07.05.2019

Taraflar arasında, davacının davalı nezdinde fiilen çalışıp çalışmadığı, 
kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarına esas olacak şekilde çalışma-
sının olup olmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. 

Çalışma olgusunu ispat külfeti bunu iddia eden davacı tarafa ait olup, 
davacı davalı işyerinde çalıştığını ikamesi mümkün her türlü delil ile ispat 
edebilir.

Somut olayda davacı, bu bağlamda çalışma olgusunu ispat etmeye yö-
nelik herhangi bir delil sunamamıştır. Dosyada ispat yükü üzerinde olan 
davacı taraf, tanık dinletmemiş, dinlenilen davalı tanıkları da davacının 
belediyeyede ne iş yaptığını bilmediklerini, kendisini belediyede görme-
diklerini, resmi olarak maaş aldığını ancak herhangi bir iş yapmadığını, 
herhangi bir çalışmasına tanık olmadıklarını, ... Belediyesinde danışman 
olarak bir kadronun olmadığını beyan etmişlerdir. 
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Davacının danışman olarak çalıştığını iddia ettiği ... Belediyesi, kapa-
tıldığı için Malatya ili ... ilçesine bağlanan belde belediyesi statüsündedir. 
Davacı her ne kadar davacının belediyede danışman olarak hizmet verdi-
ğini iddia etmiş ise de, dosya kapsamından davacının, davalı Belediyeye 
hangi uzmanlık alanında danışmanlık hizmeti verdiği, danışman sıfatıyla 
çalıştırıldığı iddia olunan davacının çalıştığı süre içerisinde, belediyeye 
hangi konularda danışmanlık yaptığı ve ne tür projeler ortaya koyduğu da 
yargılamanın hiç bir aşamasında ıspatlanamamıştır. Ülkemizde, uzman-
lık gerektiren alanların çokluğu ve niteliği gereği yaygın olarak büyükşehir 
belediyelerinde danışman istihdamı yapılmakta ise de, bunun haricinde 
davalı ... gibi küçük ölçekli sayılabilecek, il, ilçe veya belde belediyesinde 
danışman sıfatıyla işçi çalıştırılmasına gerek duyulmamaktadır. Yargıla-
mada, davalı belediyenin hangi uzmanlık konularında ve hangi gerekçe ile 
danışman istihdamına ihtiyaç duyduğu her türlü şüpheden uzak ve tered-
düte mahal bırakmayacak biçimde aydınlatılabilmiş de değildir. 

4857 sayılı İş Kanununun 92/son maddesinin de davada irdelenmesi 
gerekmektedir. Anılan hüküm uyarınca iş müfettişleri tarafından tutulan 
tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir, diğer bir anlatımla; yetki-
li kişilerce düzenlenen ve tarafların ihtirazi kayıt koymaksızın imzaladığı 
tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. Maddede ifade edilen tu-
tanaklar; müfettiş tarafından belgelere dayalı olarak düzenlenmiş olanlar 
ile belgeye dayalı olmamakla birlikte düzenlenmesinde hazır bulunan iş-
veren, işçi veya üçüncü kişi beyanları uyarınca düzenlenerek doğruluğu 
ilgili kişilerin imzaları ile tasdik edilen ve imza inkarına konu olmayan 
tutanaklardır. İş müfettişi raporlarının, rapora dayanak alınan tutanaklar 
ile birlikte değerlendirilmesi ve ekli tutanakların anılan Kanun kapsamın-
da aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge olduğunun kabulü, 4857 sayılı 
İş Kanununun 92/son maddesinin açık hükmü karşısında zorunludur. 

Somut olayda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’nın İş Müfettişi Vahap Demirel imzalı 15.06.2009 tarihli tuta-
nağında “ ...’ın iş sözleşmesinin SGK evrakları üzerinde işçi olarak göste-
rilip, 01.09.2004-15.04.2009 tarihleri arasında devam ettiği, adı geçenin 
... Belediye Başkanlığı işyerinde bir tek gün dahi işçi olarak çalışmadığı, 
ne varki işyerinde ilişiğinin devam ettiği tarihlerden Şubat-Mart dönemi 
olmak üzere 15.03.2009 tarihine kadar ve son olarak yemek ve aile yardı-
mı dahil aylık brüt 963,00 TL ödendiği, 15 Mart ve 15 Nisan 2009 dönemi 
için işyerinde fiili bir çalışması olmadığından bu tarihler arası için ücret 
de tahakkuk ve tediye edilmediği, esasen bu ve benzeri durumdaki 8 işçi-
nin ... Belediye Başkanlığı işyerine hiç uğramayıp, işçi olarak çalışmama-
ları nedeniyle kağıt üzerinde işçi olarak gösterilip SGK’na prim yatırıldığı, 
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sadece ...’a son ay hariç tüm süre için aylık ücret ödendiği, işçiliği gerçek 
olmayan ... dahil 9 kişinin işçi statülerinin iptali için işverence 30.04.2009 
tarih ve 122 sayılı yazı ile Malatya SKK’na başvuruda bulunulduğu gibi, 
aynı doğrultuda 18.05.2009 tarihli dilekçe ile işverence ... hakkında Ma-
latya Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulunulduğu” hususları tespit 
edilmiş ve tutanağa bağlanmıştır. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 
iş bu teftiş kurulu tutanağı aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge niteli-
ğine haiz olup davacının anılan rapora itiraz ettiğine ilişkin herhangi bir 
bilgi veya belge de dosya kapsamında bulunmadığı gibi yargılama aşama-
sında da davacı tarafça raporun aksi de ispatlanmış değildir. 

Tüm bu hususlar ve dosya kapsamında celbedilen deliller ve tanık be-
yanları birlikte değerlendirildiğinde, davacının davalı belediyede fiilen ça-
lışmadığı, kayden çalışıyor gösterilmek suretiyle maaş ödendiği ve sigorta 
primlerinin yatırıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Mahkemece bu maddi ve 
hukuki olgular nazara alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekir 
iken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde kabul ka-
rarı verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.05.2019 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ • KİMLİK KARTI
•

GEÇERLİ FESİH

ÖZET: Özel güvenlik kimlik kartını yenilemeyen 
güvenlik görevlisi işçinin hizmet akdi İş Kanu-
nunun 18/1 maddesi uyarınca “geçerli sebeple” 
fesih edilebilir bu durumda işçi ihbar ve kıdem 
tazminatına hak kazanır ama işe iade davası aça-
maz.
Y. 22. HD. E: 2016/16091 K: 2019/14246 T: 27.06.2019

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı asıl işveren Belediye işyerinde 
07/04/2011-30/09/2014 tarihleri arası güvenlik görevlisi olarak çalıştığı-
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nı, iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın feshedildiğini beyanla kıdem 
ve ihbar tazminatı ile fazla mesai alacaklarını istemiştir.

Davalıların Cevaplarının Özeti:

Davalı Belediye vekili, davacı ile aralarında işçi işveren ilişkisi olma-
dığını, davacının diğer davalının işçisi olduğunu beyanla davanın reddini 
savunmuştur.

Davalı ... Hiz. Ltd. Şti. vekili, dava konusu alacakların zamanaşımına 
uğradığını, davacının özel güvenlik kimlik kartı yenileme işlemini yaptır-
madığını, kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlisinin çalıştırılamaya-
cağını beyanla davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kıs-
men kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz: 

Karar taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.

Gerekçe: 

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalıların tüm davacının aşağıdaki bendin kap-
samı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının iş sözleşmesinin haklı se-
beple feshedilip feshedilmediği noktasındadır.

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesi bakımından işçinin davranışların-
dan kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanun'un 25/II. maddesinde ön-
görülen ve işverene derhal fesih yetkisi tanıyan haklı sebepler niteliğinde 
ve ağırlığında olmayan, işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz 
etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak iş-
yerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin 
sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylan-
mayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir 
olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz. Yargılama sırasında 
bu sebeplerin ağırlıkları her olayın özelliğine göre değerlendirilmelidir. 
İşçinin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışı sonucunda iş 
ilişkisine devam etmek işveren açısından çekilmez hale gelmişse, diğer 
bir anlatımla güven temeli çökmüşse işverenin haklı sebeple derhal fesih 
hakkı doğar. Buna karşılık, işçinin davranışı taraflar arasında bulunması 
gereken güven temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla, iş ilişkisine 
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devamı tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, işin normal 
işleyişini bozuyorsa, işyerindeki uyumu olumsuz yönde etkiliyor ve işve-
renden bu nedenle iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa 
4857 sayılı Kanun'un 18/1. maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar.

Somut olayda, davacı 07/04/2011-30/09/2014 tarihleri arasında davalı 
asıl işveren Belediye işyerinde dava dışı ve davalı alt işveren şirketler nez-
dinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı alt işve-
ren şirket tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürmüş, 
davalı alt işveren ise davacının özel güvenlik kimlik kartını yenilememesi 
gerekçesi ile iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. 
Mahkemece davacının özel güvenlik kimlik kartı olmaksızın çalıştırılma-
sının yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile dava konusu kıdem ve ihbar taz-
minatı taleplerinin reddine karar verilmiş ise de haklı feshe konu edilen 
eylem işin normal işleyişini ve işyerindeki uyumu olumsuz yönde etkile-
yici nitelikte olsa da haklı fesih sebebini oluşturacak ağırlıkta olmadığı 
anlaşılmış olup kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınması 
gerekirken haklı fesih nedeni bulunduğu tespiti ile davanın reddine karar 
verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 27/06/2019 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi



YARGITAY 23. HUKUK DAIRESI

ASIL İŞVEREN • ALT İŞVEREN • RÜCU DAVASI 
•

DAVADA GÖREV

ÖZET: Asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu 
davalarında her iki taraf da tacir ise davaya tica-
ret mahkemesinde bakılacaktır.
Y. 23. HD. E: 2016/5708 K: 2016/5281 T: 05.12.2016

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında, posta gönderilerinin ay-
rımı ve kayıt düşümü işine ilişkin hizmet alım sözleşmesi imzalandığını, 
davalı şirket işçisi tarafından müvekkili aleyhine açılan işçilik alacakla-
rına ilişkin dava sonucunda, müvekkilince ödenmek zorunda kalınan 
18.136,32 TL'den sözleşme uyarınca davalının sorumlu olduğunu ileri 
sürerek, 18.136,32 TL'nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline hükmedil-
mesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, dosya üzerinden karar verildiğinden, davaya cevap vermemiş-
tir.

Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre; davacı ile davalı arasın-
da asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğu, işçi alacakları bakımından 
müteselsil sorumlulukları olan davacı ... davalının ödedikleri tazminatın 
birbirlerine karşı rücuuna ilişkin davalarda görevli mahkemenin İş Mah-
kemesi olduğu gerekçesiyle, mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, taraflar arasındaki posta gönderilerinin ayrımı ve kayıt düşümü 
işine ilişkin hizmet alım sözleşmesinden doğan rücu'en alacak istemine 
ilişkindir.

Taraflar arasında hizmet alım sözleşmesi imzalanmış olup uyuşmaz-
lık; sözleşme uyarınca çalıştırılan işçinin işçilik alacaklarından kimin so-
rumlu olduğu noktasındadır.

Bu durumda uyuşmazlık sözleşme hükümlerine göre genel mah-
kemelerde çözülecektir. Eldeki davanın işçi tarafından açılmış hizmet 



546 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

sözleşmesine dayalı bir dava olmadığı nazara alındığında, bu davada iş 
mahkemelerinin görevli olduğu düşünülemez. Her iki tarafın tacir olup; 
uyuşmazlığın da ticari işlerinden kaynaklandığı göz önünde bulundurul-
duğunda mahkemenin işin esasına girip sonuçlandırması gerekirken, ya-
nılgılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın is-
tek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05.12.2016 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi

ASIL İŞVEREN • ALT İŞVEREN • RÜCU DAVASI
•

SORUMLULUKLAR

ÖZET: Asıl işverenin alt işverenlere açtığı rücu 
davasında her işveren kendi işverenlik dönemi 
ile sınırlı olarak işçilik alacaklarından sorumlu 
olacaktır.
Ancak izin ücreti ve ihbar tazminatından son iş-
veren sorumlu olacaktır.
Y. 23. HD. E: 2019/2278 K: 2019/3833 T: 24.09.2019

Davacı vekili, davalıların hizmet alım ihalesi ile müvekkil kurumdan 
iş aldıklarını, dava dışı 3.kişi tarafından açılan iş akdinin haksız olarak 
feshedilmesi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı ve senelik yönelik işçi 
alacağı davasında İzmir 10. İş Mahkemesi 2011/570 E. 2012/129 K. sayılı 
kararıyla sorumlu tutulduğunu, kararın Yargıtay tarafından onanması so-
nucu kesinleştiğini ve alacaklı işçi tarafından ilamlı icra takibine geçilme-
siyle cebri icra tehdidi altında borcun tamamını icra dairesine ödediğini, 
ödeme tarihinden itibaren işleyecek kısa vadeli kredilere uygulanan avans 
faiz ile birlikte talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, davanın süresinde açılmadığını, şirketlerinde çalışan 
tüm işçiler üzerindeki yönetim hakkının davacıda olduğunu, davacı ile ya-
pılan sözleşmede işçilik alacakları ile ilgili kimin sorumlu olacağına dair 
bir maddenin olmadığını, dava dışı işçinin istifa ederek işten ayrıldığını ve 
ibraname imzaladığını savunarak davanın reddini istemiştir.
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Diğer davalı vekili, cevap dilekçesi vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına 
göre; taraflar arasında imzalanan teknik sözleşmenin 9.maddesi gereği 
işçilerin özlük ve kıdem haklarının yüklenici tarafından yerine getirileceği 
hükmünün yer aldığı, sözleşmenin tarafları bağlayacağı, davacı tarafından 
ödenen kıdem tazminatının davalıların tümünden isteyebileceği gerekçe-
siyle davanın kabulüne karar vermiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeple-
re, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalılar ve-
killerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları 
yerinde görülmemiştir.

2) Mahkemece davacı asıl işveren tarafından ödenen bedelin tamamı-
nın davalılardan rücuen tahsiline karar verilmiş ise de işçinin dava dışı 
şirketlerde de çalıştığı anlaşılmaktadır. İşçinin, yıllık izin ve ihbar taz-
minatı yönünden alacağından son alt işverenin sorumlu olduğu, kıdem 
tazminatı yönünden ise davalı şirketlerin kendi çalıştırdıkları dönem ile 
sınırlı olarak sorumlu olacakları; dava dışı işçinin davalı şirketler nezdin-
de çalıştığı dönem ve süreye göre sorumlu oldukları tazminatın belirlen-
mesine ilişkin konusunda uzman bir bilirkişiden açıklamalı gerekçeli bir 
rapor alınıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu hususlar 
gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilleri-
nin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan ne-
denlerle (1) numaralı bent dışındaki diğer temyiz itirazlarının kabulü ile 
hükmün, davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek 
halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar dü-
zeltme yolu açık olmak üzere, 24.09.2019 tarihinde oy birliğiyle kabul 
edildi.
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ALT İŞVEREN-ASIL İŞVEREN • RÜCU DAVASI
•

SORUMLULUKLAR • FAİZ ALACAĞI

ÖZET: Asıl işverenin alt işverenlere açtığı rücu 
davasında kıdem tazminatından her alt işveren 
kendi işverenlik dönemiyle sorumlu olacaktır. 
İzin ücreti ile ihbar tazminatında son alt işveren 
sorumlu olacaktır. 
Dava dışı işçinin asıl işverene karşı açtığı alacak 
davası alt işverene ihbar edilmemiş ise alt işve-
ren rücu alacağının işçiye ödendiği tarihten itiba-
ren işleyecek faizden sorumlu olmayacaktır.
Y. 23. HD. E: 2019/354 K: 2020/148 T: 16.01.2020

Davacı vekili, dava dışı işçi tarafından işçilik hakları dolayısıyla müvek-
kiline açılan davada verilen karar sonucu başlatılan icra takibinde ödeme 
yapıldığını, davalı alt işveren şirketlerin çeşitli tarihlerde müvekkilinin 
özel güvenlik hizmetleri ihalesini üstlenmiş olduğunu, ihale sözleşme ve 
şartnamelerine göre işçi alacaklarından sorumlu olduklarını ileri sürerek 
8.873,26 TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep 
ve dava etmiştir.

Davalı ... Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti, davaya cevap vermemiştir.

Davalı ... Özel Güv. Sis. Kor. San. Ltd. Şti, sözleşmede sorumlulu-
ğun yükleniciye ait olduğuna dair hüküm bulunmadığını, iş davası ihbar 
edilmediğinden savunma imkanlarının engellendiğini savunarak davanın 
reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, dosya kapsamına göre, sözleşmede üc-
ret ve ücret sayılan ödemelerin yüklenici tarafından ödeneceğinin karar-
laştırıldığı ve yüklenicilere %3 oranında ödeme yapıldığı, asıl işverenin 
yükümlülüğünün işçiye karşı olmasının yükleniciyi bu yükümlülükten 
kurtarmayacağı, yine davanın ihbar edilmediği savunulmuş ise de bu 
hususun başlı başına rücuya engel olmayacağı, işçi birbirini izleyen söz-
leşmelerle çalıştırılmış olup davalıların işyerinin devri niteliğindeki ça-
lışmalardan dolayı müteselsilen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatından 
davacıya karşı müteselsilen sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulü-
ne karar verilmiştir.
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Kararı, davalı ... Özel Güv. Sis. Kor. San. Ltd. Şti. temsilcisi temyiz 
etmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ... Özel 
Güv. Sis. Kor. San. Ltd. Şti. temsilcisinin aşağıdaki bendin kapsamı dı-
şında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-Dava, iş mahkemesi kararı gereğince dava dışı işçiye ödenen işçi ala-
caklarının, taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesine dayalı olarak ru-
cüen tahsili istemine ilişkindir.

Davalılar arasında mecburi dava arkadaşlığı yoktur. Davalıların müte-
selsil sorumlu tutulabilmesi ya kanundan kaynaklanması ya da taraflar 
arasında bu konuda sözleşme bulunması gerekir. Somut olayda davalıla-
rın müteselsilen sorumlu tutulmasını gerektiren bir düzenleme bulunma-
dığı halde mahkemece davacı asıl işveren tarafından ödenen bedelin tama-
mının davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesi doğru değildir. 
Ayrıca işçinin, yıllık izin ve ihbar tazminatı alacağından son alt işverenin 
sorumlu olduğu, kıdem tazminatı yönünden ise davalı şirketlerin kendi 
çalıştırdıkları dönem ile sınırlı olarak sorumlu oldukları kabulünden ha-
reketle, dava dışı işçinin davalı şirketler nezdinde çalıştığı dönem ve süre-
ye göre sorumlu oldukları tazminatın belirlenmesi açısından konusunda 
uzman bilirkişiden açıklamalı gerekçeli ve denetime açık bir rapor alınıp 
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu hususlar gözetilmeksizin 
yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Öte yandan, davalı ...ne dava dışı işçi tarafından açılan davanın ihbar 
edilmediği anlaşıldığından, davadan ve dava sonucu verilen kararın icra 
takibine konulmasından haberdar olmayan davalının icra takibinde talep 
edilen faizden sorumlu tutulması da doğru olmamıştır.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı davalı ... 
Özel Güv. Sis. Kor. San. Ltd. Şti. temsilcisinin diğer temyiz itirazlarının 
reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, (1) numaralı bent dı-
şındaki diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, anılan davalı yara-
rına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının talep halinde temyiz 
edene iadesine, karar düzeltme kapalı olmak üzere 16.01.2020 tarihinde 
oybirliği ile karar verildi.



550 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 4 • Yıl: 2020

RÜCU ALACAĞI • SORUMLULUKLARIN KAPSAMI

ÖZET: Asıl işveren alt işveren arasındaki rücu 
davalarında her alt işveren kendi işverenlik sure-
siyle sınırlı olarak işçilik alacaklarından sorum-
ludurlar.
İhbar tazminatı ile yıllık izin ücretinden son alt iş-
veren sorumludur.
Hizmet alım sözleşmesinde sözleşme ücretinin 
işçilik alacaklarının ve sosyal hakların da dahil 
olduğu belirtilmiş ise asıl işveren işçiye ödediği 
tüm işçilik alacaklarının alt işverenden isteyebi-
lecektir.*
Y. 23 HD. E: 2019/283 K:2020/354 T: 23.01.2020

Davacı vekili, taraflar arasında hizmet alım sözleşmesi olduğunu, dava 
dışı işçinin açmış olduğu işçi alacağının tazminine ilişkin dava sonucu 
verilen karar ile tarafların müteselsil ve müştereken sorumluluğuna hük-
medildiğimi, hükmedilen bedelin takip yapılması sonucu davacı tarafça 
ödendiğini, bu bedelin davalıların sorumluluğunda olduğunu savunarak 
ödenen 20.897,24 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi 
ile birlikte rücuen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı S.İnş. Tem. Tur. Tic. A.Ş. vekili, davanın reddini istemiştir.

Davalı V. Temizlik Gıda Ltd. Şti. davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dos-
ya kapsamına göre, davacı kurum ile davalı şirketler arasında Hizmet 
Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre değişik tarihlerde imzalanan 
Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin "Sözleşme bedeline dahil olan gider-
ler" başlıklı 7. maddesinde 'Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ula-
şım, sigorta, vergi, resim, harç ve giderleri sözleşme bedeline dahildir. 
İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme be-
deline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir" şeklinde 
olduğu, bu sebeple davacı kurum tarafından dava dışı işçiye ödenmiş otan 
kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı ve bayram-genel 
tatil ücreti ödemelerinin taraflar arasında imza edilen Hizmet Alımları 
Tip Sözleşmesinin 7. maddesi kapsamında sözleşme bedeline dahil olan 

* Gönderen Av. Mehmet Kaçar
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giderler arasında sayılmadığı, sözleşme hükümlerine göre yukarıda belir-
tilen kalemlerin alt işveren olan davalılardan rücuen talep edilemeyeceği 
gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Hizmet alım sözleşmeleri; ihale şartları ile belirlenen işin sözleşme-
de kararlaştırılan bedel ile yapılmasının üstlenildiği sözleşmelerdir. Bu 
sözleşme türünde yüklenicinin edimi, hizmetin kendi işçisi ile yerine ge-
tirilmesi, işverenin edimi ise sözleşme bedelinin ödenmesidir. Sözleşme 
kapsamında yapılması gereken iş yüklenici işçisi tarafından yerine geti-
rilecektir. İş aktinin yüklenici ile işçi arasında yapıldığı hususu ihtilaflı 
değildir. SGK kayıtları da bu hususu doğrulamaktadır. Hizmet alımı tip 
sözleşmelerinde işverenin, yüklenici tarafından çalıştırılan işçinin ücreti-
nin ödenmesi, sosyal haklarının takibi gibi denetim dışında işçiye karşı 
bir sorumluluğu yoktur. İşveren ile yüklenicinin İş Kanunu’na göre işçi-
ye karşı müteselsilen sorumlu olmasına rağmen rücu ilişkisinde taraflar 
arasında imzalanan sözleşmenin uygulanması sözleşme hukukunun en 
temel ilkelerindendir.

İşçilik alacakları işveren tarafından ödenen işçinin; yüklenici işçisi ol-
ması, sözleşme ücretine işçinin ücret ve sosyal haklarının dahil olması, 
işverenin işçilik alacaklarından sorumlu olacağına dair sözleşmede bir 
hüküm bulunmaması hususları nazara alındığında davacı işverenin işçi-
yi çalıştıran yüklenicilerden ödediği bedeli ve fer'ilerinin tamamını talep 
etme hakkı bulunduğunun kabulü gerekir.

Hizmet alım ihaleleri aynı yüklenici tarafından alındığı gibi, değişik 
yükleniciler tarafından da alınabilmektedir. Bu halde işyeri devri suretiyle 
işçiler yeni yükleniciye devredildiği için hizmet akitleri kesintiye uğrama-
dan devam etmekte ve işçilik alacakları da bu doğrultuda hesaplanmak-
tadır.

İşçiye ödenen kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki 
giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanmakta olup bu kıdem tazminatının 
tamamından işçiyi çalıştırdıkları dönemle orantılı olarak yükleniciler iş-
verene karşı sorumludurlar.

Yıllık izinler kullanılmadığı taktirde iş sözleşmesinin feshi ile ücrete 
dönüşmektedir.

Sözleşmeyi feshedenin son yüklenici olduğu ve yıllık izinlerinde bu fe-
sih ile ücrete dönüştüğü gözönüne alındığında yıllık izin ücretinden son 
yüklenici sorumlu olacaktır.
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İhbar tazminatından son işveren sorumludur. Bunların dışında hafta 
tatil ücreti, ücret alacağı, fazla mesai ücreti gibi işçiye ödenen tazminatlar-
dan yükleniciler işverene karşı işçiyi çalıştırdıkları dönemle sınırlı olarak 
sorumlu olacaklardır.

İşveren tarafından bu ödemelerin fer'i mahiyetinde yapılan ödemeler 
de ayrı esasla yüklenicilerden tahsil edilebilecektir.

Yükleniciler aleyhine açılan rücu davalarında ayrı sözleşmelerle hiz-
met ifa eden yükleniciler mecburi dava arkadaşı olmadığı gibi borçtan 
müteselsilen sorumlu olacaklarına ilişkin kanun hükmü veya sözleşme 
bulunmamaktadır. Bu nedenle alacak davalarında her davalı aleyhine 
ayrı tahsil hükmü kurulmalıdır. Davanın itirazın iptali şeklinde açılmış 
olması durumunda ise takibin hangi davalı açısından hangi miktarla de-
vam edeceği ayrı ayrı belirlenmelidir.

Bu durumda mahkemece yukarıda belirlenen ilkeler çerçevesinde bi-
lirkişiden ek rapor alınıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken 
yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren15 gün 
içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 23.01.2020 tarihinde oy 
birliğiyle karar verildi.
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ASIL İŞVEREN • TAŞERON • RÜCU DAVASI
•

SORUMLULUK

ÖZET: Asıl işveren ile taşeron arasındaki sözleş-
mede özel bir hüküm bulunmuyorsa taşeronun 
çalıştırdığı işçilere ödenecek olan işçilik alacak-
larından asıl işveren ile taşeron yarı yarıya so-
rumludurlar.*
Y. 23. HD. E: 2019/523 K: 2020/526 T: 29.01.2020

Davacı vekili; davalılar ile müvekkili belediye arasında hizmet alımı 
sözleşmesi imzalandığını ve ...'ın 2009 ile 2010 yılı hizmet alım sözleş-
mesi kapsamında kendi aralarında yapmış oldukları iş sözleşmesine da-
yalı olarak 01.09.2009-01.03.2011 tarihleri arasında çalıştırdığını, ...'ın 
açtığı alacak davası sonunda davanın kabulüne karar verildiğini, mah-
keme ilamına dayanılarak icra takibi başlatıldığını, 21.519,60 TL sını 
ödemek zorunda kaldığını ileri sürerek; 21.519,60 TL'nin ödeme tarihi 
olan 21.10.2014 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalı şir-
ketlerden sorumlulukları oranında rücuen müştereken ve müteselsilen 
tahsiline karar verilmesini istemiş ve dava etmiştir.

Davalı ... Mimarlık Müt.İnş.Nakl.Akar.Hayv.Tic.Ltd.Şti.vekili ve davalı 
... Mimarlık İnş. Taah. Nakl. İn. Kayn. Oto Servis San. Tic. Ltd. Şti. vekili 
davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; dava dışı 
işçi ...'a yapılan ödemenin dayanağı ilamda hükmedilen alacak dönemi 
olan 01.03.2011-14.11.2011 (14.03.2012) tarihleri arası dönemde dava 
dışı işçinin davalı ... Mimarlık Ltd.Şti.bünyesinde herhangi bir çalışması 
bulunmadığından bu davalının davacı ... tarafından dava dışı işçiye yapılan 
işçi ödemesinden sorumlu olmadığı gerekçesiyle davalı ... Mimarlık Ltd 
Şti yönünden davanın reddine, dava dışı işçi ...'a yapılan ödemeden davalı 
... Mima. Müth. His. İnş. Nak. Akar. Hayv.Tic.Ltd.Ştinin sorumlu olduğu 
ve icra masrafları ile birlikte sorumlu olunan miktarın ise 21.519,60-Tlol-
duğu gerekçesiyle bu davalı ile ilgili davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalı ... Mim. Müh. Müth. Hiz. İnş. Nak. Akar. Hayv. Tic. Ltd. 
Şti. vekili temyiz etmiştir.

* Dergimizinbu sayısında yayınlanan 44. 2019 tarihli Yargıtay 13 Hukuk Dairesi kararına 
bakınız.
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Dava, davacı tarafından dava dışı işçiye ödenen işçilik alacaklarının 
rucuen tazminatına ilişkindir. Davacının ödemiş olduğu işçilik alacakları 
arasında işe iade davası neticesinde hüküm altına alınan iş güvencesi taz-
minatı ve boşta geçen süre tazminatı da olduğu görülmektedir. Yüklenici 
işçisinin hizmet aktinin feshi sonrasında işveren ve yüklenici aleyhine aç-
tığı işe iade davasında davanın işçi lehine sonuçlandığı, işe iade edilmeme 
halinde de bir bedel ödenmesine karar verildiği ve işçinin işe iade edilme-
mesi nedeniyle işverenin işçiye bu bedeli ödediği anlaşılmaktadır.

İşçinin hizmet aktini yüklenici ile imzalamasına rağmen, işyerinin işve-
rene ait olması nedeniyle işçinin işe iadesinin işveren ve yüklenici birlikte 
gerçekleştirmek zorundadır. İşverinin kabulü olmadan yüklenicinin işçiyi 
iade etmesi mümkün değildir. Ayrıca İş Mahkemesince işveren ve yükle-
nici müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. Taraflar arasında imzalanan 
hizmet alım sözleşmesinde bu hususu düzenleyen bir hüküm de bulun-
mamaktadır. Bu durumda işçinin işe iade edilmemesi nedeniyle işçiye 
ödenen bedelden tarafların yarı yarıya sorumlu tutulmaları gerekir.

Uyuşmazlığın yukarıdaki ilke çerçevesinde çözüme kavuşturulması ge-
rekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... Mim. Müh. Müth. Hiz. İnş. 
Nak. Akar. Hayv. Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 
mahkeme kararının davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın 
istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün 
içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 29.01.2020 tarihinde oy 
birliğiyle karar verildi.



YARGITAY CEZA DAIRESI KARARI

BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ ENGELLEME

Özet: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli 
dolandırıcılık, bilişim sisteminin işleyişini engel-
leme veya bozma ve kişisel verileri ele geçirme; 
sanıklar hakkında suç işlemek amacıyla kurulan 
örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, bilişim 
sisteminin işleyişini engelleme veya bozma ve 
kişisel verileri ele geçirme; sanık ... hakkında ki-
şisel verileri ele geçirme ve suç işlemek amacıyla 
kurulan örgüte üye olma suçlarından cezalandı-
rılmaları amacıyla kamu davası açılmasına rağ-
men, bu iddialar ile ilgili olarak sanıklar hakkında 
hüküm kurulmaması bozma nedenidir. 
Y. 15. CD. E: 2017/15688 K: 2019/15288 T:19/12/2019  

SUÇ : Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kuru-
lan örgüte üye olma, kişisel verileri ele geçirme, bilişim sisteminin işleyi-
şini engelleme veya bozma, bilişim sistemine girme, nitelikli dolandırıcılık

HÜKÜM : 1-Sanıklar ...,..., ...,..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... 
hakkında üzerlerine atılı suçlardan CMK'nun 223/2-e maddeleri uyarınca 
ayrı ayrı beraat

2-Sanıklar ...,..., ...,... ile ... hakkında, bilişim sistemine girme suçun-
dan, TCK'nın 243/1, 62 ve 52 maddeleri uyarınca ayrı ayrı mahkumiyet

Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...’in suç işlemek 
amacıyla kurulan örgüte üye olma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak 
ele geçirme veya yayma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya boz-
ma, bilişim sistemine girme, nitelikli dolandırıcılık suçlarından beraatla-
rına ilişkin hükümler ile sanıklar ..., ..., ..., ... ve ...’ın bilişim sistemine 
girme suçundan mahkumiyetlerine ilişkin hükümler, O yer Cumhuriyet 
savcısı ile katılan ... Birliği Merkezi vekili tarafından temyiz edilmekle 
dosya incelenerek gereği düşünüldü;
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Hükmolunan ceza miktarlarına nazaran katılan vekilinin duruşmalı 
inceleme talebinin 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulan-
ması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca reddine karar 
verilerek yapılan incelemede;

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 02.09.2009 tarih ve 2009/11741 
sayılı, 18.02.2011 tarih ve 2011/2891 sayılı ve 04/10/2011 tarih ve 
2011/13420 sayılı iddianameleri ile,

Sanık ...'ın, resmi kayıtlarda babası sanık ... adına görünmesine rağ-
men “... Bilgisayar İnş.San.Tur.ve Ltd.Şti.” isimli şirketin asıl yetkilisi ol-
duğu, sanık ...'ın söz konusu şirketin ortağı aynı zamanda müdürü; sanık 
...'in sanık ...'ın kızkardeşi olup Mersin ilinde şirketin iş takipçisi; sanık 
...'in adres programı ile ilgili yapılan tüm satışlar ve işlemlerden sorumlu 
elemanı; sanıklar Sedat ile Sinan'ın bilgisayar programcısı; sanık ...'nın 
şirket resmi kayıtlara göre şirketin asıl sahibi; sanık ...'in şirketin resmi 
kayıtlara göre kurucu ortağı; sanıklar ..., İ., G. ile ...'in satış elemanı, sa-
nık ...'nın bir dönem şirkette eleman, sanıklardan ..., İbrahim, Hüseyin ile 
Sercan'ın şirket teknik servis elemanı; sanık ...'ın satış temsilcisi olarak 
görev yaptıkları, sanık ...'nun www.adresprogramı.com isimli internet si-
tesinin adına kayıtlı olduğu, sanıklar ... ile ...'in ise“... Bilgisayar Yazılımı 
Donanım Ltd. Şti.” isimli bilgisayar programları hazırlayan firmanın or-
tağı oldukları,

Sanıkların örgüt faaliyeti kapsamında yarı resmi kurum olan Tramer 
isimli firmanın ve TT ile Yüksek Seçim Kurulu’nun alt yapısında bulu-
nan açıklardan girerek buradaki bilgilere ulaştıkları, önceden ..... Ban-
kası Genel Müdürlüğü kart merkezinde çalışan sanık ...'in katılan kuru-
mun sisteminde araçlar ile ilgili sorgulama yapılmasını sağlayan kullanıcı 
adı-şifresini sanık ...'a verdiği, sanık ...'ın da yanında çalışan programcı 
sanık ...'a vererek “D. trafik sorgulama” ve “D. adres sorgulama” isimli 
yazılımları hazırlayarak internet üzerinden yayına sunduğu, daha sonra 
hazırladıkları bu programları bazı avukat ve hukuk bürolarına pazarla-
dıkları, üretilen yazılımın CD ortamında çoğaltılarak çok sayıda kişiye 
satılmaya başlandığında Tramer isimli firmanın alt yapısının bu duru-
mu kaldıramayarak donduğu ve çalışamaz hale geldiği, suç örgütünün 
adı geçen kurumlarda kaydı bulunan Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının 
adres, kimlik, telefon bilgileri, araç bilgisi, motorlu taşıt bilgilerinin sor-
gulanabilmesi amacıyla hazırladıkları programı ticari amaçla sattıkları, 
bu surette sanıklar ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 
nitelikli dolandırıcılık, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, 
bilişim sistemine girme ve kişisel verileri ele geçirme; sanık ... hakkında 
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suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, 
bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemine gir-
me ve kişisel verileri ele geçirme; sanıklar ... ve ... hakkında suç işlemek 
amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemi-
nin işleyişini engelleme veya bozma ve kişisel verileri ele geçirme; sanık 
... hakkında nitelikli dolandırıcılık, bilişim sisteminin işleyişini engelleme 
veya bozma ve kişisel verileri ele geçirme; sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkın-
da suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sistemine girme 
ve kişisel verileri ele geçirme; sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında 
suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kişisel verileri ele geçir-
me; sanıklar ... ve ... hakkında bilişim sistemine girme ve kişisel verileri 
ele geçirme suçlarını işledikleri iddia olunan somut olayda, 

1-Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... hakkında üzer-
lerine atılı suçlardan verilen beraat hükümlerine yönelik yapılan temyiz 
başvurularının incelenmesinde;

Sanıklar S, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...'in, üzerlerine atı-
lı suçlar yönünden mahkumiyet hükmü alan diğer sanıkların eylemlerine 
iştirak ettiğine dair delil elde edilemediği gerekçesiyle verilen mahkeme-
nin beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mah-
kemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdi-
rine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin ve O yer Cumhu-
riyet Savcısının temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

2- Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında bilişim sistemine girme suçun-
dan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz başvurula-
rının incelenmesinde;

Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında hükmedilen sonuç adli para ceza-
sının miktarı itibarıyla kesin nitelikte olsa da, O yer Cumhuriyet savcısı-
nın ve de katılan vekilinin gerekçeli temyiz taleplerinin suç vasfına yöne-
lik olduğu, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 01.10.2013 tarih, 2012/1403 
Esas ve 2013/399 sayılı Kararı gereği, "tür ve miktarı itibarıyla kesin olan 
kararların suç vasfına yönelik bir temyiz olması halinde, Yargıtay'ca işin 
esasına girilerek incelenmesinin mümkün olduğu” belirtilmekle, bu hu-
susta tebliğnamede ret isteyen görüşe iştirak edilmeyerek yapılan incele-
mede;

a)Sanıklar ... ile ... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nite-
likli dolandırıcılık, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma ve 
kişisel verileri ele geçirme; sanıklar ... ve ... hakkında suç işlemek ama-
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cıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sisteminin 
işleyişini engelleme veya bozma ve kişisel verileri ele geçirme; sanık ... 
hakkında kişisel verileri ele geçirme ve suç işlemek amacıyla kurulan ör-
güte üye olma suçlarından cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açıl-
masına rağmen, bu iddialar ile ilgili olarak sanıklar hakkında hüküm 
kurulmaması,

b) Dosyada mevcut bilgisayar ve bilişim uzmanı olan üçlü bilirkişi he-
yetinden alınan 13/06/2013 tarihli bilirkişi raporunda;“D. Hukuk Yazı-
lımları” isimli firma tarafından üretilen “D. Trafik Sorgu” isimli yazılımın 
bilgileri ve rızaları dışında kurum ile herhangi bir protokol ve sözleşme 
yapmadan veri tabanına izinsiz erişimin sağlandığı, firmanın bu yazılımı 
ücret karşılığı isteyen herkese aynı şifre ve kullanıcı adı ile sisteme giriş 
yapmak sureti ile sattığı, bundan maddi kazanç elde ettiği, www.D.hukuk.
com.tr isimli web sitesi üzerinden kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak 
ele geçirerek yetkisiz kişilere yayılmasının sağlandığı, www.adresprogra-
mi.com isimli web sitesinden ... isimli firma tarafından üretilmiş yazılım 
kullanılarak 50 milyon civarında kayıtlı kişinin nüfus bilgilerinden ba-
zıları veya TC kimlik numarası ile sorgulama yaparak kişilerin adres ve 
nüfus bilgilerine ulaşılması ve mahrem bilgilerin yetkisiz kişilerin eline 
geçmesinin sağlandığı, bunun karşılığında maddi menfaat temin edildiği, 
adres rehberi uygulamasının adı geçen firma tarafından 1010 dolar artı 
KDV fiyatına satışının yapıldığı, bu yazılımdan 1303 adet satışın gerçek-
leştiği, yine trafik sorgulama programının 1271 adet satışının yapıldığı, 
şahısların D. Trafik Sorgu isimli yazılımı ile Tramer bilişim sistemi alt 
yapısına yetkisiz ve izinsiz erişerek araç, sigorta ve poliçe bilgilerini sis-
temden sızdırıp yetkisiz kişilere maddi menfaat karşılığında satışının ya-
pıldığını, adres programı yazılımı ile Türkiye'ye ait neredeyse tüm nüfus 
ve adres bilgilerini depolayarak istenen herkese ait nüfus ve adres bilgi-
lerini herkese satarak güvenlik açısından kritik bilgilerin herkesin eline 
geçmesini sağladıkları ve bundan maddi menfaat temin ettiklerinin bildi-
rildiği, suça konu programın ... iletişim Tur. San. Ltd. Şirketi adı altında 
oluşturulduğu ve şirket sahibinin gerçekte sanık ... olduğu ve sanıklardan 
...'un programı oluşturduğu, programın oluşmasında sanık ...'in şifre ve 
kullanıcı adının kullanıldığı, sanıklardan ... ve ...'ın da programın kurul-
masında ve sonrasında kurulum için gerekli teknik desteği sağladıkları, 
sanıkların katılan kurumun bilişim sistemine girdikten sonra var olan 
verileri depoladıkları ve bu verileri satarak haksız menfaat elde ettikleri-
nin anlaşılması karşısında, eylemlerinin TCK'nın 244/3-4 ve 136/1 madde 
ve fıkrasında düzenlenen bilişim sistemlerinin işleyişini bozma ve kişisel 
verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarını oluşturduğu gözetilme-
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den, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde, TCK'nın 243/1 mad-
desi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş olup, katılan vekili ile O yer Cumhuriyet savcısı-
nın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu 
sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması 
gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 
19/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.





NOT: Dergimizdeki tüm veriler bilgi amaçlı olup olası yanlışlıklardan kaynaklı 
sorumluluk kabul edilmez.

YARARLI BİLGİLER
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Vekalet ücreti ödemelerinde 7194 sayılı kanunun 16. maddesi 
ve (bu kanun uyarınca çıkarılan) 311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebli-
ğinin sekizinci bölümü uygulanır. 

7 Aralık 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30971

KANUN

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 
SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7194 
Kabul Tarihi: 5/12/2019

MADDE 16 – 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesine ikinci fıkrasın-
dan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarih-
li ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet 
ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafın-
dan gelir vergisi tevkifatı yapılır.”

27 Mayıs 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31137

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 311)

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa 
Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevki-
fat Uygulaması

Yasal düzenleme

MADDE 23 – (1) 7194 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 193 sayılı 
Kanunun 94 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarih-
li ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet 
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ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafın-
dan gelir vergisi tevkifatı yapılır.”

Vekalet ücretinin vergilendirilmesi

MADDE 24 – (1) 193 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre, her türlü 
serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. 
Serbest meslek faaliyeti ise sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya 
mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin 
işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına 
yapılmasıdır. Bu kapsamda, serbest meslek erbabı olan avukatlara öde-
nen vekalet ücretleri serbest meslek kazancı olup, bu kazançların serbest 
meslek kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

(2) 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde ücret, işverene tabi ve be-
lirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve 
ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanım-
lanmış olup bir işverene tabi ve bağlı olarak çalışan avukatlara işverenler 
tarafından yapılan ödemeler ücret hükümlerine göre vergilendirilmekte-
dir.

Vekalet ücretlerinde vergi tevkifatı uygulaması

MADDE 25 – (1) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fık-
rasında gelir vergisi tevkifatı yapmaya mecbur olan kişi ve kurumlar belir-
tilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının; (1) numaralı bendinde hizmet 
erbabına ödenen ücretlerden 103 üncü ve 104 üncü maddelere göre, (2) 
numaralı bendinin (b) alt bendinde ise yaptıkları serbest meslek işleri do-
layısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler üzerinden 2009/14592 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca % 20 oranında gelir vergisi tevki-
fatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

(2) 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, mahkemelerce veya icra 
ve iflas müdürlüklerince karşı tarafa yükletilen, avukatlara ait olan ve 
serbest meslek kazancına dahil edilmesi gereken vekalet ücretleri üzerin-
den, kimlerin tevkifat yapmakla yükümlü olduğu hususuna açıklık kazan-
dırılmıştır. Buna göre, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında sayılanlar tarafından 2004 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Kanun 
uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin;

a) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından doğrudan avukata ödendiği du-
rumlarda, borçlu (davayı kaybeden) tarafından,
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b) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından avukata ödenmek üzere icra 
ve iflas müdürlüklerine yatırıldığı durumlarda, borçlu (davayı kaybeden) 
tarafından,

c) Borçlu (davayı kaybeden) tarafından alacaklı (davayı kazanan) tarafa 
ödendiği durumlarda, alacaklı (davayı kazanan) tarafından avukata öde-
me yapılması esnasında,

gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

(3) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılma-
yanlar, diğer bir ifadeyle tevkifat yükümlülüğü bulunmayanlar tarafından 
yapılan vekalet ücreti ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılma-
yacaktır.

(4) Vekalet ücretini ödemekle yükümlü olanlarca, ücretli olarak çalı-
şan avukatların işverenlerine yapılan vekalet ücreti ödemelerinden tevki-
fat yapılmayacak, işverenin vekalet ücretini avukata ödemesi esnasında 
ise işverence ücret hükümlerine göre tevkifat yapılacaktır.

(5) Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer alma-
ması halinde, vekalet ücretinin KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde 
oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek 
makbuzunda gösterilir. Bu durumda gelir vergisi tevkifatının KDV hariç 
tutar üzerinden yapılması gerektiği tabiidir.

(6) İcra işleminin durdurulması için, ilama karşı istinaf veya temyiz yo-
luna başvuran borçlunun ilamın icrasını durdurabilmek için takip edilen 
vekalet ücreti dahil borç tutarı için teminat verildiği ve istinaf veya temyiz 
başvurusunun reddedilmesi üzerine teminata konu paranın alacaklının 
avukatına ödendiği durumlarda, vekalet ücretine ilişkin nakden veya he-
saben ödemenin ne zaman gerçekleşeceği bilinemeyeceğinden gelir vergisi 
tevkifatı yapılmayacaktır. Anı şekilde, icra işlemleri sonucu borçluya ha-
ciz uygulanması ve hacze konu mallarının satılması veya borcun, kefil ve 
benzeri üçüncü kişilerden tahsil edilmesi durumlarında da borçlunun ge-
lir vergisi tevkifatı yapması söz konusu olmayacaktır. Bu durumlarda da 
serbest meslek erbabı olan avukat tarafından borçlu adına serbest meslek 
makbuzu düzenlenerek avukat tarafından elde edilen tevkifata konu ol-
mayan vekalet ücreti, serbest meslek kazancına dahil edilerek ilgili geçici 
vergilendirme dönemleri ve yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edi-
lecektir.
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Vekalet ücreti ödemelerinde belge düzeni

MADDE 26 – (1) 213 sayılı Kanunun 236 ncı maddesinde, serbest 
meslek erbabının, mesleki faaliyetine ilişkin her türlü tahsilatı için iki 
nüsha serbest meslek makbuzu tanzim ederek bir nüshasını müşteriye 
vermek ve müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde 
olduğu hüküm altına alınmıştır.

(2) Vekalet ücretinin, borçlu (davayı kaybeden) tarafından, doğrudan 
avukata ödendiği durumlarda, avukat tarafından serbest meslek makbu-
zunun borçlu (davayı kaybeden) adına düzenlenmesi gerekmektedir.

(3) Vekalet ücretinin, borçlu (davayı kaybeden) tarafından, icra ve iflas 
müdürlükleri aracılığıyla avukata ödendiği durumlarda, avukat tarafın-
dan serbest meslek makbuzunun borçlu (davayı kaybeden) adına düzen-
lenmesi gerekmektedir. Bu durumda düzenlenen makbuzun bir nüshası-
nın icra iflas müdürlüğüne verilmesine gerek bulunmamaktadır.

(4) Vekalet ücretinin, borçlu (davayı kaybeden) tarafından gelir veya 
kurumlar vergisi mükellefi olan alacaklıya (davayı kazanan) ödenmesi 
halinde, alacaklı (davayı kazanan)  tarafından borçlu (davayı kaybeden) 
adına fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir.

(5) Alacaklı (davayı kazanan) tarafından söz konusu vekalet ücretinin 
serbest meslek erbabı olan avukata ödenmesi halinde, avukat tarafından 
serbest meslek makbuzunun ödemeyi yapan alacaklı (davayı kazanan) 
adına düzenlenmesi gerekmektedir.

(6) Alacaklı (davayı kazanan) tarafından söz konusu vekalet ücretinin 
ücretli çalışanı olan avukata ödenmesi halinde ise ödemenin ücret bord-
rosu düzenlenmek suretiyle yapılması gerekmektedir.

Örnek 1: Bay (A)’nın vekili avukat Bayan (B) tarafından (C) Belediyesi 
aleyhine açılan dava, Bay (A) lehine sonuçlanmış olup mahkemece Avu-
katlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen vekalet ücretine hükme-
dilmiştir. Davayı kaybeden (C) Belediyesi vekalet ücretini avukat Bayan 
(B)’nin hesabına yatırmıştır.

(C) Belediyesinin, Bayan (B) hesabına yatırdığı vekalet ücreti ödemesi 
üzerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapması ve avukat Bayan 
(B) tarafından da bu tahsilatı karşılığı (C) Belediyesi adına serbest meslek 
makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu vekalet ücretinin (C) Belediyesi tarafından 
avukata ödenmek üzere icra dairesine yatırılması halinde de (C) Beledi-
yesi tarafından %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak ve tevkifat  
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tutarı muhtasar beyanname ile vergi dairesine yatırılacağından icra dai-
resine tevkifat tutarı düşüldükten sonra kalan tutar yatırılacaktır. Bu du-
rumda da avukat Bayan (B) tarafından (C) Belediyesi adına serbest mes-
lek makbuzu düzenlenecektir.

Örnek 2: (D) Şirketi, vekili avukat Bay (E) aracılığıyla (F) Şirketi aley-
hine açtığı davayı kazanmış ve (F) Şirketi aleyhine vekalet ücretine hük-
medilmiştir. Davalı (F) Şirketi söz konusu vekalet ücretini davacı (D) Şir-
ketine ödemiştir. Davacı (D) şirketi de tahsil ettiği vekalet ücretini serbest 
meslek erbabı olan avukatı Bay (E)’ye ödemiştir. 

Bu durumda, davacı (D) Şirketinin, tahsil ettiği vekalet ücretine ilişkin 
davalı (F) Şirketine fatura düzenlemesi gerekmektedir. Davalı (F) Şirketi 
tarafından yapılan vekalet ücreti ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatı 
yapılmayacaktır. Davacı (D) Şirketi tarafından söz konusu vekalet ücre-
tinin avukat Bay (E)’ye ödenmesi esnasında %20 oranında gelir vergisi 
tevkifatı yapılacak ve avukat Bay (E) tarafından da bu tahsilatı karşılığı 
davacı (D) Şirketi adına serbest meslek makbuzu düzenlenecektir.

Diğer taraftan, avukat Bay (E)’nin davacı (D) Şirketinin ücretli çalışanı 
olması halinde ise avukata ödenen vekalet ücretinin ücret hükümlerine 
göre vergilendirilmesi gerekecektir.

Örnek 3: (G) Şirketinin (M) Bakanlığına karşı açmış olduğu dava (M) 
Bakanlığı lehine sonuçlanmış ve (M) Bakanlığınca söz konusu davanın 
ücretli çalışanı avukatı tarafından takip edilmesi nedeniyle, (G) Şirketi 
aleyhine vekalet ücretine hükmedilmiştir.

(G) Şirketi tarafından, söz konusu vekalet ücretinin (M) Bakanlığına 
ödenmesi esnasında gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. (M) Bakanlığı 
tarafından avukatına yapılan ödemelerin ise ücret hükümlerine göre ver-
gilendirilmesi gerekecektir.

Örnek 4: Hizmet erbabı Bayan (H)’nin, (N) Şirketine karşı açmış oldu-
ğu dava, (N) Şirketi lehine sonuçlanmış ve davanın (N) Şirketinin avukatı 
tarafından takip edilmesi nedeniyle, Bayan (H) aleyhine vekalet ücretine 
hükmedilmiştir. 

Bayan (H)’nin, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fık-
rasında tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmadığından, davalı vekiline 
ödeyeceği vekalet ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapma sorumluluğu 
bulunmamaktadır.
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YARGITAY'A GÖRE KiRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR

AYLAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ocak 9.59 5.50 4.96 15,66 28,70 14,52

Şubat 8.79 5.61 5.87 15,50 17,93 13,94

Mart 8.03 5.64 6.89 15,35 18,70 13,33

Nisan 7.36 5.47 8.01 15,36 19,39 12,66

Mayıs 6.98 5.19 9.02 15,80 19,91 12,10

Haziran 6.74 4.91 9.98 16,57 19,88 11.88

Temmuz 6.43 4.77 10.94 17,41 19,91 11,51

Ağustos 6.14 4,51 12.05 18,78 19,62

Eylül 5.92 4.07 13.26 21.36 18,27

Ekim 5.58 3.83 14.47 23.73 16,81

Kasım 5.33 3.93 15,38 25.52 15,87

Aralık 5.28 4.30 15,82 27.01 15,18
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde 
 Bir Önceki Aya Göre Artış Oranı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Ocak 0.55 3,98 0,99 0,45 1,84 1.82 2,46 1,02 1,06 1,35

Şubat -0.20 1,26 2,68 0,09 0,48  - 0.02 0,81 0,73 0,16 0,35

Mart 0.40 1,04 1.54 1,58 0,87  - 0.04 1,02 0.99 1.03 0,57

Nisan  0.52 0,76 2.60 2,98 1,28 0.78 1,31 1.87 1,69 0,85

Mayıs 1.48 0,52 3,79 2,67 1,54 0.58 0,45 1,62 0,95 1,36

Haziran 0.41 0,07 3,03 0,09 0,69 0.47 -0,27 2,61 0,03 1,13

Temmuz 0.21 0,72 1,77 -0,99 1,02 1.16 0,15 0,55 1,36 0,58

Ağustos 0.08 0,85 6,60 -0,59 -0,29 0,52 2,30 0,86

Eylül 0.29 0,24 10,88 0,13 0.18 0,65 6,30 0,99

Ekim 0.84 1,71 0,91 0,17 1.44 2,08 2,67 2,00

Kasım 2.00 2,02 -2,53 -0.08 0.52 1,49 -1,44 0,38

Aralık 2.98 1,37 -2,22 0,69 1.64 0,69 -0,40 0,74
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde  
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Artış Oranı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Ocak 0.55 3,98 0,99 0,45 1,84 1.82 2,46 1,02 1,06 1,35

Şubat 0.34 5,29 3,69 0,55 2,33 1.80 3,29 1,76 1,23 1,71

Mart 0.75 6,38 5,29 2.14 3,22 1.75 4,34 2.77 2.27 2,29

Nisan 1.27 7,19 8,03 5,18 4,54 2.55 5,71 4.69 4,00 3,16

Mayıs 2.77 7,74 12,12 7,99 6,15 3.15 6,18 6,39 4,99 4,57

Haziran 3.19 7,82 15,52 8,09 6,89 3.63 5,89 9,17 5,01 5,75

Temmuz 3.41 8,60 17,56 7,02 7,98 4.84 6,05 9,77 6,44 6,37

Ağustos 3.49 9,52 25,32 6,39 4,53 6,60 12,29 7,35

Eylül 3.79 9,78 38,96 6,53 4.72 7,29 19,37 8,42

Ekim 4.66 11,66 40,22 6,71 6.23 9,52 22,56 10,59

Kasım 6.76 13,91 36,68 6,63 6.78 11,16 20,79 11.01

Aralık 9.94 15,47 33,64 7,36 8.53 11,92 20,30 11,84
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde Bir Önceki Yılın  
Aynı Ayına Göre Artış Hızı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Ocak 5.94 13,69 12,14 32,93 8,84 9.58 9,22 10,35 20,35 12,15

Şubat 4.47 15,36 13,71 29,59 9,26 8.78 10,13 10,26 19,67 12,37

Mart 3.80 16,09 14,28 29,64 8,50 7.46 11,29 10.23 19,71 11,86

Nisan 2.87 16,37 16,37 30,12 6,71 6.57 11,87 10.85 19,50 10,94

Mayıs 3.25 15,26 20,16 28,71 5,53 6.58 11,72 12,15 18,71 11,39

Haziran 3.41 14,87 23,71 25,04 6,17 7.64 10,90 15,39 15,72 12,62

Temmuz 3.96 15,45 25,00 21,66 8,33 8.79 9,79 15,85 16,65 11,76

Ağustos 3,03 16,34 32,13 13,45 8,05 10,68 17,90 15,01

Eylül 1.78 16,28 46,15 2,45 7.28 11,20 24,52 9,26

Ekim 2.84 17,28 45,01 1,70 7.16 11,90 25,24 8,55

Kasım 6.41 17,30 38,54 4,26 7.00 12,98 24,62 10,56

Aralık 9.94 15,47 33,64 7,36 8.53 11,92 20,30 11,84
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde  
12 Aylık Ortalamalara Göre Artış Hızı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Ocak 5.50 4,96 15,66 28,70 15,71 7.87 7,76 11,23 17,16 14,52

Şubat 5.61 5,87 15,50 29,97 14,18 7.97 7,88 11,23 17,93 13,94

Mart 5.64 6,89 15,35 31,17 12,61 7.96 8,21 11.14 18,70 13,33

Nisan 5.47 8,01 15,36 32,24 10,87 7.84 8,66 11.06 19,39 12,66

Mayıs 5.19 9,02 15,80 32,85 9,14 7.71 9,09 11,10 19,91 12,10

Haziran 4.91 9,98 16,57 32,81 7,74 7.74 9,36 11,49 19,88 11,88

Temmuz 4.77 10,94 17,41 32,34 6,81 7.91 9,44 12,00 19,91 11,51

Ağustos 4,51 12,05 18,78 30,51 7,98 9,66 12,61 19,62

Eylül 4.07 13,26 21,36 26,44 7.92 9,98 13,75 18,27

Ekim 3.83 14,47 23,73 22,58 7.89 10,37 14,90 16,81

Kasım 3.93 15,38 25,52 19,68 7.79 10,87 15,63 15,87

Aralık 4.30 15,82 27,01 17,56 7.78 11,14 16,33 15,18
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Baromuzun 6109 sicil sayısında kayıtlı

Av. Prof. Dr. İl Han ÖZAY

21/07/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1940 yılında Zonguldak'ta doğmuş, 1966 yılında
Roma Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
1967 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden
diplomasını almış, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 

1968 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 35333 sicil sayısında kayıtlı

Av. Talip CAN

18/07/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1980 yılında Kilis'te doğmuş, 2005 yılında
Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 2008 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 9417 sicil sayısında kayıtlı

Av. Prof. Dr. Ömer TEOMAN

16/07/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1947 yılında İstanbul'da doğmuş, 1970 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1974 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 56825 sicil sayısında kayıtlı

Av. Aybars ADIGÜZEL

13/07/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1992 yılında Bursa'da doğmuş, 2015 yılında
Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 2017 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Halen İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi Yürütme 
Kurulu Üyesi ve Bakırköy Bölge Temsilcimiz olan  

Av. Aybars Adıgüzel'e Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 8589 sicil sayısında kayıtlı

Av. Ahmet AKIN KÜÇÜKSORGULU

10/07/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1943 yılında İstanbul'da doğmuş, 1963 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1973 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 8395 sicil sayısında kayıtlı

Av. Mehmet DANIŞMAN

27/06/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1943 yılında Muş Söğütlü'de doğmuş, 1972 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1973 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 18045 sicil sayısında kayıtlı

Av. Gültekin ÖZDENER

28/06/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1934 yılında Antalya Korkuteli'nde doğmuş, 1956 
yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olmuş, stajını Ankara Barosu'nda yaparak 1956 yılında 
Ankara Barosu'na kaydolmuştur. 1992 yılında naklen 

Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 6189 sicil sayısında kayıtlı

Av. Ayşe Şefika ÖZTOPRAK

01/07/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1941 yılında İstanbul'da doğmuş, 1967 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1969 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 18702 sicil sayısında kayıtlı

Av. Cenk AZERİ

22/06/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1967 yılında İstanbul'da doğmuş, 1992 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1993 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 15999 sicil sayısında kayıtlı

Av. Erdal GÖKMEN

19/06/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1963 yılında Muğla Fethiye'de doğmuş,  
1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1989 

yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 12693 sicil sayısında kayıtlı

Av. Cengiz UYBAŞ

17/06/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1954 yılında İstanbul'da doğmuş,  
1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1983 

yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 7348 sicil sayısında kayıtlı

Av. Leyla DİLBAZ

12/06/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1954 yılında İstanbul'da doğmuş,  
1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 

mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra  
1972 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 5838 sicil sayısında kayıtlı

Av. Atilla ORAN

03/06/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1943 yılında İzmit'te doğmuş, 1956 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1967 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 10135 sicil sayısında kayıtlı

Av. Neriman Neşe TANSELİ

27/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1950 yılında Mersin'de doğmuş, 1974 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1976 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 9643 sicil sayısında kayıtlı

Av. Fatma Sabahat ERCAN

23/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1942 yılında İstanbul'da doğmuş, 1973 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1973 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 39142 sicil sayısında kayıtlı

Av. Ümit DUMAN

23/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1983 yılında Erzurum Horosan'da doğmuş, 
2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 

mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra  
2010 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 7863 sicil sayısında kayıtlı

Av. Dursun ÖZDEMİR

21/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1947 yılında Ordu Perşembe'de doğmuş,  
1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 

mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra  
1972 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 6818 sicil sayısında kayıtlı

Av. Salih HACIBEKTAŞOĞLU

18/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1946 yılında Trabzon Of'da doğmuş,  
1969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 

mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra  
1971 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 9550 sicil sayısında kayıtlı

Av. Burhan ERDEM

15/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1944 yılında Trabzon'da doğmuş,  
1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 

mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra  
1974 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 12374 sicil sayısında kayıtlı

Av. Cihan DEMİR

13/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1952 yılında Mardin Savur'da doğmuş,  
1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 

mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra  
1982 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 21950 sicil sayısında kayıtlı

Av. Sezgin AYDIN

01/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1970 yılında Giresun Tirebolu'da doğmuş,  
1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 

mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra  
1998 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 64806 sicil sayısında kayıtlı

Av. Ufukcan Deniz KORKMAZ

08/04/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1987 yılında Sinop'da doğmuş,  
2017 yılında Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 

mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra  
2019 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 10840 sicil sayısında kayıtlı

Av. Demirhan ERGİN

30/03/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1941 yılında Sivas'da doğmuş,  
1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 

mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra  
1977 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 33179 sicil sayısında kayıtlı

Av. Fevzi ŞENCAN

27/03/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1941 yılında Sivas Alacahan'da doğmuş,  
1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 

mezun olmuş, 2006 yılında hakimlikten emekli olup  
2006 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Nakil Baro Hareket Tarihi

NAKILLER

1 23495 İSMAİL PİLAVCI RİZE BAROSU 09/07/2020

2 27262 BURCU ŞAHİN İZMİR BAROSU 23/07/2020

3 29923 EBRU ERGİNBAY MUĞLA BAROSU 09/07/2020

4 30184 AHMET EGEMEN ANKARA BAROSU 23/05/2020

5 30212 ESRA AYTAC ZONGULDAK BAROSU 18/06/2020

6 31964 PINAR GÜZEL ÇEVİK BALIKESİR BAROSU 25/05/2020

7 32468 REYHAN ÖZOCAK ÇANAKKALE BAROSU 07/02/2020

8 33875 COŞKU MERT AKGÜL MUĞLA BAROSU 25/05/2020

9 34154 MEHMET ALİ GENCER ANTALYA BAROSU 25/05/2020

10 34179 HATİCE D. TINASTEPE A.KARAHİSAR BAROSU 16/07/2020

11 34435 ÖMER ESKİTÜRK MUĞLA BAROSU 23/07/2020

12 36013 MEHMET O. AYTAC ZONGULDAK BAROSU 18/06/2020

13 37055 İSMAİL ERDEN TUNCELİ BAROSU 16/07/2020

14 38847 BANU ÖZTÜRK ORDU BAROSU 11/06/2020

15 43134 NAZLI CANA TAŞKIN KAMACI KIRKLARELİ BAROSU 25/05/2020

16 45199 ZÜLFÜKAR ERDEN ANTALYA BAROSU 16/07/2020

17 46126 İLKNUR ÇANOĞLU BURSA BAROSU 23/07/2020

18 46901 ASEF ERALP AYDIN BAROSU 07/02/2020

19 47950 GÖZDE KAŞKAYA MERSİN BAROSU 23/07/2020

20 48060 AYŞENUR KALENDER ANKARA BAROSU 16/07/2020

21 48368 NURBANU AKMEŞE EDİRNE BAROSU 25/05/2020

22 48459 SEVAL TABAK ANKARA BAROSU 18/06/2020

23 50909 KIVILCIM AKSÜT ADANA BAROSU 04/06/2020

24 51490 ZEYNEP ZORER ANTALYA BAROSU 25/05/2020

25 53153 ALPER UĞUR ATLI K.MARAŞ BAROSU 28/05/2020

26 53626 AYHAN ERKAN ÇANAKKALE BAROSU 07/02/2020

27 54116 MELİSA SARI HATAY BAROSU 23/07/2020

28 54515 SEÇİL ŞİRİN AYDIN BAROSU 04/06/2020

29 54801 SELİM ASLAN ADANA BAROSU 07/02/2020

30 54910 HÜSEYİN BERK AYDIN BAROSU 04/06/2020

31 55208 ELİF ECE ERKAN ÇANAKKALE BAROSU 07/02/2020

32 55507 MERVE ATİLA BAL İZMİR BAROSU 09/07/2020

33 55746 ZEYNEP YEŞİLMEN MANİSA BAROSU 18/06/2020

34 55830 NAZİFE KOYUNCUOĞLU MUĞLA BAROSU 25/05/2020

35 55931 A.EVGENIEV MARTINOV İZMİR BAROSU 16/07/2020

36 56241 ASUMAN GÖZÜAÇIK SAKARYA BAROSU 18/06/2020
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Nakil Baro Hareket Tarihi

NAKILLER

37 56517 BAŞER YALÇIN ŞIRNAK BAROSU 18/06/2020

38 57155 BARLAS ÖMÜR İZMİR BAROSU 23/07/2020

39 57888 MUHAMMED ÜRESİN KONYA BAROSU 18/06/2020

40 58700 ELİF CİNİVİZ İZMİR BAROSU 09/07/2020

41 59215 BUSE SEVİM MERSİN BAROSU 04/06/2020

42 59409 İPEK HANIM KIZILYAR ADANA BAROSU 18/06/2020

43 59582 SERCAN AKBUZ EDİRNE BAROSU 25/05/2020

44 59817 FERHAT YILDIZ K.MARAŞ BAROSU 18/06/2020

45 59833 HATİCE ADIŞEN BALIKESİR BAROSU 14/05/2020

46 59889 NERGİZ GÖRNAZ ANKARA BAROSU 09/07/2020

47 59945 OGÜN BURAK ÖNCÜL ANTALYA BAROSU 11/06/2020

48 61624 SELİM TUNÇ ANTALYA BAROSU 5/28/2020

49 61843 EMRAH ÜNAL ADANA BAROSU 25/05/2020

50 62114 İSMAİL ÇAKIR TEKİRDAĞ BAROSU 07/02/2020

51 62772 HÜMEYRA YANIK TOKAT BAROSU 07/02/2020

52 62920 SELİN H. CÖMERT MUĞLA BAROSU 23/07/2020

53 63429 ZAFER CAN KOÇMAN SAKARYA BAROSU 09/07/2020

54 63443 MELİH SARI İZMİR BAROSU 23/07/2020

55 63804 ESRA EROĞLU NEVŞEHİR BAROSU 11/06/2020

56 63813 PINAR YÜKSEL KÜTAHYA BAROSU 25/05/2020

57 63904 KUBİLAY ERDEM KÜTAHYA BAROSU 09/07/2020

58 63990 İSMAİL ÇORBACIOĞLU KOCAELİ BAROSU 23/07/2020

59 64035 FAİK CAN TOPRAK ANTALYA BAROSU 07/02/2020

60 64056 SEDA NUR BALKAYA GENCE KOCAELİ BAROSU 07/02/2020

61 64099 ALAATTİN FERHAN İZMİR BAROSU 23/07/2020

62 64259 OSMAN KARAN DENİZLİ BAROSU 09/07/2020

63 64319 YASİN MİRAÇ ER KAYSERİ BAROSU 09/07/2020

64 64344 ZEYNEP D. CURA MUĞLA BAROSU 09/07/2020

65 64509 RÜMEYSA ÜR SAKARYA BAROSU 11/06/2020

66 64739 ECE GÜMÜŞEL ANKARA BAROSU 25/05/2020

67 64808 AHMET K.K. ÖZDENİZ MERSİN BAROSU 25/05/2020

68 64992 UFUK BULUT BURSA BAROSU 23/07/2020

69 65583 VEYSİ AVCI DİYARBAKIR BAROSU 16/07/2020

70 65700 BERK SOVUKSU HATAY BAROSU 16/07/2020

71 66033 GİZEM YILDIRIM İZMİR BAROSU 25/05/2020

72 66744 HATİCE G. KAYA KONYA BAROSU 11/06/2020
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Nakil Baro Hareket Tarihi

NAKILLER

73 66954 ALİ CENK ÇAPAK AYDIN BAROSU 18/06/2020

74 67244 İREM TUNÇMAN BURSA BAROSU 25/05/2020

75 67311 SELİN DENİZ BOZKURT ERZURUM BAROSU 07/02/2020

76 67366 AHMET A.O. ÇİÇEKÇİ K.MARAŞ BAROSU 25/05/2020

77 67394 BÜŞRA GÜNEREN IĞDIR BAROSU 11/06/2020

78 67696 ZEYNEP EKTİ ELAZIĞ BAROSU 09/07/2020

79 67815 BURAK AKBULUT GAZİANTEP BAROSU 25/05/2020

80 67878 BETÜL BAHAR ANTALYA BAROSU 07/02/2020

81 67980 MUSTAFA ÖZDAĞ KOCAELİ BAROSU 18/06/2020

82 67981 HAKAN ÇİFTÇİ BİNGÖL BAROSU 16/07/2020

83 68026 NURTEN M. YILDIRIM AYDIN BAROSU 09/07/2020

84 68164 ELİF ERGÜÇ BURSA BAROSU 09/07/2020

85 68206 SAİT BUĞRA POLAT MERSİN BAROSU 23/07/2020

86 68301 ÜFEYRA SERİN ADANA BAROSU 07/02/2020

87 68302 TAHSİN E. SIRAGEZEN EDİRNE BAROSU 25/05/2020

88 68687 MERVE KUL ANTALYA BAROSU 16/07/2020

89 68756 MERVE ÖZCAN GİRESUN BAROSU 09/07/2020

90 69019 OĞUZHAN KARA ERZURUM BAROSU 07/02/2020

91 69295 EMRE GÜL MALATYA BAROSU 25/05/2020

92 69320 BURAK M. ERSOY ADANA BAROSU 04/06/2020

93 69371 CEMRE M. GÖKÇE MERSİN BAROSU 25/05/2020

94 69707 SİNAN ARSLAN BURSA BAROSU 18/06/2020

95 69785 SİMGE ÖZBAKIR BURSA BAROSU 23/07/2020

96 69812 ERTUĞRUL Ş. DURGUN HATAY BAROSU 09/07/2020

97 69908 VEDAT ÇEKİÇ ADANA BAROSU 18/06/2020

98 69920 AZAD AKBAL MUŞ BAROSU 07/05/2020

99 69948 AYLİN KRALOĞLU KOCAELİ BAROSU 28/05/2020

100 70376 RABİA GÖZÜTOK VAN BAROSU 23/07/2020

101 70508 HÜLYA TUNÇER TEKİRDAĞ BAROSU 07/02/2020

102 70552 FERHAT KÖYCÜ A.KARAHİSAR BAROSU 09/07/2020
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi

AYRILMALAR

1 17214 HASİBE NAYIR 7/2/2020

2 19006 MAHMUT KOCAMEŞE 6/25/2020

3 19220 MURAT DEMİRCİ 5/28/2020

4 20432 KADİR EROL 7/2/2020

5 22223 FATMA GÜLAY UÇAN 5/7/2020

6 30725 SENEM ÖNDER ÖZBAKIR 6/18/2020

7 31897 FİLİZ VURAL BALTIMORE 6/25/2020

8 41761 GÖKSU ŞİMŞEK 6/25/2020

9 49189 EZGİ EDİBOĞLU 7/16/2020

10 57603 HAMZA BAYINDIR 7/2/2020

11 58720 YAŞAR ÖZDEMİR 7/16/2020

12 60393 FERDİ KAYA 7/9/2020

13 60770 EBUBEKİR SIDDIK KIRAÇOĞLU 7/9/2020

14 61036 MELİH ŞEKER 5/28/2020

15 63222 FIRAT POLAT 7/16/2020

16 63600 YUNUS DALĞALAN 6/25/2020

17 64569 OZAN ALPER DEMİR 6/11/2020

18 66172 YASİN DİNÇER 6/11/2020

19 66989 BURAK ÖZMEN 6/18/2020

20 68001 FEYZANUR YILDIRIM 7/2/2020
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