






CİLT: 94· SAYI: 2020/5  ISSN 1304-737X
EYLÜL - EKİM 2020



Dergide yayımlanan yazılar yazarların, kişisel görüşünü yansıtır. 
Gönderilen yazının hiçbir yerde yayımlanmamış olması gereklidir. 

Yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın geri verilmez. 
Yayımlanmayan yazılar için, gerekçe gösterme zorunluluğu 
yoktur. Gönderilen yazılarda, Yayın Kurulu’nun saptadığı

yayın ilkeleri doğrultusunda biçimsel düzeltmeler yapılabilir. 

Dergi'de yayımlanan tüm yazılarda (12 Eylül Cuntası tarafından kapatılan)

Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı Yazım Kılavuzu esas alınır. 

ABONELİK KOŞULLARI

Yıllık Abonelik Ederi 130.00 TL’dir. 
Abonelik bedelinin, İstanbul Barosu’nun Vakıflar Bankası Beyoğlu Şubesi nezdindeki 

TR 510001 5001 5800 7286 2874 96 no’lu hesabına yatırılması, 
dekontun Derginin gönderileceği 

adres eklenerek 0212 245 63 52‘ye fakslanması gerekmektedir. 

Bilgi için: guleryuzh@istanbulbarosu.org.tr 0212 393 07 57
(Dergi, İstanbul Barosu üyelerine ücretsizdir.)

Dergimizin bu sayısı İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Kararı ile 
12.000 adet basılmıştır. 



İSTANBUL BAROSU DERGİSİ

Yerel Süreli Yayın
İki Ayda Bir Yayımlanır. 

•
Sahibi

İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı
Av. Mehmet DURAKOĞLU

•
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Av. Cengiz YAKA
•

Yayından Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyeleri

Av. Nazan MOROĞLU
Av. Muazzez YILMAZ

•
YAYIN KURULU

Başkan
Av. İsmail GÖMLEKLİ

•
Genel Yazman

Av. Ali Coşkun ONĞUN
•

Üyeler
Av. Osman KUNTMAN 
Av. Yörük KABALAK

Av. Celal ÜLGEN
Av. N. Ateş ATAYAKUL

Av. Ali Turan HÜR
Av. Sevgi BARUTÇU

Av. M. Şeref KISACIK
Av. Çiğdem KORKMAZ

Av. Nihal AKYAZICI
Av. Hakan MURAN

•
Yönetim Yeri

İstiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sok. No: 2 Beyoğlu-İst.
Tel: (0212) 393 07 00 Faks: (0212) 293 89 60

dergi@istanbulbarosu.org.tr
www. istanbulbarosu.org.tr

•
Yayıncı Sertifika No: 47929

•
Baskı

Ege Reklam ve Basım Sanatları San. Tic. Ltd. Şti. 
Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No: 4 / 1 347047 Ataşehir İSTANBUL

Tel: (0216) 470 44 70 Fax: (0216) 472 84 05  
www.egebasim.com.tr



İÇERİK DİZİNİ

YAYIN KURULUNDAN ..........................................................................9

7251 SAYILI KANUNLA HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK / Doç. Dr. Varol KARAASLAN ......................15

İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENİYLE İŞE DEVAMSIZLIĞININ BEKLEME 
SÜRESİNİ AŞMASI HAKLI FESİH NEDENİDİR

Av. Erol TÜRK......................................................................................51

KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİNDE KADININ, ÇOCUĞUN VE 
AİLENİN KORUNMASI İHTİYACI

Dr. Meltem ÖZTÜRK ............................................................................73

KEFİLİN, ASIL BORÇLU İLE KONKORDATO BAŞVURUSU

Av. Ata ALKIŞ .......................................................................................88

TİCARİ NİTELİKLİ MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCUYA 
BAŞVURULMASININ DAVA KOŞULU OLMADIĞINA İLİŞKİN 
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ’NİN BÖLGE ADLİYE 
MAHKEMELERİ HUKUK DAİRELERİ’NİN KESİN NİTELİKTEKİ 
KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİNE 
YÖNELİK KARARININ İNCELENMESİ

Bülent Nuri KURDOĞLU ......................................................................96

YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNDEN DOLAYI İŞ SAHİBİNİN 
SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ

Av. Altan Fatih GÜNDEŞ ................................................................... 112

İNŞAAT HUKUKUNDA “MAKUL SÜRE”NİN ÖNEMİ

İlker Hasan DUMAN .......................................................................... 132

İŞ HUKUKU YARGILAMALARINDA İSPAT YÜKÜ 

Av. Abdullah EYİGÜL ........................................................................ 159

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 
(YASAL MAL REJİMİ) VE UYGULAMASI 

Yaşar AKDAĞ  ................................................................................... 176



SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİREYSEL HAKARET SUÇU

Av. Canberk YILDIRIM ...................................................................... 191

TÜRKİYE’DE KÜRTAJ: YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUATIN 
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNA AYKIRILIK 
YÖNÜNDEN ELEŞTİRİSİ 

Av. Pelin Su ÜNAL ............................................................................. 209

CANGI/TÜRKİYE KARARI ÜZERİNDEN BİLGİ EDİNME 
HAKKINA DAİR İNCELEME

Av. Alp CERRAHOĞLU ...................................................................... 224

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA 
KATILMA YOLU İLE İSTİNAF

Stj. Av. Erman UZUN ........................................................................ 234

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARININ İPTALİ 
DAVASININ REDDİ KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA 
TESCİL İŞLEMLERİ BAĞLAMINDA SOMUT BİR UYUŞMAZLIĞIN 
İNCELENMESİ

Av. Ediz BİNGÖL  .............................................................................. 240

TÜKETİCİ YARGILAMALARI AÇISINDAN TÜKETİCİ 
MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ 

Av. Ahmet SÜLEYMAN ...................................................................... 250

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA BİREYSEL 
BAŞVURU ve MÜLKİYET HAKKI

Berrak Burçin DİLAVER ................................................................... 276

ÇATMADA SORUMLU KİŞİLER VE KILAVUZ KAPTANIN 
FİİLLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK 

Av. Muhammet SÖNMEZ .................................................................. 293

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ MALİ HAKLARIN 
İHLALİNDE BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ BİR KORUMA İMKANI 
TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI

Av. Oğuzhan TAÇKIN ........................................................................ 303



Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararı ................................................... 327

Yargıtay Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ........................................................... 333
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ................................................................. 405
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ................................................................. 410
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ................................................................. 416
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ................................................................. 433
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ................................................................. 443
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ................................................................. 451
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi ............................................................... 460
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ............................................................... 488
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ............................................................... 506
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ............................................................... 530
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi ............................................................... 564
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi ............................................................... 572
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi ............................................................... 581
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ............................................................... 599
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi ............................................................... 604
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi ............................................................... 609
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ............................................................... 617
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi ............................................................... 629
Yargıtay Ceza Dairesi Kararları ......................................................... 635

Yararlı Bilgiler

Tablo ve Çizelgeler ............................................................................ 639

Yitirdiklerimiz, Nakiller ve Ayrılmalar

Yitirdiklerimiz ................................................................................... 647

Nakiller ............................................................................................. 659

Ayrılmalar ......................................................................................... 661

Kavram Dizini

Kavram Dizini ................................................................................... 663



YAYIN KURULU'NDAN





ADLİ YILDA ADLİYELER

Adli yıl başladı. Her yıl yaşanan 
birbirine benzer sorunlara bu yıl 
salgın hastalık tedirginliği de eklen-
miş durumda. 

Okulların açılamadığı, eğitimin 
hastalığın yayılması endişesiyle açık 
biçimde aksadığı, ortaya çıkan za-
afın uzaktan eğitim ile giderilmeye 
çalışıldığı bir ortamda Adliyelerin 
tam kapasite ile yargılama faaliyet-
lerine başlayacak olması doğrusu 
düşündürücü.

Virüs önlemleri nispeten alınmış 
olsa da yaşanacak yığılmaların önü-
ne geçebilecek bir sistemin hayata 
geçirilmesindeki zorluklar hepimi-
zin malumu. 

Yeni tip adliye binalarının kori-
dorları geniş güzel ama duruşma 
salonlarının aynı şekilde havadar 
ve ferah olduğunu söylemeye olanak 
yok. Penceresiz salonların havalan-
dırma cihazlarıyla ısı düzeylerinin 
dengelenmesi de ayrı bir soru işa-
reti. 

Mesafe, maske ve hijyen kuralla-
rına uymanın önemi bu doğrultuda 
daha çok ortaya çıkıyor. 

*** 

Yeri gelmişken Adliye binaları 
konusuna da değinmeden geçmeye-
lim. “Avrupa’nın ve hatta Dünyanın 
en büyük” adliye binalarına sahip 
olmakla övündüğümüz bir gerçek. 
Gelgelelim dertlerimiz ve davaları-
mız da öylesine büyük olmalı ki, bu 
dev yapılar da derdimize derman 
olamadı. 

Yapımının üzerinden henüz on 
yıl geçti geçmedi derken Bakırköy 
Adliyesi'nin bölüneceği ve yeni ek 
hizmet binasına taşınacağını öğ-
rendik. Bilindiği gibi mimarisi ve 
iç düzenlemesi tartışmalara konu 
olan bu Adliyemiz İstanbul’un altı 
ilçesine hizmet veriyordu. Bu ilçe 
adliyelerindeki bölünmüşlüğü or-
tadan kaldırmak için kurulmuştu. 
Ancak bina bütünlüğü sağlansa da 
Adliye Binasının kısa sürede hizmet 
vermede yetersiz kaldığı anlaşıldı ve 
de arayışlar sonrası Yenibosna’daki 
ek hizmet binası devreye alındı. 

'Adalet Sarayları' inşa edilirken 
o koridorlarda yıllarca emek veren 
uygulamacı hukukçulardan, örneğin 
bir ağır ceza başkanından, cüppesi-
ni o duruşma salonlarında eskiten 
avukatlardan, ya da neredeyse kırk 
yıl oraya hizmet etmiş kalem perso-
nelinden görüş alınıyor mu acaba? 

Buna göre mimari bir düzenle-
meye gidilerek en az elli yıl yetecek 
binaların yapımı sağlanıyor mu? 

Yanıt evetse ne oluyor da on yıl 
geçmeden yapılan adliye binaları ta-
leplere cevap veremez hale geliyor? 

Cevabı bilen beri gelsin. 

***

Esenlik dolu günlerde ve yeni ya-
yınlarda buluşmak umuduyla… 

Yayın Kurulu 





YAZILAR





7251 SAYILI KANUNLA HUKUK 
MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK1

Doç. Dr. Varol KARAASLAN2

I. Giriş

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin (12 Ocak 2011) üze-
rinden yaklaşık on yıl geçen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’n-
da (“HMK”) geçtiğimiz ay sonunda kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın-
da (7251 sayılı) Kanun ile HMK’nın 46 maddesini değiştirmiş ve metne iki 
yeni madde ilave etmiştir. 

Bu çalışma yeni kanun hükümleriyle meşgul olacak uygulamacılara hi-
tap etmek üzere kaleme alınmış olup, amacı değişikliklerin nasıl yorum-
laması ve uygulanması gerektiği hakkındaki görüşlerimizi paylaşmaktan 
ibarettir.

II. HMK’nın Kabulünden Bu Yana Kanunda Yapılan Değişiklikler

Öncelikle hukuk yargılaması bakımından temel kanun olan Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun hangi sıklıkta ve ne ölçüde değiştiğini tespit 
etmek için HMK’nın kabulünden bu yana yapılan değişikliklere kısaca de-
ğinilecektir. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten 
bu yana on yedi kez değişikliğe tâbi tutulmuştur. Bu değişiklikleri; de-
ğiştirilen, yeni eklenen ve ilga edilen kanun maddelerinin numaralarını 
gösteren liste aşağıdaki gibidir:

6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG 14.04.2011, S. 27905. 
HMK m. 370, geçici m. 3.

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi.

2 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi.
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6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, RG 
22.06.2012, S. 28331. HMK m. 137, 140, 320.

6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG 30.04.2013, S. 28633. 
HMK m. 334, 337, 339.

6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG 30.04.2013, S. 28633. HMK m. 
373.

6462 sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan En-
gelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
RG 03.05.2013, S. 28636. HMK m. 172, 235, 259.

6494 sayılı Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun, RG 07.07.2013, S. 28700. HMK m. 102.

6644 sayılı Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun, RG 11.04.2015, S. 29323. HMK. m. 
47, 109.

6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun, RG 23.07.2016, S. 29779 (2. Mükerrer). HMK Geçici 
m. 3/2.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, RG 24.11.2016, S. 29898. HMK m. 
266, 268, 269, 271, 274, 279.

6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilme-
sine Dair Kanun, RG 24.11.2016, S. 29898. HMK m. 344.

6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, RG 02.12.2016, S. 29906. HMK m. 341, 362, 
373, ek madde 1, geçici madde 4.

7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Or-
taya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, RG 05.08.2017, S. 30145 (Mükerrer). HMK m. 
302, 352, 353, 359, 361, 362, 363, geçici madde 1.

7078 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilme-
sine Dair Kanun, RG 08.03.2018, S. 30354 (Mükerrer). HMK m. 268. 
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7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun, RG 15.03.2018, S. 30361. HMK m. 274, 410, 
416, 418, 439.

700 sayılı Anayasa’da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Ama-
cıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, RG 07.07.2018, S. 30471 
(2. Mükerrer). HMK m. 242.

7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG 31.07.2018, S. 30495. HMK m. 375.

7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun, RG 28.07.2020, S. 31199. HMK m. 
20, 28, 36, 38, 42, 94, 107, 116, 120, 123, 125, 127, 139, 140, 141, 147, 
149, 177, 183/A, 186, 206, 215, 222, 281, 290, 305, 306, 310, 314, 317, 
323, 331, 341, 353, 356, 358, 359, 362, 391, 393, 394, 398, 402, 436, 
440, geçici madde 3.

Yukarıdaki değişikliklerden 6460 sayılı Kanun ile yapılmış olanı yü-
rürlükten kalkan fakat geçici maddeler uyarınca uygulanmaya devam 
eden 1086 sayılı HUMK’un bazı hükümlerini de değiştirmiştir. 2011 yılın-
da 6110 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen bir başka değişiklik ise o dönem 
itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş 
bulunan HMK yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edecek olan 
HUMK’un 573. maddesini değiştirmiştir. Ancak bu değişiklik, ifade şek-
li itibariyle, 537. maddenin HMK’nın yürürlüğe gireceği tarihe kadar ne 
şekilde uygulanacağını düzenleyen bir geçiş hükmü şeklinde kaleme alın-
mıştır.  Bkz. 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun, RG 14.02.2011, S. 27846.

HMK’nın bazı maddeleri hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal kararları verilmiş; bu iptal kararlarının gereği olan kanun değişik-
likleri ise 7251 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiştir.3 Söz konusu Anayasa 
Mahkemesi kararları ve iptal edilen kanun maddeleri aşağıdaki gibidir: 

AYM E. 2011/35 K. 2012/23 T. 16.02.2012, RG 19.05.2012, S. 28297, m. 3. 
AYM E. 2015/96 K. 2016/9 T. 10.02.2016, RG 23.02.2016, S. 29633, m.20. 
AYM E. 2018/1 K. 2018/83 T. 11.07.2018, RG 20.02.2019, S. 30692, m. 398. 

3 HMK maddeleri hakkında açılıp da Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilen iptal 
davaları hakkında bkz. Budak, Ali Cem, Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 
13. Bası, Ankara 2020.
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III. 7251 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

1. Hâkimin Reddine İlişkin Hükümlerde Yapılan Değişiklikler

HMK’nın -7251 sayılı Kanunla değişik- 36. maddesine göre hâkimin 
a) Davada, iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması, b) 
Davada, iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği hâlde 
görüşünü açıklamış olması, c) Davada, tanık veya bilirkişi olarak dinlen-
miş veya hâkim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması; uyuşmazlık-
ta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış bulunması, ç) Davanın, 
dördüncü derece de dâhil yansoy hısımlarına ait olması, d) Dava esnasın-
da, iki taraftan birisi ile davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması 
ret sebepleridir.

Hâkimin reddi müessesesi bakımından önem taşıyan husus ancak ola-
ğan dışı bir durum olarak ortaya çıkabilecek olan “hâkimin tarafgir dav-
ranmasını önlemek” değil -velev ki böyle bir durum varit olmasın- tarafla-
rın hâkimin tarafsızlığı konusunda şüphe duymalarına engel olmaktır. Bu 
sebeple ret sebepleri bu hâllerle sınırlı değildir. Hâkimin tarafsızlığından 
şüphe duymayı gerektiren başka bir sebebin varlığı hâlinde de hâkim red-
dedilebilir. 

Yine aynı sebeple HMK’nın ilk şeklinde m. 38/6’da yer verilen “ret se-
bebi sabit olmasa bile, merci bunu muhtemel görürse, ret talebini kabul 
edebilir” hükmü 7251 sayılı Kanunla sistematik bakımdan daha doğru 
olacak şekilde “Ret talebinin incelenmesi” kenar başlıklı 42. maddenin 2. 
fıkrasına alınmıştır.

HMK’nın ilk hâlinde HMK m. 38/7’de yer alan ret sebepleri hakkında 
yemin teklif olunamayacağına ilişkin hüküm 7251 sayılı Kanunla siste-
matik bakımdan daha doğru olacak şekilde “Ret talebinin incelenmesi” 
kenar başlıklı 42. maddenin 3. fıkrasına alınmıştır.

7251 sayılı Kanun değişikliğinden önce HMK m. 38/9’da yer alan dü-
zenlemeye göre ret talebi hakkındaki kararlara karşı ancak esas hüküm-
le birlikte kanun yollarına başvurulabiliyordu. Bu düzenleme ile çelişki 
oluşturacak şekilde, HMK m. 43 ve m. 44 düzenlemelerine göre ise esas 
hüküm bakımından istinaf yolu açık bulunan dava ve işlerde ret talebi 
hakkındaki merci kararlarına karşı doğrudan doğruya (esas hüküm bek-
lenmeden) kanun yoluna başvurulabilmekte idi. Söz konusu hükümler 
arasında açık bir çelişki olduğu ortada olduğu için HMK m. 43 ve 44’teki 
ayrıntılı düzenlemeler ve tereddüt hâlinde hak arama hürriyetini kısıtla-
mayan yorum tarzının benimsenmesi ilkesi dikkate alındığında o günkü 
kanunî düzenlemeler çerçevesinde m. 38/9’daki hükmün sehven kanuna 
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girdiğini kabul etmek doğru olacaktı.4 Şimdi 7251 sayılı Kanunla m. 38/9 
ilga edilerek söz konusu çelişki giderilmiştir.

2. Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemlere İliş-
kin Değişiklikler

HMK m. 20/1 hükmünün ilk şeklinde yer alan, verildiği anda kesin 
olan kararlar bakımından kararın verildiği tarihten itibaren iki haftalık 
süre içinde kararı veren mahkemeye başvurarak dosyanın görevli veya 
yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerektiği şeklindeki dü-
zenleme Anayasa Mahkemesi tarafından, bu sürenin kararın verilmesin-
den itibaren işlemeye başlaması şeklindeki kuralın yokluğunda görevsiz-
lik veya yetkisizlik kararı verilen ve bu kararı öğrenme imkânı olmayan 
tarafın dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesini ta-
lep etme imkânını elinden alacağı, bu durumun da hak arama hürriyetini 
ihlal ettiği gerekçesiyle iptal edilmiştir.5 

HMK m. 20/1 hükmü 7251 sayılı Kanun değişikliği ile aşağıdaki gibi ol-
muştur: “Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan 
birinin, bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden, süresi içinde 
kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarih-
ten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliği 
tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, 
dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep et-
mesi gerekir. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır ve görevsizlik veya yet-
kisizlik kararı veren mahkemece bu konuda re’sen karar verilir.”

Kanımızca Anayasa Mahkemesinin iptal kararını da dikkate alan bu 
değişiklik yararlıdır. Bir defa, verildiği anda kesin olan bir karara bağ-
lanan sürenin karar tarihinden başlatılması bu karardan daha sonra 
haberdar olan taraf bakımından hak kaybına neden olabilir. Değişikli-
ğin ikinci kısmı ise daha ziyade yargılama giderlerine ilişkin bir sorunu 
ortadan kaldırmaya yöneliktir. Gerçekten de görevsizlik veya yetkisizlik 
kararı verilmesinden sonra taraflardan birinin m. 20 gereği mahkemeye 
müracaat etmemesi hâlinde yargılama giderleri noktasında nasıl bir yol 
izleneceği kanunda açıkça düzenlenmiş değildi.6 Çünkü HMK m. 331/2’ye 
göre görevsizlik veya yetkisizlik kararından sonra davaya bir başka mah-
kemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme 
dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini öde-

4 Budak, Ali Cem/Karaaslan, Varol, Medenî Usul Hukuku, 3. Bası, Ankara 2019, § 2, kn. 28.
5 AYM E. 2015/96 K. 2016/9 T. 10.02.2016, RG 23.02.2016, S. 29633. 
6 Bkz. Tanrıver, Süha, “6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Revizyonu Üzeri-

ne Bazı Düşünceler”, TBBD, S. 99, 2012, s. 19.
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meye mahkûm eder. HMK m. 20’de yapılan değişiklikle görevsizlik veya 
yetkisizlik kararı veren mahkemece bu konuda re’sen davanın açılmamış 
sayılacağına karar verileceği hükme bağlanmıştır. HMK m. 331/3 gereği 
davanın açılmamış sayılmasına karar verilen hâllerde yargılama giderleri 
davacıya yükletileceği için bu sorun doğru bir şekilde çözümlenmiştir.

3. Aleniyet İlkesine İlişkin Yapılan Değişiklik

HMK’nın ilk hâlinde aleniyet ilkesini düzenleyen 28. maddenin 2. fık-
rası şöyleydi: “Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak 
yapılmasına ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak ge-
rekli kıldığı hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen mah-
kemece karar verilebilir”. Ancak bu düzenleme Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’nin7 metni ile tam olarak örtüşmemekteydi. AİHS m. 6/1’e göre 
“Karar alenî olarak verilir. Ancak, demokratik bir toplum içinde ahlak, 
kamu düzeni veya ulusal güvenlik yararına, küçüklerin çıkarları veya bir 
davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veyahut, 
aleniyetin adil yargılamaya zarar verebileceği kimi özel durumlarda ve 
mahkemece bunun kaçınılmaz olarak değerlendirildiği ölçüde, duruşma 
salonu tüm dava süresince veya kısmen basına ve dinleyicilere kapatıla-
bilir.”

Aslında HMK Tasarısının ilk metninde yer alan özel hayatının gizliliği 
ya da taraflardan birinin ticarî sır gibi hukuken korunmaya değer bir 
menfaatinin bulunması gerekçesiyle de duruşmanın gizli yapılabileceğine 
ilişkin düzenleme kanunlaşma sürecinde değişikliğe uğramıştır. Hazır-
lık çalışmaları sırasındaki bu değişikliğin Anayasa’nın 141. maddesinde 
aleniyet ilkesine getirilebilecek sınırlamaların sadece kamu güvenliği ve 
genel ahlâkın gerekleri olarak belirtilmiş bulunmasından kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır. Kanımızca Türk anayasallık bloğunun bir parçası olan 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki düzenlemenin Türk hukuku ba-
kımından doğrudan uygulanma kabiliyeti vardır.

7251 sayılı Kanunla değiştirilen HMK’nın 28. maddesinin 2. fıkrasına 
göre duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına 
ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin yahut yargılama ile ilgili kişi-
lerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin kesin olarak gerekli kıldığı 
hâllerde, ilgilinin talebi üzerine yahut re’sen mahkemece karar verilebilir. 

Yapılan değişikliklerle aleniyet ilkesine getirilen istisnalar AİHS dü-
zenlemesine yakın bir şekilde ele alınmıştır. Öncelikle yargılama ile ilgi-

7 6366 sayılı İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve Buna Ek Proto-
kolün Tasdiki Hakkında Kanun, RG 19.03.1954, S. 8662.
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li kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin gerektirmesi hâli de 
duruşmaların gizli yapılması sebebi olarak sayılmış, ayrıca daha önceki 
düzenlemede taraflara verilen talep hakkı bu defa yargılamayla ilgili tüm 
kişilere tanınarak kapsam genişletilmiştir.8 Kanun değişikliği bu yönde 
yapılmış yararlı bir düzenleme olmuştur. 

4. Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla veya Başka Yerde Duruşma 
İcrası 

HMK’nın 7251 sayılı Kanunla değişik 149. maddesi aynı anda ses ve 
görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılmasına geniş imkân veren bir 
hüküm içermektedir. Uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
belirlenecek olan (m. 149/5) bu kanun hükmü kanaatimizce aşağıdaki 
gibi anlaşılmalıdır: 

İlk olarak Kanun aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruş-
ma yapılmasına imkân vermektedir; sadece ses nakli yeterli olmayacaktır. 

İkinci olarak kanun hem duruşma yapılması hem de duruşma keli-
mesini kullanmadan “dinlenme”den bahsetmesine rağmen kanımızca ne 
tarafların ne de diğer kişilerin duruşma dışında dinlenmesi mümkündür. 
Çünkü gerek tarafların gerekse diğer kişilerin dinlenmesinin ancak du-
ruşma esnasında olması aleniyet (m. 28) ve doğrudanlık ilkelerinin gereği 
olduğu gibi bu durum HMK’da yer alan tarafların dinlenmesi, isticvabı, 
tanık, bilirkişi ve uzman görüşü hakkındaki düzenlemelerdeki duruşma 
(HMK m. 147, m. 243, m. 281, m. 293) veya mahkemeye çağırılmaktan 
(mesela bkz. HMK m. 144, 171, 174) bahseden hükümlerden de anlaşıl-
maktadır. 

Üçüncü olarak 149. maddenin ilk üç fıkrasında kullanılan “bulunduk-
ları yerden” ibaresinin ne anlama geldiği belirsizdir. Bu ibare taraflar veya 
maddede zikredilen diğer kişilerin bulundukları yargı çevresindeki mah-
kemeler şeklinde anlaşılabileceği gibi aynı ifadeden bu kişilerin ev veya 
işyerlerinden de söz konusu işlemleri yapabilecekleri sonucu da çıkartıla-
bilir. Konuyla ilgili çıkartılacak yönetmelikte usul ekonomisi yanında doğ-
rudanlık ve işlem güvenliği ilkelerini de dikkate alacak bir düzenlemeye 
ihtiyaç bulunduğu ortadadır.9 

Dördüncü olarak kanun hükmü aynı anda ses ve görüntü nakliyle 
bulunulan yerden dinlenilme bakımından bir yandan tarafların üzerin-

8 Bkz. Öztek, Selçuk/Taşpınar Ayvaz, Sema/Kale, Serdar, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Tek-
lifi’ne İlişkin Bazı Açıklamalar ve Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi”, TBBD, S. 149, 
2020, s. 97 vd.

9 Öztek/Taşpınar Ayvaz/Kale (s. 120) ses ve görüntünün muhakkak bir başka mahke-
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de serbestçe tasarruf edebilecekleri ile serbestçe tasarruf edemeyecekleri 
dava ve işler arasında diğer yandan da taraflar ve vekilleri ile tanık, bi-
lirkişi ve uzmanın dinlenmeleri arasında ayrım yapmaktadır (m. 149/1, 
2 ve 3). Bu ayrımlara göre mahkeme tarafların üzerinde serbestçe tasar-
ruf edebilecekleri dava ve işlerde taraflardan birinin talebi üzerine sadece 
talep eden tarafın veya vekilinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi 
yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri 
yapabilmelerine karar verebilir. Mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe 
tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde ise ilgililerin, aynı anda ses ve 
görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine re’sen 
karar verebilir. 

Diğer taraftan mahkeme tanığın, bilirkişinin ve uzmanın aynı anda ses 
ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesi kararı-
nı, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri ile edemeyecekleri 
dava ve işler arasında ayrım yapmaksızın, re’sen veya taraflardan birinin 
talebi üzerine verebilir (m. 149/2). 

Mahkeme, ses ve görüntü nakli yerine fiilî engel veya güvenlik sebebiyle 
duruşmanın il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına, yargı çevresi 
içinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun uygun gö-
rüşünü alarak karar verebilir (m. 149/4).

5. Tarafların Duruşmaya Daveti ve Sözlü Yargılama Duruşması Ko-
nusunda Yapılan Değişiklikler

HMK’nın ilk hâline göre yazılı yargılama usulünde taraflar ön inceleme 
(m. 139), tahkikat (m. 147) ve sözlü yargılama (m. 186) duruşmalarına 
ayrı ayrı davet edilmek zorundaydı. Hâlbuki dava dilekçesinin davalıya 
tebliğiyle birlikte artık taraflar arasında usul hukuku ilişkisi kurulmuş 
olur. Yargılamayı takip edip etmemek tarafların tasarrufunda olan bir hu-
sus olup davanın her aşamasında taraflara Tebligat Kanunu hükümlerine 
göre tebligat yapılması hem zaman kaybına hem de gereksiz masraf yapıl-
masına neden olmaktaydı.10

7251 sayılı Kanunla 147. maddede yapılan değişiklikle usul ekonomi-
sine aykırı olan bu düzenleme değiştirilmiş; yeni hükme göre tahkikat ve 
sözlü yargılama için ayrı ayrı davet yapılması usulü terk edilmiştir. Buna 

me salonundan veya adliyede buna ilişkin yerlerden iletilmesine gerek bulunmadığını; 
mesela avukatların bürolarından, bilirkişilerin çalıştıkları yerlerden ve hatta evlerin-
den duruşmalara katılımlarının mümkün olması gerektiğini ifade etmekte, ancak bu 
yapılırken ses ve görüntünün nitelikli bir biçimde mahkemeye ulaşmasını sağlayacak 
teknolojik yöntemler kullanılması ve özellikle veri güvenliğinin sağlanması gerektiğinin 
altını çizmektedir.

10 Bkz. Budak/Karaaslan, § 4, kn. 31.
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göre taraflar ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat 
ve sözlü yargılama için duruşmaya davet edilir. Taraflara gönderilecek 
davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkeme-
de hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edi-
leceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği 
duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşma-
nın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. 
madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği 
bildirilir. 

7251 sayılı Kanun değişikliğinden önce mahkeme, tahkikatın bitimin-
den sonra sözlü yargılama ve hüküm için ayrı bir gün tayin eder ve tayin 
olacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla 
iki tarafı davet ederdi. Taraflara çıkartılacak olan davetiyede, belirlenen 
gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında 
hüküm verileceği hususu bildirilirdi. Taraflara sözlü yargılama aşaması-
na ilişkin davetiye gönderilmemesi bozma nedeni sayılmaktaydı.11

Maddede yapılan değişiklikle mahkemenin tahkikatın bitiminden son-
ra sözlü yargılama için tarafları davet etmesi usulünden vazgeçilmiştir. 
Buna göre mahkeme tahkikatın bittiğini tefhim ettikten sonra aynı duruş-
mada sözlü yargılama aşamasına geçer. Bu durumda taraflardan birinin 
talebi üzerine duruşma iki haftadan az olmamak üzere ertelenir. Hazır 
bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye 
gönderilmez. Taraflar veya içlerinden biri sözlü yargılama duruşmasında 
hazır bulunmadığı takdirde tarafların duruşmaya gelmemesi hakkındaki 
150. madde hükmü uygulanır (m. 186).

Kanımızca her iki maddede usul ekonomisi ilkesi göz önüne alınarak 
yapılan değişiklikler yararlı olmuştur.

6. Hâkim Tarafından Tayin Edilen Sürenin Kesin Sayılabilmesi Ko-
nusundaki Değişiklik

Yargılama esnasında yapılması lazım gelen işlemlerin hangi süre için-
de yapılabileceği bazen doğrudan kanun tarafından, bazen de yargılamayı 
yürüten hâkim tarafından tespit edilir. Kural olarak tarafların belli bir 
usul işlemini yapmaları için öngörülmüş bulunan kanunî süreler kesin-
dir. Bu hem söz konusu sürelerin hâkim tarafından değiştirilememesi 
hem de tayin edilmiş süre içinde bir işlemin yapılmaması hâlinde artık 
söz konusu işlemi yapma hakkının ortadan kalkması anlamına gelmek-
tedir (m. 94/1, 3). 

11 Bkz. 19. HD E. 2016/8394 K. 2017/2407 T. 23.03.2017, MİHDER, C. 13, S. 37, 2017/2, 
s. 514.
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Hâkim tarafından tayin edilen süreler ise kesin olduklarına karar veri-
lerek yapılacak işlem hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açık-
lanıp süreye uymamanın sonuçları tutanağa geçirilmedikçe kesin değil-
dir. Bu durumda hâkim tarafından belirlenen süreyi geçirmiş olan taraf 
yeniden süre isteyebilir. Ancak verilecek ikinci süre hâkim ayrıca kesin 
olduğuna karar vermemiş olsa bile kesindir ve yeniden süre verilemez 
(HMK m. 94). Kesin sürenin hukukî sonuç doğurabilmesi için kesin olarak 
belirlendiğinin ve süreye uyulmamasının sonuçlarının ilgili tarafa açıkça 
bildirilmesi gerektiği hususu ilk defa 7251 sayılı Kanun değişikliği ile mad-
de metnine eklenmiştir. Bu düzenleme, Yargıtayın konuyla ilgili içtihadının 
kanunlaşmış hâlidir.12

7. Belirsiz Alacak Davasıyla İlgili Yapılan Değişiklikler

Kısmî davanın bir türü olan fakat hangi hâllerde açılabileceği, şartları 
oluşmadan açılması hâlinde mahkemenin nasıl bir karar vermesi gerektiği 
ve özellikle dava ile alacağın hangi kısmı bakımından zamanaşımının ke-
sileceği gibi hususlarda kısmî davaya ilişkin genel hükümler ile araların-
da önemli farklar bulunan belirsiz alacak davası uygulanmaya başlandığı 
günden bu yana ilmî içtihatlarda görüş ayrılıklarına ve tatbikatta da birçok 
soruna yol açmış; belirsiz alacak davası ile ilgili kazaî içtihatlarda da birlik 
sağlanamamıştır. 7251 sayılı Kanunla ilk defa belirsiz alacak davasına iliş-
kin kurallarda değişiklik yapılmıştır. 

HMK m. 107’nin 2. fıkrasına göre karşı tarafın verdiği bilgi veya tahki-
kat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlene-
bilmesi mümkün olduğunda, hâkim tarafından tahkikat sona ermeden 
verilecek iki haftalık kesin süre içinde davacı, iddianın genişletilmesi ya-
sağına tâbi olmaksızın talebini tam ve kesin olarak belirleyebilir. Hâkim 
tarafından verilen süre içinde talebin tam ve kesin olarak belirlenmemesi 
hâlinde ise dava, dava dilekçesindeki talep sonucunda belirtilen miktar 
veya değer üzerinden görülüp karara bağlanır. 

HMK’nın ilk hâlinde 107. maddenin 3. fıkrasında yer alan ve gerek 
Kanunun sistematiği gerekse içerik bakımından doğru olmayan “Ayrıca, 
kısmî eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu 
durumda hukukî yararın var olduğu kabul edilir.” şeklindeki hüküm de 
7251 sayılı Kanunla ilga edilmiştir.

Öncelikle belirsiz alacak davasına ilişkin her iki değişikliğin de yararlı 
olduğu kanaatindeyiz. Nitekim hâkimin davacıya talep sonucunu belir-
lemesi için süre vermesi gerektiğini ve bunun aydınlatma ödevinin bir 
gereği olduğunu daha önce de belirtmiştik.13 

Ancak bu değişiklikler şu temel sorulara cevap vermemekte ve bu ko-

12  Örneğin HGK E. 2013/1824 K. 2015/1030 T. 13.03.2015, hukuktürk.
13 Bkz. Budak/Karaaslan, § 8, kn. 26; Karaaslan, Varol, Medenî Usul Hukukunda Hâkimin 

Davayı Aydınlatma Ödevi, 2. Bası, Ankara 2019, s. 155.
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nudaki hukukî belirsizlik hâlen devam etmektedir: Hangi davalar belir-
siz alacak davası olarak açılabilecektir? Koşulları oluşmadan açılmış bir 
belirsiz alacak davasında mahkeme nasıl bir karar vermelidir?14 Bu dava 
kısmî davadan tam olarak nasıl ayırt edilebilecektir?15 

Görüldüğü üzere HMK m. 107’de yapılan değişiklikler söz konusu so-
runları çözecek mahiyette değildir. Bu durum da ciddi hak kayıplarına 
neden olmaktadır. Bu nedenle belirsiz alacak davasına ilişkin düzenleme-
nin yürürlükten kaldırılması16 ve zarar miktarının belirlenmesinin ger-
çekten mümkün olmadığı istisnaî hâllerle sınırlı olmak kaydıyla açılacak 
kısmî davanın tüm alacak bakımından zamanaşımını keseceğinin kabul 
edilmesinin hem davacı hem de davalı için hakkaniyete daha uygun so-
nuçlar ortaya çıkaracağı kanaatindeyiz.

8. Hükmün Tamamlanmasına İlişkin Değişiklik

HMK’nın ilk hâline göre dava konusu olup talepte yer alan ancak hü-
kümde yer verilmeyen bir hususun hükme eklenmesi ancak kanun yolun-
da ileri sürülebilmekte idi. 7251 sayılı Kanun değişiklikleri kapsamında 
HMK’ya ilave edilen m. 305/A düzenlemesi ile, tarafların nihaî kararın teb-
liğinden itibaren bir ay içinde başvurması şartıyla “hükmün tamamlanma-
sı” yani yargılamada ileri sürülen veya mahkemece kendiliğinden hükme 
geçirilmesi gereken ancak hakkında hüküm verilmeyen taleplere ilişkin 
olarak mahkemece ek karar verilmesi açıkça hüküm altına alınmıştır. 
HMK m. 306’ya göre tavzih ile aynı usule tâbi olan hükmün tamamlanma-
sı kararlarına karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurulabilmektedir.17

9. Gider Avansı Konusunda Yapılan Değişiklik

HMK’nın yürürlüğe girmesinden bu yana tatbikatta karşılaşılan en bü-
yük sorunlardan birisi bir dava şartı olan gider avansına ilişkin m. 120 
düzenlemesi ile gider avansına ilişkin 324. madde düzenlemesi arasında-
ki ilişki olmuştur. 
14 Hukuk Genel Kurulunun geçtiğimiz yıl verdiği bir karara göre “bir miktar belirtilmek 

sureti ile açılan belirsiz alacak davası da alacak ister belirli ister belirsiz olsun bir 
eda davasıdır ve eda davalarında hukukî yarar var kabul edilir. Öte yandan davacının 
dava açmaktan başka bir yolla alacağına kavuşması mümkün olmayıp bir mahkeme 
kararına muhtaç ise dava açmakta hukukî yararının bulunduğu tartışmasızdır.” HGK 
E. 2016/22-1166 K. 2019/576 T. 16.05.2019, legalbank. Aynı tarihlerde verilmiş aksi 
istikamette bir karar için bkz. 22. HD E. 2017/22687 K. 2019/11523 T. 23.05.2019, 
e-uyar.

15 Bkz. Karaaslan, Varol, “Belirsiz Alacak Davası/Kısmî Dava-Bir Madalyonun İki Yüzü 
mü?”, YÜHFD, C. XIII, S. 1, 2016, s. 216 vd.

16  Aynı yönde Kuru, Baki, Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C. 1, Ankara 2020, s. 438.
17 Bkz. m. 305/A’nın madde gerekçesi.
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Kuşkusuz bu belirsizliğin temel nedeni her iki maddeye ilişkin gerek-
çelerdi. HMK m. 120’nin gerekçesinde “her türlü tebligat ücretleri, ke-
şif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri karşılayacak tuta-
rın, avans olarak davacı tarafından” yatırılmasından bahsedilmektedir. 
Buna uygun olarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan Tarifenin18 3. 
maddesine göre de gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif 
giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın bölge adliye mahkemeleri 
ve Yargıtaya gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar. HMK m. 324’ün 
gerekçesinde de bu madde ile “daha çok davalının delillerinin toplanması 
için ödemesi gereken avansın düzenlendiği”, davacının avansı yönünden 
ise m. 120’deki hükmün cari olduğu ve davacının avansı yatırmış olması-
nın dava şartı olduğu ifade edilmektedir.19 

Burada iki temel sorun bulunmaktaydı. İlk olarak keşif, bilirkişi ve 
tanık ücreti gibi delillere ilişkin olarak yatırılması gereken masraf HMK 
m. 324 ile düzenlenmiş olup buna göre taraflardan her biri ikamesini ta-
lep ettiği delil için mahkemece belirlenen avansı verilen kesin süre içinde 
yatırmak zorundadır. Yani sadece davacı değil davalı da söz konusu delil-
lere başvurulmasını talep edebilir ve bunun neticesinde masraf iki tarafça 
da ödenmezse taraflarca getirilme ilkesine tâbi davalar bakımından ta-
lep olunan delilin ikamesinden vazgeçilmiş sayılır (HMK m. 324/2). İkinci 
olarak da, bir davada mahkeme tarafından hangi delillere başvurulacağı 
hükme etkili çekişmeli vakıaların tespitinden sonra belli olur ki, bu da 
yargılamada kural olarak ön inceleme aşamasında gerçekleşir. Bir başka 
deyişle dava açarken hangi delillere başvurulmasını istediği davacı tara-
fından dava dilekçesinde gösterilmekle birlikte bu delillere başvurmanın 
gerekli olup olmadığı yargılama faaliyetinin konusudur. Bu nedenle mah-
keme tarafından başvurulup başvurulmayacağı belli olmayan bir delil için 
gerekli masrafı dava şartı olarak telakki etmek kanımızca doğru değildi.

Yargıtay da birçok kararında delil ikamesi için alınacak avans ile dava 
şartı olan gider avansının birbirinden ayrılması gerektiğinin ve şahit din-
lenmesi, bilirkişi raporu alınması ve keşif gideri gibi delil ikamesine yöne-
lik giderlerin gider avansı içinde değerlendirilemeyeceğinin altını çizmiş-
tir.20 Bu içtihat da dikkate alınarak, uygulamadaki tereddütleri gidermek 
üzere 7251 sayılı Kanunla 120. maddenin kenar başlığı “Harç ve gider 

18 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, RG 01.10.2019, S. 30905. Benzer 
bir hüküm Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcı-
lıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 205. madde-
sinde de yer almaktadır.

19 Karş. Tanrıver, s. 25.
20 HGK E. 2017/1141 K. 2017/641 T. 05.04.2017, MİHDER, C. 13, S. 37, 2017/2, s. 519; 

13. HD E. 2016/24537 K. 2017/2528 T. 27.02.2017, hukuktürk.
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avansının ödenmesi” şeklinde değiştirilmiş; bu maddeye “Taraflardan her 
birinin ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen delil avan-
sına ilişkin 324. madde hükümleri saklıdır” şeklinde bir üçüncü fıkra 
eklenmiştir. 

10. İşbölümü İlk İtirazının Kanun Metninden Çıkartılması

6335 sayılı Kanunla TTK m. 5’te yapılan ve 01.07.2012 tarihinde yü-
rürlüğe giren değişiklik21 asliye ticaret ve asliye hukuk mahkemeleri ara-
sındaki ilişkiyi “işbölümü” ilişkisi olmaktan çıkarıp görev ilişkisi hâline 
getirerek “iş bölümü ilk itirazı” hakkındaki m. 116 c bendini zımnen ilga 
etmiş idi. Bu hüküm daha sonra, 7251 sayılı Kanun değişikliğiyle kanun 
metninden çıkarılmıştır. Aynı değişikliğe bağlı olarak yargılama masrafla-
rı hakkındaki 331. maddede “gönderme kararı”na yapılan atıf da metin-
den çıkartılmıştır.

11. Ek Cevap Süresi Verilmesi Konusunda Yapılan Değişiklik

HMK’nın ilk hâlinde cevap süresi içinde mahkemeye başvuran dava-
lıya belli koşullar altında bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek 
üzere ek süre verilebileceğine ilişkin m. 127 düzenlemesi bu ek sürenin 
ne zaman başlayacağını belirlemiyordu. Bu durum ise hukukî belirlilik 
açısından sakıncalıydı. Yapılan değişiklikle söz konusu sürenin cevap sü-
resinin bitiminden itibaren işlemeye başlayacağı açıkça belirtilerek hak 
kayıplarına neden olabilecek sakıncalı bir durum giderilmiştir. Hâkim 
tarafından ek süre verildiği takdirde ilk itirazlar da bu süre içinde ileri 
sürülebilecektir. 

12. Ön İnceleme Duruşmasına Mazeretsiz Olarak Katılmayan Taraf 
Aleyhine Doğacak Hukukî Sonuç Hakkındaki Değişiklik 

7251 sayılı Kanun değişikliğinden önce, taraflardan birinin ön incele-
me duruşmasına mazeretsiz olarak gelmemesi hâlinde de, diğer tarafın, 
bu duruşmada iddia veya savunmasını, hasmının rızası olmaksızın da 
genişletip değiştirebileceği öngörülmüştü (HMK m. 141’in eski hâli). Ön 
inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen 
tarafın onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletip 
değiştirebileceği şeklindeki düzenleme ile taraflardan birine ödül diğeri-
ne ise bir çeşit ceza vermek yoluyla ön inceleme duruşmasına katılımın 
sağlanmak istediği anlaşılmakta; 141. maddenin gerekçesinde bu durum 
açıkça ifade edilmekte idi. 

21 RG 30.06.2012, S. 28339.
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Bu aslında usul hukukunun temel kabullerine aykırı bir durumdu. 
Çünkü bir yandan tarafların duruşmalara katılmamasının hukukî sonuç-
ları m. 150’de gösterilmiştir. Diğer yandan da davalının cevap dilekçesi 
vermemesi dahi sadece vakıaları inkâr anlamına gelmekte olup özellik-
le davalı bakımından davaya cevap vermek veya duruşmalara katılmak 
şeklinde bir zorunluluk söz konusu değildir. Hâl böyleyken ön inceleme 
duruşmasına katılmayan taraf aleyhine hukukî sonuçlar doğması doğru 
değildi.22 7251 sayılı Kanunla HMK m. 139 ve 141’de yapılan değişiklik-
lerle söz konusu düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

13. Islah Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yapılan Değişiklik

7251 sayılı Kanunla HMK’ya eklenen m. 177/2 hükmüne göre Yargı-
tayın bozma kararından veya bölge adliye mahkemesinin kaldırma kara-
rından sonra dosya ilk derece mahkemesine gönderildiğinde, ilk derece 
mahkemesinin tahkikata ilişkin bir işlem yapması hâlinde tahkikat sona 
erinceye kadar da ıslah yapılabilir. Ancak bozma kararına uymakla ortaya 
çıkan hukukî durum ortadan kaldırılamaz (m. 177/2). 

 “Bozmadan sonra ıslahın mümkün olup olmadığı” meselesi uygula-
mamızı uzun süre meşgul etmiştir. 7251 sayılı Kanun değişikliğine kadar 
cereyan eden gelişmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1948 tarihli bir içti-
hadı birleştirme kararına göre ıslah yalnız “tahkikat ve yargılama bitince-
ye kadar” mümkün olabilecek ve bu aşamalardan sonra taraflar bu hakkı 
kullanamayacaklardır. Bu nedenle hükmün Yargıtay tarafından bozulma-
sından sonraki safhalarda ıslah hakkının kullanılması mümkün değildi.23 
Ancak Yargıtay bozmasının tahkikatı gerektiren bir bozma olması ve de-
rece mahkemesinin bozmaya uymadan sonra tahkikata (yeniden) başla-
ması hâlinde ıslah yolunan tekrar açılıp açılmayacağı 1948 tarihli içtihadı 
birleştirme kararına rağmen belirsiz ve tartışmalı kalmıştır. Bozmadan 
sonra ıslah hakkının kullanılabileceğine ilişkin çok sayıda Yargıtay ka-
rarı verilmiştir. Bunun üzerine 2016 yılında Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Büyük Genel Kurulunda konu tekrar görüşülmüş, ancak 1948 tarihli iç-
tihadı birleştirme kararının değiştirilmesine gerek olmadığına ve bozma 
kararı sonrasında ıslah yapılamayacağına karar verilmiştir.24

Kanaatimize göre, 7251 sayılı Kanunla 177. maddeye eklenen yeni 
2. fıkra ile kanun yolu aşamasından sonra da ıslaha başvuru imkânı ta-
nımak yerinde olmuştur. Ancak kanun metninde bu hakkın daha önce 

22 Bkz. Alangoya, Yavuz, “Yazılı Yargılama Usulü Hakkında Bazı Düşünceler”, Makaleler, 
İstanbul 2012, s. 487.

23 İBK E. 1948/10 K. 1948/3 T. 04.02.1948, RG 17.06.1948, S. 6934.
24 İBK E. 2015/1 K. 2016/1 T. 06.05.2016, RG 23.03.2017, S. 30016.
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kullanılmış olup olmaması şeklinde bir ayrım yapılmamıştır. Kanımızca 
davada taraflar sadece bir kez ıslah hakkını kullanabileceğine göre HMK 
m. 177/2’ye göre ıslah hakkının kullanılması ancak daha önce ıslah hak-
kının kullanılmamış olması kaydıyla mümkün olmalıdır. Nitekim madde 
gerekçesinde bu hususa işaret edilmektedir.

HMK m. 177/2’ye eklenen son cümleye göre, bozma kararına uymakla 
ortaya çıkan hukukî durum, ıslah hakkının kullanılmasıyla ortadan kal-
dırılamaz. Madde gerekçesi şöyledir: “Bu ifadeyle kastedilen, Yargıtay’ın 
bozma kararından sonra ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamada 
dikkate alınması gereken ve kanun hükümleriyle düzenlenmemiş olan 
usulî kazanılmış hak ve aleyhe hüküm verme yasağı gibi kurumlardır. 
Bu kapsamda Yargıtayın bozma kararına uyulması sonucunda, ilk derece 
mahkemesinin hüküm fıkralarından biriyle ilgili olarak usulî kazanılmış 
hak oluşmuşsa bu hakkı bertaraf edecek şekilde ıslah yapılamayacağı 
hüküm altına alınmaktadır. Örneğin ilk derece mahkemesinin anapara 
ve faizin tahsiline ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvurulmuş, bu 
başvuru reddedilmiş, ret kararı aleyhine temyiz yoluna müracaat edilmiş, 
karar sadece faizin yanlış oran uygulanarak hesaplanması noktasından 
bozulmuş ve ilk derece mahkemesince bozmaya uyulmuş ise bozmaya 
uyulmasından sonra yapılacak tahkikatta anapara miktarını artıracak şe-
kilde ıslah yapılamayacaktır.”

14. Davanın Geri Alınması Hâlinde Mahkeme Tarafından Verilecek 
Karar

HMK’nın ilk hâlinde davanın geri alınması durumunda mahkemece 
nasıl bir karar verileceği konusunda kanunda açık bir düzenleme bulun-
mamaktaydı. 7251 sayılı Kanun değişikliğiyle 123. maddeye eklenen 2. 
cümleyle davanın geri alınması hâlinde davanın açılmamış sayılmasına 
karar verileceği hükme bağlanmıştır. Davanın açılmamış sayılmasına ka-
rar verilen hâllerde yargılama giderlerinin davacıya yükletilmesi kuralıyla 
(HMK m. 331/3) birlikte değerlendirildiğinde bu değişikliğin olumlu oldu-
ğu kanaatindeyiz.

15. Dava Konusunun Devrinde Yargılama Giderlerinden Sorumlu-
luğa İlişkin Değişiklik

7251 sayılı Kanunla değişik m. 125/2 ile aynı maddenin birinci fık-
rasının a bendinde yer alan davalının dava konusunu devretmesi ve da-
vanın davalı aleyhine sonuçlanması hâlinde dava konusunu devreden ve 
devralanın yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olması kuralına 
benzer bir düzenleme yapılarak davacının dava konusunu devretmesi ve 
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davanın davacı aleyhine sonuçlanması hâlinde dava konusunu devreden 
ve devralanın yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olacakları 
kabul edilmiştir.

16. Eksik Belgelerin İbrazına İlişkin Ön İnceleme Duruşmasına 
Davet Yazısında İhtar Yapılması

HMK’nın ilk hâlinde ön inceleme duruşmasında ayrıca taraflara dilek-
çelerinde gösterdikleri fakat daha henüz mahkemeye sunmadıkları belge-
lerin sağlanması için iki haftalık kesin süre tanınması ve bu kesin süreye 
uyulmaması hâlinde eksik kalan delile “dayanmaktan vazgeçilmiş sayıl-
masına” karar verileceği de öngörülmüş idi. 7251 sayılı Kanun değişikli-
ği ile delillerin ibrazı hakkındaki bu sürenin ön inceleme duruşmasında 
değil, bu duruşmaya davet yazısında yer alması öngörülmüş; ihtarın ge-
reğinin yerine getirilmemesi hâlinde ise delile dayanmaktan vazgeçilmiş 
sayılmasına ön inceleme duruşmasında karar verileceği esası kabul edil-
miştir (HMK m. 140/5).

 7251 sayılı Kanunla yapılan söz konusu değişiklik isabetli olmakla 
birlikte, m. 140/5 hükmü kanımızca, yeni hâliyle bile, m. 121’de yer alan 
belgelerin dilekçe ile birlikte verilmesi zorunluluğunu etkisiz hâle getir-
mekte ve kesin süreye uyulmamasının kendiliğinden ortaya çıkartacağı 
hak düşürücü etkiyi (m. 94) hâkimin ayrıca karar vermesine bağlı kıldığı 
için, belgelerin dilekçelerle birlikte sunulması zorunluluğuna gereğinden 
fazla esneklik getirmektedir. 

17. Toplu Mahkemelerde Tahkikata İlişkin Yeni 183/A Maddesi

HMK’ya 7251sayılı Kanunla eklenen “Toplu mahkemelerde tahkikat” 
kenar başlıklı 183/A maddesine göre “dava açılmadan önce veya dava açıl-
dıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyatî haciz ve ihtiyatî tedbir gibi 
geçici hukukî koruma tedbirleri de dâhil olmak üzere toplu mahkemenin 
görevine giren dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet tarafından 
yerine getirilir ve karara bağlanır. 

 Heyet, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, iş veya 
davanın özelliğine göre tahkikatın, tahkikat hâkimi olarak görevlendirilen 
bir üye tarafından yapılmasına karar verebilir. 

Tahkikatın heyetçe yürütüldüğü iş veya davalarda mahkeme başkanı, 
belirli bazı tahkikat işlemlerini yapmak üzere, üyelerden birini naip hâ-
kim olarak görevlendirebilir. 

Mahkeme başkanı, mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışması-
nı sağlar ve bu yolda uygun göreceği önlemleri alır.” 
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 Madde gerekçesinde belirtildiği üzere “Kanunda toplu mahkemeler-
de tahkikatın nasıl yürütüleceği, bu kapsamda mahkeme başkanının gö-
rev ve yetkileri, tahkikat hâkimi veya naip hâkim tarafından yapılabile-
cek işlemleri düzenleyen müstakil bir madde bulunmamaktadır. Ancak 
Kanunda, hâkimin reddi talebinin incelenmesi (m.41), ilgililere soru yö-
neltilmesi (m. 152), tahkikatın sona ermesi (m. 185), tanığın dinlenmesi 
(m.261), hükmün oylanması (m.296), hükmün yazılması (m.298) ve hük-
mün imza edilememesi (m.299) konuları toplu mahkemeler bakımından 
ele alınmıştır. Bunun gibi toplu mahkeme olarak da görev yapan asliye 
ticaret mahkemelerinin baktığı işlerden hangilerinin tek hâkim tarafın-
dan, hangilerinin heyet olarak karara bağlanacağı konusunda 5235 sayılı 
Kanunun 5. maddesinin üçüncü fıkrasında da heyet hâlinde bakılacak 
işler yönünden çalışma usulünün ne şekilde olacağına dair hüküm bulun-
mamaktadır. Bu konuda uygulamada yaşanan sorunların çözülmesi için 
Kanunun “Yazılı Yargılama Usulü” başlıklı Üçüncü Kısmının “Tahkikat ve 
Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar” başlıklı Beşinci Bölümüne, “Top-
lu Mahkemelerde Tahkikat” başlıklı Yedinci Ayırım ve bu ayırım altında 
“Toplu mahkemelerde tahkikat” başlıklı 183/A maddesi ilave edilmekte-
dir. 183/A maddesiyle, toplu mahkemelerin düzenli, verimli ve uyumlu 
çalışmasının sağlanması amaçlanmaktadır.”

18. Adi Senetlerin Üçüncü Kişiler İçin Hüküm İfade Etmesi

Bir kimsenin aleyhine delil olarak kullanılabilecek belgeler o kimsenin 
halefleri aleyhine de delil teşkil eder (m. 215/1).

Belgelerin halefler hakkında da hüküm ifade etmesi hakkındaki bu 
kural bazı hâllerde aynı kişinin cüz’î halefi olduğunu iddia eden kişiler 
arasında uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Mesela iyi niyet-
le hak iktisabının mümkün olmadığı alacağın devri işlemi (TBK m. 183 
vd.) bakımından bir borçludan aynı alacağı farklı tarihlerde devralan iki 
kişiden ancak ilki alacak hakkına sahip olur. Mülga HUMK’ta böyle bir 
durumda iki kişi arasında imza edilen bir senedin tarihinin hangi hâller-
de üçüncü kişilere karşı da hüküm ifade edeceği hakkında şu hüküm yer 
almakta idi: 

“İmzası ikrar veya mahkemece onun olduğuna hükmolunan gayri 
resmî senet tarihi imza eden ile mirasçıları hakkında muteber olup üçün-
cü kimseler haklarında hüküm ifade etmez. - Bir senedin kendisine ibraz 
olunduğu, kâtibiadil veya salahiyettar memur tarafından alelüsul tasdik 
edilmiş ise ibraz tarihi veyahut imza edenlerden birinin vefatı tarihi veya 
imza etmesine imkânı maddîyi selbeden bir hadisenin vukuu tarihi veya-
hut ol senedin bir muamelei resmiyeye esas ittihaz kılındığı tarih üçüncü 
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şahıslar hakkında da muteber addolunur. Bu nevi senetlerde bahsolunan 
sair senetlerin tarihleri üçüncü şahıslar hakkında ancak son senet tari-
hinin musaddak addolunduğu tarihten itibar olunur.” (mülga HUMK m. 
299).

Senetler hakkındaki hükümleri bazı değişiklik ve sadeleştirmelerle 
HUMK’tan alınan HMK’nın hazırlanması sırasında bu hükmün kanun 
metnine alınması unutulmuştur.

7251 sayılı Kanunla HMK m. 215 hükmüne ilave edilen 2. fıkra bu 
eksikliği gidermeye yönelik ve yukarıdaki mülga HUMK hükmünün dil içi 
çevirisinden ibaret olup metni şöyledir: 

“Bir adi senet bakımından, kendisine ibraz olunduğu noter veya yet-
kili memur tarafından usulüne uygun olarak onaylanmış ise ibraz tarihi, 
resmî bir işleme konu olmuşsa işlem tarihi, imza edenlerden biri ölmüşse 
ölüm tarihi, imza edenlerden birinin imza etmesine fiilen imkân kalma-
mışsa bu imkânı ortadan kaldıran olayın meydana geldiği tarih üçüncü 
kişiler hakkında da hüküm ifade eder. Adi senette bahsedilen diğer senet-
lerin tarihleri, üçüncü kişiler hakkında ancak son senet tarihinin onay-
lanmış olduğunun kabul edildiği tarihte hüküm ifade eder.” 

19. Okuma ve Yazma Bildiği Hâlde İmza Atamayanların Durumu

HMK m. 206’nın ilk hâlinde imza atamayanların mühür veya bir alet 
ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukukî işlemleri içeren 
belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesinin noterler tarafından düzenle-
me biçiminde oluşturulmasına bağlı olduğu öngörülmüştü. 7251 sayılı 
Kanunla okuma yazma bilmedikleri için imza atamayanların durumu ile 
okuma yazma bildikleri hâlde bir engel sebebiyle imza atamayanların du-
rumu ayrı ayrı hükme bağlanmış ve işlemin geçerliliği için birinci hâlde 
düzenleme şeklinde noter senedi aranırken ikinci hâlde, kanımızca isa-
betli olarak, onaylama şeklinde bir noter senedi de yeterli görülmüştür 
(HMK m. 206/1 ve 2). 

Bu kanun değişikliğinin gereği olarak m. 206/4’teki harç istisnası onay-
lama şeklindeki noter senetlerine de teşmil edilmiştir.

Kanaatimizce HMK m. 206’da yer alan düzenleme yazılı şekil şartının 
nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin olduğu için bir maddî hukuk hükmü-
dür.25 İmza atamayanların yazılı şekil şartını gerçekleştirmesi bakımın-
dan TBK’da da bir hüküm mevcuttur. “İmza” kenar başlıklı TBK m. 15’in 
3. fıkrasına göre “Görme engellilerin talepleri hâlinde imzalarında şahit 

25 Öztek/Taşpınar Ayvaz/Kale bu madde ile getirilen şeklin işlemin geçerliliği ile ilgili olma-
yıp ispat şartı olduğu görüşündedir (s. 131).
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aranır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları 
yeterlidir.” Buna göre imza atamayanlar için ikili bir durum ortaya çık-
mıştır: Görme engelli oldukları için imza atamayan kişilerin imzaları, 
imza atılırken tanık talebinde bulunmamışlarsa, noter işlemine ihtiyaç 
duyulmaksızın geçerli sayılacak; görme engeli dışındaki bir sebeple (me-
sela yazı bilmedikleri için) imza atamayanların imzaladıkları senetlerdeki 
hukukî işlemler ise, ancak senedin noter tarafından düzenleme biçimin-
de yapılması hâlinde geçerli sonuç doğuracaktır. Bu düzenleme şeklinin 
görme engellilerin korunması bakımından uygun olmadığı kanısındayız.26 
Olması gereken hukuk bakımından görme engeli yüzünden imza atama-
yanların imzaladıkları senetlerdeki hukukî işlemler de, ancak senedin 
noter tarafından düzenleme biçiminde yapılması hâlinde geçerli sonuç 
doğurmalıdır.

20. Ticarî Defterlerle İspata İlişkin Değişiklik

Mahkeme, ticarî davalarda tarafların ticarî defterlerinin ibrazına 
kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir (m. 
222/1). Ticarî defterlerin, ticarî davalarda ibraz eden taraf lehine delil ola-
rak kabul edilebilmesi için, kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun ola-
rak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter kayıtlarının 
birbirini doğrulamış olması gerekmektedir (m. 222/2). Bu şartlara uygun 
olarak tutulan ticarî defter kayıtlarının sahibi ve halefleri lehine delil ola-
rak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak tutul-
muş ticarî defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması veya diğer 
tarafın ticarî defterlerini ibraz etmemesi yahut defter kayıtlarının aksinin 
senet veya diğer kesin delillerle ispatlanmamış olması gerekir. Diğer tara-
fın ikinci fıkrada yazılan şartlara uygun olarak tutulan ticarî defterlerinin, 
ilgili hususta hiçbir kayıt içermemesi hâlinde ticarî defterler, sahibi lehine 
delil olarak kullanılamaz. Bu şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki 
sahibi lehine ve aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz (7251 sayılı 
Kanunla değişik m. 222/3.)

HMK m. 222/3 hükmünün 7251 sayılı Kanun değişikliğinden önceki 
lâfzına göre m. 222/2 hükmüne uygun olarak tutulan ticarî defter kayıt-
larının sahibi ve halefleri lehine delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer 
tarafın aynı şartlara uygun olarak tutulmuş ticarî defterlerindeki kayıtla-
rın bunlara aykırı olmaması veya ilgili hususta hiç bir kayıt içermemesi 
yahut defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle ispatlan-
mamış olması gerekirdi. Ancak bu düzenlemede yer alan “ilgili hususta 

26 Bkz. Kuru, Baki/Budak, Ali Cem, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Getirdiği Başlıca 
Yenilikler”, İBD, 2011, C. 85, S. 5, s. 5.
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hiç bir kayıt içermemesi” ifadesi hatalı idi. Çünkü bu ifadeye göre her 
tacir, kendi ticari defterlerine (tamamen hayal mahsulü olsa bile) dilediği 
kayıtları geçirebilecek ve karşı taraf defterlerini usulüne uygun tutmuş 
olsa ve karşı tarafın defterlerinde aynı konuda hiçbir kayıt bulunmamış 
olsa bile, hayal mahsulü kayıtlara delil olarak dayanılabilecekti. Oysa ara-
daki hukukî ilişkiyi reddeden tarafın ticarî defterinde bu konuda herhan-
gi bir kayıt bulunmaması daha normal bir durumdu.27

7251 sayılı Kanun değişikliği ile m. 222/3’te bu yönde gerekli olan dü-
zeltme yapılmıştır.

21. Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresine İlişkin Değişiklik

HMK m. 281/1’in ilk hâlinde göre taraflar bilirkişi raporunun kendi-
lerine tebliğinden itibaren iki hafta içinde rapora itiraz edebilmekteydi. 
7251 sayılı Kanunla bu fıkraya eklenen cümleye göre “bilirkişi raporuna 
karşı talebin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkânsız olma-
sı ya da özel yahut teknik bir çalışmayı gerektirmesi hâlinde yine bu süre 
içinde mahkemeye başvuran tarafa, sürenin bitiminden itibaren işlemeye 
başlamak, bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek 
süre verilebilir.” 

Madde gerekçesine göre maddede değişiklik yapılmasının nedeni, iki 
haftalık sürenin bilirkişi raporunun incelenmesi ve yukarıda bahsedilen 
taleplerin hazırlanması bakımından yetersiz olduğu konusunda uygula-
madaki şikâyetlerdir.

22. Keşfin Yapılmasına İlişkin Değişiklik

7251 sayılı Kanunla değişik HMK m. 290’ın 1. fıkrasına göre keşfin 
yeri, kapsamı ve zamanı mahkeme tarafından tespit edilir. Madde gerek-
çesine göre bu düzenlemeye eklenen kapsamı ibaresiyle “taraflar ara-
sındaki uyuşmazlığın çözümüne yönelik incelemelerin yapılması, uyuş-
mazlığın çözümüne herhangi bir etkisi olmayan gereksiz incelemelerin 
yapılmaması ve bu mahiyetteki bilgilerin dosyaya girmemesi sağlanmış 
olacaktır.”

Aynı maddenin ikinci fıkrasına eklenen cümleyle, keşif tutanağına, hâ-
kimin keşif konusu ve mahalliyle ilgili gözlemleri de yazılır. Madde gerek-
çesine göre “hâkimin keşif konusu ve mahalline ilişkin gözlemlerini keşif 
tutanağına aktarması, keşfi yapan hâkimin veya daha sonra dosyayı ele 
alacak hâkim ya da hâkimlerin bilirkişi raporunu denetlemesini kolay-
laştıracaktır. Öte yandan bu düzenleme toplu mahkemelerde keşfe katıl-

27 Kuru/Budak, s. 18.
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mayan hâkimlerin keşif konusu ve mahalli hususunda aydınlatılmasını 
sağlayacaktır. Bu sayede keşif konusu ve mahallini görmeyen ve kanun 
yolu incelemesinde kararı denetleyen hâkimlerin yapacakları inceleme 
kolaylaşacaktır.”

23. Hükmün Verilmesinden Sonra Feragat, Kabul veya Sulh Yapıl-
masına İlişkin Değişiklik

Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir 
(m. 310). Buna göre sadece ilk derece yargılaması sonuçlanana kadar değil 
hüküm şeklî anlamda kesinleşinceye kadar feragat ve kabul gerçekleşebi-
lir.

Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Baş-
savcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönet-
melik, HMK’nın ilk hâlinde yeri olmayan ve nispî kesin hüküm müessese-
si ile bağdaşmayan “ek karar” kavramına yer vermektedir. Yönetmelik’in 
215. maddesine göre “hükmün kesinleşmesinden önce davadan feragat, 
davayı kabul veya sulh hâlinde, hâkim dosya üzerinden bu konuda ek 
karar verir. Taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi sırf bu ne-
denlerle dosya istinaf veya temyiz incelemesine gönderilmez.” Kanımızca 
kanun hükmüne aykırı olan söz konusu düzenlemenin 7251 sayılı Kanun 
değişikliğine kadar hukukî sonuç doğurması mümkün değildi.28

Yargıtay içtihatlarına göreyse karar kesinleşinceye kadar davadan fera-
gatin mümkün olduğuna, mahkemece, bir karar verilip davadan el çekil-
dikten sonra temyiz aşamasında davadan feragat edildiğinde bu aşamada 
feragat hakkında karar verme yetkisi yerel mahkemeye ait bulunduğuna 
göre, davacının davadan feragat beyanı hakkında bir karar verilmek üzere 
hükmün bozulması gerekmekteydi.29 Kanımızca burada bir bozma sebebi 
söz konusu olmayıp kanun yolu mahkemesi de feragat nedeniyle karar 
verilmesine yer olmadığına karar verebilmeli idi. 7251 sayılı Kanun deği-
şikliği ile söz konusu Yönetmelik’te ve Yargıtay kararlarında kabul edilen 
ve doğru bulmadığımız bu usuller aşağıda açıklandığı gibi kanun hükmü 
hâline gelmiştir.

7251 sayılı Kanunla 310. maddeye eklenen 2. ve 3. fıkralara göre: 
“Feragat veya kabul, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflar-
ca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine 
gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince 
feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilir.  Feragat veya kabulün 

28 Bkz. Budak/Karaaslan, § 17, kn. 13.
29 Örneğin 8. HD E. 2016/10528 K. 2017/2702 T. 28.02.2017; 2. HD E. 2017/2035 K. 

2017/4331 T. 17.04.2017, e-uyar.
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dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmış olması 
hâlinde ise Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya 
kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gön-
derir.”

7251 sayılı Kanun değişikliğiyle, feragat ve kabul hakkındaki 310. 
madde düzenlemesi ile aynı yönde bir düzenleme sulh için de yapılmış-
tır. HMK’nın 314. maddesine eklenen 2. ve 3. fıkralara göre “sulh, hük-
mün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurul-
muş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece 
mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince sulh doğrultusunda ek karar 
verilir. Sulh, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapıl-
mışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı sulh hususunda 
ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.”

7251 sayılı Kanun değişikliğinden önce de Yargıtay, ilk derece mahke-
mesi karar verdikten sonra taraflar sulh olmuşlar ise tarafların sulhe göre 
karar verilmesini isteyip istemedikleri sorularak tespit edilmek üzere ka-
rarı bozarak dosyayı ilk derece mahkemesine göndermekte idi.30

24. Celse Harcının Yargılama Giderleri Arasından Çıkartılması

HMK’nın 7251 sayılı Kanunla değişik m. 323/1, (a) bendinde başvur-
ma, karar ve ilam harçları yargılama giderleri arasında sayılmıştır. Ka-
nun değişikliğinden önce bu hükümde “başvurma harcı” yerine “celse 
harcı”ndan bahsedilmekte idi. Değişiklik gerekçesinde şu açıklama yer 
almaktadır: “Celse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılmakta-
dır. Zira 492 sayılı Harçlar Kanununun 12. maddesinde, usul işleminin 
ertelenmesine sebebiyet veren tarafların veya vekillerinin celse harcının 
mükellefi olduğu düzenlenmiştir. Buna göre celse harcı bir yargılama 
gideri olmayıp yaptırım olarak ilgili tarafa yükletilen bir mükellefiyettir. 
Oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, celse harcı yargılama giderleri 
arasından çıkarılmaktadır. Bu kapsamda birinci fıkranın (a) bendinde 
yer alan celse harcı kaldırılmakta ve bunun yerine başvurma harcı ek-
lenmektedir. Düzenlemeyle, başvurma harcının yargılama gideri olduğu 
açıklığa kavuşturulmakta ve uygulamada oluşan tereddütlerin giderilmesi 
amaçlanmaktadır.”

25. Basit Yargılama Usulünde Ek Cevap Süresi Verilmesi Konusun-
da Yapılan Değişiklik

Yazılı yargılama usulüne ilişkin HMK m. 127’de olduğu gibi basit 
yargılama usulünde cevap süresini belirleyen m. 317 de belli koşullar 

30 7. HD E. 2015/2239 K. 2017/3009 T. 21.03.2017, e-uyar.
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altında davalıya ek süre verilebileceğini öngörüyor, ancak ek sürenin 
ne zaman başlayacağını söylemiyordu. Bu durum ise hukukî belirlilik 
açısından sakınca arz etmekteydi. 7251 sayılı Kanunla değiştirilen 317. 
maddeye göre basit yargılama usulünde de davalıya cevap süresi için bu 
süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlamak ve bir defaya mahsus 
olmak üzere verilecek ek süre iki haftayı geçemez.

26. Aleyhine İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlara İlişkin De-
ğişiklik

Kural olarak ilk derece mahkemelerinin verdiği bütün nihaî kararlar 
istinaf edilebilir (HMK m. 341/1/a). 

Ayrıca 7251 sayılı Kanunla değişik m. 341 hükmüyle (nihaî karar sayı-
lıp sayılamayacakları tartışmalı olan) ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz hak-
kındaki (taleplerin reddi kararlarına, karşı tarafın yüzüne karşı verilen 
ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarına, karşı tarafın yokluğunda veri-
len ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine 
verilen) kararlara karşı da istinaf yolu açılmıştır (m. 341/1/b) .

HMK’nın 7251 sayılı Kanun değişikliğinden önceki hâlinde ise sadece 
(ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü 
hâlinde itiraz üzerine verilecek ilk derece mahkemesi kararlarının istinaf 
edilebileceği öngörülmüştü (m. 341/1). Bu düzenleme taraflar arasındaki 
silahların eşitliğini sağlamak bakımından yeterli değildi. Çünkü duruş-
malı olarak verilen ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarına karşı “iti-
raz” mümkün olmadığından, ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz hakkındaki 
kararın duruşma yapılarak verildiği hâllerde, ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî 
haciz talebinde bulunan tarafın istinaf hakkı olduğu hâlde, karşı tarafın 
herhangi bir kanun yoluna başvurma hakkı bulunmamakta idi.31 7251 
sayılı Kanunla yapılan değişiklik bu sakıncayı ortadan kaldırmaya yöne-
lik, kanımızca yararlı bir değişikliktir.

27. İstinafta Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlara ve m. 
356’ya İlişkin Değişiklikler

HMK’nın ilk hâline göre (m. 353/1-a/6) ilk derece mahkemesinde ta-
rafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri top-
lanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş 
olması hâlinde bölge adliye mahkemesi ilk derece mahkemesi kararını 
kaldırarak dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesi-
ne karar verileceği öngörülmekteydi.

31 Kuru/Budak, s. 22.
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Kanun hükmünde “delillerin hiçbirinin toplanmaması” ve “gösterilen 
delillerin hiç değerlendirilmemesi” hâllerinden söz edilmekle birlikte, 
hükmün amacı dikkate alındığında ilk derece mahkemesindeki tahki-
katın çok yetersiz şekilde yapılmış (mesela taraflar arasında uyuşmazlık 
bulunan bir boşanma davasında sadece nüfus kaydının getirtilmesiyle ye-
tinilmiş) olması hâlinde de bu hükmün uygulama alanı bulması gereki-
yordu. Çünkü “delillerin hiçbirinin toplanmaması” ve “gösterilen delille-
rin hiç değerlendirilmemesi” konusunda bir örneğe uygulamada tesadüf 
etmek çok zor olacağı gibi, çok yetersiz bir tahkikatla tahkikatın hiç yapıl-
mamış olması arasında sonuçları bakımından fark da bulunmamakta idi; 
her iki hâlde de gerçek anlamıyla tahkikat ilk olarak istinaf incelemesinde 
yapılacak, taraflar hak arama hürriyetini iki dereceli yargılamadan yarar-
lanarak kullanmak imkânından yoksun kalacaklardı.32

Nitekim, istinaf mahkemelerinin göreve başlamasından bu yana veri-
len kararlar incelendiğinde “delillerin hiç toplanmamış veya hiç incelen-
memiş olması” sebebinin geniş yorumlandığı, delillerin sadece bazılarının 
toplanmaması veya değerlendirilmemesinin de ilk derece mahkemesi ka-
rarının kaldırılmasına sebep olduğu görülmekteydi ve bu konuda farklı 
bölge adliye mahkemeleri arasında görüş birliği vardı. İstinaf mahkemesi 
kararlarında mesela davalının cevap dilekçesinde tanık deliline dayanma-
sına, tanık listesi vermesine ve gider avansını yatırmasına rağmen davalı-
nın tanıklarının dinlenmeden verilen kararın m. 353/1-a/6’ya dayanarak 
kaldırılması ve dosyanın ilk derece mahkemesine geri gönderilmesine;33 
tüketici mahkemesinde görülen bir davada alınan bilirkişi raporunun 
Yargıtay emsal kararındaki hususlar yönünden gerekli inceleme ve irde-
lemeyi içermediği, bu yönde alınacak raporun davanın esasını dolayısıyla 
hüküm sonucunu mutlak surette etkileyecek nitelikte olduğu gerekçesi 
ile kararın m. 353/1-a/6’ya dayanılarak kaldırılmasına;34 iş sözleşmesi-
nin haksız feshine ve fesihten sonra hak kazanılan aylık ücret alacağına 
ilişkin davada, emsal aylık ücretin belirlenmesi bakımından eksik araş-
tırma ile karar verildiği gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararının m. 
353/1-a/6’ya dayanılarak kaldırılmasına35 karar verilmişti. 

 7251 sayılı Kanunla, ilmî ve kazaî içtihatlardaki gelişmeye uygun ola-
rak HMK m. 353/1-a/6 hükmü “Mahkemece, uyuşmazlığın çözümünde 

32 Delillerin hiç toplanmaması sebebi ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına 
örnek olarak bkz. İstanbul BAM 14. HD 6/6 T. 08.11.2016, MİHDER, C. 13, S. 36, 
2017/1, s. 190.

33 Samsun BAM 7. HD 110/105 T. 14.12.2016 (yayımlanmamıştır).
34 Gaziantep BAM 13. HD 392/515 T. 20.04.2017 (yayımlanmamıştır).
35 İzmir BAM 7. HD 505/535 T. 12.04.2017 (yayımlanmamıştır).
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etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendiril-
memiş olması ya da talebin önemli bir kısmı hakkında karar verilmemiş 
olması” şeklinde değiştirilmiştir. 

Hangi delillerin uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde 
önemli olduğu ve yine talebin önemli bir kısmının ne anlama geldiği 
her somut olayda hâkim tarafından tayin edilecek olup,36 kanaatimizce 
hâkimin bu konudaki takdir yetkisini doğru kullanıp kullanmadığı da 
Yargıtay denetimine tâbidir. Bkz. HMK m. 366 ve 346.

HMK m. 353/1-b/3 hükmü 7251 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten 
önce “bölge adliye mahkemesi, yargılamada bulunan eksiklikler duruş-
ma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise bunların tamamlanma-
sından sonra yeniden esas hakkında duruşma yapmadan karar verir” 
şeklinde idi. Yargılamada bulunan eksiklikleri tamamladıktan sonra ye-
niden esas hakkında karar veren mahkemenin bu kararı (eksikliklerin 
tamamlanmasından sonra dahi mahkemenin kanaati değişmediği için) 
istinaf başvurusunun reddi yönünde de olabileceğinden dolayı, kanımız-
ca, bu hükümdeki “yeniden esas hakkında karar vermek” ibaresi zaten 
gerek “başvurunun esastan reddi”ni gerekse “başvurunun kabulü ile ilk 
derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında karar ve-
rilmesini” kapsamakta idi. 7251 sayılı Kanun değişikliği yapılırken bu 
hususun daha açık bir şekilde ifade edilmesi yararlı görülmüş ve metne 
“yeniden esas hakkında karar vermek” ibaresinden önce gelmek üze-
re “başvurunun esastan reddine veya” kelimeleri ilave edilmiştir. Bölge 
adliye mahkemesine duruşma yapmadan esas hakkında karar vermek 
yetkisini veren m. 353/1-b/1-3 hükmü “yargılamanın süratlendirilmesi 
düşüncesiyle” sevk edilmiş olup m. 353/1-b/1-3’teki hâller “dar anlaşıl-
malı, tereddüt hâlinde adil yargılanma hakkı ihlalinin doğmaması için 
duruşma yapılması tercih edilmelidir” (bkz. m. 353’ün gerekçesi).

Belirtelim ki, HMK’da esasen bir istisna teşkil eden “duruşma yapıl-
madan verilebilecek kararlar” ayrıntılı olarak kaleme alındığı için uy-
gulamada duruşma yapan bir bölge adliye mahkemesinin, ön inceleme 
aşamasında ve 353. maddede duruşma yapmadan verilebileceği öngörü-
len kararları duruşma yaptığı hâllerde de verip veremeyeceği tereddüt 
konusu olmuştur. Esasen duruşma yapmak asıl olduğuna göre, duruş-
ma yapılmaksızın verilebilen bütün kararların duruşma yapıldığı hâlde 
de verilmesine bir engel olmadığı kanısındayız. 7251 sayılı Kanun de-
ğişikliği ile 356. maddeye eklenen ikinci fıkra bu alandaki tereddütleri 
ortadan kaldırmaktadır; bu hükme göre: “Duruşma sonunda bölge ad-

36 Bkz. Öztek/Taşpınar Ayvaz/Kale, s. 143.
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liye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddetmek veya ilk derece 
mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurmak dâhil gerekli 
kararları verir.”

28. İstinaf Aşamasında Belirlenen Gider Avansının Yatırılmamış 
Olması 

İstinaf incelemesinde tahkikat işlemleri yapılacaksa (mesela tanık din-
lenilecekse) tarafların duruşmaya çağırılması zorunludur. Taraflardan 
tahkikat giderlerinin de, iki haftadan az olmamak üzere verilecek kesin 
süre içinde avans olarak yatırılması istenir. Belirlenen giderin, verilen 
kesin süre içinde yatırılmış olması kaydıyla, taraflar mazeretsiz olarak 
duruşmaya katılmadıkları takdirde tahkikat yokluklarında yapılarak ka-
rar verilir. Belirlenen gider, süresi içinde yatırılmadığı takdirde, dosyanın 
mevcut durumuna göre karar verilir. Ancak öngörülen tahkikat yapılmak-
sızın karar verilmesine olanak bulunmayan hâllerde istinaf başvurusu 
reddedilir (7251 sayılı Kanunla değişik HMK m. 358/3; karş. m. 324).

7251 sayılı Kanun değişikliğinden önce söz konusu gider avansının du-
ruşma gününe kadar yatırılması yeterli görülmüştü. Madde gerekçesine 
göre: “Mevcut hükme göre, bölge adliye mahkemesince belirlenen giderin 
avans olarak duruşma gününe kadar yatırılması mümkündür. Giderin 
duruşma gününe kadar yatırılıp yatırılmayacağı bilinemeyeceğinden, gi-
derin yatırılmaması hâlinde bölge adliye mahkemesi duruşma gününe 
kadar hiçbir tahkikat işlemi yapamamakta ve bu durum istinaf yargıla-
masının uzamasına neden olmaktadır. Düzenlemeyle; belirlenen giderin, 
bu konudaki ihtaratın tebliği tarihinden itibaren iki haftadan az olmamak 
üzere verilecek kesin süre içinde yatırılabileceği hüküm altına alınmakta-
dır. Böylece bölge adliye mahkemesinin, duruşmadan önce bazı tahkikat 
işlemlerini yapabilmesi ve duruşmaya eksiksiz olarak hazırlanabilmesi 
mümkün hâle getirilerek istinaf yargılamasının hızlı ve etkin bir şekilde 
yapılması sağlanmış olacaktır. Maddenin üçüncü fıkrasının mevcut lafzı; 
istinaf yoluna başvuranın, gideri avans olarak yatırmasına rağmen duruş-
malara gelmemesi hâlinde, tahkikata devam edilemeyeceği ve dosyanın 
mevcut durumuna göre karar verileceği anlamının çıkarılmasına müsa-
ittir. Ancak, Kanun bir bütün olarak değerlendirildiğinde, giderin avans 
olarak yatırıldığı durumlarda, istinafa başvuran duruşmaya katılmasa 
bile, istinaf mahkemesinin başvuranın yokluğunda tahkikat işlemlerini 
yaparak incelemeyi sonuçlandırması daha uygun olacaktır.”

29. İstinafta Karar ve Kararın Tebliğine İlişkin Değişiklikler

HMK m. 359 hükmünün ilk hâlinde istinaf mahkemesi kararlarının 
içeriğinin nasıl olması gerektiği, bir istisnaya yer verilmeden, ilk derece 
mahkemesi kararlarına benzer şekilde düzenlenmişti (karş. m. 297).
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Oysa istinaf kararlarının ilk derece mahkemesi kararlarına benzer (ilk 
derece kararlarındaki bütün unsurları içerir) şekilde kaleme alınması sa-
dece yeniden esas hakkında karar verilmesi hâlinde anlam ifade eder. Bu 
sebeple kanımızca HMK m. 359. madde hükmünün usule ilişkin istinaf 
kararları bakımından (m. 353/1-a) niteliğine uygun düştüğü şekilde uygu-
lanması gerekmekteydi.

Şimdi HMK m. 359’a 7251 sayılı Kanunla eklenen yeni 3. fıkra ile bir 
adım daha ileri gidilerek istinaf kararının, sadece usule ilişkin ret karar-
ları için değil, istinaf talebinin reddi hakkındaki bütün kararlar bakımın-
dan ilk derece mahkemesi kararından farklı şekilde kaleme alınabileceği 
kabul edilmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre bölge adliye mahkemesi, baş-
vurunun esastan reddi kararında, ileri sürülen istinaf sebeplerini özet-
lemek ve ret sebeplerini açıklamak kaydıyla, kararın hukuk kurallarına 
uygunluk gerekçesini göstermekle yetinebilir.

Bu değişikliğin sebebi Kanunun ilgili madde gerekçesinde şu şekilde 
açıklanmıştır: “Maddeye eklenen üçüncü fıkrayla, istinaf talebinin esastan 
reddine karar verilmesi hâlinde, bölge adliye mahkemesi, kararında, ileri 
sürülen istinaf sebeplerini özetlemek ve ret sebeplerini açıklamak kaydıy-
la, kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermekle yetine-
bilecektir. Böylece istinaf sebepleriyle sınırlı inceleme yapan bölge adliye 
mahkemesinin belirtilen fıkraya göre verdiği kararların gerekçesinde is-
tinaf sebeplerini karşılaması ve bu kapsamda bir gerekçe yazması yeterli 
olacaktır. Zira istinaf talebinin reddi kararıyla ilk derece mahkemesinin 
gerekçeli kararı doğrulanmış olacaktır. Bu şekilde hukukî güvenlik açı-
sından gerekli olmayan unsurları kararında göstermek zorunluluğundan 
kaynaklanan emek ve zaman kaybı önlenecektir.”

HMK m. 359’a 7251 sayılı Kanunla eklenen ve istinaf talebinin reddi 
hakkındaki (esasa girilerek verilmiş olanlar dâhil) bütün gerekçeli karar-
ların yazılmasında istinaf sebeplerini özetlemek ve ret sebeplerini açık-
lamakla yetinilebileceğini öngören yeni 3. fıkra kanımızca yerinde bir 
düzenleme olmamıştır. Bölge adliye mahkemesi kural olarak istinaf se-
bepleriyle bağlı olarak inceleme yapsa bile, davanın esasına girerek verdi-
ği kararın -velev istinaf talebinin reddi yönünde olsun- uyuşmazlığın tümü 
hakkında bilgi verecek nitelikte olması önem taşımaktadır. Bu, tarafların 
hukukî dinlenilme hakkının gereği olduğu gibi (HMK m. 27) istinaf talebi-
nin reddi kararı hakkındaki temyiz incelemesinin sağlıklı olarak yapıla-
bilmesi için de gereklidir. Ayrıca hüküm fıkrasının haklılık gerekçelerini 
göstermeyen bir istinaf kararının içtihat oluşturma özelliği de zayıflaya-
cak; Yargıtay uygulamasında görülen “formül karar” alışkanlığı muhte-
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melen istinafa da sirayet edecektir. Nihayet gerekçenin eksiksiz yazılması 
dosyanın tümünün daha fazla dikkatle incelemesini sağlayabilecekken bu 
lüzumun ortadan kalkması kamu düzenine ilişkin olup re’sen nazara alı-
nacak istinaf sebeplerinin gözden kaçma ihtimalini de artıracaktır.

İstinaf hükümlerinin ilk uygulamaya başlandığı dönemde istinaf ka-
rarlarının ilk derece mahkemesi tarafından mı, yoksa bölge adliye mah-
kemesi tarafından mı tebliğe çıkarılacağı konusunda tereddüt olmuştur. 
HMK’ya 7035 sayılı Kanun değişikliği ile ilave edilen m. 359/3 hükmü 
ile, kazaî içtihatlarda hâkim olan görüşe de uygun olarak, temyizi kabil 
olmayan kararların, ilk derece mahkemesi tarafından; temyizi kabil olan 
kararların ise bölge adliye mahkemesi tarafından tebliğe çıkarılacağı ön-
görülmüştür.

Bu değişikliğe rağmen uygulamada bölge adliye mahkemesince verilen 
kararların re’sen tebliğ edilip edilmeyeceği hususundaki tereddüt ortadan 
kalkmamıştır. Bu sebeple 359. maddede bu kere 7251 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklikle bölge adliye mahkemesince verilen kararların re’sen 
tebliğ edileceği de açıkça ifade edilmiştir. 

30. Temyizi Kabil Kararlar Konusunda Yapılan Değişiklik

“Temyiz edilemeyen kararlar” başlığını taşıyan ve 6763 ve 7035 sayılı 
Kanunlarla değişikliğe uğrayan HMK m. 362 düzenlemesi 7251 sayılı Ka-
nunla bir kez daha değiştirilmiştir. Kanun, istinafta olduğu gibi kural ola-
rak ancak belli parasal sınırların üzerindeki davalara ilişkin hükümlerin 
temyiz edilebileceğini öngörmektedir (HMK m. 362/1-a). 

Bu maddede yapılan değişiklikler şu şekilde özetlenebilir: HMK m. 
362/1-b düzenlemesine göre kural olarak sulh hukuk mahkemesi karar-
ları temyize tâbi değildir. Bununla birlikte aynı bentte bir kısım sulh mah-
kemesi kararlarının temyiz edilebileceği hükmü sevk edilmiştir. Ancak 
istisnaların istisnalarını tek bir cümlede bir arada ifade eden bu hükmün 
ifade şekli başarılı değildir. Hüküm dikkatle okunduğunda çıkan anlama 
göre: 

a) Sulh mahkemelerinin kararları temyiz edilemez. Temyiz edileme-
mek özelliği bakımından sulh mahkemesinin görevinin HMK m. 4 hük-
münden kaynaklanması ile başka kanunlarda yer alan bir görev hükmün-
den kaynaklanması arasında fark yoktur.

 b) Sulh mahkemesi kararlarının temyiz edilemeyeceği kuralının istis-
nası olarak, kira sözleşmesinden doğan davalarda verilen kararlar temyiz 
sınırını aşmak kaydıyla temyiz edilebilir. Bu bağlamda alacak davaları 
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dışındaki davalarda verilen kararlar (mesela kira bedelinin tespiti kararı) 
bakımından temyiz sınırı üç aylık kira tutarına göre hesap edilir.

c) Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan davalarda verilen kararlar temyiz 
edilemez. Bu kuralın istisnası davanın taşınmazın aynına ilişkin olması-
dır.

  “Kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz edi-
lebilen alacak davaları ile” ibaresi HMK m. 362/1-b hükmüne 7035 sayılı 
Kanunla ilave edilmişti. Buna göre kira sözleşmesinden doğan gerek kira 
alacakları gerekse başka alacaklar (mesela kiralanana verilen zararın taz-
mini ile ilgili alacaklar) hakkında verilen kararlar, temyiz sınırını aşmak 
kaydıyla temyiz edilebiliyordu. Kira tespiti davalarında verilen kararlar 
ise bu kapsamda değildi. Şimdi 362. maddede 7251 sayılı Kanunla yapı-
lan yeni değişikliğe göre artık (7035 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten 
önce olduğu gibi) kira ilişkisinden doğan bütün davalarda verilen kararlar 
temyiz edilebilecektir. Alacak davaları dışındaki davalarda temyiz sınırı 
bakımından üç aylık kira parası toplamı dikkate alınacaktır. 

Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetki-
si hakkında verilen kararlar ile yargı yeri belirlenmesine ilişkin kararlar 
temyiz edilemez (7251 sayılı Kanunla değişik m. 362/1-c, m. 22 ve 23/2). 

7251 sayılı Kanunla değişikliğinden önce bu bentte kullanılan ifade 
“yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve 
görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine iliş-
kin kararlar” şeklindeydi. Kanun gerekçesinde açıklandığı üzere yapılan 
değişiklik hükme açıklık getirmeye yönelik olup anlam değişikliği mevcut 
değildir.

353. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında verilen karar-
lar temyiz edilemez. 353. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamın-
da verilen kararların temyiz edilemeyeceği hususu 7251 sayılı Kanunla 
değişikliğinden önce de 353. maddeden anlaşılıyordu. Kanun gerekçesin-
de açıklandığı üzere m. 362/1 hükmüne ilave edilen yeni (g) bendi kanuna 
açıklık getirmeye yöneliktir.

31. İhtiyatî Tedbire İlişkin Değişiklikler

A) Tedbir Kararına Karşı Kanun Yoluna Başvuru Konusunda Ya-
pılan Değişiklik

7251 sayılı Kanunla değişik HMK m. 391/3 hükmüne göre “ihtiyatî ted-
bir talebinin reddi kararı gerekçeli olarak verilir ve bu karara karşı kanun 
yoluna başvurulabilir. Yüzüne karşı aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen 
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taraf da kanun yoluna başvurabilir. Bu başvurular öncelikle incelenir ve 
kesin olarak karara bağlanır.” 

Anılan kanun değişikliğinden önce bu hüküm şöyle idi: “İhtiyatî tedbir 
talebinin reddi hâlinde, kanun yoluna başvurulabilir. Bu başvuru öncelik-
le incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.”

İhtiyatî tedbire itiraz, kararı veren mahkemeye yapılır. HMK m. 394/2 
hükmüne 7251 sayılı Kanunla eklenen yeni cümleye göre ise “esas hak-
kında dava açıldıktan sonra, itiraz hakkında, bu davaya bakan mahkeme-
ce karar verilir.” 7251 sayılı Kanunun ilgili madde gerekçesinden itirazın 
esas hakkında dava açılıncaya kadar kararı veren mahkemeye, esas hak-
kındaki dava açıldıktan sonra ise mahkemeye yapılmasını öngören bir 
hüküm konulmak istendiği anlaşılmaktadır. 

Gerçekten gerekçede aşağıdaki açıklama yer almaktadır: “İhtiyatî ted-
bir kararının uygulanması sırasında ihtiyatî tedbirin şartlarına, mahkeme-
nin yetkisine ve teminata ilişkin olarak yapılan itirazların, dava açılmayan 
ancak ihtiyatî tedbir kararını veren mahkemeye mi yoksa esas hakkında 
dava açılan mahkemeye mi yapılacağı konusunda Kanunda açık bir dü-
zenleme bulunmamaktadır. (...) Oluşan tereddütlerin giderilmesi ve dava 
açıldıktan sonra esas yargılamayı yapan mahkemenin ihtiyatî tedbir ka-
rarına yapılan itirazları da inceleyebilmesi amacıyla, esas hakkında dava 
açıldıktan sonra itirazlar hakkında bu davaya bakan mahkemece karar 
verileceği hükme bağlanmaktadır.”

Ancak m. 394/2 hükmüne eklenen cümle daha geniş anlaşılmaya uy-
gundur. Çünkü Kanun esas hakkında dava açıldıktan sonra “itirazın bu 
mahkemeye yapılacağını” değil “itiraz hakkında bu davaya bakan mahke-
mece karar verileceğini” ifade etmektedir. Bu ifade şekli de esasa ilişkin 
davanın açılmasından önce tedbire itiraz edilmiş olduğu hâllerde dahi iti-
raz hakkındaki kararın esasa bakan mahkemece verileceği şeklinde anla-
şılmaya müsaittir. Bu şekilde itirazın yapıldığı mahkeme ile itirazı karara 
bağlayacak mahkemelerin birbirinden ayrı olması hâlinde ihtiyatî tedbire 
itiraz dosyasının, itirazın yapıldığı mahkeme tarafından davanın esasını 
görecek mahkemeye gönderilmesi gerekir (m. 20, kıyasen).

Olması gereken hukuk bakımından ihtiyatî tedbir kararına itirazın ka-
rarı veren mahkeme tarafından değil aynı derecedeki başka bir hukuk 
mahkemesi tarafından incelenmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 
7251 sayılı Kanunla yapılan değişiklik yararlı olmakla birlikte tam olarak 
bu ihtiyacı karşılamamaktadır.
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HMK’da 7251 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce ihtiyatî tedbir 
başvurusunun kabulü hâlinde söz konusu karar, aleyhine ihtiyatî tedbir 
verilen kişinin de bulunduğu yargılamada verilmişse bu kişinin karara 
itiraz edebileceğine ilişkin bir kanunî düzenleme bulunmamakta idi. İsti-
nafın da ancak itiraz üzerine verilen kararlara karşı mümkün olduğu göz 
özüne alınırsa yüzüne karşı ihtiyatî tedbir kararı verilen kişinin kanun 
yoluna başvurma imkânı bulunmamaktaydı. Bu da adil yargılanma hakkı 
ile bağdaşmıyordu. Bu sakıncalı durum 7251 sayılı Kanunla m. 391/3 
hükmünde yapılan değişiklikle giderilmiştir.37

Belirtelim ki ilk olarak 2005 yılında, istinaf kanun yoluna ilişkin hü-
kümlerin kanunlaştığı fakat bölge adliye mahkemelerinin henüz kurul-
madığı ve faaliyete geçmediği dönemde, İİK’ya o döneme kadar temyize 
tâbi olmayan ihtiyatî haciz kararlarına karşı kanun yolunu açmak için 
bir hüküm ilave edilmiş (İİK m. 258/3); aynı kanun hükmü HMK’nın ha-
zırlık çalışmalarında ihtîyatî tedbir ile ilgili hükümlerin (m. 391 ve 394) 
yazımında örnek alınmıştır. Daha sonra meydana gelen gelişmeler (bkz. 
21.02.2014 tarihli İBK38) ve yapılan kanun değişikliklerinin de etkisiyle 
bu kanun hükümlerinin lafzı zor anlaşılır bir hâle gelmiştir. 

İfade şekli başarılı olmayan HMK m. 391/3 ve 394/5 hükümleri diğer 
mevzuat hükümleriyle birlikte ele alınınca HMK’nın ihtiyatî tedbire karşı 
kanun yollarına ilişkin hükümlerinin içeriği kanımızca aşağıdaki gibi ifa-
de edilebilir:

(1) İhtiyatî tedbir talebinin kabulü ve reddi hakkındaki bütün karar-
lar gerekçeli olarak verilir (m. 391/3, birinci cümle, m. 394/5, m.27/2-c, 
Anayasa m 141/3).

(2) İhtiyatî tedbir kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolları ba-
kımından bir yandan ihtiyatî tedbir (talebinin kabulü) kararları ile ihtiyatî 
tedbir talebinin reddi kararları arasında diğer yandan da “yüze karşı” ve 
“karşı taraf dinlenmeden/karşı tarafın yokluğunda” verilen kararlar ara-
sında ayrım yapılmaktadır. 

Belirtelim ki bu bağlamda “yüze karşı” (m. 341/1-b) ve “karşı taraf 
dinlenmeden/karşı tarafın yokluğunda” (m. 341/1-b, m. 390/2) ibareleri 
“aleyhine ihtiyatî tedbir kararı verilen tarafın yüzüne karşı” ve “aleyhine 
ihtiyatî tedbir kararı verilen taraf dinlenmeden” şeklinde anlaşılmalıdır. 
Başka bir ifadeyle kanunumuz mahkemenin duruşma yapmaya karar 
vermesine rağmen ihtiyatî tedbir talep edenin duruşmaya gelmemesi ih-

37 Bkz. yuk. III, 26 numaralı başlık.
38 E. 2013/1 K. 2014/1, RG 17.04.2014, S. 28975.
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timalini öngörmediği gibi mahkemenin duruşma açmadan karar vermesi 
hâlinde de ihtiyatî tedbir talep edeni dinlemiş olduğunu kabul etmektedir 
(oysa bkz. m. 154/1). Buna göre:

a) İhtiyatî tedbir talebinin reddi kararları “yüze karşı” mı yoksa “karşı 
taraf dinlenmeden/karşı tarafın yokluğunda” mı verildikleri önem taşı-
maksızın istinaf edilebilirler (m. 341/1-b, ilk ibare). Bu istinaf başvuruları 
öncelikle incelenir (m. 391/3, son cümle). İstinaf kararı ise kesin olup 
temyiz edilemez (m. 341/1-b, m. 362/1-f, m. 394/1). 

b) İhtiyatî tedbir (talebinin kabulü) kararları karşı tarafın yüzüne karşı 
verilmiş ise istinaf edilebilir (m. 341/1-b, ikinci ibare, m. 391/3, ikinci 
cümle). Bu istinaf başvuruları öncelikle incelenir (m. 391/3, son cüm-
le). İstinaf kararı ise kesin olup temyiz edilemez (m. 362/1-f,  m. 391/3, 
üçüncü cümle, m. 394/5). Bu hâlde istinaf yoluna başvurulmuş olmasının 
tedbirin uygulanmasını durdurup durdurmayacağı hakkında bir hüküm 
yoktur; ancak kanımızca m. 394/5, son cümle hükmü uygulanarak aynı 
sonuca varılmalıdır.

c) İhtiyatî tedbir (talebinin kabulü) kararları “karşı taraf dinlenmeden/
karşı tarafın yokluğunda” verilmiş ise (henüz bu aşamada) istinaf veya 
temyiz edilemez; bu kararlara karşı önce itiraz yoluna başvurulmalıdır 
(m. 394/1). İhtiyatî tedbir kararına karşı yapılan itiraz reddedilir ise bu 
karar istinaf edilebilir (m. 362/1-f, üçüncü ibare). Bu konudaki istinaf ka-
rarı kesin olup temyiz edilemez (m. 362/1-f, m. 394/1). Bu son hâlde isti-
naf başvurularının öncelikle inceleneceği hakkında bir hüküm olmamak-
la birlikte kanımızca m. 391/3, son cümle hükmü kıyasen uygulanarak 
aynı sonuca varılmalıdır. Yine bu son hâlde istinaf yoluna başvurulmuş 
olmasının tedbirin uygulanmasını durdurmayacağı açıkça öngörülmüştür 
(m. 394/5, son cümle).

Bu bölümle ilgili açıklamalarımızı tamamlarken belirtelim ki, az gö-
rülecek bir ihtimal olmakla birlikte mahkemenin ihtiyatî tedbir talebi 
hakkında duruşma yapmaya karar vermesine rağmen ihtiyatî tedbir talep 
edenin duruşmaya gelmemesi hâlinde kanımızca taraflardan birinin tah-
kikat veya sözlü yargılama duruşmalarından birine gelmemesi hakkın-
daki HMK m. 150 ve m. 147 hükümlerinin uygulanması işin mahiyetine 
uygun düşmez; bu durumda yargılama masraflarının ihtiyatî tedbir talep 
eden tarafa yüklenmesine karar verilerek (m. 326/1, kıyasen) ihtiyatî ted-
bir talebi reddedilmeli ve yukarıda (a) şıkkı altında ihtiyatî tedbir talebi-
nin reddi kararları hakkında yapılan açıklamalar geçerli olmalıdır.
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B) İhtiyatî Tedbir Kararının Uygulanması İsteme Süresinin Başlan-
gıcına İlişkin Değişiklik

7251 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce HMK m. 393/1 hük-
mündeki ihtiyatî tedbirin uygulanmasını isteme süresi “kararın verildiği 
tarihten” itibaren başlıyordu. HMK m. 20/1 hükmünde olduğunun aksine 
Anayasa Mahkemesi bu hükmü Anayasa’ya aykırı bulmamıştı.39

Şimdi 7251 sayılı Kanunla değişik m. 393/1 hükmüne göre ihtiyatî 
tedbir kararının uygulanması, bu kararın, tedbir isteyen tarafa tefhim 
veya tebliğinden itibaren bir hafta içinde talep edilmezse tedbir kararı 
kendiliğinden kalkar.40 7251 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin madde 
gerekçesinde hükmün değişiklikten önceki hâlinin “özellikle dava açılma-
dan önce veya celse arasında dosya üzerinde ya da istinaf incelemesinde 
yine dosya üzerinden ihtiyatî tedbire karar verilmesi hâllerinde, kararın 
geç öğrenilmesi nedeniyle hak kayıplarının yaşanmasına neden olduğu” 
ve değişikliğin bu sebeple yapıldığı ifade edilmiştir. Kanımızca maddede 
yararlı bir değişiklik yapılmıştır.

C) İhtiyatî Tedbire Muhalefetin Cezası Konusunda Yapılan Deği-
şiklik

HMK m. 398 hükmünün ilk şekli Anayasa Mahkemesi tarafından “ih-
tiyatî tedbire muhalefet dolayısıyla verilecek disiplin hapsi yönünden ya-
pılacak yargılamadaki usul ve esaslar ile verilecek karara karşı başvuru-
lacak kanun yollarındaki belirsizliğin kişilerin hukukî güvenliği ile hak 
arama özgürlüklerini zedeleyeceği” gerekçesiyle iptal edilmiş;41 iptal kara-
rı 20.11.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7251 sayılı Kanunla “Tedbire 
muhalefetin cezası” kenar başlıklı 398. madde yeniden düzenlenmiştir. 
Yeni düzenlemede disiplin hapsi ile ilgili yargılama usulünün ayrıntıları 
belirlendiği gibi kanun yolu olarak da itiraz (yan denetim) usulü benim-
senmiştir (m. 398/5).

Yeni düzenleme şöyledir:

(1) İhtiyatî tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya 
tedbir kararına aykırı davranan kimse, ihlalin öğrenildiği tarihten itiba-
ren altı ay içinde şikâyet edilmesi üzerine, altı aya kadar disiplin hapsi ile 
cezalandırılır. Görevli ve yetkili mahkeme, esas hakkındaki dava henüz 
açılmamışsa, ihtiyatî tedbir kararı veren mahkeme; esas hakkındaki dava 
açılmışsa, bu davanın görüldüğü mahkemedir.

39 AYM E. 2014/112 K. 2014/203 T. 25.12.2014, RG 21.05.2015, S. 29362.
40 Kanun burada ihtiyatî hacze benzer şekilde tedbir kararının uygulanmasından bahset-

mekle birlikte bunun özellikle düzenleyici nitelikteki ihtiyatî tedbir kararları bakımın-
dan mümkün olmayabileceği hatırda tutulmalıdır.

41 AYM E. 2018/1 K. 2018/83 T. 11.07.2018, RG 20.02.2019, S. 30692.
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(2) Şikâyet olunana, şikâyet dilekçesi ile birlikte duruşma gün ve saa-
tini bildiren davetiye gönderilir. Davetiyede, savunma ve delillerini duruş-
ma gününe kadar bildirmesi ve duruşmaya gelmediği takdirde yargılama-
ya yokluğunda devam olunarak karar verileceği ihtar edilir.

(3) Mahkeme duruşmaya gelen şikâyet olunana, 5271 sayılı Kanunun 
147. maddesinde belirtilen haklarını hatırlatarak savunmasını alır.

(4) Mahkeme, dosyadaki delilleri değerlendirerek gerekli araştırmayı 
yapar. Yargılama sonunda şikâyet olunanın ihtiyatî tedbir kararının uygu-
lanmasına ilişkin emre uymadığı veya tedbir kararına aykırı davrandığı 
tespit edilirse, birinci fıkra uyarınca disiplin hapsi ile cezalandırılmasına; 
aksi takdirde şikâyetin reddine karar verilir.

(5) Taraflar, kararın tefhim veya tebliğinden itibaren bir hafta içinde 
karara itiraz edebilir. İtirazı, o yerde hükmü veren mahkemenin birden 
fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisinden sonra 
gelen daire; son numaralı daire için bir numaralı daire; o yerde hükmü 
veren mahkemenin tek dairesi bulunması hâlinde en yakın yerdeki aynı 
düzey ve sıfattaki mahkeme inceler.

(6) İtiraz merci, bir hafta içinde kararını verir. Merci, itirazı yerinde 
görürse işin esası hakkında karar verir. İtiraz üzerine verilen karar ke-
sindir.

(7) Bu madde uyarınca verilen disiplin hapsi kararları kesinleşmeden 
infaz edilemez. Kesinleşen kararların infazı Cumhuriyet başsavcılığınca 
yapılır.

(8) Tedbir kararına aykırı davranışın sona ermesi veya tedbir kara-
rının gereğinin yerine getirilmesi ya da şikâyetten vazgeçilmesi hâlinde, 
dava ve bütün sonuçlarıyla beraber ceza düşer.

(9) Disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl 
geçtikten sonra yerine getirilemez.

32. Delil Tespitine İlişkin Değişiklik

HMK m. 402 hükmüne 7251 sayılı Kanunla eklenen 4. fıkraya göre 
delil tespitinin yapılmasından sonra, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi ra-
porunun bir örneği mahkemece karşı tarafa re’sen tebliğ olunur. Madde 
gerekçesine göre “böylece hem mahkemece yapılan delil tespiti işlemiyle 
ilgili olarak tarafların bilgi sahibi olması sağlanacak hem de fıkrada dü-
zenlenen konularda açık bir hüküm bulunmamasından kaynaklanabile-
cek sorunlar giderilebilecektir.” Bu kanun değişikliği de kanımızca özel-
likle karşı taraf dinlenmeden yapılan delil tespiti işlemlerinin akıbetinin, 
kendisine karşı delil tespiti yapılan taraf için meçhul kalmaması bakımın-
dan yararlı olmuştur.
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33. Hakem Kararlarının Tebliği Konusunda Yapılan Değişiklik

7251 sayılı Kanunla değişik HMK m. 436’nın 3. fıkrası hakem kararı-
nın, hakem, hakem kurulu başkanı veya ilgili tahkim kurumu tarafından 
taraflara bildirileceğini öngörmektedir. Bu hükümdeki tahkim kurumu-
nun merkezi yurtdışında bir kurum olması hâlinde tebligatın kurum ta-
rafından yapılması özel bir güçlük arz edebilecektir. Bu durumda diplo-
matik yoldan tebligat yerine tebligat işlemini hakem veya hakem kurulu 
başkanının yapması usul ekonomisi bakımından daha uygun olabilir. 

34. Geçici 3. Maddede Yapılan Değişiklik

HMK’nın istinafı da içeren yeni kanun yolu hükümlerinin uygulanması 
kanunun yürürlüğe girmesiyle de eş zamanlı olmamış; aynı altyapı ek-
siklikleri sebebiyle bir süre daha gecikmiştir. HMK’ya eklenen bir geçici 
madde ile42 yeni kanunun kanun yolları hükümlerinin uygulanmaya baş-
laması istinaf mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar ertelenmiş; 
söz konusu göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar bakımından 
ise eski (istinafı öngörmeyen) kanun yolları hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunacağı esası kabul edilmiştir; mezkûr geçici 3. maddenin 7251 
sayılı Kanunla değişik hâline göre:

“(1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî 
Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un geçici 2. maddesi uyarınca Resmî 
Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Ka-
nun’un temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. (2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce 
verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanun’un 
26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427. 
ilâ 44. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu kararlara 
ilişkin dosyalar bölge adliye mahkemelerine gönderilemez. (3) Bu Kanun-
da bölge adliye mahkemelerine görev verilen hâllerde bu mahkemelerin 
göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanun’un bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümleri uygulanır.”

Geçici 3. maddenin 2. fıkrasının eski hâlinde yer alan “Bölge adliye 
mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna 
başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı 
Kanun’un 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten 
önceki 427 ilâ 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur” 
hükmünün lâfzına bağlı kalındığı takdirde, bölge adliye mahkemelerinin 
göreve başlamasına kadar, temyiz konusunda olduğu gibi, yargılamanın 
iadesi konusunda da HUMK’un eski hükümlerinin uygulanması gereki-
yordu. Ne var ki bu hükümde yer alan “427 ilâ 454” ifadesi kanımızca 

42 31.03.2011 tarihli 6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile HMK’ya eklenen, 6723 sayılı 
Kanun’un 34. maddesi ile değişik geçici 3. madde. 
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bir kalem sürçmesinin sonucu olup, “427 ilâ 444” şeklinde anlaşılması 
gerekmekteydi.43 Zira 5236 sayılı Kanunun yargılamanın yenilenmesi ile 
ilgili öngördüğü herhangi bir değişiklik söz konusu değildi. Bu sebeple 
HMK’nın 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesi ile bu Kanunun yargıla-
manın yenilenmesine ilişkin hükümlerinin de derhal uygulanmaya başla-
dığını (bkz. HMK m. 448) kabul etmek uygun olacaktı. Şimdi 7251 sayılı 
Kanun değişikliği ile geçici 3. maddedeki “454” rakamı “444” ile değişti-
rilmek suretiyle bu husus açıklığa kavuşturulmuştur.

IV. Sonuç

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda 7251 sayılı “Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 
yapılan değişiklik ve ilaveler çok çeşitli konulara ilişkindir. Bu çeşitlilik 
dolayısıyla, yukarıda tek tek incelediğimiz hükümler hakkında ortak bir 
sonuca varmanın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Genel bir değerlendirme 
olarak ancak söz konusu değişikliklerin, değişen maddelerin sayısının 
fazlalığına rağmen, HMK sisteminde esaslı değişikliklere yol açmadığını; 
büyük ölçüde kanunun hazırlık çalışmaları sırasında gözden kaçan hu-
susların (mesela davanın geri alınması hâlinde mahkemenin nasıl bir ka-
rar vereceği meselesi ya da hâkimin reddine ilişkin m. 38/9 ile m. 43 ve 
44 arasındaki çelişki) veya uygulamada açıkça aksayan yönlerin (mesela 
gider avansı ve delil avansı arasındaki belirsizlik) düzeltilmesi ile sınırlı 
kaldığını ifade etmek mümkündür. 
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İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENİYLE İŞE 
DEVAMSIZLIĞININ BEKLEME SÜRESİNİ 

AŞMASI HAKLI FESİH NEDENİDİR

Av. Erol TÜRK

ÖZET: İşçinin sağlık nedenleriyle aldığı uzun süreli raporlarla işe 
devamsızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşması halinde, 
işveren iş sözleşmesini 4857 sayılı yasaya göre haklı nedenle derhal fes-
hedebilir. Fesihten önce işçinin savunması alınmalı mı yoksa işçinin sa-
vunmasının alınmasına gerek yok mu? Yargıtay’ın iş davalarına bakan 
daireleri arasında oluşan görüş farkı içtihadı birleştirme yoluyla karara 
bağlanmıştır

 (Y.İ.B.G.K. E.2017-9 K.2018-10 19.10.2018 T)

1-İşçini sağlık nedenleriyle işe devamsızlığı: 

İşçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının 
bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşması halinde, işveren iş sözleş-
mesini haklı nedenle derhal feshedebilmektedir. İş sözleşmesinin haklı 
nedenle derhal feshinde, haklı nedenin doğumu ile sözleşme kendiliğin-
den sona ermez. Lehine haklı neden doğan taraf, bu hakkı kullanıp kul-
lanmamakta serbesttir. Dolayısıyla almış olduğu kesintisiz sağlık raporu 
nedeniyle işçinin işe devamsızlığının bekleme süresini altı hafta aşması 
hâli, işveren için haklı nedenle derhal fesih nedenidir. İşverenin iş sözleş-
mesinin haklı nedenle feshettiğine dair fesih iradesinin işçiye ulaşmasıyla 
iş sözleşmesi derhal sona erer. Bu nedene dayanarak yapılacak fesihlerde, 
ihbar süresine eklenecek altı haftayı aşan işe devamsızlık hâli yeterlidir. 

İşçinin bekleme süresini aşan işe devamsızlığı nedeniyle iş sözleşme-
sinin haklı nedenle derhal feshine neden olan sağlık sebepleri, işçinin 
davranışı ya da verimi ile ilgili nedenler kapsamında değerlendirilemez. 
Dolayısıyla işçinin sağlık sebeplerinden kaynaklanan bekleme süresini 
aşan işe devamsızlığında, fesihten önce işçiden istenilecek savunmanın 
gerek işçi gerekse işveren yönünden bir önemi yoktur. Haklı nedeni do-
ğuran olay, devamsızlığın bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşması 
olup, işçinin bekleme süresini aşan işe devamsızlığı fiili bir durum teşkil 
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etmektedir. Bu nedenle işçinin rahatsızlığının var olup olmadığı ya da 
alınan raporun sahteliği gibi nedenler ileri sürülmediğinden işverenden 
fesihten önce savunma alma zorunluluğunun öngörülmesi, şekil şartının 
yerine getirilmesinden öte bir anlam taşımaz. 

İlo sözleşmesine göre işverenden makul ölçülerde beklenemeyecek 
haller hariç, hakkındaki iddialara karşı savunma fırsatı verilmeden bir 
işçinin hizmet ilişkisi, o işçinin tutumu ve verimi ile ilgili nedenlerle sona 
erdirilemez. Ayrıca, İş yasasında da belirsiz süreli iş sözleşmesi, işçinin 
davranışı veya verimi ile ilgili bir nedenle feshediliyorsa, işçiye önce hak-
kındaki iddialara karşı savunma fırsatı verilmelidir. Ancak, işçinin zihin-
sel veya bedensel yetersizliği gibi durumlarda savunmasının alınması iş-
verenden beklenmeyecektir. 

İşçinin bekleme süresini aşan işe devamsızlığı nedeniyle iş sözleşme-
sinin haklı nedenle derhal feshinde savunma alınıp alınmayacağı öğretide 
de tartışılmaktadır. Çoğunluk görüşü, bekleme süresini aşan işe devam-
sızlık hâlinde işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshetmesi 
durumunda, fesihten önce işçiden savunma alınmasına gerek olmadığı 
şeklindedir.

2-Yargıtay da daireler arasında görüş ayrılığı:

İş mahkemelerinden verilen kararları inceleyen Yargıtay 7, 9 ve 22 da-
ire kararları arasında 4857 sayılı iş yasasının 25/1-b maddesinin uygu-
lanmasında daireler arasında görüş aykırılığı ve farklı uygulamalar gö-
rülmektedir. Aykırılığın temeli işçinin almış olduğu raporlar nedeniyle 
derhal fesihlerde işçiden savunma alınması gerekip gerekmediği nokta-
sında toplanmaktadır. Daireler arasında ortaya çıkan görüş aykırılığının 
ve farklı uygulamaların İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunca 
içtihatları birleştirme yoluyla giderilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

3-İçtihatların Birleştirilmesi Konusu Kapsamında Savunma Alın-
ması Gerektiği Görüşünde Olan Daireler: 

Yargıtay 9.H.D. görüşü: Dairenin 2015 yılında verdiği kararlarda 4857 
sayılı İş Yasası Md.25/1-b bendi gereğince işçinin almış olduğu raporlar 
nedeniyle iş sözleşmesinin derhal feshinde savunma alınması gerekti-
ği kabul edilmiştir. Gerekçe olarak da 4857 sayılı İş Yasası Md. 19 da 
Md.25/2 fıkrası gereği yapılan fesihlerde savunma almak mecburiyetinin 
olmadığı, bunun dışındaki fesihler için savunma alınması yönünde yasal 
gereklilik olduğu belirtilmiştir.
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Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin 24.05.2017 tarihli kararı:

 Davacı, davalı şirkette 02.10.2013 tarihinde işe başladığını, 16.10.2014 
tarihinde iş akdinin davalı tarafından feshedildiğini, davacının sendikalı 
olması sebebiyle iş akdinin mesnetsiz bir fesih sebebine dayanarak son-
landırıldığını iddia ederek iş akdinin feshinin geçersizliğine ve işe iade-
sine karar verilmesini istemiştir. Dosya içeriğine göre davacı işçinin iş 
sözleşmesinin, 4857 Sayılı İş yasasının 25/I maddesi uyarınca sağlık ne-
denleri ile davalı işverence feshedilmiş, ancak savunması alınmamıştır. 
Davacının iş sözleşmesinin sağlık sebepleri ile feshedilmesine karşın, fe-
sih öncesinde savunmasının alınmamış olması feshin geçersizliği sonucu-
nu doğurmaktadır. Diğer taraftan her ne kadar davalı işverence, İş yasası 
Md.25/1-b, uyarınca davacının iş sözleşmesinin feshedildiği savunulsa da, 
somut olayda işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte 
olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğu hususları da ispat-
lanamamıştır. Tüm bu sebeplerle mahkemenin kararının bozularak orta-
dan kaldırılmasına ve işçinin işe iadesine karar verilmiştir. (1)

 4-İçtihatların Birleştirilmesi Konusu Kapsamında Savunma Alın-
masının Gerekmediği Görüşünde Olan Daireler:

Yargıtay 22. H.D.görüşü: 4857 sayılı İş yasası Md.25’in ilk cümlesi ile 
aynı maddenin birinci fıkrasının ( b ) bendine değinildikten sonra Ulus-
lararası Çalışma Örgütünün ülkemizce de onaylanan 158 Sayılı Hizmet 
İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi’nin 7’nci maddesine göre işverenden 
makul ölçülere göre beklenemeyecek hâller hariç, hakkındaki iddialara 
karşı savunma fırsatı verilmeden bir işçinin hizmet ilişkisinin, o işçinin 
tutumu ve verimi ile ilgili nedenlerle sona erdirilemeyeceği, 4857 sayılı 
İş yasasının “Sözleşmenin feshinde usul” başlıklı Md.19/2’ fıkrasına göre 
ise «Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz 
süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle 
feshedilemez. Ancak, işverenin 25/11bendi şartlarına uygun fesih hakkı 
saklıdır.” şeklinde düzenlendiği, madde gerekçesinde “Belirsiz süreli iş 
sözleşmesi, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili bir nedenle feshediliyor 
ise, ona önce hakkındaki iddialara karşı savunma fırsatı verilmelidir. 

Ancak, işçinin zihinsel veya bedensel yetersizliği, arkadaşları veya 
amirleri ile sıkça ve gereksiz yere tartışmaya girişmiş olması gibi durum-
larda savunmasının alınması işverenden beklenemeyecektir. Kuşkusuz, 
İş yasasının Md.25-II numaralı bendindeki şartlar gerçekleşmiş ise, işve-
ren buna göre bildirimsiz –derhal- fesih hakkını kullanabilecektir.” şek-
linde ifade edildiği, 4857 sayılı İş yasası Md.18’de “yeterlilik” kavramı 
kullanıldığı hâlde, aynı yasanın 19’uncu maddesinde “verimlilik” kavramı 
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kullanılmıştır. Buna göre, işverenin, işçisinin iş sözleşmesini verim hariç 
olmak üzere işçinin yeterliliğine dayalı olarak feshedecekse, savunması-
nın alınması gerekmeyecektir. Nitekim madde gerekçesinde de “işçinin 
zihinsel veya bedensel yetersizliği” durumunda savunma alınmasının işve-
renden beklenemeyeceği açık olarak belirtilmiştir. Burada, kanun koyu-
cunun “verimlilik” ve “yeterlilik” kavramlarını bilinçli olarak farklı kullan-
dığı sonucuna ulaşılmıştır. Gerekçede ifade edilen zihinsel veya bedensel 
yetersizlik hâllerinin 4857 sayılı İş yasası Md.25/1 fıkrasına özgüdür. 
4857 sayılı İş yasası Md.25/son fıkrasına göre, “İşçi feshin yukarıdaki 
bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18,20 ve 21 inci 
madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilecektir. Söz ko-
nusu düzenlemede açık olarak Md.19’a atıf yapılmamasının da, Md.25’e 
dayanılarak yapılan fesihlerde savunma alma zorunluluğunun bulunma-
dığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle işçinin almış olduğu raporlar ne-
deniyle iş sözleşmesinin, 4857 sayılı İş yasası 25/1-b gereğince işverence 
derhal feshinde, işçiden savunma alınmasına gerek yoktur. 

5- İçtihatların Birleştirilmesi Konusu Kapsamında Hukuk Genel 
Kurulu Başkanlığının Görüşü:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığının görüşü: 4857 sayılı İş ya-
sası Md.19 göre Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir iş-
çinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili 
nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25/II bendi şartlarına uygun 
fesih hakkı saklıdır. Bu düzenlemede işçinin savunmasının alınması, işçi-
nin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi için bir 
şart olarak öngörülmüştür. Sadece işçinin savunmasının alınmaması tek 
başına, süreli feshin geçersizliği sonucunu doğuracaktır. 4857 sayılı İş ya-
sası Md.25/ son fıkrasına göre, İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen 
sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri 
çerçevesinde yargı yoluna başvurabilecektir. Yargıtay 9 ve 22. Hukuk Dai-
relerinin görüş yazıları birlikte değerlendirildiğinde, her iki daire tarafın-
dan 2015 yılı öncesinde, 4857 sayılı İş yasası Md.25/1-b gereğince almış 
olduğu raporlar nedeniyle derhal fesihlerde işçiden savunma alınmasının 
gerekmediği kabul edilmekteydi. 2015 yılında Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 
24.11.2015 günlü ve 2015/23385 E.-2015/33398 K. sayılı kararında gö-
rüş değiştirerek savunma alınmasının gerektiğini kabul etmiştir. Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu Yargıtay 9. H.D ile Yargıtay 22. H.D. arasında 4857 
sayılı İş yasası Md.25/1-b gereğince yapılan fesihlerde, işçiden savunma 
alınmasının gerekip gerekmediği konusunda içtihat aykırılığı olduğu anla-
şılmakla, içtihatların birleştirilmesi uygun olacağına karar vermiştir. 
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6-Yasal Düzenlemeler ve kavramlar:

4857 sayılı İş yasası Md.8’e göre, İş Sözleşmesi bir tarafın –işçi- bağım-
lı olarak iş görmeyi, diğer tarafında-işveren- ücret ödemeyi üstlenmesin-
den oluşan sözleşme olarak tanımlanmıştır. 

Borçlar yasası Md.393/1’de ise işçinin işverene bağımlı olarak belirli 
veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya 
yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır. 

Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere iş sözleşmesi, iş görme, ücret öde-
me ve kişisel/hukuki bağımlılık unsurlarından oluşmaktadır. Ayrıca iş 
sözleşmesi, kişisel ilişki kurmak suretiyle karşılıklı borç doğuran ve sü-
rekli borç ilişkisi yaratan bir sözleşme olma özelliklerini de taşımaktadır. 

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi: İş sözleşmesinin kişisel ilişki kuran, 
karşılıklı ve sürekli bir borç ilişkisi ortaya çıkaran bir sözleşme olma-
sı, bu sözleşmenin hiç sona ermeyeceği anlamına gelmez. Dolayısıyla her 
özel hukuk sözleşmesinde olduğu gibi iş sözleşmesi de koşulların gerçek-
leşmesi hâlinde sona ermektedir. İş sözleşmesinin sona erme nedenlerini, 
sözleşmenin feshi ve fesih dışındaki nedenler şeklinde iki grup altında 
toplamak mümkündür. 

a-İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona Ermesi: 

Borçlar yasası Md. 440 uyarınca işçinin ölümü ile iş sözleşmesi ken-
diliğinden sona erer. Yasanın 441’inci maddesinde ise kural olarak işve-
renin ölümü, sözleşmenin sona erme nedeni değildir. Ancak bu kuralın 
istisnası aynı maddenin ikinci fıkrasında yer almakta olup, işverenin ağır-
lıklı olarak kişiliği dikkate alınarak kurulan iş sözleşmesi, işverenin ölü-
mü ile kendiliğinden sona erer. Ayrıca, işçi ve işverenin iş sözleşmesinin 
sona ermesi yönünde yaptıkları anlaşmayla -bozma/ikale sözleşmesi- ya 
da belirli süreli iş sözleşmesinde belirlenen sürenin bitimi ile de iş sözleş-
mesi kendiliğinden sona ermektedir. 

b-İş Sözleşmesinin Feshi: 

İş hukukunun temel uğraşı alanlarından birini oluşturan ve uygula-
mada sıklıkla başvurulan sözleşmeyi sona erdiren neden, iş sözleşme-
sinin feshidir. İş sözleşmesinin feshi, sözleşmenin tarafı olan işçi ya da 
işverenin tek taraflı bir irade beyanı -fesih bildirimi- ile sözleşmenin sona 
erdirilmesidir. Söz konusu bu irade beyanı, bozucu yenilik doğurucu bir 
hak olup, iş sözleşmesini geleceğe etkili olarak sonlandıran bir hukuki 
tasarruf işlemidir. Fesih bildirimi, hak sahibinin bu doğrultudaki irade-
sinin karşı tarafa ulaşmasıyla sonuç doğuracağından, karşı tarafın ayrıca 
kabulüne ihtiyaç bulunmamaktadır. 
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Kural olarak fesih bildirimi herhangi bir şekle tabi değildir. Fesih bil-
dirimi yazılı yapılabileceği gibi sözlü de yapılabilir. Hatta bazı durumlarda 
örneğin işçinin elinden iş yeri giriş kartının alınması, iş yerine sokulma-
ması ya da işçinin devamsızlık yapması gibi hâllerde iş sözleşmesinin 
eylemli olarak feshedilmesi de mümkündür. Dolayısıyla sözleşmeyi feshe-
den tarafın, iş sözleşmesini sona erdirme iradesini yeterli açıklıkta orta-
ya koyması gerekir. Başka bir deyişle, irade beyanında fesih kelimesinin 
açıkça belirtilmesi zorunlu değil ise de, irade beyanı karşı tarafa ulaştığı 
zaman irade sahibinin, iş ilişkisini sona erdirmek istediğinin anlaşılması 
yeterlidir. Buna karşılık iş güvencesinden yararlanan işçinin iş sözleş-
mesinin, işveren tarafından geçerli nedenle feshedilmesi hâlinde, işveren 
fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir 
şekilde belirtmek zorundadır. 

Fesih bildiriminde bulunma hakkı, sözleşmenin her iki tarafına yani 
işçi ve işverene de tanınmıştır. Çünkü sonsuza dek uzanıp sona erdirile-
meyecek bir iş ilişkisi, tarafların kişilik haklarına ters düşer. (2) 

İş sözleşmesinin taraflarca feshi, 4857 sayılı İş yasası Md.17’de düzen-
lenen süreli fesih ve aynı yasanın 24 ve 25’inci maddelerinde düzenlenen 
haklı nedenle derhal fesih olmak üzere iki ayrı fesih türünü kapsamak-
tadır. Buna karşılık, İş yasasının 18’inci maddesinde düzenlenen iş gü-
vencesi hükümlerine tabi işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshi; 
22’nci maddesinde düzenlenen değişiklik feshi ve 29’uncu maddesinde 
düzenlenen toplu işçi çıkarılması hâlleri, yasa ile sadece işverene tanın-
mıştır.

7- İş Sözleşmesinin Süreli Feshi: 

İş sözleşmesinin süreli feshi, 4857 sayılı İş yasası Md. 17’de düzenlen-
miştir. Süreli fesih hakkı, sözleşmenin tarafının- işçi ya da işverenin-, bu 
hakkına dayanarak diğer tarafa belirsiz süreli iş sözleşmesinin süreli fe-
sih ile sona erdirilmesine ilişkin bir irade beyanında bulunmasıdır. Kural 
olarak süreli fesihte, fesih gerekçesinin gösterilmesi zorunluluğu yoktur. 
Eş deyişle, süreli fesihte, fesih serbestîsi ilkesi geçerlidir. Ancak fesih ser-
bestîsinin istisnası da, iş güvencesinden yararlanan işçinin belirsiz süreli 
iş sözleşmesinin süreli feshinde söz konusu olup, bu hususa aşağıda ge-
çerli fesih başlığı altında ayrıca değinilecektir. 

Bildirimli Fesih, Önelli Fesih, İhbarlı Fesih, Olağan Fesih gibi terim-
lerle de ifade edilen süreli fesih belirsiz süreli iş sözleşmesini, belirli bir 
süreye riayet etmek suretiyle, bu sürenin bitiminde sona erdiren tek yanlı 
bir irade beyanıdır. (3)
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Süreli fesih hakkının kullanılmasından söz edebilmek için öncelikle 
belirsiz süreli iş sözleşmesinin fesih bildirimiyle sona erdirilmesine yö-
nelik bir irade beyanı bulunmalıdır. Zira 4857 sayılı İş yasası Md.17/1’e 
göre, Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer ta-
rafa bildirilmesi gerekir. Fesih beyanının geçerliliği kural olarak, bir şekil 
şartına tabi olmadığı gibi fesih hakkının kullanımı herhangi bir hak düşü-
rücü süreye de bağlı değildir. Ancak süreli feshin M.K. Md.2’deki objektif 
iyi niyet kuralına uygun düşecek bir zamanda yapılması gerekir. (4) 

4857 sayılı İş yasası Md.17/2 de bildirim süreleri öngörülmüştür. Bil-
dirim süresi, fesih beyanının bildirildiği tarihten, iş ilişkisinin son bul-
duğu tarih arasında geçen süre olarak anlaşılmalıdır. Maddede belirtilen 
bildirim süreleri asgari süreler olup, işçi lehine sözleşme ile artırılması 
mümkündür. Bu bildirim süreleri işçinin iş yerindeki çalışma süresine 
yani kıdemine göre artan ve asgari olarak iki ilâ sekiz hafta arasında de-
ğişen niteliğe sahiptir. 

4857 sayılı İş yasası Md.17/5 uyarınca işveren, bildirim süresine ait 
ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Hangi tarafın 
feshettiğine bakılmaksızın bildirim süresi içerisinde İş yasası Md.27 uya-
rınca işçiye yeni iş arama izin hakkı tanınmıştır. 

Bildirim süresi içerisinde iş sözleşmesi sonuç doğurmaya devam eder. 
Başka bir deyişle, bildirim süreleri içinde işçi ve işveren sözleşmeden do-
ğan borçlarını ifa ile yükümlüdürler. Ancak usulüne uygun bir süreli fesih 
ile iş sözleşmesi, bildirim süresinin dolmasıyla ya da işverenin bildirim 
süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle sona erer. Yasada ya da sözleş-
mede öngörülen bildirim sürelerine uymaksızın iş sözleşmesinin feshe-
dilmesi hâlinde bu şarta uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret 
tutarında ihbar tazminatı ödemek zorundadır. 

İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücre-
ti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, iş güvencesi kapsamında kalan 
işçinin, İş yasası Md.18-19-20 ve 21 den yararlanmasına engel değildir. 
Ancak iş güvencesi kapsamında olmayan işçilerin iş sözleşmesinin fesih 
hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda, işçiye bildirim 
süresinin üç katı tutarında kötü niyet tazminatı ödenir. 

8- İş Güvencesi: 

İşçinin geleceğine güven duyması, sürekli olarak işini kaybetme ve 
dolayısıyla kendisinin ve ailesinin geçim kaynağını oluşturan ücretinden 
yoksun kalma endişesinin dışında tutulması, modern iş hukukunun te-
mel amaçlarındandır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde süreli fesih hak-
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kının işveren tarafından hakkın kötüye kullanılması dışında herhangi bir 
sınıra bağlı olmaksızın kullanılabilmesi, işçileri işlerinin sürekliliği konu-
sunda büyük bir güvensizlikle karşı karşıya bırakır. (5)

 Bu noktadan hareketle iş güvencesinin amacı, işverenin iş sözleşmesi-
ni, meşru ve makul görülebilecek bir neden olmaksızın keyfi olarak sona 
erdirmesinin engellenmesi ve dolayısıyla iş ilişkilerinde sürekliliğin sağ-
lanmasıdır. İş güvencesi, işçinin işten çıkartılamayacağı anlamı taşımaz. 
İş yasasında belirtilen geçerli ya da haklı fesih nedenlerinin bulunması 
hâlinde işçi, işten çıkarılabilecektir. Artık, böyle bir durumda işverenin, 
fesih sırasında keyfi hareket ettiğinden söz edilemez. Bu anlamda, sağla-
nacak iş güvencesi bakımından, işverenin iş sözleşmesini fesih hakkının 
kısıtlanması yerine, söz konusu hakkın sınırlandırılmasından söz etmek, 
yerinde olacaktır. (6)

9- İş Güvencesinin Dayanakları: 

Anayasanın 49’uncu maddesi, “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 
Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştir-
mek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği 
önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağ-
lamak için gerekli tedbirleri alır.” şeklinde olup, anılan madde, iş güven-
cesine ilişkin en önemli anayasal dayanağı oluşturmaktadır. 

Çalışma hakkının yaşama geçirilmesi, iş güvencesini tanımaktan ve 
sağlamaktan geçer. Bu anlamda madde metninde iş güvencesi sözcükle-
rine yer verilmemiş olmasına karşın; çalışma hakkına işlerlik kazandı-
rılması, kurallarına uygun olarak çalıştıkları sürece, işçilere iş güvence-
sinin sağlanmasını içerir. Buna göre, iş güvencesi hükümlerini, anayasal 
güvence altındaki çalışma hakkından ayrı düşünme olanağı yoktur. Diğer 
yandan, çalışma hakkını güvenceye bağlayan bu madde, çalışma ve söz-
leşme özgürlüğünü düzenleyen 48’inci madde hükmüyle de desteklenmek 
zorundadır. Çünkü iş güvencesi, işçinin iş yerini bırakamaması ya da iş-
verenin teşebbüs özgürlüğünün önünde engel oluşturması biçiminde or-
taya çıkmaz. Buna göre, çalışma ve sözleşme özgürlüğünü kısıtlayacak bir 
hukuki düzenleme, giderek çalışma hakkını da kısıtlamış sayılır.(7)

10- 158 Sayılı İlo Sözleşmesi: 

Uluslararası Çalışma Örgütü - ILO- tarafından 1982 yılında kabul edi-
len 158 Sayılı Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi, iş güvencesini 
düzenleyen en önemli uluslararası metinlerin başında gelmektedir. Zira 
Sözleşme, iş güvencesini somut olarak açık bir biçimde konu edinmekte 
ve bu yönde temel ilke ve kıstasları belirlemektedir.(8)
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Sözleşmenin kapsamını belirleyen Md.2’ye göre Sözleşme, tüm eko-
nomik faaliyet alanlarına ve hizmet sözleşmesi ile çalışanlara uygulana-
caktır. Eş deyişle, işçi statüsünde olan çalışanlar, çalıştıkları ekonomik 
faaliyet alanı ne olursa olsun bu sözleşmenin getirdiği koruyucu hüküm-
lerden yararlandırılacaklardır. Ancak aynı maddenin devamında bu ko-
nuda bazı istisnalar getirilebileceği de kabul edilmiştir. Sözleşme bunlara 
bazı örnekler vermekte, ancak bunların seçimini her ülkenin kendisine 
bırakmaktadır. Bu örnekler; belirli süreli veya belirli bir işin tamamlan-
ması ile ilgili hizmet sözleşmeleriyle çalıştırılan işçiler, süresi önceden 
ve makul olarak belirlenmiş deneme süreli hizmet sözleşmesi ile çalışan 
işçilerden deneme süresi içinde bulunanlar ve süreksiz hizmet ilişkisiyle 
çalışan işçilerdir. 

Sözleşmenin en önemli özelliği, işçinin işine son vermenin geçerli ne-
dene dayandırılmasını ilke olarak benimsemesidir. Sözleşmenin 4’üncü 
maddesine göre, iş ilişkisine, işçinin kapasitesine veya işin yürütümüne 
veya işin gereklerine dayalı geçerli bir neden olmadıkça son verilemeye-
cektir. Aynı şekilde ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenler 
dışında da hizmet ilişkisine son verilemeyecektir. 

Sözleşmenin 7’nci maddesinde iş ilişkisinin sona erdirilmesinde uy-
gulanacak usul gösterilmiştir. Buna göre, işverenden makul ölçülere göre 
beklenemeyecek hâller hariç, hakkındaki iddialara karşı savunma fırsatı 
verilmeden bir işçinin hizmet ilişkisi, o işçinin tutumu ve verimi ile ilgili 
nedenlerle sona erdirilemez. 

11-4857 Sayılı İş Yasasında iş güvencesi: 

 4857 sayılı İş yasası Md.18’e göre; fesih bildiriminin yapıldığı tarihte 
iş yerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştırılması, işçinin en az altı aylık kı-
deminin bulunması, iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması 
gerekir. Maddenin son fıkrasına göre de, işletmenin bütününü yöneten iş-
veren vekilleri ve yardımcıları ile iş yerinin bütününü sevk ve idare eden, 
işçiyi işe alma ve çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinin iş güvencesi 
hükümlerinden yararlanamayacağı açıkça düzenlendiğinden, işçinin işve-
ren vekillerinden olmaması gerekir. Son olarak işçinin iş güvencesinden 
yararlanabilmesi için belirsiz süreli iş sözleşmesi, işveren tarafından fes-
hedilmelidir. Haklı nedene dayansa dahi işçinin iş sözleşmesini feshetme-
si durumunda iş güvencesinden yararlanamayacağı açıktır. Aynı şekilde 
yukarıda belirtilen iş sözleşmesinin fesih dışındaki nedenlerle sona er-
mesi hâllerinde de iş güvencesi hükümlerinden yararlanılması mümkün 
değildir. 
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4857 sayılı İş yasasının sözleşmenin feshinde usul başlıklı 19›uncu 
maddesi uyarınca, İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih 
sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddi-
alara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, 
o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, iş-
verenin Md.25/II bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır. Bu düzenle-
me ile fesih bildiriminin yazılı yapılmaması, fesih sebebinin açık ve kesin 
bir şekilde belirtilmemesi ve sözleşmenin işçinin davranışı veya verimi ile 
ilgili nedenle feshedilmesi hâlinde, fesihten önce işçiden savunma alın-
maması durumlarında, bu şekle aykırılıklar feshin geçersizliği sonucunu 
doğurmaktadır. 

4857 sayılı İş yasasının 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile deği-
şik “Fesih bildirimine itiraz ve usulü” başlıklı 20’nci ve “Geçersiz sebeple 
yapılan feshin sonuçları” başlıklı 21’inci maddeleri uyarınca iş sözleşme-
si feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen 
sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği ta-
rihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, arabulucuya başvurmak 
zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması 
hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş 
mahkemesinde dava açılabilir. Mahkemece yapılacak yargılama neticesin-
de feshin geçersiz olduğunun tespiti hâlinde, işçinin işine iadesine karar 
verilecektir. Ayrıca işçinin boşta geçen süre ücreti yanında işe başlatılma-
ması durumunda işe başlatmama tazminatının ödenmesi de söz konusu 
olacaktır. 

4857 sayılı İş yasası ile iş güvencesi sistemi benimsenmiş ve iş huku-
kuna yeni bir fesih türü getirilmiştir. Geçerli fesih olarak adlandırılan 
bu fesih hakkı, sadece işverene tanınmıştır. İş yasası Md.17’de düzenle-
nen fesih serbestîsi esasına dayanan süreli fesihten farklı olarak geçerli 
nedenle fesihte işveren, fesih için geçerli bir nedene dayanmak zorunda 
olup, geçerli fesih için öngörülen ve yukarıda belirtilen şekil şartlarına da 
uymak zorundadır. 

12- İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi: 

İş yasası Md.18/1’e göre, belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işve-
ren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işye-
rinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak 
zorundadır. Maddede geçerli neden kavramı tanımlanmamış, ancak han-
gi durumların geçerli neden olabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte 
madde gerekçesinde, işçinin yeterliliği veya davranışları işçinin kişiliği ile 
ilgili olan sebepleri oluştururken; işletmenin, iş yerinin veya işin gerekle-
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rinden kaynaklanan sebepler ise iş yeri ile ilgili olmaktadır. Bu sebeplerin 
madde içinde belirtilmesi geçerli sebepler kavramını bir ölçüde somut-
laştırmaktadır. Md.18’de belirtilen geçerli sebepler Md.25’de belirtilenler 
kadar ağırlıklı olmamakla birlikte, işin ve iş yerinin normal yürüyüşünü 
olumsuz etkileyen nedenlerdir. Bu nedenle, geçerli fesih için söz konusu 
olabilecek sebepler, işçinin iş görme borcunu kendisinden kaynaklanan 
veya iş yerinden kaynaklanan sebeplerle ciddi bir biçimde olumsuz et-
kileyen ve iş görme borcunu gerektiği şekilde yerine getirmesine olanak 
vermeyen sebepler olabilecektir. Sonuçta, iş ilişkisinin sürdürülmesinin 
işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği du-
rumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir. 
İşçinin yeterliliğinden ve davranışlarından kaynaklanan geçerli sebepler 
25’nci maddede belirtilenlerin dışında kalan ve iş yerlerinde işin görül-
mesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen sebeplerdir denilmek suretiyle 
geçerli neden kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. 

İş yasası Md./18/3 de, 158 sayılı Sözleşmenin 5 ve 6’ncı maddeleri 
dikkate alınarak fesih için geçerli neden oluşturmayan durumlar sıralan-
mıştır. Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası 
ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak, iş yeri sendika 
temsilciliği yapmak, mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip 
veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli 
makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak, ırk, 
renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, 
siyasi görüş ve benzeri nedenler, yasanın 74 üncü maddesinde öngörülen 
ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek 
ile hastalık veya kaza nedeniyle yasanın Md.25/1-b alt bendinde öngörü-
len bekleme süresinde işe geçici devamsızlık hâlleri, işveren için geçerli 
neden oluşturmayacaktır. 

İş yasası Md.18’deki düzenleme ile bu maddenin gerekçesindeki açık-
lamalara göre, geçerli nedenler iki grupta toplanmıştır. İşçinin yetersizliği 
ve davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenler işçinin kişiliğine ilişkin 
iken, işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan nedenler 
ise iş yerinden kaynaklanan geçerli nedenleri oluşturmaktadır. 

13- İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler: 

İş yasası Md.18’e göre, belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren 
işçinin yeterliliğinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda-
dır. İşçinin yeterliliği sözcüklerini, işçinin yeterli olmayışı, açıkça yetersiz-
liği biçiminde anlamak gerekecektir. 
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İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli nedenler, ortalama olarak 
benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma, beklenenden daha dü-
şük performansa sahip olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması, işe 
yatkın olmama, öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği, sık sık has-
talanma, çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde 
yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği, işini uya-
rılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yapma gibi iş yerinde işin 
görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. Ancak işçinin 
yetersizliği, sayılan bu durumlar ile sınırlı olmayıp, iş sözleşmesi veya iş 
yerinde uygulanmakta olan yönetmelik gibi düzenleyici işlemlerle belirle-
nen çalışma kurallarına uyum sağlanamaması ve işçiden verim alınama-
ması durumlarında da söz konusu olabilmektedir. 

İşçinin yetersizliğini, fiziki yetersizlik ve mesleki yetersizlik olarak iki-
ye ayırmak mümkündür. İşçinin fiziki yetersizliği; hastalık, kaza gibi ne-
denlerle ortaya çıkan ve işçinin kendi işinde veya başka bir işte çalışması-
nı olanaksız kılan, kesin veya geçici, tam veya kısmi olabilen çalışma gücü 
eksikliğidir. Ancak hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi fiziki yetersizlik 
hâlleri işçinin belirli bir süre işe devamını engellediği takdirde işveren 
yönünden haklı fesih nedeni de oluşturabilir.

 Fiziki yetersizliğin geçerli neden oluşturabilmesi için, işçinin yetersiz-
liği ile yapmakta olduğu iş arasında bir illiyet bağının bulunması, yani; 
yetersizliğin iş yerinin normal işleyişini bozması ve iş görme borcunun 
gerektiği şekilde ifasını engellemesi icap eder.

İşçinin mesleki yetersizliği ise, aynı ve benzer işi görenlerden ortalama 
olarak daha az verimli ve daha düşük performansla çalışmasıdır. Mesleki 
yetersizlik, genellikle eğitim ve beceri eksikliklerinden, tecrübesizlikten 
kaynaklanır. İşçinin yetersizliği hâllerinde fesih için işçinin kusurlu olma-
sı gerekmez. (9)

14- İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenler: 

İşçinin kişiliğinden kaynaklanan bir diğer geçerli neden de işçinin dav-
ranışlarıdır. İş yasası Md.18’de işçinin davranışlarından kaynaklanan 
geçerli nedenler tanımlanmamıştır. Ancak maddenin gerekçesinde hangi 
davranışların geçerli nedenle feshe sebep olabileceği gösterilmiştir. Buna 
göre, işverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak, 
iş yerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç 
para istemek, arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak, işini uyarılara rağ-
men eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek, iş yerinde iş akışını 
ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle ilişkilere gir-
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mek, işin akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak, 
sık sık işe geç gelmek ve işini aksatarak iş yerinde dolaşmak, amirleri 
veya iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek, sıkça ve gereksiz yere 
tartışmaya girişmek gibi hâller, işçinin davranışlarından kaynaklanan ge-
çerli nedenlere örnek olarak sıralanmıştır. Ancak işçinin davranışların-
dan kaynaklanan geçerli nedenler bu sayılanlarla sınırlı değildir. Dolayı-
sıyla somut olayın özellikleri dikkate alınarak işçinin davranışının geçerli 
fesih nedeni oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilmelidir. 

İşçinin davranışının geçerli neden oluşturabilmesi için, bu davranışın 
iş yerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkilemesi ve iş sözleş-
mesinin devamını engelleyecek nitelikte olması gerekir. 

İşçinin yetersizliğinden farklı olarak davranışı nedeniyle iş sözleşmesi-
nin geçerli nedenle feshedilebilmesi için, işçinin kusurlu olması gerekir. 
Başka bir deyişle, işçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedi-
lebilmesi ancak işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir 
davranışının varlığı hâlinde mümkündür. İşçinin kusurlu davranışı ile 
sözleşmeye aykırı davranması ve bunun sonucunda iş ilişkisinin olumsuz 
etkilenmesi, işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir fesih nedeni-
dir. 

Sonuç olarak işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenler, sözleş-
menin haklı feshini gerektirecek ağırlıkta olmamakla birlikte bir uyarı ile 
geçiştirilecek hafiflikte de olmayan ve bu itibarla iş ilişkisini olumsuz bir 
şekilde etkileyerek iş sözleşmesinin feshini geçerli şekilde olanaklı kılan 
sözleşmeye kusurlu aykırılık hâlleridir. (10)

 15- İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshinde Savunma Alınması 
Zorunluluğu: 

4857 sayılı İş yasası Md.19/2 Hakkındaki iddialara karşı savunmasını 
almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya 
verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25/II bendi şart-
larına uygun fesih hakkı saklıdır.

İş yasası Md.18/1’de işçinin yeterliliğinden kaynaklanan nedenler ge-
çerli neden olarak belirtildiği hâlde, Md.19/2 fıkrasında feshin işçinin 
verimine dayandırılması durumunda savunmasının alınmasının gerekli 
olduğu ifade edilmiştir. Geçerli fesih nedeni olarak yeterlilik ile fesihten 
önce savunma alınmasını gerektiren verimlilik kavramları öğretide tartış-
malıdır. 
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Öğretide baskın görüş, iş sözleşmesinin geçerli nedenle fesih nedenle-
rini düzenleyen Md.18 ile uyumlu olması bakımından Md.19/2 fıkrasında 
yer alan verimi ifadesinin işçinin yeterliliği olarak kabul edilmesi gerektiği 
yönündedir.(11)

İşçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır. İşçi, fe-
sihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı 
veya verimine dayanan nedenler açık ve kesin bir şekilde belirtilmelidir. 
Belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı 
bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte ha-
zır bulunmadığı ve buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde 
savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılmalıdır. 
Fesih bildirimi ile birlikte ya da fesihten sonra savunma istenmesi veya 
fesihten önce savunmasının alınmaması, salt bu nedenle süreli feshin ge-
çersizliği sonucunu doğurur. 

16- İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi: 

İş sözleşmesi, işçi ile işveren arasında kurulan ve her iki tarafa borç 
yükleyen bir sözleşme olup, işçi ile işveren arasında karşılıklı güvene da-
yanan kişisel ve sürekli bir ilişki yaratır. Bu nedenle işçi veya işveren 
taraflarından birinin davranışı ile bu güveni sarsması hâlinde güveni sar-
sılan tarafın objektif iyi niyet kurallarına göre artık bu ilişkiyi sürdürmesi 
kendisinden beklenemez. Her şeyden önce iş sözleşmesini haklı nedenle 
feshetmek isteyen taraf için, sözleşmesinin devamının çekilmez bir hâle 
gelmiş olması gerekir. Ancak haklı nedenin varlığı, iş sözleşmesini kendi-
liğinden sona erdirmez, sadece bir hak doğurur. (12) 

Ayrıca fesih hakkının doğumundan itibaren kısa bir zaman içerisinde 
bu hakkın kullanılması gereklidir. Lehine haklı neden bulunan tarafın 
bu hakkını kullanması ile sözleşme sona erer. İş sözleşmesinin devamını 
çekilmez hâle getiren haklı nedenler, taraflara ilişkin olabileceği gibi, on-
ların dışında oluşan olgular veya olaylar dolayısıyla da ortaya çıkabilirler. 
Aynı şekilde haklı nedenler iş ilişkisinin taraflara yüklediği sadakat bor-
cunun ihlali hâlinde ortaya çıkabileceği gibi, iş ilişkisinin taraflara yükle-
diği borçların yerine getirilmesinin dürüstlük kurallarına göre, onlardan 
talep edilebilmesinin imkânsız olduğu hâllerde de ortaya çıkar. 

Haklı nedeni tanımlayan Borçlar yasası Md. 435’e göre, Taraflardan 
her biri, haklı sebeple sözleşmeyi derhal feshedebilir. Sözleşmeyi feshe-
den taraftan, dürüstlük kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi bek-
lenemeyen bütün durumlar ve koşullar, haklı sebep sayılır. Buna karşılık 
İş yasasında haklı neden tanımlanmamış olup, hangi hâllerin haklı neden 
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olacağı nitelikleri itibariyle sınırlı, içerikleri itibariyle sınırlayıcı olmayan 
bir şekilde sayılmıştır.(13)

İşçiye belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı nedenle derhal 
feshetme yetkisi veren nedenler İş yasası Md. 24’de, işverene haklı neden-
le derhal feshetme yetkisi veren nedenler ise Md.25’de düzenlenmiştir. 
Buna göre; işçi ve işveren yönünden haklı fesih nedenleri, sağlık sebeple-
ri, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzerleri ile zorlayıcı 
sebepler başlıkları altında üç grupta benzer şekilde ele alınmıştır. Ayrıca 
işveren için haklı fesih nedeni olarak işçinin gözaltına alınması veya tutuk-
lanması hâlinde devamsızlığı, dördüncü bir grup olarak düzenlenmiştir.

17-Sağlık Nedenlerinden Dolayı İşverenin Fesih Hakkı:

a-Geçerli Neden Oluşturmayan Sağlık Nedenleri: 

İş yasası Md.18/3-f bendine göre, hastalık nedeniyle Md.25/1-b alt ben-
dinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık hâli, geçerli bir 
fesih nedeni değildir. 

Bekleme süresi içerisinde iş sözleşmesi askıda olup, işverenin bekle-
me süresi içinde sözleşmeyi feshetmesi yasanın amir hükmü gereğince 
geçersiz bir fesih olacaktır. 

b-İşçinin Uzun Süren Hastalığı Nedeniyle İşe Devamsızlığı: 

İşçinin uzun süren hastalığı nedeniyle aldığı sağlık raporu uyarınca 
işe devamsızlığı üzerine işveren iş sözleşmesini geçerli nedenle feshede-
bilir. Ancak bunun için yasanın Md.18/3-f bendinde belirtilen bekleme 
süresini aşan bir devamsızlığın söz konusu olması gerekir. Yani işçinin 
hastalığı nedeniyle aldığı sağlık raporu uyarınca iş yerine devamsızlığı, 
yasanın17’nci maddesinde belirtilen bildirim sürelerini altı hafta aşarsa 
işveren için geçerli veya haklı nedenle fesih hakkı doğacaktır. 

c-İşçinin Sık Sık Hastalanması: 

4857 sayılı İş yasası Md.18’in gerekçesinde işçinin yetersizliğinden 
kaynaklanan nedenler arasında sık sık hastalanma, geçerli neden olarak 
sayılmıştır. Bu nedenle, işçinin sık sık hastalanması, iş görme ediminin 
gerektiği şekilde ifa edilmesini devamlı olarak olumsuz etkiliyor, iş yeri-
nin normal işleyişini bozuyorsa, işveren geçerli olarak süreli fesih hakkını 
kullanabilir. Sık sık rapor almanın geçerli sebep oluşturacak yoğunlu-
ğa ulaştığından söz edebilmek için işçinin hangi sıklıkta ya da ne kadar 
uzunlukta rapor alması gerektiğini kesin olarak söyleyebilmek mümkün 
değildir. Bu bağlamda, işçinin almış olduğu raporlar nedeniyle yaptığı 
devamsızlıkların ne zaman iş yerinde olumsuzluklara yol açtığı, işçinin 
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yaptığı iş ve iş yerindeki konumu, iş yerinin büyüklüğü/küçüklüğü, de-
vamsızlığın etkisinin diğer işçilere aşırı yük yüklenmeden azaltılıp azaltı-
lamadığı, işçinin kıdemi gibi hususlar dikkate alınarak her somut olaya 
göre tespit edilmelidir. (14)

İşçinin uzun süren hastalığı nedeniyle işe devamsızlığından farklı ola-
rak sık sık hastalanması nedeniyle aldığı aralıklı sağlık raporlarının top-
lam süresi, İş yasası Md.17 de düzenlenen bildirim süreleri içinde kalsa 
bile, bu durum iş yerinde olumsuzluklara neden oluyorsa, işçinin iş söz-
leşmesi geçerli nedenle feshedilebilir. İş yasasının işveren açısından haklı 
fesih nedenlerini düzenleyen 25›inci maddesinin Sağlık sebepleri başlıklı 
birinci fıkrasında üç ayrı haklı nedenle derhal fesih nedeni düzenlenmiş-
tir. 

Md.25/1-a bendinde, İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan 
yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yaka-
lanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devam-
sızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürme-
sidir. Md.25/1-b bendinin ilk parafında ise, işçinin tutulduğu hastalığın 
tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca 
bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işveren iş söz-
leşmesini haklı nedenle derhal feshedebilecektir. 

Md.25/1-b bendinin ikinci paragrafında düzenlenen haklı sebeple der-
hal fesih nedeni, aynı zamanda içtihadı birleştirmenin konusunu oluştur-
duğundan, aşağıda ayrı başlık altında yer verilmiştir. 

18-İşçinin Sağlık Nedenleriyle Bekleme Süresini Aşan İşe Devamsızlığı: 

4857 sayılı İş yasada Md.25/1-b bendinin ikinci paragrafı, işçinin sağ-
lık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığı, işveren için hak-
lı fesih nedeni olarak düzenlenmiştir. Şöyle ki; a- alt bendinde sayılan 
sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde 
işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin iş-
çinin işyerindeki çalışma süresine göre Md. 17’deki bildirim sürelerini 
altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 
Md.74’deki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askı-
da kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez. 

4857 sayılı yasası Md.25/1-a bendinde sayılan işçinin kastı veya derli 
toplu olmayan yaşayışı ya da içkiye düşkünlüğü dışında kalan nedenlerle 
işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hâllerde işveren için iş sözleş-
mesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hâllerin işçinin iş yerindeki ça-
lışma süresine göre Md.17’deki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından 
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sonra doğar. Örneğin bir yıl kıdemi olan işçinin hastalık nedeniyle almış 
olduğu kesintisiz sağlık raporu uyarınca işe devamsızlığının, bu kıdeme 
göre bildirim süresi dört hafta olduğundan altı hafta eklenmek suretiyle 
on haftayı aşarsa işveren haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir. 

Doğum ve gebelik hâllerinde ise bu süre, Md. 74’de belirtilen sürenin 
bitiminden itibaren başlar. 

19- İçtihadı Birleştirme Konusu ile İlgili Görüşler: 

a- Savunma Alınmasına Gerek Olmadığına Dair Görüşler: 

İş sözleşmesinin işverence haklı nedenle derhal feshinde, fesihten önce 
işçiden savunma alınması gerekip gerekmediği hususu öğretide tartışıl-
mış olup, çoğunluk görüşü, 4857 sayılı İş yasası Md.25/1-b bendi kapsa-
mında yapılan haklı nedenle derhal fesihte işçiden savunma alınmasının 
gerekmediği yönündedir.

İş yasası Md. 19/2 ile 25/ son hükümlerinin birbiriyle çelişmesi ne-
deniyle yasada bir çatışma boşluğunun ortaya çıktığı kabul edilse bile, 
bu boşluğun yasanın amacına uygun biçimde Md. 25/ son uygulanmak 
suretiyle doldurulması gerekir. Çünkü Md. 19/2’de sadece Md. 25/II’ nin 
belirtilmesinin nedeni bu bent dışında kalan bentlerde savunma alınma-
sının gerekli olduğu değil, Md. 25/ son hükmü dolayısıyla anılan bentler-
de esasen savunma alınmasının öngörülmediğindendir. Başka bir deyişle 
yasa koyucu, sadece Md. 25/II’ de öngörülen ahlâk ve iyi niyet kurallarına 
aykırılık hâllerinde değil, sağlık nedenleri, zorlayıcı sebepler, gözaltı ve 
tutukluluk durumlarında da savunma alma zorunluluğunu hükme bağla-
mayı amaçlamamıştır. Kaldı ki, işçinin kıdem tazminatı hakkını ortadan 
kaldıran ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları hâlinde dahi 
savunma alma zorunluluğunu öngörmeyen yasa koyucunun, sağlık sebep-
leri, zorlayıcı nedenler veya gözaltı ya da tutuklama hâllerine dayanan fe-
sihlerde savunma alma yükümlülüğü getirdiği sonucuna varmak isabetli 
sayılmaz. (15)

Hukuk normunun yorumunda maddenin lâfzî yorumu güvenilir bir 
yorum yöntemi olmayıp, maddenin lafzı kadar sistematik yorumu da 
esastır. İş yasası Md.19 başlığının sözleşmenin feshinde usul düşündür-
düğünün aksine iş güvencesine tabi iş ilişkilerinin süreli fesih usulünü 
düzenleyen bir madde olup, sistematik olarak kanunun yazılış biçimin-
den farklı bir sonuca ulaşmak mümkün görünmemektedir. Eğer siste-
matik yorum esaslarını benimsemezsek her türlü işveren feshinin yazılı 
yapılması ve işçinin savunmasının alınması gerektiği gibi hiçbir biçimde 
normla amaçlanmayan bir sonuca varmak mümkün olacaktır. Üstelik fi-
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ilen raporlu bir işçinin savunmasının nasıl alınacağını öngörebilmek de 
mümkün değildir. Böyle bir raporda işçinin savunmasından elde edilecek 
ek bir bilgi de bulunmamaktadır. Zaten işçinin sağlık raporundan devam-
sızlığın gerisinde yatan neden anlaşılmaktadır. (16)

4857 sayılı yasa Md.19 da işletme gerekleri nedeniyle fesihte savunma 
alınmasına gerek duymamıştır; çünkü bu tür bir fesihte işçinin savun-
masının alınmasının fesih iradesi üzerinde bir etkisi olamaz. Benzer bir 
durum sağlık nedenleri, zorlayıcı nedenler ve gözaltına alınma ve tutuk-
luluk hâlleri için de söz konusudur. İşçinin gözaltında geçirdiği sürenin 
bildirim süresini aşması hâlinde haklı nedenle fesih hakkına sahip işve-
renin işçinin savunmasını almasının bir amacı yoktur. Aynı durum işçi-
nin çevresinde oluşan zorlayıcı nedenlerle işe devamsızlığı veya işçinin iş 
yerinde çalışmasında sakınca doğuran ve tedavi edilemeyen bir hastalığa 
tutulması hâlinde de söz konusudur. 

İş yasası Md. 25/I-b bendindeki sağlık nedenleri söz konusuysa fesih-
ten önce işçiden savunma alma zorunluluğu yoktur. İş yasası Md. 19/2 ile 
sadece yetersizlik ve davranışlar nedeniyle fesihte savunma alma zorun-
luluğu getirilmiştir.

20-Gerekçe: 

İçtihadı birleştirmenin konusu; 4857 sayılı İş yasası Md.25/1-b ben-
di gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde 
işçiden savunma alınması gerekip gerekmediği hususundadır. İş yasası 
Md.18 Feshin geçerli sebebe dayandırılması başlığını taşımaktadır. Buna 
göre belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğin-
den veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gerekle-
rinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yasanın 
sözleşmenin feshinde usul başlıklı 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasında 
ise, hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz 
süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle 
feshedilemez. Ancak, işverenin Md.25/II numaralı bendi şartlarına uygun 
fesih hakkı saklıdır şeklindedir. 

Buna karşılık, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 
aynı yasanın Md. 25/son fıkrası uyarınca, işçi feshin yukarıdaki bentlerde 
öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde 
hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilecektir. Bu düzenleme ile 
iş güvencesi kapsamında işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal 
feshinde, iş güvencesine ilişkin kapsam, fesih bildirimine itiraz ve usulü, 
geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını düzenleyen maddeler aynen 
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uygulanacaktır. Ancak anılan fıkrada, iş güvencesi hükümleri içerisinde 
yer almasına rağmen sözleşmenin feshinde usulü düzenleyen 19’uncu 
maddeye atıf yapılmamıştır. Dolayısıyla sözleşmenin feshinde usulü dü-
zenleyen yasanın19’uncu maddesinin ikinci fıkrası ile işverenin haklı ne-
denle derhal fesih hakkını düzenleyen 25’inci maddesinin son fıkrası ara-
sındaki ilişkinin niteliğinin tespiti gerekmektedir. 

Öncelikle «Sözleşmenin feshinde usul» başlıklı 19›uncu madde, iş gü-
vencesine tabi iş ilişkilerinin süreli fesih usulünü düzenleyen bir mad-
de olup, sistematik olarak kanunun yazılış biçiminden farklı bir sonu-
ca ulaşmak mümkün değildir. Aksinin kabulü hâlinde, her türlü işveren 
feshinin yazılı yapılması ve işçinin savunmasının alınması gerektiği gibi, 
hiçbir biçimde normla amaçlanmayan bir sonuca varılacaktır.

Bu noktadan hareketle, işverenin süreli fesih hakkının sınırlandırıldı-
ğı geçerli nedenle fesihlerde, işverenin uyması gereken usul kuralları ya-
sanın19’uncu maddesinde belirtilmiş olup, işçinin davranışı veya verimi 
ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshinde, fesihten önce 
işçiden savunma alınmaması, feshin geçersizliği sonucunu doğurmakta-
dır. Buna karşılık, 25’inci maddenin son fıkrasında sözleşmenin feshinde 
usulü düzenleyen 19’uncu maddeye atıf yapılmaması dikkate alındığında, 
işverenin haklı nedenle derhal feshinde işçi, fesihten önce savunmasının 
alınmadığı gerekçesiyle feshin geçersiz olduğunu ileri süremeyecektir. (17)

Fesihten önce savunma alınmasında amaç, işçinin feshe neden ola-
bilecek sebepleri öğrenmesi ile bu konudaki gerçeği ortaya çıkarmasını, 
böylece işverenin fesih konusundaki düşüncelerini etkileyerek onu fesih-
ten vazgeçirmesini sağlamaktır. Eş deyişle, işçiden savunma alınması fe-
sihten önce şekli bir unsur olmaktan öteye, iş ilişkisini olumsuz etkileyen 
unsurların tespiti ile bundan haberdar edilen işçinin, üzerinde tasarruf 
edebileceği, değiştirebileceği nitelikteki davranışı ya da verimi ile ilgi-
li olumsuzlukları düzeltebilmesi veya ortadan kaldırılabilmesine imkân 
vermektedir. Bu nedenle işçiden kaynaklanmayan, onunla ilgisi bulun-
mayan veya işçinin üzerinde tasarruf edemeyeceği ya da değiştiremeyeceği 
durumlarda işçiden savunma alınmasının bir anlamı yoktur.

 Kanun koyucu, 4857 sayılı İş yasası Md.19/2 fıkrasında, işveren tara-
fından yapılan her türlü fesihte savunma alınmasını zorunlu kılmamıştır. 
Zira yasanın 18’inci maddesinde belirtilen bir diğer geçerli fesih nedeni 
olan iş yerinden kaynaklanan fesihlerde savunma alınması öngörülme-
miştir. Esasen işçiden kaynaklanmayan, onunla bir ilgisi bulunmayan 
işletme gereği fesihlerde işçinin kendisini savunması mümkün olmadığı 
gibi, bunun bir anlamı da yoktur.
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Dolayısıyla işveren, yasanın18’inci maddesine göre işçinin davranışı 
veya verimi ile ilgili nedenlerle süreli fesih yoluna gidip işçinin savunma-
sını almak zorundayken, 25’inci maddenin ikinci bendi uyarınca işçinin 
ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı iddiasıyla sözleşmeyi der-
hal feshederse işçinin savunmasını almak zorunda değildir.

İş yasası Md.19 da sadece Md.25/II numaralı bendinin saklı tutulma-
sının nedeni, bu bentteki fesih nedenlerinin işçinin davranışlarından kay-
naklanan nedenler olmasıdır. İşçinin davranışları, ağırlığına göre, işve-
rene iş sözleşmesini geçerli ya da haklı nedenle feshetme yetkisi veren 
ortak nedenlerdir. İşçinin davranışının geçerli neden oluşturabilmesi için, 
haklı neden ağırlığında olmamakla birlikte, bu davranışın iş yerinde işin 
görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkilemesi ve iş sözleşmesinin deva-
mını engelleyecek nitelikte olması gerekir. Buna karşılık haklı nedenle 
derhal fesihlerde ise, dayanağını objektif iyi niyet kurallarından alan, iş 
sözleşmesinin devamını çekilmez hâle getiren ve işverene iş sözleşmesini 
derhal sona erdirme yetkisi veren davranışlardır. Bir diğer neden ise, iş-
çinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshinde işçi 
kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanırken; Yasanın 25/ II numaralı 
bendinde belirtilen ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar ne-
deniyle iş sözleşmesinin derhal feshinde işçi, kıdem ve ihbar tazminatla-
rına hak kazanamaz. 

Burada üzerinde durulması gereken bir başka neden de, İş yasası 
Md.19 da sadece Md.25/II bendinin saklı tutulmasından hareketle, 25’inci 
maddenin diğer bentleri uyarınca yapılacak derhal fesihlerde işçiden sa-
vunma alınmasının gerekip gerekmeyeceği, eş deyişle bu gibi hâllerde 
yasanın 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasının mümkün 
olup olmayacağıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere 19’uncu madde sadece 
geçerli nedenle fesihlerde uygulanmakta olup, aynı yasanın 25’inci mad-
desinin son fıkrasında açıkça 19’uncu madde dışlandığından, haklı ne-
denle derhal fesihlerde işçiden savunma alınması gerekli değildir. 

İş yasası Md.25/II bendinin belirtilmesinin nedeni, bu bent dışında 
kalan diğer bentlerde savunma alınmasının gerekli olduğu değil, 25’inci 
maddenin son fıkrası dolayısıyla anılan bentlerde esasen savunma alın-
masının öngörülmemesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kanun ko-
yucu, Md.25/II bendi dışındaki diğer bentlerde savunma alma zorunlulu-
ğunu hükme bağlamayı amaçlamamıştır. 

Bu açıklamalar karşısında içtihadı birleştirmenin konusunu teşkil 
eden 4857 sayılı İş yasası Md.25/1-b bendi uyarınca almış olduğu sağlık 
raporları nedeniyle derhal fesihlerde işçiden savunma alınmasının gere-
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kip gerekmediği üzerinde durulmalıdır. İş sözleşmesinin haklı nedenle 
derhal feshinde, haklı nedenin doğumu ile sözleşme kendiliğinden sona 
ermez. Lehine haklı neden doğan taraf, bu hakkı kullanıp kullanmamakta 
serbesttir. Dolayısıyla İş yasasının Md.25/1-b bendinde düzenlenen almış 
olduğu kesintisiz sağlık raporu nedeniyle işçinin işe devamsızlığının bek-
leme süresini altı hafta aşması hâli, işveren için haklı nedenle derhal fesih 
nedenidir. İşverenin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshettiğine dair fesih 
iradesinin işçiye ulaşmasıyla iş sözleşmesi derhal sona erer. Görüldüğü 
üzere bu nedene dayanarak yapılacak fesihlerde, ihbar süresine eklene-
cek altı haftayı aşan işe devamsızlık hâli yeterli olup, bu hakkın kullanımı 
için 25’inci maddede başka bir şart öngörülmemiştir. 

Çünkü haklı nedeni doğuran olay, bu devamsızlığın bildirim süresine 
eklenecek altı haftayı aşması olup, işçinin bekleme süresini aşan işe de-
vamsızlığı fiili bir durum teşkil etmektedir. Bu nedenle işçinin rahatsızlı-
ğının var olup olmadığı ya da alınan raporun sahteliği gibi nedenler ileri 
sürülmediğinden -bu hususların varlığı anılan bent kapsamında değildir. 
Ancak Md.25/II bendinde belirtilen işçinin davranışlarından kaynakla-
nan fesih nedeni olacağından- işverenden fesihten önce savunma alma 
zorunluluğunun öngörülmesi, şekil şartının yerine getirilmesinden öte bir 
anlam taşımayacaktır. İşçinin bekleme süresini aşan işe devamsızlığı ne-
deniyle fesihten evvel işçiden alınacak olan savunma herhangi bir sonuca 
ulaşmaya yönelik olmadığı gibi, alınan raporlar feshin bağlandığı olgunun 
ortaya çıktığını gösteren yegâne belgeler olduğundan savunma alınması ile 
ulaşılabilecek başkaca bir belge ya da öğrenilecek bir durum söz konusu 
değildir.

158 Sayılı İLO sözleşmesinin 7›nci maddesine göre, işverenden makul 
ölçülere göre beklenemeyecek haller hariç, hakkındaki iddialara karşı sa-
vunma fırsatı verilmeden bir işçinin hizmet ilişkisi, o işçinin tutumu ve 
verimi ile ilgili nedenlerle sona erdirilemez. Maddede düzenlendiği gibi, 
işçinin davranışı ve verimi ile ilgili nedenlerle fesihlerde dahi işverenden 
makul ölçülere göre beklenmeyecek durumlarda savunma alınma zorun-
luluğu getirilmemiştir. 

Bu açıklamalar ışığında işçinin bekleme süresini aşan işe devamsızlığı, 
işçinin davranışı ya da verimi ile ilgili bir neden olmadığı gibi, İş yasası 
Md.25/son uyarınca haklı nedenle derhal fesihlerde, fesihten önce işçiden 
savunma alınmasını düzenleyen Md.19/2 fıkrası uygulanamaz. İşverenin 
fesihten önce savunma alma zorunluluğu yoktur. 

Bu açıklamalardan sonra 4857 sayılı İş yasası Md.25/1-b bendi gere-
ğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde işçiden 
savunma alınmasının gerekmediği sonucuna varılmıştır. 
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KADININ, ÇOCUĞUN VE AİLENİN KORUNMASI 
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Dr. Meltem ÖZTÜRK

Öz

İşçiler için son derece önemli bir hak olan kıdem tazminatı ancak Ka-
nunda sayılan fesih hallerinde ödenmektedir.Bu haller içinde kadın işçi-
nin hamilelik ya da doğum nedeniyle iş akdini feshetmesi bulunmamak-
tadır.İş ve sosyal güvenlik mevzuatında anneyi ve hamileleri koruyucu bir 
çok düzenlemeye yer verilirken hamileliğin ve doğumun fesih nedeni ola-
rak gözetilmemesi önemli bir eksikliktir. Koruyucu düzenlemelerin tama-
mının işçi annenin bir gün işe geri döneceği esasına göre yapıldığı dikkati 
çekmektedir.Oysa kadının, çalışma hayatını çocukla birlikte eskisi gibi 
yürütmesi çoğu kez mümkün değildir.Bu nedenle annenin işten ayrılarak 
daha esnek bir işte çalışmayı ya da bir süreliğine veya tamamiyle çalışma 
hayatından ayrılmayı tercih ettiği durumların da iş hukukunda gözetilme-
si gereklidir.Erkeklerin kanuni görevi olan muvazzaf askerlik nedeniyle 
iş akdini feshetmesi Kanunda bir fesih sebebi olarak sayılmışken doğa-
nın verdiği görevi üstlenen kadına bu imkanın verilmemesi Anayasal bir 
hak olan eşitlik ilkesi açısından da tartışılmalıdır.Nitekim sosyal güvenlik 
hukukunda erkeklere askerlik borçlanması hakkı tanınırken, kadına do-
ğum borçlanması imkanı tanınmaması eşitlik ilkesinin ihlali olarak ka-
bul edilmiş ve yapılan kanuni düzenlemeyle kadına bu hak verilmiştir.
İş hukukunda ise bu ilke sözünü ettiğimiz konu açısından henüz dikkate 
alınmamıştır. Diğer taraftan kadının evlenmeden itibaren 1 yıl içinde iş 
akdini feshetmesi Kanunda fesih sebebi sayılmıştır.Yüksek mahkemeye 
göre söz konusu imkan, evliliğin kadına yüklediği toplumsal sorumlu-
luğun bir gereğidir.Kadının çalışma hayatını evlilikle birlikte gereği gibi 
yürütülemeyeceği düşüncesi, aile birliğinin korunması ve kadının aile 
ile ilgili görevleri, yasa koyucuyu bu doğrultuda bir düzenleme yapmaya 
yöneltmiştir. 1 Evlilikte kadının aile içindeki önemi annelikle katlanarak 
büyüdüğü halde hamilelik ve doğumun henüz fesih sebebi sayılmamış ol-
ması ise düşündürücüdür.Devletin mümkün olduğunca anne ve çocuk 

1 Yarg. 9. HDi, 2012/10999 E.,2014/16076 K., 20.5.2014 T.; www.kazancı.com., Erişim 
Tarihi 16.12.2019.



74 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

ilişkisini koruması anayasal bir yükümlülüktür. Çalışmamızda Devletin 
çocuk ve aileyi koruma yükümlülüğü açısından kıdem tazminatına ilişkin 
yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı değerlendirilmiştir. 

A.Genel Olarak Kıdem Tazminatı

Ekonomik olarak güçsüz olan ve kazandığı ücretle geçinen işçileri, 
ekonomik ve sosyal açılardan güçlü durumdaki işverene karşı korumak 
amacıyla, işçi yararına olarak iş sözleşmesine el atılmış ve iş sözleşme-
sinin feshi halinde ortaya çıkacak tehlikeleri azaltmak için bazı çareler 
aranmıştır.Bunlardan bir tanesi de kıdem tazminatıdır.(Narmanlıoğ-
lu,1973:1) Kıdem tazminatı Kanunen sayılan hallerde iş sözleşmesi sona 
eren işçiye belirli bir süre çalışmış olmak kaydıyla hizmet süresine ve üc-
retine göre değişen miktarlarda işverenin ödemesi gereken para olarak ta-
nımlanabilir.(Tunçomağ,1974) Yüksek Mahkeme ise kıdem tazminatını 
“işverene ait işyerinde belli bir süre çalışmış olan işçinin, işini kaybetmesi 
halinde, işinde yıpranması ve yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler 
ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine kar-
şılık olmak üzere, kanuni esaslar dahilinde işverence işçiye verilen toplu 
para” olarak tanımlamıştır.(Çil,2009:322) Yargıtay’ın başka bir kararın-
da da “işverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir 
işçinin işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede 
karşılaşacağı güçlükler ve işyerinde sağladığı katkı göz önüne alınarak, 
geçmiş hizmetleri karşılığı olarak işveren tarafından verilen toplu paraya 
kıdem tazminatı” denildiği belirtilmiştir.2 

Kıdem tazminatı ilk olarak Fransa’da fabrikada çalışan ve işinden ba-
şarıyla ayrılan işçilere, işveren tarafından bir armağan olarak verilmeye 
başlanmış ve sonrasında yasalarda da kendine yer bulmuştur. (Andaç; 
2006:99) Ülkemizde ise ilk kez 12.6.1936 tarihli ve 3008 Sayılı İş Ka-
nunu’nda kıdem tazminatı düzenlenmiştir.Bu düzenlemede kıdem tazmi-
natının miktarı, sözleşmesi feshedilmiş olan ve 5 yıllık kıdemi olan işçiye 
her yıl için 15 günlük ücret şeklinde belirlenmişti. (Centel ve Demircioğ-
lu, 2003: 199) Günümüzde ise kıdem tazminatına hak kazanma şartları 
ilk dönemlerdekinden oldukça farklıdır.Bu şartlar aşağıda incelenmiştir.

 Kıdem tazminatının hukuki niteliği hususunda ise bir çok tartışma 
yaşanmıştır.Bu husususta “ikramiye, işsizlik sigortası, tazminat, ücretin 
bir parçası, kendine özgü bir müessese olduğu görüşlerinin” ortaya atıl-
dığı görülmektedir.(Bosnalı, 2015:79-81) Yargıtay, kıdem tazminatının 
işinde sebat gösteren işçileri ödüllendirerek sebatlı olmaya özendirmek 
amacıyla kabul edilmiş bir tazminat olduğu görüşündedir.3 

2 Yarg. 9. HD. , 25.06.2009 T., E. 2008/3611, K. 2009/18066 ,www.kazancı.com., Erişim 
Tarihi 16.12.2018.

3 YİBK, 15.5.1952, 13/10; Bedir, Selahattin: “Kıdem Tazminatının Hesabında Kıdeme 
Dahil Süreler” Kamu-Sen Eylül 1987 C. 1.,6, Akt.,Anadol, :243,244 
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B. Genel Olarak Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları 

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, iş Kanunu kapsa-
mında bir iş akdinin bulunması ve Kanunda gösterilen fesih halleri ile 
veya işçinin ölümü ile son bulması ve işçinin en az bir yıl çalışmış olması 
gereklidir. (Çelik vd, 2017;326) Bu şartlar, aşağıda ana hatlarıyla açık-
lanmıştır.

a. İş Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesinin Bulunması 

 4857 Sayılı İş Kanunu ile birlikte 1475 sayılı İş Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır. Ancak; 4857 Sayılı İş Kanunu›nun 120’inci maddesinin 
yollamasıyla, 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatını düzenleyen 
14’üncü maddesi hala yürürlüktedir. Başka bir anlatımla 1475 Sayılı İş 
Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçilerin kıdem tazminatı haklarını 
düzenlemektedir.(Özkaraca ,2013:154) Kıdem tazminatına ilişkin dü-
zenlemeye yer veren 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 1’inci 
fıkrasında yer alan “Bu Kanuna tabi işçiler . . .” ibaresinden ise 4857 Sa-
yılı İş Kanunu anlaşılmalıdır.( Can, 2018:21)

b. En Az Bir Yıl Çalışma Şartı

Kıdem tazminatı hakkının doğması için işçinin işyerinde en az 1 yıl sü-
reyle çalışması gerekir.Bu sürenin altında yapılan çalışmalarla kıdem taz-
minatına hak kazanılamamaktaysa da işverenin bu sürenin bitimine çok 
az kala iş sözleşmesini kötü niyetle feshettiği durumlarda işçinin kıdem 
tazminatına hak kazanacağını söylemek mümkündür.4 İşçilerin kıdemle-
ri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olma-
sına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları 
süreler gözönüne alınarak hesaplanmaktadır.İşyerlerinin devir veya inti-
kali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi 
veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi,işyeri veya işyerlerindeki 
hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanmaktadır. (m.14/
II)

4 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işe iade talepli bir davada verdiği 2012/35856 Esas, 
2013/10606 Karar sayılı kararında şu açıklamaları yapmıştır:” Davacının iş sözleşme-
si altı aylık kıdem koşulunu doldurmasına az bir süre kaldığında feshedilmiş olup, 
altı aylık kıdem koşuluna bir gün kala iş sözleşmesinin bu şekilde feshi dürüstlük 
kurallarına aykırıdır. Davalının davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanma-
ması amacı ile hareket ettiği gözetilip altı aylık kıdeme sahip olduğu kabul edilerek, 
davacının iş güvencesi hükümlerinden faydalandırılması ve feshin geçersizliğine ka-
rar verilmesi isabetlidir.” 
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c.İş Akdinin Kanunda Sayılan Nedenlerle Sona Ermiş Olması

aa. Kanunun 24’üncü Maddesine Dayalı Olarak Fesih

aaa.Sağlık Nedenleriyle Fesih 

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir 
sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olduğunda (m.24/1-a) , 
işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren 
yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa 
tutulduğunda (m.24/1-b), işçinin sağlık nedeniyle fesih hakkı doğmakta-
dır.Bu tür durumlarda işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

bbb.Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Nedeniyle Fesih 

İşçi,aşağıda belirtilen hallerde iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı-
na sahiptir.Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.İş Kanu-
nu m. 24/2’de sayılan haller şunlardır:

-İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktala-
rından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe 
uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıl-
tırsa,

- İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna do-
kunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel 
tacizde bulunursa, 

- İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur 
veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna 
karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üye-
lerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında 
şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa, 

- İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel 
tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli ön-
lemler alınmazsa, 

- İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme 
şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

- Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp 
da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği 
hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik 
aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa işçi haklı 
nedenle iş sözleşmesini fesh edebilir.
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ccc. Zorlayıcı Sebepler Nedeniyle Fesih 

Zorlayıcı sebepler kaçınılamayan ve önceden öngörülemeyen, taraf-
ların iradesi dışında gerçekleşen olaylardır. (Can,2018:36) İş Kanunu 
madde 24/3’de ; “İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile 
işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa” bu du-
rum işçiye zorlayıcı sebepler neticesinde derhal fesih hakkı vermektedir. 

ddd.Aylığa Hak Kazanma Veya Toptan Ödeme Alma Ya da Yaşı 
Beklemek İçin Fesih

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının 4’üncü 
bendine göre iş akdinin “bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya 
sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan öde-
me almak amacıyla” feshedilmesi halinde işçinin kıdem tazminatı hakkı 
doğmaktadır. Diğer taraftan bir işçinin emeklilik konusunda yaş haddi 
dışındaki kriterleri yerine getirmesi nedeniyle iş akdini feshetmesi ha-
linde de kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır.(1475 Sayılı İş Kanunu 
m.14/b.5) İşçinin bu şekilde kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi için, 
yaş dışındaki yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarını sağlaması gerekir.

eee.İşçinin Ölümü 

Bir yıldan uzun süreli kıdemi olan işçinin ölümü halinde, işçinin 
kanuni mirasçılarına kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.(1475 
S.K.14/1) 1475 S. Kanunun 14’üncü maddesinde, ölümün şekline ilişkin 
herhangi bir açıklamaya ise yer verilmemiştir.

fff.Kadın İşçinin Evlenme Nedeniyle Feshi 

Kadın işçi, iş akdini; evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi 
arzusu ile sona erdirdiğinde kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.
(m.14/1.) Bu hak sadece kadına verildiğinden erkek işçinin evlilik nede-
niyle fesihlerde kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Kadın işçinin 
evlilik sebebiyle fesih hakkı, resmi evlilik işleminin tamamlanmasından 
itibaren bir yıl içinde kullanılabilmektedir.Kadın işçinin işverene ihbar 
öneli tanıması zorunluluğu da bulunmamaktadır. 

Evlenen kadın işten ayrıldıktan sonra çalışmayı istemeyebileceği gibi 
daha farklı bir işte çalışmayı da düşünebilir. Yüksek Mahkeme kararına 
göre evlilik sebebiyle hizmet sözleşmesini kıdem tazminatına hak kaza-
nacak şekilde fesheden kadının işyerinden ayrılmasından sonra başka 
işe girmesi de onun kötü niyetli olduğu anlamına gelmemektedir. 5 Evlilik 

5 Yargıtay 9 Hukuk Dairesinin 10.05.2012 Tarihli, 2010/10705 Esas , 2012/16586 K. 
Sayılı Kararı
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nedeniyle fesih hakkını kullanmak isteyen kadının bu talebinin işveren 
tarafından kabul edilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.6 Kadın iş-
çinin, bu hükümden yararlanması için Medeni Kanun hükümlerine göre 
resmi nikâhla evlenmesi şarttır.7 Belirtmeliyiz ki kadın işçinin 1 yıl çalış-
mış olma şartını gerçekleştirmiş olması zorunludur. 

 Kadın işçiye verilen bu fesih imkanın yasal dayanağı ise 1475 sayılı 
Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibari ile yürürlükte bulunan 743 Sayı-
lı Türk Kanunu Medeni Kanunun “Karının Meslek veya Sanatı” başlıklı 
159’uncu maddesidir.Bu maddede “Karı koca mallarını idare için hangi 
usulü kabul etmiş olursa olsun, karı, kocanın sarahaten veya zımnen 
müsaadesi ile bir iş veya sanat ile iştigal edebilir. Kocanın izinden imti-
naı halinde karı, kendisinin bir iş veya bir sanatla iştigal etmesi birliğin 
veya bütün ailenin menfaati icabı olduğunu ispat ederse, bu izin hakim 
tarafından verilebilir. Koca, karısını bir iş veya sanat ile iştigalden me-
nettiği taktirde keyfiyet noter marifeti ile ilan edilmedikçe hüsnüniyet 
sahibi üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade etmez.” hükmü yer almak-
taydı.Kadının çalışması, yasal olarak kocasının iznine bağlı olduğundan, 
bu izni alamayan kadına kıdem tazminatı ödenmesi hakkı hükme bağlan-
mıştı.Söz konusu düzenleme daha sonra Anayasanın 10’uncu maddesin-
deki eşitlik ilkesine, 49’uncu maddesinde yer alan çalışma hakkına aykırı 
bulunarak iptal edilmişti.8 Ardından 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 
ile evli kadın ve evli erkeğin çalışması eşit koşullara kavuşturulmuş, bu 
defa da erkek işçiye bu imkanın tanınmamasının erkek aleyhine eşitsiz-
lik yarattığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştu.Anayasa 
Mahkemesi’nin bu konuda yaptığı yorum konumuz açısından da önem 
taşımaktadır.Yüksek Mahkeme, kadının korunması, aile bağlarının güç-
lendirilmesi, evlilik birliğinde düzen ve uyum sağlanması amacıyla kimi 
sosyal gerçeklerin doğurduğu zorunluluktan kaynaklanan ve aile birliği 
içerisinde yüklenilen görevlerin boyut ve öneminin gözetilmesi gerektiği 
gerekçesiyle söz konusu düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bulmamıştır.9Ai-
ledeki statüsü nedeniyle kadına verilen bu fesih imkanının, aile içindeki 
görevleri ve önemi daha da artan annelikte tanınmaması ise çelişkili gözü-
kebilmektedir.Bu konu aşağıda daha ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

6 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 18.10.2015 Tarihli ve 2005/33799 K. Sayılı Kararı
7 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24.01.2018 Tarihli, 2015/7-3743 Esas, 2018/81 K. 

Sayılı Kararı
8 Anayasa Mahkemesi’nin,1990/30 E.,1990/31 K. Sayılı, 29.11.1990 Tarihli Ka-

rarı
9 Anayasa Mahkemesi’nin, 2006/156 E.,2008/125 K. Sayılı, 19.6.2008 Tarihli Kararı
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ggg. Muvazzaf Askerlik Sebebiyle Feshi 

Muvazzaf askerlik, askerlik şubesinden sevk tarihinden başlayan ve 
belirtilen süre boyunca devam eden hizmet süresidir. (1111 Sayılı Asker-
lik Kanunu m. 6) Muvazzaf askerlik sebebiyle işten ayrılmak istediğini iş-
verene yazılı olarak bildiren işçi, kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.
Muvazzaf askerliğin dayanağı Anayasa’nın 72’inci maddesidir. (Bostan-
cı,2018: 167) Madde metni şu şekildedir: “Vatan hizmeti, her Türkün 
hakkı ve ödevidir.Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesimin-
de ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla dü-
zenlenir.” İş sözleşmesinin askerlik nedeniyle feshi ile askerliğe sevk tari-
hi arasında makul bir sürenin bulunması gerekmektedir. Makul sürenin 
aşılması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamamaktadır.10 Diğer 
taraftan askerlik nedeniyle işten ayrılan erkeklere kıdem tazminatı hakkı 
tanınırken, annelikte kadına tanınmaması, Anayasa’daki eşitlik ilkesi açı-
sından aşağıda tartışılmıştır.

hhh. İşverenin Haksız Feshi

İşverenin haksız olarak iş akdini feshi halinde işçi kıdem tazminatına 
hak kazanır.Bu hakkın Kanunda belirtilen süreler içerisinde kullanılma-
sı gerekmektedir.İşverene haklı nedenle fesih için tanınan süre geçtikten 
sonra feshe gidilmesi durumunda ise fesih haksız fesih niteliğinde kabul 
edilmektedir.(Can,2018:43) Nitekim 4857 İş Kanunu’nun 26’ıncı mad-
desinde, fesih nedeninin öğrenildiği tarih ile olayın gerçekleştiği tarih esas 
alınarak iki ayrı süre öngörülmüştür. Bu süre, feshe neden olan olayın 
diğer tarafça öğrenilmesinden itibaren 6 iş günü ve herhalde fiilin ger-
çekleştiği tarihten itibaren 1 yıl olarak belirlenmiştir. İşverenin tüzel kişi 
olması durumunda altı iş günü süre, feshe yetkili merciin öğrendiği gün-
den başlar. Bir yıllık süre ise her durumda olayın gerçekleştiği günden 
başlamaktadır.11

C. Çocuk Ve Ailenin Korunma Hakkı Ve Kıdem Tazminatına Yeni 
Bir Bakış

Sağlıklı bir toplumun en vazgeçilmez birimi ailedir.Ailenin korunması, 
insan haklarının her boyutunu ilgilendiren vazgeçilmez önemi olan bir 
haktır ve çocuğun korunmasıyla doğrudan bağlantılıdır.12 Bu düşüncey-

10 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 09.03.2015 tarihli, 2013/14764 E.,2015/9463 
K. Sayılı Kararı

11 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 15.01.2019 Tarihli,2016/28127 Esas ve 2019/892 K. 
Sayılı Kararı

12 Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu Sonuç Bildirgesi,Türkiye İnsan Hakları Ve 
Eşitlik Kurumu, https://www.tihek.gov.tr/ailenin-korunmasi-hakki-sonuc-bildirisi/
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le Anayasanın 41’inci maddesinde “Aile, Türk toplumunun temelidir ve 
eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özel-
likle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi 
ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” 
hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca 4721 Sayılı Medeni Kanunun aile baş-
kanına, başkanın sorumluluğuna, ev düzenine ve aile mallarına ilişkin 
hükümlerinin tümü, geniş anlamda ailenin korunması gerekliliğinin birer 
yansımasıdır.(Badur,2009:64) 

 Ülkemizin 2 Ekim 1995 Tarihinde kabul ettiği Çocuk Hakları Söz-
leşmesinin başlangıç bölümünde de çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu 
olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havası içindeki bir aile 
ortamının gerekliliğini vurgulanmış, 27’inci maddesinin 2’inci bendinde 
çocuğun gelişmesi için gerekli hayat şartlarının sağlanması sorumluluğu-
nun öncelikle ana-babaya düştüğü belirtilmiştir.Anılan maddenin 3’üncü 
bendinde çocuğun gerek bedensel gerek zihinsel bakımdan tam erginliğe 
ulaşmamış olması nedeniyle doğum sonrasında olduğu kadar, doğum ön-
cesinde de devletin ana babaya yardımcı olmak amacıyla gerekli önlemle-
ri alacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla her çocuğun doğum öncesi ve 
sonrasında özel bakım görme, anne ve babasıyla yetişme hakkı vardır.Bu 
açıdan bakıldığında ailenin korunması Devlet için bir yükümlülük, vatan-
daş açısından ise bir haktır.

Yüksek mahkeme bir kararında kadın işçiye evlilik nedeniyle tanınan 
fesih hakkının, evliliğin kadına yüklediği toplumsal sorumluluğun bir ge-
reği olduğunu, çalışma hayatının evlilikle birlikte gereği gibi yürütüleme-
yeceği düşüncesinin, aile birliğinin korunmasının ve kadının aile ile ilgili 
görevlerinin yasa koyucuyu bu doğrultuda bir düzenlemeye yönelttiğini 
belirtmiştir.Hatta aynı kararda evliliğe bağlı feshin hemen ardından kadın 
işçinin başka bir işyerinde çalışmaya başlayabileceği de belirtilmiştir.13 
Bu şekilde işten ayrılan kadının daha sonraki dönemlerde çalışma hak-
kını kaybettiğinden söz edilemeyeceği; işinden ayrılan kadının ayrılma-
sını takiben hemen önceki işine göre daha kolaylıkla yürütebileceği bir 
iş bularak çalışmasını da sürdürebileceği vurgulanmıştır.14 Kadına evli-
lik kurumunun yüklediği sorumluluklar nedeniyle böyle bir fesih imkanı 
tanınması gerek kadın için gerekse aile kurumu açısından yadsınamaz 
önemdedir.Kararda da belirtildiği gibi bu düzenleme kadını çalışma haya-
tının dışına çıkarmak gibi bir sonuç doğurmayacak ancak kadına evliliğin 
getireceği sorumluluklarla çalışma hayatının getireceği zorunluluklar ara-
sında denge kurma özgürlüğü tanıyacaktır. 

13 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin,20.5.2014 Tarihli, 2012/10999 E., 2014/16076 K.Sa-
yılı Kararı 

14 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27.04.1988 Tarihli, 1988/369 Sayılı Kararı
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 Evlilik nedeniyle kadın işçiye tanınan fesih hakkı, kadının yükünü 
daha da arttıran hamilelik ve doğum hallerinde ise tanınmamıştır.Oysa 
çalışma hayatının zorunlulukları karşısında kadının evine ve çocuğuna, 
çocuklarına karşı görevlerini layıkıyle ya da eskisi gibi yerine getirmesi 
mümkün olmayabilir. Başka bir açıdan bakıldığında kadın işçi yürüttüğü 
işini de hamilelik veya doğum nedeniyle eskisi gibi yürütemeyebilir.

Bazen de çalışma yaşamı fizyolojik ve psikolojik olarak kadını zorla-
yabilir.Yapılan araştırmalara göre bebekler anne karnında çok erken ev-
relerde annelerinin stres hormonlarına maruz kalabilmekte ve bu stresin 
etkileri doğum sonrasında da görülebilmektedir. 15 Dolayısıyla hamilelik 
döneminde kadının çalışma hayatının stresinden korunması önem taşı-
maktadır.Hamilelik döneminde kadın işçi fiziksel olarak da hamilelik ön-
cesindeki kadar aktif ve enerjik olamayabilir.Örneğin bir bayan tıbbi tanı-
tım temsilcisi ya da bir turist rehberi sürekli hareket halinde olmak, sık 
seyahat etmek gibi nedenlerle hamilelik döneminde çalışma temposunun 
gereklerini eskisi kadar rahat sağlayamayabilir.Fabrikada mühendis ola-
rak çalışan hamile bir kadın işçi stres yaratan durumlara, radyasyonlu, 
kirli ortamlara maruz kaldığı için sakin, sağlıklı bir gebelik geçiremeyebi-
lir.Bu ihtimaller ya da karşılaşılan riskler nedeniyle hamile işçiçalışmak 
istemeyebilir veya daha farklı bir iş arayışı içine girebilir. Kadın işçi daha 
sağlıklı bir hamilelik geçirmek amacıyla istifa ettiğinde, mevcut düzenle-
melerde hamilelik haklı fesih nedeni olarak kabul edilmediği için, kıdem 
tazminatına hak kazanamamaktadır. Sonuçta yılların birikimi olan kıdem 
tazminatından vazgeçemediği için çalışmasına devam ettiğinde işten ayrı-
larak kaçınmaya çalıştığı etmenlerle hamilelik süresince karşı karşıya ka-
labilmektedir.İşteki veriminin, motivasyonunun da düşük olma ihtimali 
de bulunmaktadır. Kıdem tazminatından vazgeçerek iş akdini feshetmek 
istediğinde ise artık ücret alamadığı için ve doğacak bebeğin aileye getire-
ceği masraflar nedeniyle ekonomik sıkıntılarla karşılaşma ihtimali doğ-
maktadır. Her iki olasılığın da kadın için istenmeyen bir durum olduğu 
açıktır.Halbuki hamilelik nedeniyle fesih halinde kıdem tazminatı ödense, 
kadın işçi hem işten ayrılma hususunda kendisini daha özgür hissedecek 
hem de kıdem tazminatı olarak ödenen meblağ aile için önemli bir maddi 
kaynak oluşturacaktır. Bu nedenle gerek maddi açıdan gerekse anne ada-
yının ve bebeğin fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından çalışmama isteğini bir 
hak olarak kabul etmek gerektiği düşünülmektedir.

 Çocuk ruh sağlığının temelinde anneyle kurulacak sevgi ve sıcak bir 
ilişkinin yattığı yadsınamaz bir gerçektir.Nitekim anneden yoksun olmak 

15 https://www.medikalakademi.com.tr/hamilelikte-stresle-mucadale/,ErişimTarihi 
27.11.2019
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çeşitli düzeylerde davranış bozukluklarının nedeni olarak görülmektedir. 
(Ağaçhan,2019:29 ) Annenin çalışması da kısmi bir yoksunluk halidir. 
Çocukların bakım ihtiyacı, anne ile yakın bağlar kurmasının fiziksel ve 
ruhsal gelişimleri üzerindeki etkileri karşısında özellikle 0-2 yaş arası 
çocukların annelerinin çalışması oldukça önemli hale gelmektedir. (Can-
bolat,Özkan ) Annenin statüsü, kazancı, işinde mutlu olup olmaması, 
çalıştığı dönemin çocuğun hangi gelişim aşamasına denk geldiği, yoklu-
ğunda çocuğa sağlanan desteklerin niteliği gibi hususlara göre çocuk ruh 
sağlığı farklı düzeylerde etkilense de her çocuğun anne ile olma hakkının 
olduğunu kabul etmek gerekmektedir.(Özek, 2011:62,63)

Bu noktada doğumun ve hamileliğin Kanunda fesih sebebi olarak sa-
yılmaması üzerinde de durmak gerekmektedir. Türkiye’de, aile dostu iş 
hukuku uygulamaları kapsamında değerlendirilebilecek düzenlemeler 
bakımından son yıllarda olumlu gelişmeler yaşanmaktadır.Meslek/iş ve 
aile hayatının uyumluluğu kavramı son yıllarda daha çok tartışılmaya 
başlanmıştır.(Aydın,Demirkaya,2017:87 ) Çalışmaİş mevzuatında çocu-
ğun bakımı gibi pek çok sebeple anne ve/veya babanın çocuğun yanında 
olmasını kolaylaştırıcı, “doğum izni, ücretsiz izin hakkı, emzirme izni, 
kısmi çalışma hakkı, yarım çalışma izni,büyükanne maaşı” gibi pek çok 
düzenleme yapılmıştır.(Caniklioğlu,2016: 115,vd.;Ekonomi, 2017:53) 
Ancak bu düzenlemelerin tamamının kadın işçinin, bir gün aynı işyerinde 
çalışacağı esasına dayandığı, doğumdan sonra annenin çalışmaktan bir 
süreliğine veya tamamiyle vazgeçebileceği ya da annelik sürecine daha uy-
gun başka bir işte çalışmayı isteyebileceği olasılıklarının dikkate alınma-
dığı görülmektedir.4857 Sayılı İş Kanunun 18’inci maddesinin f bendinde 
de hamilelik ve doğumun fesih sebebi sayılmayacağı açıkça belirtilmiştir.
Aslında bu hüküm çalışmak isteyen kadın işçiyi hamilelik ve doğum nede-
niyle feshe karşı koruyan bir düzenlemedir. Fakat işçinin hamileliği ve do-
ğum yapması nedeniyle işin gereklerini eskisi gibi sürdüremeyeceği ya da 
kadını ve hamilelikte bebeği olumsuz etkileyebilecek iş şartlarının mevcu-
diyeti halinde işverene fesih hakkı verilmemesi istenmeyen sonuçlara yol 
açabilmektedir.Örneğin saatlerce ayakta durmak zorunda kalan kadın 
güvenlik görevlisi için düşünüldüğünde hamilelik işini eskisi gibi risksiz 
sürdürmesini engelleyebilmektedir.Bu tür durumlar açısından kadın iş-
çinin kötü niyetli feshe karşı korunurken kendi sağlığının ve bebeğin sağ-
lığının da gözetilmesi ihtiyacı belirmektedir.Ancak hamileliğin işin verim-
liliğini etkilediği ve iş ilişkisinin devamının çekilmez olduğu durumlarda 
işverenin fesih hakkının olduğunu da belirtmeliyiz. (Ertürk,2008:162)

 Üstelik çoğu işyerinde kreş ve çocuk bakım ünitelerinin bulunmadığı, 
devletin de bu hizmeti yeterli düzeyde sağlayamadığı, özel sektör tarafın-
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dan işletilmekte olan kreş ve çocuk yuvalarının masraflı olduğu ve pek çok 
ailenin bu masrafı karşılayacak gelir düzeyinde olmadığı düşünüldüğün-
de kadın çalışanlar oldukça zor durumlarda kalabilmektedir.Bu durum 
kadın işçinin çocuklarının bakım ve eğitimiyle ilgilenmek amacıyla işten 
ayrılmasını zorunlu hale getirebilmektedir.(Canbolat ,Özkan,2017:107) 
Diğer taraftan işyerinin veya devletin olanakları bakım hizmetini karşıla-
makta çok iyi dahi olsa çocuğa annesinin bakmasının önemi göz ardı edi-
lemeyecek bir gerçektir.Bazen kadın işçi çocuğunu bakıcıya, kreşe veya 
bir aile büyüğüne bırakmak istemeyebilir.

 Görüldüğü üzere doğumdan sonra çocuğunu kendisi büyütmek iste-
yen bir kadın işçiye doğum nedeniyle fesih imkanının tanınmaması bir 
çok sorun ortaya çıkarabilmektedir. Kadın işçi bazen yılların birikimi 
olan kıdem tazminatından vazgeçemediği için çalışmasına devam etmek 
zorunda kalmakta, çocuk kreşe, bakıcıya veya bir aile büyüğüne ema-
net edilmektedir. Anne ve bebeğin bu ayrılığın bir çok psikolojik etkisine 
maruz kaldığı açıktır. Kadın işçi kıdem tazminatından vazgeçerek iş ak-
dini feshetmek istediğinde ise artık gelir elde edemediği için ve bebeğin 
masrafları nedeniyle ekonomik sıkıntılarla da karşılaşabilmektedir.Hal-
buki hamilelik nedeniyle fesih halinde kıdem tazminatı ödense, kadın işçi 
hem işten ayrılma hususunda kendisini daha özgür hissedecek hem de 
kıdem tazminatı olarak ödenen meblağ aile için önemli bir maddi kaynak 
oluşturacaktır.Dolayısıyla annenin ve bebeğin maddi ve manevi ihtiyaçları 
karşısında kadın işçiye doğum nedeniyle fesih halinde kıdem tazminatı 
hakkı tanımak gerektiği düşünülmektedir.Böylelikle hem bebeği annenin 
büyütmesi teşvik edilmiş olacak hem de anne ve çocuk arasındaki fiziki 
bağın sürekliliği sağlanmış olacaktır.

Diğer taraftan Devlet gerek Anayasanın 41’inci maddesi, gerekse Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca aileyi ve çocuğu koru-
yucu önlemler almakla yükümlüdür.İç hukukta bu yükümlülüğe aykırılık 
oluşturan düzenlemelerin ise Anayasaya ve tarafı olduğumuz uluslararası 
sözleşmelere uygun hale getirilmesi zorunludur.Çocuk Hakları Sözleşme-
sinin 27’inci maddesinin 2’inci bendinde çocuğun gelişmesi için gerekli 
hayat şartlarının sağlanması sorumluluğunun öncelikle ana-babaya düş-
tüğü, 3’üncü bendinde doğum sonrasında devletin ana babaya yardımcı 
olmak amacıyla gerekli önlemleri alacağı hükme bağlanmıştır.Yukarıda 
da belirtildiği üzere BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 27’inci maddesinin 
3’üncü fıkrası uyarınca çocukların doğum öncesi dönemde de özel bakım 
görme hakkı vardır.Devletin bu imkanları sağlayacak tedbirleri alması, 
gerekli düzenlemeleri yapması Anayasanın 41’inci maddesindeki aileyi, 
kadını ve çocuğu koruma yükümlülüğünün de bir gereğidir.Üstelik 18-
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19 Mayıs 2004 Tarihlerinde Ankara’da toplanan IV. Aile Şurasında alı-
nan kararlar arasında kadın istihdamında aile bütünlüğünü koruyucu, 
iş ve aile hayatını uyumlaştırıcı uygulamalara önem verilmesi gerekliliği 
vurgulanmıştır. 16Bu amaçla aile kurumuna ve çocuk gelişimine olumsuz 
etkileri olan ulusal normların uluslararası normlara ve Anayasaya uygun-
luğunun gözden geçirilmesi gereklidir.17

 Kutsal bir görev olan askerlik nedeniyle işten ayrılan erkeklere kıdem 
tazminatı hakkı tanınırken, annelik gibi kutsal bir görevi üstlenen kadına 
tanınmaması da bir soru işareti yaratmaktadır. Nitekim sosyal güvenlik 
hukukunda erkek sigortalının askerlik borçlanması yapma imkanı var-
ken kadının doğum borçlanması yapma imkanının olmaması haklı ola-
rak eleştirilmiş ve yaşanan tartışmalar neticesinde doğum borçlanmasına 
ilişkin düzenleme yapılmıştır.18 Bu sayede kadın sigortalılara doğum ta-
rihinden itibaren iki yıllık süreyle sınırlı olarak borçlanma imkânı getiril-
miş, böylelikle kadın ve erkek sigortalılar arasında eşitlik sağlanmıştır. 
(Canbolat,Özkan,2017:107) Benzer eleştiriler bu defa askerlik nedeniy-
le işinden ayrılan erkeğe kıdem tazminatı hakkı tanınırken hamilelik ya 
da doğum nedeniyle işinden ayrılan kadına tanınmaması açısından da 
yapılabilir.Anayasa m.10’un lafzına bakarak eşitlik ilkesinin sadece mad-
dede yazılan yasaklar ve niteliklerden ibaret olduğu düşünülmemelidir. 
(Ertürk,Gürsel,2011:426) Eşitlik ilkesi nedeniyle hamilelik veya doğum 
nedeniyle iş akdini feshetmek isteyen kadın işçiye kıdem tazminatı hakkı-
nın verilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç

Hamilelik ve doğum anneyi, bebeği, aileyi ve toplumu etkileyen önemli 
süreçleridir.Özellikle çocuk bakımı nedeniyle kadın için iş ve aile yaşamı-
nı dengelemek kolay olmamaktadır.Bu durum aile dostu iş hukuku uy-
gulamalarını zorunlu kılmaktadır.(Aydın,2011:369,370,371). Yapılan 
araştırmalarda hamilelikteki stresin, bebeğin ruhsal gelişiminde izler bı-
rakabildiği, hamilelerin içinde bulunduğu ortamın fiziksel şartların da be-
bekte olumsuz etkiler yaratabildiği saptanmıştır.Fiziksel şartlar ve stres 
dendiğinde çalışan hamile kadınlar açısından işyeri stresi, tozlu, radyas-
yonlu veya enfeksiyon riski taşıyan işyeri ortamları akla gelmektedir.Bu 

16 https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/athgm/uploads/pages/aile-suralari/aile4.pdf
17 Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
18 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesinde, doğum borç-

lanması öngörülmemiş, 17.04.2008 tarihli 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanunun 67’inci maddesinin (ç) bendi ile yapılan değişiklikle Kanunun 
41’inci maddesinin (a) bendine kadın sigortalılara doğum borçlanması yapma imkânı 
tanıyan hüküm eklenmiştir.
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nedenle hamilelik dönemini stresli ve sağlıksız ortamlarda geçirmek iste-
meyen bir kadın işçinin çalışmak istememesi makul karşılanmalıdır.

Özellikle doğumdan sonra bebeğin yakın ilgi ihtiyacı nedeniyle kadının 
yükü iyice artmaktadır.Çalışan kadın bir yandan işyeri,diğer yandan aile 
gerekleri arasında ezilmekte ve bu durum gerçekte cinsiyet eşitsizliğine 
yol açmaktadır.(Aydın,2011:375) Anneliğin yükümlülükleriyle çalışma 
yaşamının gereklililiklerini aynı anda yerine getirmede zorlanan kadının 
işten bir süre yada tamamiyle ayrılmayı düşünmesi ya da annelik sürecine 
daha uygun bir işte çalışmak istemesi de mümkündür. Çalışan anneleri 
koruyucu düzenlemelerin neredeyse tamamının ise kadının çalışma yaşa-
mına devam edeceği düşüncesiyle yapıldığı görülmektedir.Kanunda ne ha-
mileliğin ne de anneliğin kıdem tazminatına hak kazanabilmek için fesih 
sebebi sayılmaması da bu düşüncenin bir uzantısıdır.Bu nedenle kadın 
işçi hamilelik ve doğum nedeniyle iş akdini feshederek kıdem tazminatın-
dan vazgeçmekle, istemediği halde çalışmak arasında tercihte bulunmak 
zorunda kalabilmektedir.Her iki olasılığın yarattığı sonuçlar kadın, aile ve 
çocuk açısından yukarıda tartışılmıştır. Dolayısıyla kadın işçiler açısın-
dan hamilelik ve analığın, tıpkı askerlik nedeniyle işten ayrılan erkeklere 
tanındığı gibi haklı fesih nedeni sayılmasının gerektiği düşünülmektedir. 
Bu imkan aynı zamanda kadın ve erkek eşitliğinin de bir gereğidir.Zira 
askere giden erkek işçi, kamusal bir görevi yerine getirdiği için fesih hak-
kına sahipken, doğanın kendisine verdiği rolün gereğini yapan kadına bu 
imkanın verilmemesi eşitsizlik yaratmaktadır.

Aynı zamanda Devletin mümkün olduğunca çocuğun annesi tarafın-
dan bakımının yapılması hakkını koruması ve teşvik etmesi Anayasal bir 
yükümlülüktür. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde doğum 
öncesinde ve sonrasında devletin ana babaya yardımcı olmak amacıyla 
gerekli önlemleri alacağı hükme bağlanmıştır.Dolayısıyla her çocuğun do-
ğum öncesi ve sonrasında özel bakım görme, anne ve babasıyla yetişme 
hakkı vardır. Devlet, bu amaca uygun yasal düzenlemeler yapmak zorun-
dadır. 
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 KEFİLİN, ASIL BORÇLU İLE  
KONKORDATO BAŞVURUSU

Av. Ata ALKIŞ

1. Giriş

İflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılmasıyla beraber, 2004 sayılı 
İcra ve İflas Kanunu’nda mevcut bulunan konkordato kurumu kapsam-
lı değişikliklere tabi tutularak uygulamada hayatımıza girmiş oldu. Kon-
kordato müessesesinin temel amacı, mali açıdan sıkıntılı günler geçiren 
gerçek veya tüzel kişilerinin belli bir usul içinde alacaklıları ile anlaşarak 
borçlarını tasfiye etmek ve ekonomik açından tekrar iş yapabilir seviyeye 
gelmesini sağlamaktır.

Bilindiği üzere, borç ilişkisi alacaklı ve borçlu arasındadır. Bununla 
birlikte bu ilişkide üçüncü bir kişi olarak kefilin yer aldığı kefalet sözleş-
mesi, gündelik ve ticari hayatta sıklıkla kurulan bir sözleşme tipi haline 
gelmiştir. Özellikle ticari hayatta, grup şirketleri veya hissedarlar şirketin 
yapmış olduğu işlemlerden ötürü bu işlemlere ve dolayısıyla bu işlemin 
tarafı olan şirketin borçlarına kefil olmaktadır. Bu kefalet ilişkisi de, şir-
ketin ticari faaliyetlerine devam edebilmesi açısından ciddi önem arz et-
mektedir. Bu sebeple, konkordato ve kefalet kurumları arasındaki ilişki, 
beraberinde önemli soruları akla getirmektedir. Bu sorularla sınırlı olma-
mak üzere başlıcalarını şu şekilde tespit edebiliriz: 

Konkordato başvurusuna kefiller de dâhil olabilir mi? Dâhil olabile-
ceklerse, süreç onların açısından nasıl işler? Dâhil olamazlarsa alacak-
lılar, doğrudan kefillere başvurabilir mi?’’. 

Konkordato talep edecek bir şirketin veya şahsın borçlarına kefil ol-
muş gerçek veya tüzel kişiler açısından nasıl bir süreç yürütülecektir? 

Çalışmamızda bu ve benzeri soruların cevapları verilmeye çalışılacaktır. 

2. Kefalet İlişkisinin Kurulması

İİK madde 285’deki ‘‘herhangi bir borçlu’’ ibaresinden açıkça anlaşıldı-
ğı üzere, konkordato talep edecek gerçek veya tüzel kişilerin tacir olması 
şartı kanunda bulunmamaktadır. Bu sebeple, konkordato talebini koşul-
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ları varsa gerçek veya (tacir olmayan) tüzel kişiler de yapabilir1. Konkor-
datoya müracaat edebilecek kefiller açısından da bu prensip (tacir olma 
şartının bulunmaması) geçerli olacaktır. Dolayısıyla kefalet sözleşmesinin 
esaslarına (kurulması, sona ermesi vs.) kısaca temas etmekte yarar var-
dır. 

Bir kefalet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için her şeyden önce usu-
lüne uygun kurulup kurulmadığına bakılır. Hukukumuzda kefalet söz-
leşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun madde 581 vd. hüküm-
lerinde düzenlenmiştir. Genel hatlarıyla bir kefalet sözleşmesinin geçerli 
olabilmesi için; 

a) Mevcut ve geçerli bir borç olmalıdır.

b) Yazılı olmalıdır.

c) Kefilin sorumlu olduğu azami miktar ve tarih (kefilin el yazısıyla) 
belirtilmelidir. 

Bu şartlara ek olarak eşin rızası da dâhil edilebilir. Ancak kanun koyu-
cu TBK madde 584/3’e göre başta ticari işletme sahipleri, ortakları olmak 
üzere eşin rızası aranması şartına istisnalar getirmiştir. 

Konkordato sürecinde kefillerin durumu incelenirken, yukarıda belir-
tilmiş şartlar doğrultusunda öncelikle kefalet sözleşmesinin geçerli ola-
rak kurulup kurulmadığına bakmak gerekir. Konkordato başvuru süre-
cinde ortaya çıkabilecek sorunlardan bir tanesi, bu kefalet sözleşmesinin 
geçerli olup olmadığının tespitinin kim tarafından yapılacağı noktasında 
kendisini göstermektedir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kefalet sözleşmesinin geçersizliği iddia-
sının, sözleşmenin taraflarından herhangi birisince ileri sürülmesi müm-
kündür. Ancak, kefalet sözleşmesinin tarafları sözleşmenin geçer-
sizliğini ileri sürmezse ne olacaktır? 

Uygulamada şirketin borçlarına kefil olmuş şirket yöneticilerinin, or-
taklarının veya grup şirketlerinin de, şirket ile beraber konkordato baş-
vurusu yaptığı görülmektedir. Nitekim gerek İİK m.285 gerekse İİK m.303 
hükmü, kefilin konkordatoya müracaat etmesine imkân verir niteliktedir. 
Şirketin borçlarına kefil olmuş gerçek veya tüzel kişilerin şirketle bera-
ber konkordatoya başvurmuş olması kefalet sözleşmesinin geçersizliğinin 
kefil tarafından ileri sürülme ihtimalini uygulamada ortadan kaldırmak-

1 Adi ortaklıkların tüzel kişiliği bulunmadığı için Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 
114/d kapsamında dava ve taraf ehliyetleri de yoktur. Bu sebeple adi ortaklığın, ortak-
larından her biri ayrı ayrı konkordato talebinde bulunmalıdır. (Benzer görüş için bknz 
.ÖZTEK Selçuk, Öztek-Konkordato Şerhi m.285, No.14., sayfa 145, 2019, 2. Baskı) 



90 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

tadır. Keza alacaklının; kefalet sözleşmesinin geçersizliğini ileri sürme ih-
timali ise, kefile rücu etme hakkını ortadan kaldıracağı için, sözleşmenin 
geçersizliğinin taraflarca ileri sürülmesi ihtimali zayıf görünmektedir. Bu 
durumda, iki tarafça kefalet sözleşmesinin geçersizliğinin ileri sürülme-
mesi ihtimalinde, hâkimin resen inceleme yetkisinin bulunup bulunmadı-
ğının incelenmesi gerekir. 

Kanunun emredici hükümlerine açıkça aykırı yapılmış sözleşmelerde, 
taraflarca sözleşmenin geçersizliği ileri sürülmemiş olsa bile kesin hü-
kümsüzlük halinin bulunması sebebi ile hâkim resen sözleşmeyi inceleye-
bilecektir2. Bu sebeple konkordato başvurularında kefalet sözleşmelerine 
dayanılması halinde, sözleşmenin geçerliğinin konkordato mahkemesince 
resen incelenmesi gerekmektedir. Çünkü kefalet sözleşmesinin hüküm-
süz olması faraziyesinde, ortada bir kefalet ilişkisi olmayacağına ve bu 
bağlamda, asıl borçlunun borcunu ödememesi halinde kendisine müra-
caat edilmesini haklı kılacak bir alt hukuki ilişki bulunmayacağına göre, 
bu kimsenin kefalet sebebiyle konkordatoya müracaat etmesi söz konusu 
olamayacaktır. Ancak bu incelemenin usul ekonomisi ilkesi de dikkate 
alınarak henüz sürecin başında (Örneğin dosya kapsamında kefalet veya 
kefalet sözleşmeleri mevcut ise) bu incelemenin yapılması ve böyle bir 
kefalet sözleşmesinin geçersizliğine ilişkin kanaat oluşmuşsa kefil yönün-
den konkordato talebinin reddine karar verilmesi gerekir. Dolayısıyla, 
kefalet sözleşmesinin geçersizliği incelemesinin yargılamanın her safha-
sında (Hatta talebe ilişkin tensip zaptı hazırlanmadan evvel) yapılması 
mümkündür. 

3. Kefilin Başvurusu 

İİK madde 285’e göre herhangi bir borçlunun konkordato başvurusu 
yapabilmesi için borçlarını vadesinde ödeyememesi halinin gerçekleşmesi 
veya vadesi geldiğinde ödeyememe tehlikesinde bulunması gerekir. Kural 
olarak kefilin de, asıl borçlunun borcunu ödeyememesi sebebiyle, kefil 
olduğu borcu ödeyememe tehlikesi altında bulunması gerekir. Kefil, başta 
kefalet borcu olmak üzere borçlarını vadesinde ödeyememe tehlikesini 
ispatlayabiliyorsa konkordato başvurusunun kabul edilmesi için ayrıca 
İİK madde 286’ya göre sunması gereken evrakları da eksiksiz bir şekilde 
mahkemeye sunmalıdır. Ancak bununla birlikte, kefalet sebebiyle kon-
kordatoya müracaat eden kimsenin, söz konusu kefalet sebebiyle borca 
batıklık, aciz hali veya ileride kefalete konu borcu ödeyememe tehlikesi 
altında bulunması gerekli olmayıp, konkordatoya müracaat etmeyen ke-

2 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1135E., 2017/1012 K. 24.05.2017 (https://karara-
rama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/)
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file karşı alacaklının takip hakkının devam etmekte olması (İİK madde 
303/1), kefilin salt geçerli bir kefalet sözleşmesi sebebiyle konkordatoya 
müracaat etmesini mümkün kılar. 

Somut olay ve kişiye göre değişmek üzere borçları ödeyememe tehli-
kesinin tespiti açısından ve herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına 
aciz hali ve borca batıklık kavramlarının açıklanması gerekmektedir. Yar-
gıtay 23. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu kararda: ‘‘Aciz hali borçlunun 
ödeme araçlarından yoksunluğu nedeniyle, derhal ödemesi gereken para 
borçlarını ödemek konusundaki yeterli ekonomik imkana sahip olma-
masıdır. Borca batıklık ise, borçlunun malvarlığındaki aktif değerler 
toplamının, pasif değerler toplamını karşılayamaması durumudur. 
Borçlunun aciz hali ne kadar ağır olursa olsun (İİK’nın 178/III deki du-
rum olmadıkça) kendi iflâsını isteyen borçlu, aciz halinde bulunduğunu 
ispat etmek zorundadır. İflas talebi üzerine mahkemece bilirkişi ince-
lemesi yapılarak iflas talebinin yerinde olup olmadığı belirlenir. Borca 
batıklığın tespiti için TTK’nın 324. maddesi uyarınca bir borca batıklık 
bilançosu hazırlanmalıdır’’3 ifadelerine yer verildiği görülmektedir.

Yargıtay’ın yukarıda belirtilmiş kararında aciz hali gerçek ve tüzel kişi-
ler açısından ‘‘borçlarını ödeme araçlarının’’ olmaması hali olarak göste-
rilmiştir. Kefil mali acz durumunda olduğunu ispatlaması halinde İİK 285 
kapsamındaki ilk şartı yerine getirmiş olacaktır. Bunun ispatı açısından 
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi vermiş olduğu kararda, “...kefalet ilişkisinin 
kefilin mali tablolarında ayrıca belirtilmiş olması gerekir”4 demek su-
retiyle tüzel kişiler açısından kefalet ilişkisinin mali tablolarda belirtil-
me zorunluluğunu ortaya koymuştur. Ancak bu belirleme yapılırken mali 
tablolar tek başına esas alınmayacak olup, kefilin ekonomik malvarlıkları 
ve gelirleri de göz önüne alınmalıdır. Bu sayede borcunu ödemesinde mali 
acz durumunda olup olmadığı daha net bir şekilde tespit edilmiş olacak-
tır. 

Borca batıklık durumu ise sadece iflasa tabi tüzel kişiler açısından uy-
gulanması gereken belirleme kriterlerinden bir tanesi olacaktır. Söz ko-
nusu maddeye tabi olan kefil, Türk Ticaret Kanunu madde 376/3 fıkrası-
na göre konkordato başvurusu öncesinde borca batıklığına ilişkin olarak 
asliye ticaret mahkeme nezdinde bildirimde bulunarak, borca batıklığının 
tespitini yaptırabilir. Borca batıklığın tespiti yaptırılırken, sadece kefilin 
kayıtlarına değil ayrıca mahkemece, konusunda uzman atanmış bilirkişi-

3 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2013/7876E., 2014/1680 K. 06.03.2014 (https://kararara-
ma.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/)

4 Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 17.12.2009, 10197/11933 (Bilgen-İflas s.738) KURU Baki, 
İcra-İflas Hukuku El Kitabı 2003 Bası, sayfa 1160.
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ler eliyle rayiç değerlerin de tespit edilmesi gerekir5.

İflas ertelemesi müessesesinin yürürlükte olduğu dönemde Yargıtay 
kefalet ilişkisinden kaynaklı mali acz veya borca batıklık durumunun 
tespitinde özellikle şu ayrıma gidilmesinin önemine dikkat çekmektedir. 
Yargıtay, iflas ertelemeye başvurmuş ana şirket ile beraber diğer grup şir-
ketleri de kefalet ilişkisini ileri sürerek mali acz veya borca batıklığını 
iddia ederse, ana şirketin mali tablolarında gösterilmiş borç ilişkisinin ve 
borç tutarının ayrıca ve tekraren asıl borca kefil olmuş grup şirketlerin 
mali tablolarında belirtilse bile borca batıklığın tespitinde aynı borçtan 
dolayı birden fazla şirketin gösterilemeyeceği görüşündedir.6 Her ne ka-
dar iflas erteleme yürürlükten kalkmış bile olsa konkordato başvurula-
rında benzer ilke kararlarının uygulanması kuvvetle muhtemeldir. Ancak 
kanaatimizce bu görüşe katılmak mümkün değildir. Öncelikle bu ilke 
normatif bir düzenlenme ile yasaklanmış değildir. Bu ilkenin doğru ve 
tarafsız bir şekilde uygulanabilmesi için alt başlıklar halinde her somut 
olaya göre değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Tüzel kişiler açısından bakıldığında asıl borçlu ana şirketin taahhüt 
altına girmiş olduğu borç, asıl borçlu tarafından ödenmemesi ihtimalinde 
birden fazla grup şirketinin bu borca kefil olması halinde her bir kefilin 
mali durumu dikkatlice incelenmelidir. 

Mahkemenin yaptırmış olduğu bilirkişi incelemesinde asıl borcun 
ödenmemesi, kefil olmuş grup şirketlerin tamamını veya bir kısmını mali 
açıdan borcu ödeyememe tehlikesi altında bırakacaksa ‘‘borcu ödeyeme-
me’’ tehlikesi altında bulunan her gerçek veya tüzel kişi açısından ayrı 
ayrı tespit yapılması gerekmektedir. Bu tespitler neticesinde herhangi 
bir kefilin borcu ödeyememe tehlikesinin bulunmadığının tespiti halinde 
konkordato başvurusu kabul edilen bu kefillerin, konkordato taleplerinin 
de reddine karar verilmesi gerekmektedir. Bu sayede esas borçtan ötü-
rü kendi mali tablolarında borca batık durumda göstermiş kötü niyetli 
başvuruların Yargıtay’ın kararlarında da belirtildiği üzere reddedilmesi 
gerekmektedir. 

4. Konkordatoya Başvurmamış veya Başvurusu Reddedilmiş Kefil-
lere Takip Yapılması 

Konkordatoya asıl borçlu ile başvurmamış veya başvurusu reddedil-
miş kefiller açısından kanun koyucu takip yasağı getirmemiştir (İİK mad-

5 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/8931 E., 2018/5532 K. 28.11.2018 (https://kararara-
ma.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/)

6 Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/8295 E., 2019/1898 K. 09.05.2019 (https://kararara-
ma.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/)
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de 303). Bu sebeple, alacaklılar mühlet kararının yayınlanmasından iti-
baren kefalet sözleşmeleri kapsamında şartlar oluşmuşsa kefillere karşı 
takip yapabilir. Burada kefillere karşı başlatılacak takip sürecinde dikkat 
edilmesi gereken bazı durumlar mevcuttur. 

Kefalet sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu nezdinde düzenlenmiş bir 
maddi hukuk ilişkisidir. Asıl borçlu konkordatoya başvurması halinde 
alacaklı, kefile başvurabilmesi için TBK madde 594’e7 göre belirli bazı 
şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle bu madde kapsamında asıl 
borçlunun temerrüde düşmüş olması gerekir. Dolayısıyla asıl borçlunun 
konkordatoya müracaatı tek başına kefile müracaata imkan vermez (İİK 
m.296/1). 

TBK madde 594/1 fıkrasına göre anapara borcu veya ferilerine iliş-
kin bir gecikme yaşandıysa ve bu gecikme 6 ay sürmüş ise alacaklının 
bildirim yapma yükümlülüğü mevcuttur. Bu bildirimin yazılı veya sözlü 
yapılacağı hususu kanunda düzenlenmemiştir. Ancak ispat hukuku kap-
samında yazılı yapılmasında fayda mevcuttur. 

Nitekim asıl borçlunun konkordato alması halinde, TBK madde 594/2 
fıkrası alacaklıya ek yükümlülükler getirmiştir. Asıl borçlu konkordato 
istemişse, borçlunun mahkemeye sunmuş olduğu alacaklı listesinde ala-
caklının alacağının tamamını içerecek şekilde bulunmaması veya alacaklı 
bu listede hiç gösterilmemişse, TBK madde 594/2 göre alacağının tama-
mını veya gösterilmemiş kısmını kaydettirme zorunluluğu getirilmiştir. 
Konkordato kapsamında alacak bildirimi İİK madde 299 hükmüne göre 
yapılması gerekmektedir. İİK madde 299’un uygulanabilmesi için asıl 
borçlunun lehine öncelikle kesin mühlet verilmiş olması gerekmektedir. 
Kesin mühlet kararından sonra İİK madde 299 göre komiserler, alacak-
lılara alacaklarını bildirilmesi için ilan tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere 15 gün süre vereceklerdir. Alacaklı süresi içerisinde alacağını 
bildirmesi, TBK madde 594/2 kapsamında alacağını kaydettirme 
kabul edilir mi? Konkordato kapsamında alacağın kaydettirilmesi, 

7 MADDE 594 Bildirim, iflasta ve konkordatoda kayıt 
 Asıl borçlu, anaparanın veya yarım yıllık döneme ait faizin ödenmesinde ya da yıl-

dan yıla yapılması öngörülen anapara ödemelerinde altı ay gecikirse, alacaklının 
durumu kefile bildirmesi gerekir. İstek hâlinde alacaklı, her zaman asıl borcun kap-
samı hakkında kefile bilgi vermek zorundadır. 

 Asıl borçlunun iflasına karar verilmiş veya borçlu konkordato istemişse alaca-
klı, alacağını kaydettirmek ve haklarının korunması için gerekeni yapmak 
zorundadır. Alacaklının, borçlunun iflas ettiğini veya borçluya konkordato mehli 
verildiğini öğrendiği anda, durumu kefile bildirmesi gerekir. 

 Alacaklı, yukarıdaki fıkralarda öngörülen gereklerden birini yerine getirmezse, bun-
dan dolayı kefilin uğradığı zarar miktarınca ona karşı haklarını kaybeder.
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İİK 300 ve 302 maddeleri gereği yapılır. Borçlu, bildirilen alacağa 
itiraz etmesi halinde, bu alacak İİK madde 302/6 fıkrasına göre çekiş-
meli alacak haline gelecektir. 

Bu alacaklı açısından başvurudan itibaren 3+2 ay olmak üzere en faz-
la 5 aya kadar bekleme, daha sonrasında da, ilanın yapılmasına kadar 
beklenecek bir süre doğmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca alacaklı-
nın, alacağının çekişmeli bir alacak olup olmadığının tespiti hususuna 
girilmesi halinde alacaklı yukarıda belirtilen süreden daha uzun bir vakit 
bekleyecektir. Bu sebeple, TBK madde 594/2 fıkrasında geçen ‘iflasına 
karar verilmiş veya borçlu konkordato istemişse alacaklı, alacağını kay-
dettirmek’ ibaresi ile İİK 299, 300 ve 302 maddeleri birlikte değerlen-
dirildiğinde, her hâlükârda kefil alacaklısı aleyhine bir durumun ortaya 
çıktığından söz edilebilinir. 

Kanaatimizce asıl borçlunun konkordato başvurusundan itibaren ala-
caklı, konkordato dosyası nezdinde İİK madde 299’daki usule uymaksı-
zın, mühlet kararı vermiş mahkemeye yapacağı bildirim yeterli olacaktır. 
Her ne kadar TBK madde 594/2 alacaklıya, alacağını kayıt zorunluluğu 
getirmiş olsa bile böyle bir uygulamanın gelişmesi; esasın usule boğdu-
rulmasına ve alacaklının alacağına erişmek için Türk Borçlar Kanunda 
öngörülmüş sürelerden fazla bir şekilde bekletilerek zarara uğratılmasın-
dan öteye gitmeyecektir. 

Alacağın kaydettirilmesi yükümlülüğüne ek olarak, asıl borçlunun 
konkordato başvurusu neticesinde hakkında İİK madde 288 kapsamında 
mühlet kararı verilmesi ile beraber alacaklı her ne kadar mühlet kararı 
ilan edilmiş olsa bile bu kararı TBK madde 594/2 fıkra kapsamında kefile 
bildirmek zorundadır. Bildirim yükümlülüğü TBK’nın emredici hükmü 
olduğu için bu şartın yerine getirilmesi zorunludur.

5. Sonuç

Çalışmamızda açıkça anlatıldığı üzere ilk olarak kefilin, kefalet riskin-
den dolayı İİK madde 285 ve madde 303 hükümleri kapsamında konkor-
datoya müracaat edebileceği, bunun için öncelikle maddi hukuk kural-
larına uygun bir şekilde kefalet ilişkisinin kurulmuş olmasının zorunlu 
olacağı, kefil borca batık olmasa bile gerek İİK madde 285’in sağlamış ol-
duğu geniş konkordatoya müracaat imkanı gerekse asıl borçlunun borcu-
nu ödememesi veya ödeyememesi halinde kefile müracaat imkanın maddi 
hukuktan kaynaklanan ve alacaklıya tanınan bir imkan olması karşısında 
kefilin konkordatoya başvurmasının oldukça önemli olduğu açıktır. Bu-
nunla birlikte sadece kefaletten dolayı konkordatoya müracaat edilmiş 
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olsa bile kefilin projenin tasdiki ihtimalinde borçlarının nasıl ödeyebile-
ceği konusunda asıl borçlunun ön projesinden bağımsız projeksiyonlar 
ortaya koyması gereklidir. Uygulamada genellikle kefil hazırlamış oldu-
ğu ön projesinde asıl borçlunun borcunu ödemesi ihtimaline dayanarak 
öngörüler sunmaktadır. Bu kanaatimizce uygun görülmemelidir. Çünkü 
kefaletten kaynaklı konkordatoya müracaat edilmiş olsa bile mahkemece 
kefil lehine olmak üzere mühlet kararı verildiği anda kefil, asıl borçludan 
farklı bir hukuk kişisi olduğu ve kendi alacaklılarına karşı da takip ba-
ğışıklığı elde edeceği için kendisi yönünden ayrı ve kabule şayan bir ön 
proje sunması gereklidir. 8

Konkordato sürecinde kefillerin asıl borçlu ile konkordatoya başvur-
ması, İİK madde 285’deki borçlarını vadesinde ödeyememe veya vadesi 
geldiğinde ödeyememe tehlikesinin oluşması halinde İİK madde 286’daki 
belgeleri sunmasıyla beraber mümkün gözükmektedir. Ancak yukarıda 
ifade edildiği üzere, kefalet sebebiyle konkordatoya müracaat eden 
kimsenin, söz konusu kefalet sebebiyle borca batıklık, aciz hali veya 
ileride kefalete konu borcu ödeyememe tehlikesi altında bulunması 
gerekli olmayıp, konkordatoya müracaat etmeyen kefile karşı alacak-
lının takip hakkının devam etmekte olması (İİK madde 303/1), kefilin 
salt geçerli bir kefalet sözleşmesi sebebiyle konkordatoya müracaat 
etmesini mümkün kılacağı gözden uzak tutulmamalıdır. 

İİK 285 ve 286 maddesinde bulunan şartların mahkemeler ve komiser-
ler tarafından dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. İİK madde 286’da 
istenen belgeleri sunmuş olması ve geçici mühlet kararının kendisine de 
verilmesiyle beraber kefaletten doğan borcunun ödenmesi için İcra ve İf-
las Kanunu doğrultusunda üzerine düşen diğer yükümlülükleri yerine ge-
tirmelidir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi’nin9 ver-
miş olduğu bir kararda da açıkça belirttiği üzere kefil, kefalet borçlarını 
net bir şekilde belirtmek zorundadır. Bu borçlarını belirttikten sonra ön 
projesinde nasıl tasfiye edeceğini de açıklamalıdır. Nitekim mahkemenin 
kararında ifade ettiği ve bizim de katıldığımız görüşe göre borç tasfiyesi 
asıl borçlunun borcunu ifa etmesi suretiyle gerçekleştirilecekse asıl borç-
lunun konkordato başvurusunun reddedilmesi halinde kefilin de berabe-
rinde başvurusunun reddedilmesi gerekecektir. 

8 ÖZTEK Selçuk, Öztek-Konkordato Şerhi, m.285, No.15., sayfa 147-148, 2019, 2. Baskı
9 İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesi 2019/17E, 2019/512 K. 21.03.2019 

(http://emsal.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/) 
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İNCELENMESİ

Bülent Nuri KURDOĞLU1

I. GİRİŞ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesi ile Türk Ti-
caret Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu 
bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında 
dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline 
getirilmiştir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 72’nci maddesinde dü-
zenlenmiş olan menfi tespit davalarının bu madde kapsamında arabulu-
culuk koşuluna bağlı olup olmadığı konusunda yasada açık düzenleme 
bulunmaması nedeniyle ilk derece mahkemeleri ve farklı Bölge Adliye 
Mahkemeleri arasında farklı kararlar çıkmış, bunun sonucunda da bu 
farklı kararların içtihat birliğini bozması nedeniyle Yargıtay 19. Hukuk 
Dairesi aşağıda incelemesini yaptığımız kararı vermiştir. Bu makalemizde 
Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin verdiği kararın incelemesini yapacağız. 

II. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN KARARI

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 7155 sayılı kanunun 20’nci maddesi ile 
6102 sayılı TTK’na eklenen 5/A maddesi gereğince ticari nitelikteki menfi 
tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin zo-
runlu olmadığına ve arabulucuya gidilmiş olmasının bir dava şartı olma-
dığına karar vermiştir. 

1 İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi Üyesi Hakimi 
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III. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN DAYANDIĞI GEREKÇE-
LER VE İNCELENMESİ

A) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 106’da Düzenlenmiş 
Olan Tespit Davası: 

Yargıtay aşağıya tam metnini aldığımız kararında öncelikle uyuşmaz-
lıkla ilgili kavram, kurum ve yasal düzenlemeleri inceleyerek başlamıştır. 
Bu kapsamda 6100 sayılı HMK m. 106’da düzenlenmiş olan tespit dava-
sını, 2004 sayılı İİK m. 72’de düzenlenmiş olan menfi tespit davasını ve 
6102 sayılı TTK m. 5/A maddesinde düzenlenmiş olan ticari davalarda 
arabuluculuk ön koşulunu arayan hükmü ele almıştır. 

6100 sayılı HMK m. 106’ya göre; “Tespit davası yoluyla, mahkeme-
den, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut 
bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir. Tespit da-
vası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı 
açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır. (3) 
Maddi vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz.” 
Bu madde arabuluculuk konusunda tartışma yaratan 2004 sayılı İİK m. 
72 yürürlüğe girdiği tarihte yani 1932 tarihinde yürürlükte bulunan 1086 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununda yer almıyordu. 6100 sayılı 
HMK m. 106 ve onunla birlikte “Belirsiz Alacak ve Tespit Davası” başlıklı 
107’nci madde 2011 yılında yeni HMK ile usul kanunumuza girdi. 2011 
yılına kadar usul hukukumuzda tespit davası adında bir dava türü bulun-
mazken tespit hükmü talep edilen davalar nedeniyle tespit davası Yargıtay 
kararları ile hukukumuza girmiştir. Tespit davalarının hukukumuza Yar-
gıtay kararları ile girmesinde 2004 sayılı İİK m. 72’de düzenlenmiş olan ve 
1936 yılından beri yürürlükte olan menfi tespit davalarının kıyas yoluyla 
başka davalara da uygulanması gerektiği düşüncesi de etkili olmuştur. 
Ancak 6100 sayılı HMK m. 106’da düzenlenen tespit davaları ile 2004 
sayılı İİK m. 72’de düzenlenen menfi tespit davası kapsam olarak birbi-
rinden farklıdır. 2004 sayılı İİK m. 72’deki menfi tespit davası borçlunun, 
icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için 
açılacak tespit davasını düzenlemektedir. Bu durum maddenin birinci 
fıkrasında açıkça düzenlenmiştir. 6100 sayılı HMK m. 106’da düzenlenen 
tespit davası ise sadece borçlunun borçlu bulunmadığını ispat için değil 
alacaklının alacağını ispat için ya da belli bir durumun delillendirilmesi 
için açılacak tespit davalarını da düzenlemiş olup daha geniş kapsamlı bir 
tespit davası türüdür. Bu dava türünün 1936›dan itibaren tarihi gelişimi 
de bunu kanıtlamaktadır. Buna ilişkin örnekleri aşağıda verdik. Dolayı-
sıyla menfi tespit davalarında arabuluculuk ön koşulunun aranmaması 
gerektiği görüşüne 6100 sayılı HMK m. 106 gerekçe gösterilemez. 
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B) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Eklenen 5/A Maddesindeki 
Düzenleme

6102 sayılı TTK’na eklenen 5/A maddesinde; “Bu Kanunun 4’üncü 
maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir 
miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava 
açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Arabulu-
cu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde 
sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla 
iki hafta uzatılabilir.” düzenlemesini içermektedir. Maddede arabulucu-
ya başvuru koşulunun getirildiği dava türleri içinde tespit hükmü içeren 
davalar yer almamaktadır. Madde arabulucuya başvuru koşulunu “ko-
nusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri” ile 
sınırlamıştır. Yargıtay’ın menfi tespit davalarında arabulucuya başvuru 
zorunluluğunun bulunmadığı savının ilk ve en önemli hukuki dayanağı 
TTK m. 5/A’da yer alan bu hükmün sözel yorumudur. Bu madde de geçen 
“konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri” 
ifadesinin sözel ve içerik incelemesini 2004 sayılı İİK m. 72’de düzenlen-
miş olan menfi tespit davasının incelemesi ile birlikte aşağıda yapacağız. 

C) Doktrinde Yer Alan Çelişkili Yorumlar

Yargıtay’ın gerekçesinde yollama yaptığı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Prof. 
Dr. Muhammet Özekes, Prof. Dr. Murat Atalı ve Prof. Dr. Vural Seven ta-
rafından yazılan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” isimli eserde, 
genel olarak tespit davalarının arabuluculuğa elverişli olmadığını açıkla-
dıktan sonra tespit davalarının para alacakları bakımından özel bir türü 
olan ve 2004 sayılı İİK'nin 72’nci maddesinde düzenlenen menfi tespit da-
vasının hiçbir şekilde zorunlu arabuluculuğa tabi olmadığını ifade etmek-
tedirler. (Bakınız: Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Prof. Dr. Muhammet Özekes, 
Prof. Dr. Murat Atalı ve Prof. Dr. Vural Seven, Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk, Oniki Levha Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Kasım 2019, say-
fa: 189-191.) 

Yukarıda açıkladığımız gibi 6100 sayılı HMK m. 106’da düzenlenen 
tespit davaları ile 2004 sayılı İİK m. 72’de düzenlenen menfi tespit da-
vaları kapsam olarak birbirinden tamamen farklıdır. 6100 sayılı HMK 
m. 106’da ki tespit davaları çok daha geniş bir alanda uygulanmaktadır 
ve geçmişi 2004 sayılı İİK'nin yürürlüğe girdiği 1936 yılından da önceye, 
1086 sayılı eski Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girdi-
ği 1926 yılına kadar dayanmaktadır. Örneğin Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Büyük Genel Kurulunun 1964 / 2 Esas; 1964 / 4 Karar ve 18.11.1964 
Tarih sayılı içtihadı birleştirlme kararında 2011 yılında yürürlüğe giren 
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6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile yürürlükten kalkan 6570 sayılı Gay-
rimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 2 ve 3’üncü maddelerinin Anayasa 
Mahkemesince iptali üzerine ortaya çıkan kira parasının tespiti konulu 
uyuşmazlıklarda mahkemenin yaptıracağı bilirkişi incelemesinden sonra 
tespit edilecek rayiç değere göre kira parasına konu alacağın miktarının 
belirleneceği tespit edilmiştir. Aynı konu ile ilgili olarak Yargıtay İçtiha-
dı Birleştirme Büyük Genel Kurulu 1965 / 5 Esas; 1965 / 5 Karar ve 
07.07.1965 Tarih ve 1966 / 19 Esas; 1966 / 10 Karar ve 21.11.1966 Tarih 
sayılı içtihadı birleştirme kararlarında da bu tür davaların tespit davası 
olduğunu hükme bağlamıştır. Dolayısıyla 6100 sayılı HMK m. 106 dü-
zenlemesinin ortaya çıkmasına neden olan hukuki uyuşmazlık konuları 
2004 sayılı İİK m. 72’den daha geniş kapsamdadır. Bu nedenle hukuku-
muzdaki bütün tespit davalarının aynı gözle değerlendirilerek menfi tespit 
davalarının arabuluculuğa elverişli olmadığı tespiti tamamen hatalı bir 
yaklaşımdır. 

Yargıtay’ın yollama yaptığı bu eserde “tespit davalarının para alacak-
ları bakımından özel bir türü olan ve İİK'nin 72. maddesinde düzenlenen 
menfi tespit davasının hiçbir şekilde zorunlu arabuluculuğa tabi olmadı-
ğı” tespiti yer almaktadır ki bu tespit kendi içinde çelişkiler içermekte-
dir. Adı geçen eserde “tespit davalarının para alacakları bakımından özel 
bir türü” olduğu belirtilerek 6102 sayılı TTK m. 5/A’da yer alan “konusu 
bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri” ifadesi 
ile uyum içinde olduğu görmezden gelinerek tam aksi yönde menfi tespit 
davasının hiçbir şekilde zorunlu arabuluculuğa tabi olmadığı yargısına 
varılmaktadır. Eğer menfi tespit davaları tespit davalarının para alacakla-
rı bakımından özel bir türü ise zorunlu arabulucuya tabi olamayacağına 
ilişkin bu yargıya varılması da hukuken mümkün değildir. 

Yargıtay’ın yollama yaptığı Prof. Dr. Süha Tanrıver’in “Dava Şartı Ara-
buluculuk Üzerine Bazı Düşünceler” başlıklı makalesinde, özel bir dava 
şartının genel bir dava şartına dönüştürülme gayretinin sağlıklı ve doğru 
bir yaklaşım biçimi olmadığına dikkat çekerek, 2004 sayılı İİK'nin 72’nci 
maddesinde öngörülmüş olan ve icra takibine etkileri de gözetilmek su-
retiyle ikili bir ayrıma tabi tutulmuş bulunan menfi tespit davalarının, bir 
alacak ya da tazminatı konu almadıkları, yani parasal bir edime mahkû-
miyeti içeren eda davası niteliği taşımadıkları için, dava şartı olan ara-
buluculuğun uygulanma alanı dışında kaldıklarını ifade etmektedir. Bu 
makalede menfi tespit davalarının bir alacak ya da tazminatı konu al-
madıkları dolayısıyla parasal bir edime mahkûmiyeti içeren eda davası 
niteliği taşımadıkları tespitinde bulunulmaktadır. Yargıtay’da doktrin de 
menfi tespit davalarını aşağıda açıklayacağımız gibi tek taraflı olarak yani 
sadece davacı yönünden ele alarak olaya yaklaşmaktadır. 
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D) Menfi Tespit Davalarının Herhangi Bir Alacağın Tahsilini Gerek-
tirir Nitelikte Bir İlam Olmadığı Tespiti

Yargıtay’ın son gerekçesi ise menfi tespit davalarının herhangi bir ala-
cağın tahsilini gerektirir nitelikte bir ilam olmadığından esasa yönelik 
olarak 2004 sayılı İİK m. 32 uyarınca doğrudan ilamların icrası yolu ile 
takibe konulamayacağına ilişkindir. 

IV. MENFİ TESPİT DAVALARININ YARGITAY 19 HUKUK DAİRE-
SİNİN GEREKÇELERİNE GÖRE İNCELENMESİ

6102 Sayılı TTK m. 5/A’nın arabulucuya başvuru koşulunu “konusu 
bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri” ile sınır-
lamış olması menfi tespit davalarını arabuluculuk ön koşulu dışında bı-
rakmamaktadır. Çünkü menfi tespit davası yukarıda da belirttiğimiz gibi 
borçlunun, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadı-
ğını ispat için açılmaktadır. Dolayısıyla bu dava sonucunda verilecek olan 
karar alacaklının borca konu alacağının varlığını ve miktarını da belir-
leyecektir. Menfi tespit davası sonucunda verilecek karar ile alacaklının 
alacağının icra yoluyla talep edilebilir olup olmadığı, icra aşamasındaki 
alacaklar için de icraya devam edilip edilemeyeceği sonucu ortaya çıkmak-
tadır. Menfi tespit davasını düzenleyen 2004 sayılı İİK m. 72 bu nedenle 
sadece davayı açan borçlu tarafından değil davalı alacaklı tarafından da 
değerlendirilmesi ve sadece düz yorumu değil karşı yorumu da (menfumu 
muhalifinden istinbat edilmesi) yapılarak bir sonuca gidilmesi gerekir. 

Menfi tespit davalarının eda hükmü içermediği tespiti ise tamamen 
yanlıştır. Menfi tespit davaları edasının sağlanması için başlanmış olan 
bir alacağın devam edip etmeyeceğini tespit etmektedir. Eğer menfi tespit 
davası borçlunun lehine sonuçlanırsa artık davaya konu alacağın edası-
nın istenemeyeceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda Yargıtay’ın 
menfi tespit davalarının herhangi bir alacağın tahsilini gerektirir nitelikte 
bir ilam olmadığı tespiti de yanlıştır. Çünkü menfi tespit kararları eğer 
icra takibi başlamışsa icra takibinin yapıldığı icra dairesine verilerek icra-
nın iptali, eğer belli bir para tahsil edilmiş ve verilen ihtiyati tedbir kararı 
sonucu icra veznesinde bekletiliyorsa borçluya iadesi, alacaklıya öden-
miş bir para varsa icranın iadesi taleplerini içerir şekilde işleme konula-
bilmektedir. Menfi tespit davalarının bu özelliği Yargıtay’ın menfi tespit 
davaları sonucunda verilen hükümler esasa yönelik olarak cebri icraya 
konu edilip infaz edilemez tespitini çürütmektedir. 

Yargıtay’ın menfi tespit davalarının herhangi bir alacağın tahsilini ge-
rektirir nitelikte bir ilam olmadığı tespitinin yanlış olan bir diğer yönü ise 
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menfi tespit davasında eğer talep edilmişse davayı kazanan taraf için % 20 
oranında tazminat hükmünü barındırıyor olması menfi tespit davalarının 
da tazminat ve alacağın tahsilini gerektirir nitelikte olduğunu göstermek-
tedir. Ayrıca menfi tespit davasında tazminat talep edilmemesi durumun-
da ayrı bir dava ile haksız fiil hükümlerine göre tazminat istenebileceği de 
Yargıtay kararları ile sabittir. (Yargıtay 13. HD 2002 / 11818 Esas; 2002 
/ 141130 Karar ve 26.12.2002 Tarih) Dolayısıyla menfi tespit davaların-
da hükmedilen tazminat 6102 sayılı TTK m. 5/A’da geçen “konusu bir 
miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri” kapsamında 
değerlendirilmesi gereken bir alacak kalemi olup bu durum görmezden 
gelinerek menfi tespit davalarının 6102 sayılı TTK m. 5/A’daki koşulu 
taşımadığı sonucuna ulaşılamaz. 

Menfi tespit davaları devam ederken borcun alacaklı tarafından tahsil 
edilmesi durumunda davanın istirdat davasına dönüşmesi durumunda 
ise alacaklı tarafından haksız olarak tahsil edilen alacak miktarının borç-
luya iadesi yönünde hüküm kurulacağından bu durum menfi tespit dava-
larını konusu alacak ve tazminat olan dava niteliğine sokmaktadır. Yar-
gılama başladıktan sonra yargılamanın başına dönülerek yargılamanın 
başında istenen arabuluculuk son tutanağının dosyaya sunulması istirdat 
davasına dönüşen bir menfi tespit davasında davanın istirdat davasına 
dönüşmesiyle istenebilir duruma geleceği ve tarafların bu amaçla arabu-
lucuya yönlendirilmeleri de zaman yönünden 6100 sayılı HMK m. 30 usul 
ekonomisi ilkesi uyarınca doğru bir karar olmaz. 

Yargıtay’ın kararında yollama yaptığı Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri 
Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafında yayınlanan 
“Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk” isimli kitapta, kitabın 
yazarları İlker Koçyiğit ve Alper Bulur ticari davalarda dava şartı olma-
sı nedeniyle zorunlu nitelikte olan arabuluculuğun kapsamını çok geniş 
yorumlamakta ve bu bağlamda, itirazın iptali, borçtan kurtulma, menfi 
tespit ve istirdat davalarında da dava açmadan önce arabulucuya başvur-
manın zorunlu olduğunu ve bunun bir dava şartı olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtmektedirler. (Bakınız: İlker Koçyiğit-Alper Bulur, Ticari 
davalarda Dava Şartı Arabuluculuk, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Ge-
nel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yayını, 1.Baskı, Ankara, 
Mart 2019, sayfa: 66-68.) Son beş yıldır Devletin hukuk yargılamaların-
da ki adalet siyasetinin en önemli parçasını oluşturan uyuşmazlıkların 
mahkemelere gitmeden çözülmesi için alternatif çözüm yollarının geliş-
tirilmesi süreci içinde arabuluculuk önce isteğe bağlı olarak uygulamaya 
konulmuş, daha sonra iş mahkemelerinde zorunlu hale getirilmiş ve son 
olarak da ticari nitelikli alacak ve tazminat davalarında da zorunlu hale 
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getirilmiştir. Bundan sonraki süreçte başka mahkemelerde ve başka dava 
türlerinde de arabuluculuğun zorunlu hale getirileceği Devletin adalet si-
yasetinin bir sonucu olduğu açıkça ortadadır. 6102 sayılı TTK m. 5/A ile 
getirilen zorunlu arabuluculuk hükmü tüketici mahkemelerinde görülen 
ve tüketici işlemi niteliğindeki sigorta konulu anlaşmazlıklarda da sigorta 
konusunun 6102 sayılı TTK’da düzenlenmesi nedeniyle zorunlu arabu-
luculuk kapsamında olduğu kabul edilmiştir. Bu durum arabuluculuk 
kurumunun geniş yorumlanması esasının kabul edildiğini göstermekte, 
Devletin adalet siyasetinin de arabuluculuk kurumunu genişletme ama-
cında olduğunu göstermektedir. 

V. SONUÇ

Yasa koyucunun yasanın dilini hem sözel hem de içerik yorumu yapı-
lırken tartışmaya yer bırakmayacak şekilde hazırlaması gerekirken bunu 
yapmaması; getirilen yeni düzenlemenin yaratacağı hukuki tartışmalar 
değerlendirilmeden yasa maddesinin hazırlanması sonucunda çelişkili 
kararlar çıkması kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Yargıtay’ın incelemesini yaptığımız kararında menfi tespit davaları için 
yaptığı tespitlerin 6100 Sayılı HMK m. 106’da düzenlenmiş olan tespit 
davası ile aynı tür tespit davaları olduğu, 6102 Sayılı TTK’na Eklenen 
5/A maddesindeki “konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve 
tazminat talepleri” düzenlemesinin menfi tespit davalarının kapsamına 
girmediği, hukukumuzda düzenlenmiş olan tespit davalarının tamamını 
aynı tür dava olarak kabul edip bütün tespit davalarının arabuluculuğa el-
verişli olmadığı, menfi tespit davalarının parasal bir edime mahkûmiyeti 
içeren eda davası niteliği taşımadıkları, menfi tespit davalarının herhangi 
bir alacağın tahsilini gerektirir nitelikte bir ilam olmadığından esasa yö-
nelik olarak 2004 sayılı İİK m. 32 uyarınca doğrudan ilamların icrası yolu 
ile takibe konulamayacağı, menfi tespit davasını düzenleyen 2004 sayılı 
İİK m. 72’nin sadece davayı açan borçlu tarafından değil davalı alacaklı ta-
rafından da değerlendirilmesinin yapılmamış olması, menfi tespit davala-
rı sonucunda hükmedilecek % 20 tazminatın “konusu bir miktar paranın 
ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri” olarak değerlendirilmemiş 
olması, aynı şekilde menfi tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi-
nin de değerlendirme dışında bırakılmış olması Yargıtay’ın vardığı huku-
ki sonucun tamamen yanlış olduğunu göstermektedir. Bu konunun kesin 
sonuca bağlanması ya yasal düzenlemeyle ya da içtihadı birleştirme kara-
rı ile çözülecektir. 
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VII. YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY

TÜRK MİLLETİ ADINA

19. HUKUK DAİRESİ YARGITAY KARARI

ESAS SAYISI : 2020/85 

KARAR SAYISI : 2020/454 

KARAR TARİHİ : 13.02.2020

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ HUKUK DAİRELERİ’NİN KESİN Nİ-
TELİKTEKİ KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ-
NE YÖNELİK KARAR

I. BAŞVURU

 Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı tarafından İstan-
bul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’na yazılan 09.12.2019 tarihli ve 
..... muhabere sayılı yazıyla; Antalya BAM 11. Hukuk Dairesi’nin .... esas, 
Sakarya BAM 7. Hukuk Dairesi’nin ..... esas, İstanbul BAM 16. Hukuk 
Dairesi’nin 2019/2568 esas, Konya BAM 6. Hukuk Dairesi’nin .....esas, 
İstanbul BAM 19. Hukuk Dairesi’nin...... esas, İstanbul BAM 12. Hukuk 
Dairesi’nin ...... esas, Adana BAM 9. Hukuk Dairesi’nin .... esas, Erzurum 
BAM 3. Hukuk Dairesi’nin .... esas ve İstanbul BAM 14. Hukuk Daire-
si’nin ..... esas sayıları dosyalarında verilen kesin nitelikteki kararlar ara-
sında ticaret mahkemesinin görev alanına giren menfi tespit davalarında 
7155 sayılı kanunla 6102 sayılı TTK’na eklenen 5/A maddesi uyarınca 
arabuluculuğa başvurunun dava şartı olup olmadığı hususunda çelişki 
bulunduğu belirtilerek; bu çerçevede uyuşmazlığın giderilmesi ve içtihat 
birliğinin sağlanmasının gerektiği gerekçesiyle İstanbul Bölge Adliye Mah-
kemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu’nca uyuşmazlığın giderilmesi 
için Yargıtay’ın ilgili Dairesi’nden karar alınması için gereğinin yapılması 
talep edilmiştir. 

II. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ 
BAŞKANLAR KURULU’NUN KARARI

Yukarıda açıklanan talep üzerine konu 20.12.2019 tarihinde yapılan 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu’nda 
görüşülmüş, bildirilen konuda değişik Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk 
Daireleri’nce verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlık bu-
lunduğu saptandıktan sonra, yapılan oylama sonucunda Antalya BAM 11. 
Hukuk Dairesi’nin ..... esas ve ......  karar, Sakarya BAM 7. Hukuk Daire-
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si’nin ..... esas ve ...... karar, İstanbul BAM 14. Hukuk Dairesi’nin .... esas 
ve ...... karar, İstanbul BAM 16. Hukuk Dairesi’nin ..... esas ve 2019/2485 
karar sayılı kararlarında açıklanan gerekçelere iştirak edilerek ticari dava 
niteliğindeki menfi tespit davalarının zorunlu arabuluculuğa tabi olmadı-
ğı, bu tür davalar açılmadan önce TTK’nun 5/A maddesi uyarınca başvuru 
koşulunun bulunmadığı, yani menfi tespit davası açılabilmesi için arabu-
lucuya başvurulmuş olmasının dava koşulu olmadığı görüşü benimsen-
diği belirtilerek 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 
35/3-4 maddesi uyarınca değişik Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dai-
releri arasında çıkan uyuşmazlığın giderilmesi için dosyanın ilgili hukuk 
dairesi olarak Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine oy çokluğuy-
la karar verilmiştir.

III. UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU KESİN NİTE-
LİKTEKİ KARARLAR VE GEREKÇELERİ 

A) Antalya BAM 11. Hukuk Dairesi’nin ..... esas ve .....karar, Sakarya 
BAM 7. Hukuk Dairesi’nin ..... esas ve 2019/1226 karar ve İstanbul BAM 
16. Hukuk Dairesi’nin ......  esas ve ..... karar sayılı kararlarında, TTK’nun 
5/A maddesine göre konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve 
tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurul-
muş olmasının dava şartı olduğu, davanın konusunun dava dilekçesin-
deki talep sonucu esas alınarak belirlendiği, talep sonucunun bir para 
alacağının tahsili veya tazminat olduğu durumlarda, arabulucuya başvuru 
yapılmış olmasının dava şartı olduğu, menfi tespit davalarının 6100 Sayılı 
HMK'nin 106. maddesi uyarınca tespit davası niteliğinde bulunduğu, dava 
sonucunda borçlunun borçlu olmadığının anlaşılması halinde bu hususta 
tespit hükmüne yer verildiği, menfi tespit davaları sonucunda verilecek 
kararlar eda hükmü içermeyeceğinden bu davaların açılabilmesi için ara-
bulucuya başvuru zorunluluğu bulunmadığı gerekçesiyle ticari dava nite-
liğindeki menfi tespit davalarının zorunlu arabuluculuğa tabi olmadığı, bu 
nedenle TTK’nun 5/A maddesi uyarınca menfi tespit davası açılabilmesi 
için arabulucuya başvurulmuş olmasının dava koşulu olmadığı görüşü 
benimsenerek karar verilmiştir. 

B) İstanbul BAM 12. Hukuk Dairesi’nin .... esas ve ..... karar, Konya 
BAM 6. Hukuk Dairesi’nin .....esas ve ...... karar, Adana BAM 9. Hukuk 
Dairesi’nin ......esas ve ..... karar, Erzurum BAM 3. Hukuk Dairesi’nin 
..... esas ve ...... karar ve İstanbul BAM 19. Hukuk Dairesi’nin 2019/1734 
esas ve ...... karar sayılı kararlarında, menfi tespit davalarında öncelikle 
bir alacağın varlığının tartışıldığı, bu nedenle alacaklının alacağı için dava 
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açarken arabulucuya başvuru dava şartına tabi tutulurken aynı alacakla 
ilgili borçlu tarafından açılacak menfi tespit davasında arabulucuya baş-
vuru dava şartına tabi tutulmamasının hak arama yönünden eşitsizliğe 
yol açacağı gerekçesiyle ticari dava niteliğindeki menfi tespit davalarının 
zorunlu arabuluculuğa tabi olduğu, bu nedenle TTK’nun 5/A maddesi 
uyarınca menfi tespit davası açılabilmesi için arabulucuya başvurulmuş 
olmasının dava koşulu olduğu görüşü benimsenerek karar verilmiştir. 

C) İstanbul BAM 14. Hukuk Dairesi’nin 2019/521 esas ve ...... karar 
sayılı kararına hem Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’nın 
başvurusunda hem de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri 
Başkanlar Kurulu’nun kararında atıf yapılmış ise de başvuru dosyasında 
böyle bir karar olmadığı gibi UYAP sisteminde de böyle bir karara rastlan-
madığından bu karar inceleme dışında tutulmuştur. 

IV. UYUŞMAZLIK VE UYUŞMAZLIKLA İLGİLİ KAVRAM, KURUM 
VE YASAL DÜZENLEMELER 

UYUŞMAZLIK 

Yukarıda anılan ve birbirinden iki görüş halinde ayrışan BAM Hukuk 
Daireleri’nin kararları incelendiğinde, aralarında ticari dava niteliğindeki 
menfi tespit davalarının açılmadan önce TTK’nun 5/A maddesi uyarınca 
zorunlu olarak arabulucuya başvuru koşulunun bulunup bulunmadığı ve 
bunun bir dava şartı olup olmadığı hususunun uyuşmazlık konusu oldu-
ğu anlaşılmıştır.

UYUŞMAZLIKLA İLGİLİ KAVRAM, KURUM VE YASAL DÜZENLE-
MELER 

Mahkemeye yöneltilmiş bulunan hukukî himaye talebine dava denil-
mektedir 

Dava türleri, 6100 sayılı HMK'nin 105. ve devamı maddelerinde dü-
zenlenmiştir. 

HMK'nin 106. maddesi, “(1) Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir 
hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belge-
nin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir. (2) Tespit davası aça-
nın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta 
hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır. (3) Maddi va-
kıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz.” düzenle-
mesini içermekte olup, bu madde hükmünde tespit davası genel olarak 
düzenlenmiştir. 

2004 sayılı İİK'nin 72. maddesi, “Borçlu, icra takibinden önce veya ta-
kip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tesbit davası açabilir.
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İcra takibinden önce açılan menfi tesbit davasına bakan mahkeme, ta-
lep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek 
teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati ted-
bir kararı verebilir.

İcra takibinden sonra açılan menfi tesbit davasında ihtiyati tedbir yolu 
ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden 
doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak 
üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluy-
le icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini istiyebilir.

Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna 
dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla ala-
cağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan 
alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağla-
nır. Bu zarar herhalde yüzde yirmiden aşağı tayin edilemez. 

 Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın ke-
sinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan 
icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit 
davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, 
talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan 
tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip 
konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz. 

Borçlu, menfi tesbit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da 
ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir.

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden 
borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şa-
hıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde 
mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını istiyebilir.

Menfi tesbit ve istirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulundu-
ğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahke-
mesinde de açılabilir. Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi 
lazım gelmediğini ispata mecburdur.” düzenlemesini içermekte olup, bu 
madde hükmünde de menfi tespit ve istirdat davaları özel olarak düzen-
lenmiştir. 

Davalı-alacaklı tarafından var olduğu savunulan bir hukukî ilişkinin 
var olmadığının tespiti için davacı-borçlu tarafından açılan davaya, menfi 
tespit davası denilmektedir. Borçlu, icra takibinden önce veya sonra men-
fi tespit davası açabilir. Borçlu açtığı davada, maddi hukuk temelli çeşitli 
nedenlere dayanarak borçlu olmadığının tespitini isteyebilir. 
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6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 
18/A maddesi, “(1) İlgili kanunlarda arabulucuya başvurulmuş olması 
dava şartı olarak kabul edilmiş ise arabuluculuk sürecine aşağıdaki hü-
kümler uygulanır.

Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılmadığına iliş-
kin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örne-
ğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması 
halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde 
mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedi-
leceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez 
ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden 
reddine verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması 
halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu se-
bebiyle usulden reddine karar verilir” düzenlemesini, 

TTK’nun 5/A maddesi, “(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer 
kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın öden-
mesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce 
arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. (2) Arabulucu, yapılan 
başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlan-
dırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta 
uzatılabilir.” düzenlemesini içermektedir. 

TTK’na 5/A maddesinin eklenmesine ilişkin 7155 sayılı kanunun genel 
gerekçesinde bu konu, “7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla işçi ve iş-
veren uyuşmazlıkları bakımından kabul edilen ve 1 Ocak 2018 tarihinden 
bugüne kadar uygulanan “dava şartı olarak arabuluculuk” kurumunun 
uygulamada sağladığı başarı ve fayda göz önünde bulundurularak bu ku-
rumun ticari uyuşmazlıklara da teşmil edilmesi yönünde düzenlemeler 
yapılmaktadır” şeklinde ve maddenin özel gerekçesinde ise “Maddeyle, 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4’üncü maddesinde belirtilen da-
valardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat 
talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurma zorun-
luluğu getirilerek bu uyuşmazlıkların temelinden, çok kısa süre içinde, 
daha az masrafla ve tarafların iradelerine uygun bir şekilde çözülmesi 
amaçlanmaktadır.” şeklinde açıklanmıştır.

V. DOKTRİNDE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 

Bu konu doktrinde de tartışılmıştır.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire 
Başkanlığı tarafında yayınlanan Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Ara-



108 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

buluculuk isimli kitapta, kitabın yazarları İlker Koçyiğit ve Alper Bulur 
ticari davalarda dava şartı olması nedeniyle zorunlu nitelikte olan ara-
buluculuğun kapsamını çok geniş yorumlamakta ve bu bağlamda, itira-
zın iptali, borçtan kurtulma, menfi tespit ve istirdat davalarında da dava 
açmadan önce arabulucuya başvurmanın zorunlu olduğunu ve bunun bir 
dava şartı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. (Bakı-
nız: İlker Koçyiğit-Alper Bulur, Ticari davalarda Dava Şartı Arabuluculuk, 
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Baş-
kanlığı Yayını, 1.Baskı, Ankara, Mart 2019, sayfa: 66-68.)

Bu görüşe karşılık Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Prof. Dr. Muhammet 
Özekes, Prof. Dr. Murat Atalı ve Prof. Dr. Vural Seven tarafından yazılan 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk isimli müşterek eserde, genel 
olarak tespit davalarının arabuluculuğa elverişli olmadığını açıkladıktan 
sonra tespit davalarının para alacakları bakımından özel bir türü olan ve 
İİK'nin 72. maddesinde düzenlenen menfi tespit davasının hiçbir şekilde 
zorunlu arabuluculuğa tabi olmadığını ifade etmektedirler. (Bakınız: Prof. 
Dr. Ömer Ekmekçi, Prof. Dr. Muhammet Özekes, Prof. Dr. Murat Atalı 
ve Prof. Dr. Vural Seven, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Oniki 
Levha Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Kasım 2019, sayfa: 189-191.)

Prof. Dr. Süha Tanrıver ise Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Dü-
şünceler başlıklı makalesinde, özel bir dava şartının genel bir dava şartına 
dönüştürülme gayretinin sağlıklı ve doğru bir yaklaşım biçimi olmadığına 
dikkat çekerek, İİK'nin 72. maddesinde öngörülmüş olan ve icra takibi-
ne etkileri de gözetilmek suretiyle ikili bir ayrıma tabi tutulmuş bulunan 
menfi tespit davalarının, bir alacak ya da tazminatı konu almadıkları, 
yani parasal bir edime mahkûmiyeti içeren eda davası niteliği taşımadık-
ları için, dava şartı arabuluculuğun uygulanma alanı dışında kaldıklarını 
açıkça ifade etmektedir. 

Prof. Dr. Süha Tanrıver makalesinde; bu konudaki yanlış bir uygula-
manın vahim sonuçlarına işaret ederek; bir cebri icra tehdidinin varlı-
ğı nedeniyle, takipten önce menfi tespit davası açmak isteyen borçluyu, 
arabuluculuğa müracaata zorlamanın, arabuluculuğa başvuru cebri icrayı 
durdurmayacağı için, onu takipten önce menfi tespit davası açma olana-
ğından tümüyle mahrum bırakmak anlamına geleceğini; böylece alacağın 
yüzde onbeşi oranında teminatla takibi durdurmak için ihtiyati tedbir ala-
bilecek olan borçlunun takipten sonra açmak zorunda bırakıldığı menfi 
tespit davasında daha ağır koşullarda ihtiyati tedbir almak zorunda ka-
lacağını hatırlatmaktadır. (Bakınız: Prof. Dr. Süha Tanrıver, Dava Şartı 
Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 
Mart-Nisan 2020, Yıl: 32, Sayı: 147, Sayfa: 111-141.)
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VI. GEREKÇE 

Başvuru ve başvuru üzerine verilen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 
Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu’nun kararı gereğince, ticari nitelikteki 
menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin 
zorunlu olup olmadığına ve arabulucuya gitmiş olmanın bir dava şartı 
olup olmadığına ilişkin Dairemizce kesin bir karar verilmesi gerekmek-
tedir.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kuru-
lu’nun kararı 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 
35/3-4 maddelerine uygun olarak verildiğinden ve incelenen evrakın kap-
samından söz konusu uyuşmazlığın ticari nitelikteki menfi tespit davala-
rından kaynaklandığı anlaşılmış olup bu tür davaların temyiz incelemesi-
ni yapma görevi Dairemize ait olduğundan, talebin Dairemizce görüşülüp 
değerlendirilmesine karar verilmiştir.

TTK’nun konuyla ilgili madde metni şöyledir:

“3. Dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 5/A- (Ek:6/12/2018-7155/20 md.)

(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen 
ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve 
tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurul-
muş olması dava şartıdır.

(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 
altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tara-
fından en fazla iki hafta uzatılabilir.”

Madde metni her hangi bir tereddüde ve yanlış anlamaya yer vermeye-
cek şekilde açık yazılmıştır. TTK’na bu maddenin eklenmesini sağlayan 
7155 sayılı kanunun genel gerekçesinin bu konuyla ilgili kısmı ve madde 
için özel olarak yazılan gerekçe de bu açık anlamı desteklemektedir.

Bir ticari davanın açılmasından önce arabulucuya başvurulmuş ol-
masının dava şartı olabilmesi bazı koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. 
Buna göre; (a) Öncelikle konusu, bir miktar paranın ödenmesi olmalı, (b) 
Sonra dava konusu olan bir miktar paranın ödenmesi için yapılan talep, 
bir alacak veya tazminat talebi olarak ileri sürülmelidir. Bu koşulların 
bulunması halinde dava açılmasından önce arabulucuya başvurulmuş ol-
ması, dava şartı olacaktır. Bu koşulların gerçekleşmediği ticari davalarda 
davanın açılmasından önce arabulucuya başvurulmuş olması, dava şartı 
olarak kabul edilmeyecektir. 
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Kanun maddesinin metni ve gerekçesi bu kadar açık ve net olup zor-
lamayla da olsa genişletici bir yorum yapılmasına elverişli değildir. Zaten 
ileri ve özgürlükçü hukuk düzenlerinde zorunlu ve emredici kuralların 
dar yorumlanması esastır. 

Hal böyle olunca, yukarıda mahiyeti açıklanan menfi tespit davalarının 
ticari bir dava olduğu için TTK’nun 5/A maddesi kapsamına alınması ve 
böyle bir davayı açmak isteyen kişinin önce arabulucuya başvurmaya zor-
lanması, kanuna aykırı olduğu gibi sayısız hukuki sakıncalara da neden 
olacaktır.

Yukarıda doktrinden yapılan alıntılarda da bu sakıncalara önemle işa-
ret edilmektedir.

Bu itibarla kanun hükmünde öngörülen açık ifadelere rağmen dava 
şartı arabuluculuğun uygulama alanının genişletilmesi doğru değildir. 

Böyle bir yaklaşım, özel bir dava şartı olan arabuluculuğa başvuru ha-
lini genel bir dava şartı haline getirecektir.

HMK’nın 106. maddesinde düzenlenen tespit davasının özel bir şekli 
olan menfi tespit davası, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan ala-
cak ve tazminat davası olarak nitelendirilemez. Bu dava sonucunda, borç-
lunun borçlu olmadığının anlaşılması halinde borçlu olunmayan kısım 
belirtilmek suretiyle olumsuz tespit hükmü kurulmaktadır. Menfi tespit 
davasının istirdat davasına dönüştüğü hâllerde dahi olumsuz tespit hük-
mü kurulması gerekmektedir. Başka bir deyişle, menfi tespit davasının 
niteliği gereği verilen kararlarda, yalnızca davacının borçlu olup olma-
dığı belirlenmekte, borçlu olmadığı kısma ilişkin olumsuz tespit hükmü 
kurulmaktadır. Bu hüküm, herhangi bir alacağın tahsilini gerektirir ni-
telikte bir ilam olmadığından esasa yönelik olarak İİK m. 32 uyarınca 
doğrudan ilamların icrası yolu ile takibe konulamaz. Oysa arabuluculuk 
sonucu verilen kararlar ilam hükmünde olup, cebri icra yoluna başvuru-
labilecek niteliktedir. Ancak yukarıda açıklandığı gibi menfi tespit dava-
ları sonucunda verilen hükümler esasa yönelik olarak cebri icraya konu 
edilip infaz edilemeyeceğinden, ticari davalarda arabuluculuğa başvuruyu 
dava şartı olarak öngören madde hükmünün amaçsal yorumundan Yasa 
Koyucu’nun bilinçli olarak menfi tespit davalarını arabuluculuk dava şar-
tına tabi tutmadığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, ticari nitelikteki menfi tespit davalarında dava 
açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin zorunlu olmadığı ve arabu-
lucuya gidilmiş olmasının bir dava şartı olmadığı kanaatine varıldığından 
aşağıda açıklandığı şekilde uyuşmazlığın giderilmesine karar vermek ge-
rekmiştir.
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VI. SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle 7155 sayılı kanunun 20. maddesi ile 
6102 sayılı TTK’na eklenen 5/A maddesi gereğince TİCARİ NİTELİKTEKİ 
MENFİ TESPİT DAVALARINDA DAVA AÇILMADAN ÖNCE ARABULU-
CULUĞA GİDİLMESİNİN ZORUNLU OLMADIĞINA VE ARABULUCU-
YA GİDİLMİŞ OLMASININ BİR DAVA ŞARTI OLMADIĞINA, uyuşmaz-
lığın bu şekilde giderilmesine 13.02.2020 gününde oybirliğiyle ve 5235 
sayılı kanunun 35/4 maddesi gereğince kesin olarak karar verildi.



YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNDEN DOLAYI 
İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ

Av. Altan Fatih GÜNDEŞ

I. Tanım

İnşaat sözleşmesi, yüklenicinin rizikosu kendisine ait olmak üzere bir 
yapının tamamını veya bir kısmını inşa ederek teslim etmeyi bir bedel 
karşılığında üstlendiği sözleşme olarak tanımlanabilir1. Arsa payı karşı-
lığı inşaat sözleşmesini ise, iş sahibinin inşaatın yapılacağı arsada sahip 
olduğu payların yükleniciye devri karşılığında, yüklenicinin de buna kar-
şılık arsa üzerinde bir inşaat yapmayı taahhüt etmesi şeklinde her iki ta-
rafa borç yükleyen bir sözleşme olarak tanımlamak mümkündür2. Buna 
göre, yüklenici inşaatı tamamlayıp, meydana gelen bağımsız bölümleri iş 
sahibine -arsa sahibine- teslimle yükümlüdür. İş sahibi eğer bedel ödü-
yorsa o halde ödenen bedel arsa payı yerine geçmektedir. 

II. Yüklenici Temerrüdü ve İnşaat Sözleşmeleri Bakımından Koşulları

A. Yüklenici Temerrüdü

Yüklenicinin edim borcu sözleşmeye konu inşaatın sözleşmede öngö-
rülen koşullar çerçevesinde tamamlayıp, belirlenen süre içerisinde teslim 
etmesidir3. Yüklenicinin borcunun teslim ile sona ermesi için kural ola-
rak, işin İmar Kanunu ve yönetmeliklerine uygun bir şekilde ruhsatına 
göre yapılmış ve sözleşmeye göre eksiksiz bir şekilde tamamlanarak iş 
sahibinin hakimiyetine girmesi gerekir4.

1 SELİÇİ, Özer, İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul, 1978, s. 4.
2 ERMAN, Hasan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul, 2010, s.3; SARI, Suat, 

“Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi”, İUHFM, C. LXIV, Sa. 
2, 2006, s. 276; GÖNEN, Çoşkun, “İnşaat Sözleşmelerinin İfasında Eksik İş – Ayıplı İfa 
Ayrımı”, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul, 2015, s. 342.

3 SELİÇİ, Müteahhit, s. 69.
4 Yarg. 14 HD., 15.2.2018 T., 2015/7399 E., 2018/1049 K.: “Bir iş görerek eseri meydana 

getirmek ve meydana getirilen eseri iş sahibine teslim etmek (arsa payı karşılığı in-
şaat sözleşmelerinde, binayı sözleşmeye, amacına ve fen ve sanat kurallarına uygun 
imal ederek arsa sahibine teslim etmek) yüklenicinin ana borcudur. Kural olarak da 
asıl olan sözleşmenin kararlaştırıldığı şekilde eksiksiz ifasıdır.” (www.kazanci.com); 
Yarg. 14 HD. 24.3.2017 T., 2016/19106 E., 2017/2322 K. (www.kazanci.com).
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B. Yüklenici Temerrüdünün İnşaat Sözleşmeleri Bakımından Ko-
şulları

Türk Borçlar Kanunu madde 117 uyarınca muaccel hale gelmiş bor-
cun borçlusu konumunda olan kişi, alacaklının ihtarıyla temerrüde dü-
şer. Ancak, buna ek olarak borcun ifasının imkansız olmamasını ve ala-
caklının ifayı kabul etmeye hazır olması şartlarının da birlikte aranması 
gerekir5.

1. Yüklenicinin Borcunun Muaccel Olması

Türk Borçlar Kanunu madde 90 uyarınca ifa zamanı taraflarca ka-
rarlaştırılmadıkça veya hukuki ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her 
borç, doğumu anında muaccel olur. Ancak inşaat sözleşmelerinde borcun 
doğumu anında inşaatın varlığı söz konusu olmadığından, muaccel ola-
cağı tarihinin belirlenebilmesi için tespit zamanının belli olması gerekir. 
Sözleşmede muacceliyet anı kararlaştırılmamışsa, o halde TBK m. 90’ın 
uygulanması söz konusu değildir ve fakat bu hal yükleniciye inşaatı iste-
diği zaman teslim etme hakkı da vermez6. İşin teslim tarihi belirtilmemiş 
olan inşaat sözleşmelerinde veya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerin-
de işin detaylarıyla değerlendirilip tüm şartlar objektif olarak göz önüne 
alınarak makul bir süre tayin edilir. Tayin edilen sürenin sonunda borç 
kendiliğinden muaccel hale gelmez, muaccel hale gelmesi için iş sahibinin 
yükleniciye ihtarda bulunması gerekir7.

2. Teslim Borcunun İfasının Mümkün Olması

Yüklenicinin temerrüde düşürülebilmesi için gereken şartlardan biri 
de borcun vade tarihinde ifasının mümkün olmasıdır. Ancak, ifa imkan-
sız ise o halde temerrüt söz konusu olmaz. İfa imkansızlığını ise, mevcut 
borcun alacaklı tarafından ifası cebren icra yoluyla temin edilememesi 
olarak ifade edilebilir8. Ancak, borçlu istediği takdirde ifa edebiliyor, ala-
caklı ifayı sağlayamıyorsa o halde ifa imkansızlığı mevcut değildir9. İfa im-
kansızlığı hukuki imkansızlık olarak da var olabilir. Mesela, inşaat yapıla-
cak alanın SİT alanı olarak ilan edilmesi hali hukuki imkansızlık halidir.

5 OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, 13. 
Bası, İstanbul, 2015, s.456.

6 KURT, Leyla Müjde, Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Ankara, 2012, s. 94.
7 BİLGE, Koray, “İnşaat Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri ve Sonuçları”, Bahçeşehir 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 
2009, s. 32.

8 OĞUZMAN/ÖZ, s. 441.
9 OĞUZMAN/ÖZ, s. 441.
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3. İnşaatı Teslim Borcunu Yüklenicinin İfa Etmemiş Olması

Yüklenicinin temerrüde düştüğünü kabul etmek için temel şart olan 
borcun ifa edilmemesi, yani inşaatın iş sahibine teslim edilmemesi gere-
kir. Eğer inşaat eksik de olsa teslim edildiyse, iş sahibi eksik ifayı kabul 
etmedikçe, yüklenici yine temerrüde düşer. Borcun ifasının gerçekleşmiş 
sayılması için inşaatın eksiksiz olarak iş sahibine teslim edilmesi gerekir. 
Yüklenicinin inşaatı önemli sayılmayacak derecede var olan ayıplarla iş 
sahibine teslim etmiş olması iş sahibine borcun ifa edildiğini kabulden 
kaçınma imkanı vermez. İş sahibi bu halde sözleşmeden dönme hüküm-
lerine yerine ayıba karşı tekeffül hükümlerine gitmelidir. Burada, eksik 
iş ayıplı iş ayrımına değinmek gerekmektedir. Buna göre sözleşmeye ay-
kırılık, mevcut eserde hali hazırda yapılmış olan çalışmalara zarar veril-
meden düzeltilebiliyorsa eksik iş; ancak sözleşmeye aykırılık daha önce 
yapılan işe zarar vererek düzeltilebiliyorsa ayıplı iş söz konusudur10. 

Örneğin bir site inşaatında siteye göre yapılması taahhüt edilen sosyal 
alanların yapılmamış olması eksik iştir. Eksik iş söz konusu olduğunda, 
kural olarak yüklenicinin temerrüdü söz konusu olacaktır11. Buna karşı-
lık, eserin belirlenen yüzölçümünden küçük veya eksik yapılmış olması, 
niteliği etkileyen nicelik söz konusu olduğundan, ayıp teşkil eder12. Dola-
yısıyla, eserin yüzölçümü eksikliğiyle ifa edilmiş olması halinde ayıplı ifa 
söz konusu olacağından ayıp hükümlerine başvurmak gerekir.

4. İş Sahibinin İhtar Çekmesi

Borcun borçlusu konumunda olan yüklenici, alacaklı konumunda 
olan iş sahibinin temerrüt ihtarı ile ancak temerrüde düşebilir. Bu hal 
TBK m. 117’de düzenlenmiştir. Söz konusu ihtarın içeriğinde iş sahibi-
nin, yükleniciden inşaatı tam olarak tamamlayıp teslim edilmesine yöne-
lik beyan var olmalıdır. Sözleşmede aksine bir düzenleme bulunmadıkça, 
ihtar sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Ancak, ileride çıkması muhtemel 
ihtilafta ihtarın varlığını ispat için noter kanalıyla yapılmış olması daha 
uygundur13. Her iki taraf da tacir ise o halde TKK m. 18/3 uyarınca ihtarın 
noter, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullana-
rak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılması gerekir. Her ne kadar, 
kanunda ihtarın belirtilen şekillerden biri ile yapılması öngörülmüşse de, 
bunun bir geçerlilik şartı mı yoksa ispat şartı mı olduğu fıkranın lafzın-
dan net olarak anlaşılmamaktadır14. 

10 KURT, s. 72.
11 GÖNEN, s. 348-349.
12 KURT, s. 72-73.
13 KURT, s. 174.
14 KARABAĞ BULUT, Nil, “Tacirler Arası İhbar ve İhtarlar Bakımından Getirilen Şeklin 

Geçerlilik veya İspat Şartı Şeklinde Nitelendirilmesine Bağlı Olarak Doğuracağı Hukuki 
Sonuçlar”, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul, 2015, s. 232.
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Burada, geçerlilik şartı olduğunun kabulü halinde15, geçerlilik şartına 
aykırı olarak kurulan sözleşmenin hüküm doğurmayacağından16 dolayı 
çekilen ihtarın da hüküm doğurmayacağı sonucuna ulaşılır. Ancak, ispat 
şartı olduğunun kabulü halinde ise, burada ihtarın geçersizliği gündeme 
gelmeyecek, sadece ispat bakımından delillerin sınırlandırılması söz ko-
nusu olacaktır17. Kanunun gerekçesinde ise, hükümdeki şeklin geçerlilik 
şartı olmadığı, ispat şartı olduğu hususu yer almaktadır. Dayanak olarak 
ise artık geçerlilik şartının haklı bir gerekçesinin bulunmaması ve tek-
nikteki hızlı gelişmeler olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda, söz konusu 
fıkrada yer alan şeklin ispat şartı olarak kabul etmek gerekir. 

5. Yüklenicinin Temerrüdüne Engel Halin Olmaması

İnşaat sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Yük-
lenici karşılıklı borç yükleyen sözleşme olan inşaat sözleşmesinde TBK 
m.98’de yer alan ifa güçsüzlüğünü öne sürerek edimini ifadan kaçınabilir. 

Şöyle ki; “Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmede, taraflardan biri-
nin borcunu ifada güçsüzlüğe düşmesi ve özellikle iflas etmesi ya da 
hakkındaki haciz işleminin sonuçsuz kalması sebebiyle diğer tarafın 
hakkı tehlikeye düşerse bu taraf, karşı edimin ifası güvence altına alı-
nıncaya kadar kendi ediminin ifasından kaçınabilir.” hükmü uyarınca 
yüklenici, iş sahibiyle arasındaki sözleşme gereğince alması gereken arsa 
paylarını veya bedelin ifasının tehlikeye düşmesi halinde mezkur madde-
ye başvurabilir18. 

Yani, sözleşmenin kurulmasından sonra iş sahibinin ediminin ifasının 
tehlikeye düşmesi halinde yüklenicinin inşaatı yapma borcunu ifa etmesi 
hakkaniyete aykırı olacağından, burada yüklenicinin iş sahibinden temi-
nat istemesi ve ancak o halde inşaat yapma borcunu ifa etmesi durumu 
söz konusudur. İş sahibi gerekli teminatı gösterdiği takdirde, yüklenici-
nin öne sürdüğü defi hakkı sona erer19. Ancak, yüklenicinin işbu defiyi 
iş sahibine karşı ileri sürerek temerrüde düşmekten kaçınabilmesi için 
bazı şartlar gereklidir. Buna göre, yüklenici edimini iş sahibinden önce 
ifa etmek zorunda olmalı ve inşaat sözleşmesinin kurulmasından sonra iş 
sahibi ifa güçsüzlüğüne düşmüş olmalıdır. İş sahibinin iflas etmesi, kon-
kordato talep etmesi, borca batık olması, ödemeleri tatil etmesi halleri ifa 

15 OĞUZMAN/ÖZ, s. 475.
16 REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Bası, İstanbul, 2012, s. 81.
17 KARABAĞ BULUT, s. 234. 
18 ÇABRİ, Sezer, “Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Buna Bağla-

nan Sonuçlar”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul, 2013, s. 414.
19 ÇABRİ, s. 430.
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güçsüzlüğünü gösterir niteliktedir20. Bu hallerde iş sahibinin ifa güçsüz-
lüğüne düştüğü kesin olup, bu sayede yüklenici işbu defiyi ileri sürerek 
temerrüde düşmesi söz konusu olmayacaktır. Maddenin esas gayesi, iş 
sahibinin borcunun ifa edilmesinin tehlikeye düşmesi halinde, yüklenici-
ye kendi borcunu ifadan kaçınma hakkı vermesidir. 

Yüklenici ile iş sahibi akdettikleri sözleşme uyarınca ara ödemeler ka-
rarlaştırılmış olabilir. Böylece, yüklenici inşaatın finansmanını sağlayabi-
lecektir21. Yani, inşaatın ulaşacağı belli aşamalara göre kademeli olarak 
inşaatın o ana kadar meydana getirdiği bölümüne karşılık gelen bedelin 
ödeneceği kararlaştırılmış olabilir. Keza, arsa payı karşılığı inşaat sözleş-
melerinde de inşaat belli seviyelere geldikçe belli arsa paylarının yükleni-
ciye devredileceği kararlaştırılmış olabilir22. Burada, iş sahibi söz konusu 
bedel veya arsa paylarını kademe kademe ara ödemeler halinde ifa etmesi 
gerekirken, bu ara ödemelerde gecikme meydana gelirse o halde yükle-
nici bu defiyi ileri sürerek kendi edimini yerine getirmeyebilir23. Yani, iş 
sahibinin yükümlülüğüne aykırı davranması halinde yüklenici temerrüde 
düşmekten kurtulacaktır. 

III. Yüklenici Temerrüdünün İnşaat Sözleşmelerine Dair Sonuçları

Borçlu temerrüdünün genel sonucu olarak, iş sahibi edimin aynen ifa-
sını ve yüklenicinin kusuru varsa gecikme tazminatı talep edebilir (TBK 
m. 118, 125/1). Temerrüd eğer inşaat sözleşmesi gibi iki tarafa bir borç 
yükleyen sözleşmelerde meydana gelmişse o halde, iş sahibi; aynen ifadan 
vazgeçerek müspet zararın tazminini talep etme hakkını veya sözleşme-
den dönme hakkını kullanabilir (TBK m. 125/2). İş sahibi belirtilen iki 
seçimlik hakkını kullanabilmesi için öncelikle ek süre tayin etmelidir24. İş 
sahibi ek süre tayin ederek, yükleniciden edimini yerine getirmesini talep 
eder. Ek süre tayini, hukuki niteliği itibariyle tek taraflı ulaşması gerek-
li bir irade açıklamasıdır25. Ek süre tayini kural olarak belirli bir şekle 
bağlı değildir. Ancak taraflar tacirse o halde TTK m. 18/3’e göre verilme-
lidir. Ayrıca, yüklenici temerrüde düşmeden ek süre verilemez, ancak, 
yükleniciyi temerrüde düşürecek olan ihtarla da ek sürenin verilmesinde 
bir engel yoktur26. Ek sürenin sonunda da yüklenici halen borcunu ifa 

20 ÇABRİ, s. 420, SEÇER, Öz, “İş Sahibinin Teslim Borcundaki Gecikmeden Dolayı So-
rumluluğu”, İnşaat Hukuku ve Uygulaması, İstanbul, 2017, s. 516.

21 SEÇER, Gecikme, s. 512.
22 SEÇER, Gecikme, s. 513.
23 SEÇER, Gecikme, s. 514.
24 SELİÇİ, Müteahhit, s. 70.
25 KURT, s. 239.
26 KURT, s. 240.
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etmemiş ise o halde iş sahibi seçimlik haklarına başvurabilir. İş sahibi, 
ek süre tayin ederken bunun ne kadar bir süreye tekabül ettiğini tam ve 
açık bir şekilde belirtmelidir. Yani, “eserin makul bir süre içinde teslimini 
istiyorum” şeklindeki bir ifade ek süre tayini anlamına gelmemektedir. 
İş sahibinin yükleniciye vereceği ek sürenin uygun bir süre olması ge-
rekmektedir. Keza, iş sahibi ek süre tayinini hakimden de talep edebilir. 
Verilen ek süre yüklenici bakımından uygun değilse, yani kısaysa o halde 
yüklenici derhal itiraz etmelidir27. Buradaki ek süre tecrübeli bir inşaat 
müteahhidinin yeterli işgücü ve araç gereçlerle sağlayacağı iş hızına göre 
inşaatı teslime elverişli bir halde tamamlaması için gerekli olacak kadar 
olması gerekir28. 

İnşaat sözleşmeleri bakımından yüklenicinin davranışlarından ek süre 
vermenin yararsız olacağı anlaşılıyorsa veya sözleşme kesin bir vadeye 
bağlanmışsa bu hallerde ek süre verilmesine gerek yoktur29.

Ancak, temerrüdün genel sonucu olan aynen ifa ve gecikme tazminatı 
talebini ek süre tayin etmeksizin talep hakkı ise her zaman bakidir30. İşbu 
çalışmada seçimlik haklardan sözleşmeden dönme hakkı ele alındığından 
diğer haklar işaret edilmiş olup, aşağıda sözleşmeden dönme ve buna 
dair sonuçlar incelenecektir. 

A. Eser Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 

Yüklenici temerrüdünün sonuçlarına geçmeden önce eser sözleşmesi-
nin hukuki niteliğini ortaya koymak gerekmektedir. Bu bağlamda, eser 
sözleşmesi ivazlı, şekle tabi olmayan, rızai nitelikte ve tam iki tarafa borç 
yükleyen bir sözleşmedir31. Eser sözleşmesinin ani edimli mi yoksa sü-
rekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme mi olduğu incelenmelidir. Zira, 
bu husus öğretide tartışmalıdır. Alacaklının edimin ifasındaki menfaati-
nin bir an içinde gerçekleşmesi halinde ani edim söz konusudur32. Menfa-
at zamana yayılıyorsa o halde sürekli edim söz konusudur. Burada huku-
ki niteliğin belirlenmesi sözleşmenin feshi halinde feshin ileriye etkili olup 
olmaması bakımından önem taşımaktadır33. Yani, yüklenicinin temerrü-

27 KURT, s. 242.
28 SELİÇİ, Müteahhit, s. 71.
29 AYAN, Serkan, İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara, 2008, s. 219 

vd. 
30 SELİÇİ, Müteahhit, s. 71. 
31 SEÇER, Öz, Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi, Ankara, 

2016, s. 41; KURT, s. 45.
32 ALTINOK ORMANCI, Pınar, Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, İstanbul, 

2011, s. 15.
33 SEÇER, Tam Tazminat, s. 41.
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dü halinde iş sahibinin sözleşmeden dönme hakkına mı yoksa sözleşmeyi 
ileriye etkili feshetme hakkına mı sahip olduğu bu ayrıma göre belirlene-
cektir34. Kural olarak ani edimli borç ilişkileri geçmişe etkili, sürekli borç 
ilişkileri ise ileriye etkili olarak sona ermektedir35.

Eser sözleşmesinin ani edimli nitelikte olduğunu savunan baskın gö-
rüşe36 göre, yüklenicinin eser meydana getirme borcunun ani edimli ol-
duğu, eserin meydana getirilmesindeki aşamaların iş sahibi bakımından 
ifa yararı sağlamaması sebebiyle, yüklenicinin borcunun ancak eseri ta-
mamlayarak iş sahibine teslim ettiği anda ifa edilmiş olduğu ileri sürül-
mektedir37. 

Eser sözleşmesinin sürekli borç ilişkisi niteliğinde olduğunu savunan 
görüşe38 göre, yüklenicinin borcu bir iş görme borcu olduğundan bu borç 
sadece edim sonucunun sağlamasından ibaret olamayacağını, inşaatı 
meydana getirirken yüklenicinin yaptığının -inşa ettiği kısmın- ifa etkisi 
olduğundan dolayı mezkûr sözleşmenin sürekli borç doğurduğu ileri sü-
rülmektedir39. 

Eser sözleşmesinin ani-sürekli karmaşığı bir niteliğe sahip olduğunu 
savunan görüşe göre, yüklenicinin borçlandığı edimi yerine getirmek için 
yaptığı iş görme faaliyetleri sadece ifaya hazırlık faaliyetleri olarak nitelen-
dirilemez. Burada, yüklenicinin asli edim yükümlülüğü kapsamına sadece 
iş görme sonucu, yani inşaat, dahil değil iş görme faaliyetleri de dahildir. 
Bu bağlamda, iş sahibinin bedel ödeme borcu sadece eserin değil ayrıca 
eserin oluşturulması için de yapılan faaliyetlerin karşılığıdır40. Hal böyle 
iken, eser sözleşmesi ifanın bir anda gerçekleştiği ani edimli sözleşmeden 
farklılık arz etmektedir. Zira, eser tamamen bitirilip teslim edilmedikçe, 
arada geçen süre boyunca yapılan iş görme faaliyetleri de yükleniciyi asli 
edim borcundan kurtarmayacağından, ortada tam anlamıyla süreklilik 
arz eden bir borç ilişkisi de yoktur41. 

34 KURT, s. 49.
35 ÖZ, Turgut, İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul, 1989, s. 12-13.
36 SEÇER, Tam Tazminat, s. 53; SELİÇİ, Özer, Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden 

Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul, 1977, s. 26; ÖZ, Dönme, s. 20; 
ZEVKLİLER, Aydın/ GÖKYAYLA K. Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 15. 
Bası, İstanbul, 2015, s. 502-503.

37 SEÇER, Tam Tazminat, s. 42.
38 ALTINOK ORMANCI, s. 17, 42.
39 SEÇER, Tam Tazminat, s. 43.
40 SEROZAN, Rona, Sözleşmeden Dönme, 2. Bası, İstanbul, 2007, s. 166.
41 KURT, s. 52.
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B. Sözleşmeden Dönme Kavramı ve Fesihten Farkı

Bir sözleşmeden doğan borç ilişkisinin sona erme biçimi doğal olarak 
bu borç ilişkisinden doğan borçların tamamının tam bir şekilde yerine 
getirilerek ifa edilmesi suretiyle olur. Ancak, borçlunun borcunu hiç veya 
zamanında yerine getirmediği durumlarda alacaklıya sözleşmeden dönme 
gibi birtakım haklar tanınmıştır. Bu halde alacaklı sahip olduğu hakkı 
tek taraflı irade beyanıyla sözleşme kurulmadan önceki durumun tesisini 
temin edebilir42.

Sözleşmeden dönme kavramının tam olarak ifade edilebilmesi için ön-
celikle bu kavramın fesihten olan farkını ortaya koymak gerekmektedir. 
Keza, Yargıtay fesih hakkı için ileriye etkili fesih, dönme hakkı içinse ge-
riye etkili fesih ifadelerini kullanmaktadır. Fesih hakkı dönme hakkından 
ayrı olarak sürekli borç ilişkilerini ileriye etkili sonuç doğurmak üzere 
sona erdiren bir hak iken43 dönme hakkı ise ani edimli borç ilişkilerini 
sona erdiren bir haktır44. Dolayısıyla, eser sözleşmesi -inşaat sözleşmesi- 
baskın görüş doğrultusunda ani edimli olarak kabul edildiğinde, yükle-
nicinin borcunun teslimine kadarki yapılan faaliyet süreklilik arz ediyor-
muş gibi olsa da iş sahibinin menfaati teslimle gerçekleşeceği için dönme 
geriye etkili olacaktır. Fesih hali vuku bulduğunda, tarafların henüz ifa 
etmemiş oldukları edimler sona ermekteyken, daha önce doğmuş olan 
haklar ve borçlar ile yerine getirilmiş olan edimler geçerliliğini korumaya 
devam etmektedir. Ayrıca, dönme hakkının kullanılması için sözleşme-
deki yükümlülüklere aykırı bir davranışın bulunması gerekirken, fesih 
hakkında böyle bir şart aranmamaktadır. Son olarak ise fesih halinde 
müspet zarar talep edilirken, dönme halinde menfi zarar talep edilebilir. 

Sözleşmeden dönme hakkı, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler-
de sözleşmenin kurulmasından önceki durumun tesis edilmesine olanak 
tanıyan tek taraflı varması gerekli bir irade beyanıyla kullanılan ve şekle 
bağlı olmayan bozucu yenilik doğuran bir haktır45. Burada kural olarak 
şekle tabilik aranmasa da, TTK m. 18/3 uyarınca tacirler arasında bu 
beyanın noterden çekilecek ihtarname ile veya telgrafla yahut taahhütlü 
mektupla ya da güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik 
posta sistemi ile yapılacağı belirtilmiştir. Tacir olan iş sahibi yükleniciye 
inşaat sözleşmesi gereğince yaptırdığı inşaat ticari işletmesi ile ilgiliyse bu 
yollardan herhangi birisi ile bildirimde bulunmalıdır. Fıkrada belirtilen 

42 SEROZAN, s. 44. 
43 SELİÇİ, Sürekli, s. 115; SEÇER, Tam Tazminat, s. 42; ALTINOK ORMANCI, s. 172.
44 SEROZAN, s. 118-120.
45 SEROZAN, s. 58; SELİÇİ, Sürekli, s. 210. 
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yolların ispat şartı olduğu kanunun gerekçesinde belirtilmiştir. Tacirin 
sözleşmeden dönme beyanı karşı tarafça ikrar edilirse dönme beyanının 
varlığı çekişmeli olmaktan çıkacaktır46 veya tacir fıkrada belirtilen yön-
temlerden biri ile sözleşmeden dönerse yine ispat bakımından bir sorun 
ortaya çıkmayacaktır. Ancak, taraflar tacir olup da sözleşme konusu edim 
tarafların ticari işleriyle ilgili değilse bu takdirde dönme için yukarıdaki 
şekil şartı aranmaz. 

Belirtmekte fayda var ki, arsa payı inşaat sözleşmelerine özel olarak 
Yargıtay her iki tarafında mahkemeye başvurarak sözleşmeden dönebile-
ceği içtihadındır47. 

C. Dönme Hakkının Kullanılması ve Sonuçları

Sözleşmeden dönme hakkını kullanmayı haiz olan hak sahibi inşaat 
sözleşmeleri bakımından arsa sahibidir. Arsa sahibi veya bir başka de-
yişle iş sahibi dönme hakkını kendisi veya yetkili temsilcisi aracılığıyla 
yalnızca bir kez kullanabilir48. 

İş sahibinin sözleşmeden dönmesi için yüklenicinin kusurlu olması 
şart değildir. İş sahibi, kusuru olmadan temerrüde düşen yükleniciye 
karşı da sözleşmeden dönebilir. Ancak, yüklenici temerrüde düşmede 
kusursuz olduğunu ispatlayamaz ise o halde iş sahibi sözleşmeden dön-
me ile birlikte olarak yükleniciden olumsuz (menfi) zararın tazminini de 
isteyebilir. Bu bağlamda dönme hakkının sonuçlarının daha iyi anlaşıla-
bilmesi için hakkın sonuçları bakımından ileri sürülen görüş ve teorileri 
incelemek gerekmektedir. Buna göre;

1. Klasik Dönme Teorisi

Klasik Dönme Teorisine göre, geçerli olarak kurulmuş olan sözleş-
me alacaklının dönmesi ile birlikte geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. 
Yani, sözleşme hiç kurulmamış olarak kabul edilir49.

a. Sebepsiz Zenginleşme Görüşü

Sebepsiz Zenginleşme Görüşüne göre sözleşmenin geçmişe etkili ola-
rak ortadan kalkması ile önceden ifa edilmiş olan edimlerin hukuki da-
yanağı olan sebebi sona ermiş olduğundan ve kazandırmalar bir tasarruf 
işlemiyle yapılmış olsa dahi kendiliğinden hak sahibine dönmeyeceğinden 

46 KARABAĞ BULUT, s. 235.
47 Yarg. 15. HD., 3.3.2015 T., 2014/2458 E., (www.kazanci.com). 
48 SEROZAN, s. 51.
49 SELİÇİ, Sürekli, s. 208; ŞAHİN, Turan, Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Eseri Teslim 

Borcunu İfada Temerrüdü, Ankara, 2012, s. 277.
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TBK m. 77/2 hükmü uyarınca ifa edilmiş olan edimlerin sebepsiz zengin-
leşme hükümleri gereğince iadesi gerekmektedir50. Dolayısıyla, ifa edilmiş 
edimlerin ifası bakımından sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanaca-
ğından bunların talebi için zamanaşımı süresi de dönme beyanının ulaş-
masından itibaren iki yıldır51.

b. Kanuni Borç İlişkisi Görüşü

Sebepsiz zenginleşme görüşü çerçevesinde hükümsüz kalan sözleşme 
gereğince yapılmış olan ifa sebepsiz zenginleşme hükümlerince talep edi-
leceğinden, burada uygulanacak olan iki yıllık zamanaşımı süresi yerine 
daha uzun bir zamanaşımı süresinden faydalanmak adına kanuni borç iliş-
kisi görüşü ortaya çıkmıştır52. Kanuni Borç İlişkisi Görüşü’ne göre, sözleş-
meden dönme ile sözleşme yine ortadan kalkmaktadır; ancak iade talepleri 
bakımından dayanak sebepsiz zenginleşme değil, sözleşmeden dönme üze-
rine taraflar arasında doğan kanuni borç ilişkisi olduğudur53. Buna göre, 
dönme üzerine açılacak iade davası da sözleşmeden doğduğu için TBK m. 
146’da öngörülmüş olan on yıllık zamanaşımına tabi olacaktır. 

c. Ayni Etkili Dönme Görüşü

Ayni Etkili Dönme Görüşüne göre, tasarruf işlemlerinin sebebe bağ-
lılığı ilkesinin bir sonucu olarak sözleşmeden dönme ile borçlandırıcı 
işlem ortadan kalkar. Buna bağlı olarak da yapılmış olan tasarruf işle-
mi de etkilenir54. Yani, sebepten soyut tasarruf işlemleri dönme üzerine 
sebepsiz zenginleşme niteliği kazanır ve bu yüzden, dönülen sözleşmeye 
dayanılarak kazanılmış olan ayni hakların da devralana hiç geçmediği ka-
bul edilir. Bu görüşe göre, taşınmazlar bakımından iade hukuki sebebin 
ortadan kalkması ile yolsuz hale gelen tescil tapu sicilinin düzeltilmesi 
davası ile sağlanır55. Tapu sicilinin düzeltilmesi davası zamanaşımına tabi 
değildir56. 

Ancak, iyiniyetli üçüncü kişilerin iktisapları ile aynen iadenin mümkün 
olmadığı iş görme ve kullandırma bakımından iade sebepsiz zenginleşme 
hükümlerine göre talep edilir ve iki yıllık zamanaşımı uygulanır57. 

50 ŞAHİN, s. 277.
51 ŞAHİN, s. 277.
52 AYAN, s. 226-267; BUZ, Vedat, Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, 2. 

Basım, Ankara, 2014, s. 120.
53 BUZ, s. 121.
54 AYAN, s. 267; BUZ, s. 121.
55 ŞAHİN, s. 279.
56 AYAN, s. 267.
57 BUZ, s. 121-122.
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2. Yeni Dönme (Dönüşüm) Teorisi

Yeni dönme (dönüşüm) teorisine göre, sözleşmeden dönme ile sözleş-
me ilişkisi ortadan kalkmayıp sadece içerik değiştirir. Sözleşmenin konu-
su artık kararlaştırılmış olan borç ve yükümlerin yerine getirilmesi değil, 
bunların yerini alan sözleşmeyi tasfiye etme borcu olur58. Yani, sözleşme 
ile kararlaştırılmış olan borçların yerini geri verme borçları alır59. 

Bu halde, sözleşme geçerliliğini korumaya devam ettiği için sözleşme 
uyarınca yapılan tasarruflar ve bunlar sayesinde kazanılan ayni haklar da 
geçerliliğini korumaya devam eder. Dolayısıyla, sözleşmeye göre kazanıl-
mış olan ayni hakların kendiliğinden devredene dönmesi mümkün değil-
dir. Lakin, dönme ile birlikte tarafların edimleri artık geri verme borcu 
olduğundan kazanılmış olan ayni hakların iadesi gerekmektedir. Burada 
tarafların iade talepleri sözleşmeye dayandığından talep hakları ayni ol-
mayıp şahsidir60. Yani, iadeye ilişkin olarak ne sebepsiz zenginleşmeden 
kaynaklı bir talep ne de yasadan kaynaklanan özel bir iade talebi vardır. 
İfa edilen edimlerin iadesi sözleşmeden kaynaklı bir borcun ifasını iste-
mek gibidir61. İade talepleri ve menfi zarar talepleri TBK 146’daki on yıllık 
zamanaşımına tabidir. 

Bu teoriye göre, talep hakkı ayni olmayıp şahsi olduğundan, arsa payı 
karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde yüklenicinin iş sahibinden dev-
raldığı arsa paylarını yükleniciden satın alan üçüncü kişinin hakkı, kaza-
nımı korunur. Çünkü, iş sahibi iade talebini sadece yükleniciye karşı ileri 
sürebilir. Burada, iş sahibi üçüncü kişiden talep edemediği arsa payları 
için ancak yükleniciden parasal değerinin iadesini talep edebilir62. Ancak, 
üçüncü kişi arsa payını iktisap ederken iş sahibine zarar verme kastı taşı-
yorsa o halde iş sahibi talebini üçüncü kişiye karşı yöneltebilir63. 

3. Yargıtay’ın Görüşü

Yargıtay, sözleşmeden dönme ile sözleşmenin geçmişe etkili olarak or-
tadan kalktığını kabul etmiştir64. Yargıtay, bazı kararlarında dönme so-
nucunda doğan iade bakımından hukuki temelin sebepsiz zenginleşme65, 
bazı kararlarında ise iadenin kanundan kaynaklandığını belirterek iade 

58 ALTINOK ORMANCI, s. 196-197.
59 SELİÇİ, Sürekli, s. 209-210; AYAN, s. 268; ŞAHİN, s. 280; BUZ, s. 123.
60 AYAN, s. 268.
61 ŞAHİN, s. 280.
62 KURT, s. 328-329.
63 SEROZAN, s. 95.
64 Yarg. 13. HD. 3.2.1981 T., 1980/7134 E., 1981/692 K. (www.kazanci.com).
65 Yarg. 15 HD. 5.11.1990 T., 1990/1352 E., 1990/4599 K. (KURT, s. 296).
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taleplerini on yıllık zamanaşımına tutmuştur. İadenin kapsamını ise, se-
bepsiz zenginleşme hükümlerine göre belirlemektedir. Yani, bu iade ta-
leplerinin şahsi olduğunu kabul etmektedir. Ancak, arsa payı karşılığı 
inşaat sözleşmelerine ilişkin kararlarında ise, iş sahibinin sözleşmeden 
dönmesiyle önceden yükleniciye devredilen taşınmaz mülkiyetinin kendi-
liğinden eski malike döneceğini belirterek, burada da ayni etkili dönme 
görüşünü uygulamaktadır66.

D. İnşaat Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları

1. İade Bakımından

Sözleşmeden dönen iş sahibi bedel ödeme borcundan kurtulurken, 
yüklenici de inşaatı yapma borcundan kurtulmaktadır. Dönmeden önce 
iş sahibi yükleniciye bedel ödemesinde bulunmuş ise bunu tamamen geri 
isteyebilirken, yüklenici de iş yerine getirdiği malzeme ile dönme anına 
kadar yaptığı ve iş sahibi bakımından yararlanılabilir nitelikte işler varsa 
bunların değerinin kendisine iadesini talep etme hakkı olacaktır. Bu du-
rum arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde iş sahibi yükleniciye arsa 
payı devretmişse, bu devredilen arsa payının yeniden kendi adına tekrar 
tescilini talep şeklinde ortaya çıkmaktadır67.

Bundan sonraki açıklamalar klasik dönme teorisi çerçevesinde yapıla-
caktır. Sözleşmeden dönme anında taraflar o ana kadar henüz herhangi 
bir ifada bulunmamışlar ise o takdirde bir sorun teşkil edecek durum 
yoktur. Bu andan sonra taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak ifa talep 
edemeyecekleri gibi ifanın gerçekleşmemesinden dolayı da herhangi bir 
tazminat talebi de söz konusu olamayacaktır. Ancak, sözleşmeden dön-
me anında yerine getirilmiş borçlar veya hazırlık faaliyetleri kapsamında 
yapılmış olan kazandırmalar var ise bunların iadesi mümkün olacaktır. 
Sözleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkacağından kural olarak da 
bu taleplerin dayanağı sebepsiz zenginleşme hükümleri olan Türk Borç-
lar Kanunu’nun 77-82 numaralı maddeleri çerçevesinde olacaktır. Buna 
göre, iş sahibi olan arsa sahibi sözleşmeden dönme anından önce yükle-
niciye ödemiş bulunduğu bedeli sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçeve-
sinde talep edecektir. Aynı şekilde yüklenici de inşaat hasebiyle iş sahi-
binin malvarlığına kazandırmış olduğu değerleri de sebepsiz zenginleşme 
kapsamında talep edebilecektir. 

Burada iadenin nasıl yapılacağı sorusu gündeme gelmektedir. İade 
şartlar elverdiği ölçüde kural olarak aynen yapılır. Tabii, bu her zaman 

66 KURT, s. 297.
67 ÖZ, Turgut, İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul, 2016, s.172. 
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mümkün olmadığı için, aynen iade yapılamadığı takdirde iadenin değer 
olarak yapılması gerekir. Bu noktada ilk olarak yapının ne olduğunu in-
celemek daha yerinde olacaktır. Bu bağlamda, nelerin taşınmaz olduğunu 
ele alıp, ardından da yüklenicinin dönme anına kadar meydana getirmiş 
olduğu yapının nasıl -eğer mümkünse- iade edileceği ortaya konmuş ola-
caktır. Taşınmaz mülkiyetinin konusuna TMK m. 704 uyarınca; arazi, 
tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilmiş bağımsız ve sürekli haklar ve 
kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler girer. Görüleceği üzere, 
yüklenicinin sözleşmeden dönülmesi anına kadar meydana getirdiği in-
şaat -yapı- TMK’ ya göre taşınmaz mülkiyetinin konusuna dahil değildir.

Yüklenicinin sözleşme kapsamında yüklendiği edimin yani yapma bor-
cunun konusu eğer baraka veya benzeri taşınır bir inşaat ise o halde bu 
yapılar taşınmaz olan arsanın mülkiyetine tabi değildir; malzeme sahi-
bi olan yüklenicinin mülkiyetindedir68. Dolayısıyla, yüklenici bu yapıyı 
ve malzemelerini iş sahibinin arsasından söküp alma konusunda iade 
talebinde bulunabilir. Yüklenici hasara uğramadan malzemelerini söküp 
alma imkanı varken bunun yerine malzemelerin değeri kadar bedel talep 
edemez.

Yüklenicinin edimi iş sahibinin arsasının üzerine bir taşınmaz inşa 
etmek ise, o halde inşaatın başladığı andan itibaren inşaat arazinin bü-
tünleyici parçası olur ve inşaatın mülkiyeti arazinin mülkiyetinin sahibi-
ne geçer69. Bu halde, dönmeye kadarki yapılmış olan kısmın iadesinde 
inşaatın kaldırılması aşırı masraf ve zarara yol açacağından aynen iade 
kuralının uygulanması makul değildir70. Bu yüzden, iş sahibi yükleniciye 
inşaatın kalmasına karşılık olarak bir bedel ödemelidir. Ancak bu bedel, 
yapılan kısmın karşılığı değil sebepsiz zenginleşmeden kaynaklı iade ta-
lebinde yüklenicinin iş görme ediminin yani işçilik ve malzeme masrafla-
rının karşılığıdır. 

İade kural olarak sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanacak diye 
belirttiysek de bazı hallerde kanunun diğer hükümlerine de başvurulma-
sı gündeme gelebilir. Örneğin, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde 
iş sahibinin yükleniciye önceden devretmiş olduğu payların iadesi talebi 
sebepsiz zenginleşmeye dayanan tescile zorlama davası ile değil, istihkak 
talebi niteliğinde olan yolsuz tescilin düzeltilmesi davası ile gerçekleştiril-
melidir. Çünkü, TMK m. 1024/2 uyarınca taşınmaz mülkiyetinin devrini 
sağlayan tescilin sebebe bağlı olması gerekir. Burada da, sözleşme geçmi-
68 KURT, s. 308.
69 DEMİR, Mustafa Duhan, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü 

Sebebiyle Sona Ermesi, Ankara, 2017, s. 93; ŞAHİN, s. 284.
70 KURT, s. 309.
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şe etkili olarak ortadan kalkacağından ötürü yüklenici adına yapılan tes-
cil, tescil anında var olan sebep de yok sayılacağından, yolsuzlaşacaktır. 
Hal böyle iken iş sahibi söz konusu payların mülkiyetini hiç kaybetmemiş 
sayılacağı için ayni hakkına dayanan tescilin düzeltilmesi talebini zama-
naşımına tabi olmaksızın ileri sürebilecektir. Keza, yüklenici sözleşmeden 
dönülmeden evvel kendisine iş sahibi tarafından devri sağlanan payları 
üçüncü kişilere devretmişse yine iş sahibi onların iyiniyetli olmadıklarını 
ispat edebildiği an bu davayı payı devralan üçüncü kişilere karşı da TMK 
m. 1024/1 uyarınca ileri sürebilecektir. Yargıtay, arsa sahibini korumak 
için çoğunlukla yükleniciden arsa payı devralan üçüncü kişilerin inşaatın 
durumunu ve bu payların yüklenici tarafından iş sahibine geri vermek 
zorunda kalma ihtimalinin varlığını araştırıp bilme yükümlülüğünde ol-
duğunu kabul etmektedir71. Yani, Yargıtay üçüncü kişinin iyiniyetli olma-
dığını kabul ederek, bir kötüniyet karinesi öngörmüştür.

Üçüncü kişiler yüklenici ile aralarında noterde yaptıkları bir satış vaa-
di sözleşmesi ile alacak hakkı kazanmışlar ise bu alacak hakkının iyiniyet 
öne sürülerek sözleşmeden dönme halinde korunması olanaksızdır. An-
cak, söz konusu sözleşme tapuya şerh verilmişse bu takdirde iyiniyetin 
korunup korunmayacağı incelenmelidir. TMK m. 1023’de yer alan “Tapu 
kütüğünde tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni 
hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.” hükmü şerhler ba-
kımından da uygulama alanı bulup bulmayacağı hususunda karşıt görüş-
ler vardır. Görüşlere değinmeden evvel, kişisel hakların şerhinin etkisini 
incelemek gerekir. Bu kapsamda iki görüş vardır. Şerh edilen kişisel hak-
tan doğan istemin ayni etkililiği görüşüne göre, şerh edilen kişisel hakka 
ilişkin borç ilişkisi şerhten sonra da taraflar arasından devam eder. Bu-
rada, kişisel hakkın borçlusu veya muhatabı değişmez ve sonradan taşın-
maz üzerinde ayni hak kazanan diğer kişilere karşı da ileri sürülebilir72. 
Eşyaya bağlı borç görüşüne göre ise, şerhten sonra taşınmazın her maliki 
kendi mülkiyeti esnasında doğacak borç ile yükümlü olur73. Kurt’a göre, 
kanunun tescile bağlı olarak düzenlediği korumanın kıyasen genişletile-
meyeceği için şerhler iyiniyetin korunmasından faydalanamayacaktır74. 
Erman ve Şahin’e göre ise, üçüncü kişi yüklenici ile yapmış olduğu satış 
vaadi sözleşmesini tapuya şerh ettirmişse dönme anına kadar yüklenici 
gerçek malik olduğundan75, yükleniciye devredilmiş olan arsa paylarının 

71 Yarg. 23. HD., 1.10.2015 T., 2015/4794 E., 2015/6182 K. (www.kazanci.com). 
72 SARI, 292.
73 SARI, 292.
74 KURT, s. 175.
75 ŞAHİN, s. 293.
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iptal edilerek iş sahibi adına tescilinin talebi halinde şerhin etkisi devam 
edecektir. Bu halde, üçüncü kişi satış vaadinden doğan hakkını şerhin 
etkisini devam ettirmesinden dolayı iş sahibine -arsa sahibine- karşı ileri 
sürebilecektir76.

Yargıtay, kararlarında kat karşılığı inşaat sözleşmesinden dönüldük-
ten sonra iade taleplerinin sebepsiz zenginleşmenin iadesi talebi olarak 
değerlendirmiştir77. Ancak, Yargıtay kat karşılığı inşaat sözleşmesinde 
arsa sahibinin yükleniciye devrettiği arsa paylarını avans olarak değerlen-
dirmekte78 ve yüklenici ancak edimini ifa ederse mülkiyete hak kazanır 
demektedir. Buna bağlı olarak da, kazandırılan taşınmaz mülkiyetinin 
iadesi açısından istihkak talebiyle tapu sicilinin düzeltilmesi davası -TMK 
m. 1025- açılmalıdır79. İstihkak talebiyle açılan davada zamanaşımı yok-
tur.

 Yeni dönme görüşüne göre ise, sözleşme çerçevesinde ifa edilmiş olan 
borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri geçmişe etkili olarak ortadan kalkma-
yıp, sözleşme halen geçerli kalarak dönmeyle birlikte bir tasfiye ilişkisi 
meydana gelir. Yani bu görüşe göre, dönmeyle birlikte kazandırılmış olan 
taşınmaz mülkiyeti -arsa payı- kendiliğinden arsa sahibine dönmez. Dön-
meyle birlikte tasfiye ilişkisi meydana geleceğinden sebepsiz zenginleşme-
ye dayalı tapu kaydının düzeltilmesi davası açılmalıdır. Sebepsiz zengin-
leşme dayalı açılan davada ise zamanaşımı 2 yıldır. 3. kişi yükleniciden 
mülkiyeti devraldığı halde ise, yeni dönme görüşüne göre, iade talebi tas-
fiye ilişkisine dönen sözleşmeden kaynaklanan şahsi nitelikli bir haktır80. 
Dolayısıyla, üçüncü kişi mülkiyeti kazanır. 

Sözleşmeden dönme sonucu olarak bir bedel olan para iadesi olacak-
sa veya yapılan işin karşılığı olarak para talep edilecekse o halde, iade 
edilecek olan bedele -paraya- veya işin karşılığı olan bedele TBK m. 117 
uyarınca zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren temerrüt faizi yü-
rütülür. Zenginleşme anı ise, dönme beyanının karşı tarafa ulaştığı andır.

2. Olumsuz Zarar Bakımından

Yüklenici temerrüde kusurlu olarak düşerse iadenin yanında iş sahibi 
olumsuz (menfi) zararını da talep edebilir. Menfi zarar alacaklının, borç-
lunun temerrüdü nedeniyle sözleşmeden dönmesi nedeniyle uğradığı za-

76 ERMAN, Hasan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3. Basım, İstanbul, 2010, s. 186; 
ŞAHİN, s. 293-294.

77 Yarg. 15 HD., 6.11.2003 T., 2003/1884 E., 2003/5280 K. (www.kazanci.com).
78 Yarg. 15. HD., 17.6.2010 T., 2009/1989 E., 2010/3468 K. (www.kazanci.com).
79 KURT, s. 316-317.
80 KURT, s. 315.
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rardır81. Burada, alacaklı olan iş sahibinin zarar tazmin talebi sözleşme 
hiç yapılmasaydı uğranmayacak olan zarar kalemlerini içerir. Bir başka 
deyişle, menfi zarar -olumsuz zarar- alacaklının malvarlığının sözleşme-
den dönmeden sonra içinde bulunduğu durum ile böyle bir sözleşme ya-
pılmamış olsaydı içinde bulunacağı durum arasındaki farktır82. Yani, ya-
pılan masraf ve meydana gelen kayıpların dayanağı sözleşmeye olan inanç 
olmalı ve bunların arasında illiyet bağı mevcut olmalıdır. Sözleşmeden 
dönme ile istenecek olan zarar müspet zarar olmayıp menfi zarar oldu-
ğundan, bu kapsamda dönme halinde zamanında ifa etmeme durumun-
da ödenmesi talep edilebilecek olan cezai şart ve kira geliri kaybı talep 
edilemez. Ancak dönme halinde ifaya ekli cezai şartın sözleşmede talep 
edilebileceği karar altına alınmışsa bu takdirde talep mümkündür83.

Zarar kalemleri olarak sözleşme yapma masrafları, edimin ifası için 
yapılan masraflar, dönme nedeniyle yapılan masraflar ve iş sahibinin 
üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı cezai şart tutarları gibi giderler 
sayılabilir84. Sözleşme yapma masraflarının içeriğine de sözleşme görüş-
meleri için yapılmış olan seyahat, konaklama, davet masrafları, noterlik 
giderleri gibi kalemler girer. Keza, sözleşme için hazırlanmış olan plan, 
proje, inşaatın yapılacağı arsayı hazırlama ve boşaltma masrafları da 
olumsuz zararın kapsamındadır85. 

Ayrıca, sözleşme uğruna feda edilen değerler de olumsuz zarar olarak 
sayılabilir. İş sahibinin arsasında var olan sağlam evini daha büyük bir 
apartman veya ev yaptırmak için yıktırması örnek olarak gösterilebilir. 
Ancak, ev yıkılmaya mahkum idiyse yıkılan ev bu halde olumsuz zarar 
kapsamında düşünülemez. İş sahibinin yükleniciye verdikleri tahrip veya 
zayi edilmiş veya elden çıkarılmışsa bunların değeri de pek tabii olumsuz 
zarar kapsamındadır. Burada da arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi için 
yüklenicinin kendisine verilen arsa payını üçüncü kişiye devretmesi ve iş 
sahibinin bu devredilen payı geri alamaması hali örnek olarak verilebilir. 

İş sahibi sözleşmeye duyduğu güven ve yüklenicinin sözleşmeye sa-
dık kalarak işi bitirebileceğine olan inancı sebebiyle üçüncü kişilere karşı 
borç altına girdiyse bu borç da olumsuz zarar kapsamına girer. İş sahi-
binin yapılacak iş için yüksek faizle almış olduğu kredinin faizi olumsuz 
zarar giren örnek olarak verilebilir. 

81 ŞAHİN, s. 306.
82 ŞAHİN, s. 306; AYAN, s. 278.
83 ŞAHİN, s. 307; AYAN, s. 278-279.
84 AYAN, s. 279.
85 ÖZ, İnşaat, s. 178.
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Yine iş sahibi sözleşmenin ifa edileceğine güvenerek bu düşünceyle 
daha elverişli şartlarda üçüncü kişilerle sözleşme yapma fırsatlarını ka-
çırmış olabilir. Bunlar da olumsuz zarar kapsamına girecektir. Örneğin, 
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak isteyen iş sahibine %50 pay-
laşım teklif eden yüklenicinin teklifi cazip geldiği için %60 pay isteyen 
yükleniciyi reddeden iş sahibi yaptığı sözleşmeden döndüğünde piyasa 
şartları değiştiğinden artık %70’den az paya iş yapacak yüklenici kalma-
mışsa, %10 arsa payı değerinde olumsuz zarara uğramış sayılacaktır. 
Keza, hali hazırdaki yükleniciyle tamamen aynı şartları teklif eden bir 
başka yükleniciyi reddeden iş sahibi, hali hazırdaki yüklenici temerrüde 
düştükten sonra sözleşmeden dönünce işi aynı şartları teklif eden diğer 
yükleniciye verseydi muhtemel bitiş tarihi ile işi şu anda başkasına ver-
diğinde muhtemel biteceği tarih arasındaki, gecikme zararını da olumsuz 
zarar olarak isteyebilecektir. 

Hemen belirtmekte fayda vardır ki, iş sahibi uğradığı menfi zararı is-
pat etmek zorundadır86. Bu noktada, iş sahibinin malvarlığında meydana 
gelen fiili azalma ile temerrüde düşen yüklenici ile dönülen sözleşmeyi 
yapması arasında uygun illiyet bağının ispatı yeterlidir87. 

Bir diğer olumsuz kalem olarak ise, yüklenicinin yürüttüğü işlemlerle 
ilgilenmek zorunda kaldığı için iş sahibi kendi mesleki faaliyetlerini ger-
çekleştirememişse veya bunları ihmal etmişse ve dolayısıyla da bu süre 
içerisinde geliri azalmışsa bu fark da olumsuz zarar kapsamındadır. 
Örneğin, tarımsal arazi üzerine yapılacak inşaat için arazideki tarımsal 
faaliyet durdurulmuş ve bu tarımsal faaliyetten gelir elde edilememişse, 
yüklenici temerrüdü sebebiyle iş sahibi sözleşmeden döndüğünde elde 
edemediği tarımsal geliri olumsuz zarar kapsamında talep edebilecektir88.

3. Dönmenin Geçmişe mi İleriye mi Etkili Sayılacağı Konusunda 
Yargıtay’ın Görüşü

Borçlu temerrüdü üzerine alacaklının sözleşmeden dönmesi TBK m. 
125/3 hükmünde açıkça geçmişe etkili sayılmasına rağmen, inşaat söz-
leşmelerinde yüklenicinin yapının çoğunu bitirmişken borçlu temerrüdü-
ne düşmesi üzerine dönmenin geçmişe etkili sayılmasını89 hakkaniyete 
aykırı bulanlar olmuştur90. Bu eleştirinin temelinde inşaat sözleşmesini 
ani edimli bir sözleşme değil sürekli ifa özelliği taşıyan ani-sürekli karma-
sı bir sözleşme sayan görüş bulunmaktadır. Borçlu temerrüdüne ilişkin 

86 ŞAHİN, s. 314.
87 BUZ, s. 252; ŞAHİN, s. 314.
88 ÖZ, İnşaat, s. 180.
89 SELİÇİ, Sürekli, s. 213.
90 GÖKYAYLA, K. Emre, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde, Mahkemece Sözleş-
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olan TBK m. 125/3 hükmü satış ve trampa gibi ani edimli sözleşmeleri 
göz önünde tutarak hazırlanmıştır. Satış ve trampa gibi sözleşmeler tek 
bir anda zamana yayılmadan ifa edilen sözleşmelerdir91. Bu yüzden, söz 
konusu hükümleri sürekli ifa özelliği taşıyan sözleşmelere niteliklerine 
uydurularak uygulanması gerekmektedir. Sürekli edimli sözleşmeler de 
ifasına başlandıktan sonra geçmişe etkili olarak değil geleceğe etkili ola-
rak feshedilebilir92. Burada, sözleşmeden dönmenin, inşaatın ne kadarı-
nın bitmiş olduğuna bakılıp TMK m. 2 ışığında, inşaatın çoğu bitmiş ise 
ileriye etkili fesih olarak sonuç doğuracağının kabul gerekir. 

Bu bağlamda, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararıyla da bu husus ke-
sinleşmiştir. Söz konusu kararda, dönmenin ileri etkili fesih sayılmasının 
asgari şartı olarak inşaatın çoğunun bitmiş olması aranmıştır93. İlerleyen 
dönemlerde Yargıtay, yüklenicinin temerrüdü sebebiyle sözleşmenin sona 
ermesi halinde, dönmenin ileriye etkili sonuç doğurabilmesi için inşaatın 
%90 veya daha fazlasının bitmiş olmasını aramıştır94. Aksi halde Yargı-
tay’a göre dönme geçmişe etkili sonuç doğuracaktır. 

Buna göre, iş sahibinin dönme beyanı inşaatın çoğu bitmiş sözleşme-
lerde ileriye etkili fesih sayılınca, fesih anına kadar toplam işin ne kadarı 
bitmiş ise yüklenici de sözleşmedeki bedelin aynı oranına hak kazanmış 
olacaktır. Yani, sözleşmeden dönme ile yüklenicinin inşaatı yapma borcu 
sona erecek ve sözleşmedeki bedel bitmemiş kısmın oranı kadar indirile-
cektir. Örneğin, 100.000-TL bedel ile inşaat yapan yüklenici işin %80’ini 
bitirdiğinde temerrüde düşmüş ise ve iş sahibi sözleşmeyi feshetmişse 
sadece 80.000-TL kadar bedel alabilecektir. Bedel arsa payı olarak ka-
rarlaştırılmış ise, bu halde eksik kalan kısmın oranı kadar arsa payından 
indirim yapılacaktır. Şöyle ki, %50-%50 paylaşılmak üzere 20 bağımsız 
bölümü olan bir apartman inşa edecek yüklenici inşaatın %80’ini bitmiş-
ken temerrüde düşmüşse bu yüzden de iş sahibi sözleşmeden dönerse 
ve bu dönme ileriye etkili fesih olarak kabul edildiğinde, yüklenicinin 10 
olan bağımsız bölüm sayısı %20 kadar azaltılacak ve 8’e düşecek olup, 8 
bağımsız bölüm karşılığı kadar arsa payı verilecektir95. 

Önemle belirtilmesi gerekir ki, ileriye etkili feshin bir sonucu da yükle-

menin Feshine Karar Verilen Hallerde İfaya Eklenen Ceza Koşunun Akıbeti”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, S. 19, Özel Sayı, 
2017, s. 54-55.

91 ALTINOK ORMANCI, s. 33-34.
92 ALTINOK ORMANCI, s. 172.
93 Yarg. HGK, 25.1.1984 T., 1983/2 E., 19983/3, K. 1984/1 (RG no: 18325). 
94 Yarg. 15. HD. 14.1.2004 T., 2003/3057 E., 2004/88 K. (www.kazanci.com).
95 ÖZ, İnşaat, s. 182.
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nici kusurlu olarak temerrüde düştüğünde, iş sahibinin bu yüzden uğra-
dığı zararın tazminini de karşılamak zorunda kalabilir. Bu zarar olumlu 
zarar olarak kabul edilmektedir. İş sahibi fesihten sonra işi üzerine almış 
sayılarak bu yüzden inşaatın geç bitmesinden doğacak zararlarını ve ge-
cikme yüzünden uğrayacağı masrafları fesihle birlikte veya fesihten sonra 
talep edebilir. Burada zamanaşımı süresi yüklenici ağır kusurlu ise on yıl, 
değilse beş yıldır ve süre fesih anından itibaren başlayacaktır. 

SONUÇ

Eser sözleşmesinin bir türü olan inşaat sözleşmelerinde iş sahibinin 
esas amacı bir an önce arsasına, yani yüklenicinin yapmakta olduğu inşa-
atı teslim alarak kendisine ait olacak olan bağımsız bölüm veya bölümleri 
iradesi ve hakimiyeti altına almaktır. Yüklenicinin asli borcu, iş sahibinin 
arsasına bağımsız bölümlere sahip bir yapıyı İmar Kanunu ve yönetme-
liklerine uygun bir şekilde ruhsatına göre inşa ederek, söz konusu yapıyı 
ayıpsız ve eksiksiz olarak önceden taraflar arasında belirlenmiş olan ta-
rihte teslim etmektir. Öte yandan iş sahibinin asli borcu ise yüklenicinin 
inşa ederek meydana getirdiği eser karşılığı olan bedeli yükleniciye öde-
mektir. Ancak, taraflar arasında yapılan inşaat sözleşmeleri gereği gibi 
kimi zaman ifa edilememektedir. Sözleşmenin gereği gibi ifa edilmeme-
sinin altında bazı sonuçlar ve/veya nedenler yer almaktadır. Bunlardan 
birisi de yüklenici temerrüdüdür. Bu halde borçlu temerrüdünün genel 
sonucu olarak iş sahibi aynen ifayı ve yüklenicinin kusuru varsa gecik-
me tazminatı talep edebilir. Konumuz açısından ise, inşaat sözleşmele-
rinde yüklenicinin temerrüdü halinde söz konusu hakka ek olarak bazı 
seçimlik haklar da gündeme gelmektedir. İş sahibi bu takdirde ek süre 
tayin etmek suretiyle aynen ifadan vazgeçip müspet zararın tazmini veya 
sözleşmeden dönüp menfi zararın tazminini talep edebilir. İşbu çalışma 
kapsamında da yüklenicinin temerrüdü halinde iş sahibinin sözleşmeden 
dönme hakkı incelenmeye çalışılmıştır. 
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İNŞAAT HUKUKUNDA
“MAKUL SÜRE”NİN ÖNEMİ

İlker Hasan DUMAN1

I-) Genel Olarak

Yasa koyucu, makul süreyi, “uygun süre”, “hemen” veya “gecikmeksi-
zin” sözcükleriyle aramaktadır. Uygun süreye uyulmaması, hakkın kulla-
nılmasını ortadan kaldırmakta veya daraltmaktadır: 

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri direnime düş-
tüğünde diğeri, borcun yerine getirilmesi için UYGUN BİR SÜRE verebi-
lir veya uygun bir süre verilmesini yargıçtan isteyebilir (TBK. md. 123). 
Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından 
vazgeçtiğini HEMEN bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın 
giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir (TBK. MD. 125/II).

Eser meydana getirilirken, işsahibinin sağladığı malzemenin veya ese-
rin yapılması için gösterdiği yerin kusurlu olduğu anlaşılır veya eserin 
gereği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek 
başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu durumu HEMEN işsahibine 
bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan doğacak sonuçlardan sorum-
lu olur (TBK. md. 472/III).

Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kusuru yüzünden 
bozuk veya sözleşmeye aykırı olarak meydana getirileceği açıkça görü-
lüyorsa, işsahibi bunu önlemek üzere VERECEĞİ veya VERDİRECEĞİ 
UYGUN BİR SÜRE içinde yükleniciye, bozukluğun veya aykırılığın gide-
rilmesi; aksi takdirde hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, ona-
rımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye verileceği konusunda ihtarda 
bulunabilir (TBK. md. 473/II).

İşsahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre olanak 
bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve bozukluğu varsa, bunu UYGUN 
BİR SÜRE İÇİNDE yükleniciye bildirmek zorundadır (TBK. md. 474/I). 
Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü 
sorumluluktan kurtulur; ancak, onun tarafından kasten gizlenen ve usu-
lüne göre gözden geçirme sırasında fark edilemeyecek olan bozukluklar 

1 İstanbul Barosu Üyesi.
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için sorumluluğu devam eder. İşsahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde 
bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır. Eserdeki bozukluk 
sonradan ortaya çıkarsa işsahibi, gecikmeksizin durumu yükleniciye bil-
dirmek zorundadır; bildirmezse eseri kabul etmiş sayılır (TBK. md. 477/
III).

Eserin işsahibince verilen malzeme veya gösterilen arsanın ayıbı veya 
işsahibinin talimatına uygun yapılması yüzünden yok olması durumunda 
yüklenici, doğabilecek olumsuz sonuçları zamanında bildirmişse, yaptığı 
işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerinin ödenmesini isteyebilir. 
İşsahibinin kusuru varsa, yüklenicinin ayrıca zararının giderilmesini de 
isteme hakkı vardır (TBK. md. 483/II).

Borçlu genel olarak her türlü kusurundan sorumludur. Borçlunun 
sorumluluğunun kapsamı, işin özel niteliğine göre belirlenir. Kusurlu 
ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle 
yükümlüdür. Zarar görenin zararın doğmasında ya da artmasında etkili 
olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmasına izin ve-
rilemez. Söz gelimi, yüklenicinin ruhsat alımına kadar olan sürede yaptığı 
işler belirlenip bu işlemlerin makul sürede yapılıp yapılmadığı saptan-
madan sözleşmedeki teslim süresinin geçirildiği öne sürülemez ve teslim 
süresine bağlı olarak gecikme ceza veya tazminatı istenemez.

Uygun süre, kimi vakit durumun gereğinden de kaynaklanmış olabilir. 
Söz gelimi inşaat 12 ayda tamamlanıp teslim edilecektir. Bu süre yapı 
ruhsatının veya temelüstü ruhsatın alındığı tarihten başlayacaktır. Ancak 
yapı ruhsatının veya temelüstü ruhsatın sözleşme tarihinden başlayarak 
ne kadar süre içinde alınacağı sözleşmede düzenlenmemiştir. İnşaat te-
amülleri, işin özel niteliği ve işin hacmi dikkate alınarak, temelüstü ruh-
satın veya inşaat ruhsatsının alınabileceği makul sürenin bilirkişi eliyle 
saptanması gerekir. Söz konusu makul süre saptanmadan, sözleşmenin 
süresinde ve gereği gibi teslim etmemeye (direnime) bağladığı yaptırımlar 
gerçekleşemez.

II-) Özel Olarak

1-) İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Ek Süre

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temer-
rüde düştüğü takdirde diğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir 
süre verebilir veya UYGUN BİR SÜRE verilmesini yargıçtan isteye-
bilir (TBK. md. 123). 

Yasa koyucu, borçluya tanınan sürenin “uygun” olmasını aramıştır. Sü-
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renin uygun olup olmadığını saptayacak genel bir kural yoktur. Sürenin 
uygunluğu somut olayın özelliklerine, özellikle borçlanılan edimin türüne 
ve alacaklının edimin olabildiğince çabuk yerine getirilmesine olan çıka-
rına göre saptanır. Ek süre belirlenirken, “borçlunun kısa sürede ifa ha-
zırlığını tamamlayacak durumda olmasına rağmen, buna olanak verme-
yerek edimin ifasından vazgeçilmesi ve borçlunun ifa hazırlıklarının boşa 
çıkması tehlikesine karşı çıkarının korunması söz konusu olduğundan, 
borçlunun borçlandığı edimin türüne göre o ana kadar başlamış olduğu 
ifa hazırlıklarını tamamlamasına yetecek uzunlukta süre belirlenmesi, uy-
gun süre koşulunu yerine getirir2. Belirlenen sürenin uygun süreden kısa 
olması, belirlenmiş ek süreyi geçersiz kılmaz. Bu durumda nesnel olarak 
uygun bir sürenin kendiliğinden işlemeye başladığı kabul edilir. Alacaklı 
sürenin bitimini belirli bir tarih olarak belirleyebileceği gibi, ifanın belirli 
bir zaman süresi içerisinde yapılmasını da isteyebilir. Eğer sürenin baş-
langıcı alacaklı tarafından belirtilmemişse ya da borçlu alacaklının irade-
sinden ne zaman işlemeye başladığını anlayamıyorsa, bunun, alacaklının 
süre tayinine ilişkin beyanının borçluya ulaştığı tarihten itibaren işlemeye 
başladığı kabul edilir. Demek ki bu süreyi tanımakla, ifa zamanı belir-
lenmiş ve ifasında gecikilmiş olan edimin belirli bir tarihe kadar yerine 
getirilebilmesi için borçluya son bir şans verilmektedir3.

2-) Alacaklının Borcun İfasından Ve Gecikme Tazminatı İsteme 
Hakkından Vazgeçtiğini Hemen Bildirmesi

Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme 
hakkından vazgeçtiğini HEMEN bildirerek, borcun ifa edilmeme-
sinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden 
dönebilir (TBK. md. 125/II). 

Fıkradaki “hemen” sözcüğü, vakit geçirmemek anlamındadır. Buna 
göre, ifadan vazgeçme iradesi, işlerin olağan akışına ve olaydaki özellik-
lere göre olabildiğince çabuk bildirilecektir. Bununla alacaklı, ifayı iste-
mekten vazgeçildiğinin bildirilmemesi veya gecikerek bildirilmesi, alacak-
lının ifa yerine tazminatı istemesini veya sözleşmeden dönmesini önler4. 

2 İlker Hasan Duman, İnşaat Hukuku, 9. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2018, sf. 500 
vd.

3 Ayşe Havutçu, İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müspet Zararın 
Tazmini, DEHFY, İzmir 1995, sf. 45-46.

4 Havutçu, 62: “Fakat bu mutlak değildir. Alacaklı borçluya aynen ifada bulunabilmesi 
için yeniden süre verebilir ve bu süre içinde edim yerine getirilmezse, “hemen” bildi-
rim koşulunu yerine getirerek öbür seçimlik haklarını kullanabilir. İfadan vazgeçildi-
ğinin vakit geçirilmeksizin bildirilmemesi nedeniyle alacaklının sözleşmeden dönme 
veya olumlu zararının ödetilmesini isteme hakkının bulunmadığını ileri süre borçlu, 
aynen ifaya hazır olmalıdır”.
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Alacaklı aynen ifadan vazgeçtiğini, ek süreyi bildirirken bildirebilir. Bu 
durumda, söz konusu bildirim, ihtar, ek süre ve ifadan vazgeçme açıkla-
masını içerebilir. Alacaklı, bildirim yaparken “aynen ifadan vazgeçiyorum 
ve gecikme tazminatı istemiyorum” demek zorunda değildir; örneğin ala-
caklının ifa yerine zararlarının ödetilmesini istemesi ya da sözleşmeden 
dönme yolunu seçmesi ifadan vazgeçildiğini gösterir. Şu nokta da belir-
tilmelidir ki, alacaklının direnim nedeniyle edimin yerine getirilmesinde 
yararı kalmamışsa veya teslim (vade) tarihi kesin olarak belirlenmişse ek 
süre vermeye gerek olmadığı gibi, vazgeçme bildirimini göndermeye de 
gerek yoktur. TBK. md. 124’teki durumlardan biri varsa, vazgeçme bildi-
riminde bulunmaya gerek yoktur5.

3-) Malzemenin Ve Arsanın Kusurlarının Hemen Bildirilmesi

Eser meydana getirilirken, işsahibinin sağladığı malzemenin 
veya eserin yapılması için gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır 
veya eserin gereği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini 
tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu 
durumu HEMEN işsahibine bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan 
doğacak sonuçlardan sorumlu olur (TBK. md. 472/III).

Yüklenici tacir olup, eser sözleşmesinde işin fen ve sanat kurallarına 
uygun yapılıp teslim edilmesinden sorumlu olduğu gibi, uyarınca ben-
zer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken 
mesleki ve teknik kurallara uygun davranması gerekir. Yüklenici, eseri 
meydana getirirken iş sahibinin gösterdiği yerin kusurlu olduğu anlaşıl-
dığında, eserin gereği gibi veya süresinde yapılmasını tehlikeye düşüren 
durumu hemen iş sahibine bildirmelidir. Aksi halde bundan doğacak 
sonuçlardan sorumlu olacaktır. Yüklenici basiretli bir tacir gibi davran-
malı, imalât yapılacak yerin mülkiyeti konusunda gerekli araştırmayı 
yapıp imalâtı da buna uygun biçimde yapmalıdır. İşinin uzmanı sayılan 
yüklenicinin, uyarı ve özen borcu gereğince araştırma yapmadan inşaat 
yapması (örneğin mera vasfı bulunan taşınmaz üzerinde meraya tecavüz 
sonucunu doğuracak biçimde imalât yapması) TBK. md. 472/III’ün ih-
lalidir; yapılan imalâtın iş sahibinin yararına olduğundan söz edilemez; 
yüklenici bu durumda bedel isteyemez6.Çünkü yüklenici işin ehli olup be-
dele hak kazanabilmesi için, eseri fen ve sanat kuralları ile tekniğine ve iş 
sahibinin ondan beklediği amaca uygun olarak tamamlayıp teslim etmesi 
zorunludur. Sözleşme ve ekleri ile proje ve teknik resimlere aykırı olarak 
imalât yapılmış olması halinde, imâlatın bu şekilde yapılması iş sahibi 

5 Duman, İnşaat Hukuku, 509 vd.
6 15. HD. 11.2.2019, 3703/508.
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tarafından talep edilmiş olsa dahi yüklenici iş sahibine karşı genel ihbar 
yükümlülüğünü yerine getirmemişse, doğacak sonuçlardan kurtulamaz. 
İş sahibinin talimatının yerine getirilmesi halinde eserin, fen ve sanat ku-
ralları ile tekniğine ve iş sahibinin ondan beklediği amaca uygun olarak 
tamamlanamayacağının iş sahibine ihbarı anlamına gelen genel ihbar yü-
kümlülüğünün yerine getirilmesine karşılık, iş sahibinin talimatında ısrar 
etmesi halinde yüklenicinin sorumluluğundan söz edilemeyecektir7. Md. 
472/III “hemen” bildirmeyi öngörmektedir. “Hemen” demek, “gecikmeksi-
zin” demektir. Bu da ancak işlerin olağan akışına ve olaydaki özelliklere 
göre olabildiğince çabuk bildirilmesiyle gerçekleşir.8

4-) İnşaat Devam Ederken Fark Edilen Bozuklukların Hemen Bil-
dirilmesi

Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kusuru yü-
zünden ayıplı veya sözleşmeye aykırı olarak meydana getirilece-
ği açıkça görülüyorsa, işsahibi bunu önlemek üzere vereceği veya 
verdireceği UYGUN BİR SÜRE İÇİNDE yükleniciye, ayıbın veya ay-
kırılığın giderilmesi; aksi takdirde hasar ve masrafları kendisine 
ait olmak üzere, onarımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye veri-
leceği konusunda ihtarda bulunabilir (TBK. md. 473/II). 

İş sahibi, yükleniciye işi düzeltmesi için bir süre tanımalı ve bu süre 
içinde düzeltme yapılmazsa işin başkasına yaptırılacağı uyarısında bu-
lunmalıdır. İş sahibinin bu uyarısında, bozukluk veya aykırılığın belirti-
len süre içinde giderilmediği takdirde, zarar ve giderleri onun tarafından 
ödenmek üzere, onarımların veya eksik kısımlarının bir üçüncü kişiye 
yaptırılacağı ihtarına da yer verilir. İş sahibi gereçler yüklenici tarafından 
sağlanmış olsa bile eserin devamını bir başkasına bırakabilir9. Yüklenici 
vadeden daha kısa olarak verilen bu sürede bozukluk/kusur (ayıp) tehli-
kesini kaldıracak ve onun üzerine çalışmalarına devam ederek işi vadeye 
yetiştirecektir. Örneğin hatalı kısımları yıkarak yeniden yapacaktır. Bu 
süre de verimsiz geçince, iş sahibinin işi başkasına tamamlatma ve bu 
yüzden uğradığı her türlü (gecikme, kira kaybı vb.) zararı yükleniciden 
isteme hakkı doğacaktır. Buna karşılık yüklenicinin alacağı bedeli ona 
verme yükümü devam edecektir. Bu bedelin para olması durumunda, taz-
minat alacağını bedel borcu ile takas edebilir10. İhtarlı süre verilmeksizin 
bu maddeye dayanılması mümkün olmaz. Buna rağmen işin başkasına 

7 15. HD. 14.1.2019, 4893/129.
8 Duman, İnşaat Hukuku, 285 vd.
9 Yavuz, 274.
10 Öz, İnşaat Sözleşmesi, 168-169.
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yaptırılması halinde bunun masrafları bu hükme dayanarak değil ancak 
TBK. md. 125/II çerçevesinde duruma göre olumlu zarar olarak isteyebi-
lecektir. Süre tanımaktan amaç, bu süre içinde yüklenicinin kusurlu dav-
ranışına son vererek, inşaatın sözleşmeye uygun bitirilmesi için gerekli 
önlemleri almasını sağlamaktır11. Eserin meydana getirilmesi sırasında 
işin bozuk/kusurlu veya sözleşmeye aykırı biçimde yapılmakta olduğunu 
saptayan iş sahibi; bu kısmın teknik kurallara veya sözleşme ilkelerine 
uygun duruma getirilmesi için yükleniciye uygun bir önel vererek uyarıda 
bulunur. Verilen önel (mehil), o işin onarımına yeterli olmalıdır. Yüklenici 
önelin yeterli olmadığını öne sürmedikçe, öneli içeren uyarı geçerli huku-
ki sonuç doğurur; daha sonra önelin yetersizliği öne sürülemez. İş sahibi, 
bozuk/kusurlu veya sözleşmeye aykırı yapılan işin yüklenici tarafından 
onarılmasını sürenin sonuna kadar beklemelidir. Verdiği önelin sonucu-
nu beklemeden onarımı kendisi yapan veya yaptıran iş sahibi, yüklenici-
den ancak onarımın zorunlu giderlerini isteyebilir. Verilen süre sonunda 
yüklenici onarımı yapmamışsa, iş sahibi dilerse onarımı yüklenici adı-
na bir başkasına yaptırabilir. Bu durumda, yaptığı onarımın giderleri-
ni yükleniciden ister. İş sahibinin bozuk/kusurlu veya sözleşmeye aykırı 
işin tekniğe ve sözleşmeye uygun duruma getirilmesi için kendisine izin 
verilmesi konusunda mahkemeye başvurmasını engelleyen bir kural bu-
lunmamaktadır. Yapımı süren bir inşaatta yüklenicinin bozuk veya söz-
leşmeye aykırı yaptığı işin onarım veya düzeltilmesini iş sahibinin bizzat 
yapması veya başka birine yaptırması, sözleşmenin bozulduğu anlamına 
gelmez; yüklenici kalan inşaata devam edebilir. Onarım için geçen ve inşa-
atı geciktiren bu süre, düzeltme yüklenicinin kusurundan kaynaklanmış 
olmakla sözleşme süresine eklenmez. İş sahibinin yükleniciye tanıdığı ve 
uyarıyla duyurduğu süre, yükleniciye verilmiş ek süre olarak kabul edi-
lemez12.

5-) Bozukluğun Belirlenmesi ve Uygun Süre İçinde Yükleniciye Bil-
dirilmesi

İşsahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân 
bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu UYGUN BİR 
SÜRE İÇİNDE yükleniciye bildirmek zorundadır.

Taraflardan her biri, giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tara-
fından gözden geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini 
isteyebilir (TBK. md. 474).

11 Duman, İnşaat Hukuku, sf. 334.
12 Kostakoğlu, 439.
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Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici 
her türlü sorumluluktan kurtulur; ancak, onun tarafından kasten 
gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme sırasında fark edilemeye-
cek olan ayıplar için sorumluluğu devam eder.

İşsahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, 
eseri kabul etmiş sayılır.

Eserdeki ayıp sonradan ortaya çıkarsa işsahibi, GECİKMEKSİ-
ZİN durumu yükleniciye bildirmek zorundadır; bildirmezse eseri 
kabul etmiş sayılır (TBK. md. 477).

Bozuk işlerle ilgili olarak açık bozukluklar yönünden TBK’nın 474/I. 
maddesi gereğince, teslimden itibaren makul süresinde, gizli bozukluklar 
yönünden de TBK’nın 477/III. maddesi gereğince bozukluğun ortaya çık-
masından başlayarak derhal yükleniciye bozukluk bildiriminde bulunul-
ması zorunludur. Bozukluk bildiriminin yazılı olarak yapılması zorunlu 
değildir. Süresinde bozukluk bildiriminin yapıldığı her türlü delille ve ta-
nık beyanıyla dahi kanıtlanabilir13. Eser sözleşmeleri, tacirler arasında 
olsa bile, bozukluk bildirimi biçime bağlı değildir. Bozukluğun mutlaka 
ihtarname ile bildirilmesi zorunlu değildir. Önemli olan, bozukluk bildi-
riminin yapıldığının ve bunun zamanının kanıtlanabilmesidir. Bozukluk 
bildiriminin (ihbarının) yazılı olarak yapılması iş sahibine yalnızca ispat 
kolaylığı sağlayacaktır14. Yüklenici kusurların vaktinde bildirilmediğini 
öne sürmedikçe yargıç bunu kendiliğinden dikkate almayacak ve kusur 
bildirimi vaktinde yapılmış gibi karar vermeyecektir. Yüklenici bozuklu-
ğun geç bildirildiğini ileri sürerse bildirimin vaktinde yapıldığını kanıtla-
ma yükü iş sahibine düşer. 

Kusurların ihbarının gözden geçirme işleminin tamamlanmasından he-
men sonra yapılması yeterlidir. Ancak teknik açıdan karmaşık tesislerde 
olduğu gibi uzun süreyi gerektiren gözden geçirmelerde, bozukluktan do-
ğan veya bozukluğu izleyen zararın artma tehlikesi varsa, bozukluk ihba-
rının gözden geçirme süresini beklemeden, bozukluğun öğrenilmesinden 
sonra hemen, yani kısa bir süre içinde yapılması gerekir15. Bozukluğun 
gecikmeksizin bildirimi külfeti, iş sahibine düşünme ve açıklama süre-
si tanınmasına engel değildir. Düşünme ve açıklama süresi, iş sahibinin 
bozukluğu bildirmeyle ilgili kararı alıp bu karar doğrultusunda hareket 

13 15. HD. 23.03.2009, 2057/1644; 15. HD. 24.3.2015, 2954/1463; 15. HD. 20.6.2018, 
1965/2595.

14 Ayıp ihbarının tanıkla yapılabileceği Yargıtay kararlarında yerleşmiştir. Bu konu-
da HGK. 2.2.1979, 393/80; 15. HD. 16.9.1998, 2869/3367; 15. HD. 21.6.2004, 
6354/3459 sayılı kararlara bakılabilir.

15 Aral, 370.
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edeceği bir reaksiyon süresidir. Ancak bu süre, “hemen” sözcüğünden de 
anlaşılacağı üzere, kısa olmalıdır. İş sahibi olabildiğince hızlı karar ver-
meli; karar vermişse bozukluğu hızlı biçimde bildirmelidir. Bozukluğun 
gecikmeksizin bildirilmesi külfeti, bozukluğun varlığından haberdar olma 
ile başlar. Bozukluğun varlığından nasıl haberdar olunacağı ise, bozuklu-
ğun türüne, yani bozukluğun açık gizli bozukluk olmasına bağlıdır16. Bir 
duvar üzerindeki çatlaklıklarda olduğu gibi açık bozuklar, açıkça ortaya 
çıkan, sırf bakmakla, gezmek, seyretmek veya dolaşmakla göze hemen 
çarpan bozukluklar olup, ayrıca herhangi bir gözden geçirmeye gereksi-
nim duymaksızın gecikmeksizin bildirilmelidir17.

Gizli kusurlara gelince, iş sahibi bunların farkına varınca, önemleri ve 
kapsamları konusunda kesin bir kanaat sahibi oluncaya kadar beklemek-
sizin hemen bildirimini yapmalıdır (TBK. md. 477/III). 

6-) Arsanın Kusuru Veya İşsahibinin Talimatına Uygun Yapılması 
Yüzünden Eserin Yok Olması Durumunda Yüklenicinin, Doğabilecek 
Olumsuz Sonuçları Zamanında Bildirmesi

Eserin işsahibince verilen malzeme veya gösterilen arsanın 
ayıbı veya işsahibinin talimatına uygun yapılması yüzünden yok 
olması durumunda yüklenici, doğabilecek olumsuz sonuçları ZA-
MANINDA bildirmişse, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen 
giderlerinin ödenmesini isteyebilir. İşsahibinin kusuru varsa, yük-
lenicinin ayrıca zararının giderilmesini de isteme hakkı vardır 
(TBK. md. 483).

İş sahibinin TBK. md. 483/III sayılı nedenlerden sorumlu olabilmesi 
için, yüklenicinin üzerine düşen ihbar yükünü yerine getirmesi gerekir. 
Yasa koyucunun bu ihbar yükünü yükleniciye yüklemesinin nedeni, ge-
nellikle iş sahibinin acemi ve tecrübesiz, onun ise uzman kişi kabul edil-
mesindendir. Yüklenici özen ve sadakat görevinin gereği olarak bu tehli-
kelere iş sahibinin dikkatini zamanında çekmezse, ortaya çıkan olumsuz 
sonuca da kendisi katlanır.

İhbarın muhatabı iş sahibi veya yetkili temsilcisidir. Yetkili olmayan 

16 Duman, İnşaat Hukuku, sf. 810.
17 Şenocak, 122; Erman, Arsa Payı Karşılığı, 127: “Teslim sırasında özenle yapılacak 

bir gözden geçirmeye gerek kalmaksızın saptanan bozukluklar (aşikâr açık bozukluk) 
bakımından, bunların derhal ihbar edilmesi gerekir, ayrıca gözden geçirme süresinin 
tanınmasına gerek yoktur. Ancak, iş sahibinin bu tür aşikâr açık bozuklukları teslim 
sırasında yükleniciye derhal bildirmiş olması, özenle yapılacak gözden geçirme sonucu 
saptayacağı ve bildireceği başka açık bozukluklar bakımından yüklenicinin sorumlulu-
ğunu ortadan kaldırmaz. Sonradan ortaya çıkan gizli bozukluklar bakımından iş sahi-
binin bunların önem ve kapsamları konusunda kesin bir kanıya sahip oluncaya kadar 
beklemeksizin derhal bildirmesi gerekmektedir”.
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birine, örneğin iş sahibinin sekreterine veya bir başka çalışanına ulaşan 
uyarı yasanın aradığı sonuçları doğurmaz.

Yüklenici, iş sahibine, malzeme, arsa veya yanlış talimatın uygunlu-
ğu konusunda haklı bir şüpheye sahip olduğu ve olması gerektiği anda, 
vaktinde ve gecikmeksizin ihbarı yapmak zorundadır. Yüklenici, ihbarı 
zamanında yapsaydı bile eserin kazaya uğrayacağını kanıtlayarak sorum-
luluktan kurtulabilir. İhbarın, (arsa, malzeme, yanlış talimatın neden ola-
cağı) tehlikenin doğuracağı sonuçları (eserin telef olacağı) onun anlayacağı 
içerikte olması gerekir.

İhbar yükümlülüğü aşağıdaki durumlarda zorunludur: 1) Malzemenin 
veya arsanın kusurlu veya verilen talimatın uygunsuzluğunun onun ta-
rafından bilinmesi açık olan durumlar. 2) Yasa, örf ve adet veya iş haya-
tının gerekleri nedeniyle malzeme veya arsadaki kusuru veya talimatın 
uygunsuzluğunu yüklenicinin bilmesi gerektiği durumlar. 3) Malzeme ve 
arsadaki kusuru ya da talimattaki uygunsuzluğu dikkatli ve işinin uzmanı 
bir yüklenici olarak bilmesi (bilmek zorunda olması) gereken durumlar. 

İş sahibinin yapılan iş konusunda uzman olması veya kendisini bir uz-
mana temsil ettirmesi (uzmandan bilgilenmesi) durumunda yüklenicinin 
kural olarak ihbar yükümlülüğü yoktur. Örneğin arsa sahibi kendi an-
laştığı yapı denetim ortaklığına inşaatı kontrol ettirmekteyse durum böy-
ledir. Burada yapılması gereken kontrolün, malzeme mi, gösterilen arsa 
mı, yoksa verilen talimatlar mı olduğunun ayırt edilmesi gerekir. İş sahi-
binin uzman olduğu veya bir uzman tarafından temsil edildiği durumlar-
da ya da uzmanlarca bilgilendirilen iş sahibi talimatlarında, yüklenicinin 
kontrol yükümlülüğü daha toleranslı yapılmalıdır. Yüklenici, uzmanlarca 
verilen talimat ve bilgilerin eserin meydana getirilmesini tehlikeye sokma-
yacağına güvenmekte haklıdır. Örneğin inşaat mühendisi olan iş sahibi ta-
rafından yaptırılan inşaat halinde durum böyledir. Ancak yüklenici kont-
rol yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda iş sahibinin talimatlarının 
uygunsuzluğunu özel ve esaslı bir kontrol yapmaksızın öğrenirse bunu 
iş sahibine ihbar etmek zorundadır. Örneğin inşaatın çatısını yapan bir 
kalfanın, verilen talimatlarda çatı eğiminin yanlış olduğunu fark etmesine 
karşın, iş sahibinin inşaat mühendisi olduğu gerekçesiyle ihbar etmemesi 
onu sorumluluktan kurtarmaz18. 

Yüklenici iş sahibi tarafından verilen malzemenin veya gösterilen ar-
sanın uygunluğunu, iş sahibinin uzman olması veya uzman tarafından 
temsil edilmesi durumunda bile, kontrol etmekle yükümlüdür. Çünkü iş 
sahibinin veya yardımcı elemanlarının uzman olması gerçeği, yükleniciye 

18 Duman, İnşaat Hukuku, 1279.
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malzemenin veya arsanın yapılan eser için uygun olduğuna güvenme hak-
kı vermez. 

Sözleşme malzeme veya arsanın kusurlarını kontrol yükümlülüğünü iş 
sahibine vermişse, yüklenicinin ihbar yükümü kalmaz19.

7-) Maktu Gecikme Tazminatı

 Maktu olarak kararlaştırılan gecikme tazminatı miktarının uzun süre-
li gecikmelerde dahi taraflar için bağlayıcı olacağının kabul edilmesi söz-
leşmeyle beklenen yarara, tazminatın konuluş amacıyla iyiniyet kuralları 
ve hakkaniyete aykırı olacaktır.

Sözleşmedeki süre ve verilen ek sürelere rağmen inşaatın teslim edil-
memesi halinde arsa sahiplerinin tüm daireleri için yüklenicinin ödeyece-
ği kabul edilen aylık 500,00 TL gecikme tazminatı niteliğinde olduğundan 
sözleşme hukukundaki ahde vefa kuralı uyarınca taraflar için bağlayıcıdır. 
Dairemizin öteden beri devam eden uygulamalarında maktu tazminatın 
değiştirilmeksizin uygulanması benimsenmekle birlikte son zamanlarda 
gecikmenin uzun süre devam etmesi halinde dahi değiştirilip değiştirilme-
yeceği, bu miktarla tarafların hangi süreyle bağlı olacakları değiştirilebi-
lecekse süre ve miktarın belirlenmesinde yöntemin nasıl olması gerektiği 
tartışılmaya başlamıştır.

Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri karşılıklı taahhütleri ihti-
va eden, iki tarafa da borç yükleyen eser yapımı ile satış vaadinden oluşan 
karma bir sözleşmedir. Bu sözleşmelerde yüklenicinin asli edimi finans-
manı kendisi tarafından sağlanarak arsa sahibinin arsası üzerinde sözleş-
me ve ekleri, tasdikli projesi, ruhsatı ve imara uygun olmak üzere inşaat 
yapıp teslim etmek, arsa sahibinin borcu da bedel olarak kararlaştırılan 
bağımsız bölüm-bölümler ya da arsa payının mülkiyetini yükleniciye dev-
retmektir.

Bütün sözleşmelerde olduğu gibi kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde 
de taraflar sözleşmenin kendilerine yüklediği borçları belirlenen zaman 
ve biçimde ifa etmek zorundadır. Buna göre borçlunun edimini süresinde 
yerine getirmemesi halinde gecikmede kusuru bulunmadığını kanıtlama-
dıkça ve alacaklının seçimlik hakkını TBK’nın 125/I. maddesinde belirtil-
diği gibi ifayı beklemek ve gecikmeden doğan zararlarını istemek şeklinde 
kullanması durumunda sözleşmede kararlaştırılan gecikme tazminatın-
dan sorumludur ve aksine düzenleme yoksa bu miktarın değiştirilmek-
sizin uygulanması gerekir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde 
yüklenicinin edimini süresinde yerine getirmemesi halinde arsa sahibi-

19 Altaş, 103 vd.
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nin gecikmeden doğan tazminatı talep hakkı Kanundan doğan bir haktır. 
İstenebilecek gecikme tazminatı ise gecikme sebebiyle arsa sahibinin uğ-
radığı tüm zararlar olup, uygulamada asgari olarak gecikilen her ay için 
mahrum kalınan rayiç kira geliri karşılığı bir miktar para olarak kabul 
edilmektedir. Sözleşmede gecikme tazminatı belirlenmemiş olsa dahi en 
az aylık rayiç kira seviyesinde gecikme tazminatının istenmesi mümkün-
dür (TBK. md. 112). Sözleşmeye konulan maktu gecikme tazminatının 
amaçlarından birisi de (genellikle sözleşme yapılırken tatmin edici görü-
len) tazminat tehdidiyle yüklenicinin edimini süresinde ifaya zorlamaktır. 
Gecikme tazminatı sözleşmede hiç kararlaştırılmamış olsa bile teslim-
de gecikme halinde arsa sahibi en az piyasa rayiçlerine göre belirlenecek 
kirayı gecikme tazminatı olarak isteyebileceğinden, bu halde arsa sahibi 
daha iyi konumda olacaksa şartın amacına ulaştığından söz edilemez. Ge-
cikme süresine bakılmaksızın arsa sahibinin bağlı tutulması hakkaniyete 
uygun olmadığı gibi yüklenicinin bu yöndeki savunmaları iyiniyet kural-
ları ile bağdaşmaz, hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir ve hukuk 
tarafından korunmaz (TMK. md. 2). Kararlaştırılan tazminatın süresiz 
uygulanamayacağı bu şekilde kabul edildikten sonra maktu tazminatın 
ne kadar süreyle tarafları bağlayacağı ve bu süreden sonra da tüm daire-
ler için toplu gecikme tazminatı hesaplanıp hesaplanmayacağı konusuna 
gelince; bu süre sözleşmedeki teslim süresi, gecikilen sürenin uzunluğu, 
öngörülen tazminat miktarı, geçen süre içinde gerçekleşen enflasyon, fiyat 
artışları, döviz fiyatları ve faiz oranlarındaki artış ve eksilişler ve rayiçlere 
göre istenebilecek miktar ile maktu tazminatın ödenmeye devam edilmesi 
halinde arsa sahibinin elde edeceği miktarlar da göz önünde tutulmak 
suretiyle bu hususta bilirkişi görüşünden de yararlanılarak, sözleşmede-
ki düzenleme ve miktarın en az 1 yıl süreyle mutlak bağlayıcı olacağı ve 
maktuen belirlenen miktar ile rayiçlere göre saptanacak miktar arasında 
en az bir misli fark bulunması gerektiği de dikkate alınarak hakkaniye-
te uygun biçimde hakim tarafından takdir edilmelidir. Yargıç tarafından 
belirlenen makul süreden sonraki gecikme tazminatı miktarının da; her 
bir bağımsız bölüm için taşınmazın mevkii, konumu, ülkenin ve inşaatın 
yapıldığı yerin sosyo ekonomik koşulları da göz önünde tutulmak suretiy-
le ve sözleşmede kararlaştırılmış gecikme tazminatı yokmuş gibi gecikme 
tazminatının en az mahalli piyasa rayiçlerine göre mahrum kalınan kira 
bedeli kadar belirlenmesi gerekir20.

20 15. HD. 6.12.2011, 515/7200.
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8-) Olumsuz Zarar

TBK. md. 125/III gereğince eğer borçlu kendisine hiçbir kusurun yük-
lenemeyeceğini kanıtlayamazsa, alacaklı sözleşmenin geçersiz kalma-
sından doğan zararının (olumsuz zararının) ödetilmesini de isteyebilir. 
Olumsuz zarar, sözleşme yapılmamış veya görüşülmesine girişilmemiş 
bulunulsaydı uğranılmayacak olan zarardır. Sözleşmenin hükümsüzlüğü 
nedeniyle kaçırılan fırsat sonucu oluşan zarar da olumsuz zarar kapsa-
mındadır. Yüklenici, kusuru ile sözleşmenin bozulmasına neden olmuş-
sa ve sorumsuzluk koşulları gerçekleşmiş bulunduğunu yasal delillerle 
kanıtlayamamışsa, iş sahibinin gerçekleşmiş olumsuz zararından ötürü 
ödenceyle sorumludur21.

Sözleşmeden dönüldüğünde (TBK. md. 125/II), alacaklı olumsuz za-
rarlarını isteyebilir (TBK. md. 125/III). Olumsuz zarar nasıl meydana 
gelir? Olumsuz zarar türlerinden “kaçırılan fırsat zararı”nın nasıl he-
saplanacağını inceleyeceğiz. Sözleşmeci, sözleşmeyi geriye etkili olarak 
bozduğunda, aynı işi bozmadan sonra makul süre içerisinde bir başka 
yükleniciye yaptırdığında ve ona daha fazla bedel ödemek durumunda 
kaldığında olumsuz zarar meydana gelir. 

Sözleşmenin ifa edileceğine güvenmekten doğan zarar olarak tanımla-
yabileceğimiz “olumsuz zarar” ın içine, sözleşmenin kurulması ve işin gö-
rülmesi için yapılan giderler ile daha elverişli koşullarla sözleşme yapma 
fırsatının kaçırılmış olmasından doğan zarar da girer. 

Örnekler verelim: 

Birinci Örnek: İş sahibi 50.000 Türk Lirası öneren yüklenicinin öneri-
sini kabul ederek onunla sözleşme yapmıştır. O tarihte bir başkası 52.000 
Türk Lirası fiyat vermiş, ancak iş sahibi bu öneriyi kabul etmemiştir. 
Yüklenici edimini yerine getirmediğinden, iş sahibi 70.000 Türk Lirası 
bedel öneren bir başka yüklenici ile anlaşma yapmıştır. Bu durumda iş 
sahibinin olumsuz zararı= 70.000 – 50.000= 20.000 TL olmayıp, 70.000 
– 52.000 = 18.000 Türk Lirasıdır. Bu olayda olumsuz zarar isteminin ka-
bul edilebilmesi için, ikinci sözleşmenin makul sürede yapılması gerekir. 
İkinci sözleşme makul sürede yapılmamış ise, ikinci sözleşme fiyatları de-
ğil, bilirkişi eliyle saptanacak “makul süre fiyatları”na hesap yapılacaktır.

İkinci Örnek: Sözleşme tarihi: 1.1.2014. Sözleşmenin konusu: Hafri-
yatın nakli. BU iş için birçok firma teklif vermiştir: (A) firması 24.000 TL; 
(B) firması 25.000 TL; (C) firması 26.000 TL. En uygun fiyat olan 24.000 
TL fiyat öneren firma ile sözleşme yapılmıştır. Bu firmaya başlangıçta 

21 15. HD. 29.3.2005, 5189/1857.
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ödenen para 8.000 Liradır. Hafriyat hiç nakledilmemiştir. İş sahibi, uyarı-
ya karşın işin yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşmeyi bozmuş ve bu işi 
bir başka yükleniciye yaptırmıştır. İş sahibi, böylece, edimini yerine getir-
meyen yüklenici yüzünden, ondan sonra en iyi teklif veren (B) firması ile 
sözleşme yapma fırsatını kaçırmış ve 30.000 TL bedelle bu işi başka bir 
yükleniciye yaptırmıştır. Öyleyse olumsuz zarar: 30.000 TL – 25.000 + 
8.000 (birinci yükleniciye ödenen para)= 13.000 TL. Bu örnekte olumsuz 
zarar isteminin kabul edilebilmesi için, ikinci sözleşmenin makul sürede 
yapılması gerekir. İkinci sözleşme makul sürede yapılmamış ise, ikinci 
sözleşme fiyatları değil, bilirkişi eliyle saptanacak “makul süre fiyatları”na 
hesap yapılacaktır.

Üçüncü örnek: Taraflar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşme-
si vardır. Tarihi: 1.1.2016’dır. İş sahibi bu sözleşmeyi yaparken başka 
firmalardan da teklif almıştır. (A) firması 10 daire, (B) firması 9 daire 
önermiştir. Yüklenici edimini yerine getirmemiştir. Sözleşme 1.1.2017 ta-
rihinde geriye etkili olarak bozulmuştur. İş sahibi 1.1.2019 tarihinde yeni 
bir yüklenici ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapmıştır. Bu sözleş-
mede yüklenici, 7 daireye razı olmuştur. İş sahibinin olumsuz zararı: 9 
daire (kaçılan fırsat) – 7 daire (ikinci sözleşmede kararlaştırılan daire)= 
2 dairedir. Bu örnekte olumsuz zarar isteminin kabul edilebilmesi için, 
ikinci sözleşmenin makul sürede yapılması gerekir. İkinci sözleşme ma-
kul sürede yapılmamış ise, ikinci sözleşme fiyatları değil, bilirkişi eliyle 
saptanacak “makul süre fiyatları”na hesap yapılacaktır. Bu örnekte ikinci 
sözleşme 1.1.2019 tarihinde, yani iki yıl sonra yapılmıştır. İki yıllık süre 
makul değildir. Bilirkişi makul süreyi ve makul süre bedelini belirleye-
cektir22-23-.24. 

Özet yerine: Uyulacağına ve yerine getirileceğine inanılan bir sözleş-
menin hüküm ifade etmemesi ve yerine getirilmemesi yüzünden güvenin 
boşa çıkması nedeniyle uğranılan zarardan söz etmekteyiz. Sözleşmenin 
ifa edileceğine inanılarak başka bir sözleşme yapma fırsatı kaçırılmakta-
dır. Eğer ikinci sözleşme makul süreden çok sonra yapılmış ve böylece 
zararın artmasına iş sahibi neden olmuşsa sözleşmeden dönülmesinin 
ardından, en kısa zamanda hangi tarihte ikinci sözleşme yapılabileceği ve 
böylece bu işin ne miktar bedelle yaptırılabileceği saptanması, bu tarihte 
iş sahibinin ödemek zorunda kalacağı ikinci sözleşme bedeli ile iş sahi-

22 15. HD. 20.12.2010, 3878/7057.
23 15. HD. 17.9.2007, 4727/5370
24 15. HD. 27.4.2006, 2929/2493; 15. HD. 24.5.2004, 210/2834; 15. HD. 8.11.2000, 

2826/4884; 15. HD. 16.11.1992, 1606/5313; 15. HD. 25.3.1998, 868/1178; 15. HD. 
11.12.2018, 2105/4992.
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binin davalı yükleniciye ödediği farkın hesaplanması şeklindedir. İkinci 
sözleşmenin en kısa zamanda yapılması öngörülmektedir. Bunun nedeni 
TBK. md. 114/II ve 52. maddelerinin öngördüğü zararı arttırmamak ve 
bundan yükleniciyi sorumlu tutmamak düşüncesidir.

9-) Bozuk İş Bedeli

Bozuk/kusurlu eser, eser sözleşmede kararlaştırılan vasıfları veya ol-
masından vazgeçilmez bazı vasıfları taşımayan eserdir. Eğer eser iş sa-
hibinin beklediği amacı karşılamıyorsa kural olarak bozuk yapıldığı ka-
bul edilir25. Bir başka anlatımla, sözleşme ve dürüstlük kurallarına göre 
eserde olması gereken vasıfla fiilen mevcut olan arasındaki aleyhe farka 
bozukluk diyoruz. 

İş sahibi makul süre içinde bozukluk bildiriminde bulunmuş ise bo-
zuklukların bedelini teslim tarihindeki rayiçlerle isteyebilir. 

İş sahibi, bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin konusu olan bazı 
bağımsız bölümleri teslim almış, bazılarını teslim almamışsa, teslim tari-
hindeki mahalli rayiçlere göre bozuk işler bedeli hesaplanacağından, iki 
farklı tarihe göre hesap yapılacaktır26. 

Örnekler verelim:

	 Taraflar arasında asansör imalatına ilişkin bir sözleşme vardır. 
Sözleşmedeki teslim tarihi 8.3.2003’tür. Yüklenici 1 yıllık garanti vermiş-
tir. Teslim 8.4.2003 tarihinde teslim edilmiştir. Garanti süresi 8.4.2004 
tarihinde dolmuştur. İş sahibi 17.5.2004 tarihinde bozuk imalatı tespit 
ettirmiştir. Bozuk imalat bedeli hangi tarihteki fiyatlara göre hesaplana-
caktır? Bu hesap yapılmadan önce, bozukluğun açık mı yoksa gizli mi 
olduğunun belirlenmesi gerekir. Kusurlar gizli ise, ortaya çıktığı tarihteki 
piyasa fiyatlarıyla kusurlu iş bedeli hesaplanacaktır. Garanti süresi do-
luncaya kadar açık kusurlar yönünden ihbarının yapılmasına gerek yok-
tur. Bu süre dolduktan sonra kusur bildirimi yapılacaktır. Bildirim tarihi 
dikkate alınarak hesap yapılacaktır27. 

	 Çatının yıkılması imalat hatasından kaynaklanan gizli ayıpla il-
gilidir. Çatı 18.7.2000 tarihinde yıkılmış bir gün sonra hasar tespiti ya-
pılmış, 25.7.2000 günü rapor verilmiş zararın varlığı anlaşılmış, makul 
süre içerisinde 4.9.2000 günü dava açılmıştır. Davalı taraf da akdi ilişkiyi 
kabul etmiştir. Buna rağmen davanın reddine karar verilmesi doğru ol-
mamıştır28.

25 23.3. 2009, 205/1644.
26 15. HD. 19.4.2007, 2375/2591.
27 15. HD. 24.5.2010, 2775/2875.
28 15. HD. 19.10.2004, 1212/5231.
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	 Gizli ayıplar idarece 2001 yılında öğrenildiğinden istenecek bedel 
2001 yılı mahalli rayiçlerine uygun hesaplatılmalıdır. Davacı idare zararı 
öğrendiği halde makul sürede dava açmayarak yüklenici zararının artma-
sına neden olduğundan 2002 yılı fiyatlarıyla istemde bulunamaz.29.

	 Yanlar arasındaki sözleşme 15.11.1990 tarihlidir. Sözleşmenin 3. 
Maddesi gereğince işin süresi 20 gün olarak kararlaştırılmıştır. Teslimde 
bir gecikmenin varlığı yanlarca ortaya atılmadığına göre 1990 yılı içinde 
işin yapılıp teslim edildiğinin kabulü gerekir. Dava dilekçesinde teslimden 
itibaren “daha üç yıl bile geçmeden” dış cephede dökülme ve kabarmala-
rın görüldüğü beyan edilmiştir. Dava ise 1.3.1995 günlü ihtara olumlu 
yanıt alınmaması üzerine 7.7.1995 tarihinde açılmıştır. Sözleşmeyle beş 
yıl içerisinde ortaya çıkacak ayıplarının giderilmesinin taahhüt edilme-
si, ortaya çıkan ayıpların ihbarında bu süre sonuna değin beklenilmesini 
gerektirmez. Ayıplar ortaya çıktığı (5.12.1990 + 3 yıl) tarihlerde ve ma-
kul süre içinde ihbar yapılmış olsa idi önlem alınması ve daha az giderle 
ayıpların yok edilmesinin mümkün olacağı doğal bulunmasına göre mart 
1995 tarihine değin beklemek suretiyle zararın artmasında zararın davacı 
yanın da kusurlu olduğunun kabulü gerekir. ancak yine dava dilekçesin-
de ihtardan önce sözlü başvurulan varlığından bahsedilmiş olmakla ve 
ayıp ihbarı şekli tabi bulunmadığından davacı yanın ileri sürdüğü makul 
sürede ihbarın varlığı hususunda kanıtlarının sorulup istenilmesi kanıt-
lanmadığı takdirde yukarıda açıklanan nedenlerle icap ederse bilirkişi-
den ek raporda alınacak, kullanılan süre ve hakkaniyet de gözetilmek 
suretiyle zarardan indirime gidilmesi suretiyle hüküm tesisi yerine yazılı 
şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir30.

10-) Eksik iş bedeli

İşin yapılmayan kısmının teslim ve gözden geçirilmesi söz konusu 
olamayacağından iş sahibinin eksik işler yönünden yükleniciye ihbarda 
bulunma yükümlülüğü yoktur. İş sahibi, eksik işlerin bedelini teslim ta-
rihindeki mahalli rayiçlerle zamanaşımı süresi içinde her zaman talep 
edebilir. Bu konuda herhangi bir önkoşul öne sürülmesine gerek yoktur.

Bedeli uyuşmazlık konusu olan eksik işlerin sözleşme hükümleri gö-
zetilerek nelerden ibaret olduğunun ve kapsamının belirlenmesi ve teslim 
süresine göre eksik işlerin giderilmesi süresinin tespit olunması ve tesli-
mi gereken süreden itibaren gerekli makul sürenin belirlenmesi ve belir-
lenecek süre sonundaki serbest piyasa rayiçlerine göre eksik iş bedelinin 
tutarının saptanması gerekir31.

29 15. HD. 5.11.2003, 1790/5272.
30 15. HD. 23.10.1996, 4980/5525. 
31 15. HD. 17.4.2007, 1686/2492. 
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Arsa sahibi eksik işleri makul süre içinde tamamlayarak bedelini talep 
edebilir. Dava tarihi olan … tarihine kadar bekleyerek zararın artmasına 
neden olamaz32. 

Örnekler:

	 Taraflar arasındaki sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 31.10.1996 
kabul edilmiştir. Davacı iş sahibi eksik işler nedeniyle 10.5.2000 tarihin-
de mahkemeye başvurarak tespit yaptırmış, daha sonra bu davayı açmış-
tır. Tespit dosyasında rapor hazırlayan bilirkişiden tespit tarihine göre 
alınan fiyat belirtir rapora dayanılarak dava kabul edilmiştir. İşin bitiş 
tarihi ile tespit tarihi arasında çok uzun süre geçmiştir. Davacı iş sahibi 
makul süre içerisinde tespit yaptırıp dava açmadığından zararın artma-
sına neden olmuştur. İşin bitiş tarihine makul bekleme süresi eklenmek 
suretiyle bulunacak tarih itibariyle bilirkişiden ek rapor alınıp, eksik iş 
bedellerinin bu tarih itibariyle belirlenmesi ve buna göre karar oluştu-
rulması gerekir. Ayrıca davalı yüklenici iş bedelinin eksik ödendiğini sa-
vunduğuna göre, davacı tarafından yabancı para ile yapılan ödemelerin, 
ödeme tarihi itibariyle Türk Lirası karşılıklarının araştırılıp belirlenmesi, 
eksik ödeme olup olmadığının ortaya çıkarılması, davacı tarafından eksik 
bırakılmış ödeme varsa, bu miktarın da dikkate alınması zorunludur33.

	 Dosyada bulunan 20.6.1996 günlü arsa payı devri karşılığı inşaat 
sözleşmesinin davacı dışında başka arsa sahipleri ile de imzalandığı, 4 
ve 10 numaralı bağımsız bölümlerin dava dışı arsa sahipleri ve davacı-
ya bırakıldığı görülmektedir. Daha açığı, davacı arsa sahibi bu bağımsız 
bölümlerde sözleşmedeki payı ne ise bu oranla sınırlı olarak maliktir. 
Diğer yandan sözleşmenin 3. Sayfasındaki hüküm uyarınca, teslimin ruh-
sat tarihinden itibaren (27) ayda yapılacağı kararlaştırılmıştır. Dosyadaki 
kayda göre, ruhsat 2.6.1997 tarihinde alındığında teslim 2.11.1999 tari-
hinde yapılacaktır. İlk dava 10.11.2000 tarihinde açılmış olmakla, teslim 
için öngörülen 2.11.1999 tarihinden dava tarihi olan 10.11.2000 tarihine 
kadar olan süre için tazminat istenebilirse de davacının hakkı payı ora-
nındadır. Mahkemece, tüm bağımsız bölümlerin maliki davacıymışçasına 
istemin yazılı şekilde kabulü doğru olmamıştır. Aynı kural eksik ve ayıplı 
işler için de geçerlidir. Eksik ve ayıplı işler tutarı da pay oranında hük-
molunmalıdır. Öte yandan, ilk davada eksik ve ayıplı işler toplamı ne ise 
talep ve dava edilmekle davacı ifayı bu hali ile kabul ettiğinden, bu dava 
ile birleştirilen davada ancak eksik ve ayıplı işlerin giderilmesi için gerekli 
makul süre ne ise, gecikme tazminatı, ancak bu süre ile sınırlı olarak ve 

32 15. HD. 17.11.2005, 807/6156.
33 15. HD. 25.10.2004, 755/5352.
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davacının payı oranında kabul edilebilir. Bu yönün saptanması için de bi-
lirkişiden ek rapor alınmalı, davacının ikinci davadaki gecikme tazminatı 
payı oranında ve makul süre ile sınırlı olarak kabul edilmelidir34.

	 Yangının çıktığı tarih itibariyle, davacı idare projeye aykırı imar 
ruhsatı alıp işi yaptırmak ve yüklenici de, bu durumu bile bile işi yapmak 
ve aykırılığın giderilmesi için daha önceden girişimde bulunmamak su-
retiyle kusurludurlar. Bu husus, mahkemece, değerlendirilmelidir. Öte 
yandan, yangın tarihi ile bu yangından doğan zararın giderilmesi için yapı-
lan sözleşme tarihi arasında fiyatlarda meydana gelen artış nedeniyle za-
rarın büyüdüğünün ve de bu zararın artmasına davacı idarenin sebebiyet 
verdiğinin kabulü zorunludur. Bu durumda, olaydan sonra düzenlenen 
tutanaklar ve ceza koğuşturma evrakı da nazara alınarak, gerçek zarar 
miktarı ve de olayı takip eden makul sürede bu zararın ne miktarla gide-
rileceği hususu, konusunda deneyimli inşaat mühendisi marifetiyle tayin 
ve takdir edilmeli, yanların kusur durumları ile TBK.’nun 114 ve 52 ge-
reğince uygulanacak hakkaniyet kuralları da göz önünde bulundurularak 
hasıl olacak sonuç uyarınca bir hüküm kurulmalıdır35. 

	 Davacı, 1988 yılında bağımsız bölümleri teslim alıp kullanmaya 
başlamış; tespit sonucu alınan 12.9.1989 tarihli bilirkişi raporu ile de sa-
yılan noksan ve ayıplı işlerin varlığı kesinleşmiştir. O halde, dava tarihine 
değin geçen süre içerisinde davacının kayıtsızlığı sonucu zararının artışı-
na sebebiyet verildiği açıktır. Mahkemece yapılacak iş; davacının ayıp ve 
noksanlıkları öğrendiği tespit tarihini takip eden makul süre içerisindeki 
fiyatlar esas alınarak, projeye uygun ve noksansız yapılsaydı davacıya ait 
bağımsız bölümlerinin değerinin ne olacağının hesaplattırılması, binanın 
mevcut halinde ise aynı tarihlerde değeri ne olduğunun saptanması ve iki 
değer arasındaki, miktarın bulunması için bilirkişilerden ek rapor -ge-
rekli görülürse yeni bir bilirkişi heyeti ile keşif yapılarak rapor- alınmak 
suretiyle toplanan kanıtlar da birlikte değerlendirmek, sonucuna göre 
hükme varmaktan ibarettir36.

	 Bu durumda mahkemece hükme esas alınan raporu düzenleyen 
bilirkişi kurulundan protokolde kabul edilen ve giderilmediği anlaşılan 
eksikliklerin, tamamlanması gerektiği kabul edilen dava açılabilmesi için 
gereken MAKUL SÜRE sonundaki mahalli piyasa rayiçleri ile giderim 
bedeli ile aynı protokolde garanti verilen söz konusu protokolden sonra 
ortaya çıkan gizli ayıpların ayıbın ortaya çıkmasından itibaren giderilme-

34 15. HD. 20.10.2003, 1789/4873.
35 15. HD. 20.4.1995, 6303/2382.
36 15. HD. 9.5.1997, 1426/2474.
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mesi üzerine dava açılması için gereken süre sonundaki mahalli piyasa 
rayiçleri ile giderim bedeli konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek 
rapor alınıp birleşen davada bulunacak bu miktardan ödenmeyen iş be-
deli düşülerek ve davadan önce davacı iş sahibinin 10. Noterliği’nden ke-
şide ettiği ihtarnamenin tebliğ tarihine 1 haftalık ödeme süresi eklenip bu-
lunacak tarihten itibaren avans faizi uygulanacak tahsil kararı verilmesi 
gerekir. Asıl dava yönünden de; iş sahibince davalıya ciro edilerek verilen 
çekin tahsil edilip edilmediği araştırılıp, birleşen davada tespit edilecek 
eksik ve kusurlu işlerin giderim bedeli de dikkate alınarak menfi tespit 
isteminin esası ile ilgili hüküm kurulması, tamamı ile ilgili menfi tespit 
isteminde haklı olduğu kabul edilse dahi yapılacak araştırma sonucuna 
göre ciro edilen çek ödenmişse çekin ödendiği tarihten itibaren avans faizi 
ile birlikte bedelinin istirdadına karar verilmesi, icra takibine konu edilip 
ihtiyati tedbir nedeni ile ödenmeyen bono ile ilgili istirdat kararı verileme-
yeceğinden sadece borçlu bulunulmadığının tespiti gerekir37.

11-) Teslim Tarihinin Belirlenmesi

Teslim tarihinin belirlenmesi, birçok yönden önemlidir. Örneğin gecik-
me ceza ve tazminatı, zamanaşımı, eksik ve bozuk iş bedelinin hesabı söz 
konusu olduğunda hep teslim tarihi akla gelir.

1. Teslim tarihi sözleşmede (ruhsat alımından itibaren 12 ay içinde 
inşaatın teslim edilecektir) biçiminde kararlaştırılmış ancak ruhsatsın 
sözleşme tarihinden başlayarak ne kadar zaman içinde alınacağı konu-
sunda bir hüküm bulunmuyorsa, teslim tarihinin tespiti önemlidir. Te-
mel üstü ruhsat 15.9.2000’de alınmış ve mahkemece bu tarihten itiba-
ren 12 ay içinde eserin teslim edildiği görüşüyle gecikme alacağı istemi 
reddedilmiştir. Oysa ruhsatın sözleşmeden yaklaşık 1,5 yıl sonra alındığı 
görülmektedir. Ruhsat alımı için yüklenici tarafından zamanında müra-
caat edilmesine rağmen idari mercilerden kaynaklanan sebeplerle ruhsat 
alımı gecikmiş ise bu takdirde yüklenicinin gecikmeden dolayı sorumlu 
tutulması mümkün değildir. Yüklenici süresinde müracaatını yapmamış 
ise bu durumda ruhsatın geç alınması kendisini sorumluluktan kurtara-
mayacaktır. Bu nedenle mahkemece ruhsatın alınması için gerekli makul 
süre belediyeden sorulup, bilirkişiden alınan ek raporla saptanarak ve 
eserin teslim edildiğini ispat külfeti yükleniciye ait olup, yapı kullanma 
izninin alınmamış olması da gözetilerek gecikme süresiyle ilgili alacak 
talebi karara bağlanmalıdır38. 

37 15. HD. 6.12.2018, 2651/4902.
38 15. HD. 17.5.2005, 2830/3054.
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2. Sözleşmede teslim tarihine ilişkin herhangi bir hüküm bulunma-
maktadır. Örnek olay Yüklenicinin ediminin ifasında ve bu kapsamda 
teslim borcunda temerrüdü için ilk koşul, eserin teslim zamanının gelmiş 
olmasıdır. Yanlar arasındaki sözleşmede eserin işin teslim tarihi kararlaş-
tırılmamıştır. O halde, işinin uzmanı sayılan ve basiretli bir yüklenici gibi 
yüklendiği işi eseri ne kadar sürede tamamlayıp iş sahibine teslim etme-
si gerektiğinin yani iş süresinin, yanlar arasındaki sözleşme koşulları ve 
eserin nitelik ve kapsamına göre uzman bilirkişi ya da bilirkişi kuruluna, 
yerinde keşif yapılmak suretiyle mahkemece tespit ettirilmesi ve teslim-
de yüklenici temerrüdünün gerçekleşip, gerçekleşmediğinin belirlenmesi 
gerekir. İşin tesliminin gecikmesinde iş sahibinin etkili kusuru da yoksa 
eserin belirlenen iş süresi sonunda teslim edilmemesi durumunda yükle-
nicinin ediminin ifasında temerrüdü gerçekleşmiş olur. Bu durumda da, 
iş sahibi «nama ifaya izin» talebinde bulunabilir. Eserin, noksan bırakılan 
kısmının bedeli iş sahibi tarafından yükleniciden istenebilir. Ancak, yük-
lenici temerrüdünün gerçekleştiği tarihten itibaren makul süre içinde iş 
sahibi tarafından noksan iş bedeli istenmeli ve dava açılmalıdır39.

3. İnşaata başlamada “temelüstü ruhsat tarihinin” esas alındığı, an-
cak bu iznin sözleşme tarihinden itibaren ne kadar süre içinde alınacağı 
belli değil ise teslim tarihinin tespiti önemlidir. Örnek olay: Bu durumda, 
mahkemece yapılacak iş; öncelikle davacı arsa sahibine gecikme karşılığı 
talep ettiği kira bedelinin açıklattırılması, ilgili belediyeden inşaata teme-
lüstü ruhsatın alındığı tarihin sorulması, temelüstü ruhsatın alındığı tarih 
bu şekilde belirlenemezse, sözleşme tarihinden itibaren temelüstü ruh-
satının alınabileceği makul süre bilirkişilerden alınacak ek raporla sap-
tanarak temelüstü ruhsatın alınabileceği tarihin belirlenmesi, bu tarihe 
36 aylık ifa süresi eklenmek suretiyle inşaatta gecikme olup olmadığının 
saptanması ve -varsa- gecikilen süre karşılığı kira tazminatına hükmedil-
mesinden ibarettir40.

4. Eksik ve bozuk iş bedeli teslim tarihinden başlayarak beş yıllık za-
manaşımı süresi içinde istenebileceğinden, zamanaşımı süresinin dolup 
dolmadığı teslim tarihinin doğru bir biçimde belirlenmesini gerektirir. 
Örnek olay: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmıştır. Davacı arsa sa-
hibi, davalı yüklenicidir. Davada istenen noksan ve ayıplı olan işlerin be-
delidir. Davalının zamanaşımı defi vardır. Bu definin yerindeliğini tayin 
için davacıya ait bağımsız bölümlerin kendisine teslim tarihinin saptan-
ması zorunludur. Bu tarih zamanaşımının başlangıcı yönünden olduğu 
kadar, noksan iş bedellerinin teslimden itibaren makul süre içerisindeki 

39 15. HD. 10.11.2004, 959/5769.
40 15. HD. 20.10.2004, 576/525
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rayiçlerle değerinin takdiri ve açık ayıpların teslimden itibaren yine ma-
kul sürede ihbar edilip edilmediğinin bilinmesi bakımından da gereklidir. 
Sözleşme eklerinden davacı kuruma ait Genel Şartnamenin 50. madde-
sinde sözleşmenin feshi halinde kalan işin ihale suretiyle veya emanet 
usulü ile yapılabileceği öngörülmüştür. Davacı kurumun anılan madde 
hükmüne dayanarak davalı adına inşaatı emanet usulü ile ikmal etme-
sinde sözleşmeye aykırı bir yön mevcut değil ise de; işin ikmaline makul 
bir süre içinde başlanması ve MAKUL SÜREde bitirilmesi zorunludur. 
Çünkü memleketin gerçekleri işçilik ve malzeme fiyatlarının kısa aralarla 
artış gösterdiği yolundadır. Diğer bir deyimle işin ikmalinin gecikmesi 
ve inşaatın iş sahibi tarafından uzun bir süre sürüncemede bırakılması 
halinde enflasyon hızının etkisi ile ve kendi fiilinin sonucu olarak zararın 
artmasına neden olacağı tabiidir. Her ne kadar davacı İdare sözleşmenin 
kurulduğu tarihte yürürlükte bulunan 2490 sayılı Kanuna tabi değil ise 
de, anılan kanunda ihaleye başlamak için öngörülen 1 aylık süreye yak-
laşık bir zaman diliminin olaya uygulanması gerekir. Somut olayda söz-
leşmenin feshi, 31.1.1980 tarihinde davacı Kurumun Yönetim Kurulunca 
onanmış ve 26.1.1980 tarihinde fesih işlemi davalı yükleniciye tebliğ edil-
miş oysa davacı Kurumca işin emanet suretiyle yapılması için Yönetim 
Kurulunca 15.4.1983 tarihinde karar verildiği ve işin ikmaline ilişkin ibra 
raporu 20.5.1986 tarihinde onandığı anlaşılmaktadır. Görülüyor ki ge-
rek işe başlama tarihi, gerekse işin ikmal süresi mutat olmayan süreleri 
kapsamaktadır. Bu gecikmelerden dolayı ortaya çıkan fiyat artışlarından 
davalı yüklenicinin sorumlu tutulması hukuken mümkün değildir. O hal-
de, mahkemece yapılacak iş davalının yapımını üstlendiği inşaatın nam 
ve hesabına emanet suretiyle engeç hangi tarihte yapılmasına başlanması 
gerektiği yani sözleşmenin feshinden sonra işin ikmali için beklenmesi ge-
reken MAKUL SÜREnin ne olduğu hesap ettirilmeli, işin nicelik ve niteliği 
göz önünde tutularak objektif ölçüler içinde ne kadar zamanda bitirilebi-
leceği saptanmalı böylece davalının temerrüdü nedeniyle işin kurum tara-
fından ikmal edilmesinden doğan gerçek zarar tespit edilerek sonucuna 
uygun bir karar verilmelidir41. 

12-) Aykırılıkların Giderilmesi

İnşaatın imara, yapı ruhsatına ve onaylanmış projesine aykırı olarak 
inşa edildiğini düşünelim. Bu konu incelenirken, aykırılıkların yıkılıp ye-
niden yapılması ya da tadilat ruhsatı alınarak giderilip giderilemeyeceği, 
yapı kullanma izni alımına engel noktaların ortadan kaldırılarak binanın 
yasal duruma getirilip getirilemeyeceği üzerinde durulacaktır. Yargıtay bir 

41 15. HD. 6.2.1989, 1537/407.
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örnek olayda şöyle demiştir: “Belediyeye müzekkere yazılarak yüklenici 
tarafından yapıldığı belirtilen başvurunun akıbeti araştırılmalı, bilirkişi-
lerden ek rapor alınarak tasdikli proje ile binanın halihazır durumu mu-
kayese ettirilip projeye aykırılıklar tek tek saptanmalı, bu aykırılıkların 
binanın statik yapısına zarar vermeden yıkılıp yeniden yapılmak ya da ta-
dilat ruhsatı alınmak suretiyle giderilip giderilemeyeceği ve binanın imara 
uygun hale getirilip getirilemeyeceği incelenmeli, eğer binanın imara uy-
gun hale getirilmesi mümkün ise aykırılıkları gidermesi ve iskan ruhsatı 
alması için davacı yüklenicilere makul süre verilmeli ve sonucuna göre 
hükme varılmalıdır. Eğer binanın yasal hale getirilmesi mümkün değilse 
yükleniciler tarafından açılan tescil davası şimdiki gibi reddedilmelidir” 
42.

13-) Ceza koşulu

SEÇİMLİK CEZA: Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi 
durumu için bir ceza kararlaştırılmışsa, aksi sözleşmeden anlaşılmadık-
ça alacaklı, ya borcun ya da cezanın ifasını isteyebilir.

İFAYA EKLİ CEZA: Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edil-
memesi durumu için kararlaştırılmışsa alacaklı, hakkından açıkça fera-
gat etmiş veya ifayı çekincesiz olarak kabul etmiş olmadıkça, asıl borçla 
birlikte cezanın ifasını da isteyebilir.

DÖNME CEZASI: Borçlunun, kararlaştırılan cezayı ifa ederek sözleş-
meyi, dönme veya fesih suretiyle sona erdirmeye yetkili olduğunu ispat 
etme hakkı saklıdır (TBK. md. 179).

Alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa bile, kararlaştırılan cezanın ifa-
sı gerekir. Alacaklının uğradığı zarar kararlaştırılan ceza tutarını aşıyorsa 
alacaklı, borçlunun kusuru bulunduğunu ispat etmedikçe aşan miktarı 
isteyemez (TBK. md. 180). Ceza koşuluna ilişkin hükümler, dönme du-
rumunda ifa edilmiş olan kısmın alacaklıya kalacağını öngören sözleşme-
lere de uygulanır (TBK. md. 181). Taraflar, cezanın miktarını serbestçe 
belirleyebilirler. Asıl borç herhangi bir sebeple geçersiz ise veya aksi ka-
rarlaştırılmadıkça sonradan borçlunun sorumlu tutulamayacağı bir ne-
denle olanaksız duruma gelmişse, cezanın ifası istenemez. Ceza koşulu-
nun geçersiz olması veya borçlunun sorumlu tutulamayacağı bir nedenle 
sonradan olanaksız duruma gelmesi, asıl borcun geçerliliğini etkilemez. 
Yargıç, aşırı gördüğü ceza koşulunu kendiliğinden indirir (TBK. md. 182).

42 15. HD. 18.10.2004, 335/5205.
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Konuya İlişkin Yargı Kararları

	 Asıl ve ek sözleşmenin 5 ve 7.maddeleriyle ödenmesi kararlaştı-
rılan ceza, ifaya ekli cezadır. Bu ceza açıkça vazgeçilmedikçe veya eserin 
zımnen kabulü halinde ihtirazi kayıt bildirdiği sürece istenebilir. İhtirazi 
kayıt dermeyanı, alacaklının borçluya yönelttiği ifayı kabul etmekle bir-
likte kararlaştırılan cezayı da talep edeceğine ilişkin bir irade beyanıdır. 
Bu beyanla alacaklı borçludan cezai şart isteme iradesini devam ettirdi-
ğini gösterir. Her ne kadar davacı 28.10.1998 tarihli ihtarında ceza is-
teyeceğini davalıya bildirmişse de eserin eksiklikleriyle ne zaman teslim 
edildiği dosyada belli olmadığından bu ihtarın ihtirazi kayıt iradesi taşı-
yıp taşımadığı değerlendirilememektedir. Zira, alacaklı eseri teslim aldığı 
halde ihtirazi kayıt iradesini işlerin mutad cereyanı dışındaki bir sürede 
bildirmişse cezai şart isteme hakkı ihtara rağmen yine düşer. Bu neden-
lerle mahkemece, davacının eseri ne zaman teslim aldığı konusunda taraf 
delilleri toplanmalı, teslim tarihi saptandıktan sonra 28.10.1998 günlü 
ihtarla saklı tutulan cezai şart iradesinin makul sürede davalı yükleniciye 
bildirilip bildirilmediği değerlendirilerek cezai şart talebi hakkında sonu-
cuna uygun bir hüküm kurulmalıdır43.

	 Yanlar arasındaki 21.4.1987 noter onay tarihli sözleşmenin “cezai 
hükümler,” başlıklı 9.maddesi okunduğunda, sözleşmenin feshi halinde 
fesheden tarafın karşı tarafa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi ve tabloları, İller Bankası ve ilgili res-
mi kuruluşların birim fiyatları gereğince hesap edilecek proje ve hizmetler 
bedelinden yarısının ceza olarak ödemeyi kabul ettikleri görülmektedir. 
Aynı sözleşmenin “sözleşmenin konusu” başlıklı hükümden sözleşmenin 
konusunun davalı kooperatif ortakları için yaptırılacak konutların tatbi-
kata ve ruhsata esas olan tüm projelerin ve hesapların yapılması, ilgili 
mercilerce tasdiki ile TUS hizmetlerinin yürütülmesi olduğu anlaşılmak-
tadır. Bu son hüküm ile 9.madde birlikte değerlendirildiğinde, ceza mik-
tarının 2.maddede yazılan tüm hizmetler bedelinin yarısı kadar olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Başka bir anlatımla, sözleşmeden dönen tara-
fın ödeyeceği ceza 2.maddedeki yapılması kararlaştırılan işler bedeli ne 
ise bunun yarısıdır. Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki, bu ceza, dönme 
cezasıdır. Bu cezayı sözleşmeyi haksız olarak fesheden tarafça karşı ta-
rafa ödenir. O yüzden, sözleşmenin feshinde hangi tarafın kusurlu oldu-
ğunun saptanması cezanın istenebilmesinde önem taşımaktadır. Ayrıca, 
taraflar arasındaki ağaçlandırma proje sözleşmesinde, proje hizmetleri 
sözleşmesinde olduğu gibi bir ceza hükmü bulunmadığından davacının 

43 15. HD. 5.7.2004, 2951/3735.
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ağaçlandırma projesindeki işleri ileri sürerek ceza isteme olanağı yok-
tur. Bundan dolayı, bilirkişilerin ceza tutarı hesabına ağaçlandırma pro-
jesi sebebiyle 709.422.409.000 TL.nın ilave etmesi sözleşmeye aykırıdır. 
Diğer yandan, davada 31.12.1990 tarihine kadar olan işler bedeli talep 
edilerek bu tarihten sonra işin eylemli terkedildiği olgusu davacının ka-
bulündedir. Davalı da,asliye ticaret mahkemesinin 1991/700 esas sayısın-
daki, 1.3.1991 tarihindeki davayı açarak sözleşmenin geçersizliğini dava 
ettiğinden, tarafların eylemli fesih konusundaki iradeleri birleşmiştir. İşin 
terk edildiği 31.12.1990 tarihine dava açılması için geçmesi gereken ma-
kul süre aşılarak borçlu zararının artmasına sebep olan alacaklı kendi 
kusurunun sonuçlarına katlanmak zorunda olduğundan 2.11.2000 ta-
rihinde açtığı bu davada alacağını davanın açıldığı tarihe eskale ederek 
istemde bulunamaz44

SONUÇ

Makul süre, mağdurun zararının karşılanmasını öngörürken, ona za-
rarı arttırma ve bu yolla karşı tarafa zarar verme hakkı tanımaz. Zarar 
görenin, zararı doğuran fiile razı olması veya zararın doğmasında ya da 
artmasında etkili olması yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağır-
laştırması durumunda, tazminat belirlenirken, indirilirken veya kaldırı-
lırken, makul süreye de dikkat edilir. Örneğin, teslim tarihinde (1.6.2018) 
işi terk etmiş olan ve eksiklikleri tamamlamayacağını açıkça belli eden 
yüklenicinin bu davranışı karşısında, iş sahibinin daha fazla beklemeden 
söz konusu tarihi izleyen makul sürede eksik işler bedelini dava etme-
si gerekir. Davanın geç açılması, enflasyondan dolayı malzeme ve işçilik 
giderlerinde artışa yol açmakta ve bu da eksik işlere bağlı zararın art-
masına neden olmaktadır. Zarardan değil, zararın artmasında iş sahibi 
sorumlu olacaktır. 

Yüklenicinin ruhsat alımına kadar olan sürede yaptığı işler belirlenip 
bu işlemlerin makul sürede yapılıp yapılmadığı saptanmadan sözleşme-
deki teslim süresinin geçirildiği öne sürülemez ve teslim süresine bağlı 
olarak gecikme ceza veya tazminatı istenemez. 

Eksik ve açık kusurlu eserden kaynaklanan davalar beş yıllık zama-
naşımı süresi içerisinde açılabilir. Zamanaşımı teslim tarihinden başlar. 
Eserdeki açık kusurların veya eksiklerin giderilmesi davasının beş yıllık 
sürenin dolmasına bir gün kala açılması olanaklıysa da, eksik ve bozuk 
iş bedelinin, davanın açıldığı tarihe göre değil, teslim tarihine eksiklik 
ve bozukluğun giderilebileceği makul süre eklenerek bulunacak tarihteki 
fiyatlara göre hesaplanması gerekir.

44 15. HD. 25.3.2004, 4869/1689.
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Makul süre veya uygun sürenin yasada yer aldığını görmekteyiz. Ör-
neğin, TBK. md. 474’e göre iş sahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin 
olağan akışına göre olanak bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve bozuk-
luğu varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorunda-
dır. Aynı Yasanın 477/II madde hükmüne göre, iş sahibi gözden geçirmeyi 
ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır. Demek 
ki bozukluktan doğan hakların iş sahibi tarafından kullanılabilmesi için, 
uygun süre içinde kusurların yükleniciye bildirilmesi zorunludur.

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri direnime dü-
şerse, öbür sözleşmeci borcun yerine getirilmesi için uygun bir süre vere-
bilir veya uygun bir süre verilmesini yargıçtan isteyebilir (TBK. md. 123). 
Direnime düşen borçlu verilen “uygun süre” içinde edimini yerine getir-
mezse, alacaklı TBK. md. 125’teki seçimlik haklarını kullanabilir. Baş-
ka bir anlatımla, md. 123. maddede öngörülen “uygun süre”yi direnime 
düşen borçluya vermeyen alacaklı md.125’te öngörülen seçimlik hakları 
kullanamayacaktır. Süre vermeyi gerektirmeyen durumlar md. 124’te sa-
yılmıştır. Md. 124’te sayılan durumlar varsa, borçluya ek süre vermeye 
gerek olmadan, md. 125’te yazılı olan seçimlik haklar kullanılabilir.
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İŞ HUKUKU YARGILAMALARINDA
İSPAT YÜKÜ

Av. Abdullah EYİGÜL1

GİRİŞ

Davanın kazanılması ya da kaybedilmesi tarafların ileri sürdükleri id-
dia ve savunmalarının ispat edilmesine bağlıdır. Bir kimse davada maddi 
gerçeklik anlamında ne kadar haklı olursa olsun, bu haklılığını mahkeme 
önünde ispat etmediği sürece o davayı kazanma ya da hakkı elde etme 
imkânı yoktur. İspatın önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Bir davada ileri sürülen hususların kim tarafından ispat edilmesi ge-
rektiğini ispat yükü kuralları belirlemektedir. İspat yükünün davada doğ-
ru olarak belirlenmesi gerekmektedir zira ispat yükü üzerinde olan taraf 
ispatsızlık rizikosunu da taşımaktadır.

İş yargılamasında ispat yüküne kanunda düzenlenen kuralların yanın-
da Yargıtay’ın yıllardır vermiş olduğu kararlar da ispat yüküne ilişkin il-
keler koymuştur. Zira iş hukukunda işçi işveren karşısında daha güçsüz 
durumdadır ve bu kapsamda da Yargıtay işçiyi koruyan ispat yükü ilke-
leri geliştirmiştir.

Çalışmamızda öncelikle genel olarak ispat ve ispat yükü kavramlarına, 
ispat yükü kurallarına değinilecek ve ardından da iş yargılamasında gerek 
kanunun düzenlediği gerekse Yargıtay tarafından kabul edilen ilkelerden 
bahsedilecektir.

I. İSPAT VE İSPAT YÜKÜ

Bir vakıanın doğru ve gerçek olup olmadığı hususunda hakimi inandır-
ma faaliyetine ispat denir2. Dava konusu yapılan hak ve savunmalar birta-
kım somut vakıalara dayanmaktadır. Hukukun sonuç bağladığı vakıalara 
uygun olarak bu somut vakıalar ispat edildiği ölçüde dava kazanılacak ya 
da kaybedilecektir.

1 Avukat, İstanbul Barosu, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel 
Hukuk Yüksek Lisans Öğrencisi

2 KARSLI,A., Medeni Muhakeme Hukuku, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 4.Baskı, İs-
tanbul 2014, s.479.



160 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

Taraflar davaya ilişkin vakıaları mahkemeye sunarlar ve hakim da-
vadaki çekişmeli vakıları tespit eder. Hakimin çekişmeli vakıaları tespit 
etmesinden sonra bu çekişmeli vakıaların kimin tarafından ispat edilmesi 
gerektiği sorusu ile karşılaşır, buna ispat yükü denir3. İspat yükü, belli 
somut bir vakıanın gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılamaması, yani 
belirsizlik halinde hakimin aleyhte bir kararı ile karşılaşma tehlikesi ola-
rak tanımlanmaktadır4. İspat yükü, üzerine düşen taraf için bir yüküm-
lülük değil, sadece bir yüktür(külfettir)5. İspat külfeti üzerine düşen taraf 
ispat etmesi gereken vakıayı ispat edemezse karşı taraf ya da mahkeme o 
kimseyi ispata zorlayamaz.

İspat yükü üzerine düşen taraf ispat etmesi gereken hususu ispat ede-
mediği durumda ispatsızlık söz konusu olacaktır. Fakat medeni yargıla-
mada hakim bir husus ispatsız kalsa da karar vermek zorundadır. Çün-
kü ceza yargılamasında olduğu gibi medeni usul hukukunda olmadığı için 
her halükarda özellikle ispatsız kalma durumlarında hakim karar vere-
cektir6. İşte bu durumda hakim ispat yükü üzerinde olan tarafın aleyhine 
karar verecektir. 

İspat yükü objektif ispat yükü ve sübjektif ispat yükü olarak ikiye ayrı-
larak incelenmektedir. Objektif ispat yükü, hükme esas alınacak olayların 
ispat edilememesi durumunda hükmün ispat yükü üzerinde olan ve fakat 
bunu ispat edemeyen kişi aleyhine çıkmasını ifade eder. Sübjektif ispat 
yükü ise delil ikame yüküdür. Sübjektif ispat yükü, lehine hüküm almak 
veya aleyhine karar verilmemesi için tarafın delil ikame etmesi yükünü 
ifade etmektedir7. 

Her iki taraf da ispat yükünün kime düştüğünü gözetmeden delil gös-
termişlerse, bu durumda hâkimin ispat yükünün kime düştüğünü araş-
tırmasına gerek yoktur. İlk olarak hâkim tarafların göstermiş oldukları 
delilleri incelemekle yükümlüdür8. Tarafların göstermiş oldukları delil-
lerle çekişmeli vakıalar ispat edilmişse bu durumda da ispat yükünün 
hangi tarafta olduğunun araştırılmasına gerek yoktur9. Fakat gösterilen 
delillerin hâkime dava hakkında tam bir kanaat vermemesi halinde ispat 

3 KURU,B., Medeni Usul Hukuku, Ankara 2015, s.231.
4 KURU,B., ARSLAN, R., YILMAZ, E., Medeni Usul Hukuku, Ankara 2005, s.419.
5 KARSLI, s.483;KURU, s.231.
6 TAŞPINAR,S., Fiili Karinelerin İspat Yükü Dağılımındaki Rolü, www.dergiler.ankara.

edu.tr, s.546, E.T.:28.10.2016.
7 KARSLI, s.484.
8 KURU, s.232.;KARSLI, s.484.
9 KURU,s.232.; KARSLI, s.484.
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yükünün hangi tarafa düştüğünün tespit edilmesinde yarar vardır10. Gös-
terilen deliller yeterli olmasa da hâkim esas hakkında hüküm vermekle 
yükümlüdür. Bu durumda hâkim ispat yükünün hangi tarafa düştüğünü 
tespit edecek ve o taraftan uyuşmazlık konusu vakıayı ispat etmesini iste-
yecektir. Hâkimin kendisine ispat yükü düştüğünü bildirdiği taraf uyuş-
mazlık konusu vakıayı ispat edemezse, davayı kaybeder11.

İspat yükünün maddi hukuka mı usul hukukuna mı ait olduğu hususu 
tartışmalıdır. İspat yükünün usul hukukuna ait bir mesele olduğunu id-
dia eden görüş, ispat yükünün paylaştırılmasının ancak bir yargılamada 
söz konusu olduğundan hareket eder. Bir dava ya da yargılama olmadan 
ispattan söz edilemez. İspat yükünün maddi hukuka ait olduğunu savu-
nan görüş, hem ispat edilmesi gereken olayların hem de tespit edilmesi 
gereken olayların kimin yararına sonuç bağlandığının maddi hukuk tara-
fından tespit edilmesi ispat yükünü maddi hukukun konusu yapmasın-
dan hareket etmektedirler. Üçüncü bir görüş ise ispat yükü kurallarının 
bir kısmının maddi hukuka bir kısmının da usul hukukuna girdiğini sa-
vunmaktadırlar12.

Taraflar kendileri anlaşarak belirli sınırlar dâhilinde bir vakıayı ispat 
hususunda ispat yükü üzerine düşen tarafı belirleyebilirler. Bu da ispat 
yükünün maddi hukuka ait olmasının bir sonucudur. 

II. İSPAT YÜKÜNÜN PAYLAŞTIRILMASI

A.GENEL KURAL

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kabul edilinceye kadar, is-
pat ile ilgili temel düzenleme Medeni Kanunun İspat yükü başlığını ta-
şıyan 6.maddesinde düzenlenmekteydi. Türk Medeni Kanunu m.6 şöyle 
demektedir;

“Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını 
dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” 

Öğretide Medeni Kanundaki bu kuralın tek başına yeterli olmadığı 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun yürürlüğünden önce ifade 
edilmekteydi. Bu hususlar ve ispat yükünün maddi hukuk temelli olması 
yanında usul hukuku müessesesi olması nedeniyle kanun koyucu HMK 
m.190’da ispat yüküne ilişkin genel kuralı daha açık ve net bir biçimde 
düzenlenmiştir. HMK m.190;

10 KURU, s.232; KARSLI,s.484.
11 KURU, s.232.
12 KARSLI, s.488.
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“İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edi-
len vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa 
aittir.

 Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluş-
turan vakıaya ilişkin ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisna-
lar dışında, karşı taraf, kanuni karinenin aksini ispat edebilir.”

Vakıayı hangi tarafın öne sürdüğü değil, o vakıadan hangi tarafın lehi-
ne hak çıkardığı önem arz etmektedir. İspat yükünün tarafların rolü ile 
ilgisi yoktur. İspat yükü davacıya düşebileceği gibi davalıya da düşebilir13. 
Örneğin işçi ücretinin ödenmediğini ileri sürerek talepte bulunduğu du-
rumda ücretin ödendiğini işveren ispat yükü altındadır14.

B. GENEL KURALIN İSTİSNALARI

Yukarıda belirtilmiş olan genel kuralın istisnaları bulunmaktadır. Bu 
istisnalar şunlardır:

1. İspat Yükünün Kanunla Belirlendiği Haller

İspat yükünü özel bir kanunla belirlendiği hallerde özel olarak ispat 
yükünün kimde olduğunun araştırılmasına gerek yoktur. Bu durumda 
ispat yükü, kanunda belirtilen kişiye düşer. Örneğin TMK m.512’de mi-
rasçılıktan çıkarılma durumunda itiraz hususunu düzenlemiş ve “miras-
çılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, 
çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer” diyerek 
bu durumda ispat yükünün kimde olduğunu belirlemiştir. 

İş Kanunun 20.maddesi iş güvencesi kapsamında olan bir işçinin işten 
çıkarılması sonucunda işe iade davası açması durumunu düzenlemiş ve 
bu davadaki ispat yükünü “Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat 
yükümlülüğü işverene aittir” diyerek belirlemiştir.

2. İspat Yükü Normal Durumun Aksini İddia Eden Tarafa Düşer

Normal bir duruma dayanan tarafın, bu iddiasını ispat etmesine gerek 
yoktur. Aksine ispat yükü bu normal durumun aksini iddia eden ( haya-
tın olağan akışına aykırı iddiada bulunan) tarafa düşecektir15. Örneğin, 
Yargıtay vermiş olduğu kararlarda işçinin her gün fazla mesai yapmasını, 
tüm hafta tatillerinde, genel ve resmi tatillerde çalışmasını hayatın olağan 

13 KURU, s. 233.
14 ÖZDEMİR,E., İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü ve Araçları, İstan-

bul 2006, s.8.
15 KARSLI, s.489; KURU, s.233.
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akışına aykırı bulmaktadır16. Yine TMK m.3 f.2 uyarınca kanunun iyiniye-
te sonuç bağladığı durumlarda asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Bunun aksini 
iddia eden tarafın yani karşı tarafın kötüniyetli olduğunu iddia eden tara-
fın ispatla yükümlüdür.

3.Karineler

Belli bir vakıadan yani karinenin temelini oluşturan vakıadan(karine 
temelini oluşturan), belli olmayan bir vakıanın çıkarılmasına karine de-
nir17. HMK m. 190 f.2’ nin gerekçesinde karinelerin ispat yüküne etkisi 
şöyle anlatılmıştır:

“Karine söz konusu olduğu durumda, karine temeli ile karine sonucu-
nu birbirinden ayırt etmek gerekir. Karineye dayanan taraf, sadece karine 
sonucunu ispat yükünden kurtulmuş olur, ancak karine temelini ispat 
etmek yükü altındadır18.”

Karineler, kanuni karineler ve fiili karineler olmak üzere ikiye ayrılır:

a. Kanuni Karineler

Kanuni karineler belli bir olaydan belli olmayan bir olay için kanun 
tarafından çıkarılan sonuçlardır. Kanuni karineler ispat yüküne gerçek 
bir istisnadır19. Kanuni karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini 
oluşturan vakıayı ispat yükü altındadır fakat karine sonucunu ispat yükü 
altında değildir. İyiniyet karinesi kanuni karineye örnek olarak verilebile-
cektir. Zira TMK m.3 uyarınca kanunun iyiniyete sonuç bağladığı durum-
larda asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Kanuni karineler adi kanuni karineler 
ve kesin kanuni karineler olmak üzere ikiye ayrılır:

i. Adi Kanuni Karineler

Aksi ispat edilebilen kanuni karinelerdir. Bu karineler aksi ispat edi-
linceye kadar delil teşkil ederler. İş Kanunu m.92 f.3 uyarınca çalışma 
hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikâyet-
lerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan 
tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. Bu durum bu tutanakla-
ra karine niteliği kazandırmaktadır20.

16 Yarg. 9.HD., 25.03.2004, E. 2003/16762, K.2004/6039, Çalışma ve Toplum, 2014/3, 
s.171.

17 KARSLI, s.490; KURU, s.234.
18 KARSLI,A., 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İstanbul 2014, s.261.
19 KURU, s.234.
20 ÖZDEMİR, s.15.
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ii. Kesin Kanuni Karineler

Adi karinelerin aksine, bu karinelerin aksinin ispatı caiz değildir. İİK 
m.278’de borçlunun belli hukuki işlemleri, iptal davası açılabilmesi bakı-
mından bağışlama ile bir tutulmaktadır. Doktrinde bu hükmün kesin ka-
rine olarak kabul edildiği görülmektir21. Yargıtay’ın 1975 yılında vermiş 
olduğu bir kararda kanunun öngördüğü önlemleri almamanın ve uyma-
manın işverenin kusurlu olduğu konusunda kesin kanuni karine oluştur-
duğunu ifade etmiştir22.

b.Fiili Karineler

Tarafların dayandıkları iddiaların doğru olduğu ya da göstermiş olduk-
ları bir delilin değeri hakkında hâkimin kanaat oluşturmasına yardımcı 
olan yaşamla kazanılan tecrübe kurallarıdır23. Örneğin, bir kimsenin nü-
fus siciline kayıtlı olduğu yer o kimsenin ikametgahı bakımından karine 
sayılır24. Tecrübe kuralları iş yargılamasında çoğunlukla “hayatın olağan 
akışı” kapsamında gündeme gelmekte ve yargı kararlarında bu kavrama 
sıkça başvurulmaktadır25. Ücretlerin ödenmesi, bordroların gerçeği yan-
sıtıp yansıtmadığı, fazla mesai iddiaları hususlarında hayatın olağan akışı 
kavramı bir ölçüt olarak kullanıldığı görülmektedir.

4. İspat Sözleşmeleri

Taraflar bir vakıanın ispat yükünün kime ait olduğu hususunda an-
laşmalar yapabilirler. Fakat taraflar bu konuda sınırsız bir yetkiye sahip 
değillerdir, ancak üzerinde tasarruf edebilecekleri hususlarda yapabile-
cektirler. İspat yükü sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, dava konusu 
edilen uyuşmazlığın tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilme yet-
kilerinin bulunması ve ispat yükü sözleşmesine konu olan vakıanın da 
belirli olması gerekir26. 

III. DELİL İKAME YÜKÜ

Taraflar iddia ve savunmalarının doğruluğunu ispatlamak ve kendi 
lehlerine karar almak için mahkemeye delil sunacaklardır. HMK m.121 
tarafların delilleri getirmeleri ile ilgili olarak şöyle demektedir:

21 KURU, s234; TAŞPINAR, s.536.
22 BOZKURT, H.A, İş Yargılaması Usul Hukuku, Ankara 2012, s. 343.
23 KARSLI, s.491; KURU, s. 234; KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.429.
24 KURU/ARSLAN/YILMAZ, s.430.
25 ÖZDEMİR, s.15.
26 PEKCANITEZ, H/ATALAY, O/ÖZEKES, M, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2013, s.672.
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“Dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgele-
rin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından 
bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye 
eklenerek, mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge 
ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın di-
lekçede yer alması zorunludur” 

Taraflar dilekçelerinde gösterdikleri delilleri dilekçeleri ile birlikte sun-
mamışlarsa ya da başka yerden getirtilecek delillerle ilgili olarak gereken 
açıklamalarda bulunmamışlarsa ön inceleme aşamasında bu eksiklikle-
rin tamamlanması için taraflara iki haftalık kesin süre verilir. Taraflar bu 
süre içerisinde delil sunmadıkları durumda HMK m.140 f.5 uyarınca bu 
delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklardır.

IV. İŞ YARGILAMASINDA HAK VE TÜRLERİNE GÖRE İSPAT YÜKÜ

1.Ücretin Ödendiğinin İspatı

İş Kanunu m.32 uyarınca genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşı-
lığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen 
tutardır. Ücret ödeme borcu işçinin iş görme borcu karşısında yer alan ve 
işverenin iş sözleşmesinden doğan başlıca borcudur. 

Ücretin ödendiğinin ispat yükü işverene aittir27. Zira ücret ödeme iş-
verene bir borç olarak yüklenmiştir ve bu borcu yerine getirdiğini iddia 
eden işverendir. Kanunda ücretin ödendiğinin hangi yolla ispat edileceği 
hususunda herhangi bir düzenleme yoktur sadece m.37’de ücret hesap 
pusulasına ilişkin hükme yer verilmiştir. Bu maddede yer alan belgeler 
işçinin ücreti noktasında işverenden sadır olan belgelerdir. İlgili madde 
şöyledir;

“İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret he-
sabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula 
vermek zorundadır. 

Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalış-
ma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan 
her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, 
nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.”

27 ÇELİK,N./CANİKLİOĞLU,N./CANBOLAT,T., İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 29.Bası, 
İstanbul 2016, s.252; ; KILIÇOĞLU,M., 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
Uyarlı İş Yargılamaları Usulü, İstanbul 2011, s.204; ÖZDEMİR, s.173; SÜZEK,S., İş 
Hukuku, Yenilenmiş 12.Bası, İstanbul 2016, s.414.
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Uygulamada ücret hesap pusularlı işçilere imzalatılmakta ve ücretin 
ödendiğinin ispatı amacıyla kullanılmaktadır28. İşveren ücret ödeme bor-
cunu yerine getirdiğini işçinin imzasını taşıyan ücret bordroları, makbuz, 
banka kayıtları ve dekont gibi belgelerle ispatlayabilir29.

Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlara göre işçinin imzasını taşıyan ücret 
bordroları ispat konusunda güçlü bir araçtır ve para borcu olan ücretin 
ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir30. 

Yargıtay 2014 yılında vermiş olduğu bir kararda uzun süre ücretlerin 
ödenmediği iddiası karşısında, işverence cevap dilekçesinde dayanılmak 
kaydıyla yemin teklifi hakkı olduğunun hatırlatılması gerektiğini ifade et-
miştir31.

2.Ücretin Bordroda Yazılı Olandan Fazla Olduğunun İspat Yükü

Uygulamada daha az vergi ve sigorta primi ödemek amacıyla ödenen 
gerçek ücret bordroya yansıtılmamakta, düşük gösterilmektedir. İşçinin 
ücret bordrolarını ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin imzalamış olması öde-
nen ücretin gerçek ücret olduğunu göstermez32. 

Ücretinin kendi imzasını taşıyan ücret bordrosunda gösterilen mik-
tardan fazla olduğunu savunan işçi, bu iddiasını ispat etmekle yükümlü-
dür33. Gerçek ücretin tespitinde işçinin kıdemi, işçinin yaptığı işin niteliği, 
meslek unvanı, işyerinin özellikleri göz önüne alınmalı, alabileceği ücretle 
ilgili meslek odası veya kuruluşundan yahut işçi ve işveren sendikaların-
dan sorulmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilmelidir34.

3. Fazla Çalışma ve Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin İspat 
Yükü

İş kanunu m.40 uyarınca haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalış-
madır ve çalışılan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal 
çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi 
suretiyle ödenir (İş Kanunu m.41/2).

Fazla çalışma yapıldığını ispat yükü işçiye, fazla çalışma ücretinin 

28 ÖZDEMİR, s.174; SÜZEK, s.415.
29 SÜZEK, s.415.
30 Yarg. 9.HD., 21.01.2009, E.2009/34640 K.2009/608, SÜZEK,s.415-416, bu konuda di-

ğer kararlar için bkz. ÖZDEMİR, s.176.
31 Yarg. 9.HD., 05.05.2014, E.2012/9712 K.2014/14518, Çalışma ve Toplum, 2015/4, 

s.512-514.
32 ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s.253.
33 BOZKURT, s.356.
34 Yarg. 9.HD., 26.10.2010, E.2010/2988, K.2010/30627, KILIÇOĞLU, s.205 vd.
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ödendiğinin ispatı ise işverene aittir35. 

Fazla çalışmaların nasıl ispat edileceği ile ilgili olarak Yargıtay bir ka-
rarında “İş Kanunda fazla çalışmanın ispatı ile ilgili olarak özel bir hüküm 
bulunmamaktadır. Bu nedenle fazla çalışmanın ispatında ispat yükü ge-
nel hükümlere tabidir. Dolayısıyla fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi 
kural olarak bu iddiasını ispat yükü ispat etmek zorundadır. Fiili bir olgu 
söz konusu olduğundan, kural olarak işçi, fazla çalışma yaptığını her tür-
lü delille ispat edebilir, tanık da dinletebilir.” demektedir36.

Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlarda genel ilkeleri koymuştur ve buna 
göre işyeri kayıtları (puantaj, gaybubet), işyerine giriş çıkışı gösteren bel-
geler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir37. Yazılı delil olmadığı du-
rumda işçi fazla çalışmayı tanıkla da ispat edebilecektir38.

Yargıtay yerleşmiş içtihadı ile hayatın olağan akışına aykırı bulduğu 
çalışma iddialarını kabul etmemekte ve bu durumlarda mahkemeleri tak-
diri bir indirim yapmaya yöneltmektedir. Yargıtay işçinin her gün fazla ça-
lışma yapmasının hayatın olağan akışına ve insan doğasına uygun düşme-
yeceğini, işçinin hastalık, mazeret, izin, hafta tatili gibi nedenlerle zaman 
zaman fazla çalışma yapmaması olasılığının varlığı nedeniyle fazla çalış-
ma alacağından makul bir indirim yapmaktadır39. Fakat fazla çalışmalar 
soyut tanık iddialarına değil de yazılı delile dayandığı durumda böyle bir 
indirime gidilmemektedir40.

Fazla çalışmaların ispatı ile ilgili bir diğer husus da bordrolarda fazla 
çalışma ve tatil sütunu bulunduğu halde bu sütunun boş bırakılmış ol-
ması, işçinin fazla çalışma yapmadığının kanıtı olarak kabul edilemez. 
Yargıtay daha önce vermiş olduğu kararlarda bordrolarda fazla çalışma 
sütunu varsa ve ayın bazı günleri fazla çalışma yapıldığı görülen bordrolar 
ihtirazi kayıt koymadan imzalayan işçinin kural olarak sonradan fazla 

35 BOZKURT, s.369vd.; ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s.556vd.,; ÇİL, Ş., 6100 sayılı 
HMK’ya Göre İş Yargılamasında İspat Yükü ve Deliller, İÜHFM C. LXXII, S.2,2014, 
s. 95; GÜÇ, T., Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma, Ankara 2014, s. 147; 
KILIÇOĞLU, s.208; SÜZEK, s.842vd.; ÖZDEMİR, s.181 vd., İlgili Yargıtay kararları 
için bkz. KILIÇOĞLU, s. 208 vd.

36 Yarg. 9.HD., 17.02.2001, E.2001/5107 K.2001/8576, www.kazancı.com.
37 BOZKURT, s.369 vd. ;ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s. 557; ÇİL, s.95; Kararlar 

için bkz. KILIÇOĞLU, s.211vd.
38 BOZKURT, s.369; ÇİL, s.95; SÜZEK, s.842.
39 Yarg. 9.HD., 25.03.2004, E.2003/16762 K.2004/6039, Çalışma ve Toplum, 2004/3, 

s.171; KILIÇOĞLU, s.208; Bu konudaki öğreti görüşleri ve eleştirileri için bkz. SÜZEK, 
s.844.

40 Yarg., 9.HD., 17.03.2015, E. 2013/14179 K.2015/10791, Çalışma ve Toplum, 2015/2, 
s. 214.
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çalışma ücreti talep edemeyeceğini belirtmekteydi41. Yargıtay son zaman-
larda vermiş olduğu kararlarda işçinin bordroyu ihtirazi kayıt koymadan 
imzalamasına rağmen fazla çalışma yaptığını yazılı belge ile ispatlaması 
halinde bordroda görünenin üzerinde fazla çalışma ücreti ödenmesi ge-
rektiğine karar vermektedir42.

Özdemir’e göre bordroda görülen miktarın üzerindeki çalışmaları is-
pat için eş değer belge arayan kararların, bu çalışmaların ispatlanamaya-
cağını öngören içtihattan pratikte hiçbir farkı yoktur. Zira işçinin fiilen 
yazılı belge ile fazla mesai yatığını ispatlaması olanak dışıdır43.

Fazla çalışmada ispat yüküne ilişkin başka bir özellikli durum da iş-
çinin çalışma düzenini kendisinin belirlediği ve üst düzey yönetici olduğu 
durumlardır. Yargıtay tarafından bu kimselerin fazla çalışma alacağına 
hak kazanamayacakları kabul edilmektedir44. Bu durumda işçinin çalış-
ma düzenini kendisinin belirlediği ve üst düzey yönetici olduğunu ispat 
eden işveren fazla çalışma ücreti ödeme yükümlülüğünden kurtulacak-
tır45.

Fazla çalışma ücretinin aylık ödenen ücrete dâhil olduğu taraflarca 
kararlaştırılabilir46. Böyle bir durumu iddia eden işverenin bu iddiasını 
ispatlaması gerekir. Bu iddianın ispatı için yazılı delil gerekmektedir, ta-
nıkla ispat olunamaz47.

4.Yıllık Ücretli İznin Kullanıldığının İspat Yükü

İşçinin yıllık izinlerinin kullandırıldığının ispatı işveren üzerindedir48. 
İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir 
belge ile kanıtlamalıdır. Tanıkla yıllık ücretli izin kullandırıldığının ispatı 
mümkün değildir49. İspat yükü üzerinde olan işverenin işçiye bu konuda 
yemin teklif edebileceği Yargıtay kararlarında kabul edilmiştir50.

41 Yargıtay kararları için bkz. ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, dn. 109.
42 Yarg. 9. HD., 06.05.2010, E.2008/25387 K.2010/12420, KILIÇOĞLU, s.210 vd.; Yarg. 

9.HD., 04.06.2013, E.2011/12174 K.2013/17023, www.kazancı.com.; YAMAKOĞLU, 
E., Türk İş Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma, İstanbul 2012, s. 99.

43 ÖZDEMİR, s.185-186.
44 ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s. 561; Kararlar için bkz. ÇİL, s. 96; GÜÇ, s.171; 

YAMAKOĞLU,s.107.
45 ÇİL, s.97.
46 ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s.563; ÇİL, s.97.
47 ÇİL, s.97.
48 Yarg. 9.HD., 05.07.2010, E.2008/33424 K.2010/22100, KILIÇOĞLU,s.219 vd.; BOZ-

KURT, s.356; ÇİL,s.100; ÖZDEMİR, s.190.
49 BOZKURT,s.356; ÇİL, s.100.
50 Yarg. 9. HD., 06.05.2010, E.2008/25387 K.2010/12420, KILIÇOĞLU, s.210 vd.
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Yıllık izin defterlerinin geçerli olabilmesi için, işçini izne gidiş ve çıkış 
tarihlerinin gösterilmesi gerekmektedir. İşçi izin defterindeki imzasına 
itiraz ettiği durumda mahkemenin bu konuda imza incelemesi yapması 
gerekmektedir51.

5. İşverenin Eşit Davranma Borcuna Aykırı Davranışı Sonucu Ay-
rımcılık Tazminatı Taleplerinde İspat Yükü

İşverenin iş sözleşmesinden doğan borçlarından bir tanesi de eşit dav-
ranma yükümlülüğüdür52. İşverenin eşit davranma borcunun hukuki da-
yanağı Anayasadaki eşitlik ilkesi (m.10) ve İş Kanunundaki eşit davranma 
ilkesi (m.5) oluşturmaktadır. 

İşverenin eşit davranmamasına neden olabilecek objektif ölçüler oldu-
ğu durumda işverenin eşit davranmama zorunluluğu da eşit davranma 
borcu kapsamındadır53. Eşit davranma borcu, işverenin haklı nedenler 
bulunmaksızın işçileri arasında farklı davranmaması, haksız ayrımda 
bulunmaması, keyfi davranışlardan kaçınmasını; haklı nedenler varsa 
ayrımda bulunması farklı davranması yükümlülüğünü ifade eder54. Eşit 
davranma borcu mutlak anlamda tüm çalışanları mutlak anlamda eşit 
kılmak anlamına gelmemektedir. Farklı çalışma koşullarına tabi işçiler 
bakımından eşitlik ilkesinden bahsedilemez. 

İşverenin eşit davranma borcu İş Kanunu m.5’de düzenlenmiştir55. Bu 
borca aykırı davranışın kim tarafından ispat edilmesi gerektiğini son fık-
rasında şöyle ifade etmiştir;

51 ÖZDEMİR, s.192.
52 ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s.327; KARAGÖZ,V., İş Hukukunda Ayrımcılık 

Tazminatı, EÜSBED, 2012, V, s.58; SÜZEK, s.491.
53 ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT s.330; KARAGÖZ, s.59.
54 KARAGÖZ, s.59.
55 ) “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve 

mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. 
  İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan 

işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem 
yapamaz. 

  İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, 
iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona 
ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. 

  Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. 
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir üc-
retin uygulanmasını haklı kılmaz.

  İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında 
işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı 
haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi 
hükümleri saklıdır.”
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“20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki 
fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. 
Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir 
durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığı-
nı ispat etmekle yükümlü olur.”

Eşit davranma borcuna aykırı davranış nedeniyle ayrımcılık tazminatı 
taleplerinde işverenin bu borcuna aykırı davranışı ispatlama yükümlülü-
ğü işçiye aittir. Fakat iki halde ispat yükü yer değiştirir ve işveren ispatla 
yükümlü olur:

-Eşit davranma borcuna aykırılık iddiası iş sözleşmesinin işveren ta-
rafından 20.maddede belirtildiği gibi sebep gösterilmeksizin veya geçer-
li sebep olmaksızın feshedildiği bağlamında ise, kısaca iş sözleşmesinin 
sona ermesinde eşit davranma borcuna aykırılık iddiası halinde (örneğin 
işçinin iş sözleşmesinin etnik kökeni veya siyasal düşüncesi gibi neden-
lerle feshedildiği) bu iddiaya karşılık feshin hukuken geçerli bir nedeni 
olduğunu, 20.maddenin 2.fıkrası gereğince işveren ispatlamakla yükümlü 
olacaktır56.

-İşçi, işverenin eşit davranma borcunu ihlal ettiğini ispat edememekle 
birlikte, bir ihlalin varlığı ihtimalini kuvvetli bir biçimde gösteren durumu 
ortaya koyduğu durumda, işveren böyle bir ihlalin olmadığını ispatlamak 
zorundadır57. Örneğin, rakip adaya destek veren belediye işçisinin seçimi 
takiben işinin ve işyerinin değiştirilmesi bir ihlalin varlığı olasılığını güçlü 
bir biçimde gösteren bir durumdur58. Yine işyerinde şoför olarak çalışan 
iki işçiden bir tanesinin daha fazla ücret alması durumunda işçinin bu 
durumu belgelemesi yeterlidir, işveren bu ayrımı haklı kılan nedeni ispat-
lamalıdır59.

6. İş Güvencesi Kapsamında Olan Bir İşyerinde Çalışan İşçinin İş 
Sözleşmesinin Feshinde İspat Yükü

İş Kanunu m.18 vd. maddelerinde iş güvencesi kapsamında olan iş-
çiler ve bu işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde uygulanacak şartlar ve 
usuller belirlenmiştir. Buna göre;

“Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık 
kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, iş-
çinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin 

56 KARAGÖZ, s.70; ÖZDEMİR, s.218; SÜZEK, s.512.
57 KARAGÖZ, s.70.
58 KARAGÖZ, s.70.
59 ÇİL, s.94.
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veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zo-
rundadır.”

Buna göre işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalıştıran işveren 6 aylık kı-
demi olan belirsiz iş sözleşmesi ile çalışan işçisinin iş sözleşmesini ancak 
kanunda ifade edilen ve geçerli neden olarak adlandırılan nedenlerle fes-
hedebilecektir. Aksi durumda işçi işverene karşı işe iade davası açabilme 
hakkına sahiptir. Açılan bu davada feshin geçerli bir nedene dayandığını 
ispat yükü İş Kanunu m.20 f.2 uyarınca işverene aittir. Zira ilgili madde 
şöyledir;

“Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene 
aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu 
iddiasını ispatla yükümlüdür.”

Açılan işe iade davasında işçi, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmış 
olduğu işyerinin iş güvencesi kapsamında bir işyeri olduğunu feshin ge-
çerli nedene dayanmadığını ve iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan 
feshedildiğini ispatlayacaktır60. Kural iş sözleşmesinin belirsiz süreli ola-
rak yapılması olduğu için işveren bunun aksini iddia etmişse bu durumu 
da ispat etmelidir. İşçinin işveren vekili veya yardımcısı olmama yönünde-
ki olumsuz koşulun varlığı işveren tarafından ispat edilecektir. Zira ispat 
yükü vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan menfaat çıkaran tarafa aittir61.

Yargıtay işçinin sözleşmesini işletmesel nedenlerle fesheden işverene 
karşı açılmış bir davada “İşletmesel kararın amacı ve içeriğini belirlemede 
özgür olan işveren, işletmesel kararı uygulamak için aldığı tedbirin feshi 
gerekli kıldığını, feshin geçerli nedeni olduğunu kanıtlamalıdır. İşveren 
işletme, işyeri ve işin gerekleri nedeni ile aldığı fesih kararında, işyerinde 
istihdam fazlalığı meydana geldiğini ve feshin kaçınılmazlığını ispatlama-
lıdır62. 

İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel ko-
şullarına uyduğunu kanıtlayacaktır. Bu kapsamda fesih işleminin yazılı 
olması, belli durumlarda işçinin savunmasının istendiğinin belgelenmesi, 
yazılı fesih işleminin içeriğinde dayandığı fesih sebeplerini somut ve açık 
olarak göstermiş olması gerekir. İşverenin biçimsel koşulları yerine getir-
diğinin belirlenmesinden sonra içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli 
olduğunun kanıtlanmasına geçilecektir63.

60 KAR, B., İşe İade Davasında Yargılama Sorunları, Ankara Barosu Dergisi, Y.66, 
S.1,2008, s.98.

61 ÇİL, s.99.
62 Yarg. 9.HD., 01.11.2010, E.2010/33259 K.2010/30959, KILIÇOĞLU, s.177 vd.
63 KAR, s.99.
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7. Sendikal Nedenle İş sözleşmesinin Feshi İddiasında İspat Yükü

İşçiler örgütlenerek, işveren karşısındaki güçsüz durumlarından kur-
tularak, avantajlı bir konum elde ederler ve bu da doğrudan çalışma ko-
şullarına yansır. Bu nedenle çoğu zaman işverenler işçilerin örgütlenme-
sini istemezler64. Bu durumda sendika üyeliğinin özel olarak korunması 
sonucunu doğurmuştur.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu m. 25 f.6 ve 
7’de işçilerin işe alınmalarında, çalışma koşullarının belirlenmesinde ve 
işten çıkarılmalarda sendikal nedenlerle ayrım yapıldığı ve dava açıldığı 
durumlardaki ispat yükünü düzenlemiştir;

“İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile açılacak 
davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işve-
renin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendi-
kal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür. 

 Fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını işçi 
ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi sendikal ayrımcılık yapıldığını 
güçlü biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren davra-
nışının nedenini ispat etmekle yükümlü olur.”

Sendikaya üye olan işçilerin işverence üyelikten istifa etmelerinin isten-
mesi karşısında savcılığa şikâyette bulunmaları ve sendikanın sözleşme 
yetkisi için Bakanlığa başvurması üzerine işten çıkarılmaları65, işverenin 
ekonomik kriz nedeniyle maddi sıkıntıya düştüğü ve makinelerin elden 
çıkarılması nedenleriyle işçilerin işlerine son verildiği iddiasına karşın 
krizin devam ettiği 2000 yılında 37, 2001 yılında 142 işçinin işe alınmış 
olması ve 2001 yılında işe alınanların sendika üyesi olmaması66 durum-
ları sendikal nedenle feshe ilişkin Yargıtay tarafından verilen kararlara 
örnektir. 

8. Haklı Nedenle (Süresiz Fesih Bildirimi ile) Fesihte İspat Yükü

 Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisinin sür-
dürülmesinin kendisinden beklenemeyecek tarafa derhal feshetme yetkisi 
veren bozucu yenilik doğuran bir haktır67.Gerek belirli iş sözleşmelerinin 
gerekse de belirsiz iş sözleşmelerinin süresiz fesih bildirimi sona erdi-
rilmesi mümkündür68. Süreli fesih bildiriminin aksine süresiz fesih bil-

64 ÖZDEMİR, s.345.
65 ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s.640.
66 KILIÇOĞLU, s.195.
67 SÜZEK, s.715.
68 ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, s. 439; ÖZDEMİR, s.306; SÜZEK, s.715.
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diriminde taraflar Kanunda yer alan bildirim sürelerine uymaksızın iş 
sözleşmesini derhal feshedebileceklerdir.

İş Kanunu m.24’te işçi bakımından haklı nedenle fesih hakkı doğuran 
olaylar, m.25’te ise işveren tarafından haklı nedenle fesih imkânı veren 
olaylar ifade edilmiştir. 

a) Sözleşmenin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshinde

İşçi iş sözleşmesini sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uy-
mayan haller ve zorlayıcı nedenlerle bildirimsiz olarak feshedebilecektir. 
İşçi haklı nedenle feshettiğini iddia ediyorsa bu durumu kendisinin ispat 
etmesi gerekmektedir. Fakat 24.maddenin II.fıkrasının( e) bendinde yer 
alan ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap 
edilmez veya ödenmemesi nedenine dayandığı durumda ispat yükü işve-
rene düşecektir69. 

b) Sözleşmenin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi

İş sözleşmesinin işverence haklı nedenle feshinde ispat yükü işverenin 
üzerindedir. Feshin 25.maddede yer alan sağlık sebepleri, ahlak ve iyini-
yet kurallarına aykırılık gibi nedenlere dayanması ispat yükünü değiştir-
mez. 

İş Kanunu m.26’da işçi ve işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykı-
rılık nedenine dayanmaları bir süre ile sınırlandırılmıştır. İlgili maddeye 
göre; taraflardan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tara-
fın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin 
gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Taraflar ahlak ve 
iyiniyet kurallarına aykırılık nedenine dayandıkları durumda kanunda 
yer alan bu süre içinde haklı nedenle fesih hakkını kullandıklarını da 
ispatlamalıdırlar70.

9. İşyerindeki Mobbing İspatı

İşyerinde bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalışanlar veya astları tarafın-
dan sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, 
aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir71. Yargıtay 
Hukuku Genel Kurulu bir kararında mobbingi şu şekilde tanımlamıştır;

69 ÇİL, s.100; ÖZDEMİR, s.326.
70 ÇİL, s.100.
71 TINAZ,P., İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Çalışma ve Toplum, 2006/4, s.13; TE-

TİK, S., Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi, KMÜ Sosyal ve Ekono-
mik Araştırmalar Dergisi, 12, 2010, s.81 vd. 
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“İşyerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından sis-
tematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, 
şiddet, aşağılama gibi davranışlar72”

 Yargıtay HGK vermiş olduğu bir kararda73;

“…işçi bir taraftan diğer işçiye, diğer taraftan işverene karşı korun-
maktadır. İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlılık teşkil 
etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmektedir.” demiştir. Buna 
göre davacı içinin iddialar tutarlı, işyeri tanık beyanları veya diğer de-
lillerle çelişmemek şartıyla yaklaşık bir ispatla ispat etmiş sayılacaktır. 
Mobbingin varlığına ilişkin olarak şüpheden uzak kesin delilleri aramak 
işçi lehine yorum ve işçinin korunması ilkeleri ile de bağdaşmayacaktır. 
Yaklaşık ispat, iddia edilen olayın doğru olma ihtimalinin doğru olmama 
ihtimalinden fazla olmasıdır. Kural olarak yaklaşık ispat hâkimin acele 
karar vermesi gereken hallerde aranır74. Mobbing olgusu da hakkaniyetli 
ve adil bir yargılama ve hüküm için yaklaşık ispatı gerekli kılmaktadır. 
Zira mobbingin birçok türünde işçi işveren karşısında zayıf durumda-
dır75. 

Çoğunlukla mobbinge maruz kalma nedeniyle işçide stres, anksiye-
te, kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. İşveren işçinin bu 
rahatsızlıkların mobbing nedeniyle olduğu iddiasına karşılık olarak ilgili 
rahatsızlıkların iddia edildiği gibi mobbing nedeniyle değil de işçinin aile 
sorunları nedeniyle olduğunu ileri sürebilir. Mobbing iddiaları tanık ve 
belge gibi delillerle ispat edilmese de kendi içinde tutarlı ve hayatın olağan 
akışına uygun ise hastalığın mobbing nedeniyle meydana geldiğinin kabu-
lü hakkaniyete daha uygun olacaktır76. 

Mobbing davalarında ispat önemli bir sorun teşkil etmektedir. Zira 
mobbing iddiası ve buna bağlı olarak manevi tazminat istemiyle açılan 
davaların büyük bir kısmı mahkemelerce reddedilmektedir. Aynı durum 
Yargıtay için de geçerlidir. Örneğin, 2010-2015 yılları arasında mobbing 
iddiası içeren 221 davadan sadece 54’ünde manevi tazminat talebinde 
bulunulmuş, bunlardan yalnızca 11’i manevi tazminat talebinin kabulü 
ile sonuçlanmıştır77.

72 Yar., HGK., E.2012/9 K.2012/1925, TAŞKIN, A., Mobbing Davalarında İspat Sorunu, 
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XX, Y.2016,s.397.

73 Yarg. HGK., E.2012/9 K.2012/1925, TAŞKIN, s.411.
74 KARSLI, s.562;TAŞKIN, s.412.
75 TAŞKIN, s.412.
76 TAŞKIN, s.413.
77 TAŞKIN, s.430.
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SONUÇ

Hukukumuzda ispat yüküne ilişkin genel kural TMK m.6 ve HMK 
m.190’da yer almaktadır. Buna göre bir vakıadan kendi lehin menfaat 
sağlayan taraf vakıanın doğruluğunu ispatla yükümlüdür. Genel kural bu 
olmakla birlikte bu kuralın istisnaları da bulunmaktadır. Bunlar normal 
durumun aksini iddia, iddia edilen bir vakıanın bir karineye dayanması, 
ispat yükünün doğrudan kanunla düzenlenmiş olması ve tarafların yap-
mış oldukları ispat yükü sözleşmeleridir. 

İş yargılamasına ilişkin ispat kuralları genel olarak ilgili kanunlarında 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Fakat bazı hususlarda Yargıtay’ın iş yargıla-
malarında hayatın olağan akışı kavramına dayanma, işçinin işveren kar-
şısındaki zayıf konumu nedeniyle ispat kolaylığı sağlanması gibi ölçütler 
getirdiği de görülmektedir.
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EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ (YASAL 
MAL REJİMİ ) VE UYGULAMASI

Yaşar AKDAĞ 1

Gerek fiili hayatta ve gerekse sosyolojik açıdan bakıldığında erkek ege-
men toplum yapısındaki kadın eş aleyhine derin yarılmaların olduğu gü-
nümüzde özellikle eşlerin evlilik birliği içinde elde ettikleri kazanımların 
tabi olacakları mal rejimlerinin usul ve esaslarının düzenlenmesi ve bu 
düzenlemeden kadın eş aleyhine olan sosyal ve ekonomik eşitsizlik duru-
munun kaldırılmasını amaçlayan 4721 sayılı TMK 01.01.2002 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

GİRİŞ

Açılan boşanma davasının kabulü halinde doğacak hukuki sonuçların-
dan bir tanesi de evlilik birliği içinde kazanılan mallarla alakalıdır. Bunun 
için yeni 4721 Türk Medeni Kanununun “Aile Hukuku” isimli kitabı konu-
nun sebepleri genel olarak sonuçları ve yargılama şekliyle ilgili düzenleme 
getirmiştir. 

Eski 743 sayılı Medeni Kanun, mal rejiminin tasfiyesinde mağduriyetin 
oluşmamasında hiçbir ihtiyaca cevap verememekteydi. Gerek sosyal ve 
gerekse ekonomik olarak toplumun ihtiyaçlarının kanunen karşılanma-
sında genellikle yetersiz bir düzenleme olarak eleştirilmekteydi. 

Kanun koyucu tarafından düzenlemesi yapılan 4721 sayılı TMK mal 
rejimleri konusundaki yeni düzenlemesi ile daha önce büyük bir sorun 
olan ve ihtiyaca cevap vermeyen mal rejimleri konusundaki sorunları çö-
züme kavuşturmayı amaçlamış ve bu konuda TMK’yı bu açıdan da ele 
almıştır. 

Özellikle Edinilmiş mallara katılma rejimini ( Yasal Mal Rejimi ) ka-
bul ederek, gerek sosyal ve gerekse ekonomik açıdan ciddi haksızlıkların 
oluşmasının da önüne geçmeye çalışmıştır. 

Ülkemizde özellikle erkek egemen toplum gerçeğinin, kadının içinde 
bulunduğu koşulları, kadının aleyhine değiştirmiş olmasından kaynaklı 

1 Avukat ( İstanbul Barosu), İstanbul Aydın Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek

Lisans Öğrencisi
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sorunların bu şekilde çözüme kavuşturulması kanun koyucu tarafından 
hedeflenmiştir. Özellikle kadın açısından bakıldığında geç kalınmış bir 
düzenleme olduğu dahi söylenebilir. Bu düzenlemelerin hayata geçirilme-
sine kadar birçok mağduriyetin/hak kaybının oluştuğunu söylemek izah-
tan varestedir. 

Kanun koyucu mutlak bir kanuni düzenleme yapmaktan da kaçınmış 
ve bu konuda eşlere de bir takım seçimlik hak ve yetkiler tanımıştır. Bu 
düzenlemenin amacı tarafların iradelerinin de üstünde bir otorite kabul 
ettirmek olmadığından, bu konuda kanun koyucu biraz daha esnek dav-
ranmıştır. Yapmış olduğu kanuni düzenlemelerin yanında mal ortaklığı, 
mal ayrılığı ve paylaşmalı mal ortaklığı rejimleri de kanun koyucu tarafın-
dan benimsenmiştir. TMK’ da ifadesini bulan mal rejimleri tahdidi sayıl-
mış olup, yerine alternatif başak mal rejimlerinin eşler arasından kabul 
edilmesi de mümkün değildir. 

Diğer bir anlatımla TMK’ da yer alan ve eşler arasında kabul edilmesi 
öngörülen mal rejimleri dışında başka bir şekilde bir mal rejimi anlaşma-
sı kanun tarafından kabul görmeyecektir.

A- MAL REJİMİNİN BAĞLI OLDUĞU ESASLAR 

1- Seçilebilecek Mal Rejimleri 

Türk Medeni Kanunu irdelendiğinde genel olarak taraflar arasında 
kabul edilecek mal rejimleri sınırlı olarak sayılmıştır.2 Taraflardan kasıt 
eşler olduğundan, eşler TMK tarafından öngörülen yasal mal rejimlerin-
den birini seçmedikleri takdirde yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara 
katılma rejimini peşinen kabul etmiş olurlar.3

Kanun koyucu eşlerin iradeleriyle seçebilecekleri üç ayrı mal rejimini 
düzenlemiştir; 

• Mal ayrılığı rejimi,

• Mal ortaklığı rejimi,

• Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi. 

Eşler, TMK madde 242 ve sonrasında düzenlemesi yapılan mal rejim-
lerinden birini seçebilirler. 

2- Eşlerin mal rejimi seçimini benimsemesi 

2 DURAL, Mustafa; OĞUZ, Tufan; GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk Özel Hukuku 3. Cilt- İstan-
bul 2005, s, 299-302 

3 CEYLAN Ebru; 4721 TMK’nın Mal Rejimleri ile İlgili Getirdiği Yeni Düzenlemeler
Beta yayınevi 2. Cilt, Prof Ömer Teoman’a armağan, İstanbul 2002, s, 1025
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Evlilik birliğinin kurulması anından itibaren eşler talep ettikleri ve an-
laştıkları takdirde mal rejimlerinden birini seçebilirler. Bu seçimlerini 
evlilik akdinin kuruluş aşamasında evlendirme memuruna bir beyanla 
yapacakları gibi, evlilik birliğinin kurulmasından sonraki herhangi bir za-
man diliminde anlaşarak da mal rejimi seçimini yapabilirler.4

Eş adaylarının anlaşmasına bağlı olarak evlenme sırasında seçmek 
istedikleri mal rejimini yazılı olarak bildirip, bunu imzaları ile tasdik et-
tirmelidirler. Eş adaylarının mal rejiminin seçimi ile ilgili bir beyanda bu-
lunmamaları halinde kanun tarafından edinilmiş mallara katılma (yasal 
mal rejimi) rejimine tabi olacaklardır.5 Eşlerin tabi oldukları mal rejimin-
den başka bir mal rejimini seçmek istedikleri takdirde ne yapılmalıdır? 

Tarafların evlenme sırasında herhangi bir mal rejimi sözleşmesi sun-
maması veya bu konuda evlendirme memuruna bir beyanda bulunulma-
mış olması halinde, kanunen edinilmiş mallara katılma rejimi devreye 
girmekteydi. Ancak eşler bu konuda da iradeleri ile değişiklik yapabilme 
imkânına sahiptirler. Kanun koyucu bu konuda da esnek davranmıştır. 
Tarafların iradelerine herhangi bir kısıtlama getirmemiştir. 

Eşler kendileri hakkında geçerli olan mal rejimini değiştirip kanunda 
sayılı mal rejimlerinden birini seçebilirler. Taraflar tabi olmak istedikleri 
mal rejimi sözleşmesini noterden düzenleyip imzaladıkları bir sözleşme 
ile yapabilirler.6 Bu sözleşmenin yapılabilmesi için kanunun aradığı şekil 
şartlarının yanında esas yönünden gerekli irade beyanı ve bu irade be-
yanın sakatlanmasına yol açmayacak her türlü kanuni unsuru da ihtiva 
etmesi gerekir. Tarafların temyiz kudretine sahip olması ve bizzat kendi-
leri tarafından yerine getirilmesi geçerlilik şartıdır. Reşit olmayan ve yasal 
hakları kullanmaktan kısıtlı olanların haklarını yasal temsilcileri aracılığı 
ile kullanabilmelerine kanun cevaz vermiştir.

Yapılan bir mal rejimi sözleşmesinin taraflarca değiştirilmesinin ya-
nında, Böyle bir sözleşmenin değiştirilmesini gerektiren şartların varlı-
ğını iddia eden taraflardan biri de yasal yollara başvurmak koşulu mal 
rejimini değiştirilmesi veya iptali talep edebilir. Bu tür taleplerde görevli 
mahkeme Aile Mahkemeleridir. Eşlerden biri mal rejiminin haklı neden-
le mahkeme kararı ile değiştirilmesini isteyebilir. Burada mal rejiminin 
değiştirilmesine karar verecek olan yetkili mahkeme eşlerin bulundukları 

4 KAÇAK, Nazif; Açıklamalı-İçtihatlı, Boşanma-Nafka-Mal Rejimleri, Velayet, Kartal yayınevi, 
Ankara 2004, s, 481

5 KAÇAK, Nazif; Açıklamalı-İçtihatlı, Boşanma-Nafka-Mal Rejimleri, Velayet, Kartal yayınevi, 
Ankara 2004, s, 481

6 KAÇAK, Nazif; Açıklamalı-İçtihatlı, Boşanma-Nafka-Mal Rejimleri, Velayet, Kartal yayınevi, 
Ankara 2004, s, 481
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yer mahkemesidir. Haklı sebebin varlığı konusunda karar verecek olan 
Aile Mahkemesi hâkimidir. Bu konudaki delilerin takdiri aile mahkeme-
si hâkimine aittir. Mal rejimi değişikliğin talep eden eş bu talebi ile ilgili 
haklı sebebin varlığını ispatlamakla mükelleftir. Davayı haklı kılacak se-
bepler kısıtlayıcı olarak sayılmamıştır. 

Yasal mal rejimi veya taraflarca kabul edilen mal rejimi sözleşmesine 
konu mal rejimi eşler arasındaki evliliğin iptal edildiği ya da herhangi bir 
sebeple sona erdiği tarihe kadar devam eder.7 Aynı zamanda geçerli olan 
mal rejimi, tarafların yeni bir mal rejimi kabul etmesi ile veya mahkeme-
ce iptal edilmesi veya başka bir mal rejimine tabi tutulacağına dair bir 
karar vermesi halinde de sona erer. Eşler arasındaki mal rejiminin belli 
bir süre geçerli olabilmesi de mümkündür. Tarafların bu şekilde bir mal 
rejimini kabul etmelerinde kanunen bir sakınca yoktur. Eşler ayrıca edi-
nilmiş mallara katılma rejimindeki bir kısım mallarının özgülenerek bu 
rejimden ayrı olarak tutulmasını da isteyebilirler. Tarafların bu konuda 
anlaşmaya varmaları halinde bu şekilde de mal rejimi geçerliliğini koru-
yacaktır. Diğer yandan kişisel malların gelirlerinin de kişisel mal sayılma-
sını kararlaştırabilirler.8

Evlilik sırasında sözleşmeye konu edilmeyen ve evlendikten sonra eş-
ler arasında yapılan bir sözleşme ile kabul edilen mal rejimi sözleşmesi 
kurulduğu andan itibaren geçerli olabilecektir. Ancak eşler bunun aksini 
de sözleşme ile kabul edebilirler. Yani bu sözleşmeye konu mal rejimi-
nin evlilik tarihinden itibaren geçerli olduğun da sözleşmeye koyabilirler. 
Kanun koyucu mal rejimi sözleşmesi yapma hakkından önceden feragat 
etmeyi kabul etmeyen bir sistem benimsemiştir. Bu yönde tarafların ya-
pacakları sözleşmeleri de geçersiz addetmiştir.9

Medeni Kanunumuz yasal mal rejiminin yanında üç farklı rejimi kabul 
etmiştir;

a- Mal Ortaklığı Rejimi 

TMK’ da getirilen düzenlemelerden seçilebilir mal rejimi olarak mal 
ortaklığı rejimi de kanunumuzda yer almıştır. Eşler arasında mal ortak-
lığı rejiminin kabul edilmesi halinde tarafların ortaklık malları ile sahip 
oldukları kişisel malları bu rejimin kapsamında yer alır. Bu durumda 
malların bölünmeden aile birliği içinde kalması planlanmış olur. Eşler bi-

7 KAÇAK, age, s,475
8 KILIÇOGLU, Ahmet; Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Ankara, 2002,s,21
9 ÇAKIRCA, Seda,İrem; Yeni Türk Medeni Kanunun Kadınlara Karşı Kadınlara Karşı Her 

Biçimiyle Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması sözleşmesi ile Uyumlaştırılması Süreci; 
Eğitim Bilim Toplum Dergisi,cilt 8,sayı 32,2010,s,11,12,13,14
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reysel olarak ortaklık malları üzerindeki paylarda tasarruf hakkına sahip 
olmamaktadır.10

b- Mal Ayrılığı Rejimi

Kanun koyucunun düzenlemede yer verdiği seçilebilir diğer bir mal 
rejimi de mal ayrılığı rejimidir. Tarafların bu rejimi kabul etmeleri konu-
sundaki anlaşmaların akabinde, eşler sahip oldukları malvarlıkları üze-
rinde yalnız başlarına yararlanma ve kısıtlanmamış bir tasarruf hakkına 
sahip olmaktadırlar. Eşler yine üçüncü şahıslara karşı sorumlu oldukları 
borçlardan da yine sahip oldukları kendi malvarlıkları ile sorumludur-
lar.11 Bu mal rejimini benimseyen eşler arasında, evliliğin herhangi bir se-
beple sona ermesi halinde mal rejiminin tasfiyesini gerektiren bir durum 
da söz konusu olmayacaktır.12

c- Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi 

Yürürlüğe giren 4721 sayılı TMK’nın bu yöndeki mal rejimi düzenle-
mesi benzer yönleri nedeniyle yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinil-
miş mallara katılma rejiminden farklı değildir. Eşler arasındaki evliliğin 
herhangi bir sebeple sona ermesi halinde uygulanacak mal rejimi tasfiye-
sinde rejime konu malların paylaşımının nakdi yerine ayni paylaşım he-
deflenmektedir. Kanun koyucunun yürürlük tarihini 01.01.2002 olarak 
belirlediği 4721 sayılı TMK içinde sayılmış mal rejimlerinden birinin eşler 
tarafından benimsenerek kabul edileceği kanunda yer verilmiştir.13

Eşler 4721 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 01.012.002 tarihinden 
01.01.2003 tarihine kadar yani bir yıllık süre içinde notere başvurarak 
herhangi bir mal rejimini seçebilecekleri öngörülmüştür.14 

Eşlerin bu süre içinde herhangi bir mal rejimini seçmemeleri halinde 
kanun koyucu kendiliğinden eşlerin tabi olacakları mal rejimini de belir-
lemiştir. Eşler bu durumda kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
yani 01.01.2002 tarihinden itibaren yasal olarak yasal mal rejimi olan 
edinilmiş mallara katılma rejimine tabi tutulurlar. 

10 CEYLAN Ebru; 4721 TMK’nın Mal Rejimleri ile İlgili Getirdiği Yeni Düzenlemeler Beta 
yayınevi 2. Cilt, Prof Ömer Teoman’a armağan, İstanbul 2002, s, 1044,1045

11 UZUN,Neşe.Bahçeşehir Üniv. Sosyal Bilimler Entitüsü, Edinilmiş Mallara Katılma Reji-
minin Diğer Mal Rejimleri ile Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İst,2009, s,6

12 CEYLAN Ebru; 4721 TMK’nın Mal Rejimleri ile İlgili Getirdiği Yeni Düzenlemeler

 
Beta yayınevi 2. Cilt, Prof Ömer Teoman’a armağan, İstanbul 2002, s, 1025

13 UZUN,age,s,7
14 GÜMÜŞ Mustafa Alper, Türk Medeni Kanunu’nun Getirdiği Yeni Şerhler, 1. basıdan 2. 

tıpkı bası, İstanbul, 2007,s. 191
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B- EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE UYGULAMASI 

TMK tarafından eşlerin yasal olarak tabi tutuldukları yasal mal rejimi 
yani edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin her biri diğer eşin mal 
rejiminin geçerli olduğu tarihe kadar yani evlilik birliğinin sona ereceği 
konusundaki iradenin açıklığa kavuşturulduğu diğer bir anlatımla dava-
nın açıldığı tarihe kadar edinilen mallar ve bu mallara ait artık değerin 
yarısı üzerindeki haklarının düzenlendiği mal rejimidir.15

Edinilmiş mallara katılma rejiminde iki unsur dikkat çekmektedir. 
Bunlardan bir tanesi tarafların evlilik süresince sahip oldukları mallar 
ve bu malların üzerindeki artık değer kavramlarıdır. Edinilmiş mallara 
katılma rejiminin daha iyi anlaşılabilmesi için edinilmiş mal kavramı ve 
artık değer kavramları üzerinde ayrıntılı durmakta yarar vardır.

1- Edinilmiş Mal Kavramı ve İçeriği 

Mal rejiminin devamı ya da evlilik birliğinin içinde taraflardan her biri-
nin değerini ödeyerek edinmiş oldukları mallara edinilmiş mal kategorisi 
içinde değerlendirilmesi kabul edilmiştir. Bu konuda eşlerin aksini ka-
rarlaştırmaları mümkün kabul edilmiştir. Eşler aksi kararlaştırılmadığı 
takdirde diğer eşe ait artık değerin yarısı kanunen hak sahibidir. Eşlerin 
bu haklarından yani artık değer haklarından vazgeçmeleri mümkün ka-
bul edilmiştir. Hatta bu yarı oranın değiştirilmesi de kanunun yasaklama-
dığı bir sözleşmedir. Eşler artık değerin azaltılmasına veya artırılmasına 
mani bir hal yoktur. 

Örneğin eşlerden biri diğer eşin değer artışı üzerinde % 45 pay sahibi 
olacağı şeklinde bir sözleşme yapmaları geçerli sayılmıştır. Eşler aksine 
bir sözleşme yapmadıkları sürece yarı oranında pay sahibi oldukları ka-
bul edilecektir. 

Yasal mal rejimine tabi edinilmiş mallar özellikle şunlardır;

a- Çalışmasının karşılığı olan edinimler,

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

c- Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

d- Kişisel mallarının gelirleri (aksi sözleşme ile kararlaştırılabilir),

e- Edinilmiş malların yerine geçen değerler. 

15 GENÇCAN, age, s, 93
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Taraflar arasında ihtilaf konusu olup, aidiyeti tespit edilemeyen mallar 
da edinilmiş mal sayılmaktadır. Evlilik devam ettiği sürece eşlerden her 
biri kendi kişisel malları ile edinilmiş mallar üzerindeki tasarruf hakla-
rını diledikleri gibi kullanmalarına engel bir yasal düzenleme yoktur. Bu 
tasarrufların sınırlandırılması eşlerden birinin evlilik birliğinin gerektir-
diği giderlere katılma yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde diğer 
eş dilerse tasarrufun sınırlandırılmasını talep edebilir. Tasarrufun bir eş 
tarafından sınırlandırılmasının talep edilmesi diğer mal rejimleri için de 
talep edilmesi mümkündür. 

Evlilik birliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde edinilmiş 
mallarla ilgili artık değerin de yarı yarıya eşler arasında ortak talep edi-
lebilir bir mal olduğunu belirtmiştik. Artık değer ile ilgili kavramlar yeni 
TMK’ da karşımıza çıkmaktadır. Daha önceki kanunumuzda bu yönde bir 
kavram veya konu düzenlemesi yoktu. Artık değer konusu şu şekilde be-
lirlenmiştir; Eşler arasındaki evliliğin süresi boyunca edindikleri malların 
–kanun koyucu tarafından kabul edilen yasal mal rejimi grubuna dâhil 
mallar- mal rejiminin sona ermesinin tasfiyesinin talep edilmesi halin-
de bu toplam malların değerinden, aynı mallara ait borçlar çıkarıldıktan 
sonra çıkan miktar artık değer olarak kabul edilmiştir. Artık değer tespiti 
sırasında ekleme ve de denkleştirme yönteminden faydalanılmalıdır. 

Edinilmiş mallardan kasıt tarafların karşılıklarını ödedikleri ve evli-
lik birliği içindeki edindikleri mallar kastedilmiştir. Eşlerin herhangi bir 
emek ve mesai harcamadan edindikleri mallar edinilmiş mal grubunda 
görülmemiştir. Yani eşlerin karşılıksız sahip oldukları mal ve haklar edi-
nilmiş mal olarak kabul edilmemiştir. 

Edinilmiş mallardan istisna edilen mallara örnek verilecek olursa, eş-
lerin herhangi bir mesai harcamadan ve karşılık vermeden miras yoluyla 
taraflara intikal eden mallar veya oynana şans oyunlarından kazanılan 
ikramiye ve mallar edinilmiş sayılmayacaktır. Ayrıca eşlerin evlenme-
den önce sahip oldukları mallarla, manevi tazminatların yanında kişi-
nin şahsi kullanımına özgülenmiş eşyalar da (tıraş takımı, spor amaçlı 
alınan aletler, kişinin giysileri ve bunun gibi mallar) edinilmiş mallarda 
istisna edilmiştir. Kişisel mal kategorisine dâhil değerler de yine kişisel 
mal sayılmıştır. Konuyla ilgili Yüksek mahkeme bir dosyada şöyle karar 
vermiştir. “Davalı adına kayıtıl ticarethane, taraflar arasında mal ay-
rılığının geçerli olduğu dönemde alınmış olup, bu ticari işletme edinil-
miş mallara katılma rejiminde davalının kişisel malıdır. Bu işletmenin 
01.01.2002’den sonraki geliri ise edinilmiş maldır. (TMK.219/3) Boşan-
ma davası 07.06.2004 tarihinde açılmış olup, boşanma ile sonuçlan-
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mıştır. O halde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 
01.01.2002 tarihinde edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erdiği 
07.06.2004 tarihleri arasındaki davalıya ait ticarethanenin gelirinin 
gerektiğinde bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle tespiti 
ve taraflar arasında TMK’nın 221.maddesi gereğince yapılmış olan bir 
sözleşme olup olmadığı da araştırılıp sonucu uyarınca bir karar ver-
mek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” 
16 Eşler tarafından kabul edilmesi halinde sözleşme ile tarafların meslek 
ve sanatın icrası için lazım gelen malları kişisel mal grubuna dâhil edebi-
lirler. Yine sözleşme ile kişisel mal gelirlerinin de kişisel mal sayılmasına 
dair sözleşme imzalayabilirler.

2- Yasal Mal Rejimi Olan Edinilmiş Mal Rejiminin Tasfiyesi 

Yasal mal rejimi - eş adaylarının başka bir mal rejimini kabul etmedik-
leri takdirde - evlilik birliğinin kurulması ile yürürlüğe giren mal rejimi-
dir. Bu mal rejimi, evlilik birliğinin herhangi bir sebeple bitmesi halinde 
sona erecektir. Mal Rejiminin sona ermesi ve tasfiyesi ile ilgili tartışmalar 
uygulamaya da yansımaktadır.17

Bunun yanında evlilik birliği süresince mal rejiminin taraflarca sözleş-
me veya mahkeme kararıyla değiştirilmesi mümkündür. Yasal mal rejimi 
ayrılık kararı halinde sona da erdirilebilir. 

Evliliğin boşanma veya iptal ile sona ermesinin ardından mal rejimi 
dava tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiş sayılır. Bu süreçte kişi-
sel mallar tasfiye kapsamına girmez. Edinilmiş mallara katılma rejiminin 
tasfiyesi artık değerin yarısı üzerinden pay sahibi olmak kuralı ile eşler 
arasında tamamlanır. Bu tasfiye ayni paylaşıma konu edilemez. Edinilmiş 
malların tasfiyesinde ekleme ve denkleştirme usulü uygulanır. Edinilmiş 
mal rejimi davasında talep edilen alacakların başında katılma alacağı ve 
değer artışı talepleri gelir. Bu talepler tartışılmak ve karara bağlanmak 
üzere davaya konu edilebilir.18

Katılma alacağı davasının konusu, taraflardan her birinin evlilik bir-
liği süresince geçerli olan mal rejiminde edindikleri malların, ekleme ve 
denkleştirmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkan miktarın yarısının her 
bir eş tarafından talep edilebilmesi oluşturmaktadır. Kanun koyucu bu 

16 2.HD.2007/10436 E, 2008/8191 K, 09.06.2008 tarihli kararı. Kaynak; sinerjimevzuat
17 KILIÇOĞLU Ahmet ; Medeni Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yeni-

likler, 2. b., Ankara, 2004,s,219,220, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, 2. b., Ankara 
2002,s,40,41

18 CEYLAN Ebru; Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Doktora 
Tezi, İstanbul ocak 2006, s, 63,64,65
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düzenlemeyi yaparken eşler arasında bir ayırım gözetmeden mal rejimi 
süresince eşler tarafından elde edilen malların eşlerin birlikte dayanışma 
içinde elde ettikleri saikının bir sonucu olarak ortaya çıktığı anlaşılmak-
tadır. 

Talep eden tarafın bu davadan dolayı ayni bir alacak hakkı talep etme-
si kabul edilmemiştir. Katılma alacağının miras hakkına dâhil olması ve 
mirasçılar tarafından talep edilebilir olması yanında temlik konusu yapıl-
ması ve üçüncü şahıslara temlik edilmesi kanunen mümkündür. Katılma 
alacağının haczi mümkün olmakla birlikte bu hakkın alacaklı tarafından 
kullanılabilmesi için evlilik birliğinin sona ermiş olması ve katılma alaca-
ğının doğmuş olmasına bağlıdır. Aksi halde katılma alacağının gerek hac-
zi ve gerekse iflas masasına girmesi ve de devredilmesi mümkün değildir. 

Katılma alacağında artık değerin hesaplanmasında malların tasfiye 
zamanındaki değeri esas alınmalıdır. Taraflardan her birinin, tasfiyeye 
konu malların artık değerin hesaplanmasından önce şahsına ait mallarını 
geri alabilir. Taraflardan birinin edinilmiş mallara katılma rejiminin sona 
ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası alınmadan, olağan nite-
likte sayılabilecek hediyeler dışında yapmış olduğu karşılıksız

kazandırmalar ve diğer tarafın katılma alacağının azaltılması düşünce-
siyle yapılan devirler de edinilmiş mallara eklenir.19 Eşin devrini yaptığı 
malların, diğer eşin katılma alacağına yönelik olarak yapıldığı durumlar-
da geriye dönük bir yıllık süre sınırlaması işlememektedir. Diğer bir an-
latımla bir süre sınırlaması kabul edilmemiştir. Eşlerde biri, diğer eşin 
katılma alacağını azaltmak amaç ve fikriyle hareket etmişse ve diğer eşin 
bunu ispatlaması halinde eşler arasındaki mal rejimi süresince yapılan 
devirler de edinilmiş malların artık değeri olarak eklenir.20 Bu devirlerin 
yapıldığı üçüncü şahısların niyetine bakılmaksızın bu eklemeler yapılır. 
Bunun için ispat külfetinin yerine getirilmiş olması yeterli görülmüştür. 

Eklenecek değerlerle ilgili davalarda, devir alan üçüncü şahsın so-
rumluluğuna gidilebilmesi için açılan davada üçüncü şahsın da taraf ola-
rak gösterilmesi ya da davanın kendisine ihbar edilmesi gerekmektedir. 
Üçüncü şahıs devir konusu malı başkasına devir etmiş olsa dahi malın 
değeriyle sınırlı olmak üzere sorumlu olmaya devam edecektir. 

Mal rejiminin tasfiyesi davası, mal rejiminin sona ermesinden itibaren 
10 yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur.21 Mal rejiminin tasfiyesi davası 

19 ŞIPKA Şükran, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, İstanbul Barosu SEM Cumartesi Fo-
rumları- 1 2007, İstanbul, 2008, s,287

20 ŞIPKA, age, s, 288
21 KILIÇOĞLU Ahmet; s,256
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boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi bu davadan sonra da açılabi-
lir. Boşanma davası ile birlikte açılan mal rejiminin tasfiyesi davalarında, 
boşanma davası bekletici mesele yapılmalıdır. Zira boşanma davası ke-
sinleşmeden mal rejimi davasının sonuçlandırılmasının mümkün olma-
yacağı gerçeği karşısında böyle bir bekletici meseleye ihtiyaç vardır.

Boşanma davası ile birlikte açılan mal rejiminin tasfiyesi davası, bo-
şanma davasından tefrik edilerek başka bir dosyadan ele alınmalı ve de-
diğimiz gibi boşanma davasının sonucuna bağlı olarak sürdürülmelidir. 

Boşanma davasının soncuna bağlı olduğundan ve boşanma davasının 
herhalde boşanma davası ile sonuçlanmasının her zaman mümkün ol-
maması karşısında kanun koyucu böyle bir düzenleme getirmiştir. Mal 
rejiminin tasfiyesinde kanun koyucu belirli durumlarda eşlerden birinin 
katılma alacağının azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verilmesini 
mümkün kılmıştır. 

Bu durumlara örnek zina ve hayata kast nedeniyle açılan ve sonuçla-
nan boşanma davası sebepleri gösterilebilir. Hâkime tanınan bu takdir 
hakkı kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan boşanma davası sebepleriyle 
sınırlandırılmıştır. Hâkimin bu takdir hakkını kullanabilmesi için boşan-
ma davasının bu iki sebepten birisi veya her ikisine dayanarak açılmış 
olması halinde mümkün kılınmıştır. Davanın açılmış olması yeterli olma-
yıp davanın ispatlanmış olması ve bu sebep/sebeplerle evlilik birliğinin 
sona erdirilmiş olması gerekmektedir. Bu sebeplerin dışındaki boşanma 
sebeplerinden hareketle katılma alacağının azaltılması veya kaldırılması 
kanunen mümkün değildir.22

Eşler arasındaki evliliğin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra 
taraflar arasında ileri sürülebilecek taleplere konu davalardan bir tanesi 
de değer artışı payı davasıdır. 

Evlilik birliği içinde eşlerden birinin diğer eşe ait bir malın kazanılma-
sında, muhafazasında, ihyasında hiç veya münasip bir karşılık almak-
sızın katkı sunan eş tasfiye sırasında bu değer artışı oranında (katkısı 
oranında) alacak hakkı elde eder.23

Diğer eşin bu durumda karşılık almış olması nedeniyle değer artış payı 
talep etmesi talebi dinlenemez. Eski MK’ da da değer artışı talebi ileri 
sürülebiliyordu. 

Değer artışı payının oluşmasında diğer eşin katkısı çeşitli şekillerde 

22 KILIÇOĞLU Ahmet; s,242, ŞIPKA, Şükran; s, 291
23 ŞIPKA, Şükran, age, s, 293
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gerçekleşebilir. Bu katkının sunulmasında eşin katkısı nakdi, ayni ya da 
emek sarfı şeklinde olabileceği gibi, diğer eşin bir borcunun üstlenilmesi 
(borcun nakli) şeklinde bir taahhüt altına girilmesi şeklinde de olabile-
cektir.24 Yasa koyucunun yeni TMK’daki düzenlemesi 227.maddede ele 
alınmış ve şu şekildedir.“Eşlerden biri, diğerine ait bir malın edinilme-
sine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık 
almaksızın katkıda bulunmuşsa tasfiye sırasında bu malda ortaya çı-
kan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu 
alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer 
kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. 
Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer 
eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler.Eşler yazılı bir 
anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi pay 
oranı da değiştirilebilir.” 

Kanunun lafzından anlaşıldığı üzere, çalışma yoluyla yapılan katkının 
mal rejiminin devamı süresince, evlilik birliğinin gerektirdiği normal ça-
lışma ve dayanışmanın ötesinde olması gerektiği amaçlanmıştır. Çalışma 
yoluyla katkıdan ne anlaşılması gerektiği de önem arz etmektedir. Katkı 
payı sunduğunu ileri süren eşin evlilik birliği içinde mutad ev işleri ve 
buna bağlı çocuk bakımı nedeniyle değer artışı payı talep etmesi kabul 
edilebilir bir talep olarak öngörülemez. Keza katkı payı talep eden eşin, 
diğer eşe ait işyerinde ufak tefek mahiyetteki yardımları değer artış payı 
olarak kabul edilemeyecektir. 

Eşler arasındaki katkı payı alacağı ile ilgili taleplerin değeri konusunda 
esas alınacak kriterlerin belirlenmesinde izlenmesi gereken yol ne olma-
lıdır? Bu durumda mahkemece, hayatın olağan şartları içinde sağlanan 
katkının araştırılarak aynı iş için belirlenen piyasa ücretinin tespiti önem 
arz eder. Bu tespitler konusunda alanında uzman bilirkişiler aracığı ile 
yapılmalı ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde yüksek mahkeme deneti-
mine elverişli bilirkişi raporuna konu edilmelidir. Öncelikle değer artışı 
payı hakkı iddia eden eşin bu iddiasını ispat etmesi gerekir. Daha sonra 
sunmuş olduğu katkının yansıttığı değer artışının o mal içindeki oranına 
göre katkıda bulunan eşin değer artışından kaynaklanan payı hesaplanır. 
Eşlerden birinin iddiasının araştırılması sırasında sağlanan katkının ziy-
net eşyaları ile gerçekleştirildiği öne sürülüyorsa bu eşyaların değerinin, 
miktarının ve katkı payı sağlandığı iddia edilen malın edinilme tarihin-
deki rayiç değerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Yine Yüksek mahke-
menin konuyla alakalı bir kararında;25 “somut olayda davacı, davalının 

24 ŞIPKA, Şükran; age, s, 286
25 2. HD. 2007/ 19321 E,2008/ 17090 K,16.12.2008 tarihli kararı.kaynak;sinerjimevzuat
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bankaya olan kredi borçlarını ödenmesine katkıda bulunduğunu ileri 
sürdüğüne göre, bankadan alınan bu kredi ilgili sözleşme örneği ve 
geri ödemelere ilişkin ödeme kayıtları getirtilerek, ödemenin ne kadar-
lık bölümünün evlilik birliği içinde yapıldığının tespiti ve 01.01.2002 
tarihine kadar yapılan ödemelere, taşınmazın edinilme tarihinde yü-
rürlükte olan Türk Kanunu Medenisinde yer alan kocanın iaşe yüküm-
lülüğü de gözetilerek davacının geliri ile sağlayabileceği katkı miktarı 
yönünden bilirkişiden yeniden rapor alınması ve tüm deliller birlikte 
değerlendirilerek ulaşılacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir.” 
demiştir. 

Katkı payı sağladığını ileri süren eşin çalışıyor olması mutlaka katkı 
sunduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu iddiayı öne süren eşin çalışmıyor 
olması da mutlaka bu katkıyı sunmadığı anlamına da gelmeyecektir. Bu 
nedenle davada ispat çok önem kazanmaktadır. Asi halde bu taleplerin 
kabul edilmesi söz konusu olmayacaktır. Diğer yandan bu katkıyı sunan 
eşin bağışlama kastıyla hareket ettiği savı varsa ve bu da ispatlanırsa ay-
rıca katkı payı talebi dinlenmeyecektir.26 Değer artışı payının belirlenme-
sinde talep sahibi eşin yaptığı katkının ne kadar olduğu, çekişme konusu 
edilen malın bütün değerinin oranına bakılır. Yine çekişme konusu mal-
daki değer artışı tasfiye zamanındaki değer artışı oranına uygulanmak 
suretiyle bulunmalıdır.27

Değer artış payının hesaplanması esnasında, malın tasfiye esnasındaki 
değerinin düştüğü sabit olursa, katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. 
Yasal mal rejimine tabi eşlerden biri, edinilmiş mala ilişkin borcunu ki-
şisel mallarından ödemesi halinde, edinilmiş mallar kişisel mal aleyhine 
zenginleşmiş olacaktır. Bunun önüne de değer kayması miktarı, artık de-
ğer hesabında dikkate alınmayarak geçilmiş olacaktır. 

Taraflar arasında olası katılma alacağı ve değer artışı payı davalarında 
nasıl bir usul izlenecektir? Her iki davanın mal rejiminin tasfiyesi davası 
ile alakalı olduğu izahtan varestedir. Dolayısıyla her iki davanın görüle-
ceği görevli mahkeme aile mahkemesidir. Görev kamu düzenine ilişkin 
olduğu ve resen göz önünde bulundurulacağından yargılamanın her aşa-
masında nazara alınması gerekir.

Her iki davanın da boşanma davası ile birlikte veya ayrı açılabilmesi 

26 ŞEKER Muzaffer, Yeni Türk Yasal Mal Rejimi Olan Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin 
Kaynak Kanun’dan Farklı Olan Yönleri, T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, Uy-
gulamalı Aile Hukuku Sertifika Programı III. Dönem 17-18 Kasım 2006, Edinilmiş Mal-
lara Katılma Rejimi ve Uygulama Sorunları, Yayına Hazırlayanlar: Şükran, ŞIPKA-Barış 
ÖZBİLEN-ŞENSÖZ Ebru, İstanbul, 2007, s. 137.

27 ŞEKER, Muzaffer; age,s,138
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mümkündür. Ancak mal rejiminin tasfiyesi boşanma davasının kesinleş-
mesi halinde yapılabileceğinden mal rejiminin tasfiyesi davası boşanma 
davasının kesinleşmesine kadar bekletici mesele yapılmalıdır. Bu durum-
da da tasfiye ile ilgili davanın, boşanma davasından tefrik edilerek bekle-
tilmesi gerekmektedir. 

Mal rejiminin son bulduğu tarihte aile birliği içinde bulunan mallar 
mal rejiminin tasfiyesinde hesaba katılırlar. Bu malların tasfiye esnasında 
mevcut olmaması önem arz etmez.

Mal rejimini son bulduğu dava tarihinde bu mallar herhangi bir şekil-
de yok olmuş olsa bile tasfiyede hesaba dâhil edileceklerdir. 

Değer artış payı alacağı veya katılma alacağı payı ayni ya da nakdi ola-
rak eşler arasında ödemeye konu edilebilir. Borçlu yan bu konundaki 
seçimlik hakkını kullanabilir. Ancak borçlu eş bu hakkını kötüye kullan-
mamalıdır.28

Yine değer artış payının veya katılma alacağının borçlusu eşin, borç-
lu olduğu miktarı bir seferde ödemesi her zaman mümkün olmayabilir. 
Şayet bu ödeme, borçlu yanın ekonomik durumda düşkünlüğüne sebep 
olacaksa, borçlu eş uygun bir süre talep edebilir. Bu durumda da alacaklı 
eşin bu makul süreye katlanması gerekmektedir. Bu yükümlülük ihtiyari 
olmayıp kanunidir. 

Yasal mal rejiminin tasfiyesi, mal rejimi ve bu rejimlerle ilgili yapılan 
sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve mal rejiminin değiştirilme-
si veya ayrılık halinde mal rejiminin kaldırılması konusundaki taleplerin 
görüleceği davalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Bu davalarla 
ilgili görev resen ve davanın her aşamasında göz önünde bulundurulabilir. 

Bu mahkemelerde açılacak mal rejiminin tasfiyesi davalarında alına-
cak harç miktarı nispi değer üzerinden hesaplanır. Kanun koyucu bu da-
vaları, boşanma davasının bir fer’i niteliğinde görmeyerek harcını da nispi 
tutmuştur. 

Boşanma davasının görüldüğü mahkeme aynı zamanda mal rejiminin 
tasfiyesinin görülmesinde de yetkilidir.

C- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Eski TMK ile Yeni TMK’nın karşılaştırılmasında; ülkemizdeki özellikle 
sosyal ve ekonomik yönden erkek egemen toplum yapısının da dikkate 
alınması karşısında günümüz şartlarında sosyal ve ekonomik olarak top-

28 ŞIPKA, Şükran; s, 294
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lumun bu dinamiklerinin dışına itilmiş kadın eşlerin hak ihlalleri karşı-
sında, onları koruyucu yasal bir düzenlemenin kaçınılmaz olduğu inkâr 
edilemez bir gerçek olarak kanun koyucuyu zorlamıştır. 

Gerek fiili hayatta ve gerekse sosyolojik açıdan bakıldığında erkek ege-
men toplum yapısındaki kadın eş aleyhine derin yarılmaların olduğu gü-
nümüzde özellikle eşlerin evlilik birliği içinde elde ettikleri kazanımların 
tabi olacakları mal rejimlerinin usul ve esaslarının düzenlenmesi ve bu 
düzenlemeden kadın eş aleyhine olan sosyal ve ekonomik eşitsizlik duru-
munun kaldırılmasını amaçlayan 4721 sayılı TMK 01.01.2002 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

Eski TMK’ da yer alan düzenlemelerin ihtiyaca cevap verememesi de 
eleştirilerin hedefi haline gelmiştir. Yeni TMK ile gerek ülkemizin taraf 
olduğu ikili antlaşmalar, bunun yanında evrensel hukuk ve insan hakları 
bağlamında evlilik süresi içinde tarafların dayanışma içinde oldukları ev-
lilik birliğinin doğal sonucu olarak edinilen mallarda diğer eşe de alacak 
hakkı tanınması yönünde düzenlemeler getirilmiştir.

Bu alacak hakkı sayesinde, ekonomik yönden zayıf olan eş (ülkemizde 
bu genellikle kadın eş olmaktadır) korunmuş olmaktadır. 

Uygulamadaki aksaklıklara rağmen yeni 4721 sayılı TMK, sosyal ve 
ekonomik olarak zayıf durumda kalan eşin korunmasına yönelik ciddi 
ve cesur yasal düzenlemeler getirmiştir. Getirilen bu düzenlemelerle zayıf 
eşin yasal korumaya kavuşturulduğu inkâr edilemez. 
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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BİREYSEL 
HAKARET SUÇU

Av. Canberk YILDIRIM

GİRİŞ

Tarihten bugüne insanlar arasında yaşanan gerginlikler problemler 
kimi zaman sözlü sataşmalara dönüşmüş ve kişilik hakkı kavramının 
toplumlar nezdinde kabul görmesiyle birlikte kişinin şahsiyetinin korun-
ması adına kimi ülkeler bu tarz kötü sözleri hakaret suçu altında ceza 
kanunlarında düzenlerken kimi ülkeler ise bunu kişilik hakkına saldırı 
nedeniyle sadece tazminat konusu yapmışlardır. 

Günümüzün en büyük trendi olan sosyal medya üzerinden kişiler et-
kileşim adı altında birbirlerinin fotoğrafları ve yazdıkları hakkında yo-
rumlarda bulunabilmekte ve kimi zamanda bu yorumlar eleştirilere ve 
eleştiriler de sınırları aşıp Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenen 
hakaret suçuna konu olabilmektedir. Ayrıca bunun sosyal medya üzerin-
den işlenmesi durumunda suç ikinci fıkrada belirtilen Fiilin, mağduru 
muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi durumu 
olup suçun ilk fıkrada belirtilen basit hali ile cezalandırılır. Ancak sosyal 
medya üzerinden hakaretin aleni hakaret kapsamında değerlendirildiği 
düşünüldüğünde 125. Maddenin 4. Fıkrası uyarınca verilecek ceza altıda 
biri oranında artırılacağından bu da sosyal medya üzerinden işlenen ha-
karetin ağırlaştırıcı bir neden olması anlamına gelecektir.

Çalışmamızın ilk bölümünde hakaret suçu genel hatlarıyla kısaca in-
celenecek olup daha sonra sosyal medya kavramı Türkiye’de sosyal med-
ya platformlarının kullanıldığı alanlar ile kullanım yüzdeleri ve hakaret 
suçunun hem faili belli bir şekilde hem de anonim olarak temel sosyal 
medya uygulamaları üzerinden işlenmesi durumunda Türk Ceza Huku-
ku ve Sosyal medya platformları özelinde oluşan durum ve koşullar ele 
alınacaktır.

I. GENEL OLARAK HAKARET SUÇU

Türk Dil Kurumu Hakaret kavramını “onur kırma, onura dokunma ve 
küçültücü söz veya davranış” şeklinde açıklamıştır. Hakaret suçu, 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) Özel Hükümler başlıklı ikinci ki-
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tabının Kişilere Karşı Suçlar başlıklı ikinci kısmının Şerefe Karşı Suçlar 
başlıklı sekizinci bölümünde yer alan 125. Maddede düzenlenmiştir. 

TCK m. 125’te genel hakaret suçu düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanu-
nu’nda başka maddelerde özel hakaret suçları da düzenlenmiştir. Örne-
ğin TCK m. 216/f. 2’de halkın bir kesiminin aşağılanması, TCK m. 299’de 
Cumhurbaşkanına hakaret, TCK m. 300’de devletin egemenlik alametle-
rini aşağılama, TCK m. 301’de Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti dev-
letini, devletin kurum ve organlarını aşağılama gibi TCK m. 125 ve 131 
aralığındaki maddelerin dışında özel hakaret suçları da mevcuttur.1

A. Suçla Korunan Hukuki Menfaat

Kural olarak her norm bir hukuksal yararı korur. Hukuksal yarar, 
suçla ihlal edilen hukuki varlık ya da menfaattir. Sosyal düzeninin ko-
runmasını amaçlayan bu hukuki yararlar, soyut nitelikte yani manevi ve 
metafizik bir kimliğe sahiptir.2

Kişinin manevi varlığı, kişinin onur ve haysiyetidir. Onur ve haysiyet, 
kişiye toplum tarafından verilen değerlerin toplamıdır. Yani onur, bire-
yin içinde yaşadığı ortamda sahip bulunduğu değerleri oluşturan moral 
(dürüstlük, samimiyet gibi), entelektüel (eğitim, zeka, gibi), fizik (sağlık, 
görünüş gibi) ve diğer niteliklerin tümüdür.3

Kısacası, hakaret suçunu düzenleyen 125. maddenin gerekçesinde be-
lirtildiği üzere, hakaret suçu ile korunak istenen hukuksal yarar, kişilerin 
şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı ve diğer fertler nezdin-
deki saygınlığıdır.4

B. Hakaret Suçu Bakımından Fail ve Mağdur

Kanunda “somut bir fiil yada olgu isnat eden veya bir kimsenin onur, 
şeref ve saygınlığına saldıran kişi”den söz edilerek failinin herkes olabi-
leceği kabul edilmiştir5 Madde metninde de “bir kimsenin onur, şeref ve 
saygınlığına saldırılan kişi”den bahsedilmektedir. Dolayısıyla tüzel kişi-

1 Aras Türay – Irmak Erdoğan, Gıyapta Hakaret Suçunda İhtilatın Hukuksal Niteliği, ht-
tps://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/09/ARAS-TURAY-IRMAK-ERDOGAN.
pdf ET: 25.11.2019

2 İzzet Özgenç, Türk Ceza Kanunu Şerhi (Genel Hükümler), 1. bs, Seçkin Yayınevi, Anka-
ra, 2005, s. 199-200.

3 Emine Ülker Tarhan, Yeni Türk Ceza Yasasında Tehdit ve Hakaret Suçları, Yetkin Ya-
yınları, Ankara 2007 s.275

4 Müyesser Karagöz, 5237 SAYILI TÜRK CEZA YASASI’NDA HAKARET SUÇU, Yayınlan-
mış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010 s.11 , http://acikerisim.istanbul.edu.tr/bitstre-
am/handle/123456789/30148/46284.pdf?sequence=1&isAllowed=y ET: 22.11.2019

5 Erol Çetin, Yeni Türk Ceza Yasasındaki Hakaret Suçları 2. Baskı, Ankara 2007, s. 16.
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lerin cezai sorumluluğu olmadığı yönündeki TCK m. 20 hükmü de göz 
önünde bulundurulduğunda suçun failinin gerçek kişiler olabileceği sonu-
cuna ulaşılmalıdır6. Gerçek kişilerin sorumlu tutulabilmesi için ise, ceza 
ehliyetlerinin bulunması gerekir. Dolayısıyla akıl hastalığı, yaş küçüklüğü 
veya geçici bir nedenle davranışlarını yönlendirme ehliyetleri olmayan ki-
şiler suçun faili olsalar dahi cezalandırılamazlar.7

Suçun maddi unsurlarından biri de pasif süje olan mağdurdur. Her 
suçta mutlaka bulunması gereken mağdur, suçun maddi konusunun ait 
olduğu kişidir.8

TCK m. 126’da düzenlendiği üzere, mağdur açısından özellik taşıyan 
durum, isnadın belirli veya belirlenebilir bir veya birden fazla kişiye yö-
nelmiş olması gerekmesidir. Bu açıdan suçun oluşabilmesi için mağdu-
run isminin açıkça belirtilmiş olması şart değildir. Kullanılan sözlerden 
mağdurun kim olduğunun tespit edilebilir olması yeterlidir9 Bu durum 
sosyal medyada yapılan hakaret suçlarında da önem arz eden bir husus-
tur. Zira sosyal medyada kişiler kendi isimleri dışında nicknameler de 
kullanmaktadırlar. Bu durumda hakaret edilen kişinin kim olduğunun 
anlaşılıp anlaşılamaması önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığından 
Nickname kullanan profil sahibi söz konusu hesabın da kullanıcısı oldu-
ğundan kendisi bu hesabın sahibi olduğunu kanıtlamak kaydı ile suçun 
mağduru olabilecektir. 

Akıl hastalarının mağdur olup olmaması hususunda ise doktrinde 
farklı görüşler söz konusudur. Doktrinde bir görüşe göre, işlenen fiilin 
hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan ya da davranışlarını yönlen-
dirme yeteneği yeterince gelişmemiş bulunan küçükler ile akıl hastaları-
na karşı gerçekleştirilen hakaretten ötürü, bu mağdurların kendilerine 
yapılan bu fiilin ahlaki kötülüğünü hissetmeleri ve normal bir insan gibi 
değerlendirmeleri beklenemeyeceğinden, failin cezalandırılması imkan-
sızdır.10

Diğer bir görüşe göre ise, kişinin şeref duygusundan mahrum olması, 
kendisi hakkında söylenen sözlerden ötürü üzüntü duymaması, suçun 
oluşmasını engellemez. Bu görüşe göre, küçüklerin ve akıl hastalarının 

6 Veli Özer Özbek/Koray Doğan/ Pınar Bacaksız Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin 
Yayıncılık 2019 Ankara, s. 502

7 Enes Köken, Şerefe Karşı Suçlar, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-fi-
le/155608 s. 287 ET: 22.11.2019

8 Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, s. 31.

9 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ Ceza Hukuku Özel Hükümler; s. 460
10 Murat Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar,Adalet Yayınevi, 2008 Ankara, s.36
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da korunması gereken normatif şerefleri bulunduğundan, mağdurun bu 
kişilerden olması suçun oluşması ve failin cezalandırılması için engel de-
ğildir.11

Biz ikinci görüşe iştirak etmekteyiz. Zira korunması gereken şerefin 
sadece iç şeref değil normatif şerefi ( dış şerefi ) olduğundan bu kişilere 
karşı yapılan onur ve şeref kırıcı sözlerin failinin de hakaret suçu bakı-
mından cezalandırılması gerekmektedir. Aksi kanaatte ise söz konusu 
kişilere edilen tüm hakaretlerin ve onur kırıcı sözlerin önü açılmış hale 
gelecektir ki bu durum ilgili maddenin getiriliş amacıyla çelişmektedir.

C. HAKARET FİİLİ VE GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

TCK 125’e 12bakıldığında;

Hakaret suçu;

– Bir kimsenin, 

– Onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte

– Somut bir fiil veya

– Olgu isnadı veya

– Sövmek…

Olarak tanımlanmıştır. İsnat ve sövmek, suçu oluşturan seçimlik hare-
ketlerden her biridir. Bunların mutlaka kişinin onur, şeref ve saygınlığını 
rencide edebilecek niteliğe sahip olması gerekir.13

İsnadın, başkasının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek ni-
telikte olması aranır. Kişinin şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte 
olmayan yakınma ve eleştiri niteliğindeki sözler, hakaret suçunu oluştur-
maz. Yargıtay vermiş olduğu bir kararında, sanığın çocuklarına aşı yaptır-
mak üzere gittiği sağlık ocağında uzun süre bekletilmesi nedeniyle, katıla-
na söylediği kabul edilen ‘ burada bir iş yapmıyorsunuz, oturuyorsunuz. 
Sizi şikayet edeceğim’ sözlerinin yakınma ve eleştiri niteliğinde olduğunu 
ve hakaret suçunu oluşturmayacağına dikkat çekmiştir.14

11 Sahir Erman, Hakaret ve Sövme Suçları, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Basım 
Atölyesi, 1989 İstanbul, s.52-53

12 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete YayımTarihi : 12/10/2004 Sayı :25611
 Hakaret 
 Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte so-

mut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref 
ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile ceza-
landırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle 
ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

13 Mine Arısoy, Hakaret, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S:72, 2007, s.162.
14 Muzaffer Hatioğlu, Ali Parlar, Ceza Hukuku ve Özel Hukukta Hakaret Suçları ve Tazmi-

nat Davaları,( 4. CD., 22.11.2007, 5410-10097) Adalet Yayınevi, 2008 Ankara, s. 101.
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Burada önemli olan, isnat edilen fiil ya da olgunun, tahkir edici olma-
sıdır. Söz konusu hareketin muhatabının aşırı hassas olması ve kendi 
saygınlığının rencide edildiğini ileri sürmesi, toplumda tahkir edici sa-
yılmayan bir harekete hakaret niteliği kazandırmaz. Bazı durumlarda, 
mağdurun sıfatı, hareketin tahkir edici olup olmadığı konusunda dikka-
te alınır. Örneğin, kiracının kirayı ödemediğinin söylenmesi, toplumda o 
kiracının şerefini rencide edebilecek nitelikte görülmeyebilir; ancak, bu 
kiracı bir tacirse, tacirin borçlarını ödemediğinin söylenmesi hakaret su-
çunu oluşturabilir15

Sövme suçu, yazı, resim, işaret, müstehcen bir el hareketi ile gerçek-
leştirilebilir. Örneğin bir kimseye bir tutam ot uzatıp ye demek, mağdu-
run yüzüne tükürmek sövme teşkil edecektir16.

Yukarıda tanımını yaptığımız üzere17 hakaretin tanımı geniş anlamlara 
gelebilmektedir. Sosyal medyada söylenen hangi sözün hakaret olduğunu 
hangisinin olmadığını anlamak önem arz etmektedir. Bu bağlamda bazı 
örnekler vermek gerekirse:

• Daha önce işlediği bir hırsızlık suçundan sabıkalı olan kişiye “sen 
hırsızsın demek” hakaret suçudur.18

• Sövme fiilinin kinaye (dolaylı anlatım), atasözü ve deyimler gibi söz 
oyunları veya üstü kapalı anlatımlarla işlenmesi de mümkündür. Bu tür 
ifadeler objektif olarak bir başka ifadeyle sade bir anlatım sırasında ha-
karet niteliğinde olmamakla beraber, fail sözcük ve cümledeki vurgulama 
şekli, olayın meydana geldiği atmosfer ve sair somut olaya ilişkin özel-
likler, işlenen fiili hakaret olarak nitelendirmemize yetebilecektir; örne-
ğin, bir işe yeni başlayan mağdurun bulunduğu bir ortamda mağdurun 
duymasını sağlayacak şekilde “ipini koparan bu işi yapıyor artık” diyen 
fail hakaret suçunu işlemiş olmaktadır. Belirtildiği üzere, sanığın yaptığı 
hakaret ve söylenen sözün örf ve adetçe ve kamuoyunca mağdurun şeref 
ve haysiyetini sarsacak nitelikte olması gerekir.19

• Yargıtay 18. Ceza Dairesi verdiği bir kararında Hakkını helal etmeye-
ceğini söyleyen kişiye “Bende hakkın varsa Allah rızası için etme, edersen 

15 Erman, Hakaret Suçları, s. 80-81
16 Sulhi Dönmezler, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, Beta Yayınları, 1998, İstanbul, s. 

265.
17 Bakınız s. 3.
18 Atalay Aksoy, Sosyal Medya Paylaşımları Hakaret, http://www.egitimis.org.tr/files/hu-

kuk/bilgilendirmeler/SOSYAL-MEDYA-HAKARET.pdf ET: 25.12.2019
19 Durmuş Tezccan, MustafaRuhan Erdem, Murat, Önok, (2007). Teorik ve Pratik Ceza 

Özel Hukuku, Seçkin Yay., Ankara. S.418
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şerefsizsin” diye karşılık verilmesi isnat şarta bağlı olduğundan hakaret 
suçunu oluşturmaz demiştir.20

• Aşağılama hareketi şayet bir kimsenin uygunsuz fotoğraflarını ya-
yınlamak veya örneğin bir partide aşırı alkol alıp kustuğu bir videosunu 
aşağılamak amacı ile Youtube’da paylaşmak şeklinde gerçekleştiyse hem 
hakaret hem de ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçu oluşacaktır ve fikri içti-
ma kuralları uygulanacaktır21

TCK’da düzenlenen hakaret suçunda temel olarak korunan hukuki de-
ğer, fail ile mağdurun kimler olabileceği ve fiilin bazı görünüş biçimleri ve 

20 T.C.YARGITAY18. CEZA DAİRESİE. 2015/11227K. 2016/14515T. 19.9.2016

 * HAKARET (Katılanın Sanığa Gönderdiği Mesajda Hakkını Helal Etmeyeceği İfadesine 
Sanığın “Bende Hakkın Varsa Allah Rızası İçin Etme Edersen Şerefsizsin” Karşılığı Ver-
diği - İsnadın Şarta Bağlı veya Bir Olasılık Halinde Dile Getirildiği/Hakaret Etme Kastı 
Bulunmadığı)

 * İSNADIN BİR OLASILIK YA DA ŞARTA BAĞLI DİLE GETİRİLMESİ (Katılanın Sanığa 
Gönderdiği Mesajda Hakkını Helal Etmeyeceği İfadesine Sanığın “Bende Hakkın Varsa 
Allah Rızası İçin Etme Edersen Şerefsizsin” Karşılığı Verdiği/Hakaret Etme Kastıyla Ha-
reket Edilmediğinden Sanığın Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği)

 * HAKARET ETME KASTI (Katılanın Sanığa Gönderdiği Mesajda Hakkını Helal Etmeye-
ceği İfadesine Sanığın “Bende Hakkın Varsa Allah Rızası İçin Etme Edersen Şerefsizsin” 
Karşılığı Verdiği - İsnadın Şarta Bağlı veya Bir Olasılık Halinde Dile Getirildiği/Kasıt 
Bulunmadığından Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)

 5237/m. 125

 ÖZET : Katılanın sanığa göndermiş olduğu mesajda hakkını helal etmeyeceğine yönelik 
ifadesine sanığın “…bende hakkın varsa Allah rızası için etme, edersen şerefsizsin…” 
diyerek karşılık verdiğinin anlaşılması karşısında, isnadın şarta bağlı veya bir olasılık 
halinde dile getirildiği, hakaret etme kastıyla hareket edilmediği gözetilmeden sanığın 
mahkûmiyetine karar verilmesi hatalıdır.

 DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kara-
rın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

 KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

 Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe 
içeriğine göre, yapılan incelemede;

 Katılanın sanığa göndermiş olduğu mesajda hakkını helal etmeyeceğine yönelik ifadesi-
ne sanığın “…bende hakkın varsa Allah rızası için etme, edersen şerefsizsin…” diyerek 
karşılık verdiğinin anlaşılması karşısında, isnadın şarta bağlı veya bir olasılık halinde 
dile getirildiği, hakaret etme kastıyla hareket edilmediği gözetilmeden sanığın mahkû-
miyetine karar verilmesi,

 SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık S. E.’ın ve katılan H. H. O. vekilinin temyiz nedenleri 
yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki isteme uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASI-
NA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak 
üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19.09.2016 tarihinde oy 
birliğiyle karar verildi.

 http://kazanci.com.tr/gunluk/18cd-2015-11227.htm ET: 24.11.2019
21 Hilal Çalık, Sosyal Medyada Suç İşlenmesi,http://www.umut.org.tr/userfiles/files/

Hilal%20%C3%87al%C4%B1k.pdf ET:24.11.2019
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bunların hukuki nitelendirmesi bu şekilde değerlendirilmiş olup suçtaki 
aleniyet unsuru ve TCK 129/3’de düzenlenen karşılıklı hakaret hali ikinci 
bölümde irdelenecektir.

II. HAKARET SUÇUNUN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GERÇEK-
LEŞTİRİLMESİ HALİ

Hakaretin sosyal medya üzerinden edilmesi durumunda normal ha-
karete göre farklı durum ve koşulların gündeme gelmesi söz konusu ola-
bilecektir. Örneğin söz konusu hakaretin aleniyet unsurunu barındırıp 
barındırmadığı veya hangi koşullarda barındırdığı, failin tespiti açısından 
yaşanan zorluklar ve bu zorluklara karşı mağdurların izleyebileceği yollar 
gibi çeşitli soru ve sorunlar gündeme gelebilecekse de konunun daha iyi 
anlaşılması adına önce sosyal medya kavramından bahsetmenin yerinde 
olduğu kanaatindeyiz.

A. SOSYAL MEDYA KAVRAMI VE TÜRKİYE’DEKİ YAYGINLIĞI

Sosyal medya, milenyumla birlikte hayatımıza giren, gelişmekte olan 
ve gelişmiş ülkelerdeki nüfusların hemen hepsi tarafından çok kolay bir 
şekilde kabullenilmiş bir mecradır. Bu sosyal ağa ulaşmak oldukça ba-
sittir. Bu ortama girmek için gereken cihazlarda bir o kadar çeşitlidir. 
Yaşları fark etmeksizin her birey, gündemi sosyal ağları ve herhangi tek-
nolojik bir cihazın takibini kolaylıkla internet üzerinden yapabilmektedir. 
Bireyleri kendisine bağımlı kılan bu sosyal ağların elbette etkileri de çok 
çeşitlidir. Sosyal medya tanıştığı her insanın siyasal, kültürel ve eğitsel 
dünyasına direkt olarak etki etmektedir.22

Video, fotoğraf, düşünce ve diğer içeriklerin paylaşıldığı Facebook, Lin-
kedln, YouTube, Flickr, Pinterest, Periscope, Twitter ve Tumblr gibi ağlar 
günümüzde yorum, mesaj, bilgi, eleştiri, satış ve tanıtımların dolaşıma 
sokulduğu en yaygın sosyal medya platformlarıdır. Sosyal medyanın, ihti-
yaçların (psikolojik, fizyolojik vb.) karşılanmasında önemli bir güç olarak 
belirmesinde sahip olduğu hız tercih sebebi olarak görülmektedir23

Ülkemizdeki sosyal medya kullanımı ile ilgili araştırmalara yer vermek 
gerekirse:

Wearesocial ve Hootsuit tarafından “Digital 2019 in Turkey” ismiyle 
her yıl hazırlanan internet ve sosyal medya istatistiklerine göre:

82,4 milyon nüfusa sahip ülkemizde;

22 Hakan Gülçay, Sosyal Medyanın İletişim Alanlarındaki Etkileri, http://www.umut.org.tr/
userfiles/files/Hakan%20G%C3%BCl%C3%A7ay.pdf ET: 24.11.2019

23 Güliz Uluç, Bilal Süslü, Örnek Yargıtay Kararlarıyla Sosyal Medya Hukuku, Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:8 S: 17, s.338
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• Nüfusun %72’sini oluşturan 59.36 milyon İnternet kullanıcısı

• Nüfusun %63’ünü oluşturan 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı

• Nüfusun %53’ünü oluşturan 44 milyon aktif mobil sosyal medya kul-
lanıcısı var.

Türkiye’deki yıllık dijital değişim istatistiklerine baktığımızda da;

• İnternet kullanım istatistiklerinde, internet kullanıcılarının %9, yani 
5 milyonluk bir artış görüyoruz. (59.3 milyon internet kullanıcısı)

• Aktif sosyal medya kullanıcı sayısının da 2 milyonluk bir artış gerçek-
leşmiş. (52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı)

• Aktif mobil sosyal medya kullanıcı sayısı ise geçen yılla aynı kullanıcı 
sayısına sahip.24

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformlarının kullanıcı 
sayılarına ve cinsiyet dağılımı bu sene ilk defa bu raporda yer aldı. Detay-
lara geçecek olursak;

• Facebook‘un 43 milyon kullanıcı bulunmakta ve erkeklerin daha faz-
la kullandığı bir platform olduğunu görüyoruz. (Geçen yıla göre Facebook 
kullanıcı sayısında %2,3’lük azalma yaşanmıştır )

• Instagram’ın 38 milyon kullanıcı bulunmakta ve Facebook gibi yine 
erkeklerin daha fazla kullandığı bir platform. (Geçen yıla göre Instagram 
kullanıcı sayısında %2,7’lik artış yaşanmıştır)

• Twitter ülkemizde 9 milyon kullanıcıya sahip ve her 10 kişiden 8’i 
erkek! (Geçen yıla göre Twitter kullanıcı sayısında %1,9’luk artış yaşan-
mıştır)

• Kadınların daha fazla kullandığı platform olan Snapchat‘in ise ülke-
mizde 6.3 milyon kullanıcısı bulunuyor. (Geçen yıla göre Snapchat kulla-
nıcı sayısında %26 oranında ciddi bir azalma söz konusu)

• Linkedin yine erkeklerin daha yoğun olarak kullandığı bir platform 
ve 7.3 milyonluk kullanıcı sayısına sahip. (Geçen yıla göre LinkedIn kul-
lanıcı sayısında %5,8’lik artış yaşanmıştır)25

Ülkemizde bireysel hakaretlere ilişkin birçok yargılamanın söz konusu 
olduğu bilinse de Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Adalet İstatis-
tiklerine göre, en büyük rakamlar TCK 299’da düzenlenen Cumhurbaş-
kanına Hakaret suçunda; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 

24 2019 Türkiye İnternet Kullanım ve Sosyal Medya İstatistikleri, https://dijilopedi.
com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ ET: 24.11.2019

25 2019 Türkiye İnternet Kullanım ve Sosyal Medya İstatistikleri, https://dijilopedi.
com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/ ET: 24.11.2019



199Sosyal Medya Üzerinden Bireysel... • C. YILDIRIM

2018 yılında ise bu suça ilişkin rekor kırıldı. 2017’de 20 bin 539 olan so-
ruşturma sayısı 2018’de yüzde 30 artarak 26 bin 115’e çıktı. 168’i çocuk, 
toplam 5 bin 223 kişi yargılandı.26

B. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILAN HAKARETİN ALENİ-
YET UNSURU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesinin 4. Fıkrasına göre; “Haka-
retin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.” 
Aleniyet kelimesinin sözlük anlamı, bir şeyin zahir ve meydanda olması, 
gizli olmayıp göz önünde bulunmasıdır.27 Aleniyetin tespitinde temel öl-
çüt olarak fiilin belirli olmayan, birden fazla kişi tarafından algılanabilme 
imkanını aramaktadır.28 Aleniyetin tespitinde önemli olan husus, hareke-
tin sayısı ve kimliği belirsiz kişilerce algılanabilme imkanının bulunması-
dır.29 Sosyal medyada yazılan her hakaretin aleniyetin unsurunu barındır-
dığı söylenemez. Yazılan hakaretin DM (directmessage) ile mi gönderildiği 
yoksa herkesin görünümüne açık olan platformda mı ( facebook duvarı, 
twitter timelineı instagram anasasyfa bölümü gibi) yazıldığı bu bağlam-
da aleniyetin belirlenmesi açısından kritik önem arz etmektedir. Nitekim 
Yargıtay da verdiği kararlarda bu detaylara dikkat etmiş ve aleniyeti her 
durum ve koşula göre farklı şekilde uygulamıştır. 30

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 2015/1290 E. 2015/3294 K. Sayılı ka-
rarında “..failin bulunduğu ve suçu oluşturan söz veya hareketin ger-
çekleştiği yerin belirli olmayan çok sayıda kişi tarafından görülme, 
duyulma ve algılayabilme olasılığı olan bir ortam olması veya suç mağ-
durunun bu hareket ve sözleri işittiği ve algıladığı yerin bu tür bir ortam 
olması ve failin de bunu bilmesi yeterli olup, somut olayda başka bir 
e-posta adresinden gelen mesajın sanığın kullandığı ..@....com.tr ad-
resi tarafından başka e-posta adreslerine iletildiği (forward) anlaşıldı-
ğından, iletilen adreslerin sadece kullanıcının bildiği, kullanıcı adı 
ve parola ile girilen ve kullanıcıdan başka bir kişinin girmesinin 
mümkün olmadığı kişiye mahsus hesap olması nedeniyle aleniyet 
unsurunun gerçekleşmiş sayılamayacağı gözetilmeden..” ibareleri-
ne yer vermiştir.31

26 https://www.birgun.net/haber/partili-baskanlik-ta-coluk-cocuk-yargi-onunde-26-bin-ki-
si-sorusturuldu-168-cocuk-yargilandi-269827 ET: 24.11.2019

27 Murat Kayançiçek, Şerefe Karşı Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2008 s.261
28 ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ Ceza Hukuku Özel Hükümler; s.499
29 Türay, Erdoğan, Gıyapta Hakaret Suçunda İhtilatın Hukuksal Niteliği, https://hukuk.

deu.edu.tr/wp-content/uploads/2019/09/ARAS-TURAY-IRMAK-ERDOGAN.pdf ET: 
25.11.2019

30 Berk Yiğit, Sosyal Medya Üzerinden İşlenen Hakaret Suçlarında Aleniyet Unsuru, ht-
tps://www.hukukihaber.net/sosyal-medya-araciligiyla-islenen-hakaret-suclarinda-aleni-
yet-unsuru-makale,6826.html ET: 25.12.2019

31 https://barokart.com.tr/blog/017-27122016/blog27122016.html



200 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

Ancak öte yandan Yargıtay’ın verdiği aleniyet unsurunun saptandığı 
kararlara bakacak olursak:

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2017/4286 E. 2018/1180 K. Sayılı kararın-
da “Hakaret suçu oluştuğu kabul edilen eylemin , birden fazla kişi ta-
rafından algılanma imkanı bulunan facebook adlı sosyal paylaşım 
sitesinde işlenmesi halinde tayin olunan cezada 125/4. Madde uya-
rınca artırıma gidilmesi gerektiği gözetilmeden..” ibarelerine yer ver-
miştir.32

Yine Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2017/8539 E. 2017/10706 K. Sayılı ka-
rarında , “Sanık hakkında hakaret suçu yönünden kurulan hükmün 
incelenmesinde ise; Aleniyet hakaret eyleminin herkesin duyabilece-
ği, görebileceği ve sayısı belli olmayan birden fazla kişiler tarafından 
algılanabilir olması anlamına gelmektedir. Aleniyet nedeniyle artırım 
yapılmasının amaçlarından biri mağdurun onur ve şöhretinin, fiili baş-
kalarının duyması veya duymasına açık olması nedeniyle daha fazla 
zarar görmesi diğeri ise hukuka aykırılık teşkil eden fiilin bizatihi ale-
ni olarak icra edilmesidir. Somut olayımızda sanığın kullanmakta 
olduğu twitter hesabından herkesin görebileceği şekilde katılana 
hakaret ettiği sabit olmasına rağmen 5237 sayılı TCK’nın 125/4 
maddesi gereğince artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, 
bozmayı gerektirmiş..” ibarelerine yer verilerek, hakaret suçunun ale-
nen işlendiği kabul edilmiş ve cezada artırıma gidilmesi gerektiği vurgu-
lanmıştır.33

Görüldüğü üzere aleniyet unsurunun değerlendirilmesinde her somut 
olay kendi durum ve koşulları ile incelenmektedir. 

C. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GIYAPTA HAKARET

Hakaret suçunun kanuni düzenlemesinde gıyapta hakaretin koşulları 
şu şekilde vaaz edilmiştir: “Mağdurun gıyabında hakaretin cezalan-
dırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi ge-
rekir.”

Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere gıyapta hakaretin ceza-
landırılabilmesi için yapılan hakareti en az üç kişinin duyması gerekmek-
tedir.Gıyapta hakaret suçun ağırlaştırıcı veya daha az cezayı gerektiren bir 
hali olmayıp hakaret suçu için ön görülen cezanın şartların sağlanması ha-
linde gıyapta edilmesi durumunda da gerçekleşmesidir. Bu bağlamda özel 

32 http: / /www.kazanci.com/kho2/ibb/f i les/dsp.php?fn=12cd-2017-4286.ht-
m&kw=`2017/4286`+#fm

33 https: / /www.hukukmedeniyet i .org /karar /792790/yarg i tay-8-ceza-daire -
si-e-2017-8539-k-2017-10706/?v=list&aranan=d%FD%FE%20a%E7%FDk
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mesaj yoluyla edilen hakaretler direkt olarak mağdurun kendisine iletildi-
ğinden bu kapsamda değerlendirilmesi zaten mümkün olmayacaktır.

Öte yandan kişinin üçüncü kişi aleyhine edilen hakareti üç kişiden faz-
la olan bir Facebook twitter grubuna veya üç takipçiden fazla olan kendi 
sayfasında bunu paylaşması durumunda gıyapta hakaret suçunun oluşa-
cağı tartışmasızdır. Ancak kişinin kendisiyle beraber 3 kişinin olduğu bir 
facebook grubuna hakaret etmesi durumunda veya sadece 2 takipçisinin 
olması ve hesabının kitli olması durumunda bu hakaretin durumu ne 
olacaktır? Kanımızca söz konusu hakaret yazısının direkt olarak üçün-
cü kişiler tarafından mağdura gönderilmesi durumunda huzurda hakaret 
suçu gerçekleşmeyecektir. Zira failin huzurda hakaret kastı olmadığın-
dan manevi unsur sağlanmamış olacak olup suç huzurda hakaret suçu 
gerçekleşmeyecektir. Aynı şekilde söz konusu hakaret mesajının ekran 
görüntüsü alınarak 3 kişiden fazla insana sunulması durumunda da gı-
yapta hakaret düşüncesiyle hakaret edilmediğinden yine suçun oluşma-
yacağı kanaatindeyiz. Tabi bu noktada failin olası kastla hareket etmesi 
durumunda suçun varlığından söz edilebilecektir. 

Bunun dışında bir örnek üzerinden gitmek gerekirse çok takipçili bir 
hesabın gönderisinin altına yazılan yorum veya gönderilen mention ile 
üçüncü bir kişiye hakaret edilmesi ve bu tweet veya yazının en az 3 kişi 
tarafından beğenilmesi veya paylaşılması durumunda da gıyapta haka-
retin gündeme geleceğini düşünmekteyiz. Söz konusu hakareti “retweet” 
veya “paylaş” gibi uygulamalarla paylaşılması, böyle yayınlara link atıl-
ması suretiyle de hakaret edilmesi de paylaşan kişiler açısından müm-
kündür. Burada hakaret niteliğindeki içeriğin sahibi olarak değil, başka-
sına ait içeriğe bağlantı sağlayan olarak sorumluluk söz konusu olabilir. 
Başkasına ait içerik nedeniyle sorumlu olunmayacağı kural ise de, sunuş 
biçiminden bağlantı sağladığı içeriğin benimsendiği ve söz konusu içeriğe 
ulaşılmasının amaçlandığı açıkça belli ise başkasına ait hakaret nitelikli 
içerik nedeniyle sorumluluk gündeme gelmektedir34 

Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 07/12/2015 tarih ve 2015/10377 E., 
2015/12777 K. sayılı kararında; sanığın Twitter hesabından atılan haka-
ret içeren sözlerin diğer sanık tarafından paylaşılan tweeti retweetlemesi 
suretiyle gerçekleşmesi nedeniyle sanığa yerel mahkemece verilen beraat 
kararı, olayda zincirleme şekilde hakaret suçunun oluştuğunun gözetil-
memesi nedeniyle bozulmuştur35

34 Mine Kaya, “Sosyal Medya ve Sosyal Medyada Üçüncü Kişilerin Kişilik Haklarının İhla-
li”, TBB Dergisi, S.119 2015, s.292

35 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=18cd-2015-10377.htm&kw=Yar-
g%C4%B1tay+18.+Ceza+Dairesi+`07/12/2015`+tarih+ve+2015/10377+E.,+2015/1
2777+K.#fm
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Her ne kadar Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 07/12/2015 tarih ve 
2015/10377 E., 2015/12777 K. sayılı kararında “retweet” etmenin zincir-
leme hakaret kapsamında değerlendirmişse de işbu karara katılmamak-
tayız. Zira internet ortamında kelime anlamıyla “tek bir tuşa” basarak 
hakaret eyleminin gerçekleşemeyeceği kanaatindeyiz. Failin eylemde kas-
tının olması için hakareti bizzat yazması ve bunu yazarak mağdura veya 
kamuya bu hakareti sunmakta da kastının net olarak var olması gerek-
tiğini düşünüyoruz. Sosyal medyada retweet yani tweetin tekrarlanması 
eylemi yanlışıkla yapılabileceği gibi bu eylem mutlaka kişinin söz konusu 
içeriğe katıldığı anlamı da taşımamaktadır. Kişiler katılmadıkları görüş-
leri de, ironi yapmak istedikleri açıklamaları da retweet edebilemektedir. 
Bu bağlamda failin açık şekilde hakaret etmek amacıyla retweet yaptığını 
ikrar etmemesi durumunda suçun oluşmaması gerektiği kanaatindeyiz. 

D. KARŞILIKLI HAKARET DURUMUNDA TESPİTİN KOLAYLAŞ-
MASI

Türk Ceza Kanunu uyarınca; hakaret suçunun haksız bir fiile tepki 
olarak işlenmesi halinde, cezada indirim yapılabileceğini veya hiç ceza 
verilemeyebileceği söylenmektedir. Haksız fiilden kasıt, suç teşkil eden 
veya suç teşkil etmese bile toplum ve ahlak kurallarına ters düşen eylem-
lerdir. Yine sonraki fıkrada suçun kasten yaralamaya tepki olarak işlen-
mesi halinde cezadan muaf olunacağı belirtilmiştir. Yine aynı madde de 
suçun karşılıklı işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre taraflardan biri 
ya da her ikisi hakkında cezadan indirim yapılabileceği veya hiç ceza ve-
rilemeyebileceği öngörülmektedir. Doğal olarak bu hususların takdiri ve 
uygulanması yargı makamlarına ait olacaktır.36

Karşılıklı hakaretin cezalandırılıp cezalandırılmayacağı veya kimin ne 
ölçüde cezalandırılacağı hususu olayın içerik ve oluşuna göre mahkeme-
nin takdir edeceği bir husustur. Bu bağlamada her iki failin cezasında 
olacağı gibi faillerden birinin cezasında da 1/3’e kadarı indirim yapılması 
veya herhangi bir cezaya da hükmedilmemesi, hatta kimi durumlarda ilk 
fiile karşılık veren kimsenin, ilkinden daha ağır nitelikte bir hakarette 
bulunması halinde, mahkemenin yalnızca ilk hakaret fiilini ika eden kim-
seye ceza vermemesi de söz konusu olmaktadır. 37

Karşılıklı hakarette yargılamalarda en problemli husus, takdir edile-
ceği üzere ilk hakareti kimin ettiği, karşı tarafın buna ne şekilde cevap 
verdiği gibi ispatı zor hususlardır. Söz konusu hakaretleşmeler genelde 

36 Fehmi Şener Gülseren, İnternet Ortamında İşlenen Hakaret Suçları, EUL Journal of 
SocialScience LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, s.20.

37 Tezcan/Erdem/Önok , Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, s.440.
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birebir durumda veya tarafları tanıyan ve objektifliğini kaybetmiş yakın-
ları önünde olduğundan ispat hususu ancak ikrarlar üzerinden sonuca 
gidebilecektir. Ancak sosyal medya üzerinden edilen hakaretlerin bu bağ-
lamda olay örgüsünü gerek içerik gerek kronolojik açıdan eksiksiz şekil-
de yansıttığı göz önüne alındığında avantajlı olduğu söylenebilecektir. Bu 
bağlamda sosyal medyada edilen hakaretlerde ilk hakareti kimin ettiği 
neye istinaden edildiği ve karşı tarafın verdiği cevap net olarak görülebile-
ceğinden tespit hususu netleşecektir.

E. FAİLİN TESPİTİ SORUNU

Öncelikle belirtmek gerekir ki sosyal medyada yapılan hakaret suçun-
da fail içeriği oluşturan kişidir. Sosyal medya hizmet sağlayıcısının so-
rumlu olmayacağı kullanım koşullarında belirlenmiştir.38 Sosyal medya 
üzerinden gerçekleştirilen hakaret suçlarında failin kim olduğunun tespiti 
en önemli problemlerin başında gelmektedir. İnternette kişiler kendi ad-
larına web sayfaları açabilmekte, e –mail adresleri alabilmektedirler. Bu 
web sayfası veya e-mail adresi alınırken sahte kimlik kullanılabilmekte-
dir. Bir başka ifadeyle, takma ad veya her hangi bir gerçek dışı isimle ki-
şiler kendi adlarına web sayfası veya e-mal adresi alabilmektedirler. Böyle 
bir imkanın olması, internet aracılığıyla işlenen suçlarda gerçek suçluyu 
bulmayı zorlaştırmakta hatta imkansızlaştırmaktadır39

Sosyal medya platformlarındaki kullanıcıların gerçek kimlik bilgile-
rini verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Böyle durumlarda kullanıcı-
ların IP numarasına ulaşılarak kimlikleri tespit edilebilir. Mahkemeler 
hakaret eyleminin gerçekleştirildiği internet sahibinden söz konusu IP’yi 
talep ederler. Bu site Türkiye sınırları içinde kurulmuş veya Türkiye de 
temsilciliği olan bir kuruluş ise bilgilerin temini kolayca yapılabilir. An-
cak Türkiye sınırları dışında kurulmuş yabancı bir internet sitesi ise, bu 
başvurunun cevaplanması uzun zaman alabilir hatta hiç mümkün olma-
yabilir. IP numarasının tespiti ile de sorun çözülmemektedir. Ayrıca sap-
tanan IP numarasındaki bilgisayarın faile ait olduğunun da kesin olarak 
tespiti gerekecektir. Örneğin IP yabancı bir ülkeye ait olabilir, dolayısıyla 
cezai takibat çok zorlaşabilir, hatta imkansız hale gelebilir. IP izi sürü-
lemeyecek bir bilgisayara ait olabilir (Örneğin bir halk kütüphanesinin 
veya okul kampüsünün bilgisayarıdır, kullananı tesbit etmek zordur). IP 
konuyla ilgisiz bir kişiye aittir. Onun adresin kullanımında kusuru vardır 
ama kastı yoktur (Örneğin kablosuz internet bağlantısına şifre koymayan 

38 Mine Kaya, Elektronik Ortamda Kişilik Hakkının Korunması, Seçkin Yayınevi, 2015, 
Ankara, s.188

39 Mustafa Özen, Hakaret Suçu ve İnternet Yoluyla İşlenmesi, Türkiye Barolar Birliği Der-
gisi, S.75,Ankara,s.106.



204 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

amatör bir kullanıcının bilgisayarı kullanılmıştır vs.). 40Yargıtay 4. Ceza 
Dairesi 2005/21445 sayılı bir kararında “sanığın kendisine zayıf not ve-
ren öğretim görevlisi, mağdur ile birkaç kişiye gönderdiği e-posta iletisiyle 
mağdura sövmekten ibaret eyleminde; Sözü edilen iletiyi internet servis 
sağlayıcısından gönderen bilgisayarın IP numarasının sorulması, bu yol-
la bilgisayarın kime ait olduğunun saptanması sonucuna göre; İnternet 
kafe gibi umuma açık yerlerde bulunan bir bilgisayardan ileti gönderilmiş 
ise sanığın beraatine; Sanığın evi ya da işyerinde bulunan kişisel bilgisa-
yarından gönderilmiş ise mahkûmiyetine; Olayla ilgisi bulunmayan bir 
üçüncü kişinin kişisel bilgisayarından gönderilmiş ise, bu şahsın tanık 
olarak dinlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir” demekte-
dir41. Dolayısıyla bu tarz olaylarda ikrar çok önemlidir. Failin IP adresi 
tespitinden sonra “evet ben yaptım ama sorun bir neden yaptım” veya “az 
bile söyledim” gibi ikrar içeren cümlelerin varlığı halinde TCK 125’deki 
cezayı kaldıran hallerin koşulları da incelenmek kaydıyla mahkumiyet 
kararı verilmektedir.

Hakaret eden hesabın anonim hesap olması bir başka deyişle nickna-
me veya lakap kullanması durumunda hakaret eden kişiyi tespit hususu 
daha da zorlaşmaktadır. Zira Sosyal Medya Hizmet Sağlayıcısının kendi 
kullanım politikası ve hakaret kötü söz durumunda işlettiği iç denetim 
mekanizmasının bulunması ve gecikmesi durumunda telafisi zor büyük 
suçlar meydana gelmedikçe bilgi paylaşımına kişisel veri güvenliği açısın-
dan olumsuz yaklaşması ve son olarak ülkesinde hakaret eyleminin suç 
olmaması da bu bağlamda Sosyal Medya Hizmet Sağlayıcısının kişilerin 
IP adreslerini talep eden yerel mahkemelerle paylaşmamasına neden ol-
maktadır. Sosyal Medya Hizmet Sağlayıcısının yerel mahkemelerle IP pay-
laşması genelde terör suçlarında söz konusu olabilmektedir.42 Örneğin 
Twitter bu tarz hukuki bildirimlerle gelen talepleri ancak derhal karar ge-
rektiren hayati tehditler, çocuk cinsel istismarı ve terörizm gibi suçlarda 
cevaplamaktadır.43 Kendilerinin bu bağlamda sitelerinde yaptığı açıklama 
şu şekildedir: 

“Kolluk kuvvetleri çoğunlukla cezai soruşturmalarla bağlantılı 
hesap bilgisi taleplerinde bulunur. Twitter kolluk kuvvetlerinden 
de acil durum ifşa talepleri alır. İyi niyetli olarak, bir kişinin ölü-
mü veya ciddi olarak fiziksel yaralanması ile ilgili bir tehlikeyi 
içeren acil durumun var olduğuna inanmamızı sağlayan bilgi al-

40 Gülseren, İnternet Ortamında Hakaret, s.31.
41 https://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?t=4156
42 KAYA, Sosyal Medyada Üçüncü Kişilerin Kişilik Haklarının İhlali, s.294
43 https://help.twitter.com/tr/rules-and-policies/twitter-legal-faqs ET: 25.12.2019
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mamız durumunda, bu tehlikeyi önlemek için elimizdeki bilgilerin 
tümünü sunabiliriz. Hesap bilgileriyle ilgili sivil talepler, genellik-
le devam etmekte olan bir boşanma davası veya ticari ihtilaf gibi 
cezai olmayan / sivil hukuki işlemlerle bağlantılı olarak avukatlar 
tarafından gönderilir.” 44

Aynı şekilde Facebook’un kolluk kuvvetleri ile hangi şartlarda ortakla-
şa çalıştığına ilişkin duruma bakıldığında: Bir çocuğa zarar gelmesi ola-
sılığı veya herhangi bir kişinin ölüm riski ya da ciddi fiziksel yaralanması 
ile ilgili ve gecikme olmaksızın bilgilerin açıklanmasını gerektiren bir du-
rumda, kolluk kuvvetleri yetkilileri Kolluk Kuvvetleri Çevrimiçi Talepler 
Sistemi’nden Facebook’a talep gönderebilir. Kolluk kuvvetleri yetkilisi 
olmayan kişiler tarafından gönderilen talepler Facebook tarafından ince-
lenmeyeceği veya bu taleplere yanıt verilmeyeceği belirtilmiş olup acil bir 
durumla karşılaşan kullanıcılar derhal ve doğrudan yerel kolluk kuvvet-
lerine başvurmalısı önerilmiştir.45

Görüldüğü üzere gerek Facebook gerek Twitter gibi en çok bilinen sos-
yal medya hizmet sağlayıcıları mahkemelerden gelen taleplerin çok acil 
durumları barındırması ve yine ağırlıklı olarak bir kişinin ölümü veya 
ciddi olarak fiziksel yaralanması, çocuğun cinsel istismarı veya ciddi te-
rör şüphesi barındıran bir eylemin varlığı durumunda mahkemelerle ilgili 
kullanıcının IP dahil bilgilerini paylaşmakta onun dışında söz konusu bil-
gileri konumuzla alakalı olan hakaret suçu gibi basit suçlarda talep mer-
cii ile bilgi paylaşımını gerçekleştirmemektedir. Hakaret suçu özelinde bu 
duruma bakarsak bunun en temel nedenlerden biri twitter instagram fa-
cebook gibi sosyal medya uygulamaların menşe ülkesi Amerika olup söz 
konusu ülkede hakaret fiilinin cezai bir müeyyidesinin bulunmamasıdır.

Sosyal Medya Hizmet Sağlayıcıları önlerine gelen hakaret içerikli pay-
laşımların bulunduğu vakalarda kendi oluşturdukları politikaları uygula-
maktadırlar46. 

Örneğin Facebook’un topluluk standartları politikası açıklanırken; Fa-
cebook›u emniyetli bir yer haline getirmeye çok önem verildiği ve insanları 
tehdit eden ifadeler, başkalarını korkutma, dışlama veya susturma potan-
siyeli taşıyan sözlere yer verilmeyeceği belirtilmiştir.47 Topluluk Standart-

44 https://help.twitter.com/tr/rules-and-policies/twitter-legal-faqs ET: 25.12.2019
45 https://tr-tr.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/ ET: 25.12.2019
46 https://tr-tr.facebook.com/help/263149623790594 ET: 25.12.2019, https://help.twit-

ter.com/tr/rules-and-policies/twitter-legal-faqs ET: 25.12.2019 https://help.instagram.
com/369001149843369 ET: 25.12.2019

47 https://www.facebook.com/communitystandards/ ET: 25.12.2019
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larının ihlal edilmesinin sonuçları, ihlalin ciddiyetine ve ihlalde bulunan 
kişinin platformdaki geçmişine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 
Örneğin, bir kişiyi ilk ihlalinde uyarılabilir ancak bu kişi ilkelerimizi ihlal 
etmeye devam ederse, Facebook’da paylaşımda bulunmasını kısıtlayabilir 
veya profili kapatılabilmektedir..48 

Yine bir diğer sosyal medya hizmet sağlayıcısı olan Instagram hakaret 
vakalarıyla ile ilgili politikasında Toplulukta olumlu ve çeşitlilik açısından 
zengin olması istenmektedir. İnandırıcı tehditler veya nefret söylemi ba-
rındıran içerikleri, aşağılama veya küçük düşürme amacıyla özel bireyleri 
hedef alan içerikleri, birine şantaj yapma veya taciz etme amaçlı kişisel 
bilgileri ve tekrar tekrar gönderilen istenmeyen mesajları kaldırmakta 
olup mesleği veya yapmayı tercih ettiği aktiviteler nedeniyle haberlere 
konu olan veya kamuda büyük bir hedef kitlesi bulunan kişiler hakkında 
ise genellikle daha fazla konuşulmasına izin verilmektedir.49

Bu bağlamda hakaret vakasındaki mağdurun milyonlarca ve hatta mil-
yarlarca kullanıcı olan bu sistemlerin kendi öz denetim mekanizmaların-
dan faydalanarak en azından hakaret eden kişinin söz konusu profiline 
kullanımı engelleterek bu tarz saldırıların tekrarlanması önüne geçmesi 
gündeme gelecektir. Ancak söylenen küçük düşürücü sözler açısından 
Türk Hukuku anlamında cezai süreci başlatma durumu anonim hesaplar 
bakımından ikrar hali söz konusu olmadıkça pek de mümkün olamaya-
caktır.

SONUÇ

Görüldüğü üzere sosyal medyanın insanların hayatlarının artık ayrıl-
maz bir parçası haline gelmesi ile birlikte kişilerin birbirleriyle kurdukla-
rı etkileşimler ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen iletişimler kimi 
zaman hakaret boyutuna varmakta ve rahatsız edici olabilmektedir. Sos-
yal medyada hakarette en büyük sorunun failin tespiti ve cezalandırılması 
sorunu olduğu aşikardır. Failin kim olduğunun açıkça bilinmesi ve fail 
tarafından net kabulü halinde zaten tespit sorunu gündeme gelmeyecek-
tir. Hatta karşılıklı hakaret durumunda ilk hakareti kimin ettiği ve içeriği 
konusunda net bilgiler vermesi bakımından da sosyal medyanın avantaj 
olduğu söylenebilecekse de failin kendisini gizlemek adına söz konusu si-
telere anonim hesaplar ve/veya gizlenmiş IP’ler üzerinden hareket etmesi 
ve IP’nin tespit edilebilecek mahiyette olmasına rağmen Twitter Facebook 
ve Instagram gibi en büyük sosyal medya uygulamalarının merkezleri-
nin yabancı ülkelerde olması ve Türkiye’de herhangi bir temsilciliklerinin 

48 https://www.facebook.com/communitystandards/ ET: 25.12.2019
49 https://help.instagram.com/477434105621119?helpref=page_content ET: 25.12.2019
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bulunmaması ile menşe ülkede hakaret eylemenin suç teşkil etmemesi 
ve kişilerin IP adreslerinin devletler ile çok acil durumlar dışında pay-
laşılmaması şeklinde geliştirdikleri politikalar nedeniyle kullanıcıların 
IP adreslerinin verilmemesi sonucu kişilerin bu bağlamda hakaret eden 
kişiyi saptayıp Türkiye’de hukuki süreci başlatmaları imkansız hale ge-
lebilmektedir. Ancak söz konusu platformların yüz milyonlarca kişi tara-
fından kullanılması nedeniyle topluluk kuralları adı altında olan kuralla-
ra aykırı davranışların gösterilmesi nedeniyle bu platformların kendi öz 
denetim sistemi ile hakaret eden içerik sahiplerinin hesapların şikayet 
edilerek kapatılması yoluna gitmek de yapılan hakaretin boyutuna göre 
bir seçenek olmakta olup anonim hesaptan devam eden ağır hakaretler 
halinde söz konusu yolu tercih etmek şu aşamada en doğru yol olarak 
gözükmektedir. 
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TÜRKİYE’DE KÜRTAJ:
YÜRÜRLÜKTE OLAN MEVZUATIN 

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNA 
AYKIRILIK YÖNÜNDEN ELEŞTİRİSİ 

Av. Pelin Su ÜNAL

Yaşama hakkı, kişinin yaşamına yönelik tehlikelere karşı korunmasını 
içermektedir. Bu hak kapsamında devletin, yaşam hakkını güvence altı-
na almak için çeşitli tedbirleri alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Üreme 
hakları açısından, bu yükümlülükler, etkin ve erişilebilir doğum kontro-
lünün sağlanması, gebeliklerde anne yaşamına öncelik verilmesi, cinsel 
sağlık ve üreme konularında eğitim verilmesi gibi yükümlülükleri içerir. 
Bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği bir ülkede, elbette istenmeyen 
gebeliklerin sayısı artacak ve kürtaj fazlasıyla talep edilecektir. 

Kadınların doğum kontrol yöntemlerine başvurması, cinsel ilişki ola-
sılığını kabullenmek, istemek ve planlamak anlamına geldiğinden ataerkil 
toplumlarda kadın açısından oldukça zorlayıcı olabilir. Diğer sonuçların 
yanı sıra, maalesef kadının cinsel saldırıya uğraması durumunda sanığın 
beraat etmesi için gerekçe olarak dahi gösterilebilir. (MacKinnon, 2015)

Bununla birlikte, kadının cinsel saldırıya uğraması sonucunda veya 
kişinin kendi isteğiyle girmiş olduğu ve bilinçli bir şekilde gerekli doğum 
kontrol önlemlerinin alındığı cinsel ilişki sonucunda da beklenmedik bir 
şekilde istenmeyen gebelikler meydana gelebilmektedir.

 Açıklanmaya çalışılan nedenlerle, kişinin gebeliğini sonlandırma tale-
bi karşısında, bunun sebeplerinin sorgulanmaması, bu tercihin yargılan-
maması ve kürtajın bir insan hakkı olarak kabul edilmesi esas olmalıdır. 

Devletin yükümlülükleri arasında istenmeyen gebelikleri en yüksek 
oranda engellemek, bu konuda gerekli tedbirleri almak ve dolayısıyla kür-
taja olan talebi azaltabilmek olmakla birlikte herhangi bir nedenle isten-
meyen gebeliğin meydana geldiği durumlarda kürtajın kolay erişilebilir, 
ücretsiz ve kadının talebi üzerine sunulan bir sağlık hizmeti olması gere-
kir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle hem kadının kürtaj talebi ile 
sonuçlanan süreç hem de kürtaj karşıtı mevzuat ve uygulamaların varlığı 
kadına yönelik şiddettir. Bu yazıda ise, kürtaj hakkının devlet tarafından 
kısıtlanması sorununa odaklanılmıştır. 
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Öncelikle iç hukuktaki yasal düzenlemeler ve sıkıntılardan, bu hu-
susta yapılan araştırmalardan bahsedilecek, daha sonra konuya ilişkin 
uluslararası insan hakları hukuku metinleri ve içtihatlarına yer verilerek, 
yürürlükte olan mevzuat, uluslararası insan hakları hukuku yönünden 
eleştirilecektir. Bununla birlikte metinde yalnızca kişinin rızasına dayalı 
kürtaja değinilecek olup, kadının rızası olmaksızın kürtaj uygulanması 
ele alınmayacaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kurumsallaştığı bir ülkede elbette 
kürtaj hizmetine etkin ve kolay erişim yasal düzenlemeler ve devlet politi-
kaları ile engellenmeye çalışılmakta ve yasal mevzuatımızda açıkça ulus-
lararası insan hakları hukukuna aykırı hususlar bulunmaktadır. Mevzuat 
incelemesine geçmeden önce, konuyla ilgili araştırmalara ve devlet politi-
kalarına değinilecektir.

Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün 5 yıl-
da bir gerçekleştirilen araştırmaları, kürtaj ile ilgili en önemli kaynaklar 
arasındadır. Buna göre, 1983’de Türkiye’de kürtaj yasal olmadan önce 
15-49 yaşları arasındaki kadınlarda rızaya dayalı kürtaj oranı 0.76 iken, 
2013’de bu oran 0.14’e düşmüştür. (Aba, Aba, Özkan, Güzel, 2016, sf. 
1600.) 

Araştırmada ayrıca, 15-19 yaş grubunda yüzde 2 olan isteyerek dü-
şük yapmış kadınların oranının yaşla birlikte artarak 45-49 yaş grubunda 
yüzde 27’ye ulaştığı, 45-49 yaş grubundaki kadınlar arasında isteyerek 
düşük yapmış olma oranının 30-34 yaş grubundakilerin yaklaşık üç katı 
olduğu, kentsel ve kırsal alanlarda kadınların isteyerek düşük yapma 
oranlarının farklılaşmadığı, bölgeler arasında ise farklılıklar gözlendiği, 
oranın Batı’da en yüksek (yüzde 16), Doğu’da en düşük (yüzde 10) ol-
duğu, eğitim durumuna göre kadınlar arasında isteyerek düşük yapmış 
olma oranının farklılaşmakta olsa da belirgin bir örüntü bulunmadığı, 
refah düzeyi ve isteyerek düşük yapma oranları arasında ise belirgin bir 
ilişki görüldüğü tespit edilmiştir. (TNSA, 2013)

HÜNEE’nin 1993 araştırmasında, yüzde 18 olan isteyerek düşük yap-
ma oranının, 2013 araştırmasında yüzde 5’e gerilediği, kadınların yüzde 
13’ünün 10 haftalık yasal süreden daha geç bir dönemde; gebeliğin üçün-
cü ayında ve daha sonrasında isteyerek düşük yaptıklarını, ayrıca evli 
kadınların %14’ünün en azından bir kere isteyerek kürtaj olduğunu or-
taya koymuştur. (Aba, Aba, Özkan, Güzel, 2016, sf. 1600.) (TNSA, 1993) 
(TNSA, 2013)



211Türkiye'de Kürtaj: Yürülükte Olan... • Av. P.S. ÜNAL

Türkiye’de hem Devlet Planlama Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığı belgele-
rinde istenmeyen gebelikler ile ilgili açıklamalara yer verilmiş, Sekizinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı “Nüfus, Demografi Yapısı ve Göç Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu”nda, nüfus politikalarında amacın istenen çocuğun 
istenen zamanda dünyaya gelmesini sağlamak olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca, Rapor’da doğurganlığın planlanmasının ve kontrol edilmesinin, 
kadının sosyal konumunun geliştirilmesinde en önemli adımlardan biri 
olduğu, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi öncelik alanlarından biri olsa 
da bu konuda önemli bir planlama eksiğinin ve bireylerin hizmete ulaşa-
mama durumunun var olduğu belirtilmiştir. (Sert, 2013) 

Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Ulusal Stratejik Eylem Planı’nda do-
ğurgan çağdaki tüm kadın ve erkekleri etkileyen istenmeyen gebeliklerin 
sağlıkta hem sosyal hem de ekonomik bir sorun olduğuna işaret edilmiş, 
istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda ilkelere yer verilmiştir. İl-
kelerde, üreme haklarının tamamı yeniden sıralanmış ve bireylerin bu 
hak kapsamında istenmeyen gebelik hizmetlerinden yararlanabileceği be-
lirtilmiştir. (Sert, 2013) (Köse, 2010) 

Uygulamada ise, kadının üreme haklarının ağır biçimde ihlal edildiği-
ni, kanunlar ve diğer belgeler ile kadına tanınan yasal kürtaj hizmetinin, 
fiili olarak “yasaklanmış” olduğunu görüyoruz. 

Mor Çatı’nın 2015 tarihli araştırmasına göre; İstanbul’daki 37 kamu 
hastanesi içinde, yalnızca 3’ü isteğe bağlı kürtaj yapmakta, bunlardan biri 
10 haftaya kadar diğer ikisi ise 8 haftaya kadar kürtaj yapmakta, 12’si ise 
hiçbir şekilde kürtaj yapmamaktadır. Aynı araştırmada tespit edildiğinde 
göre, bu hastanelerin 17’si sadece fetüsün ölmesi ya da anneye zarar ve-
riyor olması, bebeğin sakat olması, annede kanama olması ya da düşük 
olması gibi çeşitli tıbbi komplikasyonların zorunlu kıldığı durumlarda, 
heyet kararı ile kürtaj yapmaktadır. 

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşeni 12 
kadın örgütü, bulundukları illerdeki hastanelerde benzer bir araştırma 
yapmış ve araştırma sonuçları, hem kürtaj hakkına erişimin ne kadar 
zor olduğunu göstermiş hem de fiili kürtaj yasağının nasıl meşrulaştığını 
ortaya koymuştur. Araştırma, görüşme yapılan 156 kamu hastanesinin 
sadece 9’unda 10 haftaya kadar ve evli ve bekâr ayrımı yapılmaksızın kür-
taj yapıldığını, 65 hastanede “gerekçeli” kürtaj yapılırken, 76 hastanede 
ise hiçbir koşulda kürtaj hizmeti vermediğini, aynı zamanda isteğe bağlı 
kürtajın sadece İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapıldığını 
göstermiştir. 
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Bu araştırma sadece rakamlar bazında değil nitelik olarak da çeşitli 
şekillerde kürtaj hakkının ihlalini ortaya koymaktadır. Kürtajın yapılma-
masında hastanenin fiziki şartlarından doktorların vicdan ve inisiyatifine 
kadar birçok etkenin gerekçe gösterildiği tespit edilmiştir. Araştırmada, 
kürtajın “yasak” olduğu için yapılmayacağını söyleyen sağlık personelleri, 
hastanede kürtajın yapılmadığı bilgisini paylaşan hastaneler, kararı dok-
torun verdiği, hastanenin tam teşekküllü olmadığı, uzman doktor olmadı-
ğı gibi çeşitli gerekçeleri öne süren personeller tespit edilmiştir.

Görüldüğü üzere kamu hastaneleri çoğunlukla yasal kürtaj süresi ve 
diğer yasal koşulların varlığı halinde dahi kürtaj hizmeti vermeyi reddet-
mekte, gebeliğini sonlandırmak isteyen kadınlara karşı şiddet kurumsal-
laşmış durumdadır. Bunun değişebilmesi için kürtajın toplum, hekimler, 
sağlık personeli ve devlet tarafından algılanış biçiminin değişmesi, mevzu-
atın da bu yönde değiştirilmesi gerekir. 

Kürtaj, kişinin kendi bedeni ve kendi kaderi üzerindeki denetim hak-
kının ayrılmaz bir parçası olup, herhangi bir ahlaki, dini, yasal veya göre-
ce etik nedenle kısıtlanmaması gereken bir sağlık hizmetidir. Bu hizmete 
erişim, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde kadına yönelik kurum-
sallaşmış şiddetin bir görünümü biçimdeki yasal mevzuat ile sınırlandı-
rılmaktadır. İç hukukta bu konuyla ilgili yasal sorunlar, iki ana başlık 
altında incelenebilir:

1. 2827 sayı ve 1983 tarihli Nüfus Planlaması Hakkında Kanun:

Kanunun 5. Maddesine göre; “Gebeliğin onuncu haftası doluncaya ka-
dar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek üzeri-
ne rahim tahliye edilir. 

Gebelik süresi, on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin 
hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek 
nesiller için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum ve kadın has-
talıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan 
gerekçeli raporları ile tahliye edilir.” 

2757 Sayılı Rahim Tahliyesi Ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütül-
mesi Ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük de bu yönde düzenlemeler içerir. 
Tüzüğün “On haftayı geçmeyen gebeliklerde rahim tahliyesi” başlıklı 3. 
Maddesi ile; “Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar kadının sağlığı 
açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde, istek üzerine rahim tahliye 
edilir.” hükmünü ve “On haftayı geçen gebelikte rahim tahliyesi” başlıklı 
5. Maddesi ile, “Gebelik süresi on haftayı geçen kadınlarda, rahim tahli-
yesi yapılamaz.” hükmünü içermektedir. Tüzüğün 5. Maddenin 2.fıkrası 
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NPK’nun 5. Maddesinde olduğu gibi istisnai durumlara yer verir. 

Kanun ile kürtaja izin verilen 10 haftalık süre, bu sürenin 12 veya 14 
hafta olarak belirlendiği diğer ülkelere göre oldukça kısa tutulmuştur ve 
bu uygulamada pek çok soruna yol açmaktadır. 

Kaldı ki, Türk hukukunda gebeliğin başladığı anın saptanması için be-
lirli bir hüküm bulunmamakta, yasal süre hekimler ve sağlık personeli 
tarafından son regl döneminden itibaren hesaplanmaktadır. 

Kürtaja izin verilen sürenin bu denli kısa tutulması, özellikle kürtaja 
başvuru konusunda en yaygın nedenlerden olan çok çocukluluk ve eko-
nomik yetersizlik gibi gerekçeleri olan kadınları, hizmete ulaşmak için 
geçirebilecekleri zaman düşünülmeksizin dışlamaktadır. (Sert, 2012) Bu 
hükümler açıkça kadına yönelik şiddet niteliğinde olup değiştirilmeleri 
gerekir. 

Kadının, yasal süresi içinde olsa dahi gebeliğin sonlandırılması talebi, 
pek çok devlet hastanesi tarafından reddediliyor, kürtaj hakkının kullanı-
labilmesinin önüne sayısız engeller çıkartılıyor iken, hukukun bu hizmete 
erişimini daha da zorlaştırması kabul edilemez bir durumdur. Sürenin 
çok kısa olarak belirlenmesi ve gebeliğin başladığı kabul edilecek tarihin 
yasa ile belirlenmemesi sorunları, hekimler ile yardımcı sağlık personeli-
nin keyfi bir şekilde kürtaj hizmetini sunmamasını, süreç içinde kadının 
ayrımcı, aşağılayıcı ve yargılayıcı davranışlara maruz kalmasını destekler 
niteliktedir. Başka bir deyişle bu hükümler toplumsal cinsiyet eşitsizlik-
lerini desteklemektedir.

Kürtaj hizmetine erişim süresinin 10 hafta ile sınırlandırılmasına iliş-
kin yasal düzenlemeler, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmele-
re açıkça aykırıdır, aşağıda bu konudaki başlıca uluslararası sözleşme ve 
uluslararası mahkeme kararlarına yer verilmiştir. 

Kürtaja erişim ile ilgili iç hukukta yer alan bir diğer sorun, kürtajın 
gerçekleştirilmesi için kimlerin onayına gereksinim duyulduğuna ilişkin-
dir. 

Bu konuda NPK’nun 6. Maddesi; “5 inci maddede belirtilen müdahale, 
gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası ile velinin iznine, vesayet 
altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan 
kişinin ve vasinin rızası ile birlikte sulh hakiminin izin vermesine bağlı-
dır…rızaları aranılacak kişiler evli iseler, sterilizasyon veya rahim tahliye-
si için eşin de rızası gerekir.” hükmünü haizdir. 

Yine 2757 Sayılı Tüzüğün, “İzin belgesi” başlıklı 13. Maddesi; “On 
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haftayı geçmeyen gebeliklerde yapılacak rahim tahliyesinde, gebe kadın, 
a) Reşitse kendisinden, b) Küçükse kendisinin rızası alınmakla birlikte 
velisinden, c) Vesayet altında bulunup da reşit ya da mümeyyiz değilse, 
kendisinden ve vasisinden (Bu halde ayrıca sulh hakiminden de izin alın-
ması gerekir), d) Evliyse eşinden, örneği Tüzük’e ekli izin belgesinin alın-
ması gerekir.” şeklindedir.

Mevzuatın, kadının evli olması halinde kürtaj olabilmesi için eşinin ya-
zılı izninin alınmasını gerektirmesi, kadının kendi bedeni ve kendi hayatı 
üzerinde karar verme hakkını sınırlamaktadır. Bu hüküm evli olmayan 
kadınlara kendi bedenleri ve kendi hayatları üzerinde denetim hakkını su-
narken, aynı hakkı evli kadınlara sunmamakta, adeta kadının evli olması 
halinde kendi bedeni üzerinde söz hakkı olamayacağını vurgulamaktadır. 
Söz konusu hükmün kaldırılması gerekmektedir. 

Kadının serbest iradesi ile kürtaj hizmetini talep etmesi, başka her-
hangi bir kişinin izni aranmadan kürtajın gerçekleştirilmesi için yeterli 
olmalıdır. İdeal olan çocuk yapıp yapmamak konusunda eşlerin ortak ka-
rar alması olmakla birlikte, eşlerin bu konuda bir uyuşmazlık yaşaması 
durumunda kadının tercihi öncelikli olmalıdır. 

Gebeliğin sonlandırılması hakkında yapılan tartışmalarda en önemli 
sorun kadının fiziksel ve ruhsal sağlığı, vücut bütünlüğü ve bu konudaki 
haklarıdır. Zira, embriyonun, ceninin gelişimi ve dünyaya gelmesi anne-
nin beden bütünlüğüne ile bağlı olarak gerçekleşeceğinden ve en başta 
kadının bedeni etkileneceğinden, kadının bu konuda karar verici olması 
esastır. Gebeliğin sonlandırılması uygulamaları konusunda belki hiç tar-
tışma içermeyecek (annenin hayatının tehlikede olduğu durumlar hariç) 
tek konu annenin izni olmadan gebeliğin sonlandırılamayacağıdır. (Sert, 
2013) 

Yine NPK’nun 6. Maddesi ile düzenlenen küçüklerin kürtaja erişimi 
için velisinin onayının aranması hususu, oldukça sakıncalı olabilir. Her-
hangi bir sebepten istenmeyen bir şekilde gebe kalmış bir ergenin, ata-
erkil bir toplumda ailesine durumu anlatması ve onların iznine muhtaç 
durumda kalması oldukça sakıncalı olabilir. Reşit olmayan kadınların 
kürtaj olabilmek için veli izninin aranması, ergen sağlığı ve hakları yönün-
den olumsuz bir düzenlemedir. (Sert, 2012) Yine vesayet altında olup da 
reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde, kişinin vasisinin onayı ile birlikte 
sulh hukuk mahkemesi hakiminin izninin aranması oldukça yersiz bir 
düzenlemedir. 
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NPK’nun 6. maddesinin, Türkiye’nin taraf olduğu Biyoloji Ve Tıbbın 
Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Ve İnsan Haysiyetinin Korun-
ması Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu da belirtmek gerekir. Zira sözleş-
menin 5. Maddesi, bireyin onamı olmadan tıbbi müdahaleye tabi tutul-
mayacağını belirtmektedir. Sözleşme’nin 6. ve 7. Maddelerinde, çocuklar 
ve tek başına karar verme yeterliliği olmayan kişiler adına başkalarının 
karar alma sürelerine dahil edilebileceğinden söz edilmektedir. Görüldü-
ğü üzere NPK, sözleşme ile çelişki içindedir. 

2. 5337 sayılı Türk Ceza Kanunu:

TCK’ya göre, rızalı gebelik sonlandırılması işlemlerinde ortada bir suç 
olup olmadığını saptamak için gebeliğin 10 haftayı geçip geçmediğine ba-
kılır. Kanunun “Çocuk düşürme” başlıklı 100. Maddesine göre; “Gebelik 
süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi ha-
linde, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Kanuna göre “failin” 10.haftanın aşıldığını bilmemesi halinde bu fiili 
hata olarak kabul edilir ve kast ortadan kalkar. 

Kürtaj konusuyla ilgili, NPK ve TCK’da yer alan sıkıntılı hükümler de-
ğiştirilse ve uluslararası hukuka uygun hale getirilse dahi, bu konu top-
lumdaki ahlak anlayışı, kültür, din, eğitim eksikliği gibi nedenlerle olduk-
ça tartışmalı bir konu olmaya devam edecektir. Yalnızca kürtajın algılanış 
biçimi yüzünden dahi, kürtaj oldukça zorlu bir süreç olup, aile planlama-
sı konusunda devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesi karşısında, 
kürtaj olmak isteyen kadınlara ceza öngörülmesi, adalet duygusunu zede-
lemekte ve kişilere güvensiz hissettirmektedir.

Bununla birlikte, TCK’da yer alan çocuk düşürme ve düşürtme suçları 
ile ilgili hükümlerde ceninin korunmakta ancak kişi olarak kabul edil-
memekte olduğunu da belirtmek gerekir. (Sert, 2013) Yasal çerçevede 
gerçekleştirilmeyen gebelik sonlandırmalar, suç olarak kabul edilmiş ve 
cezalandırılmıştır. Ancak bu suçlar kasten veya taksirle insan öldürme 
suçu olarak kabul edilmemiştir. 

Kadının rızası olmaksızın çocuk düşürtme, TCK 99. Maddesi ile beş 
yıldan on yıla kadar hapis cezası öngörülen bir suç olarak düzenlenmiş-
tir. Kanun koyucunun burada ceninin gelişimi ve dünyaya gelmesinin, an-
nenin beden bütünlüğüne bağlı olarak gerçekleşecek olması ve dolayısıyla 
annenin gebeliğin devamı veya sonlandırılması konusunda karar verici ol-
masının esas olduğunu kabul ettiğini görüyoruz. Bu yönden, TCK’nun 99. 
Maddesi ile 100. Maddesinin birbiriyle çeliştiğini belirtmek mümkündür. 
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Üreme hakları ile ilgili hak ihlallerine karşı başvurularda, 1998 tarihli 
Hasta Hakları Yönetmeliği’nde yer alan haklar da kullanılabilir. Söz konu-
su yönetmeliğe göre, kişinin ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde 
yaşama hakkı, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı, vü-
cut bütünlüğünün dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliğinin dokunulmaz-
lığı, sağlık hizmetlerinden hakkaniyete uygun olarak yararlanma hakkı 
bulunmaktadır.

Türkiye’de kürtaja ilişkin hukuki ve fiili durumun uluslararası hukuka 
aykırılığını ortaya koyan düzenlemeler, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrım-
cılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile; gebeliğini sonlandırması akabinde kadı-
na karşı hak ihlali iddiasıyla yapılan başvurulara konu olan düzenlemeler 
ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilişkilendirilerek incelenecektir. 

BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşme-
si Açısından İnceleme:

Türkiye’nin taraf olduğu Sözleşmenin 16. Maddesi, “Taraf Devletler 
kadınlara karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda ayrımı önlemek için 
gerekli bütün önlemleri alacaklar ve özellikle kadın-erkek eşitliği ilkesine 
dayanarak kadınlara aşağıdaki hakları sağlayacaklardır: …

e - Çocuk sayısına ve çocukların ne zaman dünyaya geleceklerine ser-
bestçe ve sorumlulukla karar vermede ve bu hakları kullanabilmeleri için 
bilgi, eğitim ve diğer vasıtalardan yararlanmada eşit haklar;…” şeklinde-
dir. 

Türkiye’de, yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler ve fiili hukuksuz-
lukların varlığı, bunları ortadan kaldırmak için gerekli tedbirlerin devlet 
tarafından alınmaması ve tedbirlerin alınmamasının ötesinde, kadın hak-
larının açıkça ihlal edilmesinin, Sözleşmenin 16. Maddesine aykırılık teş-
kil ettiği şüphesizdir. Komitenin verdiği tavsiye kararları da bu yöndedir:

19 Sayılı Tavsiye Kararı (11. oturum, 1992) Madde 24/m; “Taraf Dev-
letlerin, doğurganlık ve üreme ile ilgili zorlamaları önleyici önlemler alın-
masını sağlaması ve kadınların doğum kontrolü hizmetlerinin yetersizliği 
nedeniyle yasadışı kürtaj gibi güvenli olmayan tıbbi yöntemlere başvur-
mak zorunda kalmasını önlemesi gerekmektedir;”, 

21 Sayılı Tavsiye Kararı (13. oturum, 1994) Madde 21; “Kadınları ço-
cuk doğurma ve yetiştirmeye mecbur kılan sorumluluklar, onların eğitim, 
istihdam ve kişisel gelişimlerine yönelik diğer faaliyetlere erişim haklarını 
etkilemektedir.
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 Bu sorumluluklar ayrıca kadınlar üzerinde haksız iş yükü olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. 

Çocuklarının sayısı ve ne zaman dünyaya gelecekleri, kadınların hayatı 
üzerinde benzer etkilere sahiptir ve ayrıca kendilerinin ve çocuklarının 
fizik ve ruh sağlığını etkilemektedir. Bu nedenle kadınlar, çocuk sayısına 
ve çocukların ne zaman dünyaya geleceklerine karar verme hakkına sa-
hiptir.”,

Aynı kararın 22. Maddesi; “Çocuk sahibi olup olmama kararı, ter-
cihen eş veya partnerle ortaklaşa alınması gereken bir karar olup, eş, 
ebeveyn, partner veya Hükümet kararları ile sınırlandırılmamalıdır.” 
şeklindedir. Burada, ideal olanın partnerlerin çocuk sahip olup olmama 
kararının ortaklaşa alınması olduğu, ancak tarafların bu konuda uyuş-
mazlığı olduğu takdirde kadının kararının öncelikli olduğu ve sınırlandı-
rılamaması gerektiği vurgulanmıştır.

Komitenin 24 Sayılı Tavsiye Kararı (20. Oturum, 1999) 14. Maddesi; 
“Taraf Devletler, kamu sektöründe ve özel sektörde sağlık bakım hizmeti 
tedarikçilerinin, kadınların sağlık hizmetlerine erişim hakkına saygının 
tesis edilmesi sorumluluklarını nasıl ifa ettiklerini rapor etmelidir. 

Sözgelimi, Taraf Devletler, kadınların sağlık hizmetlerine ya da sağ-
lık hizmeti veren sağlık kuruluşlarına erişim olanaklarını; kocalarının, 
partnerlerinin, ebeveynlerinin ya da sağlıkla ilgili mercilerin müsaadesi 
olmadığı gerekçesiyle veya evli olmamaları ya da sadece kadın olmaları 
nedeniyle kısıtlamamalıdır. 

Kadınların düzgün sağlık hizmetlerine erişimlerinin önündeki diğer 
engeller arasında, sadece kadınların ihtiyaç duyduğu tıbbi işlemlerin ya-
saklanmasını ve bu işlemleri tercih eden kadınların cezalandırılmasını 
öngören yasalar bulunmaktadır.” hükmünü haizdir. Yukarıda yer verilen 
TCK ve NPK hükümleri gibi düzenlemeler, Komitenin kararları ile açıkça 
eleştirilmekte ve kadınların düzgün sağlık hizmetlerine erişiminin önün-
deki engeller olarak belirlenmektedir. Bu komite kararları ile, söz konusu 
yasal düzenlemelerin Türkiye’nin tarafı olduğu bir uluslararası sözleşme-
ye şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde aykırı olduğu ve Anayasanın 90. 
Maddesi uyarınca bunların hukuken geçerlilik taşımadığı ifade edilebilir. 

Komitenin 35 no.lu tavsiye kararı (2017), kürtajın ceza kanunları ile 
suç olarak düzenlenmesi, güvenli bir şekilde kürtaj hizmeti sunulma-
ması, kadını hamileliğe zorlamak gibi, kadının cinsel ve üreme hak-
larının ihlali niteliği taşıyan durumları toplumsal cinsiyete yönelik şiddet 
olarak nitelendirmiş, duruma göre bunların işkence ve kötü muamele teş-
kil edeceğini ifade etmiştir.
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Kürtaj hakkı, aslında kadınların istenmeyen gebelik durumunda bunu 
devam ettirmek zorunda kalmadan, erkeklerle aynı koşullarda cinsel iliş-
kiye girebilme özgürlüğünün bir parçasıdır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından İnceleme:

AİHM nezdinde incelenen başvurulara konu olan AİHS maddeleri, ya-
şam hakkının düzenlendiği 2. Madde, özel ve aile hayatına saygı hakkını 
düzenleyen 8. Madde ile evlenme ve aile kurma hakkının düzenlendiği 12. 
Maddedir. Gebeliğini isteğiyle sonlandıran kadına karşı yapılan başvuru-
larda, bu maddelerin ihlal edildiği iddia edilmiştir. 

Mahkemeye yapılan başvurularda çoğunlukla, diğer maddelerin ihlali 
iddialarının yanı sıra, kürtajın ceninin yaşam hakkını ihlal ettiği savun-
masının yapıldığını görürüz. Mahkeme tarafından, kadının kürtaja erişim 
hakkının yaşam hakkının bir parçası olup olmadığı, “baba” konumunda-
ki başvuru sahibinin hak ihlali iddia edip edemeyeceği, kadının kararının 
öncelikli olup olmadığı, yaşam hakkının cenini kapsayıp kapsamadığı ve 
yaşam hakkının başladığı anın hangi an olarak değerlendirilmesi gerektiği 
gibi hususlar incelenmiştir.

 Yaşam hakkı, bireyin değerleri, inançları, kendini geliştirmesi gibi 
hakları içerir. Bu anlamda, bireyin üreme konusunda aldığı ya da alacağı 
kararları da kapsar ve üreme hakları, yaşam hakkının ayrılmaz bir parça-
sı olarak kabul edilmelidir. (Sert, 2012) Bireyin fiziksel varlığını, istediği 
seçim ve yönelimler ile devam ettirebilmesinin engellenmesi, yaşam hak-
kının ihlal edilmesi anlamına da gelir. 

Kürtaj konusunda 2. Madde metninde yer alan “herkes” ifadesinin ce-
nini kapsayıp kapsamadığı konusu, 2. Maddenin bu konudaki uygulama 
alanını belirleyecektir. Mahkeme bu konuda somut bir yanıt vermemiş, 
somut başvuru şartlarına göre menfaatlerin dengelenerek değerlendiril-
mesi gerektiğini vurgulamıştır. (Karan, 2013, s.117)

Kadının isteğiyle gebeliği sonlandırması durumunda, ceninin yaşam 
hakkının mutlak biçimde tanınması ve kadının, ceninin yaşama hakkını 
ihlal ettiğinin ileri sürülmesi, sözleşmenin ruhu ve amacına aykırı bir id-
diadır.

Yaşamın ne zaman başladığı ise, çok tartışmalı bir konudur. Konu ile 
ilgili iki temel fikirden biri yaşam hakkının doğumdan önceki bir dönem-
de başladığını savunurken diğer fikir bu hakkın doğumdan sonra başla-
dığını savunur. (Sert, 2013)

Uluslararası insan hakları metinleri buna ilişkin bir tespitte bulun-
mamış, halihazırda doğmuş olan insanların haklarına yer vermiştir. Bu 



219Türkiye'de Kürtaj: Yürülükte Olan... • Av. P.S. ÜNAL

konuda yalnızca Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi istisnai olarak “her-
kes” kelimesinin anne karnındaki cenini de kapsadığını belirtir. Bireyin 
kişi olarak yaşamının başlangıcı konusunda, başta Anayasa olmak üzere 
iç hukukta da herhangi bir belirleme yoktur.

Anayasanın 17. Maddesi, yaşam hakkını “Herkes, yaşama, maddî ve 
manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. …” şeklinde dü-
zenlemiştir.

Medeni Kanun’un 28. Maddesi, “Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıy-
la doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ 
doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.” 
şeklindedir. Bu hüküm, ceninin hak sahibi olabileceğini kabul etmekte 
ancak bunu tam ve sağ doğma koşuluna bağlamaktadır. 

Başvurularda en tartışmalı konulardan bir diğeri, kürtajın yaşam hak-
kının ihlali olarak kabul edildiği durumda ihlal iddiasının kim tarafından 
dile getirileceğidir. Mahkemece, “potansiyel” babanın, “mağdur” sıfatına 
sahip olabileceği ve başvuruda bulunabileceği kabul edilmiştir. (Karan, 
2013, s.117) 

Mahkemece, kadının kürtaj olmak istemesi ancak eşinin gebeliğin son-
landırılmasına rıza göstermemesi durumunda, kadının kararına ağırlık 
verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. (Karan, 2013, s.436) Bu görüş CE-
DAW kararlarıyla da paralellik göstermektedir. 

Aşağıda konuyla ilgili iki karara yer verilmiştir:

Boso – İtalya kararı: (50490/99, 2002) Başvuru sahibi, evlidir. Eşi, 
kendisinin rızası olmaksızın gebeliğini sonlandırmıştır. Başvuru ile 2. 
Madde ve 8. Maddenin ihlal edildiği olduğunu iddia etmiştir. Kararda yer 
verildiği üzere, İtalyan yasal düzenlemeleri, 12.haftaya kadar kürtaja izin 
vermektedir. 

Mahkeme, başvuruyu ele alırken 2. Madde ve 8. Madde açısından ayrı 
ayrı belirlemelerde bulunmuştur.

Mahkemeye göre, bu konudaki İtalyan yasal düzenlemeleri ile, fetüsün 
korunması ve kadının menfaatleri (ruhsal veya fiziksel sağlığı) arasında 
adil bir denge kurulmuştur. Bu nedenle gerçekleştirilen kürtaj, 2. Madde 
ile düzenlenen yaşam hakkına aykırılık teşkil etmez.

Mahkeme, 8. Maddenin ihlali iddiasını ele alırken, kadının hamileliğin 
devam etmesi veya etmemesi nedeniyle en çok etkilenecek kişi olduğunu 
vurgulamış ve ortada 8. Madde ihlali olmadığını bu şekilde gerekçelendir-
miştir.
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Mahkemeye göre, “potansiyel babanın” kendisine danışılma hakkı bu-
lunmakta ise de, bu hakkın kendisi aleyhine 8 veya 12. Maddenin ihlal 
edildiğini iddia edebilecek kadar geniş yorumlanmaması gerekir. Bu ne-
denlerle yerinde bir karar verilerek başvuru kabul edilmemiştir.

X – Birleşik Krallık: (8416/78, 1980)

Başvuru sahibinin eşi, eşine sekiz haftalık hamile olduğunu ve kürtaj 
olmak istediğini belirtmiştir. Başvuru sahibi, yerel mahkemeye başvura-
rak kürtajın gerçekleşmesini engellemek için ihtiyati tedbir kararı çıkar-
tılmasını talep etmiştir. Davalı olarak hem eşini hem kürtaj izni veren 
kliniği göstermiştir.

Konuyla ilgili İngiliz yasal mevzuatında, 1967 Kürtaj Yasası öne çık-
maktadır. Kanuna göre, iki hekim tarafından “hamileliğin devamının, ha-
mile kadının hayatını veya kadının/çocuklarının fiziksel-ruhsal durumu-
nu, hamileliğin sona erdirilmesinden çok daha büyük bir tehlikeye atacak 
olması” tespit edilirse kürtaja izin verilmektedir. 

Başvuru sahibi vekili, “fetüsün yaşam hakkı varsa, bu haktan babası 
lehine bir hak türetmek mümkün olabileceği” yönünde bir tez ileri sür-
müştür. Başvuru sahibinin dava açtığı yerel mahkeme ise, gerçekleştiril-
mek istenen kürtajın hukuka uygun olduğu, “fetüsün İngiliz hukukunda 
doğana ve annesinden ayrı bir mevcudiyete sahip olana kadar yasal hakkı 
olmadığı, babanın anneyle evli olsun veya olmasın kürtaj olmaktan alıkoy-
ma hakkı olmadığı” gerekçesiyle başvuruyu reddetmiştir. Sonuçta kürtaj 
gerçekleşmiştir.

Başvuru sahibi, AİHM’e yapılan başvuruda 2 ve 8. Maddenin ihlal edil-
diğini iddia etmiştir. 

Mahkeme, başvuran tarafın kürtajın gerçekleşmesi nedeniyle etkilen-
miş olabileceğini kabul etmiştir. Gerekçeli kararda ise, “Daha önce alınan 
iki kararda, 2.maddenin ihlal edilmediği, başvuranın fetüs ile olan ilişkisi 
nedeniyle “mağdur” olmadığı kanaatine varılmıştır. (X-Norveç ve X-Belçi-
ka) 8.maddeyi konu alan bir başvuru ise başvuru sahiplerinin iki kadın 
olması nedeniyle kabul edilebilir bulunmuştur. (Brüggemann ve Scheuten 
– Almanya)” şeklinde hüküm kurulmuştur.

Kararın devamında, Madde 2 ile düzenlenen yaşam hakkının, haliha-
zırda doğmuş bulunan kişileri kapsadığı ve fetüse uygulanamayacağı, fe-
tüsün yaşamının, hamile kadının yaşamına sıkı sıkıya bağlı olduğunu, 
2.madde ile ceninin mutlak bir şekilde korunması anlaşılacak olsaydı, 
hamileliğin devamının kadının hayatını tehlikeye attığı durumlarda dahi 



221Türkiye'de Kürtaj: Yürülükte Olan... • Av. P.S. ÜNAL

kürtaja izin verilmemesi gerekeceğini belirterek 2. Maddenin ihlalinin söz 
konusu olmadığını, bu şekilde bir yorum yapılmasının Sözleşmenin ama-
cına aykırı olacağını ifade edilmiştir. Sonuç olarak başvuru kabul edilme-
miştir.

Mahkemenin kararı ayrıca, başvuru sahibinin aile hayatına saygı gös-
terilmesi hakkına müdahalede bulunulduğu kabul edilse dahi, bu mü-
dahalenin başka bir insanın haklarını korumak için gerekli olduğunu ve 
bu nedenle haklı bir nedene dayalı olarak gerçekleştirildiğini, hamilelik 
ve hamileliğin sona erdirilmesinden en başta etkilenecek kişi kadın ol-
duğunu, bu nedenle kadının özel yaşamına saygı gösterilmesi hakkı göz 
önünde bulundurulduğunda, eşin ”kendisine danışılma hakkının” önce-
likli olmadığı şeklinde gerekçelendirilmiştir.

 Görüldüğü üzere AİHM kararları, özünde CEDAW tavsiye karar-
ları ile uyumluluk içinde olmakla, Türkiye’de kürtaj ile ilgili yukarıda yer 
verilen yasal düzenlemelerin AİHS’ne aykırılık teşkil ettiğini, özellikle ka-
dının yaşam hakkı bakımından TCK ve NPK’un ilgili hükümlerinin değiş-
tirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Kürtaj, doğum ile karşılaştırıldığında, özel alandan çok kamusal alan-
la zorunlu bir ilişki kurmayı gerektirmekte, doğumun ne zaman ve nerede 
yapılacağı normal şartlarda kadına bağlı iken, isteyerek kürtaj olma ko-
şulları, yasalar çerçevesinde belirlenmektedir. (Çavlin Tezcan Ergöçmen, 
2012) Oysa, gebelik yalnızca kadın bedeni içinde devam eden ve en çok 
kadının hayatını biçimlendiren bir olgu olup, iç hukukumuzdaki yasal 
düzenlemeler, kadının başta yaşam hakkı olmak üzere pek çok hakkını 
ihlal etmektedir.

SONUÇ

Kadının talep ettiği kürtajın gerçekleştirilmemesi, gerçekleştirilmesi-
nin güçleştirilmesi, gerçekleştirilmesinin başkasının iznine tabi olması ve 
yasal süre aşıldıktan sonra gerçekleştirilen isteğe dayalı kürtajın ceza ka-
nununda suç olarak düzenlenmesi, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelere aykırıdır ve açıkça kadına yönelik şiddetin biçimlerindendir.

Üreme hakları, yaşam hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Üreme hak-
ları, kadının gebeliği sonlandırması kararını da kapsamaktadır. Bu kap-
samda, Türkiye’de yürürlükte olan mevzuatta gerçekleştirilmesi gereken 
değişiklikler sınırlı sayıda olmamak üzere, öncelikle,

1- Evli kadınların kürtaj olmak için eşlerinden izin alması zorunlulu-
ğunun kaldırılması,
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2- 10 haftalık yasal kürtaj süresinin en azından 12-14 haftaya çıkar-
tılması,

3- Yasal sınırları dahilinde talep edilen kürtajın erişilebilir ve ayrımcı-
lığa maruz kalmadan ulaşılabilir olması, buna yönelik politikaların değiş-
tirilmesi olarak sayılabilir.

Neticede gebeliği sonlandırmanın kişinin kendi rızasına bağlı, yasal ve 
ulaşılabilir hale getirilmesi gerekir. Bu bağlamda yasal mevzuatın Anaya-
sa’nın 90. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca uluslararası hukuka uygun ola-
rak değiştirilmesi ve talep edilen müdahalenin engellenmemesi için diğer 
tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir.
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CANGI/TÜRKİYE KARARI ÜZERİNDEN BİLGİ 
EDİNME HAKKINA DAİR İNCELEME

Av. Alp CERRAHOĞLU1

Bilgi Edinme Hakkı, Dünya’da 100’ün üzerinde devletin iç hukukunda 
yer bulmaktadır. Buna karşılık uygulaması sınırlı ve hükümetler tara-
fından kullanılması tercih edilmeyen bir haktır. Türkiye’de 4982 sayılı 
Bilgi Edinme Hakkında Kanun (‘BEHK’), 9 Ekim 2003 tarihinde yürür-
lüğe girmiş, takiben Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (‘BEDK’) kurul-
muştur. 2003 yılında bir çok Avrupa Ülkesinden ileri bir adım atıldığı 
görülmektedir.2AİHM’ in verdiği ilk karardan 2019’yılına tek3 hakka yö-
nelik değerlendirmesi değişmiştir. Hakkın kullanımını Mahkeme’nin ilk 
kararında 8.madde Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı kapsamında de-
ğerlendirilmekteyken zaman içerisinde Mahkeme’nin içtihadı 10.madde 
olan İfade Özgürlüğü ‘ne doğru bir gelişim göstermiştir. Bununla beraber, 
uygulamanın demokratik toplumların şeffaflığı açısından yetersiz olduğu 
ve hakkın kullanımının Mahkeme tarafından belirli sınırlamalara tabi tu-
tulduğu görülmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(‘AİHM’) ‘nin 29 
Ocak 2019 tarihli Cangı kararı Bilgi Edinme Hakkı’nın Türkiye’de uygu-
lanabilirliği, Hükümet’in hakka bakışı ve Avrupa’da demokratik toplum-
ların şeffaflık düzeyi tartışmalarını gündeme getirmektedir. Makalenin ilk 
bölümünde Bilgi Edinme Hakkı’nın kullanılması Türkiye özelinde incele-
necek olup, ikinci bölümde AIHM kararı üzerinden değerlendirilecektir. 
Son olarak, Avrupa ülkeleri hakka ve demokratik toplumlarda hakkın 
kullanımı tartışılacaktır. 

1 İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Yüksek 
Lisans Programı.

2 Devletler arası siyasi baskının Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinde Bilgi Edin-
me Hakkı’nı yasallaştırması hakkında bkz. ACKERMAN/SANDOVAL-BALLESTEROS 
(2006) sf. 122

3 Leander/İsviçre 1987 (Başvuru no. 9248/81), Gaskin/Birleşik Krallık 1989 (Başvuru 
no. 10454/83), Guerra ve Diğerleri/İtalya 1998 (Başvuru no. 14967/89), Matky/Çek 
Cumhuriyeti 2003 (Başvuru no. 19101/03), Sirbu ve Diğerleri/Moldova 2004, Tár-
saság A Szabadságjogokért/Macaristan 2009 (Başvuru no. 37374/05), Magyar Helsin-
ki Bizottság v. Hungary 2016 (Başvuru no. 18030/11) 
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1. TÜRKİYE UYGULAMASI

1.1. Kararın Özeti

Başvurucu, Arif Ali Cangı, İzmir Barosu’na bağlı bir avukat ve aynı 
zamanda bir hak savunucusudur. Ege bölgesinde gerçekleştirilecek olan 
baraj yapım projesinin yaratacağı tahribat sebebiyle bir grup hak savu-
nucusu projenin gerçekleştirilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Alınan 
proje kararının iptalini dava etmek ve kamuyu bilgilendirmek amaçlarıyla 
Çevre Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Devlet 
Su İşleri Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıya dair tutanağa erişmek is-
temektedir. Arif Ali Cangı, toplantı tutanağının onaylanmayan bir nüsha-
sına sahip olmasına karşılık, resmi onaylı tutanağının kendisine verilme-
sini istemiştir. Kendisine verilmeyen resmi onaylı tutanağa karşılık BEDK 
’e başvurmuş ve başvurusu BEHK ’in 26.maddesi4 gerekçe gösterilerek 
reddetmiştir. Buna karşılık, BEDK ’ın kararının iptali amacıyla dava aç-
masına karşılık, yerel mahkemeler davayı reddetmiştir. Anayasa Mahke-
mesi, davanın yasal bir hükmün yorumlanması hakkında olduğunu, idare 
mahkemelerinin kararının keyfi olmadığı ve takdir hatası içermediğine 
hükmetmiştir. Buna karşılık, Başvurucu AİHM ’e başvurmuştur.

1.2. BEHK ’in İç Hukukta Uygulanması

Bilgi Edinme Hakkı, Anayasa’nın 74.maddesi ile güvence altına alın-
mış, her vatandaşa ve karşılıklılık ilkesi kapsamında Türkiye’de ikamet 
eden yabancılara tanınmış bir haktır. Bu kişiler BEHK ’de düzenleme ol-
mamasından hareketle herhangi bir sebep belirtmeksizin kamu kurum-
larından bilgi talep edebilmektedir. Buna karşılık, hakkın mutlak olma-
dığı ve bir çok sınırlamaya tabi tutulduğu görülmektedir. Sınırlamaların 
kamusal bir menfaate dayanarak gerçekleştiğinin ispat yükü her daim 
idarenin üzerindedir.5

BEHK ’in uygulaması kapsamında talep edilen belgenin niteliği itiba-
riyle birden çok sınırlayıcı madde kapsamına takılması mümkündür. 
Gerçekten de söz konusu belge kurumlar arası bir görüşmeye ilişkindir, 
ticari sırlar içermesi mümkündür ve ülkenin ekonomik çıkarlarını ilgi-

4 Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler
 Madde 26- Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, 

bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından 
aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır.

 Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında 
yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, 
kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme 
istemlerine açıktır.

5 BISHOP (2012) sf. 79
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lendirebilecek bir belge olabilir. BEDK ’nın işlevi de bu değerlendirme-
yi yapacak bir üst merci olmasıdır. Ancak, ilgili sınırlama sebeplerinin 
öngörülebilirlikten uzak olması, hükümlerin idareye olduğu gibi BEDK 
’ya geniş bir alan yaratması Cangı kararında olduğu gibi etkili, bağımsız 
bir denetim mekanizması içerisinde yasallık denetimini geçemeyecektir. 
AİHM içtihadında, karşılaştırmalı hukukta ve akademik araştırmalarda 
belirtildiği üzere talep edilen bilgiye nasıl bir test uygulandığı, kriterlerin 
neler olduğuna ilişkin belirleyici bir düzenleme de bulunmamaktadır.

BEDK’ya başvuru yükümlülüğüne ilişkin kanunda herhangi bir düzen-
leme bulunmamaktadır. Başvurucu ’nun kurum kararına karşı seçebile-
ceği üç yol bulunmaktadır. Sağlanan imkanların karşılaştırmalı hukukta 
da benzer olduğu görülmektedir6. Başvurucu, idarenin kararına kurum 
nezdinde itiraz edebilir. Aynı zamanda, Kurum kararına karşı idari iş-
lemin iptali yönünde dava açabilir veya BEDK ’ya başvurabilir. BEDK 
’ya yapılan başvurun reddedilmesi halinde BEDK kararının iptali için de 
idare mahkemeleri nezdinde dava açabilecektir. Ayrıca, Türkiye’de kamu 
denetçiliği kurumu da bulunduğundan aynı zamanda kamu denetçiliğine 
şikayet imkanına sahiptir. 

Karar özelinde, Başvurucu, BEDK ’ya başvurmuş akabinde BEDK ka-
rarının iptalini dava etmiştir. İdare mahkemelerinde davası reddedilince 
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunarak kararın Anayasa’ya 
aykırı olduğu iddiasında bulunmuştur. Dava süreleri, kurumların hakkın 
kullanılmasına yönelik değerlendirmeler ve masraflar dikkate alınarak 
uygun bir strateji belirlenmelidir. 

1.3. Sınırlama Sebebinin Amacı, Kapsamı, Görünümü

25.madde, (Kurum içi düzenlemeler) uyarınca kurum içi belgelerin 
bağlayıcı olmadığı, üçüncü kişilerin idarenin personelinin görev alanına 
ilişkin bilgileri öğrenmesinde doğrudan menfaatinin olmadığı ve idarenin 
iç işleyişine, çalışma düzenine dair bilgiler içermesi sebebiyle kapsam dı-
şında bırakıldığı görülmektedir7. Karar özelinde dayanılan 26.maddenin 
(Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler) ise 25.maddenin istisnası oldu-
ğu yönünde değerlendirme yapılabilir.

Kurum içi düzenlemelerin görüş, bilgi notu ve tavsiye niteliğinde ol-
duğu takdirde açıklanabilir olması gerekmektedir. Hükümde belirtildiği 
üzere bu belgelerin açıklanmaması yönünde kurum tarafından karar alın-
ması da mümkündür. Gerçekten de ilgili belgelerin açıklanmasının aksi 

6 ACKERMAN/SANDOVAL-BALLESTEROS (2006) sf. 106
7 KAYLAN (2016) sf. 149, DOĞDU (2019) sf. 134
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yönünde karar alınması idarenin iş yükünü azaltması ve idarenin çalışma 
düzenine dair kamuyu ilgilendirmeyebilecek türden olması mümkünse 
de kişinin Cangı Kararı’nda olduğu gibi idarenin iç işleyişine ve karar 
alma sürecine dair bilgi edinmekte menfaatinin bulunduğu durumlarla 
karşılaşılabilir. 

İç işleyişe ilişkin belgeler dahil olmak üzere, 26.madde kapsamındaki 
görüş, bilgi notu ve tavsiyelerin idarenin yapılan iş ve eylemlere yönelik 
sorumluluğunun belirlenmesi açısından önem arz edebilecektir. Nitekim, 
26.maddenin 2. fıkrasının da kararlara esas teşkil etmesi halinde bilgi 
notu ve görüşlerin paylaşılması gerektiği yönündedir. Alınan karar kadar 
kararın alınma sürecindeki görüş ve tavsiyelerin kamusal tartışmaya açıl-
ması demokratik bir toplumda gereklidir8. Cangı kararında yerel mahke-
melerin 26. Maddenin 2.fıkrasına yönelik bir değerlendirmesi olmamakla 
beraber, idari kurumlar nezdinde gerçekleştirilen toplantının herhangi 
bir kararın alınmasında etkisi olması halinde BEHK uyarınca talep eden 
kişilere sağlanması gerekecektir. 

Ayrıca, görüş, bilgi notu ve tavsiyelerin hangi şartlar altında ve gerekçe 
ile açıklanmasının aksi yönünde karar alınabileceği düzenlenmemiştir9. 
Öngörülebilirlik ve belirlilikten uzak olan söz konusu hüküm idareye ge-
niş bir takdir alanı bırakmaktadır. Yasallık ilkesinin ötesinde kayıtların 
oluşturulması noktasında kurumlara tanınan takdir, yetkili kişilerin bilgi 
sağlanmaması amacıyla bilgi ve belgeleri kayıt altına almamasına sebep 
olabilir. Bu denli geniş bir takdir yetkisinin caydırıcı etkiye (‘chilling-effe-
ct’) sebep olabileceği de düşünülmelidir10.

Cangı Kararı özelinde talep edilen belgenin açıklanabileceğinin aksi 
yönünde karar alınmasının hangi aşamada mümkün olduğu üzerinden 
tartışma yürütülmektedir. Talep edildiği takdirde açıklanmaması ka-
rarlaştırılan bilgilerin idareye keyfi uygulama yapma imkanı sağlayacağı 
şüphesizdir. Aynı şekilde, aksine karar verilmesi halinde idareye ayrıntılı 
bir gerekçe belirtme yükümlülüğünün dahi yüklenmemiş olması karara 
karşı bilgiyi talep eden kişilerin dayanak göstermeksizin itiraz etmesi so-
nucu doğuracak ve bu kararların denetlenebilir olmasını engelleyecektir. 
Cangı kararında AYM ’nin konuyu yasal bir hükmün yorumlanmasına, 
yasama faaliyeti olduğuna indirgeyerek yasallık ilkesini göz ardı etmesi ve 
AY m.74 hükmünü dahi dikkate almaksızın denetim gerçekleştirmemiş 
olması ayrıca kaygı vericidir.

8 ACKERMAN/SANDOVAL-BALLESTEROS (2006) sf. 104
9 GEMALMAZ (2004) sf. 254
10 SHEPHARD (2015), sf. 717 
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1. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMASI

Cangı kararı, Mahkemenin değişen11 Magyar Helsinki Bizottság/
Macaristan kararında değişen içtihadı çevresinde incelenmiştir. Mahke-
me, devletlerin bilgi edinme hakkı kapsamında pozitif bir yükümlülüğü 
olmadığını, ancak yargı kararlarına bağlı olarak ve talep edilen bilginin 
ifade özgürlüğünün kullanılması için gerekli olduğu hallerde 10.madde 
anlamında pozitif yükümlülüğün söz konusu olacağını belirtmiştir. Buna 
karşılık, bireysel her talebin 10.madde özelinde incelenemeyeceğini be-
lirtmiştir12. Bir başka deyişle, ifade özgürlüğünün kullanılması açısından 
bilgi edinme hakkı araç olarak değerlendirilmektedir. Mahkeme, i) Bilgi 
talebinin amacı ii) araştırılan bilgilerin niteliği, iv) başvuranın rolü ve v) 
talep edilen bilgilerin kullanılabilirliği başlıkları altında kriterler belir-
lemiştir.13 Mahkeme, Başvurucu ’nun bekçi köpeği rolü, bilginin kulla-
nılması planlanan amacını dikkate alarak ifade özgürlüğüne müdahale 
olduğunu tespit etmiş, müdahalenin meşru sebeplere dayanıp dayanma-
dığını incelemiştir. Bu kapsamda, yasallık incelemesi sırasında BEHK ’in 
26.maddesinin uygulanışının öngörülebilir olmadığı, keyfi ve mantıksız 
olduğunu belirleyerek14 demokratik toplum incelemesi yapmaksızın ya-
sallık ilkesi üzerinden ihlal kararı vermiştir. 

1.1. AİHM ’in Bilgi Edinme Hakkı Kriterleri

Mahkeme’nin Magyar Helsinki Bizottság/Macaristan kararında belir-
lediği kriterler ışığında talep edilen bilginin kamusal bir yarar gözetmesi 
gerekmektedir. Mahkeme, ilk bakışta kamu yararını geniş yorumladığı 
görülmektedir. Ancak, bireysel talepler açısından sınırlamalar içermek-
tedir. Kamu yararı şartı ile kamusal çalışmaların şeffaf olmasına vurgu 
yapmakta ve demokrasiye katılımın hedeflendiğini belirtmektedir.15 Ayrı-
ca, Mahkeme’nin Bilgi Edinme Hakkını ifade özgürlüğü kapsamına alır-
ken, devletin pozitif yükümlülüğünü hakkın ifadenin özgürlüğünün kul-
lanılması bakımından bir enstrüman, araç olarak kullanıldığı haller ve 
yargı kararlarına bağlı olarak bilginin açıklanması gereken durumlar ile 
sınırladığı görülmektedir.16 Dikkat edilmesi gereken, Mahkeme’nin, adeta 
Bilgi Edinme Hakkı’nın 10.madde kapsamına girmesi için belirli bir eşiğe 

11 AİHM’in içtihadının tarihsel gelişimi üzerine inceleme için bkz. MENDEL sf. 22-24
12 Magyar Helsinki Bizottság/Macaristan (Başvuru no. 18030/11) Yargıç Spano ve 

Kjølbro, Muhalif Görüşlerinde Bilgi Edinme Hakkı’nın Sözleşme’nin 10.maddesi kap-
samında değerlendirilemeyeceğini savunmuştur. sf. 79-96

13 Magyar Helsinki Bizottság/Macaristan (Başvuru no. 18030/11) para.156-170
14 Cangı/Türkiye (Başvuru No. 24973/15) para. 43
15 Magyar Helsinki Bizottság/Macaristan (Başvuru no. 18030/11) para.161
16 BISHOP (2012) sf.45
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ulaşma şartını aramasıdır. 

Bu noktada, Mahkeme’nin talep edilen her bilgiyi kapsama dahil et-
memesi iş yükünü engellemek ve devletlerin egemenliğine alan tanımak 
istemesi şeklinde yorumlanabilir. Nitekim, talep edilen herhangi bir bilgi-
nin devletler tarafından sağlanmaması halinde uyuşmazlık Mahkeme’nin 
önüne gelecek ve Mahkeme’nin adeta BEDK gibi çalışması söz konusu 
olabilecektir. Bu sebeple, doğrudan ifade özgürlüğü ile bağlantısı olmayan 
bilgi edinme taleplerinin de AİHM ’in önüne gelebileceği düşünüldüğünde 
kabul edilebilirlik bakımında bir ölçüt koyması gereklidir. Ancak, Anaya-
sa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sisteminin getirilmesinde etkisi olan 
AİHM ’in devletlere bilgi edinme hakkının daha geniş pozitif bir yükümlü-
lük olarak getirmesi yönünde çeşitli çözüm yolları bulması da mümkün-
dür. Nitekim, ifade özgürlüğü ile ilgili olmasa dahi Mahkeme’nin bir baş-
ka kıstası olan demokratik toplumlarda gereklilik kapsamında, hakkın 
sözleşme kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Günümüz itibariyle hak-
kın kullanımı noktasında toplumda yeterli, baskın bir ihtiyaç (‘pressing 
social need’) olmadığı savunulabilir ve gelecekte Mahkeme içtihadının bir 
kez daha değiştirmesi gündeme gelebilir. 

Mahkeme’nin her olay özelinde talep edilen bilgi ile gözetilen kamu 
yararını ayrı değerlendireceği vurgusu vardır.17 Hakkın sınırlanmasını 
gerektirebilecek bir çok durum söz konusu olabilir. Bu bakımdan Mah-
keme’nin haklar arasında bir denge kurma ihtiyacı ve kamu yararını her 
olay özelinde değerlendirmesi son derece makuldür. Cangı kararında, 
Başvurucu ’nun talep ettiği bilgi de çevresel bir tahribata yol açacak bir 
projenin durdurulması ve kamuya projeye ilişkin bilgi verilmesi amacını 
taşımaktadır18. Benzer bir şekilde, Magyar Helsinki Bizottság/Macaris-
tan kararında başvurucu STK’nın toplumdaki savunma hakkı alanında 
çalışan ve bu amaçla bilgi talep eden bir kuruluş olduğu görülmektedir. 
Görüldüğü üzere Mahkeme, bireysel bir yararın ötesinde kamuyu ilgilen-
direcek bir bilginin talep edilmesini, talep konusunun yaratacağı, yarat-
mak istediği etki ile sınırlı tutmaktadır. 

Bilgiyi talep eden kişinin kim olduğu Mahkeme tarafından önem taşı-
maktadır. Cangı kararında Başvurucu ’nun hak savunucusu olması ve 
STK’nın avukatı sıfatı ile hareket etmesi Mahkeme’nin kriterlerine uy-
maktadır19. Görüldüğü üzere, kişi, bilginin ne amaçla kullanılacağı ile pa-
ralel bir inceleme konusudur. Mahkeme’nin bilgi edinme hakkının ifade 

17 Magyar Helsinki Bizottság/Macaristan (Başvuru No. 18030/11) para.162
18 Cangı/Türkiye (Başvuru No. 24973/15) para. 34
19 Cangı/Türkiye (Başvuru No. 24973/15) para. 32
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özgürlüğü kapsamında basının işi itibariyle kullanmasına yönelik oldu-
ğunu belirttiği görülmektedir. Basının, bilginin yayılması, tartışma plat-
formu oluşturulması, kamunun aydınlatılması gibi bekçi köpeği niteliğin-
de görevleri bulunmaktadır.20 Ancak, teknolojik gelişmeler, demokratik 
gelişim ve katılım yollarının çeşitliliği sonucunda STK’ lara ve ötesinde 
bekçi köpeği amaçları güden herkesin kapsama dahil edilmesine imkan 
tanımaktadır. Mahkeme’nin açıkça bireyleri kapsamı dahil etmemesine 
karşılık amaçsal yorumla gelecekte bireyleri de kapsama dahil edebileceği 
düşünülebilir. İnternet ortamında bilginin yayılması ve tartışma platform-
larının oluşmasına vurgu yapan Mahkeme21, kapsamı genişletebileceğine 
dair sinyaller vermektedir

Üzerinde durulması gereken yapılması bir diğer nokta ise Mahke-
me’nin tanımlarının her ne kadar değişime açık olduğu görülse de sınır-
layıcı olduğudur. Edinilecek herhangi bir bilginin kişilerin maddi-manevi 
varlığını geliştirici etkisi bulunabilir.22 Bununla beraber, bireyin edindiği 
hangi bilginin nasıl bir çıktıya sebep olabileceği tahmin edilemez. Can-
gı kararı örneğinden hareketle, Başvurucu ’nun sıradan bir birey olarak 
bilgiyi talep etmesi, edindiği bilgiyi bekçi köpeği gibi amaca yönelik kul-
lanmayı tercih etmemesi mümkündür. Ancak, bu kişi elde ettiği bilgiyi, 
bilgiyi edindikten çok sonra çevresel bir konuda yazacağı makalede kulla-
nabilir, dava açabilir veya başkasına aktararak toplumsal bir tartışmaya 
konu ederek başkalarına katkı sağlayabilir. Özetle, hangi bilginin topluma 
ve kişilere nasıl bir etkide bulunacağı bilinemeyeceğinden Mahkeme ifade 
özgürlüğünü bu günün koşuları altında korumanın yanında bir bakıma 
sınırlarını belirlemiştir. 

2.2 Avrupa Konsensüsü ve Demokratik Toplum Gereklilikleri

Mahkeme’nin Magyar Helsinki Bizottság/Macaristan kararında Avru-
pa’daki ve Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak içtihadını değiştirdiği 
görülmektedir. Ancak, Mahkeme’nin incelemesi gerçekten Avrupa’daki 
konsensüsü yansıtmamaktadır. AIHM ’in yetkisinin bulunduğu bütün Av-
rupa ülkelerinde ve aynı zamanda Avrupa Birliği kararlarında Bilgi Edin-
me Hakkı gerek Anayasa hükmü gerek ayrı bir kanun olarak yerel hukuka 
yerleşmiş durumdadır23. Buna karşılık, AIHM söz konusu hakkı yukarıda 

20 Magyar Helsinki Bizottság/Macaristan (Başvuru No. 18030/11) para.166
21 Magyar Helsinki Bizottság/Macaristan (Başvuru No. 18030/11) para.168
22 Mahkeme, kişinin özel hayatı ile ilgili bilgilerin 8.madde kapsamına girdiğini belirtmek-

tedir. Ancak, söz konusu bilgilerin bireyin kendisi ile ilgili olduğu görülmektedir. Bkz. 
Magyar Helsinki Bizottság/Macaristan (Başvuru No. 18030/11) para.191

23 Bilgi Edinme Hakkındaki kanunların önceki otoriter rejimlere tepki olarak hazırlandığı 
için kağıt üzerinde güçlü olduğu hakkında bkz. ACKERMAN/SANDOVAL-BALLESTE-
ROS (2006) sf. 112 
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anılan bekçi köpeği kavramı, bilginin niteliği ve bilginin kullanılış amacı 
ile sınırlandırmıştır. AİHM ’in bireylerin hakkı ile devletlerin egemenlik 
hakkı arasında bir denge kurma amacı güttüğü görülmektedir. 

İfade özgürlüğünün ve demokrasinin katılım prensibinin sağlanması 
Bilgi Edinme Hakkı ile son derece iç içedir. Hak, iktidarın iş ve eylem-
lerini sorgulanabilir kılmakta olduğundan dolayı hükümetlerin hakkın 
kullanılmasını engelleyici bir tutum takınması son derece muhtemeldir.24 
Mahkeme’nin kararında etkili bir hukuk yolu ve kurumların tarafsızca 
talep edilen bilgiyi değerlendirmesi vurgusu ileride meydana gelebilecek 
ihlalleri engelleyecek, demokrasinin esaslı diğer prensiplerini de güvence 
altına alacaktır. Nitekim, gerek Cangı kararında gerek Társaság A Sza-
badságjogokért/Macaristan ve Magyar Helsinki Bizottság/Macaristan 
kararlarında bu yönde bir vurgu bulunmamaktadır. 

Ayrıca, Leander kararı haricinde Mahkeme’nin iç hukuk yollarının et-
kililiği ve tarafsızlığı üzerine değerlendirme yapmadığı görülmektedir. Her 
ne kadar Leander kararında muhalefet şerhine konu olsa da25 Mahke-
me 13.maddenin ihlali yönünden karar vermemiştir. Türkiye sisteminde 
Cangı kararından da görüleceği üzere yargının işleyişi ve alınan kararla-
rın denetiminin önündeki engeller ayrıca 13.madde açısından inceleme 
yapılmasını gerekli kılmaktadır. Cangı kararından Başvurucu 13.madde 
yönünden ihlal iddiasında bulunmamıştır ancak 2010’da talep ettiği bilgi-
ye yönelik ancak 2019 yılında ihlal kararına ulaşabilmiştir. Aradan geçen 
9 yıl bilginin önemini ve Başvurucu ’nun bilgiye ulaşarak elde edebileceği 
menfaati kaybetmesine sebep olmuştur. Bununla beraber, AİHM tarafın-
dan ‘genel ilkenin tersine çevrilmesi’ ve ‘mantıksız26’ ifadeleri ile açıklanan 
BEHK ’in 26.madde uygulaması yargının ve idari kurumların tarafsızlık 
ilkesi bakımından şüphe uyandıracak niteliktedir. Mahkeme’nin etkili hu-
kuk yollarına yapacağı vurgu bireylerin hakka erişimi ve haklarını kullan-
ması bakımından demokratik toplum standartlarını sağlaması için önem 
taşımaktadır.

3. SONUÇ

Bilgi Edinme Hakkı’nın demokratik toplumlarda şeffaflığı ve demokra-
siye katılımı sağlama ilkelerine hizmet ettiği görülmektedir. Ayrıca, hak-
kın özü itibariyle sınırlandırılması gereklidir. Zira, hak üçüncü kişilerin 
bilgileri, kamu güvenliği, ticari sırlarla yakından ilişkilendirilebilir bir ni-

24 ACKERMAN/SANDOVAL-BALLESTEROS (2006) sf. 90
25 Leander/İsviçre (Başvuru no. 9248/81) Yargıç Pettiti ve Russo ‘nun Kısmi Muhalif Gö-

rüşü sf. 32
26 Cangı/Türkiye (Başvuru No. 24973/15) para. 32
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teliktedir.27 Nitekim, Avrupa konsensüsüne bakıldığında da hakkın çeşitli 
sınırlamalara tabi tutulduğu görülmektedir. 

AİHM ’in içtihatları dikkate alındığında hakkın dinamik bir yapısı ol-
duğu gelişen teknoloji ve bireylerin ihtiyaçları çevresinde kullanımının ve 
öneminin değiştiği görülmektedir. 2003 yılında yürürlüğe giren BEHK ile 
Türkiye’nin demokratik bir adım attığı görülse de Cangı kararından da 
anlaşıldığı üzere kanunun öngörülebilirlik, belirlilik ve uygulama açısın-
dan eksik olduğu görülmektedir. BEHK uygulaması bakımından, kurum-
lara eğitim verilmesi, keyfi uygulamaların kesin bir suretle engellemesi, 
içtihat ve bağımsız bir denetleme kurulunun oluşturulması gerekmekte-
dir28.

Ayrıca, AİHM ’in kararlarında demokrasiye şeffaflık ve katılım vurgu-
su yaparak, yerel hukukları ve Avrupa konsensüsünü cesur bir şekilde 
değerlendirmesi, hakkın kullanımına ve demokratik toplumların ihtiyaç-
larına katkı sağlayacaktır. Bu yönde ek bir protokolün hazırlanması, dev-
letlerin egemenlik yetkilerine alan yaratmasına ve uluslararası bir norm 
olarak bilgi edinme hakkının tanınmasına hizmet edecektir. Ayrıca, dev-
letleri de hakkın tanınması noktasında teşvik edebilecektir.

Etkili bir Bilgi Edinme Kanunu’nun Birleşmiş Milletler, STK’lar ve uz-
manlar tarafından belirtildiği üzere içermesi gereken kriterler29 i) sınırla-
mayı değil bilgi verilmesine yönelik özgürlüğü esas almalı, ii) demokratik 
değerleri esas almalı, iii) kamu güvenliği gibi soyut ve geniş tanımları yasal 
bir zeminde oluşturmalı, ve son olarak iv) en az sınırlayıcı metodu tercih 
etmelidir.30 Bununla beraber, bağımsız ve tarafsız bir yargı ve denetleme 
kurullarının varlığı son derece önemlidir. Etkili bir bilgi edinme sistemi-
nin yeni bir istihdam kolu oluşturacağı ve hesap verilebilirliği sağlayacağı 
savunulmaktadır.31 Etkili sistemlerin ekonomik olarak gelişmemiş veya 
gelişmekte olan ülkelerde hangi şartlarda kurulabileceği ayrı bir araştır-
ma konusudur.

27 BISHOP (2012) sf.93
28 AKDENİZ, sf.40-42
29 BİSHOP (2012) sf. 81-82, The Johannesburg Principles on National Security, Free-

dom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access 
to Information (1996).

30 ACKERMAN/SANDOVAL-BALLESTEROS (2006) sf. 102- 103
31 SHEPHARD (2015), sf. 723
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 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA 
KATILMA YOLU İLE İSTİNAF

Stj. Av. Erman UZUN

Giriş

Bölge adliye mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete baş-
lamalarıyla yürürlüğe giren istinaf kanun yoluna ilişkin hükümlerden en 
önemlilerinden birisi Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.348’te yer alan 
“Katılma yolu ile başvurma” başlıklı düzenlemedir. Bu uygulamada da en 
çok başvurulacak kurallardan biri olması kaçınılmazdır. Bunun sebebi 
ise istinaf kanun yoluna başvurma hakkı olmayan taraf için getirilmiş is-
tinaf kanun yoluna katılma hakkı tanınmış bir istisnai hüküm olmasıdır. 
Bu çalışmada söz konusu hükme ilişkin değerlendirmelerde bulunula-
cak ve hükmün uygulamasında Yargıtay kararları ve Doktrindeki görüşler 
doğrultusunda tespit edilerek bunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilme-
ye çalışılacaktır.

Ülkemizde istinaf teşkilatı 26.09.2004 tarih ve 5235 sayılı Adlî Yargı 
İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge adliye Mahkemeleri’nin Kuruluş, Görev 
Ve Yetkileri Hakkında Kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanunu-
nun 3. maddesi ile bölge adliye mahkemeleri, ikinci derece mahkemeler 
olarak kabul edilmiş ve uzun süredir 2 kademeli olan hukuk sistemimiz 
bu düzenleme ile 3 kademeli hale getirilmiştir, böylece hukuka uygunluk 
denetimi ve maddi olaya uygunluk denetimi yapan mahkemeler tekrar 
kazandırılmıştır. 

İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar

HMK Madde 341

(1) İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati ted-
bir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz 
üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.

(2) Miktar veya değeri 2020 yılı için 5.3901 TL yi geçmeyen malvarlığı 
davalarına ilişkin kararlar kesindir. Ancak manevi tazminat davalarında 
verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna 
başvurulabilir.
1 Bu miktar dahil değildir,bu miktarı aşıyorsa istinaf yoluna gidilebilir.Parasal sınırlar 

her takvim yılı başından geçerli olmak üzere,yeniden değerlendirme oranında artırılır.
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(3) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda için 5.390 
Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.

(4) Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl 
talebinin kabul edilmeyen bölümü için 5.390 Türk Lirasını geçmeyen ta-
raf, istinaf yoluna başvuramaz.

(5) İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği 
veya haklarında Yargıtay’a başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge ad-
liye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai karar-
larına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.

1.A) İlk Derece Mahkemeleri;

5235 Sayılı Kanun’un 4. maddesinde, hukuk yargılamasında ilk derece 
mahkemeleri genel mahkemeler ve özel kanunlarla kurulan hukuk mah-
kemeleri olarak ikiye ayrılmıştır.

Genel mahkemeler, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahke-
meleri ve Asliye Ticaret Mahkemeleridir.

Buna karşılık, özel kanunlarla kurulmuş mahkemeler ise;

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca kurulan Ka-
dastro Mahkemeleri,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 73.maddesi 
uyarınca kurulan Tüketici Mahkemeleri, 

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulle-
rine Dair Kanun’nun 1ve 2. maddesi uyarınca kurulan Aile Mahkemeleri,

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 76. maddesi uyarınca 
kurulan Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi,

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1 vd maddeleri gereğince ku-
rulan İş Mahkemeleri ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 4. maddesi 
uyarınca kurulan İcra Hukuk Mahkemeleri,

Yargı teşkilatımızda özel kanunlarla kurulmuş ilk derece ihtisas mah-
kemeleridir. Gerek genel mahkemelerin vermiş olduğu gerekse de ihtisas 
mahkemelerinin vermiş olduğu nihaî kararlar kural olarak istinaf kanun 
yoluna tâbidir.

1.B) Nihai Karar Olması 

Nihai karar; ilk derece mahkemesi tarafından yapılan yargılama so-
nunda uyuşmazlığın sona erdirme işleminden sonra yargılamayı yürüten 
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mahkeme tarafından verilen hükümden sonra artık uyuşmazlıktan elini 
çekmesi olur. Bu sona erdirme işleminden sonra mahkeme uyuşmazlık 
hakkında tekrar işlem tesis edemez. Mahkeme tarafından uyuşmazlığa 
son verilmeyen ara kararlar bakımından bunlar kesin karar olmadığın-
dan bu kararlara karşı istinafa başvurulamamakta ancak ara kararlara 
karşı istinaf edilebilmesi için uyuşmazlık hakkında verilen nihai karar ile 
birlikte istinaf edilebilmektedir. Ancak HMK 341 madde de geçen ihtiyati 
tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, 
itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir Bu 
kararlar kesin hüküm niteliği taşımayan tedbir niteliğindeki kararlar ol-
ması açısından istisna olarak kabul edilmiştir. 

KESİNLİK SINIRININ İSTİSNASI KATILMA YOLUYLA İSTİNAF

Konumuz olan HMK 348 Katılma yoluyla başvurma burada istinafa 
başvurma şartları hmk 348 deki şartları taşımayan( hem davacı hem da-
valı ) taraflar için getirilmiş istisnai bir hükümdür. 

HMK m348 Katılma yolu ile başvurma

MADDE 348- (1) İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvur-
ma hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, vereceği 
cevap dilekçesi ile istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf yoluna asıl başvuran 
taraf, buna karşı iki hafta içinde cevap verebilir.

(2) İstinaf yoluna başvuran, bu talebinden feragat eder veya talebi bölge 
adliye mahkemesi tarafından esasa girilmeden reddedilirse, katılma yolu 
ile başvuranın talebi de reddedilir.

1086 sayılı HUMK’ da yer alan katılma yoluyla başvurma

Madde 426/H – (Ek: 26/9/2004 – 5236/15 md.) İstinaf dilekçesi kendi-
sine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı bulunmasa veya başvuru süresini 
geçirmiş olsa bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf yoluna başvurabilir. 
İstinaf yoluna asıl başvuran taraf, buna karşı onbeş gün içinde cevap ve-
rebilir.

 İstinaf yoluna başvuran, bu isteminden feragat eder veya istemi bölge 
adliye mahkemesi tarafından esasa girilmeden reddedilirse, katılma yolu 
ile başvuranın istemi de reddedilir.

Katılma yoluyla istinaf gerek 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanunu’n-
da gerekse de 1086 sayılı HUMK da katılma yoluyla istinafı düzenlen-
miştir. Katılma yolu ile istinaf, asıl istinaf talebine sıkı sıkıya bağlıdır 
ve ona tabidir. Asıl tarafın istinaf ettiği kararın istinafı mümkün değil-
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se (HMK m.362),2 karşı (kendi istinaf süresini geçirmiş olan taraf) ta-
raf cevap dilekçesi (katılma yolu) ile hükmü istinaf edemez. 3 istinaf 
yoluna başvuranın istinaf talebi Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 
esasa girilmeden reddedilirse, katılma yolu ile başvuranın istinaf talebi 
de reddedilir. HMK 366 Madde Kıyas yoluyla uygulanacak hükümlerin 
gerekçesinde İstinaf yoluna başvuruya ilişkin olan ve başvuru dilekçe-
sinin verilmesi, harç ve giderlerin yatırılması, başvuru süresi, başvuru 
dilekçesinin reddi, başvuru dilekçesine cevap, katılma yolu ile başvu-
ru, başvuru hakkında feragat ve ön inceleme başlığını taşıyan hüküm-
ler, temyiz yoluna başvuru hâlinde de uygulanır. Hukuk Muhakeme-
sinde usul birliğini sağlamak ve aynı maddenin temyiz içinde ayrı bir 
kanun maddesi sağlamamak için 343 ila 349 ve 352 maddeleri hüküm-
lerinin kıyas yoluyla temyiz yolunda da uygulanabileceğini değinmiştir. 
HMK 348 uyarınca İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen tarafın HMK 
341 deki koşulları sağlaması sonucu bu hak doğmuş olup istinaf yoluna 
başvurup başvurmaması kendi iradesine kalmış bir durumdur, başvur-
ma hakkı bulunmamış olan tarafın ise HMK 341 deki koşullara sahip 
olmamasından kaynaklı istinaf yoluna başvurma hakkı tanınmamıştır.

 İstinaf yoluna başvurmada süresi içinde ileri sürmemiş olan dava 
(hem davalı hem de davacının ) tarafının istinafa başvurma hakkına im-
kân tanınmaktadır. Bu düzenlemede dikkat çekilecek husus istinaf yolu-
na başvuru hakkı olmayan dava tarafının karşı tarafın istinafa müracaat 
etmesi neticesinde, istinaf hakkı kendisine tanınmamış olan tarafa tebliğ 
edilen istinaf dilekçesine karşı istinafa müracaat etme imkânının doğuyor 
olmasıdır. Dolayısı ile istinafa başvurmak için geçerli olan süreyi kaçır-
mış olan ya da istinaf yoluna müracaat hakkı olmayan dava tarafı hasmı-
nın istinafa müracaat üzerine istinaf yoluna müracaat edebilecektir. Ka-
tılma yoluyla istinaf da her hangi bir hukuki yarar ya da parasal sınır ön 
görülmediği için diğer tarafın vermiş olduğu istinaf dilekçesine cevaben 
katılma yoluyla istinafa başvurulacaksa burada parasal sınırın aşılma 
şartı aranmayacaktır. Kanun yolu kapalı olması ya da kanun yolu süre-
sini kaçırmış olan taraf diğer taraf kararı istinaf ettiğinde cevap vermek 
suretiyle katılma yoluyla istinafa gidebilir burada cevap verme dilekçesi 
ile katılma yolu istinafı birbirinden ayırmak gerekir cevabımızın katılma 
yoluyla istinafa başvuru şeklinde olacağından bu cevap verme dilekçesi-
nin değerlendirilebilmesi için gerekli harç ve giderleri yatırmamız gerekir 
ve ayrıca bu dilekçe ile sanki ’’yeni istinafa’’ gidiyormuşuz gibi kendi üs-

2 YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİE. 2017/1993K. 2018/2261 T. 26.3.2018.

3 YARGITAY 3 HD E. 2019/1085 K.2019/8742. 
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tümüze düşeni yapmalıyız.4 Katılma yoluyla istinaf yoluna başvuran dava 
tarafının bu başvurusunun sonucu, süresi içinde istinafa müracaat eden 
tarafın müracaatının geçerliliğine bağlıdır.

HMK 349- (1) Taraflar, ilamın kendilerine tebliğinden önce, istinaf yo-
luna başvurma hakkından feragat edemez.

(2) Başvuru yapıldıktan sonra feragat edilirse, dosya bölge adliye mah-
kemesine gönderilmez ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine 
karar verilir. Dosya, bölge adliye mahkemesine gönderilmiş ve henüz ka-
rara bağlanmamış ise başvuru feragat nedeniyle reddolunur.

Feragat, niteliği gereği karşı tarafın kabulüne bağlı olmayan tek taraflı 
irade beyanı ile davayı sonuçlandıran usuli bir usul işlemidir. İstinaf yo-
luna süresi içinde başvuran taraf süresi içinde istinaf hakkından feragat 
ederse, katılma yoluyla istinafa katılanın da başvurusu sona erecektir. 
Burada dikkat edilmesi gereken husus feragatin ne zaman yapılacağıdır. 
Taraflar kendilerine tebliğ edilmeyen istinaf başvuru hakkından feragat 
edemezler. Öncelikle feragat hakları doğmuş olması gerekmektedir, is-
tinaf hakkı kendilerine tebliğ edildikten sonra istinaf yoluna katılıp ka-
tılmayacağı taraf iradesine göre şekillenecektir. Ancak bu feragat etmede 
bir sürenin ne gibi sonuçlar doğuracağını HMK 348/2 bize ikili bir yol gös-
termektedir. İstinafa başvuran tarafın bölge adliye mahkemesi tarafınca 
yapılan incelemede dava konusunda şayet (esasa) aşamasına girmesi du-
rumunda artık süresi içinde istinaf yoluna başvuran taraf bu hakkından 
feragat ederse, katılma yoluyla istinafa katılan tarafın istinaf talebi red 
edilmez ve katılma yoluyla istinafa katılanın bu hakkı korunur. Şayet isti-
naf hakkını kullanan taraf bölge adliyesi mahkemesince (esasa) tahkikata 
girmeden ön inceleme aşamasına kadar olan süreçte istinaf hakkından 
feragat ederse bu durumda katılma yoluyla istinafa başvuranın tarafın 
kararın katılma yoluyla istinafa gidemeyecek olmasıdır.

SONUÇ:

Bölge adliye mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete baş-
lamalarıyla yürürlüğe giren istinaf kanun yolu. İki dereceli olan sistemi-
ni Bölge Adliye Mahkemelerini de katarak üç’lü bir yargı ayağı şekline 
dönüştürmüştür. Bu yeni sistemde artık Yargıtay içtihat mahkemesi ola-
rak görülmüş olup önüne gelen dava konusu uyuşmazlığa sadece hukuki 
denetim yapacağı ve yeni içtihatlarla hukuk yargısını şekillendirecektir. 
Bölge adliye mahkemeleri ise uyuşmazlık hakkında hem hukuki denetim 
yapabileceği gibi hem de maddi denetim yapabilecektir. İlk derece mahke-

4 Prof.Dr.Sema Taşpınar AYVAZ,TBB EĞİTİM SEMİNERİ,Ankara,2019
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melerinden verilen nihai kararlar karşı HMK m.348’te yer alan “ Katılma 
yolu ile başvurma “istinaf yolunun kapalı olması ya da istinaf yoluna baş-
vurma süresini kaçırmış olan taraf istinaf kanun yoluna giden tarafa ce-
vap verme suretiyle katılma yoluyla istinafa gidebilecek bir istisna hükmü 
olarak getirilmiştir.Katılma yoluyla istinaf da her hangi bir hukuki yarar 
ya da parasal sınır olmadığından istinaf yolunu kullanan tarafa iki hafta 
içinde verilecek cevap dilekçesiyle de katılma yoluyla istinaf da mümkün-
dür. Vereceği cevap dilekçesiyle mahkemeye sunulan her hangi bir beyan, 
cevap dilekçesi şeklinde olmayıp sanki kendisi istinaf ediyor şeklinde bir 
cevap dilekçesi vermesi gerekmektedir. Bu cevap dilekçesi için tarafın üs-
tüne düşen gerekli vergi-harç gibi unsurların da yatırılması gerekmekte-
dir ki katılma yoluyla istinafa cevap verme şeklinde değerlendirilebilsin. 
İstinaf kanun yoluna başvuran tarafın istinaf dilekçesi usul veya esastan 
red edilmesi halinde katılma yoluyla istinaf a katılanın dilekçesi de red 
edilmektedir. Bu da bize katılma yolu istinafın geleceğini asıl istinaf dilek-
çesinin kabulüne bağlı olduğunu göstermektedir.İstinaf yoluna başvuran 
tarafın kanun yolu aşamasında feragatin kendisine bu tebliğ edildikten 
sonra bu haktan vazgeçebileceğini bu hakkın doğumu da kendisini ya-
pılacak tebliğ ile başlanacağı ve bu istinaf yolundan mahkemenin karar 
verilinceye kadar her zaman yapılabileceği bu feragatin esasa girmeden 
önce ve esasa girdikten sonra feragat edilmesi durumunda farklı sonuçla-
rı olacaktır. Dava dosyası henüz ilk derece mahkemesinden bölge adliye 
mahkemesine gönderilmeden önce istinaf kanun yolundan feragat edile-
cekse bu durumda feragat dilekçesini ilk derece mahkemesine sunulması 
gerekmektedir.Bu durumda kanun yolu aşaması olan istinaf hakkından 
feragat edilmesiyle diğer hasım için katılma yoluyla istinafa gidilemeye-
cektir. Şayet istinaf hakkı olan taraf dosya bölge adliye mahkemesine 
geldiği zaman bu feragatini bölge adliye mahkemesindeki daireye feragat 
dilekçesini sunması gerekmektedir.bu durumda bölge adliye mahkemesi 
dava konusu uyuşmazlığın esasa girmiş olması durumunda artık feraga-
tin kendisi için sonuç doğuracağını hasım olan tarafa istinaf dilekçesine 
tebliğ olduğu durumda vereceği cevap ile katılma yoluyla istinaf hakkı 
korunacaktır.Burada dikkat edilecek husus bölge adliye mahkemesinin 
dava konusu uyuşmazlığın esasa girmiş mi/girmemiş mi ona bakılacak-
tır.Şayet uyuşmazlıkta esasa girilmeden önce istinaf hakkı olan taraf bu 
hakkından feragat ederse hasım için katılma yoluyla istinaf söz konusu 
olmayacaktır. BAM esasa girdikten sonra istinaf hakkından feragat ederse 
bu durumda karşı hasımın katılma yoluyla vermiş olduğu cevap dilekçesi 
korunur katılma yoluyla istinaf hakkı mevcuttur.



ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 
KARARININ İPTALİ DAVASININ REDDİ 

KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN SONRA 
TESCİL İŞLEMLERİ BAĞLAMINDA SOMUT BİR 

UYUŞMAZLIĞIN İNCELENMESİ

Av. Ediz BİNGÖL1 

Olayın Özeti

Somut olayın şu şekilde geliştiği anlaşılmaktadır:

	Davacı, …….Anonim Şirketi’nin (kısaca “şirket”) 13.09.1991 tarihli 
genel kurul toplantısında alınan sermaye artırımı kararının hükümsüzlü-
ğü istemiyle bir dava açmıştır. Yapılan yargılama dava neticesinde mahke-
mece bu sermaye artırımı kararının iptaline hükmedilmiş ve iptal kararı 
kesinleşmiştir.

	 Anılan iptal kararı sebebiyle şirketin sermayesi toplam …-TL’ye 
düşmüş ve dolayısıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (kısaca “TTK”) 
m. 332/1’de öngörülen 50.000-TL’lik asgari sermaye tutarının altına inil-
miştir.

	Şirket, yönetim kurulu … tarihinde yaptığı toplantıda, sermayenin 
50.000-TL’ye artırılması için pay sahiplerine bir olağanüstü genel kurul 
toplantısı çağrısı yapılacağını bildirmiştir.

	 … tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, şirket 
sermayesinin 50.000-TL’ye artırılmasına ve şirket merkezin…’den …’a 
nakline karar verilmiştir.

	Davacı, genel kurul toplantısından bir gün sonra sermaye artırımı-
na, ertesi gün ise merkez nakline ilişkin kararların usul ve yasaya aykırı 
olduğunu ileri sürerek genel kurul kararının iptali için mahkemeye baş-
vurmuştur.

	Ayrı mahkemelerde açılan davalar daha sonradan ilk davanın açıl-
dığı mahkemede birleşmiş ve mahkeme ihtiyati tedbir yoluyla dava konu-
su gündem maddelerinin tescil edilmemesine karar vermiştir. 

1 İstanbul Barosu Avukatlarından
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	Yapılan yargılama neticesinde …. … Mahkemesi 16.10.2015 tarih 
ve 2013/…-2015/… sayılı kararı ile hem asıl hem de birleşen davanın red-
dine karar vermiş ve bu karar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 14.02.2017 
tarih ve 2016/… sayılı kararı ile onanmıştır.

	Sonrasında davacı Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin söz konusu ka-
rarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulmuş fakat karar düzeltme 
talebi de reddedilmiş ve karar 07.03.2019 tarihinde kesinleşmiştir.

	 Kesinleşen davalar sonucu sermaye artırımı … Ticaret Sicil Mü-
dürlüğünde tescil edilmiş, merkez naklinin tescili içinse … Ticaret Sicil 
Müdürlüğü’ne başvurulmuştur.

	 … Ticaret Sicil Müdürlüğü merkez nakline ilişkin tescil talebini 
“Merkez nakline ilişkin yeni genel kurul yapmalı” gerekçesiyle reddetmiş-
tir. 

İnceleme ve Değerlendirme

A. TTK m. 450 açısından

TTK m. 450’e göre genel kurul iptal davalarının iptaline veya butlanına 
ilişkin mahkeme kararları, kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hak-
kında hüküm ifade eder. Burada, usul hukuku kuralı olan kesin hükmün 
etkisi kural olarak sadece o davanın tarafları açısından etkili olur düşün-
cesinden ayrılarak genel kurul kararının iptaline ilişkin kesin hükmün 
dava açsın veya açmasın bütün pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri hak-
kında hüküm ifade eder denmek istediği kuşkusuzdur2. Fakat maddede 
kastedilen yargılama sonucu iptal veya butlanına karar verilen kararlar 
mı yoksa davanın reddedilme kararı mı tam olarak anlaşılmamaktadır. 
Maddenin gerekçesi incelendiğinde 6762 sayılı mülga TTK’nın 383. mad-
desinin aynen korunduğu ifade edilmektedir. Gerçekten de 6762 sayılı 
mülga TTK’nın m. 383 de “kararın iptaline dair ilam katileştikten sonra 
bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder” demektedir. Burada, 
6102 sayılı kanundan farklı olarak “kararın iptaline dair ilam” vurgusuyla 
sanki açılan dava sonucu sadece iptaline karar verilen genel kurula vurgu 
yapıldığı düşünülebilir. Bu maddenin de gerekçesi incelendiğinde “Genel 
kurul kararının iptaline dair ilam ancak kesinleştikten sonra bütün pay 
sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Karar kesinleşmedikçe bundan 
mütevellit haklar istenemeyeceğinden şirketi temsil eden ve icraya taalluk 
eden organlardan idare meclisinin muamelatından da iptal edilen genel 
kurul kararının kesinleşmesine kadar temerrüdü söz konusu edilemez” 
denmektedir. 

2 Erdoğan Moroğlu, “Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü”, On 
İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017, s. 292-295.
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6102 sayılı TTK davanın kabul edilmesi ile reddedilmesi halinde bir 
ayırım gözetmemişken mülga TTK sadece iptale dair hükmün pay sahip-
leri açısından hüküm doğuracağına vurgu yapmıştır. Esasında bu yönde 
bir ayrım teorik olarak genel usul hukuku bilgileri çerçevesinde gereksiz 
olabilir. Çünkü ilgili maddeye amaçsal bir yorumla bakıldığında kesin 
hükmün taraflar dışında üçüncü kişilere de etki saçamayacağı kuralının 
bir istisnasına yer verilmiştir denebilir. Daha da ötesi dava sonucu verilen 
redde ilişkin bir kararın sonucunun ayrıca TTK’da yer almasının gereği 
de yoktur şeklinde düşünülebilir. Fakat somut olay bağlamında bunun 
önemi olduğu anlaşıldığından konuyu biraz daha detaylı incelemekte fay-
da vardır.

Usuli hükümlere göre genel kurul iptal davaları ele alınırsa şunları tes-
pit etmek yerinde olacaktır: Bilindiği üzere genel kurul iptal davaları inşai 
bir davadır3. Böyle bir dava ile yeni bir hukuki durum yaratılması, mev-
cut hukuki durumun değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması talep edi-
lir. Kural olarak inşai davalar geleceğe etkili davalardır fakat genel kurul 
kararının iptali davaları istisnai olan geçmişe etkili inşai davalardandır. 
Yani davacının davasının kabul edilmesiyle iptaline karar verilmiş genel 
kurulun ilgili kararı geçmişe etkili olarak hukuk aleminden kalkmış ve o 
konuda hiç karar alınmamış hale dönülür. Buna karşın davanın reddedil-
mesi yani inşai red hükmü de inşai bir hak olmadığının tespitinden iba-
rettir. Diğer bir söyleyişle, açılan genel kurul iptali davası reddedilmişse 
ileri sürülen inşai hakkın var olmadığı da tespit edilmiş olur. Zira genel 
kurul iptali davası yoluyla, davacı muhalif olduğu genel kurul kararın-
dan dava yoluyla bir hak kazanmayı murat etmektedir. Fakat verilen red 
kararıyla davacının varlığını iddia ettiği inşai hakkın gerçekte mevcut ol-
madığı da tespit edilmiş olur4. Böylece mahkemece reddine karar verilen 
bir genel kurul kararının iptali davasında, gündemde tescili zorunlu bir 
husus varsa şirket, red kararının kesinleşmesinden sonra bunu tescil ve 
ilan ettirmek zorundadır. 

Somut olaya dönülecek olunursa 03.09.2013 tarihli Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısında gündem maddesi olarak görüşülen merkez nakli de 
tescili zorunlu olan hususlardandır. Zira TTK m. 339 f. 2’de şirket mer-
kezinin5 esas sözleşmeye yazılması gerekli olduğunu, TTK m. 354 f. 1’de 

3 Aynı yönde görüş için bkz. İbrahim Kaplan, “İsviçre Birleşme Kanununa Göre, Birleşme, 
Bölünme ve Tür Değiştirmede Şirket Yöneticilerinin Hukuki Sorumluluğu”, BATİDER, 
Ankara 2017, C. XXXIII, S. 4, s. 19. 

4 Baki Kuru, Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, “Medeni Usul Hukuku”, Yetkin Yayınları, 
22. Bası, Ankara 2011, s. 279. 

5 Merkez kavramında açık adres gösterme zorunluluğu olup olmadığı hakkında Yar-
gıtay 11.HD’nin 15.04.2014 tarihinde E.2013/18727, K.2014/7406 sayılı kararında 
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esas sözleşmenin tamamının tescil ve ilan edilmesi gerektiğini ve TTK m. 
31 f. 2’de tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişikliğin6 
de tescile tabi olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda yargı makamlarınca 
verilen ve kesinleşen genel kurul kararının iptali davasının reddi ve ticaret 
sicil müdürlüğünce alınan merkez nakli kararının tescil istemini reddet-
mesinin TTK’da bu hususa ilişkin diğer maddeler açısından da incelen-
mesi gerekir. 

B. TTK m. 32 açısından

Ticaret sicili, ticaret sicil müdürü tarafından yönetilir ve ticaret sicil 
müdürü tescil için aranan şartların var olup olmadığını incelemekle yü-
kümlüdür. İnceleme yetkisi şekli ve maddi bakımdan olmak üzere iki şe-
kildedir. Şekli olarak; talepte bulunanın7 kimliğini, ehliyetini, yetkili olup 
olmadığını hususları incelenir. Maddi açıdan inceleme ise tescil talebinin 
maddi hukuk, özellikle TTK kapsamında şirket ana sözleşmesi de naza-
ra alınarak tescil talep edilen hususun hukukilik denetiminden ibarettir. 
Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 34’te müdür ve müdür yardımcılarının ince-
leme yükümlülüğünü detaylıca düzenlemiştir. Bu maddeye göre Ticaret 
Sicil Müdür ve müdür yardımcıları8 tescili istenen olgunun kanuni ola-
rak sicile kaydı gerekli bir olgu olup olmadığı, tescil isteminin kanun ve 
yönetmelikte öngörüldüğü şekilde ve ilgililer tarafından yapılıp yapılma-
dığını, tescil edilecek olgunun şirket sözleşmesine ve kanunun emredici 
hükümlerine aykırı bulunup bulunmadığı, tescil edilecek olgu bir ticaret 
şirketinin organ kararına dayanmakta ise, kararın şirket sözleşmesine ve 
kanunun emredici hükümlerine uygun alınıp alınmadığı, tescil edilecek 
olguların gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadığı, üçüncü kişilerde yan-
lış bir izlenim yaratacak nitelik taşıyıp taşımadığı ve kamu düzenine aykı-
rı olup olmadığı, kanunun bulunmasını zorunlu kıldığı hükümleri içerip 

şirket adresine yer verilmesinin gerekli olmadığına hükmetmiştir. Bu karara göre; 
“6102 sayılı TTK’nın 339.maddesinde esas sözleşmede bulunması gereken hususlar 
sınırlı sayıda sayılmış olup, aynı maddenin 2.fıkrasının a bendinde şirketin tica-
ret unvanı ve merkezinin bulunması gerektiği belirtilmiş ise de, şirketin açık ad-
resinin esas sözleşmede bulunması şart koşulmamıştır. Nitekim mülga 6762 sayılı 
TTK’nın 279. maddesi de aynı mahiyettedir.” Daha geniş açıklamalar için bkz. İsmail 
Özgün Karaahmetoğlu,“Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 1.5.2016 Tarihinde Verdiği 
E.2015/9937, K. 2016/4885 Sayılı Kararı Işığında Anonim Şirketin ‘Merkezi’ Kavramı”, 
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kayseri 2017, C. XII, S.1, s. 16.

6 Ticaret Sicil Yönetmeliği, m. 29.
7 İstem, ilgililer, temsilcileri veya hukuki halefleri tarafından dilekçe ile yapılır. İlgililer 

deyimiyle şirket yönetim kurulu üyeleri, diğer imza yetkilileri, vekiller olarak anlaşılabi-
lir. Tescil istemeye birden çok kimse zorunlu veya yetkili ise kanunda aksi belirtilmedi-
ği sürece bunlardan birinin tescil istemi hepsi tarafından istenmiş sayılır. Bkz TTK m. 
28 ve 29. Daha detaylı düzenleme için bkz. Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 22 ve 23.

8 Müdür yardımcıları ve diğer personel arasındaki iş bölümü, müdürlüğün iş yoğunluğu 
dikkate alınarak müdür tarafından yapılır. Bkz. Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 7 f. 3.
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içermediği gibi daha bir çok hususta genişçe bir denetim yapma hak ve 
yükümlülüğü yüklendiği görülmektedir. Bu noktada sicil müdürünün açı-
lan bir genel kurul kararın iptali davası sonucunda davanın reddedildiği 
ve kararın kesinleştiği varsayımında davaya konu genel kurulda alınan 
kararları bu denetim yükümlülüğü çerçevesinde denetleme yükümlülüğü 
var mıdır sorusu akla gelebilir. 

Konuyu iki açıdan incelemekte fayda vardır. İlk olarak dava konusu 
edilmemiş bir gündem maddesi varsa sicil müdürlüğü şüphesiz bu hu-
susu kanun ve yönetmelikte belirtilen şekilde inceleme ve denetleme yü-
kümlülüğü altındadır. Yargıtay’ın bu konuda atıf yapılabilecek bir kararı9 
aynen şu şekildedir: “6102 Sayılı TTK’nın 32. maddesi uyarınca Tica-
ret Sicil Memuru tescili talep edilen hususların şirket ana sözleşmesine 
ve kanuna uygunluğunu resen denetlemek zorundadır. Talep tarihinde 
yürürlükte bulunan mülga Ticaret Sicil Tüzüğü’nün 28. maddesiyle son-
radan yürürlüğe giren Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 34. maddesinde de 
bu yönde düzenlemeler mevcuttur. Bu itibarla Ticaret Sicil Memuru’nun 
görevi; sadece tescil işleminden ibaret olmayıp, inceleme görev ve yetkisi 
kapsamında tescili zorunlu veya caiz olan hususlara dair hukuki ve fiili 
durum araştırması yapmayı da içermektedir. Ticaret Sicil Memuru tescili 
istenilen hususun; kanuna ve ana sözleşmeye uygunluğunun denetimi ya-
nında gerçeğe uygunluğunu ve kamu düzenine aykırı olup olmadığını da 
resen denetlemelidir.” 

Yukarıda anılan hükümlere göre sicil müdürü önüne gelen bir tescil 
talebinde bunun kanuni şartları taşıyıp taşımadığını, şirket ana sözleşme-
sine bir aykırılık olup olmadığını en basitinden tescil isteme süresinin10 
geçip geçmediğini inceleyip talebi reddedebilir. Örneğin davaya konu ol-
mayan ve tescile tabi olan bir husus varsa şirketin o tescil istemini kanuni 
sürede istemesi kanunun amir hükmü gereği zorunludur. Ne de olsa dava 
açılmış olması tek başına genel kurul kararının uygulanmasını önlemez11 
yeter ki o konu mahkemece ihtiyati tedbir verilmemiş olsun. Bu noktada 
da sicil müdürünün, tescil isteminin kanun ve esas sözleşme hükmüne 
aykırılığını denetleme yükümlülüğü aynen devam eder. 

İkinci olarak, genel kurul kararının iptali davasına konu yapılmış bir 
hususta mahkeme denetiminden geçmiş ve kesinleşmiş karar için sicil 

9 Y. 11. HD., 30.03.2015, 2014/18997 E., 2015/4363 K. https://karararama.yargitay.gov.
tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ (erişim tarihi: 16.07.2019)

10 TTK m. 30 f. 1’e göre tescil isteme süresi kanunda aksi bir hüküm olmadığı sürece 
onbeş gündür. 

11 İsmail Cem Soykan, “Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu”, On İki Levha Yayıncılık, 
İstanbul 2012, s. 163.
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müdürlüğünün denetim yükümlüğü devam eder mi sorusunu incelemek 
gerekir. Bu soruya ilk bakışta olumlu cevap vermek güçtür. Kanun ve alt 
normlarda bu konuda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat TTK m. 
32 f. 4’e göre çözümü mahkeme kararına bağlı olan hususlarda sicil mü-
dürü geçici tescil kararı verebileceği söylenmektedir. Bu maddeden yola 
çıkılırsa şunları belirtmek gerekir: Çözümü mahkeme kararına bırakılan 
bir husus geçici tescil edildikten sonra ilgili mahkeme kararını sicil mü-
dürlüğüne sunduğunda artık kesinleşmiş hükme göre tescil işlemi yapılır. 
Aynı maddenin son cümlesi de bunu emredici bir biçimde ifade etmekte-
dir. Demek ki mahkeme kararı sicil müdürlüğünün tekrar denetim yapma 
yükümlüğünü bertaraf edip onun için bağlayıcı olmaktadır. Bağlayıcı bu 
karara göre de sonradan sicil müdürlüğünce kararın şu veya bu nedenle 
kanun veya ana sözleşme hükümlerine aykırı olacağı söylenemez. Aynı 
şekilde genel kurul kararı aleyhine açılan bir davada verilen kararların 
da ticaret sicil müdürlüğü için bağlayıcı olması gerekir. Diğer bir deyişle, 
davaya konu yapılmış ve yargı süzgecinden geçmiş kesinleşmiş bir karar 
karşısında ticaret sicil müdürlüğünün inceleme ve denetleme yetkisi an-
cak dava konusu yapılmamış kararlar için söz konusu olabilecektir. Bir 
adım daha öteye gidilirse genel kurul iptaline ilişkin TTK m. 450 ikinci 
cümleye göre yönetim kurulu mahkeme kararın bir suretini derhal ticaret 
sicil müdürlüğüne tescil ettirmek zorundadır. Görüldüğü üzere burada 
emredici bir ifade vardır. Buradan hareketle nasıl ki sicil müdürlüğü ka-
rarın bir suretini tescilden imtina edemeyecekse davaya konu yapılmış 
fakat red olmuş bir karardan sonra tescil istemini, tescil mecburiyeti al-
tındandır denebilir. Onun içindir ki TTK m. 450 birinci cümle kastedilen 
genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı de-
yimi her türlü (kabul veya red) kararı kastetmiş olabileceği bu çalışmada 
benimsenen bir görüştür. Bunlar dışında genel olarak tescilin reddi, tica-
ret sicili müdürünün yorumuna da bağlı değildir. Tescilin reddi; kanun 
hükümlerine göre olgunun tescilinin mümkün olmaması, tescilin isteğe 
bağlı ya da zorunlu olmaması, başvuru şartlarının yerine getirilmemiş 
olmasına rağmen başvurunun kabul edilmiş olması, tescil talebine daya-
nak belgelerin ticaret siciline sunulmamış olması, olgunun yasal şartları 
taşımıyor olması gibi durumlarda gerçekleşebilir12.

C. Sermaye Arıtımı Tescili ile Merkez Nakli Tescilinin Reddi Açı-
sından Karşılaştırma 

Somut olayda davalı şirket sermaye artırımı kararını şirketin bağlı ol-
duğu sicil müdürlüğünde tescil edebilmişken merkez nakli için uygulama-

12 Fahri Özsungur, “Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri”, DEÜHFD, İzmir 2014, C. 
16, S.1, s. 278.
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da 111. belge denilen yönetmeliğin 111’inci maddesinde sayılan belgeleri 
de başvuru sahibine vermiş fakat nakil yapılan sicil müdürlüğünde mer-
kez naklini tescil edememiş ve talebi reddedilmiştir. Özetle bir sicil mü-
dürlüğü kesinleşen mahkeme kararına göre tescil işlemini yaparken diğer 
sicil müdürlüğü yapılan tescil işlemini reddetmiştir. Red gerekçesi olarak 
ise sicil müdürlüğü olarak genel kurul karar tarihi üzerinden uzunca bir 
süre geçtiği için genel kurulun, 03.09.2013 tarihinde aldığı merkez nakli 
kararı iradesinin hala devam edip etmediğini araştırmakla yükümlü olun-
duğu belirtilmiştir. Sicil müdürlüğünün bu yaklaşımını değerlendirmek 
gerekir.

Bilindiği üzere genel kurul pay sahiplerinin paya bağlı haklarını kulla-
nacakları yegane ve istisnai bir organdır. Genel kurulun görev ve yetkililer 
TTK m. 408 ve TTK’nın anonim şirketlere ilişkin çeşitli hükümlerinde 
düzenlenmiştir. Esas sözleşmenin değiştirilmesi de bu yetkilerden biri 
hatta genel kurulun devredilmez görev ve yetkisindendir. Genel kurul top-
lantılarında pay sahipleri gündemde yer alan bir konuya ilişkin oylarıyla 
iradelerini kullandıkları zaman o hususa ilişkin kanunun aradığı nisaplar 
da sağlanmışsa kural olarak alınan karar tekemmül etmiş olur. Örneğin 
yönetim kurulu seçiminin görüşüldüğü bir genel kurulda karar gerekli oy 
nisaplarıyla alınmışa karar alındığı an seçilen üyeler yönetim kurulu üye-
liği sıfatını kazanmış olur. Diğer bir deyişle yönetim kurulu seçimindeki 
tescil açıklayıcı niteliktedir yani kararın hukuki sonuç doğurması tescil 
olgusuna bağlı değildir. Diğer taraftan bazı kararlar vardır ki örneğin ser-
maye artırımı, genel kurulda alınmakla hukuki varlığını hemen tamamla-
maz, o kararın olgunlaşması tescil gibi başka bir hukuki işleme bağlıdır. 
Buna da tescilin kurucu etkisi denir. Merkez naklinin tescili de kurucu 
etki saçar. Nasıl ki gerçek kişiler bakımından yerleşim yerinin bildiril-
mesi zorunlu13 ise şirketler bakımından da bir ticari merkezi bildirilmesi 
zorunludur. Bu zorunluluk gerek TTK m. 31 gerekse tebligat kanunu ile 
vergi, sosyal güvenlik ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi idari mevzu-
attan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla merkez nakline ilişkin alınmış bir 
genel kurul kararı tek başına hukuki oluşumunu tamamlamayacağından 
bunun tescili kurucu etkiye sahiptir denebilir. Ayrıca şirketin hukuki, 
idari ve mali işlemlerinin basiretli bir şekilde yürütülmesi bakımından 
bu husus, şirketin lehine bir husustur. Merkezin bildirilmesinin önemi 
bu kavramlarla düşünüldüğünde ilk bakışta sicil müdürünün pay sahip-
lerinin bu iradesini bir daha araması ve hatta yapılacak yeni bir genel 
kurulla bu iradenin tekrarlanmasını araması da şirket lehine denebilir. 
Buna karşın ticaret sicil müdürlüğünün mahkeme denetiminden geçmiş 

13 Bkz. Nüfus Hizmetleri Kanunu, m. 15.
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bir merkez nakli kararından sonra genel kurulun merkezin nakline iliş-
kin iradesinin devamını araması mümkün olmamalıdır. 

Her şeyden önce açılmış bir genel kurul iptal davası ve verilen tedbir 
kararı ile bu irade belli bir süre askıya alınmıştır. Başka bir deyişle, pay 
sahiplerinin merkez nakline ilişkin iradesi hüküm kesinleşinceye kadar 
yürütülememektedir. Fakat bu süreç, yargılama sonuna kadar iradenin 
değiştiğini göstermez sadece kararın ticaret sicil müdürlüğünde yürütül-
mesi mahkeme denetimi sonuna bırakılmıştır. Üstelik bu irade, olumlu 
oy kullanan pay sahiplerinin kendileri ile ilgili olmayıp karara muhalif 
olan pay sahiplerinin dava açması ile sekteye uğraşmıştır. İradenin, hu-
kuki geçerlilik şartlarının genel kurul kararının iptali davasında değerlen-
dirilmiş olması ve nihayetinde davanın reddedilmesiyle merkez nakli ira-
desi artık -ihtiyati tedbir kararının da kaldırılmasıyla- yürütülebilir hale 
gelmektedir. Hatta söylenebilir ki başta merkez nakline olumlu oy veren 
pay sahibi mahkeme süreci sonunda iradesini şu veya bu nedenle değişti-
rebilir veya merkezin başka bir yere nakline artık olumlu yaklaşmıyor da 
olabilir. Buna rağmen başta olumlu oy verilmiş bir irade varken ve genel 
kurul iptal davası açmak için öngörülen süre geçmişken bu yaklaşıma 
hukuki olarak bir değer verilmez. Zaten genel kurul kararının iptali da-
vasının açılmasının üç aylık hak düşürücü sürede bağlanmasının altında 
yatan neden budur. Kaldı ki bu dava da olumlu oy verilen bir hususta pay 
sahibinin sonradan duyacağı pişmanlıkla açılabileceği bir dava değildir. 
Zira belli kişilerce ancak kanunda sayılan nedenlerle genel kurul kararı-
nın iptali davası açılabilir. Ticaret sicil müdürünün genel kurulun mer-
kez nakli kararını araya giren dava sürecinden ve mahkeme süzgecinden 
geçtikten sonra bir daha araması bu açıklamalar doğrultusunda yerinde 
olmamıştır. Sicil müdürlüğünün görüşünün bir diğer olumsuz yanı da 
şudur: Uzun süren yargılama süreçleri de göz önüne alınırsa açılacak her 
genel kurul kararının iptali davası sonunda o davaya konu olan hususta 
kararın tescili için yeni bir genel kurul yapılmasını talep etmek karara 
muhalif olan pay sahiplerine yeni bir genel kurul kararı iptal davası açma 
imkânı verecektir. Denebilir ki bir kısır döngü süreci başlamış olacaktır. 
Gerçi bu, usul hukuku bakımından dava şartı olan o konuya ilişkin kesin 
hüküm olması sebebiyle red sebebi doğursa da açılan bir davada mahke-
meler o konuda daha önce dava açılıp açılmadığını, açılmış bir dava varsa 
konusunu ya da taraflarını bilebilecek durumda değildirler. Özellikle ge-
nel kurul kararının iptali davası bakımından TTK m. 449’da yönetim ku-
rulunun görüşü alındıktan sonra kararın yürütmesi geri bırakabilir den-
mesine rağmen, uygulamada dava açılır açılmaz tensip zaptında verilen 
ara karar ile ihtiyati tedbir kararı verilmesi ve kesin hüküm itirazının en 
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iyi ihtimalde ön inceleme aşamasında değerlendirilmesi, gerekçeli kara-
rın çoğunlukla öngörülen bir aylık sürede yazılmaması, mahkemelerin iş 
yükü dolayısıyla çok ileri tarihlere duruşma günlerinin verilmesi, tebligat 
ve yazışmaların tamamlanamaması da göz önüne alınırsa usulden redde-
dilmeye mahkum olacak sırf böyle bir davanın varlığı bile şirketin işlerini 
epey uzun bir süre engelleyeceği kuşkusuzdur. Söz gelimi faaliyet konusu 
turizm olan bir şirket bir başka turizm merkezine naklini istemiş ve ön-
görülen bu süreçler dolayısıyla merkezi nakledemiyorsa kar elde amacını 
tam olarak gerçekleştiremeyecek, şube açma gibi ek mali ve finansal kül-
fetlere katlanmak durumunda kalacaktır. Onun için ticaret sicil müdür-
lüğünün mahkeme denetimden geçmiş ve reddedilmiş bir hususta tescil 
aşamasında tekrar genel kurul kararı alınmasını talep etmesi ve tescil 
talebini reddetmesi uygun görülmemelidir.

SONUÇ

Genel kurul kararlarının iptali davaları özellikli davalar olarak genel 
usul hukuku hükümlerine bazı noktada istisna getiren davalardır. Bunun 
bir örneği TTK m. 448 f. 3 gereği davanın üç aylık dava açma süresinin 
geçmesinden sonra görülmeye başlanması diğer bir örneği de dava so-
nunda ister davanın kabul edilmesi isterse reddedilmesi halinde bu ka-
rarın dava açsın, açmasın bütün pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri 
hakkında hüküm doğurmasıdır. Başka bir söyleyişle kesin hükmün sa-
dece davanın tarafları açısından sonuç doğurmasının bir istisnasına yer 
verildiği görülmektedir. İnşai olan bu davalarda mahkeme denetiminden 
geçmiş kararların tescili gündeme geldiğinde ticaret sicil müdürlüğünün 
artık o konuda kanunen yapması gereken hukuki denetim yükümlülüğü 
kalmamaktadır. İstisnai durumlar hariç (örn. sermaye artırım kararının 
üç aylık sürede tescil edilmesinde kararın kesinleşmesinden sonra bu sü-
renin geçip geçmediği veya tescil istemenin ilgilisince yapılıp yapılmadığı 
gibi) sicil müdürlüğünün tek yapması gereken tescil istemini yerine getir-
mektir. Onun dışında kararın içeriğinin yerindeliğine ilişkin bir denetim 
veya araya giren mahkeme süreci sonunda tekrar genel kuruldan o konu-
ya ilişkin irade istemek gibi bir denetimi olamaz. Dolayısıyla somut olay 
bağlamında mahkeme denetiminden geçmiş bir genel kurul kararının tes-
cil isteminin reddi bu çalışmada hukuki olarak hatalı nitelendirilmiştir.
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TÜKETİCİ YARGILAMALARI AÇISINDAN 
TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ 

HAKEM HEYETLERİ 

Av. Ahmet SÜLEYMAN

1. GİRİŞ

Bu çalışmada 4077 ve 6502 Sayılı Kanunlarda düzenlenen ve özel 
mahkemeler arasında yer alan tüketici mahkemelerinin ve tüketici hakem 
heyetlerinin yapısı, işleyişi ve yargılama usulünden hareketle tüketici yar-
gılamaları açıklanmaya çalışılacaktır. Kanun koyucu sözleşmelerde zayıf 
olan tüketicinin korunması amacıyla1 TKHK ile maddi hukuka konu olan 
haklar bakımından özel düzenlemeler getirirken hakların yasal takibi açı-
sından bu uyuşmazlıkların özel bir mahkemede, farklı kurallar ile görül-
mesini sağlayarak tüketiciye usuli güvence getirmiştir. Bu itibarla tüketici 
mahkemelerinin ve hakem heyetlerinin Türk usul hukuku içerisindeki 
yeri ve diğer mahkemelerden farkları üzerinde durmakta yarar vardır. 
Konu kapsam olarak maddi hukukla iç içe geçmiş olsa da usul hukuku 
kuralları çerçevesinde anlatılmaya çalışılmıştır.

Çalışmamızda Tüketici mahkemeleri ile ilgili olarak görev ve yetkileri 
tüketici yargılamalarında kimlerin taraf olabileceği, yargılama usulü, de-
liller, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve son olarak özellik arz eden 
tüketici hakem heyetleri incelenerek sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.

2. GÖREV

a. Genel olarak

Bir davanın hangi yargı merciinde görüleceği meselesi göreve ilişkin 
kuralların uygulanması yoluyla çözümlenmektedir2. 6100 sayılı HMK’ da 
genel görevli olan asliye hukuk mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemele-
rinin görevleri düzenlenmiş olup özel mahkemelerin görevi ile ilgili ko-
nularda ilgili yasal düzenlemelerin saklı olduğunu belirtilmiştir. Tüketici 
mahkemeleri de bu özel mahkemelerden bir tanesidir ve TKHK m. 73 ile 
görev alanı belirlenmiştir. Anılan hüküm “Tüketici işlemleri ile tüketici-

1 Sirmen, Lale ; Tüketici Hukukunun Amacı Ve Özellikleri, Yaşar Üniversitesi Dergisi, 
Özel Sayı, 2013, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Cilt III, s. 2466

2 Pekcanıtez, Hakan / Atalay, Oğuz / Özekes, Muhammet ; Medeni Usul Hukuk Ders Kita-
bı, 4. Bası, 2016 s. 98 
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ye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda 
tüketici mahkemeleri görevlidir” düzenlemesini getirmiştir. Lakin burada 
mahkemenin görevi saptanırken sadece özel mahkemeler ile genel mah-
kemeler arasındaki ilişki değil, tüketici hakem heyetlerinin de dikkate 
alınması gerekir.

Konuya giriş yapmadan önce temel olarak tüketici ve tüketici işlemleri-
nin açıklanması gerekmektedir. TKHK m.3 düzenlemesi tüketiciyi; ticari 
veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi ola-
rak tanımlamıştır. Bunun dışında kanun tüketici işleminden bahsetmek-
te ve bu kavramı “mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de 
dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun 
adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler 
arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve 
benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki 
işlem olarak tanımlamaktadır. Diğer yandan TKHK m.51/9 hükmü ticari 
veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan 
kişilerin de tüketici olarak kabul edileceğini düzenlemektedir. Kanunu-
muz tüketici ve tüketici işlemi kavramından yola çıkarak tüketici huku-
kuna ilişkin hususları düzenlemiştir. Tüketici yargılamasında da sıkça 
kullanacağımız bu kavramların şimdilik ismini anmakla yetiniyoruz. 

TKHK m. 73 hükmün doğrultusunda tüketici mahkemelerinin tüke-
tici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalar olarak iki alanda görevli 
olduğunu söyleyebiliriz. Tüketici işleminden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
TKHK m. 3 gereği tüketici ile ticari ve mesleki amaçla hareket eden kişi-
lerle tüketiciler arasında akdedilen tüm sözleşmeleri ve bu sözleşmeler-
den kaynaklanan uyuşmazlıkları kapsamaktadır. Sonuç olarak tüketici-
nin taraf olduğu ve tüketici işlemi sayılan konularda ortaya çıkacak tüm 
uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğunu belirtmemiz 
gerekir3. Anılan düzenleme ile 4502 sayılı eski TKHK kanunda yer alan ve 
tartışmaya açık olan düzenlemeler ortadan kaldırılarak tüketici mahke-
melerinin görevine giren konular açıkça ortaya konulmuştur4.  

Tüketici işlemi kavramında yer alan ticari ve mesleki amacın ne ol-
duğu belirlenmelidir. Öğretide ticari faaliyet, bir mübadele ilişkisi mey-
dana getiren ve bu mübadele ilişkisi ile kâr elde etmeye çalışma olarak 
tanımlanmaya çalışılmıştır5. Bu kavramın asli unsurunun tekrar satım 

3 Döner, Kemal; Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar, Dicle Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 36, 2017 s.149 

4 Döner s.148
5 Özay, Osman Levent; 6502 Sayılı Yasa Kapsamında Tüketici İşlemi Asead, Cilt 4 ,Sayı 12, 

2017, s.265
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ve benzeri yollarla kar elde edilmeye çalışılması ve bu işe ilişkin rizikola-
rın üstlenilmesi olduğu diğer yandan birlikte, ticari faaliyetin sürekli ve 
bağımsız bir faaliyet olduğu belirtilmiştir.6 Mesleki faaliyette, mübadele 
şartı aranmadan tarafın gelir elde ettiği işlere ilişkin bir işlemin olması 
anlaşılmalıdır7. Bu açıklamalar ışığında bir sözleşmenin tüketici işlemi 
olabilmesi için tüketicinin kar elde etme amacının olmaması gerektiği ni-
hai tüketici olma amacının bulunması gerektiği öğretide ifade edilmiştir8. 
Anılan görüşlere katılmak mümkün değildir, nitekim bu görüş kanunun 
uygulanma alanını daralttığı gibi ticari bir amaç gütmeyen bir kişinin kar 
elde etme ihtimali olan her türlü sözleşmesini ticari amaçla yapılmış sa-
yılmasına neden olmaktadır. Nitekim 6502 sayılı TKHK m.3 gerekçesinde 
“..böylece uygulamada ortaya çıkan ve tüketici sözleşmelerinin kapsamı-
nın daraltan yorumların da önüne geçilmiş olacaktır...” ifadesini içermek-
tedir. Bu itibarla işlemin tüketici işlemi olup olmadığı hususunda dar 
değil geniş yorum yapılması gerekmektedir. Öte yandan TKHK m.3/ı mad-
desi “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak 
üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden” ibaresini içermektedir. 
Burada yer alan mal ve hizmet piyasaları kavramı ile ticari amaçla hare-
ket eden tarafın bağımsız ve sürekli ticari faaliyet yürüten kişilerden ola-
bileceğini kastetmektedir. Başka bir deyişle tüketici kanununda getirilen 
korumanın temel amacı tüketicinin kendisi ile sözleşme akdeden ve güçlü 
konumda olan kişilere karşı korunmasıdır. Bu nedenle tüketicinin kar 
elde ettiği tek bir sözleşmede böyle bir korumayı gerektirecek bir durum 
yoktur. Diğer yandan burada problemin vasıflandırmadan kaynaklandığı-
na işaret etmek gerekir. Taraflardan birinin ticari amaçla hareket etmesi 
ile işlemin tüketici işlemi olması kavramı birbirinden farklı kavramları-
dır. Burada yapılan tespit tüketici olması muhtemel tarafın sözleşmeden 
kar etmesi ihtimalinde, işlemin bu taraf açısından ticari amaçla yapılmış 
sayılmayacağına ilişkindir. Tüketicinin kar elde ettiği sözleşmelerde, kar 
elde eden taraf için bu sözleşme diğer tarafının ticari ve mesleki amaçla 
hareket etmediği durumlarda tüketici işlemi sayılmayacaktır. Lakin bu 
görüş doğrultusunda her iki tarafında tüketici olduğu bu sözleşmede kar 
elde eden tarafın ticari amaçla hareket ettiği de söylenemeyecektir. Oysa 
tüketicinin kar elde ettiği sözleşmelerde sözleşmenin diğer tarafının ticari 
veya mesleki amaçla hareket etmesi ihtimalinde kar elde etse bile tüke-
ticinin burada güçsüz konumda olması nedeniyle korunması gereklidir. 
Kanaatimce bir sözleşmeden tek bir sefer kar elde edilmesi o sözleşmeyi 
tek başına ticari amaçla akdedilmiş sözleşme yapmayacaktır. Sözleşme-
6 Özay s.265 dn.33
7 Özay s.265
8 Özay s.265 dn.37
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nin niteliği, yapılış sıklığı, bir ticari faaliyet çerçevesinde yapılıp yapılma-
dığı hususu değerlendirilerek tüketici işlemi olup olmadığı belirlenerek 
sonuca ulaşılmalıdır. 

Tüketiciye yönelik uygulamalar kavramı TKHK m. 2 de yer almakta ve 
kanunun kapsamına girmektedir. Buna rağmen kanunda bir tanımı bulun-
mayan bu kavramın anlaşılması mahkemenin görev alanının belirlenmesi 
bakımından önemlidir. Kanunun gerekçesinde bu uygulamaların tüketici-
lerle sözleşme yapmadan önce, sözleşmenin kurulması esnasında ve söz-
leşme yapıldıktan sonra gerçekleştirilen uygulamalar olduğu belirtilmiştir. 
Gerekçede ayrıca bu hükmün bir sözleşme hukuki işleme dayanmayan 
tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamaların kanunun kapsamında oldu-
ğunu belirtmek amacıyla düzenlendiği belirtilmiştir. Kanunda bu uygula-
malara örnek olarak TKHK m. 53 de promosyon uygulamaları ve TKHK m. 
62’ de haksız ticari uygulamalar düzenlenmiştir. Ancak haksız uygulama 
kavramı kanunun kapsamından daha geniştir. Bu kavramın kapsamına 
tüketicinin otoparkta yer alan aracının çizilmesi gibi sözleşme öncesi gö-
rüşmelerde meydana gelecek hukuka aykırılıklar da girmektedir9. 

Tüketici mahkemelerinin görevine ilişkin diğer bir düzenleme ise 
TKHK m. 83/2 de düzenlenen “Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu 
işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici 
işlemi sayılmasını ve bu kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin 
uygulanmasını engellemez.” hükmüdür. Anılan hüküm tüketicinin taraf 
olduğu tüm sözleşmeleri TKHK da düzenlensin yahut düzenlenmesin 
mahkemenin görevine sokmaktadır. Kanun koyucu tarafından tüketici 
mahkemelerinin görev alanı oldukça geniş belirlenmiştir. Bazı yazarlarca 
bu husus eleştirilmiş olsada10, kanun tarafından görev alanı açıkça belir-
lenmesine rağmen yüksek mahkemenin verdiği kararlarda bazı tüketici 
işlemlerinde tüketici mahkemelerini görevli olarak görmemiştir. Görev 
konusunda münferit hususlar aşağıda ayrıntılı olarak incelenecektir.

b. Taşınmazlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme

TKHK m.3/h hükmüne göre alışverişe konu olan taşınır eşya, konut 
veya tatil amaçlı taşınmaz mallar kanunun uygulama alanı içerisinde yer 
almaktadır. Bu düzenlemeye uygun olarak Yargıtay kararlarında konut ve 

9 Oruç, Murat ; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Uygulama Ala-
nının Eleştirisi, 2nd International Congress on Political,Economic and Social Studies 
(ICPESS), 19-22 May 2017 s. 82 dn. 42’de yer alan karar: Yargıtay 13. HD, 10.03.2015, 
E. 2015/6703, K. 2015/7310. Yargıtay bu kararında her ne kadar tüketici işleminden 
bahsetmekteyse de, burada hukuki işlem mevcut olmadığından, tüketiciye yönelik bir 
uygulama söz konusudur, Döner s.164

10 Oruç s.89
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tatil amaçlı taşınmaz mallardaki ayıba ilişkin ihtilaflar ile birlikte taşın-
maz malların satışına dair yapılan sözleşmeler gereği tapu iptali ve tescil 
davalarında11, el atmanın önlenmesi davalarında12 tüketici mahkemeleri-
ni görevli görmesine rağmen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden 
kaynaklanan uyuşmazlıklarda durum farklılaşmaktadır. Yargıtay karar-
larında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalarda 
genel olarak, uyuşmazlık yüklenici olan müteahhitle tüketici arasındaki 
alım satım sözleşmesinden kaynaklanıyorsa tüketici mahkemelerinin 
görevli olduğunu kabul etmekte13 buna karşılık tüketicinin arsa sahibi 
olduğu uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesinin görevli olmadığına hük-
metmektedir14. 

Her ne kadar yüksek mahkemenin arsa payı karşılığı inşaat sözleşme-
lerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili farklı kararları bulunsa da, 
4077 sayılı kanun döneminden beri arsa payı karşılığı inşaat sözleşmele-
rinin tüketici mahkemelerinin görevine girmediği yüksek mahkeme tara-
fından benimsenmiştir. Her ne kadar bazı yazarlar 6502 sayılı kanunda 
mahkemenin görev alanının açıkça ifade edildiğini bu nedenle artık bu 
uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğunun kabulünün 
gerekliliğini belirtse de anılan uygulama hala istikarlı bir biçimde uygu-
lanmaktadır15. Yargıtay’ın kararlarında arsa payı karşılığı inşaat sözleş-
melerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda taraflardan birinin tüketici ol-
masına rağmen bu uyuşmazlıkların ayrıntılı bir inceleme gerektirmesi, 
TKHK m.3 hükmünün basit nitelikteki dar kapsamlı olağan tüketim işle-
mi sayılan eser sözleşmelerini kapsamına aldığı, bu sebeple asliye hukuk 
mahkemesinin görevine girdiğine ilişkin kararlar verilmiştir16. Nitekim 

11 Özmumcu, Seda, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Hükümleri 
Ve Yargıtay Kararları Çerçevesinde Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuş-
mazlıklara Genel Bir Bakış, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, 
Özel Sayı 2014, s. 831-871 (Basım Yılı: 2015) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan 
s.847 dn.18’de yer alan Yargıtay HGK 06.05.2009, E.2008/14-124, K.2009/158 sayılı 
Kararı ve Yargıtay 13. HD 05.04.2005 tarihli ve 15271/5679 sayılı kararı 

12 Özmumcu s.849’da yer alan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 26.02.2013 tarihli ve 
E.2013/4125, K. 2013/4410 sayılı kararı

13 Özmumcu s.851 dn.27’ de yer alan kararlar; Yargıtay HGK 06/10/2010 tarihli ve E. 
2010/14-427, K. 2010/463 sayılı kararı, Yargıtay 14 HD. 13.07.2011, E. 2011/8110, 
K.2011/9237 , Yargıtay 13. HD. 05.04.2005, 17737/5695 sayılı kararı

14 Özmumcu s.852’de yer alan Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 14.06.2005 tarihli ve 6237/7716 
sayılı kararı

15 Döner s.153
16 Yargıtay 23. HD E. 2015/10016 K. 2018/3912 T. 3.7.2018 http://www.kazanci.com 

(E.T:3.12.2018)
 Yargıtay 23.HD E.2017/2916 J. 2017/3679 T. 11.12.2017 http://www.kazanci.com 

(E.T:8.12.2018) 
 Yargıtay 20. HDE: 2015/13346 K: 2015/12889 K. T. 21.12.201 http://emsal.co (E.T: 

8.12.2018) 
 Yargıtay 23. HD. E. 2016/3495 K. 2016/2919 T. 5.5.2016 http://www.lexpera.com (E.T: 

8.12.2018)
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yukarıda aktarıldığı üzere son dönemde verilen bazı kararlarda da tü-
keticinin arsa sahibi olup olmamasına göre ayrım yapılmıştır. Arsa payı 
karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin genel kanaatimiz tarafın bu sözleş-
meyi yaparken ticari veya mesleki bir amaç güdüp gütmediğinin belirlen-
mesi suretiyle işlemin tüketici işlemi olup olmadığını ve dolayısıyla tüke-
tici mahkemesinin görevli olup olmadığını belirlememiz gerekmektedir. 
Taraf bu sözleşmeyi akdederken ticari ve mesleki faaliyet gütmüyorsa, 
TKHK m.3 ve TKHK m. 73 uyarınca tüketici mahkemelerinin görevli oldu-
ğu sonucu çıkmaktadır. Öncelikle yukarıda belirttiğim üzere kanaatimce 
tüketicinin bir sözleşme sonucu kar elde etmesi o işlemi tek başına ticari 
amaçla yapılmış kılmayacaktır. Bu husus arsa payı karşılığı inşaat söz-
leşmesi gibi tüketici olması muhtemel tarafın kar elde ettiği sözleşmenin 
diğer tarafının ise ticari veya mesleki amaçla hareket ettiği sözleşmeler-
de önem taşımaktadır. Çoğu zaman bu sözleşmelerle tüketiciler kar elde 
etmektedir. Fakat bu durum açıklandığı üzere tüketicinin tüketici olma 
vasfını etkilememelidir17. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde zayıf 
durumda olan ve 6502 sayılı TKHK’ nın amacı çerçevesinde korunması 
gereken tüketicinin kar elde etmesi veya arsa sahibi olması gibi neden-
lerle kanunda açıkça koruma altına alınan tüketicinin yargı kararları ile 
kapsam dışında çıkarılması ve korumasız kalması düşünülemez. Nite-
kim bu durum TKHK m.3’e açıkça aykırıdır. Diğer yandan bazı hallerde 
ise arsa sahibi bu sözleşmeyi akdederken kar elde etme amacı gütme-
yebilir, örneğin kendisinin yahut ailesinin barınma ihtiyacı nedeniyle bu 
sözleşmeyi yapıyor olabilir. Lakin tüm bu ihtimaller dikkate alınmadan 
Yargıtay uygulamasıyla bu uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerinin gö-
revli olmadığı kanaati hakim olmuştur. Yargıtay arsa payı karşılığı inşaat 
sözleşmelerinde arsa sahibinin temel amacının arsanın değerlenmesini 
sağlayacak yapının arsa üzerinde yapılması ve elde edilecek dairelerin sa-
tışı veya kira gelirini elde etme amacı olduğunu belirmiştir18. Öncelikle bu 
yöndeki kararlar TKHK ile getirilen korumanın mantığına ters düştüğü 
gibi sözleşmenin niteliğinden dolayı ortaya çıkan arsanın değerlenmesi 
sonucu tüketici aleyhine sonuçlara sebep olmaktadır. Oysa herhangi bir 
arsa üzerine inşaat yapılması başka bir koşula bağlı olmaksızın arsayı 
değerlendirir ve doğal olarak arsa sahibi de bu değerden faydalanır. Fakat 
eşyanın doğasından kaynaklanan bu sonuç arsa payı karşılığı inşaat söz-
leşmesi akdeden tüketicinin korunması gerekliliğini ortadan kaldırma-
malıdır. Diğer yandan Yargıtay’ın bu içtihadı kendi içinde çelişmektedir. 
Örneğin bu sözleşmeyi akdeden tarafın ticari amaçla hareket edip etme-

17 Bkz : s.6’da yer alan açıklamalar 
18 Bkz: dn.10 da yer alan kararlar.
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diği belirlenirken tüketici olduğu düşünülen tarafın arsa payı, elde edece-
ği daireler, daire veya daireleri kullanım amacı olup olmadığı, arsa payı 
ile elde ettiği dairelerin değerleri arasındaki orantı ve benzeri hususları 
incelenmemektedir. Yargıtay’ın bu yönde bir değerlendirme yapmadan, 
arsa sahibinin amacını saptaması ile kanunda ve gerçek hayatta karşılığı 
olmayan bir karine ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan yüksek mahkeme 
tarafından verilen kararlarda yer alan ve kanundaki açık düzenlemeye 
belirgin bir şekilde aykırı olan göreve ilişkin bu kararlara katılmak müm-
kün olmadığını, bu kararların ekonomik ve usuli bir takım sebeplerle 
kabul edildiği düşünmekle beraber bu uygulamaya ilişkin kararlarda yer 
alan basit nitelikli ve dar kapsamı olağan tüketici işlemi kavramının pozi-
tif hukukta bir dayanağı olmadığını, getirilen bu yorumun açıkça tüketici 
aleyhine sonuçlar doğurduğunu belirtmek gerekir.

d. Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görev

Tüketici mahkemelerinin görevine ilişkin tartışmalı diğer bir husus 
ise avukatın müvekkili ile olan ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlığın 
mahkemenin görevine girip girmediği hususudur. Bu konuda Yargıtay’ın 
yerleşmiş bir içtihadından söz etmek mümkün değildir. Yargıtay çeşit-
li kararlarında müvekkilin tüketici olması, avukatında mesleki amaçla 
hareket etmesi nedeniyle tüketici mahkemesinin görevli olduğuna hük-
metmiştir19. Bazı kararlarında ise bu görüşü destekler nitelikte müvek-
kilin tüketici olmaması sebebiyle mahkemenin görevli olmadığına karar 
vermiştir20. Lakin son dönemde verilen kararlarda avukatlığın bir kamu 
hizmeti olması, avukatın yargısal faaliyet yapması, yargının bir unsuru 
olarak bağımsız savunmayı temsil etmesi, avukat ile müvekkil arasındaki 
ilişkinin özel bir ilişki olması sebebiyle klasik bir vekalet sözleşmesi ol-
madığı, bu nedenle tüketici mahkemelerinin görevli olmadığı yönünde ka-
rarlar verilmeye başlanmıştır21. Kanaatimce avukatlık her ne kadar kamu 
hizmeti olarak adlandırılsa da aynı zamanda bir serbest meslektir ve avu-
katlar mesleki faaliyet çerçevesinde müvekkilleri ile ilişki kurmaktadır. 
Bu nedenle TKHK m.3 uyarınca tüketici olarak sayılan kişiler ile mesleki 
faaliyeti çerçevesinde sözleşme akdeden avukatın akdettiği sözleşmeler 
tüketici işlemi sayılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus mü-

19 Döner s.163 dn.55’de atıf yapılan karar; Çabri, s. 19-20; yer alan karar :Yargıtay 17. 
HD., 2014/24250 E.,2014/19620 K., 25.12.2014 (www.kazanci.com);

20 Yargıtay 20 HD. 2016/14010 E 2016/12538 K. T. 22.11.16 
https://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=64191 (E.T: 16.12.2018)
21 Döner dn.54’de yer alan karar: Ankara Bölge Adliye Mah. 27. HD., 2016/19 E., 2016/15 

K., 10.10.2016
 (www.karartek.com), Ankara BAM 4. Hukuk Dairesi 2018/847 E. 18/1049 K.
 https://nezihdagdeviren.com.tr/?p=1671 (E.T : 16.12.2018)
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vekkilin ticari veya mesleki bir amaçla avukatla sözleşme akdetmiş olma-
masıdır. Kanaatimce müvekkil olan tarafın sözleşmeyi kendi mesleği veya 
ticari faaliyetinden kaynaklanan nedenlerle akdetmiş ise tüketici olama-
yacağından bu durumda avukatlık sözleşmesi de tüketici işlemi sayılama-
yacaktır. Aksi durumda ise TKHK m.3 uyarınca işlemin tüketici işlemi 
olmasını engelleyen bir durum bulunmamaktadır. 

d. Ticari Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin Görevi

Değinilmesi gereken başka bir husus ise 4077 Sayılı TKHK dönemin-
de tüketici mahkemelerinin görev alanına girmeyen bazı ticari davaların 
6502 sayılı kanun ile artık mahkemenin görev alanına girmesidir. TTK 
m.4 de düzenlenen “tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın” 
ticaret mahkemelerinin görev alanına giren yayın sözleşmesi, kredi mek-
tubu, komisyon sözleşmesi, bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finan-
sal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin uyuşmazlıklar, bono, 
poliçe veya çeke ilişkin uyuşmazlıklar artık TKHK m. 83/2 de yer alan 
“Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanun-
larda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu ka-
nunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez” 
düzenlemesi gereğince tüketici mahkemelerinin görev alanına girecektir22. 
Başka bir değişle TTK anlamında ticari dava olarak düzenlenen davalar, 
tüketici işleminden kaynaklanmak kaydıyla, sonraki tarihli özel düzenle-
me bulunması sebebiyle tüketici mahkemelerinde görülecektir. 

e. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görevi

Tüketici mahkemelerinin görevine ilişkin değinilmesi gereken önemli 
konulardan birisi de tüketici hakem heyetlerinin görev alanıdır. Tüketici 
hakem heyetlerinin görev alanı da tüketici mahkemelerinde olduğu gibi 
tüketici işlemi ve tüketiciye yönelik uygulamalardan kaynaklanan uyuş-
mazlıklardır. İki merciinin görev alanın sınırını dava konusunun parasal 
miktarını belirlemektedir. TKHK m. 68 hükmü “Değeri iki bin Türk Li-
rasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 
üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem 
heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası 
ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyet-
lerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için 
tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.” düzenlemesini getirmek-
tedir. Anılan hükümde bu parasal sınırın her takvim yılı başında düzen-
leneceğini ayrıca belirtilmiştir. Belirlenen sınırın altında yer alan tüketici 
uyuşmazlıklarında hakem heyetleri görevliyken üzerindeki uyuşmazlık-

22 Döner s. 161
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larda mahkeme görevlidir. Yani iki mercii arasında dava konusunun mik-
tarına göre değişen bir görev ilişkisi bulunmaktadır. 

Hakem heyetleri ile ilgili bir tartışmaya değinecek olursak hakem heyet-
lerinin görevine ilişkin parasal sınırın hangi andaki parasal sınır olduğu 
konusunda öğretide genel olarak iki görüş bulunmaktadır. Bu görüşler-
den biri başvuru anındaki parasal sınırın kabul edilmesi gerektiğini diğer 
görüş ise tüketici lehine yorum yaparak tüketicinin başvuru yapmasını 
kolaylaştıran bir çözümün kabul edilmesi gerektiğini ifade etmektedir23. 

f. İtirazın İptali Davalarında Görev

Tüketici işleminden kaynaklanan bir para veya teminat alacağı için 
başlatılan ilamsız takibe itiraz sonucu açılacak itirazın iptali davasında 
görevli mahkemenin hangi mahkeme olduğunu da bu başlık altında be-
lirtmek gerekir. Öncelikle itirazın iptali davası İİK m.67 gereğince genel 
mahkemelerde açılacak, görev ve yetki ise genel hükümlere göre belirle-
necektir24.

Bu açıklamalar ışığında tüketici işleminden kaynaklanan ilamsız ta-
kiplerde itirazın iptali açısından görevli mahkemenin TKHK m.73 uya-
rınca tüketici mahkemesi olduğunu söylenmelidir. Nitekim Yargıtay’ın 
kararları da bu yöndedir25. Tüketici Hakem Heyetlerinin görevli olduğu 
miktar açısından itirazın iptali davalarında görevli olup olmayacağı konu-
sunun da incelenmesi gereklidir. Yargıtay tarafından 4077 sayılı kanun 
zamanında verilen kararlarda tüketici hakem heyetlerinin mahkeme ol-
maması sebebiyle bu uyuşmazlıklar bakımından görevli olmadığına karar 
verilmiştir26. Aşağıda ayrıntısıyla açıklanacağı üzere buradaki problem 
hakem heyetlerinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Hakem heyetlerinin 
mahkeme olmadığı ve bu nedenle bu uyuşmazlıklarda görevli olmadığı 
yönündeki içtihatlar 6502 sayılı kanundaki düzenlemelerle uyuşmamak-
tadır. Tüketici Hakem heyetlerinin görevini düzenleyen TKHK m. 68 belli 
bir miktarın altındaki “uyuşmazlıklarda” hakem heyetlerinin görevli kıl-
mıştır ve bahsedildiği üzere tüketici mahkemesi ile tüketici hakem heyet-
leri arasında görev ilişkisi olması sebebiyle belli bir değerin altında kalan 

23 Döner s. 167 dn.61 ve dn.62’de yer alan tartışmalar. 
24 Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz / Sungurtekin Özkan, Meral/ Özekes, Muhammet, İcra 

İflas Hukuku, 3.Bası,Ankara , 2016 s.154
25 Yargıtay. HD., E. 2011/13698 K. 2012/3596 T. 22.2.2012, Yargıtay HGK., E. 2013/1430 

K. 2015/1021 T. 13.3.2015, Yargıtay 13. HD., E. 2014/15007 K. 2014/21476 T. 
26.6.2014, Yargıtay 13. HD., E. 2016/7518 K. 2016/13688 T. 30.5.2016 www.lexpera.
com (E.T: 17.12.2018)

26 Yargıtay 3. HD., E. 2015/1089 K. 2015/3568 T. 5.3.2015 www.lexpera.com (E.T: 
17.12.2018)
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tüketici işleminden kaynaklanan alacaklarda tüketici mahkemelerinin 
kamu düzeninden olan görev hükümleri sebebiyle takibin devamına veya 
iptaline karar verme imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle nitelik tar-
tışmasına girmeksizin itirazın iptali nedeniyle doğacak uyuşmazlıklarda 
tüketici hakem heyetinin görevli olduğu sonucu kanunun amir hükümle-
rinden ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan aşağıda açıklandığı üzere öğreti-
de hakem heyetlerinin yargısal faaliyette bulunmadığı bir zorunlu tahkim 
mercii olduğu kabul görmektedir. Bu konuyla bağlantılı olarak öğretide 
takip konusu alacak ile ilgili olarak taraflar arasında tahkim anlaşması 
yapılması durumunda itirazın iptalinin hakemden isteneceği ifade edil-
mektedir27. Kanaatimce bu görüş hakem heyetlerine başvurulması yönün-
deki savımı destekler niteliktedir. Başka bir bakış açısıyla belli değerin 
altındaki uyuşmazlıklar açısından itirazın iptali davalarında tüketici ha-
kem heyetlerinin niteliğinden hareketle görevli olmadığını kabul edersek 
tüketici mahkemelerinin de görev nedeniyle uyuşmazlığa bakamayacak 
olması bu alacaklar açısından itirazın bertaraf edilememesi problemini 
ortaya çıkarır. Bu nedenlerle tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu-
nun kabulü gereklidir. 

Son olarak uygulamada tüketici mahkemesinin görev alanını daralt-
mak ve tüketicinin bu mahkemede dava açma hakkını kısıtlamak ama-
cıyla sözleşmelerde genel işlem şartı olarak düzenlenen tahkim anlaşma-
larının kamu düzenine ilişkin düzenlemeler içeren TKHK’ nın amacı ve 
TKHK m.5’de yer alan haksız şart hükümleri uyarınca geçersiz olacağını 
belirtmek gerekir 28. 

3. YETKİ 

Yetki kuralları bir davaya hangi yerdeki görevli mahkeme tarafından 
bakılacağını belirleyen kurallardır29. Tüketici mahkemelerinin yetkisine 
ilişkin TKHK m.73/5 de yer alan özel düzenleme “Tüketici davaları, tüke-
ticinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açı-
labilir.” hükmünü içermektedir. Zayıf olan tüketicinin karşısında yer alan 
ticari ve mesleki amaçla hareket eden ve tüketiciye göre güçlü konumda 
bulunan kişilere karşı, çoğu zaman dava açmak ve hakkını arama konula-
rında çekingen davranan tüketicinin30 hakkını koruması için getirilen bu 

27 Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/ Özekes s.154
28 Döner s.147 her ne kadar yazarca genel işlem şartı olarak adlandırılsa da anılan 

sözleşme hükmünü tüketici hukuku yönünden haksız şart olarak ifade etmenin daha 
doğru olacağı kanaatindeyim. 

29 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.106
30 Tek, Gülen sinem ; Tüketici Mahkemelerinin Görevi, Yetkisi ve Tüketici Mahkemelerinde 

Yapılan Yargılamanın Usulü, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli 
Hukuk Dergisi, C. 8,2012 s.151
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özel düzenleme HMK’ da yer alan genel yetki kuralını bertaraf etmeyen, 
bir özel yetki kuraladır.

Anılan hüküm özel yetki kuralı olduğundan dolayı tüketici dilerse ken-
di yerleşim yeri mahkemesinde, dilerse HMK m.6 ve devamında yer alan 
genel yetkili mahkemelerde davasını açabilir. Lakin anılan düzenleme bir 
kesin yetki kuralı olmadığı için HMK’ da düzenlenen kesin yetki halle-
rinde yetkili mahkeme HMK hükümlerine göre belirlenecektir. Örneğin 
taşınmazın aynından doğan davalardan taşınmazın bulunduğu yer mah-
kemesini kesin olarak yetkili kılan HMK m. 12 düzenlemesi çerçevesinde 
tatil amaçlı taşınmaz mallarda ayni hak sahipliği, zilyetlik ya da alıkoy-
maya gibi taşınmazın aynından doğan tüketici hukuku uyuşmazlıklarında 
taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır31. 

Yetki konusunda değinilmesi gereken diğer bir husus ise aşağıda ayrın-
tısıyla açıklanacak olan tüketici örgütleri ve bakanlık tarafından açılacak 
davalarda TKHK m.73/5 hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hususu-
dur. Öğretide ifade edildiği üzere anılan yetki düzenlemesi hakların takibi 
açısından tüketiciye kolaylık sağlamak maksadıyla getirilmiş bir düzen-
lemedir. Bu nedenle hakların takibi açısından dava açmaktan çekinme-
yecek ve tüketici gibi zayıf konumda bulunmayan bu süjeler için kendi 
yerleşim yerinde dava açma hakkının verilmesi karşı taraf açısından hak-
sız bir uygulama olacaktır32. Öte yandan maddenin lafzı da tüketicinin bu 
davaları yerleşim yerinde açabileceğini belirmektedir33. Bu itibarla bakan-
lık ve tüketici örgütleri tarafından açılacak davalarda anılan hükmün uy-
gulanma olanağı olmadığını, yetkili mahkemenin HMK hükümlerine göre 
belirlenmesi gerektiğini belirtmemiz gerekir. 

Tüketici hakem heyetlerinin yetkisine ilişkin kanunda benzer bir dü-
zenleme bulunmaktadır. TKHK m.68/3 hükmüne göre “Başvurular, tü-
keticinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı 
yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin 
bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvu-
ruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle 
belirlenir.” Anılan düzenleme doğrultusunda tüketiciye hakem heyetleri 
konusunda tüketiciye seçimlik bir hak tanınmıştır. 

Tüketici işleminden kaynaklanan tüketici para ve teminat alacakları 
için doğrudan ilamsız icra takibine de başvurabilir. Bu durumda genel 
hükümlere atıf yapan İİK m.50 hükmü uyarınca tüketicinin yerleşim yeri 
icra dairesi yetkili icra dairesi olabilecektir. 

31 Tek s.154
32 Tek s.151-152
33 Tek s.151
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Son olarak tüketici sözleşmelerinde yetki sözleşmelerinin yapılama-
yacağını belirmemiz gerekir. HMK m.17 hükmü tacirler veya kamu tüzel 
kişilerinin aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında 
belli şartlarla yetki sözleşmeleri yapabileceğini düzenlemiştir. Anılan amir 
hüküm doğrultusunda yetki sözleşmesi yapılabilecek kişilerden olmayan 
tüketicilerle akdedilen sözleşmelerde yer alan yetki şartlarının geçersiz 
olacaktır.

4.TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 

a.Genel Olarak

Tüketici hakem heyetleri ise ilk defa 4077 sayılı TKHK ile tüketici so-
runları hakem heyetleri ismi ile hukuk dünyamıza girmiştir. Görev ve yet-
ki konularında açıklamalara yer verdiğimiz bu kurumla ilgili bu bölümde 
heyetin kuruluşu, işleyişi ve niteliğine değinilecektir. 6502 sayılı kanun ile 
tüketici hakem heyetleri adını alan kurumun kuruluş ve işleyişi Tüketici 
Hakem Heyetleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. TKHK m.66 ve anılan 
yönetmelik heyetin üyelerini belirlemektedir. Buna göre heyet ; illerde ti-
caret il müdürü ilçelerde kaymakamı veya bunların görevlendireceği bir 
memurun, belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli ara-
sından görevlendireceği bir üye, baronun, mensupları arasından görev-
lendireceği bir üye, satıcı veya sağlayıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda 
ticaret ve sanayi odasının ya da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde 
ticaret odasının; satıcı veya sağlayıcının esnaf ve sanatkâr olduğu uyuş-
mazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise 
en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir 
üye, tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçeceği bir üye, olmak üzere 
başkan dâhil beş üyeden oluşur. Ayrıca TKHK m.66/3 uyarınca tüketi-
ci hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelik-
ler, yönetmelikle belirlenen üyelik niteliklerine sahip devlet memurları 
arasından illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam tarafından 
tamamlanır hükmü getirilmiştir. Yönetmelikte bu nitelikler Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından küçük olmamak, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 
(5) numaralı alt bendinde düzenlenen şartları taşımak, kamu hakların-
dan mahrum bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek 
akıl hastalığı bulunmamak, en az dört yıllık fakülte mezunu olmak şek-
linde belirlenmiştir. Anılan düzenlemeler doğrultusunda söylenebilir ki 
; Tüketici Hakem Heyeti üyeleri hakim olmadığı gibi, bu heyete üye ol-
mak açısından hukuki bir bilgiye sahip olma şartı yoktur. Öte yandan 
devlet memuru veya belediye personeli gibi bağımlı çalışan kişilerin bu 
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heyete üye olmasına engel bir durum yoktur. Kararlarının etkisi bakımın-
dan incelenecek olursa TKHK m.70 uyarınca belirli bir parasal miktarın 
altındaki uyuşmazlıklar açısından tüketici hakem heyetlerinin kararları 
ilam niteliğindedir ve tarafları bağlar. Öte yandan aynı maddede tüketici 
hakem heyetlerinin kararlarına karşı tüketici mahkemelerine itiraz edile-
bileceği ve bu itiraz sonucunda mahkemenin verdiği kararın kesin olacağı 
düzenlenmiştir. 

b.Tüketici Hakem Heyetlerinin Niteliği 

Tüm bu açıklamalardan sonra doktrinde hakem heyetlerinin niteliğine 
ilişkin tartışmalara kısaca değinmekte yarar vardır. İlk olarak öğretide 
hakem heyetlerinin Rekabet Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi yarı 
yargısal faaliyet gösteren özel nitelikte fonksiyonlara sahip ve adlî ve idarî 
yargı dışında kurulmuş yasanın verdiği yetkiye dayanarak görev yapan 
uzmanlaşmış yargı yerleri olduğu savunulmuştur34. Ermenek tarafından 
dan ifade edildiği üzere tüketici hakem heyeti verdiği kararlar ile yargısal 
faaliyet yapmaktadır. Adı geçen kurumlar ise idare hukukunda bağımsız 
idari otoriteler olarak adlandırılan ve yargısal faaliyete benzese de idari 
faaliyette bulunan, regülasyon görevi gören kurumlardır, bu nedenle ha-
kem heyetlerinin bağımsız denetim faaliyeti yürüten ve kamu tüzel kişi-
liğine haiz, bağımsız idari otoriteler ile ilişkilendiren bu görüşe katılma 
imkanımız yoktur35. Diğer yandan doktrinde hakem heyetlerinin kararla-
rının idari işlem olduğu görüşü de ifade edilmektedir36. 

Eski kanun döneminde bazı yazarlarca 4077 sayılı TKHK’ da 4822 
sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte gelen hakem heyetlerine iliş-
kin zorunlu başvuru yoluna ilişkin olarak bu yolun zorunlu tahkim yolu 
olduğu belirtilmiştir37. Bu görüşte olan yazarlar; tahkimin kural olarak 
ihtiyari olduğunu bununla birlikte özel olarak kanunla düzenlenen bazı 
hallerde tahkim mecburi olabileceğini, zorunlu tahkime tâbi uyuşmazlık-
larda, taraflar devlet mahkemelerinde dava açamayacağını ; ancak tah-
kim yoluna gidilebileceğini, kararların bağlayıcı olmasına rağmen yargı 
organlarına itiraz hakkının olduğunu belirtmiştir38. Gerçekten de Tüke-
tici Hakem Heyetlerinin fiili durumu ve kararlarına karşı itiraz usulü bu 

34 Ermenek, İbrahim ; Yargı Kararları Işığında Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Ve Bu 
Alanda Ortaya Çıkan

Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri s. 574 ,dn.35, dn.36 
35 Gözler, Kemal/ Kaplan, Gürsel, İdare Hukuk Dersleri,2015,17. Bası, s.243-250
36 Ermenek s. 578 
37 Aras, Aslı ; Tüketici Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi s.60-61
38 Aras s.62. dn.172 
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görüş taraftarı yazarlarca belirtilen duruma uymaktadır. Lakin diğer yan-
dan tüketici hakem heyetlerinin bir tahkim incelemesi yaptığını ve bunun 
zorunlu tahkim yolu olduğunu söylememiz güçtür. Şöyle ki TKHK m.66 
ve m.68 de yar alan pozitif düzenlemelere göre hakem heyetleri ile tüketici 
mahkemesi arasında görev ayrımı vardır. Madde lafzından ortaya çıkan 
bu sonuç Yargıtay kararlarına da yansımıştır39. Uygulamada TKHK m.66 
ve m.68 uyarınca hakem heyetlerine yapılması gereken başvuru yapılma-
dan doğrudan dava açılması durumunda görevsizlik kararı verilmektedir. 
Oysa görevsizlik kararı yerine tahkim ilk itirazı sonrası karar verilmesi 
yolunda bir düzenleme bulunsa idi bu organın bir zorunlu tahkim mercii 
olduğunu düşünebilirdik. Bu itibarla doğru bir düzenleme olmamasına 
rağmen hakem heyetlerinin yargısal bir organ olarak kabulü gerekir. Di-
ğer yandan tüketici hakem heyetlerinin anayasaya aykırı olduğu iddia-
sı ile AYM’ ye başvurulmuşsa da mahkeme, tüketici hakem heyetlerinin 
yargısal bir organ olmadığını, kararlarına karşı itiraz yolu bulunduğunu 
ve bu nedenle hakem heyetlerinin anayasaya aykırı olmadığına karar ver-
miştir40. Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile hem tüketici hakem heyeti-
ni yargısal organ olarak görmemesi hem de anayasaya aykırı bulmaması 
açık bir çelişkidir. Kanaatimce bir organın fiilen yargısal organ olması 
ile yasal olarak kurulmuş bir mahkeme olması farklı şeylerdir. Hakem 
heyetleri fiili olarak yargılama yapmaktadır fakat bu durum anayasaya 
aykırıdır ve saptanması gereken temel problem budur. 

Tüketici Hakem Heyetlerinin niteliği konusunda söz konusu tartışma-
lar dışında hakem heyetlerini yargısal bir organ olarak kabul edersek ve-
rilecek kararların ilam hükmünde olması ve tarafları bağlayıcı etkiye sa-
hip olması kanaatimce Anayasa’ya aykırıdır. AY m.9 a göre “Yargı yetkisi, 
Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.” yine AY 
m.138’e göre “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanu-
na ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler” ve 
AY m.142’ye göre “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 
yargılama usulleri kanunla düzenlenir. ” Anılan hükümler doğrultusunda 
hakem heyetlerini inceleyecek olursak bir mahkeme niteliğinde olmadığı 

39 Yargıtay HGK 2017/13-609 K. 2018/89 24.01.2018 T: http://www.kazanci.com (E.T: 
166.12.2018)

40 Anayasa Mahkemesi Esas : 2006/78 Karar : 2008/84 T. 20.3.2008 sayılı kararı:
 “Buna göre tüketici sorunları hakem heyetlerinin, yargı işlevi yerine getiren bir kurul 

olarak düzenlenmedikleri anlaşılmaktadır. Belli değerin altındaki uyuşmazlıklar için 
tüketici sorunları hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olduğu ve heyetlerin vereceği 
kararların bağlayıcı nitelik taşıdığı belirtilmiş ise de, bu kararlara karşı onbeş günlük 
süre içinde tüketici mahkemelerine de itiraz edilebilecektir. Tüketici sorunları hakem 
heyetleri yargı yetkisine sahip olmamakla birlikte yasakoyucu, bu heyetlerin vermiş 
olduğu kararların yerine getirilmesi için etkili bir takip yolu olan ilamlı icra yolunu 
kabul etmiştir.”
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sabit olan41 hakem heyetlerince yargı yetkisinin kullanılması AY m.9’a, bir 
an için mahkeme oldukları düşünülse bile TKHK ve yönetmelikten açıkça 
anlaşıldığı üzere bağımsız ve tarafsız üyelerden oluşmaması nedeniyle AY 
m. 138’e, her ne kadar kurulması kanunla öngörülse de hakem heyetle-
rinin işleyişi ve yargılama usullerinin yönetmelikle belirlenmesi nedeniyle 
AY m.142’ye aykırıdır. 

5. TARAFLAR 

Dava iki taraf sistemi üzerine kurulmuştur. Buna göre dava açarak 
mahkemeden hukuki himaye talep eden kişiye davacı kendisine karşı ko-
ruma talep edilen kişiye davalı denmektedir42. Bu başlık altında tüketici 
yargılamalarında kimlerin davacı ve davalı sıfatına sahip olabileceği hu-
susu incelenecektir. 

Her ne kadar TKHK’ da tüketici mahkemelerinin görev ve yetkisine iliş-
kin düzenlemelere yer verilse de, kimlerin tüketici mahkemelerinde dava 
açabileceği, taraf olabileceğine ilişkin açık bir düzenleme yoktur. TKHK 
m. 73/2 düzenlemesi “Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketici-
ler ve tüketici örgütleri tarafından açılan davalar 2/7/1964 tarihli ve 492 
sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır” hükmünü ge-
tirmektedir. Anılan hükümden hareketle tüketicilerin, bakanlığın ve tüke-
tici örgütlerinin dava açabileceği anlaşılmaktadır. Tüketicinin, bakanlığın 
veya tüketici örgütlerinin tüketici ile sözleşme akdeden veya tüketiciye yö-
nelik haksız uygulamalarda bulunan kişilere karşı dava açabileceği, yani 
tüketici olmayan kişilerin davalı olabileceği bu düzenleme ile evveliyetle 
anlaşılmaktadır. Lakin burada asıl problem tüketicinin sözleşme akdet-
tiği yahut tüketiciye yönelik haksız uygulamalarda bulunan ticari ve mes-
leki amaçla hareket eden satıcı, sağlayıcı sıfatına sahip kişilerin davacı 
olup olamayacağı hususudur. Bu konuda öğretide bazı yazarlar satıcı sağ-
layıcı gibi tüketici olmayan kişilerinde tüketici mahkemelerinde yapılan 
yargılamalarda taraf olabileceğini ifade etmektedir.43 Diğer yandan lafzi 
yorum yapan bir takım yazarlar ise tüketici, tüketici örgütleri ve bakanlık 
dışındaki kişilerin ve kurumların davacı olmayacağını savunmuşlardır44. 

41 Anayasa Mahkemesin 31/05/2007 tarih ve 2007/53 Esas, 2007/61 Karar numaralı 
kararında, 4077 sayılı TKHK döneminde somut norm denetimi yoluyla Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurmak isteyen Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 
mahkeme niteliğine haiz olmaması nedeniyle başvurusunu kabul etmemiştir. Öte yandan 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin E. 2015/10571 K. 2015/8738 tarihli kararında da bu 
husus tekrar edilmiştir. (https://istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=10340 E.T 
8.12.2018)

42 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.180
43 Döner s142 dn.10
44 Döner s142 dn.11 
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Yargıtay’ın her iki yönde de kararları bulunmaktadır45. Anılan tartışmayla 
ilgili olarak tüketici işlemi sayılan bir hususta tüketiciye hakların yasal ta-
kibi aşamasında da koruma sağlaması açısından özel bir mahkeme olan 
tüketici hakem heyetine başvuru hakkı verilmiştir. Öte yandan tüketicinin 
tüketici işlemi sayılan uyuşmazlıklarda aleyhine açılacak davalarda da 
bu usuli korumanın devam etmesi gerekir. Diğer yandan tüketici işlemi 
sayılan bir husustan dolayı tüketici dava açarsa tüketici mahkemesinde 
dava görülecek, tüketiciye karşı dava açılırsa bu dava genel mahkemeler-
de görülecektir. Bu durum tüketici açısından getirilen korumayı ortadan 
kaldıracak niteliktedir. Diğer yandan TKHK m.73 mahkemenin görevini 
belirlerken taraflardan değil tüketici işlemi ve tüketiciye yönelik uygula-
malardan hareket etmiştir. Bu nedenle tüketiciye karşı açılan tüketici iş-
lemi ve ticari uygulamalardan kaynaklanan davalarda, tüketici olmayan 
kişilerin tüketici mahkemelerinde dava açabileceğini kabul etmek gerekir. 

Tüketici yargılamalarında taraflara ilişkin değinilmesi gereken son 
husus bakanlık ve tüketici örgütlerinin taraf sıfatıdır. Bahsedildiği üzere 
TKHK m. 73/6 hükmü “Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları ile Bakanlık; haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlara iliş-
kin hükümler dışında, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna 
aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine 
veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka 
aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici 
mahkemelerinde dava açabilir” düzenlemesini içermektedir. Bu düzenle-
mede yer alan bakanlık TKHK m.2 de gümrük ve ticaret bakanlığı olarak 
belirlenmiş, tüketici örgütleri ise tüketicinin korunması amacıyla kurulan 
dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşları olarak tanımlanmıştır. Kamu 
kurum ve kuruluşlarına ilişkin ise kanunda bir açıklık yoktur. Tüketici 
örgütleri ve bakanlığın dava açmasına ilişkin kanunda yer alan diğer bir 
düzenleme ise TKHK m. 74 hükmüdür. Anılan hüküm “Satışa sunulan 
bir seri malın ayıplı olduğunun tespiti, üretiminin veya satışının durdu-
rulması, ayıbın ortadan kaldırılması ve satış amacıyla elinde bulunduran-
lardan toplatılması için Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri dava 
açabilir” düzenlemesini içermektedir.

Bu açıklamalar ışığında tüketici örgütleri ve bakanlığın tüketici mah-
kemelerinde yapılan yargılamalarda taraf sıfatına haiz oldukları tartış-
masızdır. Öğretide bu hususun bir topluluk davası olup olmadığı tartı-
şılmaktadır. Topluluk davası öğretide bir grubun sınıfın veya topluluğun 
menfaatini korumak amacıyla o topluluğu temsil eden yada topluluk adı-

45 Döner s.143 dn.12 
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na hareket edenlerce açılan ve davanın sonucundan temsil edilen grup 
veya topluluğun yararlandığı dava türü olarak tanımlanmaktadır46. Bu 
açıklamalar ve topluluk davasını düzenleyen HMK m. 113 hükmü çerçe-
vesinde bakanlık ve tüketici örgütlerinin açtığı davaların topluluk davası 
olduğu söylenebilir47. 

6.TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ

Genel olarak HMK’ da iki yargılama usulü öngörülmüştür; yazılı yar-
gılama usulü ve basit yargılama usulü. TKHK’ da ise m.73/4 hükmü “Tü-
ketici mahkemelerinde görülecek davalar 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun Altıncı Kısım hükümlerine göre yürü-
tülür.” düzenlemesini içermektedir. Anılan düzenleme doğrultusunda tü-
ketici mahkemelerinde ve tüketici mahkemeleri sıfatıyla davaların görül-
düğü uyuşmazlıklarda basit yargılama usulü uygulanacaktır. Doktrinde 
ifade edildiği üzere basit yargılama usulü daha çabuk sonuçlandırılması 
gereken daha kısa bir incelemeye ihtiyaç duyan ve daha kolay bir incele-
me ile sonuçlandırılabilecek dava ve işler için kabul edilen bir usuldür48. 
Bu görüş doğrultusunda tüketici yargılamalarının özellikle daha çabuk 
sonuçlandırılması gereken yönünün ağır bastığını söylemek gerekebilir. 
Nitekim tüketici hukuku uyuşmazlıkları da karmaşık ve ayrıntılı inceleme 
gerektirebilen uyuşmazlıklar olabilir. 

Basit yargılama usulüne kısaca değinmek gerekirse, dava açılması ve 
davaya cevap tek dilekçe ile gerçekleşir (HMK m. 317). İddia ve savun-
manın genişletilmesi değiştirilmesi yasağı da bu dilekçelerin verilmesi ile 
başladığı gibi (HMK m. 319) dilekçelerin verilmesi ile dilekçeler teatisi 
aşaması sonuçlanır. Ön inceleme aşamasında eğer dosya üzerinden karar 
verilmesi mümkünse dosya üzerinden karar verilir(HMK m. 320). Hakim 
ön incelemede 1 tahkikatta da en geç birer ay ara ile 2 duruşma yaparak 
tahkikatı sonuçlandırır. Tahkikatın tamamlanmasından sonra, mahkeme 
tarafların son beyanlarını alır ve yargılamanın sona erdiğini bildirerek 
kararını tefhim eder. Taraflara beyanda bulunabilmeleri için ayrıca süre 
verilmez(HMK m.321).

46 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.269
47 Döner s.145 dn.16’da yer alan yazarlar bu bu davaların Anglo Sakson hukuk siteminde 

yer alan topluluk davası olmadığı, Türk Türk hukuk sisteminde zaten mevcut olan bir 
kurumun kavramsal olarak düzenlenmesinden ibaret bulunduğu ifade edilmektedir.

48 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.505
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7. İSPAT YÜKÜ VE DELİLLER

a. İspat Yükü

İspat yükü kavramı “belli bir olayın gerçekleşmiş olup olmadığının an-
laşılamaması yani olayın ispatsız kalması yüzünden yargıcın aleyhte bir 
kararıyla karşılaşmak tehlikesi”49 olarak tanımlanmaktadır. İspat yükü 
objektif ve sübjektif ispat yükü olarak ikiye ayrılmaktadır. Objektif (mad-
di ispat yükü) ispat yükü hükmün temelini oluşturan olayların ispat edi-
lememesi durumunda belirsizlik rizikosunu kimin taşıdığını ifade eder 
50. Sübjektif ispat yükü(şekli ispat yükü) ise vakıaların ispatı için hangi 
tarafın delil sunması gerektiğini belirler, buna delil ikame yükü de denir.

Objektif ispat yüküne ilişkin olarak HMK m.190 “İspat yükü, kanunda 
özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki 
sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir” düzenlemesini getirerek 
ispat yükü kuralını düzenlemiştir. TKHK’ da ise bu genel kuraldan ayrı-
lan bir takım düzenlemeler bulunmaktadır. TKHK’ da ispata ilişkin dü-
zenlemelerde genel olarak ispat yükü tüketici lehine olarak sözleşmeyi 
düzenleyen tarafa bırakılmıştır. Sadece sözleşmeden kaynaklanan uyuş-
mazlıklarda değil kanunun uygulama kapsamında olan tüketiciye yönelik 
uygulamalarda da benzer bir düzenleme ile tüketicinin karşısında olan 
tarafa ispat yükü yüklenerek tüketicinin mağdur olmaması sağlanmıştır .

 Bu özel düzenlemelerden kısaca bahsetmek gerekir. Öncelikle 
TKHK m.4/4 uyarınca “Bu Kanunda düzenlenen sözleşmelere istinaden 
tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, 
sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilme-
si zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde ise, bu 
bilgiler kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir. Bu bil-
gilerin tüketiciye verildiğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyene aittir” hükmü 
getirilmiştir. Anılan düzenleme temel bir düzenleme olup aşağıda aktara-
cağımız üzere kanunda bir çok yerde tüketicinin bilgilendirilmesine mad-
di hukuk bakımından sonuç bağlanmıştır. Bu nedenle kanunda yer alan 
bilgilendirme külfetinin ispatının sözleşmeyi düzenleyen tarafa bırakılmış 
olması tüketicinin lehinedir. 

TKHK m.5 uyarınca haksız şartta, söz konusu hükümlerin haksız şart 
olmadığını sözleşmeyi düzenleyenin yani tüketici olmayan tarafın ispat et-
mesi gerekmektedir. Diğer yandan ayıp hükümlerine ilişkin olarak TKHK 
m.10 uyarınca satıcının ayıptan doğan sorumluluğuna ilişkin özel ispat 

49 Umar, Bilge / Yılmaz, Ejder ; İsbat Yükü, 1. Bası, İstanbul, 1980 s.3
50 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.331



268 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

yükü kuralları düzenlenmiştir. Buna göre “teslim tarihinden itibaren altı 
ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. 
Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir” düzenlemesi 
yer almaktadır. Anılan hüküm HMK m. 190’da yer alan hükümden fark-
lılaştığı gibi konuyu düzenleyen TBK m.223 hükmünden de farklılaşarak 
ispat yükünü tamamen satıcıya bırakmıştır. TKHK m.11 ayıptan dola-
yı satıcıyla birlikte üretici ve ithalatçıyı da sorumlu tutmuş, ithalatçının 
ve üreticinin bundan kurtulmak için ispat külfeti altında olduğunu be-
lirlemiştir. Satışla ilgili açıklanan bu hükümlere benzer nitelikte ayıplı 
hizmetlerde de TKHK m.14 düzenlemesi vardır. Ayrıca kanunun bir çok 
konuda tüketicinin bilgilendirilmesine sonuç bağlamış ve bu bilgilendir-
menin yapıldığının ispatını sözleşmenin diğer tarafına yüklemiştir (TKHK 
m.18,24-43-47-48-49) Öteki yandan sözleşmesel bir ilişki olmasa da hak-
sız ticari uygulamalarda uygulamanın haksız olduğunun ispatı da , uygu-
lamanın haksız olmadığını iddia edene aittir.(TKHK m.62 )

Genel olarak düzenlemeler ispat yükü konusunda tüketicinin değil 
sözleşmenin diğer tarafının ispat yükü altında olduğunu göstermektedir. 
Fakat her durumda ispat yükünün tüketicinin karşısında yer alan tarafa 
ait olacağını söyleme imkanımız bulunmamaktadır. TKHK m.83 kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulanacağını düzenle-
miştir. Dolayısıyla kanunda ispat yükü konusunda açık hüküm olmayan 
hallerde ispat yükü TKHK m. 83 ve HMK m. 190 uyarınca genel hüküm-
lere göre belirlenecektir. 

Sübjektif ispat yükü olan delil ikame yüküne ilişkin bir değerlendirme 
yapacak olursak öğretide sübjektif ispat yükünün söz konusu vakıanın 
gerçekleşmesi halinde lehine hak çıkaran tarafa ait olacağı fakat hakimin 
yargılamanın gidişatına göre delil ikame yükünü belirleyip taraflardan bi-
rine yükleyebileceği belirtilmiştir51. TKHK’ da delil ikame yüküne ilişkin 
özel bir düzenleme olmaması sebebiyle m.83 atfıyla genel hükümler yani 
HMK hükümleri uygulanacaktır. Bu nedenle tüketici uyuşmazlıklarında 
çoğu kez güçlü konumda olup bilgi ve belgeleri elinde bulunduran sözleş-
menin diğer tarafının elindeki belge ve bilgileri HMK m.219 ve m.220 hü-
kümleri uyarınca sunmakla yükümlüdür. Diğer yandan Tüketici Hakem 
Heyetlerine ilişkin olarak TKHK m.69 düzenlemesi “Tüketici hakem he-
yetleri uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, 
ilgili kurum veya kuruluşlardan isteyebilir.” hükmünü içermektedir.

51 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.391
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b.Deliller 

Bir iddianın doğru olup olmadığı konusunda hakimi inandırmak ama-
cıyla başvurulan ispat araçlarına delil denir52. Öğretide deliller kesin ve 
takdiri deliller olarak ikiye ayrılmaktadır. Kesin deliller, şartlarının, hü-
kümlerinin, sonuçlarının kanun tarafından belirlendiği ve bu şartların 
oluşması durumunda hakimin bağlı olduğu, takdir yetkisinin bulunma-
dığı delillerdir53. Kesin delillere kanuni deliller de denilmektedir. Kesin 
delillere örnek olarak HMK m.200’ de düzenlenen senet, HMK m.225’de 
düzenlenen yemin HMK m.303’de düzenlenen kesin hüküm verilebilir. 
Takdiri deliller ise , şartlarının, hükümlerinin kanun tarafında belirlen-
mediği ve hâkimi bağlamayan, hâkimin serbestçe takdir ettiği delillerdir54. 
Takdiri delilere ise örnek olarak , HMK m.288 ‘de düzenlenen keşif, HMK 
m.266’da düzenlenen bilirkişi, HMK m.240’da düzenlenen tanık, HMK 
m.293’de düzenlenen uzman görüşü ve , kanunda düzenlenmemiş diğer 
deliller örnek verilebilir. 

Tüketici mahkemelerinde görülecek tüketici uyuşmazlıklarında uyuş-
mazlık konusu vakıanın hangi tür delillerle ispat edileceğini konusuna 
gelirsek konuyla ilgili TKHK’ da özel bir düzenlemenin bulunmadığını 
belirtmemiz gerekir. TKHK m. 83 düzenlemesi doğrultusunda kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulanması gerekmek-
tedir. Bu nedenle HMK’ da yer alan delillerin niteliğine uygun düştükçe 
Tüketici mahkemelerinde de kullanılabileceğini söylemek gerekir. Öte 
yandan ispat yüküne ilişkin kanunda düzenleme yapıldığı gibi delillere 
ilişkili olarak kanunda TKHK m. 26, m.29 gibi hükümlerde bazı işlemler 
için yazılı talep bildirim gibi şartlar maddi hukukça aranmaktadır. Maddi 
hukukça aranan bu şartlar ispat konusunda da taraflara yardımcı olması-
na rağmen bunlar kanun ile düzenlenmiş birer delil türü değildir. Burada 
HMK’ da yer alan senetle ispat kuralının tüketici uyuşmazlıklarında uy-
gulanıp uygulanmayacağı sorunu gündeme gelebilir. Yukarıda aktarıldığı 
üzere genel hükümler uyarınca kesin delille ispat yükümlülüğü tüketici 
uyuşmazlıkları açısından da geçerli olacaktır. Fakat bu durumun zayıf 
olan tüketici aleyhine sonuç doğurmayacağı açıktır.

Tüketici Hakem heyetlerinde kullanılan deliller incelenecek olursa yö-
netmelikte bu hususla ilgili açık bir düzenleme yoktur. Başvuru başlık-
lı THHY m.11 başvuru esnasında varsa delillerin heyete verilmesinden, 
m.11/4 belgelerin sisteme yüklenmesinden m.22 belgelerle ilişkinin tes-

52 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.402 
53 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.409
54 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.410
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pitinden bahsetmektedir. THHY m.19, 20 ve 21 hükümleri ise bilirkişiye 
ilişkin özel düzenlemeler içermektedir. Düzenlemeler hakem heyetlerinde 
yapılacak incelemelerde hangi tür delillerin kullanacağı konusunda bir 
açıklama içermemektedir. Burada hakem heyetlerinin niteliğinden yola 
çıkarak hangi tür delillerin kullanılacağını tespit edebiliriz. Kanaatimce 
hakem heyetlerinin zorunlu tahkim yolu veya yargısal bir organ olarak 
kabulü kullanılacak delillerin neler olduğu konusunda bir farklılık yarat-
mamaktadır. Her iki ihtimalde de HMK’ da yer alan deliller kullanılabilir. 
Şöyle ki ilk ihtimalde tahkim incelemesinde hangi tür delillerin kullanıla-
cağı hususu açıkça düzenlenmemiş konuyla ilgili HMK m.444 hükmü bu 
kanunun genel hükümlerine atıf yapmıştır. İkinci ihtimale ilişkin olarak 
ise deliller konusunda TKHK’ da açık bir düzenleme yer almamaktadır 
fakat TKHK m.83 hükmü genel hükümlere atıf yapmıştır. Bu itibarla Tü-
ketici Hakem Heyetlerinde HMK’ da yer alan her türlü delilin incelemenin 
niteliğine uygun düştüğü ölçüde kullanılabileceğini söyleyebiliriz. 

c. Tüketici Uyuşmazlıklarında İspat Yükü ve Delil Sözleşmeleri

Tüketici yargılamalarında delil ve ispat yükü sözleşmesi yapılıp yapı-
lamayacağına ilişkin olarak Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar 
Hakkında Yönetmelik hükümlerinde açık bir düzenleme bulunmaktadır. 
EK-1/n bendinde yer alan düzenlemeye göre ; tüketicinin özellikle, hu-
kuki düzenlemelerde öngörülmemiş bir hakeme müracaatını öngörmek, 
gösterebileceği delilleri ölçüsüz derecede sınırlandırmak veya mevcut hu-
kuki düzen uyarınca diğer tarafta olan ispat külfetini tüketiciye yüklemek 
suretiyle tüketicinin mahkemeye gitme veya başka başvuru yollarını kul-
lanma imkanını ortadan kaldıran veya sınırlandıran şartlar haksız şart 
sayılmıştır. Öncelikle anılan yönetmelik hükmü olmasa dahi TKHK m.5 
uyarınca bu sonuca ulaşılabilirdi. Yönetmelik hükmü incelenecek olursa 
ispat külfetinin yer değiştirilmesi amacıyla yapılan sözleşmelerin geçersiz 
olması için tüketicinin mahkemeye gitme veya başka başvuru yollarını 
kullanma imkanını ortadan kaldırması şartı aranmış, delil sözleşmeleri-
nin geçersiz olabilmesi için delilleri ölçüsüz derecede sınırlandırma şartı-
nı öngörmüştür. Öncelikle ispat külfetine ilişkin bazı yazarlar zayıf olanı 
korumak maksadıyla genel işlem şartları yoluyla bu sözleşmenin yapıla-
mayacağını belirtmişlerdir55. Delil sözleşmesine ilişkin olarak ise HMK m. 
193/2 de yer alan “Taraflardan birinin ispat hakkının kullanımını imkân-
sız kılan veya fevkalade güçleştiren delil sözleşmeleri geçersizdir.” hük-
mü yönetmelikte belirtilen hususu içermektedir. Yönetmelik hükmünden 
söz konusu sınırlamalara uyarak tarafların ispat yükü sözleşmeleri veya 

55 Ayvaz, Sema Taşpınar; Medeni Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, 1. Bası, 2001 
s.238
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delil sözleşmeleri yapabileceği çıkarılabilir. Oysa çoğu zaman tüketicinin 
sözleşme şartlarını tartışma ve görüşme imkanı bulunmamaktadır, bu 
hallerde sözleşmede yer alan kayıtlar TKHK m.5’e göre haksız şart sa-
yılmaktadır. Bu nedenle her ne kadar yönetmelik ve pozitif hukukumuz 
çerçevesinde bu tarz anlaşmaların yapılabilmesi teorik olarak mümkünse 
de pratik olarak uygulanma olanağı yoktur. 

8. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA YARGILAMA GİDERLERİ VE 
HARÇLAR

6502 sayılı TKHK’ da yargılama giderlerine ilişkin istisnai düzenle-
meler hariç genel ve farklı bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle 
TKHK m. 83 düzenlemesine göre genel hükümler uygulanacak ve aleyhine 
hüküm verilen taraf yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır. Uygula-
mada yargılama giderleri konusunda sorun çıkmamasına rağmen, yargı-
lama ücretlerine dahil olan ilam vekalet ücretlerine ilişkin olarak, tüketici 
aleyhine ilam vekalet ücretine hükmedilemeyeceği yanılgısı bulunmakta-
dır. TKHK’ da ilam vekalet ücretlerine ilişkin olarak TKHK m.73/3’te tü-
ketici örgütleri üst kuruluşunca açılacak davalarda aleyhe hükmedilen 
vekalet ücretinin bakanlıkça karşılanacağı ve TKHK m. 70/6 hükmünde 
hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz da-
valarında kararın iptali durumunda tüketici aleyhine nisbi vekalet ücreti 
hükmedileceğine yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. TKHK m.73/3 ge-
nel hüküm olan HMK m.326’dan farklılaşarak yargılama giderlerinden 
bakanlığın sorumlu olduğunu düzenlemektedir. Diğer yandan TKHK m. 
70/6 düzenlemesi ise tüketici yargılamalarında da ilam vekalet ücretine 
hükmedileceğini vurgulamasına rağmen madde gerekçesinde belirtildi-
ği üzere tüketiciyi hak arama konusunda cesaretlendirmek maksadıyla 
ödenecek vekalet ücretinin nisbi olduğunu hüküm altına almıştır. Anılan 
düzenlemeler haricinde TKHK m.83 uyarınca ilam vekalet ücreti genel 
hükümlere göre belirlenecektir. 

TKHK m.73/3 hükmü “Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak 
davalarda bilirkişi ücreti ve davanın davacı aleyhine sonuçlanması duru-
munda, hükmedilen vekâlet ücreti Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı 
aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil oluna-
rak bütçeye gelir kaydedilir” düzenlemesini içermektedir. Bu itibarlar bu 
düzenleme sadece ilam vekalet ücreti değil bilirkişi ücretinin tahsili açı-
sından da genel hükümlere göre farklılaşmaktadır. Kanunda açıkça ifade 
edildiği üzere kararın tüketici örgütü aleyhine sonuçlanması durumunda 
bilirkişi ücreti de bakanlıkça karşılanacaktır. 
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Yargılama giderlerine ilişkin son farklı düzenleme Tüketici Hakem He-
yetleri’ne ilişkin olarak TKHK m.70’de yer almaktadır. Hükme göre ha-
kem heyetlerinde görülen uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti 
tarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücret-
leri Bakanlıkça karşılanır. Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması 
durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre karşı taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilecektir. 

Harçlar konusunda ise daha önce üzerinde durduğumuz TKHK m.73/2 
düzenlemesi “Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık, tüketiciler ve tü-
ketici örgütleri tarafından açılan davalar 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı 
Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır” düzenlemesini içer-
mektedir. Anılan düzenleme doğrultusunda tüketici mahkemelerinde açı-
lan davalar için tüketici, tüketici örgütleri ve bakanlık harç ödemeyecek-
lerdir. Buna karşın tüketici olmayan kişilerin açacakları davalar harca 
tabi olacaktır. 

9. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Öğretide alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, uyuşmazlıkların 
çözümü amacıyla mahkemelerce yürütülen dava yoluna alternatif olarak 
hizmet eden ve genellikle tarafsız, nesnel bir üçüncü kişilerin katkısı yö-
netilen usuller topluluğu olarak tanımlanmaktadır56. Diğer yandan öğreti-
de alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hızlı, ucuz, gönüllü, taraf-
ların menfaatine odaklanan kişisel yaklaşımlarla gizlilik ve güven içimde 
çözüm sunma niteliğine sahip olduğu ifade edilmiştir57. Son dönemlerde 
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, mahkemelerin iş yükünün fazla-
lığı, dava sürecinin uzun ve masraflı olması nedeniyle yaygınlaşmıştır58. 
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri çoğu kamu düzeninden olmayan 
uyuşmazlıkları adli bir sorun olmadan önce çözmeyi amaçlamaktadır59. 
Bu nedenle kamu düzenini ilgilendiren uyuşmazlıklar örneğin ceza huku-
ku uyuşmazlıkları veya idare hukuk uyuşmazlıkları gibi uyuşmazlıklar-
da uygulanmayacağı düşünülse bile bu alanlarda dahi uygulanmaktadır. 
Ceza muhakemesinde yer alan uzlaşma ve idari sözleşmelerde yer alan 
tahkim kayıtları bunun en büyük örneğidir. Bu itibarla zayıf olan tüketici-
yi korumak amacıyla getirilen ve kamusal nitelikli hükümler içeren TKHK’ 
dan kaynaklanan uyuşmazlıklarda da alternatif uyuşmazlık çözüm yön-

56 Uyumaz, Alper ; Tüketici Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm 
Yolları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C:20 S:1, 2012 s.105 

57 Pekcanıtez/Atalay/Özekes s.672-673
58 Uyumaz s.106
59 Uyumaz s.106
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temlerine başvurulması mümkün olabileceği düşünülse de mevcut pozitif 
düzenlemeler buna sınırlı olarak cevaz vermektedir. Nitekim TKHK’da 
hakem heyetlerine başvuru zorunluluğunu düzenleyen m.68/5 fıkrası “Bu 
madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm 
mercilerine başvurmasına engel değildir.” hükmünü içermektedir. Ka-
nunda yer alan hüküm hakem heyetlerine başvuru zorunluluğunu düzen-
leyen madde içerisinde yer almaktadır. Öğretide bu konuyla ilgili olarak 
sadece Tüketici Hakem Heyetlerinin görev alanına giren uyuşmazlıklar 
için hakem heyetlerine başvurulabileceğini bunun dışında tüketici mah-
kemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklar için alternatif uyuşmazlık 
çözüm yöntemlerine başvurulamayacağı söylenmektedir60. Nitekim bu ko-
nuda Yargıtay’ın 4077 Sayılı Kanun döneminde verilen ve halen geçerliliği 
olan içtihatları Tüketici mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklarda 
alternatif çözüm yöntemlerine başvurma imkanı tanımamaktadır61. 

10. SONUÇ 

Tüketici uyuşmazlıklarının çözümü açısından kanunda öngörülen iki 
organ olan tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinin ve tüketici 
yargılamalarının kendi özgü düzenlemelerin açıklanması yoluyla tüketici 
uyuşmazlıklarının çözüm yolunun aktarıldığı bu çalışmada öncelikle gö-
rev ve yetki olarak genel hükümlerden farklılaşan noktalara değinilmeye 
çalışılmıştır. Bu hususta belirtilmelidir ki; Yargıtay’ın göreve ilişkin olarak 
TKHK’ nın kapsamını daraltacak şekilde verdiği kararlar açıkça kanuna 
aykırı olduğu gibi, kanunun amaçlarından biri olan tüketicinin hak arama 
konusunda cesaretlendirilmesi anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Tam tersi-
ne göreve ilişkin hatalı kararların verilmesi nedeniyle uyuşmazlığın hangi 
mahkemede görüleceği muamma haline gelmiş, anılan kararlar nedeniyle 
yargılamalar uzamıştır. Bu nedenle göreve ilişkin hususlarda belirsizliğin 
sona erdirilmesi ve tüketici yargılamalarının hızlandırılması gerekliliğini 
ifade etmek gerekir. Diğer yandan çalışma kapsamında ele alınan yetki 
ve taraflar konusunda doktrin ve uygulamada artık çok fazla tartışma-
nın bulunmadığını belirtmek gereklidir. İspat ve deliller konusunda ise 
TKHK’ da özel düzenlemelerin bulunmaması bu hususta karışıklığa ne-
den olmasına rağmen maddi hukukça getirilen karineler yoluyla tüketici 
ile tüketici olmayan arasındaki hak dengesinin gözetilmiş olduğunu fakat 
yine de delil ve ispata ilişkin özel düzenlemelerin yer almasının daha isa-
betli olacağını düşünmekteyim. 

60 Özmumcu s.835
61 Özmumcu s.834 dn.4 de yer alan Yargıtay 13. HD. 2008/6195 K. 2008/12026 T. 

20.10.2008 sayılı Kararı ile Yargıtay 13.HD 25.09.2008 tarihli ve E.2008/3492, 
K.2008/11120 sayılı Kararı.
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Bu makale içerisinde çok kısa yer verdiğimiz tüketici uyuşmazlıkla-
rında alternatif çözüm yöntemlerine ilişkin olarak, alternatif uyuşmazlık 
çözüm yöntemlerinin tüketici uyuşmazlıkları açısından daha etkili çözüm 
sağlayabileceğini söylemek gerekir. Özellikle mevcut pozitif hukukumuz-
da iş hukuku ve ticari uyuşmazlıklar için getirilen zorunlu arabuluculuk 
uygulamasının bu alanlardan ziyade tüketici hukuku alanında daha etki-
li sonuç doğuracağını düşünmekteyim. Nitekim hızlı bir şekilde çözüme 
ulaşmak isteyen ve çoğu zaman dava açmakta çekingen olan tüketici ile 
prestij kaybına uğramak istemeyen, dava süreci için emek ve masraf sarf 
etmek istemeyen satıcı veya sağlayıcıların uzlaşma zemininde buluşması 
daha olasıdır. 

Son olarak tüketici hakem heyetlerinin niteliği, görevli olduğu uyuş-
mazlıklar, yapısı ve hakkındaki tartışmaların ele alındığı bu çalışma son-
rasında bu hakem heyetlerinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacını belirt-
mek gereklidir. Nitekim mahkeme olmadığı açık olan bu kurumun aynı 
zamanda anayasaya aykırı olduğu da açıktır. Diğer yandan bu alandaki 
uyuşmazlık sayısının fazlalığı da bu kuruma olan ihtiyacı ortaya çıkar-
maktadır. Fiilen yargılama yapan bu kurumun hukuka uygun hale ge-
tirilmesi hukuk devleti ilkesinin uyarınca bir gereklidir. Öte yandan bu 
kurum yerine arabuluculuk gibi ihtiyari çözüm yöntemlerinin de etkili 
olabileceği kanaatindeyim. Aksi takdirde yargının iş gücünün fazlalığı 
nedeniyle böyle bir kurum ile uyuşmazlığı çözmek, problemleri ortadan 
kaldırmak yerine daha da artırmaktadır. Bu nedenle niteliği, hukuka uy-
gunluğu, adilliği tartışmalı olan bu kurumun yeniden gözden geçirilmesi 
gereklidir. 
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA 
BİREYSEL BAŞVURU ve MÜLKİYET HAKKI

Berrak Burçin DİLAVER1

I. GİRİŞ 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, adil yargılanma hakkından sonra 
en fazla sayıda ihlal kararını mülkiyet hakkına ilişkin olarak vermiştir.2 
Buna paralel şekilde mülkiyet hakkına dair şikayetlerin Türkiye’de de 
bireysel başvuru yoluyla Anayasa mahkemesinin önüne sıkça gelmesi ola-
sıdır. 

Elinizdeki çalışmada Anayasa Mahkemesi kararları ışığında Mahke-
me’nin mülkiyet hakkına ilişkin yaklaşımı incelenecektir. Bu amaçla, ilk 
bölümde Mahkemenin mülkiyet hakkının nitelendirilmesine dair yaklaşı-
mı konu alınmıştır. Görüleceği üzere, başvurucunun uğradığı ekonomik 
zarar esas olarak başka bir temel hak ve özgürlüğün ihlali sonucu doğ-
muşsa, Mahkeme başvuruyu bu diğer hak açısından incelemeketedir. 

İkinci bölümde, Mahkeme’nin önüne gelen bireysel başvurular hak-
kında kabul edilebilirlik denetimin incelenmesi yer alacaktır. Üçüncü bö-
lümde, Mahkemenin başvuruları esas yönünden incelenmesine geçilecek-
tir. Her ne kadar başvuru hakkında esas incelemesine geçilebilmesi için 
başvurunun kabul edilebilirlik şartlarını yerine getirmesi gerekiyorsa da, 
uygulamada her iki inceleme birarada yapılmaktadır. 

Son bölüm, konunun kısa bir özetini ve değerlendirmesini içermektedir. 

II. HAKKIN NİTELENDİRMESİNE DAİR ANAYASA MAHKEMESİ-
NİN YETKİSİ

Anayasa Mahkemesi öncelikle başvurunun konusu olan eylem veya 
işlemle ilgili şikayetin özünün hangi haklara yönelik olduğunu tespit et-
melidir. Bu açıdan Mahkeme, başvurucunun ihlal iddialarına ilişkin ni-
telendirmesi ile bağlı değildir. Mahkeme, hukuki nitelendirmeyi kendisi 
yaparak uygun gördüğü hak kapsamında inceleme yapar. Mülkiyet hakkı 
açısından, eğer başvurucunun uğradığı ekonomik zarar bir başka hakkın 
ihlali nedeniyle oluşuyorsa, Anayasa Mahkemes olayı genellikle bu diğer 
hak veya haklar açısından incelemektedir. 

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyo-
lojisi Anabilim Dalı

2 http://echr-online.info/right-to-property-article-1-of-protocol-1-to-the-echr/introduction/
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Örneğin başvurucu, İcra emrinin iptali talebiyle açılan davada, İş Mah-
kemesinin, kendisini İcra Mahkemesi yerine koyarak hüküm tesis etme-
sinin yasanın emredici kurallarına açıkça aykırı olduğunu ve karara göre 
alacaktan daha fazla miktarda bir parayı karşı tarafa ödemek zorunda 
kaldığından mülkiyet hakkının da zedelendiğini ileri sürmüştür. Anayasa 
Mahkemesi’ne göre başvurucunun ileri sürdüğü iddiaların özü, söz ko-
nusu kararın adil olmadığı hususu ile ilgilidir ve bu nedenle başvuru, 
mülkiyet hakkı yerine adil yargılanma hakkı kapsamında incelenmelidir.3

Yine bir diğer başvuruda başvurucular, kusuru nedeniyle yakınları-
nın ölümüne neden olan doktor aleyhine açtıkları tazminat davasının 
husumet yönünden reddedilmesi nedeniyle tazminat hakkından yoksun 
kaldıklarını, bu nedenle mülkiyet haklarınnın ihlal edildiğini ileri sür-
müşlerdir. Anaysa Mahkemesi’ne göre başvurucuların iddiaları; yaşam 
hakkı kapsamında gerekli tazminin sağlanamaması hususu ile ilgilidir. 
Bu sebeple başvurucuların Anayasa’nın 35. maddesinin ihlal edildiğine 
ilişkin iddialarını, Anayasa’nın 17. maddesinde tanımlanan yaşam hakkı 
kapsamında incelemiştir.4

III. KABUL EDİLEBİLİRLİK DENETİMİ

A. Anayasa Mahkemesinin Yetkisi

1. Zaman Bakımından Yetki

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun’un geçici 1. maddesinin (8) numaralı fıkrası5 uyarınca 
Anayasa Mahkemesi yalnızca 23/9/2012 tarihinden sonra kesinleşen ni-
hai işlem ve kararlar aleyhine yapılan bireysel başvuruları inceleyebilir. 
Bu şart niteliği itibarıyla kamu düzenine ilişkin olup6, Anayasa mahkeme-
si bu tarihten önce kesinleştiği anlaşılan kararların zaman bakımından 
yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna hükmetmektedir. Yine 
Mahkeme, zaman bakımından yetkisinin, başlangıcı olarak belirlenen ke-
sin tarihten geriye yürür şekilde uygulanmamasını hukuk güvenliği ilkesi-
nin bir gereği saymıştır.7

Taşınmazının kıyıda kalması nedeniyle 1997 yılında mahkeme kararı 
ile tapu kaydı silinen başvurucunun, taşınmaz üzerindeki bina hakkında 

3 2013/1876 T. 8.9.2015. 
4 2013/7969 T. 8.9.2015.
5 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 

Hakkında Kanun, geçici md. 1/(8):
 “Mahkeme, 23/9/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine ya-

pılacak bireysel başvuruları inceler.”
6 Ör. bkz. 2013/8880 T. 6.10.2015 para. 24. 
7 A.e. para. 25.
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yıkım kararı çıkmasına rağmen 18 yıl boyunca binada oturmasına hazi-
nenin zımnen izin verdiğini ve zararın yıkım tarihinde ortaya çıktığını öne 
sürerek zararın tazmini için 2010 yılında açtığı dava zamanaşımı nede-
niyle reddedilmiştir. Bunun üzerine başvurucu, kendisine herhangi bir 
ödeme yapılmaksızın taşınmasızının elinden alındığı, dolayısıyla mülkiyet 
hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. 
Mahkeme, Anayasa ve AİHS’nin ortak koruma alanında yer alan mülki-
yet hakkının mevcut mal, mülk ve varlıkları korumaya yönelik olduğuna, 
başvurucunun sözkonusu taşınmaz ile ilişkisinin 1992 yılında kesildiğine 
ve 2012 yılında kesinleşen mahkeme kararıyla reddedilen tazminat talebi-
nin mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar vermiş-
tir. Sonuç olarak Mahkeme, 1992 yılında kesinleşen mahkeme kararıyla 
taşınmaz ile ilişkisi kesinlen başvurucunun talebinin zaman bakımından 
yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmiştir.8

Mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası ile yapılan bir diğer başvuruda 
başvurucu, otel inşaatının yıkımına dair Belediye encümen kararının de-
ğerlendirilmesi için idareye yaptığı başvurunun zımnen reddildiğini, zım-
ni red işleminin iptali için açtığı davanın esasa girmeden kesin hüküm 
nedeniyle reddedildiğini, ortada süregiden bir ihlal olduğu için Anayasa 
Mahkemesinin zaman bakımından yetkisizliğinin söz konusu olmadığını 
ileri sürmüştür. Anayasa Mahkemesi konuya ilişkin kararında, kesinle-
şen mahkeme kararlarından sonra, kararların yerine getirilmesi konu-
sunda yetkisi bulunmayan kurum veya organlara başvurularak davanın 
canlandırılmasının ve başvurunun zaman bakımından yetki kapsamına 
alınmasının mümkün olmadığına hükmetmiştir.9 

2. Kişi Yönünden Yetki

6216 sayılı Kanun’un 46. maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre kamu 
tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. 

Kanunun bu açık düzenlemesi ışığında Anaysa Mahkemesi, Köy muh-
tarlığının mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel baş-

8 2012/1144 T. 8.4.2015.
9 “Olağan kanun yollarına başvurulması sonucu kesinleşen mahkeme kararlarından son-

ra, kararların yerine getirilmesi konusunda yetkisi bulunmayan kurum veya organlara 
başvuruda bulunulması etkili bir başvuru yolu olmadığı gibi, bu başvurunun reddine 
karar verilmesi de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilmek için yeni 
bir hak ve yetki vermeyecektir. Tüketilen yolun Anayasa Mahkemesi önündeki başvu-
ruya konu olan duruma çözüm getirme, başka bir ifadeyle Anayasa’yı ihlal ettiği iddia 
edilen hususun düzeltilmesini ve ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlayabilme özelliğine 
sahip olması gerekir. Mahkeme, başvuru konusu olaya etkin bir çözüm sunacak yetkisi 
olmayan kurum ve organlara başvurularak davanın canlandırılmasına ve başvurunun 
zaman bakımından yetki kapsamına alınmasına izin vermemektedir.” 2014/5259 T. 
12.3.2015, para28.
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vurunun kişi yönünden yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna 
hükmetmiştir.10

AİHS’e ek Protokol 1 madde 1’e göre hakkın öznesi hem gerçek hem 
tüzel kişiler olabilir. Hatta AİHS sistemi içinde yalnızca mülkiyet hakkına 
ilişkin düzenlemede açıkça tüzel kişilere yer verilmiştir.11 Bireysel başvu-
ru açısından, özel hukuk tüzel kişileri tüzel kişiliğe ait haklarının ihlali 
gerekçesi ile başvurabilmektedir. Kendi tüzel kişilikleri ile ilgili olmayan 
üyelere yönelik ihlal iddiaları ise başvurunun kapsamı dışındadır.12 

3. Konu Bakımından Yetki

6216 sayılı Kanun md.45/1’e göre, Anayasa Mahkemesi’nin önüne ge-
len bir bireysel başvuruyu değerlendirebilmesi için her şeyden önce hem 
Anayasa’da hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde korunan bir 
temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine ilişkin bir iddianın olması ge-
rekir. Bu bağlamda mülkiyet hakkı, Anayasa’nın Temel Haklar ve Ödev-
ler Başlıklı İkinci Kısmında yer alan 35. maddede ve AİHS’e Ek 1 No.’lu 
Protokol’ün 1. maddesinde düzenlenmiştir ve ihlali durumunda bireysel 
başvuruya konu olabilir.

Mülkiyet hakkının ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulunan kimse, 
önce böyle bir hakkının var olduğunu kanıtlamak zorundadır.13 Bu açı-
dan, hangi menfaatlerin Anayasa ve Sözleşme ile korunan mülkiyet hakkı 
kapsamına girdiğinin belirlenmesi gerekir.

Anayasa ve Sözleşme’nin ortak koruma alanındaki mülkiyet hakkının, 
özel hukukta veya idari yargıda kabul edilen mülkiyet hakkı kavramından 
farklı bir anlam ve kapsama sahip olduğu ve bu nedenle yasal düzenle-
meler ile yargı içtihatlarından bağımsız özerk bir yorum ile ele alınması 
gerektiği belirtilmiştir.14 

a. Kural: Sahip Olunan Bir Mülkün Varlığı 

Anayasa Mahkemesi’ne göre, “Anayasa ve Sözleşme’nin ortak koruma 
alanında yer alan mülkiyet hakkı; mevcut mal, mülk ve varlıkları koruyan 
bir güvencedir.”15 Kural olarak, “bir kişinin hâlihazırda sahibi olmadığı 

10 2013/4291 T. 9.9.2015.
11 Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 7. 

bs., İstanbul, Legal, 2010 s. 982.
12 Ebru Karaman, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu, İstanbul, 

On İki Levha, 2013, s. 136.
13 Örneğin bkz. 2013/8032 T. 9.9.2015, Benzer yönde AİHM kararları için bkz. Pistorova/

Çek Cumhuriyeti, B. No: 73578/01, 26/10/2004.
14 2013/8032 T. 9.9.2015.
15 A.e., para. 26.
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bir mülkün mülkiyetini kazanma hakkı, kişinin bu konudaki menfaati 
ne kadar güçlü olursa olsun Anayasa ve Sözleşme›yle korunan mülkiyet 
kavramı içerisinde değildir.”16

AİHM’e göre Protokol 1 md. 1 ile koruma altına alınan mülkiyet “her 
türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile maddi ve gayri maddi mamelek ile ilgi-
li haklardır”.17 Mevcut bir mülkun varlığının yanısıra kesin bir şekilde ta-
nımlanmış alacak haklarının da Anayasa ve Sözleşme’de korunan mülki-
yet hakkı kapsmına girdiği kabul edilmektedir.18 Böylece hisseler, patent 
hakları, sözleşmeden kaynaklanan haklar, mahkemece hükme bağlanan 
borçlar mülkiyet hakkı kapsamına dahildirler.19

Anayasa ve Sözleşme’nin koruması kapsamındaki mevcut mülkün ve 
kesinleşmiş alacak haklarının varlığı, bu değerlere ilişkin mülkiyet hak-
kının başlangıcı ve sona ermesi her bir olayda dava konusu malvarlığı de-
ğerine ilişkin ulusal mevzuata ve içtihada dayanılarak tespit edilmektedir.

b. İstisnası: Meşru Bir Beklenti

Anayasa Mahkemesi belli durumlarda, bir ekonomik değer veya icrası 
mümkün bir alacağı elde etmeye yönelik meşru bir beklentinin, Anayasa 
ve Sözleşme’nin ortak koruma alanında yer alan mülkiyet hakkı güvence-
sinden yararlanabileceğini kabul etmektedir: 

“Meşru beklenti, makul bir şekilde ortaya konmuş icra edilebilir bir 
iddianın doğurduğu, ulusal mevzuatta belirli bir kanun hükmüne veya 
başarılı olma şansının yüksek olduğunu gösteren yerleşik ve istikrarlı bir 
yargı içtihadına dayanan, yeterli somutluğa sahip nitelikteki bir beklenti-
dir. Meşru beklentiden söz edebilmek için bir uyuşmazlık ya da ciddi bir 
iddianın varlığı yeterli değildir, iç hukukta yasa ya da yerleşik içtihada da-
yalı yeterli temeli olan bir beklenti bulunması gerekir. Dolayısıyla Anayasa 
ve Sözleşme’nin ortak koruma kapsamında olan meşru beklentiye dayalı 
mülkiyet hakkının tespiti, mevcut hukuk sisteminde iddia edilen mülki-
yet iddiasının tanınmasına bağlı olup bu tanıma, mevzuat hükümleri ve 
yargı kararları ile yapılmaktadır.”20

16 A.e.
17 Gemalmaz, a.g.e., s. 984.
18 2013/1262 T. 9.9.2015, para.33. Somut olayda Mahkeme; belediyenin, başvurucunun 

mahkeme kararı ile kesinleşen alacağını ödemeyip kamu mallarının icra edilemez olu-
şundan yararlanmasını mülkiyet hakkının ihlali olarak nitelendirmiştir. 2013/ 4824 
T.25.2.2015. AİHM de yargı kararlarının icrasının geciktirilmesini mülkten barışçıl ya-
rarlanma hakkına müdehale olarak kabul etmektedir. Burdov/ Rusya, B. No: 59498/00, 
7/5/2002, para. 40.

19 Gemalmaz, a.g.e., s. 984.
20 2013/1262 T. 9.9.2015.



281AYM Kararları Işığında Bireysel... • Av. B. B. DİLAVER

c. Örnek Kararlar

İncelemeye konu olan ilk kararda, boşanma sonrası fiilen eski eşiyle 
birarada yaşayan başvurucu, meselenin anlaşılması üzere SGK’nın, kendi-
sine yersiz yere yetim aylığı ödendiği gerekçesiyle ödemeyi durdurmasının 
ve ödenen meblağın geri alınmasına yönelik işlemlerin mülkiyet hakkını-
nın ihlal ettiği iddiasındadır. Anayasa Mahkemesi Anayasa ve Sözleşme’de 
düzenlendiği haliyle mülkiyet hakkının boşanmış kadınların yetim aylığı 
almasına ilişkin herhangi bir güvence sağlamadığını tespit etmiştir. Bunun 
yerine meseleyi yetim aylığı alma konusunda mülkiyet hakkı kapsamında 
meşru beklentinin olup olmadığı yönünden incelemiştir. Mahkeme, ilgili 
5510 sayılı Kanun’un 96. maddesinin boşandıktan sonra fiilen birlikte 
yaşayana eşin yetim aylığı almayacağı ve bu şekilde yapılan ödemelerin 
geri alınacağını açıkça düzenlemesi nedeniyle bu hükmün başvurucu için 
“anlaşılabilir, ulaşılabilir ve öngörülebilir” olduğunu, aksi yönde yerleşik 
yargı içtihatlarının da bulunmadığını, bu nedenle meşru bir beklentinin 
varlığına dayanak olabilecek somut bir beklentinin olmadığını; sonuç ola-
rak başvurucunun yetim aylığı beklentisinin mülkiyet hakkının koruma 
kapsamına girmeyeceği gerekçesiyle başvuru hakkında konu bakımından 
yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.21 

Konuyla ilgili ikinci bir karar, başvurucunun hak ettiği emekli ikrami-
yesinin güncel katsayılar yerine emekli olduğu tarihteki katsayılar üzerin-
den hesaplanmasının mülkiyet hakkının ihlali olup olmadığına yöneliktir. 
Burada da Mahkeme, Anayasa ve Sözleşme’de korunan mülkiyet hakkı-
nın belirli bir miktar emeklilik ikramiyesi almaya yönelik bireylere bir gü-
vence sağlamadığını kabul ettikten sonra, bu kuralın bir istisnasını oluş-
turabilecek şekilde başvurucunun emekli ikramiyesini güncel katsayılarla 
ödenmesi beklentisinin meşru bir beklenti sayılmasına yetecek kanuni ve 
içtihadi dayanakların mevcut olup olmadığıdır. 

Başvurucu iddiasına dayanak olarak katsayıların hesaplandığı tarihte 
uygulanan Kanun hükmünün sonradan Anayasa Mahkemesi iptal kara-
rı ile yürürlükten kalkmasını göstermiştir. Hukuki kesinlik ilkesi gereği 
AYM iptal kararlarının geçmişe dönük hak doğurucu etkide bulunmaması 
şeklindeki kanun maddesine dayanan Mahkeme, bu nedenle başvurucu-
nun talebinin kanunlar ve mahkeme içtihatlarıyla desteklenmediğini, bu 
nedenle başvurucunun beklentisinin mülkiyet hakkı kapsamında korun-
masının mümkün olmadığına karar vermiştir.22

21 2013/8032 T. 9.9.2015.
22 2013/8032 T. 9.9.2015, para.26.
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B. Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmama Şartı

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun’un 48. maddesinin 2. fıkrasına göre “Mahkeme, ... açık-
ça dayanaktan yoksun başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir.” 

Açıkça dayanaktan yoksun olma, iddia konusu hakka yönelik açık ve 
görünür bir ihlalin olmaması durumudur. Örneğin bir davada başvurucu, 
kamulaştırmaya konu taşınmazının bedelinin tespiti ve tescili davasında 
taşınmazın rayiç değerinin, 2942 sayılı Kanun’un 11/(f) maddesine aykırı 
şekilde taşınmazın bulunduğu ilçenin yanında komşu ilçeler ile Karaman 
ili tarım müdürlükleri verilerinin ortalaması kullanılarak olması gere-
kenden düşük belirlendiğini öne sürmüştür. Böylece iddia, Anayasa ile 
korunan mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin bu hakkın ihlalini oluş-
turmaması için aranan şartlardan kanunilik ilkesine aykırılık yönünden 
incelenmiştir. 

Aşağıda daha ayrıntılı inceleneceği üzere kanunilik şartı, öngörülebilir-
lik ve belirlilik ilkeleri ışığında değerlendirilir. Anayasa Mahkemesi konu 
ile ilgili kararında, ilgili kanun lafzında kullanılan “mevki” kelimesinin 
benzer özelliklere sahip geniş toprak parçaları anlamında kullanıldığı ve 
her zaman ilçe anlamına gelmeyebileceğini, Yargıtay’ın 2003 yılından iti-
baren itiraza konu yöntemin kullanılmasını yerleşik içtihat olarak benim-
sediğini ; dolayısıyla 2006 yılından beri istikrarlı olarak uygulanan bu 
yöntemin başvurucu açısından öngörülebilir durumda olduğuna hükmet-
miştir. Kısaca kanun ve mahakeme içtihatlarına uygun yapılan bir müda-
halenin, kanunilik ilkesini çiğnediği yolundaki iddiayı açıkça dayanaktan 
yoksun bulunmuştur.23 

Yine aynı davada başvurucu ayrıca, iki aşamada ödenen kamulaştırma 
bedeline faiz ödenmediği ve böylece mülkiyet hakkının ihlal edildiğini öne 
sürmüştür. Müdahalenin ölçülülüğü şartı açısından incelenen meselede 
Mahkeme, enflasyon nedeniyle kaybedilen değerin toplam kamulaştırma 
bedeline oranının % 6,1 olduğunu hesaplamış, bu orandaki değer kay-
bının başvurucu üzerine orantısız ve aşırı bir yük getirmediğine kanaat 
getirerek açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle davanın kabul edil-
mezliğine karar vermiştir.24

23 2014/776 T. 12.3.2015.
24 2014/776 T. 12.3.2015. Belirtmek gerekir ki hem AiHM hem AYM kamulaştırma be-

delinde enflasyon nedeniyle meydana gelen hissedilir değer kayıplarını telafi edilecek 
şekilde faiz ödenmemesini mülkiyet hakkının ihlali olarak nitelendirmektedir; Ör. bkz. 
2013/4523 T. 6.10.2015. Bununla birlikte AİHM de, kamulaştırma bedelinde meydana 
gelebilecek küçük ve makul aşınmaları hata payı olarak almakta ve amaçlanan kamu 
yararı karşısında bunların adil dengeyi bozmayarak mülkiyet hakkının ihlal edilmediği-
ne kanaat getirmektedir. Bkz. Arabacı/Türkiye, B. No: 65714/01, 7/3/2002.



283AYM Kararları Işığında Bireysel... • Av. B. B. DİLAVER

C. İdari Ve Yargısal Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması

Anayasa’nın 148. maddesinin üçüncü fıkrası25 ile 6216 sayılı Kanun’un 
45. maddesinin 2. fıkrası26 uyarınca Anayasa Mahkemesine bireysel baş-
vuruda bulunmak için ihlale neden olduğu iddia edilen işlem veya eylem 
için idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının tüketilmiş olması ge-
rekir.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, ikincil nitelikte bir kanun yo-
ludur. Devlet organlarının saygı göstermekle yükümlü oldukları Temel 
Hak ve Özgürlüklerin ihlal edilmesi durumunda öncelikle yetkili idari 
mercilere ve derece mahkemelerine başvurulmalıdır. Ancak hak ihlalleri-
nin genel yargı mercilerinde olağan kanun yolları ile çözüme kavuşturul-
madığı durumda bireysel başvuru yolu ile Anayasa Mahkemesine başvu-
rulabilir. 

Anayasa Mahkemesi konu ile ilgili içtihadında şöyle demektedir: 

“Bireysel başvuru yolunun ikincil niteliği gereği Anayasa Mahkemesine 
bireysel başvuruda bulunabilmek için öncelikle diğer başvuru yollarının 
tüketilmesi zorunludur. Bu ilke uyarınca, başvurucunun Anayasa Mah-
kemesi önüne getirdiği şikâyetini öncelikle ve süresinde yetkili idari ve 
adli mercilere usulüne uygun olarak iletmesi ve bu konuda sahip olduğu 
bilgi ve kanıtlarını zamanında bu makamlara sunması ve aynı zamanda 
bu süreçte dava ve başvurusunu takip etmek için gerekli özeni göstermiş 
olması gerekir... Bireysel başvurunun ikincil niteliğinin bir sonucu olarak 
olağan kanun yollarında ve genel mahkemeler önünde dayanılmayan iddi-
alar Anayasa Mahkemesi önünde şikâyet konusu edilemeyeceği gibi genel 
mahkemelere sunulmayan yeni bilgi ve belgeler de Anayasa Mahkemesine 
sunulamaz.”27

Somut olayda başvurucu, maliki olduğu inşaata yönelik idarenin yıkım 
kararının iptali istemiyle açılan davanın hukuka aykırı olarak reddedildi-
ğini ve böylece mülkiyet hakkının da ihlal edildiğini öne sürmüş ve tazmi-
nat talep etmiştir. Bunun üzerine başvurucunun işlemin iptali amacıyla 

25 Anayasa md. 48/3: “... Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş 
olması şarttır.”

26 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 
md. 45/2: “İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda ön-
görülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan 
önce tüketilmiş olması gerekir.”

27 2013/3689 T. 21.5.2015, para.32-33.
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dava açtığını tespit eden Mahkeme, ancak inşaatın değerinin tazmin edil-
mesine yönelik herhangi bir dava açılmadığını; Belediyenin işlemi nede-
niyle zarara uğradığı veya mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin 
olarak derece mahkemelerinde tam yargı davası açabilecekken başvurucu 
tarafından bu konuda herhangi bir dava açılmadığını, dolayısıyla başvu-
runun başvuruyollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez 
olduğunu karara bağlamıştır.28

III. ESAS YÖNDEN DENETİM

A. Mülkiyet Hakkının Kapsamı

1. Sınırlanabilir Bir Haktır

Hem Anayasa’da29 hem Protokol 130’de mülkiyet hakkı mutlak değil 
sınırlandırılabilir bir hak olarak düzenlemiştir. 

Her iki belgenin mülkiyet hakkını düzenleme biçimi paralellik taşı-
maktadır. Anayasa’nin 35. maddesinin ilk fıkrası mülkiyet hakkını tanı-
mış, ikinci ve üçüncü fıkraları ise bu hakkın sınırlandırılmasını ve sınır-
lama ölçütlerini düzenlemiştir. 

Benzer şekilde Protokol’ün 1. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesinde 
mülkiyet hakkı tanınmıştır. AİHM bunu mülkiyete saygı veya mülkiyetten 
barışçıl yararlanma ilkesi olarak adlandırmaktadır.31 Aynı fıkranın ikinci 
cümlesi ise mülkiyetten yoksun bırakmayı ve yoksun bırakmanın şart-
larını (kamu yararı ve yasallık şartı) kapsamaktadır. İkinci fıkrada ise 
devletlere, kamu yararına uygun olarak ve bu amacın gerektirdiği ölçüde 
yasaların uygulanması yoluyla mülkiyetin kullanımını kontrol etme yetki-
sini tanınır. Böylece Ek Protokol’ün 1. maddesindeki mülkiyet düzenle-

28 2013/9580 T. 10.6.2015 45.
29 Anayasa md. 35: “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”
30 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1 No.lu Protokol’ün 1. maddenin 1. fıkrası şöy-

ledir:
 “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme 

hakları vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara 
ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bıra-
kılabilir.

 Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanıl-
masını düzenlemek veya vergilerin ya da başlat katkıların veya para cezalarının öden-
mesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukla-
rı hakka halel getirmez.”

31 Sporrong ve Lönnroth/îsveç, B.No: 7151/75, 7152/75, 23/9/1982, § 61
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mesinin üç temel kuraldan oluştuğunu belirtilmiştir.32 AİHM’e göre bu üç 
kural bağlantılı olarak okunmalıdır.33

Anayasa Mahkemesi’ne göre mülkiyet hakkı, “kişiye başkasının hakkı-
na zarar vermemek ve yasaların koyduğu sınırlamalara uymak koşuluyla 
sahibi olduğu şeyi dilediği gibi kullanma, ürünlerden yararlanma ve tasar-
ruf olanağı verir.”34

2. Sınırlamanın Ölçütleri

Anayasanın 13. maddesi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması-
na dair ölçütleri düzenlemiştir. Anayasa’da yer alan temel hak ve özgür-
lüklerin sınırlama rejimine tabi olan mülkiyet hakkının sınırlandırılması 
bu ölçütlere uygun olarak yapılmadığı takdirde mülkiyet hakkının ihlali 
sözkonusu olur. 

Anayasa’nın 35. ve 13. maddeleri birarada değerlendirildiğinde mülki-
yet hakkının sınırlanma ölçütleri şöyledir:

- Sınırlama ancak kanun ile yapılabilir.

- Sınırlama ancak kamu yararı amacıyla yapılabilir. 

- Sınırlama yapılırken hakkın özüne dokunmama; Anayasanın sözüne, 
ruhuna ve demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyet’in gerekleri-
ne ve ölçülülük ilkesine aykırı olmama ölçütleri gözetilmelidir. 

B. Mülkiyet Hakkına Müdehalenin Varlığı

Bireysel başvuru yoluyla mülkiyet hakkının ihlali iddiasının ileri sürü-
lebilmesi için mülkiyetin konusu sahip olunan bir mülke ihlal sonucunu 
doğuracak bir müdahalenin bulunması gerekmektedir. Böylece esasa iliş-
kin denetim açısından belirlenecek ilk husus, mülkiyet hakkına yönelik 
bir müdahale bulunup bulunulmadığıdır. Daha sonra, varlığı tespit edilen 
“müdahalenin meşru amaçlara dayanıp dayanmadığı, söz konusu hak-
kın özünü zedeleyecek ölçüde kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlamanın de-
mokratik toplumda gerekli olup olmadığı ve kullanılan araçların orantısız 
olup olmadığı hususlarının tespit edilmesi gerekir.”35

Müdahaleyi oluşturan kamu gücü davranışı icrai bir işlem ya da eylem 
olabileceği gibi ihmali bir işlem veya eylem de olabilir. 

32 A.e.
33 Gemalmaz, a.g.e., s.983.
34 2013/1262 T. 9.9.2015, para. 43.
35 2013/1262 T. 9.9.2015 para. 47.
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C. Müdehalenin İhlal Oluşturup Oluşturmadığı

Müdahalenin varlığının tespiti halinde yapılacak son inceleme, müde-
halenin ihlal36 oluşturup oluşturmadığıdır. Mülkiyet hakkına getirilen sı-
nırlandırmaların denetimi, Anayasa’nın 13. maddesindeki ölçütler gözö-
nünde bulundurularak yapılır.

1. Kanunilik Ölçütü

a. Sınırlandırmanın Kanun ile Yapılması Gerekliliği

Anayasa’nın hem 13. maddesi hem 35. maddesine göre mülkiyet hak-
kına yönelik sınırlamalar ancak kanun ile yapılabilir.37

AİHS’e göre ise mülkiyetten yoksun bırakma kamu yararı amacıyla, 
yasada öngörülen koşullarla ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak 
yapılmalıdır. AİHM, yasada öngürülen koşullar ölçütünü geniş yorum-
layarak istikrar kazanmış içtihatlar yoluyla geliştirilmiş ilkelerin de hu-
kukilik şartını yerine getirebileceğini kabul etmektedir.38 Ancak Anaya-
sa Mahkemesi’ne göre tüm sınırlandırmaların mutlak manada kanunla 
yapılmalıdır. Ancak hakka yapılacak bir müdehalenin uygulanmasının 
kanun çerçevesini aşmayacak şekilde tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genel-
ge gibi yürütme organının çıkardığı ikincil bir düzenleme ile yapılması 
mümkündür.39 

Bu açıdan Anaysa Mahkemesi, kamulaştırmasız el atmaya ilişkin baş-
vurularda, kanunilik ölçütünün yerine getirilmemesinden dolayı mülkiyet 
hakkının ihlal edildiğine karar vermektedir. Mahkeme’ye göre, uygula-
mada, Anayasal ve yasal dayanakları bulunan kamulaştırmaya alterna-
tif olarak idarenin kamulaştırma olmaksızın bireylerin taşınmazlarına el 
koyması kişiler için öngörülemez ve keyfi durumlarla karşılaşma tehlike-
si yaratmakta, idareye ise kanuna aykırı işleminden dolayı fayda sağla-
ma imkanı tanımaktadır. Mahkeme tarafından verilen kamulaştırmasız 

36 “İhlal kavramı ile anlatılmak istenen, bir temel hak ve özgürlük alanına yapılan hukuka 
aykırı bir müdehaledir. Bu müdehale, bir işlem, eylem ya da ihmal biçiminde ortaya 
çıkabilir.” Karaman, a.g.e., s. 193.

37 Anayasa’nın gerek 35., gerekse 13. maddesine göre, mülkiyet hakkına getirilecek sınır-
lamaların kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Kanun dışında herhangi bir hukuk 
normu ile getirilen sınırlama, sınırlamada kamu yararı olsa dahi, Anayasa’nın 35. ve 13. 
maddelerine aykırılık teşkil edecektir. Zira belirtilen hükümlerin ifade tarzı, mülkiyet 
hakkına getirilecek sınırlamaların mutlaka şekli anlamda kanun ile yapılması zorun-
luluğuna işaret etmektedir. Hak ya da özgürlüğe bir müdahale söz konusu olduğunda 
öncelikle tespiti gereken husus, müdahaleye yetki veren bir kanun hükmünün, yani mü-
dahalenin hukuki bir temelinin mevcut olup olmadığıdır. Hak ve özgürlüklerin yasayla 
sınırlanması ölçütü anayasal temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında vazgeçil-
mez bir unsur olup, bu koşulun sağlanmaması durumunda diğer güvence ölçütlerinin 
değerlendirilmesinin bir anlamı yoktur. 2013/3244 T. 7.7.2015. 

38 Maîonei/Îngiltere, B. No: 8691/79, 2/8/1984, paras. 66-68.
39 2013/ 9850 T.10.6.2015 45. para. 80.
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el atma nedeniyle tazminat ödenmesi kararları, bu uygulamayı anayasal 
çerçeveye sokmaya yetmemektedir.40 AİHM’in yaklaşımı da bu yöndedir.41 

b) Kanunların Yorumlanması Esnasında Ortaya Çıkan İhlaller

Kanunilik ilkesi ile ilgili bir başka dikkat çekici nokta kanunların yo-
rumlanması esnasında ortaya çıkmaktadır. Anayasa Mahkemesi, kural 
olarak kanunları yorumlama işleminin ilgili ilk derece mahkemeleri ve 
yüksek mahkemelerin yetki ve görev alanına girdiğini; Anayasa ile çeliş-
mediği sürece kendisinin yetkili mahkemelerin kanun maddelerine iliş-
kin yorumlamalarına müdehale etmeyeceğini açıkça belirtmiştir. Ancak 
bu yorumlar suretiyle bireysel başvuruya konu olabilen bir temel hak ve 
özgürlüğün çiğnenmesi durumunda ihlal kararı verebilecektir.42 

AİHM de ulusal mevzuatı yorumlama görevinin derece mahkemeleri-
ne düştüğünü ve kendi görevinin bu yorumların etkilerinin Sözleşme ile 
korunan bir hakkı ihlal edip etmediğinin denetlenmesi olduğunu kabul 
etmiştir.43 Ancak, AİHM’e göre ulusal makamların iç hukuka ve olaylara 
dair yorumların Sözleşme değerleriyle açıkça uyumsuz ve keyfi olmaması 
gerektiğini, ulusal mahkemelerin de iç hukuku yorumlarken AİHM’in yo-
rumladığı şekliyle Sözleşme’ye en uygun yorumu tercih etmeleri gerekti-
ğini vurgulamaktadır.44 Kısacası beklenen, yerel mahkemelerin yargılama 

40 “Kamulaştırmasız el atma; idareye, taşınmazı kullanma ve kamulaştırma işlemi yapma-
dan taşınmazı elde etme imkânı sağlamaktadır. Böyle bir kamulaştırma işlemi olmadı-
ğından, kullanılan taşınmazın devrini meşrulaştırma ve belli bir hukuki güvence sağla-
ma imkânı sunan tek unsur, idare tarafından kullanımın yasal olmadığını tespit eden 
ve bireylere “kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat” ödenmesine hükmeden mah-
keme kararıdır. Kamulaştırmasız el atma uygulaması, hukuki planda taşınmazların 
maliki olarak kalan başvurucuları, herhangi bir kamu yaran gerekçesi ile eylemini haklı 
kılmayan idareye karşı dava açmak zorunda bırakmaktadır. Böyle bir kamu yararı ge-
rekçesinin gerçekliği ancak daha sonra mahkemeler tarafından değerlendirilmektedir. 
Başka bir deyişle kamulaştırmasız el atma, her ne olursa olsun, idare tarafından iste-
yerek oluşturulmuş kanuna aykırı bir durumu hukuki olarak kabul etmeye ve idareye, 
kanuna aykırı davranışından fayda sağlama imkânı sunmaya yol açmaktadır. İdareye 
resmî kamulaştırma kurallarının ötesine geçme imkânı sağlayan böyle bir uygulama, ki-
şilere öngörülemez ve keyfî durumlarla karşılaşma tehlikesi taşımaktadır. Söz konusu 
uygulama, yeterli derecede hukuki güvence temin edecek ve gerektiği şekilde gerçekleş-
tirilen bir kamulaştırmanın alternatifini oluşturacak nitelikte değildir.” 2013/3578 T. 
25.2.2015. 

 “Yöntem olarak Anayasa ve yasalara uygun bir kamulaştırma işlemi yapılması söz ko-
nusu iken dayanağını Anayasa ve yasalardan almayan, bireylerin mülkiyet hakkına son 
veren bir uygulama olan kamulaştırmasız el atma yasalara uygun bir kamulaştırma ile 
aynı hukuki çerçeve içinde değerlendirilemez.” 2013/ 9850 T.10.6.2015 45, para. 83. 
Belirtmek gerekir ki Mahkeme ihlal tespitine karşın, mahkeme kararı sonucu idarenin 
tazminat ödediği gerekçesiyle ayrıca tazminat ödenmesine gerek bulunmadına karar 
vermiştir. 

41 Anayasa Mahkeme’sinin atıfta bulunduğu aynı yöndeki AİHM kararı, Sarıca ve Dilaver 
ve Türkiye, 1165/05, 27/5/2010.

42 2013/1877 T. 16.9.2015. para. 39.
43 Brualla Gömez de la Torre/İspanya, B. No: 26737/95, 19/12/1997, para. 31.
44 Pla ve Puncernau/Andora, B. No: 69498/01, 13/7/2004, paras. 46, 59, 62.



288 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

esnasında Sözleşme hükümlerini ve AİHM içtihatlarını dikkate almaları-
dır.

Bu yaklaşımlar ışığında Anayasa Mahkemesi, başvurucunun aske-
ri okuldan ilişiği kesilmesi nedeniyle ödemek zorunda kaldığı öğrenim 
giderlerinin bir kısmının geri ödenmesine dair Kanun hükmü uyarınca, 
derece mahkemelerinin kanunda faizden bahsedilmediği gerekçesiyle bu 
kısmın güncellenmeden geri ödenmesi kararını, bedelde enflasyon nede-
niyle ortaya çıkan ciddi oranda aşınma ve bu süre zarfında bu mebla-
ğın kullanılamamasından doğan zararların başvurucuyu katlanılamaz ve 
aşırı yük altına soktuğunu, böylece de mülkiyet hakkının ihlal edildiğine 
karar vermiştir.45 

c) Kanunilik İlkesinin Zorunlu Sonucu: İç Hukukun Ulaşılabilir, 
Belirli ve Öngörülebilir Olması Gerekliliği

Anayasa Mahkemesi, kanunilik ölçütünü Anayasa md.13’te ayrı bir öl-
çüt olarak yer alan demokratik toplumun gereklilikleri ile birarada alarak 
bu ölçütün hukukun üstünlüğü ilkesini de içerdiğini kabul etmektedir. 
Bundan çıkan sonuç, müdehalenin her şeyden önce “hukuka uygun olma-
sı ve keyfi olmaması” gerektiğidir.46 AİHM bu hususu şu şekilde dile ge-
tirmektedir: “Hukuka uygunluk, iç hukukun uygulanabilir hükümlerinin 
yeterli ölçüde ulaşılabilir, belirli ve öngörülebilir olduğunu varsayar.”47

Anayasa Mahkemesi belirlilik ilkesini şu şekilde açıklamaktadır:

“Belirlilik ilkesine göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare 
yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekil-
de açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin 
keyfi uygulamalarına karşı koruyucu birtakım güvenceler içermesi gerek-
lidir. Belirlilik ilkesi hukuksal güvenlikle bağlantılı olup, birey, belirli bir 
kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın 
veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini do-
ğurduğunu, kanundan öğrenebilme imkânına sahip olmalıdır. Birey, an-
cak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörüp davranışlarını 
düzenleyebilir.”

Burada iki hususa dikkat çekmek gerekir. İlki öngörülebilirlik mutlak 
manada değildir. Kanunun açık olması ile değişen durumlara uygulanabi-
lecek şekilde esnek olması arasında bir dengenin gözetilmesi gerekir. Bir 
kanuni düzenlemenin bireylerin davranışını ona göre düzenleyebileceği 

45 2013/1877 T. 16.9.2015.
46 2013/3244 T. 7.7.2015, para.35.
47 Beyeler/İtalya, B.No: 33202/96,5/1/2000, para. 109.
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kadar kesinlik içermesi, kişinin gerektiği takdirde hukuki yardım almak 
suretiyle, bu kanunun düzenlediği alanda belli bir eylem nedeniyle ortaya 
çıkacak sonuçları makul bir düzeyde öngörebilmesi gerekmektedir. 

AİHM’e göre de bir yasanının birden fazla şekilde yorumlanabilmesi 
ya da benzer gibi görünen olaylara dair bağımsız mahkemelerde farklı 
kararlar verilmesi öngörülebilirlik şartını karşılamada başarısız olundu-
ğu anlamına gelmez.48 Burada önemli olan husus, mahkemelerin günlük 
yaşamdaki uygulamalarını dikkate alması ve yoruma dair şüpheleri kesin 
olarak ortadan kaldırmalarıdır.49 

Bu meseleye ilişkin bir başvuruda, emsal mahkeme kararlarında kan-
tin kiralama KDV tarhiyatı işlemlerinin iptal edildiğini, buna rağmen ba-
vurucunun mülküne vergi borcu ve cezası nedeniyle haciz konulmasını 
karşı açtığı davanın, yerleşik Danıştay ve bölge mahkemeleri içtihatlara 
aykırı ve öngörülemez şekilde reddedilmesinin mülkiyet hakkını ihlal et-
tiği sonucuna varmıştır. Çünkü başvurucu hakkında yapılan yargılamalar 
sırasında hukuk kurallarının yorumu ve uygulamasının öngörülemez ni-
teliktedir.50 

2. Meşru Amaç: Kamu Yararı

Anayasa’nın 13. maddesi bir hakka getirilen sınırlamanın Anayasa’nın 
ilgili maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda yapılabileceğini öngörür-
ken, 35. madde mülkiyet hakkının kamu yararı ile sınırlandırılabileceğin-
den bahsetmiştir. 

AİHM, kamu yararı kavramını geniş bir biçimde yorumlayarak ulusal 
makamlara geniş bir takdir yetkisi bırakmaktadır. Böyle olmakla birlikte 
Mahkeme bu takdir yetkisinin sınırsız olmadığını ve Sözleşme organları-
nın denetimine tabi olduğunu vurgulamıştır. Buna göre devlet bu yetkisini 
“makul biçimde, dikkatli şekilde ve iyi niyetle” kullanmalıdır. Takdir yet-
kisinin denetimi orantılılık ilkesine göre yapılacaktır. 51

3. Ölçülülük 

“Ölçülülük, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanma amaçları ile araç 
arasındaki ilişkiyi yansıtır.”52 Ölçülülük denetimi, amaca ulaşmak için 
seçilen aracın denetlenmesidir. Mülkiyet hakkına yapılan müdehaleler 
açısından incelenecek husus, hedeflenen amaca ulaşabilmek için seçilen 

48 Gregörio de Andrade ve Portekiz, B. No: 41537/02, 14 /11/2006, para. 36.
49 Gorzelik ve diğerleri ve Polonya, B. No: 44158/98, 17/2/2004, para 65.
50 2013/3244 T. 7.7.2015 .
51 Gemalmaz, a.g.e. s. 984, 985. 
52 2013/1262 T. 9.9.2015, para. 56.
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müdahalenin elverişli, gerekli ve orantılı olup olmadığıdır. “Elverişli-
lik”, öngörülen müdahalenin, ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye 
elverişli olmasını; “gereklilik”, ulaşılmak istenen amaç bakımından mü-
dahalenin zorunlu olmasını yani aynı amaca daha hafif bir müdahale ile 
ulaşılmasının mümkün olmamasını, “orantılılık” ise bireyin hakkına ya-
pılan müdahale ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir dengenin 
gözetilmesi gerekliliğini ifade etmektedir.53

Anayasa’nın 13. maddesinde ayrı ölçütler olarak belirtilen demokra-
tik toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkesi arasındaki yakın ilişki 
Anayasa Mahkemesi kararlarında belirtilmiş ve bu iki ölçüt birarada de-
ğerlendirilmiştir: “Temel hak ve özgürlüklere yönelik herhangi bir sınırla-
manın, demokratik toplum düzeni için gerekli nitelikte, başka bir ifadeyle 
güdülen kamu yararı amacını gerçekleştirmekle birlikte, temel haklara en 
az müdahaleye olanak veren ölçülü bir sınırlama niteliğinde olup olmadı-
ğının incelenmesi gerekir.”54

Dolayısıyla ölçülülük ilkesi, ulaşılmak istenen kamu yararını elde et-
mek için gerekli ve yeterli olan asgari müdehaleden fazlasına izin veril-
memesi olarak ortaya konabilir. Mahkeme mülkiyet hakkına ilişkin uy-
gulamada, müdehale dolayısıyla amaçlanan kamu yararı ile başvurucuya 
yüklenen külfetin orantılı olup olmadığına, müdehalenin başvurucuyu 
aşırı ve telafi edilemez bir yük altına sokup sokmadığını incelemektedir. 
Yine ölçülülük ilkesi hakkın özüne dokunmama ölçütünün de denetlen-
mesini içermektedir. 

AİHM bu kavramı “principle of proportionality” olarak ifade etmiştir. 
Gemalmaz bu ifadeyi “ölçülülük/orantılılık ilkesi” olarak dilimize çevir-
miştir.55 Tanıma baktığımızda meşru amaç ile başvurulan araç arasında 
bir dengenin, bir orantının olup olmadığının incelenmesi olarak Anaya-
sa Mahkemesi’nin ölçülülük tanımı ile paralellik taşıdığı görülmektedir. 
AİHM orantılılık ilkesi yerine zaman zaman “adil denge (fair balance)” 
terimini de kullanmaktadır.56 Eğer başvurucu, mülkiyet hakkına yapılan 
müdehale ile olağan dışı ve aşırı bir yükümlülük altına girerse, toplumun 
genel yararının gerekleriyle bireylerin temel haklarının korunmasının 
gerekleri arasında adil dengenin bozulduğu anlamına gelecektir. AİHM’e 

53 2013/1877 T. 16.9.2015. para. 42.
54 2013/1262 T. 9.9.2015, para. 55.
55 Gemalmaz, a.g.e., s. 985.
56 ‘Adil bir denge’ terimine Anayasa Mahkemesi kararlarında da rastlamak mümkünüdür: 

“Anayasa’nın 13. maddesinde yer alan ölçülülük ilkesi gereği, kişilerin mülkiyet hak-
larına getirilen sınırlamanın hakkın özüne dokunmaması ve ulaşılmak istenen kamu 
yararı ile bireyin sınırlandırılan hakkı arasında adil bir dengenin kurulması gerekir.” 
2013/1877 T. 16.9.2015. para. 41.
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göre adil dengenin gözetilmesi gereği hem Protokol 1 madde 1’den hem de 
Sözleşmenin ruhundan çıkmaktadır.57

Yine AİHM kararlarına göre, Protokol 1’e taraf devletlerin sorumluluğu 
sadece hakkın tanınmaması veya hakka meşru olmayan şekilde müdeha-
le edilmesi ile sınırlı değildir. Taraf devlete atfedilebilecek yönleri bulun-
duğu takdirde bu haktan yararlanmayı engelleme veya bu olanağı ortadan 
kaldırma gibi hallerde de devletler sorumlu tutulabilir.58

Örneğin, iyi niyetli 3. kişi olan başvurucunun aracına kaçak eşya ol-
duğu gerekçesiyle el konmasının ölçülülük ilkesini ihlal edip etmediğinin 
tartışıldığı başvuruda Mahkeme, kaçakçılığın önlenmesi gibi önemli bir 
kamu yararının sözkonusu olduğu durumda, başvurucunun hem aracı 
kendisine satan şirkete tazminat davası açmak, hem de idarenin denetim 
kusuru varsa idareye karşı tam yargı davası açabilmek ve dolayısıyla za-
rarının tazmin edilmesi imkanları da olduğu için, araca el konulmasının 
başvurucuya aşırı ve telafi edilemez bir külfet yüklemediğini, bu nedenle 
de mülkiyet hakkına yapılan müdehalenin ihlal oluşturmadığına karar 
vermiştir.59

Bir başka başvuruda, başvurucunun kendisinden vergi adı altında 
tahsil edilen fazla bedelin geri ödenmesi sırasında arada geçen süre için 
faiz talep edilmesi derece mahkemeleri tarafından reddedilmiştir. Ana-
yasa Mahkemesi, arada geçen sürenin uzunluğunu ve ülke ekonomisinin 
durumunu gözönünde bulundurarak, değer kaybının miktarı ve bu süre 
zarfında başvurucunun mülkünden yararlanamadığı olguları birarada 
düşünüldüğünde, başvurucunun üzerine haklı gösterilemeyecek şekilde 
orantısız yük bindiği ve ulaşılmak istenen kamu yararı ile başvurucunun 
mülkiyet hakkı arasaındaki adil dengenin bozulduğu sonucuna varmış-
tır.60

V. SONUÇ

Mülkiyet hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve Anayasa’da 
düzenlenme biçimleri paralellik taşımakla birlikte aynı değildir. Mesele 
kapsam nedeniyle bu çalışmada ayrıntılı olarak ele alınmamış olmakla 
birlikte, bu durumun mahkeme kararlarında farklılaşmaya yol açması 

57 Gemalmaz, a.g.e. s.985.
58 Loizidou v. Türkiye 18/12/1996, paras 60-61, aktaran Gemalmaz, a.g.e., s. 986.
59 2013/3803 T. 25.2.2015. Karara ilişkin olarak belirtmek gerekir ki; başvurucunun, 

aracın ithali esnasında kusurlu davranan kamu gücü aleyhine mülkiyet hakkına ilişkin 
başvuru yollarını tüketmemesi nedeniyle başvurunun, başvuru yolları tüketilmemiş ol-
ması nedeniyle kabul edilemez olması gerektiği yönünde karşı oy mevcuttur. 

60 2013/1993 T. 6.5.2015.
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olasıdır. Yine de Anayasa Mahkemesi’nin AİHM’in konuya ilişkin yorum-
larını gözönünde bulundurduğunu, özellikle de Türkiye’nin sıklıkla mah-
kum edildiği örneğin kamulaştırmasız el atma gibi uygulamalar da AİHM 
ile paralel kararlara ulaştığını söylemek mümkündür. 

Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir başvuruda öncelikle hakkın nite-
lendirilmesine ilişkin bir değerlendirme yaparak mülkiyet hakkına kamu 
gücü tarafından yapılan bir müdehalenin olup olmadığına karar verir. 
Eğer başvurucunun uğradığı ekonomik kayıp Anayasa ve Sözleşme’de ko-
runan başka bir hakkın ihlalinden kaynaklanıyorsa, başvuruyu bu hak 
yönünden inceleyip ayrıca mülkiyet hakkı kapsamında incelememektedir. 
Bundan sonra kabul edilebilirlik denetimine geçen Mahkeme, zaman ve 
kişi bakımından yetkili olmasını, olağan kanun yollarının tüketilmiş ol-
ması ve mevcut bir mülke dair mülkiyet hakkının varlığını aramaktadır. 
Bundan sonra sıra esas yönden denetime gelmektedir. Burada incelenen, 
mevcut bir mülkiyet hakkına kamu gücü tarafından yapılan müdehalenin 
hakkın ihlalini oluşturup oluşturmadığı, bir başka deyişle müdehalenin 
hukuka uygun olup olmadığıdır. Burada esas olarak kanunilik ve ölçülü-
lük ilkeleri ışığında karar vermektedir.

KAYNAKÇA

Gemalmaz, Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 7. 
bs., İstanbul, Legal, 2010.

Karaman, Ebru, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu, İstanbul, 
On İki Levha, 2013.

Faydalanılan Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları aksi belirtilmediği takdirde www.

kazancı.com adresinden alınmıştır.



ÇATMADA SORUMLU KİŞİLER VE KILAVUZ 
KAPTANIN FİİLLERİNDEN DOĞAN 

SORUMLULUK

Av. Muhammet SÖNMEZ1

GİRİŞ

Kanun koyucu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK), çatmanın 
tanımına yer vermemiş; sadece, “Bu Bölüm hükümleri, iki veya daha 
çok geminin çarpışması ‘çatma’ sonucu gemilere ve gemilerde bulunan 
insanlara veya eşyaya verilen zararın tazmini hakkında uygulanır.” 
(TTK m. 1286/1)2 düzenlemesiyle, çarpışmanın gerçekleşmesi halin-
de gemide bulunan insanlara ve eşyaya gelen zararın tazmini hakkında 
TTK’nın 1291 ve devamı maddelerinde yer alan düzenlemelerin uygulana-
cağını hüküm altına almıştır.

Çatma, doktrinde “iki veya daha fazla geminin birbirine çarpması”3 
olarak tanımlanmıştır4. Çatma terimi, ilk olarak uluslararası bir sözleş-
me olan Denizde Çatmaya Dair Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında 
23 Eylül 1910 tarihli Brüksel Konvansiyonu5’nda yer almıştır. 1910 tarih-
li Brüksel Konvansiyonu’nda çatmaya ilişkin doğrudan bir tanımlama ya-

1 Avukat, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programı Öğrencisi.
2 Söz konusu maddenin ikinci fıkrası uyarınca, geminin, bir manevrayı yapmak veya 

yapmamak yahut seyir kurallarına uymamak suretiyle başka bir gemiye veya gemide 
bulunan insanlara veya eşyaya çatma olmaksızın zarar vermesi hâlinde de, çatma 
hakkındaki hükümlerin uygulama alanı bulacağı düzenlenmiştir.

3 HAYDAR ARSEVEN, Deniz Ticareti Hukuku Dersleri - Gemi ve Yük Alacaklısı Hakkı, 
Çatma, Kurtarma ve Yardım, İstanbul 1961, s.51; RAYEGAN KENDER/ ERGON ÇE-
TİNGİL/ EMİNE YAZICIOĞLU, Deniz Ticareti Hukuku, Temel Bilgiler, C.1, İstanbul 
2014, s.282.

4 Çatma ve çatmanın türleri ile ilgili detaylı bilgi için bkz. KENDER/ ÇETİNGİL/ YAZI-
CIOĞLU, s.281 vd.

5 “Convention for the Unification of Certain Rules of Law with respect to Collisions betwe-
en Vessels”. Konvansiyon’un tam metni için bkz. http://www.admiraltylawguide.com/
conven/collisions1910.html. Mezkûr Konvansiyon 1 Mart 1913 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Türkiye, Konvansiyon’u 23/6/1937 tarihli ve 3638 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 9/6/1937 tarihli ve 3226 sayılı Deniz Yardım ve Kurtarma İşlerine ve Deniz 
Müsademelerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki 23 Eylül 1910 Tarihli 
İki Beynelmilel Mukaveleye İltihaka Dair Kanun ile kabul etmiştir. (https://www.resmi-
gazete.gov.tr/arsiv/3638.pdf). Buna karşılık, bir çatma olayından sonra açılacak hukuk 
ve ceza davalarında hangi mahkemelerin yetkili olacağını düzenleyen 10 Mayıs 1952 
tarihli Çatma Konusundaki Hukuki Yetki İle İlgili Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hak-
kında Uluslararası Konvansiyon’a ise Türkiye taraf olmamıştır.
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pılmamış, yalnızca Konvansiyon’un 1. maddesinde “Deniz gemileri ara-
sında veya deniz gemileri ile içsular gemileri arasında olan çatmalar” 
ifadesi yer almıştır. Yine çatmanın tanımı, TTK’da da açıkça düzenlen-
memiş ve Kanun’un 1286. maddesinin birinci fıkrasında “iki veya daha 
çok geminin çarpışması ‘çatma’ sonucu gemilere ve gemilerde bulunan 
insanlara veya eşyaya verilen zarar” ifadesi kullanılmıştır. 

Yukarıda yer alan tarif ve açıklamalar uyarınca, çatmadan söz edile-
bilmesi ve çatmaya ilişkin hükümlerin uygulama alanı bulabilmesi için, 
öncelikle birbirine çarpan cisimlerin gemi6 olması gerekir7. Birbirine 
çarpan cisimlerin gemi niteliğini haiz olması önemli bir konudur. Zira, 
birbirine çarpan cisimlerden birinin dahi gemi niteliğini haiz olmaması 
halinde, olay çatma olarak nitelendirilemez ve çatmaya ilişkin hükümler 
uygulanamaz8. Yine, bir geminin dubaya çarpması veya rıhtımdaki tesis-
lere çarpması halinde çatma hükümleri uygulanmaz9. Ayrıca, bir geminin 
enkaz haline gelmesi halinde de, çatma hükümleri uygulanmayacaktır10. 
Çünkü, TTK’nın 933. maddesi uyarınca denize elverişsiz olan gemiler, 
“Tamir kabul etmez gemi”11 veya “Tamire değmez gemi”12 olarak sa-
yılmıştır. Buna karşın, bir cisim, gemi niteliğini devamlı olarak kayıp et-
mediği süre içerisinde fiziki yapısı veya kullanım şartları yönünden gemi 
sayılmaya devam eder ve çatma meydana geldiğinde bunlara da çatma 
hükümleri uygulanır13.

Çatmadan söz edilebilmesi için gerekli olan diğer bir husus ise, çar-

6 Gemi kavramı TTK’nın 931/1. maddesinde “Tahsis edildiği amaç, suda hareket et-
mesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendili-
ğinden hareket etmesi imkânı bulunmasa da bu Kanun bakımından ‘gemi’ sayılır.” 
şeklinde tanımlanmıştır. Ancak 8/1/2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4/1-d. 
maddesinde geminin adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürek-
ten başka aletle seyredebilen her tekneyi ifade ettiği belirtilmiş ise de, Yönetmelik’te yer 
alan gemi tanımının TTK’nın 931/1. maddesindeki tanımına tam uymadığı görülmek-
tedir. Zira TTK’da gemi için “her araç” ifadesi tercih edilmiş iken Yönetmelik’te daha 
sınırlayıcı olarak “tekne” ifadesi kullanılmıştır.

7 KERİM ATAMER, 1910 Brüksel Sözleşmesinde ve Ticaret Kanunu Tasarısında Çat-
ma, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Y.24 S.1-2, 2004, 
s.184 vd.

8 ARSEVEN, 52; KENDER/ ÇETİNGİL/ YAZICIOĞLU, s.282; ATAMER, s.183.
9 BÜLENT SÖZER, Deniz Ticareti Hukuku II, İstanbul 2014, s.367.
10 SÖZER, 370.
11 Denize elverişsiz hâle gelmiş olan bir gemi, tamiri hiç veya bulunduğu yerde mümkün 

değilse ve tamir edilebileceği bir limana götürülemezse TTK’nın 933/1-a. maddesi uya-
rınca, tamir kabul etmez gemi sayılır.

12 Denize elverişsiz hâle gelmiş olan bir gemi, tamir giderleri geminin, eski ve yeni far-
kı gözetilmeksizin, önceki değerinin dörtte üçünü aşacaksa TTK’nın 933/1-b. maddesi 
uyarınca, tamire değmez gemi sayılır.

13 SÖZER, s.366-367.
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pışan gemilerin birbirinden bağımsız bulunmasının zorunlu olmasıdır. 
Zira, bir çekme ilişkisinde çeken ve çekilen gemi bir bütün olup bu çek-
me ilişkisi sonucu meydana gelen zararlar sözleşmeye aykırılık olarak 
nitelendirilir14. Dolayısıyla bunlar arasında meydana gelen çarpışmada 
çatmaya ilişkin hükümler uygulama alanı bulmaz.

1. ÇATMADA SORUMLU KİŞİLER

TTK’nın 1288. ve devamı maddelerinde çatmadan doğan zararlardan 
kural olarak donatan sorumlu tutulmuştur. Müşterek kusurlu çatmada 
da sorumlu kişiler donatanlardır. Kusur15, temyiz kudreti ile bağlantılı bir 
kavram olduğundan dolayı, temyiz kudretine sahip olmayan kişilerin fiil-
lerinden dolayı meydana gelen çatmada donatan sorumlu olmaz16. Buna 
karşın, geminin dümeni ve kumanda mekanizmalarındaki paslanmalar 
ve tıkanmalar dolayısıyla meydana gelen çatmadan ise donatan sorumlu-
dur17.

Gemiler, bazı durumlarda donatanlar tarafından sevk ve idare edilme-
yip, üçüncü kişilere kiralanabilmekte ve gemi işletme müteahhidi tara-
fından gemiler sevk ve idare edilebilmektedir18. Bu hâlde, gemi adamları 
gemi işletme müteahhidinin yönetiminde olmaktadır. 

Gemi işletme müteahhidi TTK’nın 1061/2. maddesi19 uyarınca üçüncü 
kişilere karşı donatan sayılır. Bu nedenle, gemi adamlarının20 kusuruyla 
meydana gelen çatmada, gemi işletme müteahhidinin de sorumlu tutul-

14 SÖZER, s.371; BAHAR CANATAN, Donatanın Deniz Kazalarından Doğan Borçları / 
Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İs-
tanbul 2009, s.25.

15 Kusur, hukuka uygun olmayan, hukuk düzeninin kınadığı bir irade veya irade noksa-
nıdır. Hukuka aykırı sonucu isteyen veya hukuka aykırı sonucu önlemek için gerekli 
iradeyi göstermeyen kimse kusurludur. (SAFA REİSOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hü-
kümler, 15. Bası, İstanbul 2002, s.138).

16 SÖZER, s.385.
17 REGINALD GODFREY MARSDEN, Marsden on Collisions at Sea, 13th edition by Si-

mon GAULT / Steven J. HAZELWOOD / A. M. TETTENBORN, London, 2003, s.106.
18 SÖZER, s.407.
19 TTK’nın 1061/2. maddesi “Kendisinin olmayan bir gemiyi menfaat sağlamak amacıy-

la suda kendi adına bizzat veya kaptan aracılığıyla kullanan kişi, üçüncü kişilerle 
olan ilişkilerinde donatan sayılır. Malik, geminin işletilmesinden dolayı gemi alacak-
lısı sıfatıyla bir istemde bulunan kişiyi, bu işletilme malike karşı haksız ve alacaklı 
da kötüniyet sahibi olmadıkça, hakkını istemekten engelleyemez.” şeklindedir.

20 TTK’nın 934. maddesine göre, gemi adamları; kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ve gemi-
de çalıştırılan diğer kişilerdir. Yine, 10/2/2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’nin 3/1-s. maddesine 
göre, gemiadamı, “geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, 
tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini” ifade eder. 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 
2/B. maddesine göre ise bir hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve 
tayfalarla diğer kimselere “gemiadamı” denir.
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ması söz konusu olmaktadır21. Anılan madde hükmü uyarınca, zarara 
uğrayan kişiler, zararlarını gemi işletme müteahhidinden tazmin edeme-
meleri halinde çatmadan doğan zararın tazminini malikten de talep ede-
bilecektir. Malik, bu durumda ancak TTK’nın 1061/2. maddesinin ikinci 
cümlesi gereği “geminin işletilmesinin malike karşı haksız ve alacaklı-
nın da kötüniyet sahibi” olması halinde sorumluluktan kurtulabilmek-
tedir.

Malik, gemi işletme müteahhidi ile, geminin gemi işletme müteahhidi 
tarafından kullanıldığı dönemde ortaya çıkabilecek çatmalardan sorumlu 
olmayacağına ilişkin sözleşme imzalayabilir. Ayrıca taraflar, gemi işletme 
müteahhidi tarafından, lehtarı malik olan sigorta sözleşmesi yaptırılma-
sını ve primlerin gemi işletme müteahhidi tarafından ödenmesini karar-
laştırabilirler22. Bu sözleşme, sadece tarafları bağlar ve üçüncü kişilerin 
malike karşı gemi alacaklısı hakkını kullanmasına engel teşkil etmez. Bu 
halde, malik hakkını gemi işletme müteahhidine karşı ileri sürebilmekte 
ve koşulların oluşması halinde sigorta şirketinden talepte bulunabilmek-
tedir23.

Kusurlu çatma, genellikle gemi adamlarının kusurlarından meyda-
na gelmektedir24. Gemi adamlarının kusurlarından doğan sorumluluk, 
TTK’nın 1062. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca 
donatan, gemi adamlarının görevlerini yerine getirirken işledikleri kusur 
sonucunda üçüncü kişilere verdiği zararlardan sorumludur. Bu sorumlu-
luk, bağımsız bir sorumluluk olmayıp, gemi adamlarının sorumluluğuna 
bağlı olduğundan dolayı ayrıca donatanın kusuru aranmamaktadır25.

Çatmada, Devletin de sorumluluğu söz konusu olabilmektedir. TTK’nın 
935/2-b. maddesi26 uyarınca, münhasıran kamu hizmetine tahsis edilmiş 

21 SÖZER, s.408.
22 SÖZER, s.408.
23 SÖZER, s.408.
24 SÖZER, s.391.
25 TAHİR ÇAĞA, Çatmalarda Uygulanabilecek Mesuliyet Hükümlerine Dair, BATİDER, 

C.13, S.3-4, 1986, s.14; RAYEGAN KENDER, Çatmadan Doğan Yük Zararları İçin 
Donatanın Sorumluluğu, İÜHFM, C.LV, S.3, 1997, s.161.

26 TTK’nın 935. maddesi; “(1) Aksini öngören kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
bu Kanunun deniz ticaretiyle ilgili hükümleri ticaret gemileri hakkında uygulanır. 

 (2) Ancak, bu Kitabın; 
 (…)
 b) “Çatma” ve “Kurtarma” başlıklı Bölümleri, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun 

sınırlanması hakkındaki hükümleri ile donatanın, gemi adamlarının kusurundan do-
ğan sorumluluğuna ilişkin 1062 nci maddesi, münhasıran bir kamu hizmetine tahsis 
edilen Devlet gemileriyle donanmaya bağlı harp gemilerine ve yardımcı gemilere, 

 (…) uygulanır.” şeklindedir.
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Devlet gemileriyle donanmaya bağlı harp gemileri ile yardımcı gemilerde 
görev yapan askeri veya mülki kadrolarda görev yapan kişilerin kusurları 
nedeniyle çatma meydana gelmiş ise Devlet sorumlu olur.

Kusursuz çatmada ise sorumluluk kimsede bulunmayıp, çarpışan ge-
milerin veya gemilerde bulunan insanların ya da eşyanın zarara uğraması 
halinde, TTK’nın 1287. maddesi27 uyarınca zarara uğrayan kişi katlan-
maktadır. Bir diğer ifadeyle, kusursuz çatma halinde donatanın ya da 
malikin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2. KILAVUZ KAPTAN VE SORUMLULUK

Kılavuz, liman, kanal, dar geçiş veya akıntının olduğu tehlike arz eden 
yerlerde geminin rıhtıma yanaşması veya ayrılması gibi sebeplerle sev-
kinde özel bilgi gerektiren hususlarda kaptana danışmanlık yapan ve bu 
suların özelliklerini bilen kişilerdir28. Kılavuz kaptan29, kendi bilgi ve be-
cerisi ile kılavuzluk yaptığı bölgede geminin güvenli bir şekilde sevk ve 
idaresinin sağlanmasına yardımcı olur. Kılavuz kaptan, gemi kaptanın-
dan farklı bir süjedir. Gemi kaptanı, gemi merkezli hizmet işletmesinde 
gemi adamlığı yaparken, kılavuz kaptan kara merkezli hizmet işletmesin-
de deniz adamı olarak görev yapmaktadır30.

Kılavuz kaptan, yabancı hukuklarda, mecburi kılavuzluk ve ihtiyari 
kılavuzluk olarak ikiye ayrılmakta iken, hukukumuzda, kılavuzluk hiz-
metleri, aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir. Çalışmamızın bu bölümünde, 
kılavuzluk çeşitlerinden ve kılavuz kaptanın fiillerinden sorumluluğun 
mevzuatımızda ne şekilde düzenlendiği incelenecektir.

27 TTK’nın 1287. maddesi; “(1) Çatma, umulmayan bir hâl veya mücbir sebep yüzün-
den meydana gelmiş veya neden ileri geldiği anlaşılamamışsa, çarpışan gemilerin 
veya gemilerde bulunan insanların yahut eşyanın çatma yüzünden uğradıkları za-
rara, o zarara uğrayan kişi katlanır. (2) Birinci fıkrada sayılan hâller gemilerin hepsi 
veya onlardan biri, kaza anında demirdeyken meydana gelirse birinci fıkra hükmü 
uygulanır.” şeklindedir.

28 S. DİDEM ALGANTÜRK LIGHT, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Çat-
mada Kılavuz, Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi ve Römorkaj Kusurunun Değerlendiril-
mesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.10, S.20, 2011, s.2.

29 Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4/1-h. maddesinde 
yer alan tanım uyarınca “10/2/2018 tarihli ve 30328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde belirtilen kılavuz kaptan yeterlik 
belgesine sahip olarak, gemi kaptanına, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile yetkilendirildiği 
alan dâhilinde geminin seyir ve manevrasına yönelik konularda danışmanlık yapan ve 
gemi kaptanının sorumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı 
olarak gemiye kılavuzluk eden kişiye” kılavuz kaptan denir.

30 NECMETTİN AKTEN, Kılavuz Kaptan Gemiadamı mıdır?, İstanbul Barosu Dergisi, 
Özel Sayı:5, İstanbul 2007, s.125.
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2.1 İhtiyari Kılavuzluk Halinde Sorumluluk

İhtiyari kılavuzluk hizmeti, mevzuat gereği zorunlu olmayan ve gemi 
kaptanının takdirine bırakıldığı bir kılavuzluk hizmetidir. Gemi kaptanı, 
kılavuzu lüzum görmesi halinde gemiye alabileceği gibi, kılavuzun öneri-
lerini dinleyip dinlememekte tamamen serbesttir. Ayrıca, gemi kaptanı 
dilerse geminin idaresini kılavuza bırakabileceği (ihtiyari sevk ve idare kı-
lavuzu) gibi, dilerse sadece tavsiye (ihtiyari danışman kılavuzu) alabilir31. 
Bu halde, ihtiyari kılavuzluk danışmanlık hizmeti niteliğinde olduğundan 
dolayı kılavuzun, geminin sevk ve idaresinde esasen hiçbir yetkisi bulun-
mamaktadır. Bu nedenle, TTK’nın 1291/1. maddesinde yer alan “Gemi… 
isteğe bağlı kılavuz tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri 
gelen çatmadan geminin donatanı sorumludur.” hükmü gereği, geminin 
başka bir gemiye veya cisme çarpmasından dolayı, kılavuz kaptan değil 
donatan sorumludur. 

Ancak, kılavuzun görevini gereği gibi yapmamasından veya kaptana 
verdiği yanlış bilgilerden dolayı çatma meydana gelmiş32 ve kılavuzun 
kusuru ispat edilmiş ise, donatanın üçüncü şahıslara ödemek zorunda 
kaldığı zararın tazmini için kılavuza veya kılavuzluk müessesesine rücu 
davası açma hakkı bulunmaktadır33.

2.2. Mecburi Kılavuzluk Halinde Sorumluluk

Mecburi kılavuzluk, ülkelerin iç sularında seyir güvenliği, yolcuların ve 
mürettebatın güvenliği gibi nedenlerle, dar ve sığ sular ile liman giriş ve 
çıkışlarında veya riskli yerlerde seyir yapması zorunlu olan gemilerin al-
ması zorunlu olan hizmettir34. Bu tür kılavuzluk hizmetleri çeşitli şekilde 
karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin, kimyasal madde taşıyan gemiler, gaz 
tankerleri, radyoaktif madde taşıyan gemiler gibi belirli tip yük gemileri 
için söz konusu olabilmektedir.

Genellikle mecburi kılavuzluk hizmetleri, liman tüzük ve yönetmelik-
lerinde düzenlenmektedir. Örneğin, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına 
giriş ve çıkış yapan yabancı bayraklı gemilerin kılavuz alma zorunluluğu 

31 TAHİR ÇAĞA/ RAYEGAN KENDER, Deniz Ticareti Hukuku I, İstanbul, 2000, s.169.
32 İhtiyari danışman kılavuzun, vermiş olduğu ve geminin seyrine doğrudan doğruya veya 

kaptan aracılığı ile etkili olan bilgi ve talimatlarından donatan ile arasındaki kurulan 
hukuki ilişki gereğince sorumluluğu -ki bu sorumluluk vekâlet sözleşmesi hükümlerine 
göre doğar- ve kılavuzu istihdam eden ve kılavuzluk hizmeti veren müessesinin de 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.66 (adam çalıştıranın sorumluluğu) veya 6098 
sayılı TBK m.116 (yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk) gereğince sorumluluğu 
mevcuttur. (ALGANTÜRK LIGHT, s.5).

33 SEZER ILGIN, Deniz Hukuku II (Deniz Özel Hukuku), 2008, s.15.
34 YUSUF KOÇ, Kurtarma Yardım İlişkilerinde Kılavuz Kaptanın Hukuki Rolü, Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2010, s.50.
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bulunmaktadır35. Mecburi kılavuz, kaptanın tercih ve iradesi dışında, ye-
rel mevzuat hükümleri uyarınca gemiye alınması zorunlu olan kılavuz-
dur. Bu tür kılavuz mecburi danışman kılavuz ve mecburi sevk ve idare 
kılavuzu olarak iki ayrı kategoriye ayrılmaktadır.

2.2.1. Mecburi Danışman Kılavuzluğu Halinde Sorumluluk

Mecburi danışman kılavuzlukta, mevzuat gereği gemiye kılavuz kapta-
nın alınması zorunlu kılınmıştır, ancak geminin sevk ve idaresinin kıla-
vuz kaptana devri hakkında açıkça bir düzenleme söz konusu değildir36. 
Bu halde, kılavuz kaptan, gemi kaptanın danışmanı konumunda olup, 
geminin sevk ve idaresini eline almamakta, sadece kaptana tavsiyelerde 
bulunmaktadır. Geminin sevk ve idaresi kaptandadır ve kaptan kılavu-
zun tavsiyelerine uymak zorunda değildir.

Mecburi danışman kılavuzun sorumluluğuna ilişkin TTK’nın 1291/1. 
maddesinde “Gemi, zorunlu danışman kılavuz …. tarafından sevk edi-
lirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan geminin donatanı sorum-
ludur.” şeklinde açık bir düzenleme bulunmakta olup, bu halde zorunlu 
danışman kılavuzun tavsiyelerine uyulması halinde çatma meydana gel-
miş ise, yine donatan sorumlu olacaktır.

Bununla beraber, tıpkı ihtiyari kılavuzlukta (danışman veya idare ve 
sevk kılavuzluğu) olduğu gibi zorunlu danışman kılavuzun, vermiş olduğu 
ve geminin seyrine doğrudan doğruya veya kaptan aracılığı ile etkili olan 
bilgi ve talimatlarından donatan ile arasındaki TBK hükümlerine göre ku-
rulan hukuki ilişki gereğince sorumluluğu mevcuttur37.

2.2.2. Mecburi Sevk ve İdare Kılavuzluğu Halinde Sorumluluk

Mecburi sevk ve idare kılavuzunda, kılavuz kaptanın gemiye alınması 
zorunlu olduğu gibi, aynı zamanda geminin sevk ve idaresinin de kılavuz 
kaptana verilmesi söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda kılavuz, 
geminin sevk ve idaresini eline alır ve bu süre içerisinde geminin başka 
bir gemiye çarpması halinde kaptan ve donatan değil, kılavuz ve onu istih-
dam eden kuruluş sorumlu olmaktadır38.

35 31.10.2013 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeli-
ği’nin 14/11. maddesinde; “Çanakkale veya İstanbul Boğazından girip Marmara 
limanlarından birine gidecek, Marmara limanlarından ayrılıp Çanakkale veya 
İstanbul Boğazından çıkacak uğraklı geçiş yapan her tonajdaki yabancı bayraklı ti-
caret gemileri, Çanakkale Boğazı Ege girişi ile Marmara limanları ve İstanbul Boğazı 
Karadeniz girişi ile Marmara limanları arasındaki güzergâhın deniz trafiği ve kıyı 
güvenliği yönünden ilgili liman başkanlıklarınca zorunlu görülen kesimlerinde seyir 
süresince kılavuz kaptan almak zorundadırlar.”.

36 TUFAN MENTEŞ, Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 1977, s.147.
37 Bkz. dn.32; ALGANTÜRK LIGHT, s.5.
38 İSMAİL DOĞANAY, Türk Ticaret Kanununun (Denizde Çatma) Hükümleri Üzerinde 

Bir İnceleme, BATİDER, C.9, S.1, 1977, s.112.
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TTK’nın 1291/2. maddesinde yer alan “Gemi zorunlu sevk kılavuzu 
tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan gemi-
nin donatanı sorumlu değildir.” hükmü uyarınca mecburi sevk ve idare 
kılavuzunun kusuru sonucu meydana gelen çatmadan donatanın sorumlu 
tutulmayacağı düzenlenmiştir39. Bu halde, geminin donatanı, gerek ken-
disinin maruz kaldığı, gerekse kılavuzun üçüncü kişilere verdiği zarar-
lardan dolayı kendisine yöneltilecek talepler için kılavuza ve onu istih-
dam eden kuruluşlara başvurma hakkına sahip olur. Buna karşın, gemi 
kaptanının kılavuz kaptanın sevk ve idaresine müdahale etmesi nedeniyle 
çatmanın meydana gelmesi halinde sorumluluk yine donatanda olur40.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 16.03.1955 tarihli ve 
E:1955/26-K:1955/4 sayılı kararında da belirtildiği üzere, geminin sevk ve 
idaresinin mecburi sevk ve idare kılavuzunda olduğu durumlarda çatma-
dan dolayı meydana gelen zararlardan mecburi kılavuzluk hizmetinden 
yararlanan geminin donatanı sorumlu tutulamaz41.

V. SONUÇ

TTK’nın 1288. maddesi gereği kusursuz çatmanın meydana gelmesi 
halinde çatma sebebiyle ortaya çıkan zararlardan herhangi bir kimse so-
rumlu olmayıp, zarara uğrayan kişinin bu zarara katlanacağı hüküm al-
tına alınmıştır.

Buna karşılık, çatmanın, gemilerden birinin veya hepsinin donatanının 
veya gemi adamlarının kusuru sebebiyle meydana gelmesi halinde, çatma-
dan doğan zararlardan kural olarak donatan sorumlu tutulmuştur. An-
cak, geminin üçüncü bir kişi tarafından kiralanması halinde ortaya çıkan 
kusura dayalı çatma ile meydana gelen zarardan ise gemi işletme müte-
ahhidi TTK’nın 1061/2. maddesi uyarınca üçüncü kişilere karşı donatan 
sayılarak sorumlu tutulmuştur.

Yine, çatmada, Devletin de sorumluluğu söz konusu olabilmektedir. 
TTK’nın 935/2-b. maddesi uyarınca, münhasıran kamu hizmetine tahsis 

39 TTK’nın mecburi sevk ve idare kılavuzunun kusuru sebebiyle meydana gelen çatma 
sonucu doğan zarardan donatanın sorumlu olmayacağına ilişkin 1291/1. madde-
sinin, ilk bakışta 1910 tarihli Brüksel Konvansiyonu’nun “Evvelki maddeler ile ta-
yin edilen mes’uliyet, kılavuz alınması mecburi olsa bile, müsademeye bir kıla-
vuzun hatası sebebiyet verdiği takdirde dahi caridir.” şeklindeki 5. maddesine 
aykırı olduğu düşünülebilir ancak Konvansiyon’a eklenen “âkid devletler, donatanın 
sorumluluğunun sınırlandırılması hakkında bir milletlerarası sözleşme kabul edene 
kadar Konvansiyonun 5. maddesi uygulanmayacaktır.” şeklindeki ek madde uyarın-
ca, Konvansiyon’a taraf devletlerin, mecburi sevk ve idare kılavuzunun kusurundan 
kaynaklanan zararlardan dolayı donatanın sorumlu tutulmayacağını düzenlemeleri 
mümkün olduğu için TTK’nın 1291/2. maddesi, Konvansiyon’nun 5. maddesine aykırı 
değildir. ALGANTÜRK LIGHT, s.5-6.

40 SÖZER, s.394.
41 www.kazanci.com.
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edilmiş Devlet gemileriyle donanmaya bağlı harp gemileri ile yardımcı ge-
milerde görev yapan askeri veya mülki kadrolarda görev yapan kişilerin 
kusurları nedeniyle meydana gelen çatmadan kaynaklı zararlardan Devle-
tin sorumluluğu bulunmaktadır.

Liman, kanal, dar geçiş veya akıntının olduğu tehlike arz eden yerlerde 
geminin rıhtıma yanaşması veya ayrılması gibi sebeplerle sevkinde özel 
bilgi gerektiren hususlarda kaptana danışmanlık yapan veya duruma göre 
geminin sevk ve idaresini alan ve bu suların özelliklerini bilen kılavuz 
kaptanlar ise, isteğe bağlı danışman veya sevk ve idare kılavuzu olabi-
lecekleri gibi zorunlu danışman veya sevk ve idare kılavuzu olabilirler. 
TTK’ya göre, zorunlu sevk ve idare kılavuzu dışındaki kılavuz kaptanların 
kusurlarından meydana gelen çatmadan geminin donatanı sorumludur.

Bununla birlikte, TBK’nın adam çalıştıranın sorumluluğu veya yar-
dımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk hükümleri kapsamında bu kılavuz 
kaptanların kusurları sebebiyle sorumluluklarına gidilmesi de mümkün-
dür. TTK’ya göre zorunlu sevk ve idare kılavuzu tarafından geminin sevki 
sırasında, bu kılavuz kaptanın kusurları sonucu meydana gelen zararlar-
dan ise geminin donatanı sorumlu olmayıp, zorunlu sevk ve idare kılavu-
zu sorumludur.
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BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ 
MALİ HAKLARIN İHLALİNDE 

BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ BİR KORUMA 
İMKANI TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI

Av. Oğuzhan TAÇKIN1

GİRİŞ

Bilgisayar programları üzerindeki mali hakların korunmasına yöne-
lik hukuki ve cezai davalar bulunmaktadır. Tecavüzün ref’i davası bu 
hukuki korumalar içerisinde hukuk davaları kısmında yer almaktadır. 
Dava, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 66 ila 68 inci mad-
delerinde düzenlenmekle beraber mali haklar bakımından 66 ve 68 inci 
maddeler esas alınmaktadır. Dava ile eser sahibinin eser üzerindeki hem 
mali hem manevi hakları korunmaktadır. Dava, esere yöneltilmiş tecavü-
zün ortadan kaldırılması ve aynı zamanda mütecavizin belli bir miktar 
bedel ile cezalandırılmasını öngörmektedir. Tecavüzün ref’i davası kendi 
içerisinde çok çeşitli tartışmalar barındırmaktadır. Kanun maddelerinde 
zaman içerisinde çeşitli düzenlemeler yapılmış olsa da tartışmalar sona 
ermemiştir. 

Bu yazı kapsamında bilgisayar programları üzerindeki mali hakların 
ihlali halinde bir koruma imkanı olarak tecavüzün ref’i davası incelene-
cektir. Bu kapsamda tecavüzün ref’i davası hakkında genel bilgilerden 
sonra davanın şartları ve talep konularına ve devamında diğer esas ve 
usule ilişkin bilgilere yer verilecektir. Doktrinde yer alan tartışmalara de-
ğinilecek ve yer yer karşılaştırmalar yapılacaktır. Genel esasların hemen 
akabinde bilgisayar programları bakımından geçerliliğine ve uygulaması-
na dönük bilgiler sunulacaktır. 

Diğer yandan fikri hakların korunmasına yönelik genel esaslara ilişkin 
kaynakların çeşitliliği yanında bilgisayar programlarına ilişkin kaynak-
ların çok da geniş olmadığını ifade etmek gerekecektir. Ayrıca bilgisayar 
programlarına ilişkin doktrin çalışmalarının 2000’li yılların başında daha 
fazla sayıda olduğu ancak özellikle 2010’lu yıllardan sonra daha da az 
sayıda bulunduğunu da belirtmek çok da yanlış olmayacaktır. Oysa gü-

1 Avukat, İstanbul Barosu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk 
Yüksek Lisans Öğrencisi.
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nümüz koşullarında bilgisayar programlarına yönelik doktrin çalışmala-
rının da artması gerektiği ifade edilecektir.

Bu eleştirinin ardından sadece konumuza bakacak olursak tecavü-
zün ref’i davasıyla esere yönelik tecavüzün sona erdirilmesiyle beraber 
bir esere -ki bilgisayar programlarına- manevi ve mali haklarına yönelik 
saldırı da bulunan mütecavizin ağır biçimde cezalandırıldığı ve bu itibarla 
eserler üzerindeki fikri hakların yüksek seviyede korunmaya çalışıldığı 
görülmektedir. Ancak yine de yer verilecek izahlardan görüleceği üzere 
tecavüzün ref’i davasının bilgisayar programları bakımından her yönüyle 
koruma sağladığını ifade etmek güç olacaktır. Zira bunun en temel sebebi 
bilgisayar programlarının sürekli değişen ve gelişen teknik yapısı karşı-
sında kanunun -doğal olarak- daha durağan olmasıdır. Ancak teknolojik 
gelişme hızı karşısında kanunun o denli hızla değişmesine imkân yok-
tur. Haliyle kanunda yer alan ihtilaflı durumların kanunun amacı ve özü 
bakımından değerlendirilerek ihtilafa uygulanması daha uygun olacak-
tır. Keza belki de kanun koyucunun bilinçli bir tercihiyle bazı noktalar 
doktrin ve içtihatlara bırakılmıştır. Bu yazıda tartışmalara yer verildikten 
sonra ihtilafa ilişkin kanunun amacı ve özü doğrultusunda eser sahibinin 
hakkını korumaya dönük yorumlarda bulunulacaktır. 

BİRİNCİ BÖLÜM

BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ HUKUKİ KORUMASI

I. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ HUKUKİ KORUMASININ TA-
RİHSEL SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ

Bilgisayar programlarının hukuken nasıl korunacağı hususu oldukça 
uzun bir zamandır tartışılagelmiştir. Hukuki korumanın ilk başlarda pa-
tent hukuku kapsamında olması gerektiği görüşü belirmişken daha son-
raları fikir ve sanat eserleri hukuku kapsamında olması gerektiği görüşü 
hakimiyet kazanmıştır2. Ancak hemen ifade etmek gerekir ki patent hu-
kuku yönünden koruma görüşü de ortadan kalkmamıştır. Nitekim bu-
gün çoğu ülkede bilgisayar programıyla ilgili buluşlara belirli ölçüde de 
olsa patent verilmesi kabul edilmekte ve bu yönde hukuki tartışmalar 
da devam etmektedir3. Korumaya yönelik bu görüşlerin aksine bilgisayar 

2 Hukuki korumanın tarihsel süreci hakkında bknz. Mustafa Aksu, Bilgisayar Program-
larının Fikri Mülkiyet Hukukunda Korunması, (bundan böyle “Bilgisayar Program-
ları”), İstanbul, Beta Basım, 2006, s. 18-20.

3 Bu yönde tartışmalar için bknz. Şener Dalyan, Bilgisayar Programlarının Fikrî Hu-
kukta Korunması, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009, s.47-48; Aksu, Bilgisayar Prog-
ramları, s.161 vd.; Sigrid Sterckx, Julian Cockbain, “The Patentability of Computer 
Programs in Europe: As Improved Interpretation of Articles 52(2) and (3) of the 
European Patent Convention”, The Journal of World Intellectual Property, Blackwell 
Publishing, 2009.
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programlarının kendine has doğası kapsamında herhangi bir hukuki ko-
rumayı reddeden anarşist görüşler de bulunmaktadır.4 

Avrupa Konseyi’nin Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunmasına 
İlişkin 14.05.1991 tarihli Yönergesi ile bilgisayar programları Bern Söz-
leşmesi kapsamında edebi eseri olarak korunmaya alınmıştır.5 Böylece 
bilgisayar programlarının patent hukuku yönünden korunması tartış-
maları sürmekle beraber pozitif hukuk yönünden fikir ve sanat eserleri 
hukuku kapsamında korunmasına ilişkin belirsizlik ortadan kalkmıştır. 
Bu haliyle asıl korumanın da fikir ve sanat eserleri hukuku koruması 
olduğu söylenebilecektir.6 Söz konusu Yönerge ile beraber ülkeler bilgisa-
yar programlarına ilişkin fikir ve sanat eserleri hukuku yönünden yasal 
düzenlemeleri yapmışlardır. Bununla beraber hemen ifade etmek gerekir 
ki Yönerge ile bilgisayar programlarının korunması sadece ve sadece fi-
kir ve sanat eserlerine bağlı kılınmamıştır. Nitekim gerek ilk 14.05.1991 
tarihli Yönerge’nin 9 uncu maddesinde gerekse son yapılan düzenleme-
lerle yayımlanan 23.04.2009 tarihli Yönerge’nin 8 inci maddesinde açıkça 
ifade edildiği üzere bilgisayar programlarının patent hukuku yönünden 
korunmasına yönelik herhangi bir sınırlama öngörülmemiştir. Bu itibarla 
bilgisayar programlarının patent hukuku yönünden de pozitif hukuk kap-
samında korunabileceği ifade edilebilecektir.7 

Türk Hukuku’nda da Yönerge’nin yayımlanmasının ardından 1995 yı-
lında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle 
bilgisayar programları fikir ve sanat eserleri hukuku kapsamında koru-
maya alınmıştır. Daha sonra 2001 yılında yine bir değişiklik ile bilgisayar 
programı, arayüz ve araişlerlik tanımları yapılmıştır. Daha sonra özellikle 
2008 yılında bilgisayar programları bakımından hem özel hem genel ma-
hiyette olacak şekilde hukuk ve ceza davalarına ilişkin bir dizi değişiklik 
yapılmıştır. Bununla beraber FSEK kapsamında değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı 2017 yılı mayıs ayında kamuoyuna sunulmuştur. An-
cak çalışmalar devam etmekle beraber yakın zamanda yürürlüğe gireceği-
ne dair bir belirti de bulunmamaktadır8.

4 Tuğba Akdemir Kamalı, Fikri Hukuk Kapsamında: Bilgisayar Programlarındaki De-
ğişikliklerin Sonuçları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s.86.

5 Mustafa Aksu, “Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin Bilgisayar Programla-
rının Hukuki Korunmasına Dair Yönergesi (2009/24/EG)”, (bundan böyle “Avrupa 
Yönergesi”), Terazi Hukuk Dergisi, 2009, s.139-140.

6 Aksu, Bilgisayar Programları, s. 63-64.
7 Aynı yönde bknz. Emine Çavuşoğlu Sancak, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 68. 

Maddesi Kapsamında Bilgisayar Programlarının Korunması” (Yayınlanmamış Yük-
sek Lisans Tezi), İstanbul, 2014, s. 3.

8 “Türkiye’de Telif Hakları Hukuk Alanında Önemli Gelişmeler ve Öngörüler – 2019”, 
s. 1 (Çevrimiçi) https://gun.av.tr/tr/turkiyede-telif-haklari-hukuku-alaninda-onemli-ge-
lismeler-ve-ongoruler-2019/, 8 Kasım 2019.
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II. BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDE BULUNAN FİKRİ 
HAKLAR

Bilgisayar programlarının FSEK kapsamında korumaya alınmasıyla 
beraber bilgisayar programlarının eser niteliği kabul edilmiş ve buna bağ-
lı olarak bilgisayar programlarının üzerinde bulunan fikri haklar da be-
lirli hale gelmiştir. Eser üzerinden bulunan fikri haklar FSEK md. 13’de 
sayılmıştır. Bu haklar temel olarak manevi ve mali haklar olarak ikiye 
ayrılmıştır. Manevi haklar; i)umuma arz ii)eser sahibi olarak tanıtılma 
hakkı iii)eserde değişiklik yapılmasını önleme yetkisi iv)eser sahibinin 
zilyet ve malike karşı hakları olarak dörde ayrılmaktadır. Mali haklar 
ise i)işleme hakkı ii) çoğaltma hakkı iii)yayma hakkı iv)temsil hakkı 
v)işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim 
hakkı vi) pay alma (izleme) hakkı olmak üzere altı haktan oluşmaktadır. 

Sayılan bu haklar sınırlı sayıda olup sayılanların dışında bir manevi 
ve mali haktan bahsedilemeyecektir.9 Bu genel kuraldan hareketle bilgi-
sayar programları üzerinde en fazla sayılan bu hakların bulunabileceği 
bu hakların dışında başkaca bir manevi ve mali hakkın bulunamayacağı 
belirtilecektir. Bununla beraber manevi haklar içerisinde yer alan eser 
sahibinin zilyet ve malike karşı haklarının bilgisayar programları üzerin-
de bulunmadığı belirtilecektir.10 Yine FSEK md. 45’de ifade edildiği üzere 
pay alma (izleme) hakkı FSEK md. 4’de yer alan güzel sanat eserlerine 
hasredildiği için bilgisayar programları bakımından pay alma (izleme) 
hakkının da bulunmadığı ifade edilecektir.11 

Nihayetinde, bilgisayar programları üzerinde umuma arz, eser sahibi 
olarak tanıtılma ve eserde değişiklik yapılmasını önleme yetkisini bulun-
duran manevi haklar ile işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/
veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını bulundu-
ran mali haklar bulunmaktadır.12

9 Sınırlı sayı ilkesine yönelik eleştiriler için bknz. Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hu-
kuku, 5. bs., İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2012, s. 162; Akdemir Kamalı, a.g.e., s.125; 
Ali Demirbaş, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda: Eser Sahibinin Mali Haklarına 
Tecavüz Halinde Hak Sahibine Sağlanan Hukuki Koruma, XII Levha Yayınları, 2015, 
s.10-11.

10 Belgin Aslan Erbahayetmez, Bilgisayar Programlarının Telif Hakları Kapsamında Ko-
runması

ve Yazılım Korsanlığı, (Uzmanlık Tezi), Ankara 2008, Çevrimiçi(09 Kasım 2019) ; Dalyan 
a.g.e s. 116-124; Akdemir Kamalı a.g.e, 126-129; Çavuşoğlu Sancak a.g.e s. 59.

11 Aynı doğrultuda bknz. Dalyan a.g.e. s. 124-153; Akdemir Kamalı, a.g.e. s.125-142; 
Çavuşoğlu Sancak a.g.e, s. 59-86.

12 Fikri hakların genel olarak uygulanacağına yönelik Dalyan, a.g.e., s.116 “Kanunun söz 
konusu hakların düzenlendiği maddelerinde bilgisayar programlarıile ilgili istisnaî 
bir hükme yer verilmediğinden gerek manevî haklara gerekse malî haklara ilişkin 
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III. BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ HUKUK DAVALARI YOLUY-
LA KORUNMASI

Bilgisayar programları üzerinde manevi ve mali haklar yer almakta 
olup bu haklar kapsamında koruma sağlanmaktadır. Bu hakların ihlalin-
de ise çeşitli davaların ikamesi söz konusu olmaktadır. Bu yazıda bilgisa-
yar programlarının mali haklar yönünde ihlali halinde ikame edilebilecek 
hukuk davalarından olan FSEK md.66 ve md.68 kapsamında tecavüzün 
ref’i davası incelenecektir. Bu itibarla bilgisayar programları üzerinde bu-
lunan mali haklarla ilgili olarak yukarıda yer verilen izah ile yetinilecek 
olup yazının amacına uygun olarak hukuk davalarına ilişkin genel bir 
izahtan sonra tecavüzün ref’i davası incelenecektir.

Fikri hakların ihlali halinde ikame edilebilecek hukuk davaları 
FSEK’de yer almaktadır. Bunlar; i)tespit davası [FSEK md.15] ii)teva-
cüzün ref’i davası [FSEK md.66-68], iii)tecavüzün men’i davası [FSEK 
md.69], iv)tazminat davası ile v)vekaletsiz iş görmeden kaynaklanan 
davadır [FSEK md.68-70]13. FSEK’de yer almasa da tecavüzün tespiti 
davası da doktrinde kabul edilerek korumaya ilişkin dava türleri arasın-
da yer almaktadır14. 

 Mali hakların ihlali halinde ise tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i, teca-
vüzün tespiti, tazminat ve kazancın devri davası15 ikame edilebilecektir. 
Buna karşın bazı yazarlar mali hakların korunması yönünden vekaletsiz 
iş görmeden kaynaklı dava nitelemesiyle ayrı bir dava türü belirlememiş 
bunun yerine bu hususu içeren FSEK md.70 hükümlerini tazminat da-
vası bahsinde ele almışlardır.16 FSEK md.70’de yer alan talebin tazminat 
davası dışında kendine özgü şart ve talepleri gözetildiğinde ayrı bir dava 

düzenlemeler niteliklerine uygun düştüğü ölçüde bilgisayar programlarına da uygu-
lanacaktır.” Elif Sevinç, “Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Bilgisayar Programla-
rının Korunması,” (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2007, Çevrimiçi http://
acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3614/4502.pdf (09 Kasım 2019). Yazara göre; “Genel 
olarak, FSEK’in bilgisayar programlarını diğer eserlerden farklı görmeyerek tıpkı 
bir şarkının bestecisi, bir romanın yazarı gibi bilgisayar programının yaratıcısını da 
eseri üzerinde malî ve manevi olmak üzere iki türde hak ve yetkiye sahip kıldığını 
söylemek mümkündür.” 

13 Tekinalp, a.g.e., s. 303. 
14 Tekinalp, a.g.e., s. 326; Cahit Suluk, Rauf Karasu, Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 

Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2018, s. 142; Demirbaş a.g.e. s.158.
15 Tekinalp, gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeden kaynaklanan dava olarak nitelendirir-

ken Demirbaş kazancın devri davası olarak nitelendirmektedir. Bknz. Tekinalp, a.g.e., 
s.307-337, Demirbaş, a.g.e., 194 vd. 

16 Şafak N. Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, (Bundan böyle “Fikir ve Sanat”) 3. bs., 
Yetkin Yayınları, Ankara, 2009, s.331; Suluk/Karasu/Nal, a.g.e., s.144; Fırat Öztan, Fi-
kir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara, Turhan Yayınları, 2008 s. 616; İlhami Güneş, 
Son Yasal Düzenlemelerle Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara, 
Seçkin Yayınları, 2008, s.129-130; Dalyan, a.g.e., s.274.
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olarak ele alınması gerektiği görülmekte olup bu sebeple kazancın devri 
davasına da dava türleri arasında yer verilmiştir.

Nihayetinde, bilgisayar programlarında mali haklarının ihlali halinde 
ikame edilebilecek dava türleri sırasıyla tecavüzün ref’i, tecavüzün men’i, 
tecavüzün tespiti, tazminat ve kazancın devri olmaktadır. Sayılan bu beş 
dava ile bilgisayar programları üzerindeki mali hakların koruması sağla-
nabilmektedir. Bu yazı kapsamında buradan itibaren tecavüzün ref’i da-
vası incelenmeye başlanacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI

I. TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI

A. Genel Bilgiler

Ref kelimesinin kökeni Arapça “raf” kelimesinden gelmekte olup ref 
‘kaldırma’, ‘hükümsüz kılma’, ‘giderme’, ‘lağvetme’ gibi anlamları ihti-
va etmektedir17. Doktrinde ref davası genel olarak tamamlanmayan veya 
devam eden saldırıların kaldırılması veya durdurulması olarak tanım-
lanmaktadır.18 Tecavüzün ref’i davası ile bir tecavüz ortadan kaldırıla-
rak ortaya çıkan hukuka aykırı sonuçların giderilmesi amaçlanmaktadır. 
Böylece eser sahibinin daha fazla zararı uğraması önlenmektedir19. Aynı 
zamanda davanın bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamasıyla bu da-
vanın bir eda davası olduğu ifade edilecektir. Tecavüzün ref’i davası sınai 
mülkiyet hukukunda yer alan tecavüzün giderilmesi davasıyla da benzer-
lik göstermektedir20. Bununla beraber FSEK’de tecavüzün ref’i davası Sı-
nai Mülkiyet Kanunu’nda yer alan tecavüzün giderilmesine yönelik dava-
dan daha kapsamlı olarak düzenlendiği ifade edilecektir21. 

FSEK md.66/4 fıkrasında yer aldığı üzere mahkeme, eser sahibinin 

17 Nişanyan Sözlük, www.nisanyansozluk.com/?k=ref (Çevrimiçi) 10 Kasım 2019.
18 Hamdi Yasaman, “Fikrî Haklarda Tazminat ile İlgili Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Ömer 

Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. 1, İstanbul, Beta Yayınları, 2012, s. 807; Ünal, 
a.g.e., s. 310, Suluk/Karasu/Nal, a.g.e., s. 112.

19 Ahmet M. Kılıçoğlu, Sınai Haklarla Karşılaştırmalı: Fikri Haklar (Sınai Mülkiyet Ka-
nuna Göre) Ankara, Turhan Kitabevi, 2017, 3. bs. S. 397.

20 Demirbaş, a.g.e., s. 75; Ayrıca davanın, sınai mülkiyet hukukundaki tecavüzün gideril-
mesi davasıyla aynı olduğu yönünde bknz. Tekinalp a.g.e., 311. 

21 Tekinalp a.g.e., s.311; Demirbaş, a.g.e., s.75 (Yazarlar, sınai mülkiyet hukukundaki 
KHK’lara atıfta bulunmuş olsalar da 556 sayılı KHK md.62’de 555 sayılı KHK md.25’de, 
554 sayılı KHK md.49’da ve 551 Sayılı KHK md.137’de yer alan tecavüzün giderilmesi 
davasına yönelik hüküm ile Sınai Mülkiyet Kanunu md.149 hükmü arasında çok fazla 
farklılık bulunmadığından tecavüzün ref’i davasının FSEK’de daha kapsamlı düzenlen-
diği yorumunun geçerli olduğu belirtilecektir.). 
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manevî ve malî haklarını, tecavüzün çerçevesini, kusurun olup olmadığı-
nı, varsa ağırlığını ve tecavüzün ortadan kaldırılması halinde tecavüz ede-
nin uğraması muhtemel zararları takdir ederek tecavüzün kaldırılması 
için gereken tedbirleri alır.

Diğer yandan tecavüzün ref’i davasının hukuki dayanağını haksız fiil 
teşkil etmektedir ve bu sebeple tamamlayıcı hüküm olarak TBK md.49 
vd. hükümleri uygulanacaktır. Zamanaşımı bakımından, tecavüzün de-
vam etmesi durumunda zamanaşımı söz konusu olmayacaktır. Ancak te-
cavüzün durması halinde TBK md.72 hükmünün, tecavüz bir sözleşme-
nin ihlali hali ise TBK md.146’nın uygulanması gerekmektedir.22

Davanın tarafları bakımından mali haklara tecavüz halinde tecavüzün 
ref’i davasını eser sahibi, mirasçıları, mali hakları devralanlar, ruhsat(li-
sans) alanlar ve meslek birlikleri tecavüz eden kişilere karşı ikame ede-
bileceklerdir. İhlal işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından 
yapılmışsa dava onlara karşı da ikame edilebilir.23

Ref davasında görevli mahkeme fikri ve sınai haklar mahkemesi ol-
makla birlikte bu mahkemenin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahke-
mesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise genel yetkili HMK md.6 uyarınca 
davalının yerleşim yeri mahkemesi yanında FSEK md.66’da özel yetkili 
olarak davacının yerleşim yerinde de dava ikame edilebilir24.

B. Davanın Şartları

1. Ortada Bir Saldırının veya Etkilerinin Bulunması 

Doktrinde tecavüzün ref’i davasının tecavüzün sona ermesi durumun-
da ikame edilip edilemeyeceğine yönelik görüş ayrılıkları bulunmaktadır. 
Bazı yazarlar tecavüz sona ermiş olsa da tecavüzün sonuçlarının devam 
etmesi durumunda ref davası açılabileceğini öne sürmektedirler.25 Diğer 
görüşte olan yazarlar ise tecavüz sona ermesi halinde tecavüzün ref’i da-
vası ikame edilemeyeceği zira sonuçları devam etse de tecavüzün ortada 
olmadığını belirtilmektedirler26. 

22 Tekinlap, a.g.e, s.311.
23 Tekinalp, a.g.e., s.324.
24 Demirbaş, a.g.e., s.78; Suluk/Karasu/Nal, a.g.e., s. 146; Kılıçoğlu, a.g.e., s.398 Yazar, 

TBK md.66 hükmünce adam çalıştıranın kusursuz sorumluluğu varken ayrıca FSEK 
md.66/2 hükmü ile bu hususun düzenlenmesinin gereksiz olduğunu belirtmektedir.

25 Tekinalp, a.g.e., 310-311; Yasaman, a.g.e., s. 807; Cahit Suluk, Telif Hakları ve Kor-
sanlıkla Mücadele, İstanbul 2004, s. 142.; Güneş, a.g.e., 130, Öztan, a.g.e., s.651.

26 Erel, Fikir ve Sanat, s. 292; Engin Erdil, İçtihatlı ve Gerekçeli: Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu Şerhi, Vedat Kitapçılık, 2. c., 3. bs., İstanbul, 2009 s. 1140; Dalyan a.g.e., s. 
255. 
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Bu tartışmaya ilişkin olarak öncelikle FSEK md. 66 hükmünü incele-
mek yerinde olacaktır. FSEK 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası “Manevî ve 
malî hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün 
ref’ini dava edebilir.” hükmünü havidir. Hükümden açıkçası tecavüzün 
devam edip etmemesine yönelik açık bir ifade bulunmamaktadır. Keza 
Yargıtay kararlarında da tecavüzün sonlanıp sonlanmamasına yönelik 
açık bir değerlendirme yapılmamaktadır27.

Bu noktada maddenin gerekçesini incelemek bir yorum aracı olarak 
kullanılabilecektir. Madde gerekçesinde “Hukuk ve ceza dâvalarına mü-
taallik 66-80 maddelere eser sahiplerine tam bir himayeyi temin etmek 
maksadiyle son teferruata kadar gerek maddi hukuk gerek usul hu-
kuku bakımından tanzimedilmiştir.” izahıyla tecavüzün refi davasında 
tecavüzün sona erip ermemesine ilişkin bir ifade olmasa da genel amacın 
davaların eser sahiplerine tam bir koruma sağlama olduğu belirtilmiş-
tir28. Gerekçeden görüleceği üzere davaların amacı eser sahibine en geniş 
şekilde koruma sağlamaktır. Dolayısıyla tecavüzün sonlanıp sonlanmadı-
ğına bakılmaksızın etkilerinin devam etmesi halinde davanın ikame edi-
lebileceği söylemek gerekçede izah edilen amaca daha uygun olacaktır. 
Keza somut olayda tecavüzün sona erip ermediğinin tespiti her zaman 
mümkün değildir ve bu halde tecavüz sona ermediği tespit edilemediği 
halde tecavüzün etkilerinin ortada olmasına rağmen dava ikame edileme-
mesi adil bir yaklaşım da olmayacaktır29. 

Her ne kadar tecavüzün ref’i kelime anlamı itibariyle (ortada olan) 
bir tecavüzün kaldırılması anlamına gelse de tecavüzün devam etmesi 
veya sona ermesi konusunda maddenin müphemliği karşısında kanunun 
amacı, uygulamadaki sorunlar ve adil sonuca ulaşabilme adına tecavüzün 
sona erip ermemesine bakılmaksızın etkilerinin devam ediyor olması ha-
linde tecavüzün ref’i davası ikame edilmesi gerektiği belirtilecektir.

2. Saldırının Hukuka Aykırı Olması

Tecavüzün ref’i davanın ikame edilebilmesi için eser üzerindeki mali 
hakka yönelen nesnel olarak bir saldırının bulunması yeterlidir.30 Keza 
maddede yer alan “manevî ve malî hakları tecavüze uğrayan kimse…” 

27 Emre Gökyayla, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 68. Maddesine İlişkin Yargıtay 
Kararlarının Değerlendirilmesi” (“Yargıtay Kararları”), Legal Fikri ve Sınai Haklar 
Dergisi, Yıl 2012, Sayı 30, s.12-13.

28 Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Adalet Ko-
misyonuRaporları,(Çevrimiçi)www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_erisim.
tutanak_hazirla?v_meclis=&v_donem=&v_yasama_yili=&v_cilt=&v_birlesim=&v_
sayfa=&v_anabaslik=KANUNLAR&v_altbaslik=5846&v_mv=&v_sb=&v_ozet=&v_
kelime=&v_bastarih=&v_bittarih= 10 Kasım 2019.

29 Çavuşoğlu Sancak a.g.e., s.88; Aynı doğrultuda bknz. Demirbaş a.g.e., s.77.
30 Tekinalp, a.g.e., s.311; Erel, Fikir ve Sanat, s.331; Erdil a.g.e., s.1140.
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ifadesi ile ortada hakka yönelik bir tecavüz bulunması yeterli olmakta-
dır. Bununla beraber söz konusu tecavüz eyleminin hukuka aykırı olması 
gerekmektedir. Ancak mali hakka yönelik bir tecavüz hukuka aykırı ola-
cağından başka bir hukuk kuralına aykırılık değil ortada bir hukuka uy-
gunluk sebebinin bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekmektedir.31 

Hukukumuzda genel olarak hukuka uygunluk halleri; meşru müda-
faa, ıztırar hali, kuvvet kullanarak hakkını koruma, kanunun belirlediği 
sınırlar içinde kamu gücünün kullanılması, hak kullanımı ve mağdurun 
rızasıdır32. Bu genel esasların yanında FSEK kapsamında hukuka uy-
gun halleri kamu düzeni gereğince sınırlama (FSEK m. 30); genel çıkar 
(kamu yararı) nedeniyle sınırlama (FSEK m. 31-37); özel çıkar nedeniyle 
sınırlama (FSEK m.38-41); hükümete verilen yetkiler nedeniyle sınırlama 
(FSEK m. 42-43); devletin faydalanma yetkisi nedeniyle sınırlama (FSEK 
m. 46); kamuya mal etme nedeniyle sınırlama (FSEK m.47) olarak sayıl-
maktadır33. Bu halde söz konusu hukuka uygunluk sebeplerini aşılması 
halinde eylem hukuka aykırı hale gelecektir34. Böylece söz konusu eylem 
ile mali hakka yönelik bir tecavüzün varlığından söz edilecek olup eylem 
hukuka aykırılık teşkil edecektir.

3. Kusur ve Zararın Bulunmasına Gerek Olmaması

FSEK md.68/3 fıkrasında yer alan “Tecavüz edenin veya ikinci fıkra-
da yazılı kimselerin kusuru şart değildir.” hükmü ile bu davanın ikamesi 
için mütecavizin kusurlu olmasının şart olmadığı açıkça düzenlenmiştir. 
Bu itibarla ortada nesnel olarak bir tecavüzün bulunması yeterli olmakta-
dır. Bununla beraber mütecavizin kusuru aranmadığı gibi işletme organı-
nın veya işletme sahibinin de kusuru aranmamaktadır35. Tecavüzün ref’i 
davası ile tecavüzün ortadan kaldırılması amaçlandığından mütecavizde 
kusur aranmaması davanın niteliğine son derece uygun düşmektedir36. 
Bununla beraber FSEK md.66/4 fıkrasında yer alan hükümle mahkeme-
nin kusurun olup olmadığına yönelik incelemesi tecavüzün ref’i bakımın-
dan değil genellikle birlikte açılan tazminat davasında davası bakımından 
gereklidir37. Diğer yandan davanın ikamesi için kusur aranmadığı gibi za-
rarın da bulunmasına gerek yoktur. Zaten bu dava ile zararın doğmaması 
veya artmaması amaçlanmaktadır38.

31 Tekinalp, a.g.e., s.307; Aynı yönde, Öztan, a.g.e., s.619-620.
32 Tekinalp, a.e., s.307.
33 Demirbaş, a.g.e., 142.
34 Demirbaş, a.e., s.142.
35 Demirbaş, a.e., s.142; Erdil, a.g.e., 1140-1141.
36 Demirbaş, a.e., s.142.
37 Erel, Fikir ve Sanat, s. 292.
38 Dalyan, a.g.e., s. 256; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 397.
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C. Talep Konusu 

1. Genel Olarak

a. Tecavüzün Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Talep

Tecavüzün ref’i davasıyla talep edilecek hususlar temelde manevi hak-
lara ve mali haklara tecavüz halinde olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Mali haklara tecavüz halinde ise FSEK md.66’da yer alan tecavüzün ref’i(-
saldırının ortadan kaldırılması) ve FSEK md.68’de yer alan bedel olmak 
üzere iki talep konusu bulunmaktadır. Bu yazı kapsamında bilgisayar 
programlarının mali haklarına tecavüz halinde tecavüzün ref’i davası in-
celendiği için sadece mali haklar çerçevesinde talep konuları izah edilme-
ye çalışılacaktır. 

 Esasen tecavüzün ref’ine yönelik talepler FSEK md. 68’de yer alan 
“Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden bu Kanu-
na uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshala-
rı yayan, temsil eden veya hertürlü işaret, ses veya görüntü nakline 
yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri 
sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun 
hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını 
isteyebilir.” hükmündeki eylemler teşkil etmektedir. Bu hükümden ha-
reketle bir bilgisayar programının izinsiz olarak işlenmesi, çoğaltılması, 
yayılması, temsil edilmesi, umama iletilmesi yasak olup bu ve benzeri ih-
lallerin yapılması halinde bu tecavüzlerin FSEK md.66 uyarınca ortadan 
kaldırılması talebinde bulunulabilecektir. Bu noktada FSEK md.68’de 
sayılan ihlallerin numerus clausus olmadığını belirtmek gerekmektedir39. 
Dolayısıyla bilgisayar programlarına yönelik benzer saldırı durumlarının 
olması halinde de bu talepler geçerli olacaktır. 

Bilgisayar programlarına yönelik tecavüzün ref’i talepleri bakımından 
Dalyan FSEK md.38’in de burada birlikte değerlendirilmesi gerektiğini 
ifade etmektedir40. Yazara göre, FSEK md.68’de her ne kadar salt sahi-
binin izni olmaksızın işleme ve çoğaltmadan söz edilmiş olsa da FSEK 
md.38/2 hükmü41 uyarınca bilgisayar programını hukuki yollardan elde 
eden kişi tarafından işlenmesi serbest bırakılmaktadır. Bu sebeple söz 
konusu işlemin tecavüz olarak görülmesi için FSEK md.38/2 hükmü kap-

39 Tekinalp a.g.e., s. 317.
40 Dalyan a.g.e., s. 259.
41 FSEK md.38/2 “Sözleşmede belirleyici hükümlerinin yokluğu durumunda, hata dü-

zeltme de dahil, bilgisayar programının düşünüldüğü amaca uygun kullanımı için 
gerekli olduğu durumda, bilgisayar programının onu hukukî yollardan edinen kişi 
tarafından çoğaltılması ve işlenmesi serbesttir.”
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samında işleme veya çoğaltmaya cevaz verilmemiş olması gerekmektedir. 
Gerçekten de FSEK md.68/1 yer alan “… hak sahiplerinden bu Kanuna 
uygun yazılı izni almadan, …” ifadesi ile eylemlerin izin alınmadan ya-
pılması hali ihlal olarak belirtilmiş ancak bir istisna durumuna yer ve-
rilmemiştir. Salt bu haliyle ele alındığında bilgisayar programlarının her 
durumda sahibinden yazılı izin alınmadan yapılan eylem, ihlal teşkil et-
mektedir. 

Oysa Dalyan’ın işaret ettiği üzere FSEK md.38/2 hükmü bilgisayar 
programlarına ilişkin diğer eserlerden ayrı olarak özel bir durum düzen-
lemektedir. Aksu’nun ifadesiyle FSEK 38/2 hükmü istisnanın istisnası ni-
teliğindedir42. FSEK msd.38/2 hükmü ile sözleşmede belirleyici hükümle-
rinin yokluğu durumunda, hata düzeltme de dahil, bilgisayar programının 
düşünülen amaca uygun kullanımı için gerekli olduğu durumda, bilgisa-
yar programının onu hukukî yollardan edinen kişi tarafından hak sahi-
binden izin alınmadan bilgisayar programının çoğaltılması ve işlenmesi 
serbest bırakılmıştır43. Hükümde bahsedilen durumun gerçekleşmesi ha-
linde hak sahibinin izni olmadan yapılan çoğaltma veya işleme tecavüz 
olarak görülemeyeceğinden FSEK md.68 hükmünün FSEK md.38/2 hük-
mü ile birlikte değerlendirilmesi görüşünün yerindeliği ifade edilecektir. 

Bu hususlar gözetildiğinde, sahibinden yazılı izin alınmaksın bir bilgi-
sayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim 
yapılması, program parçaları üzerinde oynanması veya FSEK md.38/2 
kapsamında izin alınmasını gerektirmeyecek durumu aşan işleme ve ço-
ğaltma yapılması, umuma açık yerlerde bilgisayar programlarının doğ-
rudan temsil suretiyle sunulması, kodlarının televizyon, internet gibi 
kanallarla umuma sunulması halleri ihlal teşkil edecek olup tecavüzün 
ref’i kapsamında bu (ve benzeri) tecavüzlerin ortadan kaldırılması talep 
edilebilecektir.44 

b. Üç Kat Bedel Talebi

Tecavüzün ref’i davasında diğer talep ise yine FSEK md.68’de düzen-
lenen üç kat bedel talebidir. FSEK md.68/1 fıkrasını tekrar incelersek 
“Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden bu Kanuna 

42 FSEK md.38 hükmü kapsamında detaylı bir değerlendirme için bknz. Aksu, Bilgisayar 
Programları, s. 142 vd. Yazar, FSEK md.38/2’yi istisnanın istisnası olarak nitelemekte 
ve md.38/1 karşısında bu hükmün olması için haklı bir sebep görmemektedir. Diğer 
yandan sınırlı sayıda çoğaltmaya özel izin imkanı verilmesinin öğretim amacı dışında 
haklı gerekçesi bulunmadığına yönelik bknz. Şafak N. Erel, Fikri Hukukta Bilgisayar 
Programlarının Korunması, (Bundan böyle “Fikri Hukukta Bilgisayar”), (Çevrimiçi) 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/462/5263.pdf 12 Kasım 2019.

43 FSEK md.38/2.
44 Dalyan, a.g.e., s. 260.
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uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları ya-
yan, temsil eden veya hertürlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan 
araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme 
yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hüküm-
leri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını iste-
yebilir.” hükmünü havi olduğu görülecektir. Yargıtay hükümde yer alan 
bedeli “telif tazminatı” olarak adlandırmıştır.45 Yargıtay’ın telif tazminatı 
olarak adlandırması söz konusu bedel talebini maddi ve manevi tazmi-
nattan ayırt etmede pratiklik sağlasa da doktrin tarafından benimsen-
memiştir46. Doktrinde Yargıtay ile benzer şekilde tazminat olarak gören 
görüşlerde mevcuttur47. Ancak ekseriyetle ceza görüşünün olduğu ifade 
edilecektir48. Diğer bir ifadeyle üç kat bedel FSEK tarafından öngörülmüş 
bir cezadır. Bu cezanın niteliği konusunda doktrinde farklı görüşler bu-
lunmaktadır. Bir görüşe göre burada yer alan ceza TBK md.179’da yer 
alan cezai koşul benzeri bir cezadır49. Ancak diğer bir görüşe göre burada 
yer alan ceza cezai koşulda yer aldığı gibi iradi nitelik taşımayıp kanun 
tarafından öngörüldüğünden bir medeni hukuk cezası teşkil etmektedir50. 

b.1. Üç Kat Bedel Tespitinin Ölçütü

Bir medeni ceza olan üç kat bedelin tespiti için madde kapsamında 
iki ölçüt sunulmuştur. Buna göre sözleşme yapılmış olması halinde is-
teyebileceği bedel veya kanun(FSEK) hükümleri uyarınca tespit edilecek 
rayiç bedeldir. Doktrinde her iki ölçütü de kapsayıcı biçimde bu ölçütlere 
“varsayımsal bedel”51, “uygun (münasip) bedel52” gibi adlar önerilmiştir. 

45 Yargıtay 11 HD. 03.02.2006 tarih 2005/354 E., 2006/915 K. sayılı kararı; Yargıtay 
11.HD 14.07.2006 tarih 2005/5095 E., 2006/8411 K. sayılı kararı; Yargıtay 11. HD 
14.06.2019 tarih 2019/2385 E., 2019/4781 K. sayılı kararı; keza istinaf mahkemele-
rinde de telif tazminatı olarak anılmaktadır bknz. Ankara BAM 20.HD 14.09.2017 ta-
rih E. 2017/860 K. 2017/756 sayılı kararı; İstanbul BAM 16. HD 05.11.2018 tarih E. 
2018/3069 K. 2018/2342 sayılı kararı (www.kazancı.com)(Çevrimiçi) 12 Kasım 2019.

46 Demirbaş, a.g.e., s.83.
47 Bknz. Kılıçoğlu, a.g.e., s.407 Yazar, bedelin, mali hakların ihlaline ilişkin tazminat 

olduğunu ancak caydırıcı olması bakımından 3 kat tutarının öngörüldüğünü belirtmek-
tedir.

48 Tekinalp, a.g.e., s.319; Erdil, a.g.e., s.1183; K. Emre Gökyayla, 5278 sayılı Kanunla 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 68. Maddesinde Yapılan Değişikliklerin De-
ğerlendirilmesi,(Bundan böyle “68. Madde”) Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, Ed. 
Tekin Memiş, İstanbul, XII Levha Yayınları, 2011. s.289, dipnot: 26. Nitelendirmeye 
yönelik ayrıca eleştiri ve değerlendirmeler için bknz. Yasaman a.g.e., s. 809-881; De-
mirbaş, a.g.e., s. 83-86.

49 Tekinalp, a.g.e., s. 316.
50 Öztan, a.g.e.,s. 649; Gökyayla, 68. Madde, s. 289; Demirbaş, a.g.e., s. 84.
51 Levent Yavuz, Türkay Alıca, Fethi Merdivan, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu, 

Cilt II, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2013, s. 2012-2013, 2066.
52 Demirbaş, a.g.e., s.108.
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Hükümde yer alan ilk ölçüt ile hak sahibi ile önceden bir sözleşme olması 
halinde bu sözleşmeden isteyebileceği bedel öngörülmüştür. Bu durum-
da hak sahibinin önceki sözleşmelerden aldığı veya başkaca eserleri için 
aldığı ücret esas alınacaktır. Bu bedel yazarın kendi özel durumuna göre 
değişir ve öznel nitelikte değerlendirmeler ile bedel tespiti yapılır53. Bilgi-
sayar programları bakımından bu ölçütün esas alınması halinde bilgisa-
yar programı sahibinin bilinirliği, büyük işlere sahip olması veya sıradan 
bir programcı olması gibi hususlar önem taşıyacaktır54. 

Hükümde yer alan ikinci ölçüte göreyse FSEK kapsamında belirlene-
cek olan rayiç bedel esas alınacaktır. Ancak FSEK’de açıkça bu konuda 
hüküm bulunmamaktadır. Doktrinde bir görüşe göre söz konusu Kanun 
hükümlerini FSEK md.41 ve 43 hükümlerini işaret etmektedir55. Diğer 
bir görüş ise FSEK md.41 ve 43 sınırlaması yapmadan, hak sahibinin 
ölçü tespitinde kullanılabilecek sözleşme yapmamış olması halinde ölçüt 
yokluğundan dolayı rayiç bedel tespitinin yapılabileceğini ifade etmekte-
dir56. Bilgisayar programları bakımından rayiç bedel ölçütünün esas alın-
ması halinde ise bilgisayar programının beğenilirliği, estetik görünümü, 
ihlal ile ulaşılan kitle gibi nesnel hususlar esas alınacaktır.57 

b.2. Üç Kat Bedel Tespitinde Seçimlik Hak Tartışması

Hükümde yer alan bedel tespiti yöntemlerinin seçimlik hak olup olma-
dığına ilişkin doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Doktrinde bir gö-
rüşe göre bedel tespiti ölçütü seçimlik hak değildir.58 Diğer görüşe göreyse 
bedel tespiti ölçütü seçimlik hak olup tamamen davacının yetkisindedir59. 
Ancak her iki görüşün de maddeyi tam olarak açıkladığını ifade etmek 
güçtür. Son olarak maddeyi FSEK bütününe göre en uygun izah eden gö-
rüşe göreyse md.41 ve 43 hükümlerine ilişkin hususlar yönünden rayiç 
bedel tespiti, bu hükümler dışında kalan hususlar için ise varsayımsal 
sözleşme bedel ölçütünün geçerli olacağıdır60. Gerçekten kanun koyucu-
nun abesle iştigal etmeyeceğinden hareketle rayiç bedelin FSEK md.41 ve 
43 hükümlerinde yer alan tarife bedelinin anlaşılması gerekmektedir61. 
Bu haliyle FSEK md.41 ve 43’de yer alan tarife dışında kalan tüm husus-
lar için rayiç bedel tespiti yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

53 Tekinalp, a.g.e., s. 319.
54 Dalyan, a.g.e., s.261.
55 Yavuz/Alıca/Merdivan, a.g.e., s. 2070, 2076. 
56 Tekinalp, a.g.e., s.318.
57 Dalyan, ag.e., s.262.
58 Tekinalp, a.g.e., s.318; Demirbaş ag.e.; s. 110.
59 Öztan, a.g.e., s. 647; Erel, Fikir ve Sanat, s.340; Dalyan, a.g.e., s. 261.
60 Yavuz/Alıca/Merdivan, a.g.e., s. 2070.
61 Demirbaş, a.g.e., s.110.



316 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

b.3. Üç Kat Bedel Talebinde Hakimin Takdir Yetkisi

Üç kat bedel hususunda en tartışmalı konulardan birisi de üç katın be-
lirlenmesinde hakimin takdir yetkisinin bulunup bulunmadığıdır62. Konu 
Anayasa Mahkemesi’ne dahi itiraz yoluyla götürülmüş ve tartışılmıştır. İlk 
olarak maddeye baktığımızda şu ifadeyi göreceğiz: “…halinde isteyebile-
ceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç 
bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir.” Maddede hakimin takdir yet-
kisine veya yalnızca üç kata hükmedileceğine yönelik açık bir ifade yok-
tur. Maddede yer alan “en çok üç kat fazlasını isteyebilir” ifadesi dokt-
rinde “üç katını isteyebilir” şekilde anlaşılmaktadır63. Keza, yine üç kat 
bedelde hakimin takdir yetkisinin bulunduğu, bu kapsamda somut olaya 
göre üç kat içerisinde bir kata hükmedebileceği ifade edilmektedir64. Hü-
küm doktrinde tartışmalı olduğu gibi uygulamada da tartışmalıdır. Bir 
davada hükme yönelik iptal taleplerini yeterli gören İstanbul 1. Fikri ve 
Sınai Haklar Mahkemesi itiraz yoluyla hükmün iptali talebiyle Anayasa 
Mahkemesi’ne taşımıştır. Anayasa Mahkemesi iptal talebini reddederek 
kararında “…Kural, hâkimin taleple bağlı olduğuna dair veya takdir 
yetkisine ilişkin olumsuz bir düzenleme içermemektedir. Bu sınır içe-
risinde kalmak şartıyla hâkimin dosya içeriği ve talebi de gözeterek 
takdir yetkisi kullanacağı açıktır65. …. gerekçesine yer vermiştir. 

Yargıtay ise başlangıçta hakimin takdir yetkisi bulunduğu görüşünde 
olsa da sonradan müstakar haline gelmiş içtihadıyla hakimin takdir yet-
kisinin bulunmadığı görüşünde olup AYM kararı sonrası da tam olarak 
görüşünü değiştirmemiştir66. Her ne kadar Yargıtay tarafından hakimin 
takdir yetkisi bulunmadığına yönelik içtihatlar gelişmiş olsa da AYM ka-
rarında ifade edildiği üzere hükümde üç kat bedel talebinde hakimin tak-
dir yetkisini sınırlandıran bir hüküm bulunmadığından hakimin takdir 
yetkisinin bulunmadığı görüşü yerinde olmayacaktır. Keza üç kat bedelde 
kasıtlı davranan ile ihmalkar davran arasında fark gözetilmeyeceğinden 
takdir hakkının kaldırılması adaletsizlik teşkil edecektir67.

62 Demirbaş, a.g.e., 113.
63 Demirbaş, a.g.e. s.113, Erel, Fikir ve Sanat, s. 339; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 451; Öztan, 

a.g.e., s. 649.
64 Tekinalp, a.g.e., s.319; Gökyayla, 68. Madde, s.288 dipnot 23; Demirbaş, a.g.e., s.114.
65 Anayasa Mahkemesi, 28.02.2013 tarih E.2012/133 K.2013/33 sayılı kararı (www.ka-

zancı.com) (Çevrimiçi 17.11.2019).
66 Bknz. Demirbaş, a.g.e., s.116-117-118.
67 Gökyayla, Yargıtay Kararları, s. 23; Aynı yönde, Demirbaş, a.g.e., s.118; Çavuşoğlu 

Sancak a.g.e.s, s.102.
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2. Çoğaltma Hakkının İhlali Durumunda Özel Talepler

FSEK md.68’in ikinci ve üçüncü fıkraları ile çoğaltma hakkının ihla-
line yönelik özel talepler öngörülmüştür. FSEK md.68/2 hükmüne göre 
izinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmamışsa hak sahibi; 

• çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri 
araçların imhasını 

• veya üretim maliyet fiyatını geçmeyecek uygun bir bedel karşılı-
ğında kendisine verilmesini 

• ya da sözleşme olması durumunda isteyebileceği miktarın üç kat 
fazlasını talep edebilir. 

FSEK md.68/3 hükmüne göre izinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıka-
rılmışsa hak sahibi; 

• tecavüz edenin elinde bulunan nüshalar hakkında ikinci fıkradaki 
şıklardan birini kullanabilir.

Hükümlerden görüldüğü üzere her iki hükümde aynı yaptırımları ön-
görmüş ancak bunu tek bir hükümle değil iki ayrı hükümle yapmıştır. Bu 
durum gerçekten de kafa karışıklığına yol açmaktadır68. Maddenin özü 
itibariyle çoğaltılmış kopyalar çıksın veya çıkmasın hak sahibini üç talep 
hakkı bulunmaktadır. 

Bilgisayar programları bakımından, önbelleğe kayıt (caching), ağa bağ-
lı kullanım, ağlar arası yönlendirme (routing), sabit diske(hard diske-ana 
belleğe) kayıt, görüntülenme ve çalıştırma ile program unsurlarının kop-
yalanması yoluyla çoğaltma gibi eylemler çoğaltma eylemi teşkil etmekte-
dir.69 Bu halde bu eylemlerin hukuka aykırı olarak yapılması halinde bu 
talepler söz konusu olacaktır. 

a. İmha Talebi

İlk seçeneği imha talebi teşkil etmektedir. İmha talebi ile hak sahi-
bi eserin çoğaltılmış kopyalarını veya çoğaltmaya yarayan araç gereçlerin 
imhasını isteyebilmektedir70. Bununla beraber sadece araç gereçleri değil 
çoğaltılmış nüshaların imhasının talep edilmesi de mümkündür71. Diğer 

68 Demirbaş, a.g.e., s.127 Yazar haklı olarak “…aynı konunun iki ayrı fıkrada düzen-
lenmesi yerine tek bir fıkrada kaleme alınması dahi mümkündür ve belki de hükmü 
daha anlaşılır kılmaktadır.” görüşünü dile getirmektedir.

69 Tekin Memiş, “İzinsiz Bilgisayar Programları Kullanımı ve İmha Talebi” Prof. Dr. 
Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, 2002, s.549-551; Çavuşoğlu San-
cak a.g.e., s. 67-71.

70 Tekinalp, a.g.e., s.320.
71 Tekinalp, a.e. s. 321.
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yandan eserin aslının imhası istenemeyeceği72 gibi eserin koruma süresi-
nin dolması halinde de imha talebi söz konusu olmayacaktır73. Yine aynı 
şekilde imhaya konu olabilecek şeyler üzerinden üçüncü kişilerin ayni 
hakkının ihlal edilemeyecektir74. 

Bilgisayar programları açısından imha talebi özel bir durum teşkil et-
mektedir. Bilgisayarlar sadece çoğaltmaya (ya da ihlale sebebiyet veren) 
yarayan araçlar olmadığından bilgisayarın kendisinin imhaya konu olma-
ması gerektiği öne sürülmüştür75. Ancak ifade etmek gerekir ki her ne ka-
dar bilgisayarın tek fonksiyonu çoğaltma eylemi olmasa da ihlale yönelik 
özgülenmiş olması halinde bilgisayarın da imhasının talep edilebileceğini 
ifade etmek gerekecektir.76 Bunun yanında programın hard diskten silin-
mesi, CD’lerin yok edilmesi, hususi bir tahsis halinde CD yazıcılarının im-
hası bilgisayar programlarına yönelik imha talebinin konusu olmaktadır. 

b. Devir Talebi

İkinci seçenek ise devir talebidir. Devir talebi imha talebinin kapsa-
mıyla aynıdır77. Devir talebinde söz konusu olan esaslar burada da geçer-
lidir78. Bununla beraber devir talebinde talep konusunu ihlale sebebiyet 
veren ve ihlal ile ortaya çıkan nüshaların maliyet değerini aşmayacak bir 
bedelle devri teşkil etmektedir. Bilgisayar programları bakımından devir 
talebinin çok makul olmayacağı ifade edilebilecektir. Nitekim bilgisayar 
programlarının internetten kolaylıkla indirilebildiği gözetildiğinde mevcut 
nüshaların devralınmasıyla korsan nüshaların bitirilemeyeceği ifade edi-
lecektir79. Aynı şekilde ihlale sebebiyet veren bilgisayarlarında da devrinin 
programların maliyeti ve üretim süreci gözetildiğinde çok makul olmaya-
cağı belirtilecektir80. 

c. Üç Kat Bedel Talebi

Son olarak medeni ceza talebi söz konusu olmaktadır. Hak sahibi ile 
tecavüz eden arasında bir sözleşme olmasına rağmen sözleşmeye aykırı 

72 Öztan, a.g.e., s.654.
73 Erdil, a.g.e., s.1189.
74 Erel, Fikir ve Sanat, s.341; Öztan, a.g.e., s.653; Çavuşoğlu Sancak a.g.e., s.108.
75 Tekin Memiş, a.g.e., s.560; Dalyan, a.g.e., s.264 Çavuşoğlu Sancak, a.g.e., s.110.
76 Esasen bu görüşe aksi görüşte olan Tekin’in CD yazıcılarının imhasına yönelik örneği 

dayanak gösterilebilir. Yazar, CD yazılarının hususi bir tahsis olması şartıyla imhası-
nın olabileceğini belirtmektedir. CD yazıcısında olduğu gibi bilgisayarda ihlale yönelik 
özgülenmişse imhasının olabileceğini kabul etmek gerekmektedir. Bknz. Tekin, a.g.e., 
s.560.

77 Demirbaş, a.g.e., s.132.
78 Öztan, a.g.e., s.658.
79 Çavuşoğlu Sancak, a.g.e., s.111.
80 Fark yönde gerekçe bknz. Çavuşuoğlu Sancak, a.e., s.111.
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olarak çoğaltılması halinde eser sahibinin sözleşmeden doğan tutarın üç 
katını talep etme hakkı doğmaktadır. Bununla beraber FSEK md.68/2 
fıkrasının son cümlesi gereğince mütecavizin vergi, basın, munzır yayınlar 
gibi çeşitli mevzuatlardan doğan sorumluluğu devam edecektir. 

Burada yer alan medeni ceza talebinin esasları bilgisayar programları 
bakımından da aynı şekilde geçerlidir81. Bu halde, FSEK md.41 ve 43 hü-
kümleri dışında bir ihlal söz konusu olacağından rayiç bedel üzerinden 
3 kat bedel belirlenecektir. Bununla beraber uygulamada bilgisayar prog-
ramlarının çok sık güncellenmesinden dolayı ihlale uğrayan eski sürüm-
deki bilgisayar programının bedel tespitinde, ihlale uğrayan eski sürümlü 
programın satış bedelinin mi yoksa yeni sürümdeki programın bedelinin 
mi esas alınacağı sorunu ortaya çıkmaktadır.82 Bu noktada ihlalin gerçek-
leştiği tarihteki piyasada programın son sürümünün satış bedelinin esas 
alınması gerektiği keza Yargıtay’ın da bu yönde olduğu görüşüyle ifade 
edilmiştir.83 Gerçekten de Yargıtay kararında “… FSEK’unun 68. Maddesi 
uyarınca açılmış bulunan davanın hukuki niteliği haksız fiil olduğun-
dan anılan madde de sözü edilen rayiç bedelin, ihlalin yapıldığı tarih 
esas alınarak tespiti gerekeceği tabii olduğu …84” hükmüyle ihlal tari-
hindeki rayiç bedelin belirleneceğini açıkça ifade etmiştir. 

Son olarak FSEK md. 68/4 fıkrası uyarınca burada sayılan taleplerin 
eser sahibinden başka hak sahiplerince uygulanabilmesi için eser sahi-
binin bu Kanun’un 52 nci maddesine uygun yazılı çoğaltma izni vermesi 
gerekmektedir85. 

SONUÇ

Bilgisayar teknolojisi hayatımız içerisinde oldukça önemli bir yer edin-
miştir. Üstelik bu durum hızla yaygınlaşmış ve hemen hemen her alanına 
girmiştir. Bilgisayar teknolojisinin bu kapsayıcı özelliği içerisinde ilk baş-
larda donanım önemli bir yere sahipken zamanla yazılım çok daha önem-
li bir yere gelmiştir ve şüphesiz günümüzde de yazılımın diğer bir özel 
ifadeyle bilgisayar programlarının önemi giderek artmaktadır. Bilgisayar 
programlarının hiç şüphesiz hem bir fikrin ürün olması hem de iktisadi 
değer taşıması sebebiyle bilgisayar programlarında koruma mekanizma-
sına ihtiyaç duyulmuştur. Bu koruma mekanizmalarından birisini de hu-
kuk teşkil etmektedir.

81 Çavuşoğlu Sancak, a.e., s.107.
82 Çavuşoğlu Sancak, a.e., s.107.
83 Çavuşoğlu Sancak, a.e., s.107. 
84 Erdil, a.g.e., s.1192.
85 Hükme yönelik eleştiriler için bknz. Takinalp a.g.e., s.322.
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Bilgisayar programlarının bir fikri ürün teşkil etmesi sebebiyle hukuk 
alanı içerisinde fikir ve sanat eserleri hukuku ile patent hukuku arasında 
çok ciddi tartışmalara konu olmuştur. Gerek doktrin gerekse uygulama 
bakımından bilgisayar programlarının hangi hukuk alanında koruma gö-
receği tartışılagelmiştir. Bu konudaki tartışmalara nihai bir son olmasa 
da en az mahiyette koruma sağlaması bakımından pozitif hukuk yönün-
den Avrupa Konseyi Yönergesi ile bilgisayar programlarının fikir ve sanat 
eserleri hukuku alanında koruma göreceği kabul edilmiştir. Bu Yönerge 
ile aynı doğrultuda Türk fikri mülkiyet hukuku mevzuatında düzenleme-
ler yapılarak bilgisayar programları 5846 sayılı Kanun kapsamında koru-
maya alınmıştır. 

5846 sayılı Kanun ile bilgisayar programları eser olarak sayılmıştır. 
Eser sahibinin eserleri üzerinde mali ve manevi olmak üzere temel olarak 
iki hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda manevi hakları; umuma arz, eser 
sahibi olarak tanıtılma hakkı, eserde değişiklik yapılmasını önleme yetki-
si ve eser sahibinin zilyet ve malike karşı hakları; mali hakları ise işleme, 
çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araç-
larla umuma iletim ve pay alma(izleme) hakkı oluşturmaktadır. Bilgisayar 
programları üzerinde umuma arz, eser sahibi olarak tanıtılma ve eserde 
değişiklik yapılmasını önleme yetkisini bulunduran manevi haklar ile iş-
leme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan 
araçlarla umuma iletim hakkını bulunduran mali haklar bulunmaktadır.

Bilgisayar programları manevi ve mali hakları bulunmakla beraber bu 
haklara yönelik bir tecavüz yaşanması halinde 5846 sayılı Kanun ile ko-
ruma yolları öngörülmüştür. Bu koruma hukuki ve cezai davalar olmakla 
birlikte bu yazı kapsamında hukuki koruma yolları üzerinden gidilmiş-
tir. Hukuki koruma bakımından hakkın türü ve koruma konusuna göre 
hukuk davaları bulunmaktadır. Mali haklar bakımından tecavüzün ref’i, 
tecavüzün men’i, tecavüzün tespiti, tazminat ve kazancın devri davaları ile 
koruma sağlanabilmektedir. Bu yazı kapsamında bilgisayar programları 
üzerindeki mali hakları koruma imkanı olarak tecavüzün ref’i davası izah 
edilmeye çalışıldı.

Tecavüzün ref’i davası temel olarak bilgisayar programına yönelik bir 
saldırı bulunması halinde bu saldırının ortadan kaldırılmasını amaçla-
yan bir davadır. Bu dava ile söz konusu tecavüzün ortadan kaldırılması 
ile bedel talebi söz konusu olmaktadır. Bu yazı kapsamında yer vermeye 
çalıştığımız üzere tecavüzün ref’i davasına yönelik oldukça ihtilaflı alanlar 
bulunmaktadır. Bu tartışmaların ise bir kanun değişikliği ile kolayca son 
bulacağını ifade etmek güçtür. Nitekim bilgisayar programları özelinde 
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bakıldığında sürekli değişen ve gelişen bir alan bulunmaktadır. Bu deği-
şikliğe uyum sağlamak kolay olmayacağından ihtilaflı noktalarda madde 
amacı gözetilerek gelişme açık olarak yorumlanması gerektiği ifade edi-
lecektir. 

Bilgisayar programları bakımından tecavüzün ref’i davası ile büyük öl-
çüde önemli bir koruma sağlandığı ancak yine bilgisayar programlarının 
teknik sebeplerden dolayı tam anlamıyla korumanın gerçekleşemeyebile-
ceği söylenecektir. Kanun koyucunun isabetli bir tercihiyle fikir ve sanat 
eserinin bir ürünü olan bilgisayar programlarının mali haklarına yöne-
lik saldırı halinde sadece fiilen ortadan kaldırılması değil aynı zamanda 
mütecavizin cezalandırılması ve bu tecavüzün bir daha yapmaması öngö-
rülmüştür. Bu kapsamda tecavüzün ortadan kaldırılmasının önemli bir 
koruma sağlaması yanında üç kat bedel talebi bakımından caydırıcılığın 
ve korumanın daha büyük bir önem arz ettiği rahatlıkla ifade edilecektir. 
Günümüzde bilgisayar programlarının meta değerinin boyutu düşünül-
düğünde, bir tecavüz halinde söz konusu değerin üç kat tutarının oldukça 
yüksek meblağlar teşkil edeceği ve bunun da koruma yönünden oldukça 
caydırıcı olduğu açıktır. 

Nihayetinde, bilgisayar programları üzerinde bulunan mali hakların 
korunmasına yönelik çeşitli davalar bulunmakta olup bu yazı kapsamın-
da bu davalardan birisi olan tecavüzün ref’i davası incelenmiş ve çeşitli 
tartışmalara yer verilerek usul ve esasları izah edilmeye çalışılmıştır. Son 
olarak sürekli değişmekte ve gelişmekte olan bilgisayar programlarına yö-
nelik korumanın tam olarak sağlanabildiği söylenemese de öz itibariyle 
büyük ölçüde koruma sağlandığı ifade edilecektir. 
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ANAYASA MAHKEMESİ 
(AYM) KARARLARI





YURT DIŞINDA GEÇEN HİZMET SÜRELERİNİ 
BORÇLANMANIN, VATANDAŞLIĞA 

ALINMA TARİHİNDEN ÖNCEKİ SÜRE İÇİN 
TANINMAMASI NEDENİYLE AYRIMCILIK 

YASAĞININ İHLAL EDİLMESİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 5/3/2020 tarihinde, Bedrettin Mo-
rina (B. No: 2017/40089) başvurusunda mülkiyet hakkıyla bağlantılı ola-
rak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Olaylar

Sonradan Türk vatandaşı olan başvurucu yurt dışında çalıştığı süreler 
için borçlanma bedelini yatırarak 1/7/2009’dan itibaren SGK’dan yaşlılık 
aylığı almaya hak kazanmıştır. Ancak SGK, 22/1/2015 tarihinde başvuru-
cunun yaşlılık aylığını kesmiş ve ödenen paranın iadesini istemiştir. 3201 
sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 
Kanun’a dayandırılan gerekçede, başvurucunun Türk vatandaşlığını ka-
zandığı tarihten önce yurt dışında geçen çalışma süresini borçlanmasının 
mümkün olmadığı ve bu süre düşüldükten sonra kalan çalışma süresinin 
de yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan asgari süreyi karşılamadığı 
belirtilmiştir. Başvurucunun bu karara yaptığı itiraz SGK tarafından red-
dedilmiştir.

Başvurucu bunun üzerine İş Mahkemesine (Mahkeme) başvurmuştur. 
Mahkeme Türk vatandaşlığını kazandıktan sonraki süre üzerinden (3600 
günü doldurduğu için) başvurucuya yaşlılık aylığı ödenmesine karar ver-
miştir. Temyiz üzerine Yargıtay hükmü bozmuş, Türk vatandaşlığına ge-
çen başvurucunun bu tarihten önce yurt dışında geçen çalışma süresini 
borçlanamayacağına ve başvurucunun isteğe bağlı sigortalı olma talebi de 
bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerektiğini belirtmiş-
tir. Mahkeme bozma kararındaki gerekçelere atıf yaparak davanın reddi-
ne karar vermiştir. Temyiz edilen karar onanarak kesinleşmiştir.

İddialar

Başvurucu, yurt dışında geçen hizmet sürelerini borçlanma imkânı-
nın, vatandaşlığa alınma tarihinden sonraki süre için tanınması nedeniyle 
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mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini 
ileri sürmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Somut olayda başvurucunun talebine konu yaşlılık aylığı Anayasa’nın 
35. maddesi bağlamında mülktür. Bu nedenle başvurucunun şikâyeti 
mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık yasağı iddiası yönünden değerlen-
dirilmiştir. Mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık iddiasının incelenme-
sinde öncelikle Anayasa’nın 10. maddesi çerçevesinde aynı ya da benzer 
durumdaki kişiler arasında mülkiyet hakkına müdahale bakımından 
farklılık gözetilip gözetilmediği belirlenecek, bundan sonra farklı muame-
lenin objektif ve makul bir temele dayanıp dayanmadığı ve müdahalenin 
ölçülü olup olmadığı sorgulanarak sonuca varılacaktır.

Doğumla vatandaşlığı elde edenler ile sonradan vatandaş olanların 
çalışma şartları ve bu çalışmaların sosyal güvenlik sistemi içindeki yeri 
benzer özellikler taşımaktadır. Bu durumda, yurt dışındaki hizmet süre-
lerinin borçlandırılması suretiyle yaşlılık aylığı tahsis edilmesi bakımın-
dan doğuştan ve sonradan Türk vatandaşı olanlar karşılaştırılabilir birer 
kategori oluşturmaktadır.

3201 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması kapsamında vatandaş-
lığı doğumla kazanan kişilere borçlanma imkânı tanınırken sonradan va-
tandaşlığa alınanlara vatandaşlık öncesi çalışmalar için borçlanma imkâ-
nı tanınmamıştır.

Doğuştan Türk vatandaşı olan bir kimse yurt dışındaki bütün çalış-
ma süreleri için prim borcu ödeyerek yaşlılık aylığı alabilmekteyken son-
radan Türk vatandaşı olan başvurucu, vatandaşlığı kazanmadan önceki 
yurt dışı çalışma süreleri için borçlanma imkânından ve dolayısıyla yaş-
lılık aylığından yoksun kalmaktadır. Vatandaşlığın kazanılma anına göre 
bu şekilde farklı bir muamele yapılmasını gerektirir nesnel ve makul bir 
gerekçe ise bulunmamaktadır.

Kamu makamlarının yurt dışında geçen hizmet sürelerinin borçla-
nılması bakımından belirli bir takdir yetkisi bulunmakla birlikte somut 
olayda başvurucuya vatandaşlığı kazandığı tarihten önceki yurt dışı hiz-
metleri için borçlanma imkânı tanınmaması haklı ve objektif bir gerekçe-
ye dayanmadığı için mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı bir muameleye yol 
açmıştır. Çalışma çağını geride bırakmış başvurucu bu ayrımcı müdaha-
le sonucunda sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında kaldığından aşırı bir 
külfet altına girmiştir.
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Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 35. madde-
sinde güvence altına alınan mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık 
yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir.





YARGITAY KARARLARI





YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ • İÇ SAVAŞ HALİ • TACİR SIFATI
•

MÜCBİR SEBEP

ÖZET: Sözleşmenin yapıldığı tarihte taşıma yapı-
lacak olan ülkede iç savaş ve kargaşa hali sür-
mekte olup bu durumu bilen ve basiretli bir tacir 
olarak davranmakla yükümlü olan taşıyıcı şirke-
tin iç savaş halini mücbir sebep olarak ileri sür-
mesi iyi niyetli davranış olarak kabul edilemez.
Y. HGK E. 2017 / 90 K. 2018 / 1259 T. 27.06.2018

“...Davacı vekili, müvekkili şirketin Libya'daki -savaş nedeniyle- iş-
çilerini bir an önce tahliye etmek istediğini, bedelini davalı tarafa pe-
şin ödemek suretiyle davalıdan bir uçak kiralamış olduğunu, kiralanan 
uçağın gününde uçmadığı gibi, uçuş kartları teslim edilen davacı işçi-
leri yerine başka bir şirket işçilerini Türkiye'ye getirdiğinden, taraflar 
arasındaki uçak kiralama sözleşmesinin müvekkilince derhal fesih edi-
lerek, işçilerin Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla tahliyesinin sağ-
lanmış olduğunu, davalı tarafa ödenen bedelin iadesi talebini içeren 
icra takibine davalı tarafa yapılan haksız itirazın iptali ile takibin de-
vamına, davalının alacağın %40’dan aşağı olmamak üzere icra inkâr 
tazminatına mahkûm edilmesine karar verilmesini talep ve dava et-
miştir.

Davalı vekili, mücbir sebepler altında başka bir firmanın yolcularını 
tahliye ettiğini, akabinde yeni bir uçak hazır ettiğini, ancak davacı yol-
cularının bu uçağa binmediğini, davacının herhangi bir zararının doğ-
madığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına, toplanan delillere ve düzenle-
nen bilirkişi raporuna göre, iç savaş sonrası ortaya çıkan karışıklığın 
mücbir sebep sayılması gerektiği, davacının sözleşmeyi feshinin haklı 
bir nedene dayanmadığı, davalının ikinci uçağı hazır ederek elinden 
geleni yaptığı, davacının herhangi bir zararının bulunmadığı gerekçe-
siyle, davacının davasının reddine ve davalının kötü niyet tazminatı 
talebinin reddine karar verilmiştir.
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Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, taraflar arasındaki sefer çarteri sözleşmesine dayalı olarak 
davalı tarafa ödenen bedelin iadesi talebini içeren icra takibine vaki 
itirazın iptali istemine ilişkin olup, yukarıda belirtilen gerekçeyle da-
vanın reddine karar verilmiştir. Davalı şirketin sağladığı uçak ile ta-
raflar arasında kararlaştırılan 23.02.2011 tarihli sözleşmede belirtilen 
hava limanına uçuşun yapılmış, ancak yolcu taşıma işinin gerçekleşti-
rilmemiş olması sebebiyle, artık varış limanı olan Tripoli’yi de kapsa-
yan Libya'daki iç savaşın taşıma sözleşmesinin 9. maddesinde sayılan 
mücbir sebep olarak kabulü mümkün değildir. Bu nedenle, davalı hava 
taşıma şirketinin sözleşmeyle kararlaştırılan 23.02.2011 tarihinde ta-
şımayı gerçekleştirmemesi ve akabinde de anılan sözleşmenin davalı 
tarafça feshedilmesi nedeniyle, söz konusu fesih sözleşmeye aykırı ve 
haksız fesih olamayacağından, davalının ilk uçuşun gerçekleştirildiği 
23/02/2011 tarihinde taşımanın yapılmaması nedeniyle kendisine bil-
dirilen fesihten sonra 24/02/2011 tarihinde uçağını aynı yere gönder-
diğinden bahisle taşıma ücretine hak kazandığından da söz edilemez. 
Mahkemece uyuşmazlığın bu çerçevede değerlendirilerek sonucuna 
göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddine 
karar verilmesi doğru olmamış, kararın davacı yararına bozulmasına 
karar vermek gerekmiştir...”

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava, taraflar arasındaki hava çarter sözleşmesine dayalı olarak davalı 
tarafa ödenen bedelin iadesi talebini içeren icra takibine vaki kısmi itira-
zın iptali istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davalı şirket ile 63.000 USD bedel karşılığında müvekkili 
şirketin Libya'da bulunan işçilerinin tahliyesi hususunda yapılan anlaşma 
gereğince 23.02.2011 tarihinde işçilerin Ankara Esenboğa Havalimanına 
getirilmesinin öngörüldüğünü, davalı tarafından gönderilen bilgiye istina-
den Tailwind Havayollarına ait TC-TLA kuyruk numaralı Boing B737-400 
tipi uçakla Ü. Şirketi adına Libya hava kurumundan iniş ve kalkış için 
gerekli izinler alınmış olmasına rağmen kiralanan uçakla müvekkili şir-
ketin işçileri dışında başka bir şirketin yolcularının Türkiye’ye getirildiği-
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ni, müvekkili şirketin yolcularının uçuş kartlarının 23.02.2011 tarihinde 
TWI 926 call sing numarası üzerinden almış olmasına rağmen Libya Tri-
poli havalimanında mahsur bırakıldıklarını, yaşadıkları eziyet ve moral 
bozukluğunun bir an önce giderilmesi için 24.02.2011 tarihinde taraf-
lar arasındaki sözleşmenin feshedilerek yolcuların Türk Hava Kuvvetle-
rine ait uçaklarla Türkiye gelmelerinin sağlandığını, bu nedenle davalı 
şirkete ödenen bedelin tahsili için icra takibi başlatıldığını, davalı tarafın 
kısmi itirazı üzerine takibin kısmen durduğunu ileri sürerek, haksız ola-
rak yapılan kısmi itirazının iptali ile takibin devamına, davalının alacağın 
%40’dan aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesi-
ne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin mücbir sebepler nedeniyle başka bir firma-
nın yolcularını tahliye etmek zorunda kaldığını, akabinde davacı şirket 
yolcuları için de yeni bir uçak hazır ettiğini, ancak davacı yolcularının bu 
uçağa binmediğini, davacının herhangi bir zararının doğmadığını, yolcula-
rın Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla bedelsiz olarak Türkiye'ye getiril-
diğini savunarak davanın reddine ve %40'dan aşağı olmamak üzere kötü 
niyet tazminatının davacıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iç savaş sonrası ortaya çıkan karışıklığın mücbir sebep 
sayılması gerektiği, davalının iyi niyetle edimini yerine getirmek üzere 
çaba gösterdiğinin sabit olduğu, davacının sözleşmeyi feshinin haklı nede-
ne dayanmadığı, haklı nedenle sözleşmenin feshedilmediği dikkate alındı-
ğında sözleşme gereğince ödenen bedelin iadesinin de talep edilemeyece-
ği, davacının bir zararının da bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine; 
davacının icra takibinde kötü niyetli olduğunun ispat edilemediği gerekçe-
siyle de davalının kötü niyet tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık 
bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur. 

Yerel mahkemece ilk karardaki gerekçeler tekrar edilmek suretiyle di-
renme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dava-
lı şirketin sağladığı uçak ile taraflar arasında sözleşmede belirtilen hava 
limanına davacı şirketin işçileri dışındaki yolcuların taşınmış olması kar-
şısında, Libya'daki iç savaşın taşıma sözleşmesinin 9’uncu maddesinde 
sayılan mücbir sebep olarak kabulünün mümkün olup olmadığı, buradan 
varılacak sonuca göre davacının sözleşmeyi feshinin haklı sebebe dayanıp 
dayanmadığı ve davalının taşıma ücretine hak kazanıp kazanmadığı nok-
tasında toplanmaktadır. 
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Bilindiği üzere hava taşıma sözleşmesi, taraflardan birinin (taşıyıcı) 
hava aracı ile yolcu/bagaj ya da eşya taşımayı, diğer tarafın da (yolcu/gön-
deren) bunun karşılığında bir ücret ödemeyi kabul ettiği bir sözleşmedir.

Hava yolu ile yolcu taşıma sözleşmeleri bakımından yolcunun asıl bor-
cu, taşıma ücretini ödemektir. Diğer bir borcu ise belirlenen sürede hava 
aracının hareket edeceği yerde hazır bulunmaktır. Taşıyıcının en önemli 
borcu ise taşımayı gerektiği gibi ve zamanında yapma borcudur. Taşıyı-
cının bu borcunu yerine getirerek yolcuyu varma yerine götürmesi için 
öncelikle hava seferini gerçekleştirmesi ve yolcunun sefere katılmasını 
sağlaması gerekmektedir. 

Çarter sözleşmesi ise deniz hukukunun geliştirdiği bir sözleşme türü-
dür. Hava taşıma endüstrisinde çarter, geniş anlamda tarifesiz seferler 
için kullanılmaktadır. Çarter sözleşmesinde hava aracının tahsisi söz ko-
nusudur. Çarter sözleşmesi taşımanın üstlenilmesi ile taşıma sözleşmesi 
hüviyetini kazanır (Özdemir, A.: Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu, Ankara, 
s.10). Taşıyıcı sıfatı da taşıma aracının tahsisi yanında taşımanın üstlenil-
mesi ile kazanılır.

Eldeki uyuşmazlığa uygulanacak hukuka gelince, yerel mahkemece 
ve taraflarca sıkça atıfta bulunulan Varşova Konvansiyonu, hava aracı ile 
ücret karşılığında yapılan bütün uluslararası insan, bagaj veya eşya ta-
şımalarında uygulanır. Çarter sözleşmesinde taşıma taahhüt edilmediği, 
hava aracının taşıma kapasitesinin devri (tahsisi, bırakılması) söz konu-
su olduğu için taşıma sözleşmesi biçiminde ele alınamaz. Ancak çarter 
sözleşmesinde taşıma taahhüdü varsa, Varşova Konvansiyonu hükümle-
ri uygulanabilecektir (Ülgen, H.: Hava Taşıma Sözleşmesi, Ankara 1987, 
s.31-32). Uyuşmazlığa konu sözleşmede ise davalı şirket tarafından yolcu 
taşıma taahhüdünde bulunulmasına karşın sözleşmede belirtilen taşıma 
gerçekleşmemiş, davacı da bir zararın tazminini değil, sözleşme nede-
niyle peşin ödenen bedelin iadesi isteminde bulunmuştur. Varşova Kon-
vansiyonunda taşıyıcının borcunu hiç yerine getirmemesinin sonuçlarına 
ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu 
çarter sözleşmesine Konvansiyon hükümleri uygulanmaz. Uyuşmazlığın 
çözümünde, taraflar arasında imzalanan hava çarter sözleşmesi hüküm-
leri, borçlar hukukundaki emredici hükümlere aykırılık teşkil etmedikçe 
uygulanmalıdır.

Diğer taraftan geniş anlamda hukuki sorumluluk, “sözleşme sorum-
luluğu” ve “sözleşme dışı sorumluluk” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Sözleşme sorumluluğunda, zarara sebep olan olayın öncesinde taraflar 
arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmakta ve sorumluluk bu sözleşme 
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ilişkisinin ihlalinden kaynaklanmaktadır. Sözleşme dışı sorumlulukta ise 
taraflar arasında böyle bir ilişki bulunmamakta, hukuki ilişki zarar verici 
olayın gerçekleştiği anda doğmakta ve hukuka aykırı bir eylemle başkası-
na verilen zarar nedeniyle sorumluluk söz konusu olmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda taraflar arasında sözleşme ilişkisinin bu-
lunduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle borçlunun borçtan kurtulması için bir 
kurtuluş kanıtı getirmesi, diğer bir anlatımla borcun yerine getirilmeme-
sinde kendisinin bir kusuru olmadığını, taşımanın yapılmamış olmasının 
umulmayan bir hâlden veya mücbir sebepten kaynaklandığını kanıtla-
ması gerekmektedir. Nitekim davalı taraf da sözleşme konusu taşımanın 
mücbir sebep nedeniyle gerçekleştirilemediğini, kendisinin bir kusuru 
bulunmadığını savunmuştur.

Bu noktada “mücbir sebep” kavramı üzerinde kısaca durulmasında 
fayda vardır.

Mücbir sebep, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında 
meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlâline mut-
lak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması 
mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır (Eren, F.: Borçlar Hukuku Ge-
nel Hükümler, Ankara 2017, s. 582). Deprem, sel, yangın, salgın hastalık 
gibi doğal afetler mücbir sebep sayılır. 

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı gibi mücbir sebebin bir takım 
unsurları vardır. Öncelikle mücbir sebep, zorlayıcı bir olaydır. Bu olay do-
ğal, sosyal veya hukuki bir olay olabileceği gibi insana bağlı beşeri bir olay 
da olabilir. Bu olay, zarar verenin faaliyet ve işletmesi dışında kalan bir 
olay olmalıdır. Mücbir sebepnedeniyle zarar veren, bir davranış normu-
nu veya sözleşmeden doğan bir borcu ihlal etmiş olmalıdır. Yinemücbir 
sebep, davranış normunun ihlali ya da borca aykırılığın sebebi olmalı ve 
kaçınılmaz bir şekilde buna yol açmış olmalıdır. Kaçınılmazlık kavramı, 
mücbir sebep yönünden karşı konulmazlık ve önlenemezlik kavramını da 
kapsar. Mücbir sebebin bir diğer unsuru ise öngörülmezliktir.

Taraflar arasındaki Hava Çarter Sözleşmesine bakıldığında da 9’uncu 
maddesinde mücbir sebep hâlinin düzenlendiği, maddede savaş ve isyan-
lar mücbir sebep olarak sayıldıktan sonra “…bu sebeplerin gerçekleşmesi 
durumunda hiçbir taraf ne diğer tarafa herhangi bir zarar, hasar ya da 
doğrudan ya da dolaylı olarak yükümlülüklerinden herhangi birini yerine 
getirmediğinden ya da yerine getirmede geciktiğinden başka türlü nedenle 
yükümlü olacak, ne de bu olaylar işbu Çarter Sözleşmesinin herhangi bir 
ihlali sayılacaktır” denildiği görülmektedir.
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Tüm bu açıklamalardan sonra somut olay bir bütün olarak değerlen-
dirildiğinde; öncelikle belirtmek gerekir ki uçağın hava limanına iniş ve 
kalkışında bir mücbir sebebin bulunmadığı konusunda yerel mahkeme 
ile Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Yerel mahkemece, 
davalının 24.02.2011 tarihinde hava limanında uçağı hazır etmiş olma-
sına karşın savaş şartlarında yaşanan kargaşa nedeniyle yolcuların uçuş 
kartları kontrol edilemeden davacı şirket çalışanları dışındaki başka yol-
cuların uçağa yerleştirildiği ve bu şekilde hareket etmek zorunda kaldı-
ğı, uçaklar hava limanına inmelerine karşın iç savaş koşulları nedeniyle 
hava yolu çalışanlarının yolcuların uçaklara alınması konusunda olağan 
zamandaki gibi çalışma ve denetimlerini sağlayamadıkları, mücbir sebe-
bin sadece uçakların hava alanına iniş kalkışları ile sınırlı tutulmasının 
yetersiz olacağı vurgulanarak, bu noktada bir mücbir sebebin bulundu-
ğu kabul edilmiş ise de dosya kapsamından davalı şirketin davacı şirket 
çalışanlarının biniş kartlarını 23.02.2011 tarihinde düzenlediği ve yolcu 
listesinin davalı şirkette bulunduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar hava 
limanında bir kargaşa yaşanıyor olsa da taraflar arasındaki taşıma söz-
leşmesinin Libya'da zaten yaşanmakta olan iç savaş ve kargaşa nedeniyle 
davacı şirketin orada çalışan işçilerinin güvenli bir şekilde ülkelerine dön-
melerini sağlamak üzere yapıldığı dikkate alındığında, hava limanında da 
bir kargaşa veya karışıklığın yaşanmasının öngörülemeyen bir durum ol-
duğu söylenemez. Zira sözleşmenin düzenlendiği anda ülkede iç savaş ve 
kargaşa hali sürmekte olup, davalı şirketin iç savaş halini mücbir sebep 
olarak ileri sürmesi iyi niyetli bir davranış olarak değerlendirilemez. Da-
vacı şirket işçilerinin biniş kartları dahi düzenlenmiş iken bu işçiler dışın-
da başka yolcuların taşınmış olması, gerekli tüm önlemlerin davalı şirket 
tarafından alınmadığını, biniş kartları ve yolcu listesini kontrol etmeyen 
davalı şirketin kusurlu davrandığını göstermektedir. 

Ayrıca, davalı şirket tarafından yeni uçağın 1-2 saat içerisinde hazırlan-
dığı ileri sürülmüş ve mahkemece de bu şekilde kabul edilerek 1-2 saatlik 
gecikme nedeniyle sözleşmenin feshinin haksız olduğu kabul edilmiş ise 
de dosya kapsamından davacı tarafın işçilerini taşıması gereken uçağın 
24.02.2011 günü saat 09:00’da Tripoli’den İstanbul’a başka şirketin işçi-
lerini almak suretiyle hareket ettiği, sözleşmenin davacı tarafından aynı 
gün saat 12:36’da feshinden sonra davalı tarafın davacıya mail gönder-
mek suretiyle yeni uçağın 24.02.2011 günü saat 18:25’de Tripoli’den kal-
kacağını bildirdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda ilk uçuşla alternatif uça-
ğın hazır olacağı zaman arasında yaklaşık 9 saatlik bir fark bulunmakta 
olup, davacının bu durum nedeniyle mümkün olan en kısa süre içerisinde 
işçilerini taşımak istemesi onların güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Dava-
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lının savaş koşullarında düzenlenen sözleşme gereğince üzerine düşen so-
rumluluğu yerine getirmemesi nedeniyle davacının sözleşmeyi feshetmesi 
haklı sebebe dayandığı gibi davalının zamanında taşımanın yapılmaması 
nedeniyle kendisine bildirilen fesihten sonra 24.02.2011 tarihinde uçağı-
nı aynı yere gönderdiğinden bahisle taşıma ücretine hak kazandığından 
da söz edilemez.

Bununla birlikte, taraflar arasında kararlaştırılan uçuş tarihinin 
24.02.2011 olmasına karşın Özel Daire bozma kararının beşinci paragra-
fının dördüncü satırında yer alan “…23.02.2011…” tarihinin maddi hata-
ya dayalı olarak yazıldığı ve yine Özel Daire bozma kararının beşinci pa-
ragrafının dokuzuncu satırında “…davacı tarafça…” yazılması gerekirken 
maddi hata sonucunda “…davalı tarafça…” yazıldığı anlaşılmakla, söz-
leşme tarihi olarak belirtilen “23.02.2011” tarihinin bozma kararından 
çıkartılması, “…davalı tarafça…”nın “…davacı tarafça…” şeklinde düzel-
tilmesi gerekmiştir.

Hâl böyle olunca yukarıda açıklanan sebeplerle, Hukuk Genel Kuru-
lunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uymak gerekirken, ön-
ceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda açıklanan 
Özel Daire bozma kararının beşinci paragrafında yer alan maddi hatala-
rın giderilerek, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösteri-
len nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi ile 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3’üncü maddesi atfıyla 
uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 
429’uncu maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin 
harcının yatırana geri verilmesine, aynı Kanun’un 440’ıncı maddesi uya-
rınca kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere 27.06.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.



340 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

TRAFİK KAZASI • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI 
•

SİGORTA ŞİRKETİ

ÖZET: Dava konusu kazanın meydana gelmesin-
de tamamen kusurlu olan davacıların destekleri 
araç kullanırken vefat etmiş olup davacılar des-
tekten yoksun kalma sıfatıyla ölen desteğin mali 
sorumluluk sigortasını hasım göstererek destek-
ten yoksun kalma tazminatı istemişlerdir.
Bu noktada davacıların talebi miras yoluyla inti-
kal etmiş olan destekten yoksun kalanın şahsına 
oluşan asli ve bağımsız bir haktır.
Bu durum karşısında ölen desteğin kusurlu olma-
sı davacıların tazminat hakkını etkilemeyecektir.
Y. HGK E. 2017 / 1089 K. 2019 / 294 T. 14.03.2019

"...Davacı vekili, müvekkilinin eşinin, davalıya trafik sigortalı aracın 
sürücüsü iken kusurlu hareketi ile meydana kaza sonucu vefat etti-
ğini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 5.000'er TL destekten 
yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep 
etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacının desteğinin tam kusurlu olduğu, davacıların 
ölenin mirasçısı olup 3. kişi olmadıkları, bu nedenle davacıların des-
tekten yoksun kalma zararını davalıdan talep edemeyeceği gerekçesiy-
le davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından 
temyiz edilmiştir. 

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma taz-
minat istemine ilişkindir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91/1. Maddesinde, “İşle-
tenlerin, bu kanunun 85/1 maddesine göre olan sorumluluklarının kar-
şılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları 
zorunludur”; 85/1 maddesinde, “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kim-
senin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına 
sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı 
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altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, 
motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarar-
dan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”; 85/son maddesinde 
ise, “işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün 
veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan ken-
di kusuru gibi sorumludur.” hükümlerine yer verilmiş, Karayolları Zo-
runlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1. maddesinde de, 
“Sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında 
bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğ-
ramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta li-
mitlerine kadar temin eder” şeklinde ifade edilmiştir.

Yukarıda açıklanan madde hükümlerinden, Zorunlu Mali Sorumlu-
luk Sigortası'nın; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, 
bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğ-
ramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. 
kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı 
amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir zarar sigortası türü 
olduğu anlaşılmaktadır.

Motorlu araçların işletilme tehlikesine karşı, zarar gören üçüncü şa-
hısları korumak amacıyla getirilmiş olan bu düzenleme ile öngörülen 
sorumluluğun bir kusur sorumluluğu olmayıp, sebep sorumluluğu ol-
duğu, böylece araç işletenin sorumluluğunun sebep sorumluluğunun 
ikinci türü olan tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğu öğretide ve 
yargısal içtihatlarla kabul edilmektedir (Fikret Eren, Borçlar Hukuku, 
9. Bası, s. 631 vd.; Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, Genişletilmiş 10. 
Baskı, s. 264 vd). 

Kanun koyucu, 2918 sayılı KTK’nun 91. maddesiyle de; işletenin 
Aynı Kanunun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluk-
larının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası (Ka-
rayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) yaptırma zorunluluğunu 
getirmiştir. 

Hemen belirtilmelidir ki, işletenin sorumluluğu hukuki nitelikçe teh-
like sorumluluğuna ilişkin bulunmakla, işletenin hukuki sorumluluğu-
nu üstlenen zorunlu sigortacının 91. maddede düzenlenen sorumluluğu 
da bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

Öyle ise, hem işleten hem de sigortacının sorumluluğu, hukuki nite-
liği itibariyle tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğundan, uyuşmaz-
lığın bu çerçevede ele alınıp, çözümlenmesi gerekmektedir. 
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Karayolları Trafik Kanununda zorunlu trafik sigortasına ilişkin ola-
rak, sorumluluğun kapsamı yanında, bu kapsam dışında kalan haller 
de açıkça düzenlenmiştir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Zorunlu Mali Sorumlu-
luk Sigortası Dışında Kalan Hususlar” başlıklı 92. maddesinde: 

“Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dı-
şındadırlar.

a) İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu 
kişilere karşı yöneltebileceği talepler,

b) İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi 
ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen 
zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,

c) İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen za-
rarlara ilişkin talepler,

d) Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu 
mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç 
yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,

e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,

f) Manevi tazminata ilişkin talepler.”

hükmü ile, zorunlu trafik sigortacısının hangi zararlardan sorumlu 
olmadığı düzenleme altına alınmış; burada örnekseme yoluna gidilme-
yip; tek tek ve tahdidi olarak sorumlu olunmayan haller sıralanmıştır.

Bu noktada üzerinde durulması gereken hususlardan birisi de, 2918 
sayılı KTK.’nun 92/b maddesinde yer alan “İşletenin; eşinin, usul ve 
füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte 
yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebi-
lecekleri taleplerin zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında 
olduğuna” ilişkin hükümdür. 

Bu hükümle kanun koyucu; tehlike sorumlusu zorunlu mali sorumlu-
luk sigortacısının sorumluluğu kapsamından sadece, tehlike sorumlusu 
olan işletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi 
ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen 
zararları çıkarmıştır. 

Şu haliyle, anılan kişilerin mallarına gelen zararlar dışında kalan 
ölüm ve yaralanmaya ilişkin cismani zararlar ise sigortacının sorumlu-
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luğu kapsamında bırakılmış, böylece tehlike sorumlusunun yakınlarının 
dahi belirtilen anlamda sigorta kapsamında olduğu benimsenmiştir. 

Durum bu olunca, işletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine ev-
lat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin 
ölüm veya yaralanmaları halinde bundan kaynaklanan zararlarının 
zorunlu sigorta kapsamında olduğu kabul edilmelidir. 

Araç sürücüsünün veya yakınlarının talepleri ise 92. madde kapsa-
mında yer almamakla birlikte, sigortacının sorumluluğu kapsamında 
kabul edilmiştir. 

Nitekim Hukuk Genel Kurulunun 15.06.2011 gün ve 2011/17-142 E, 
2011/411 K sayılı ilamında, mali sorumluluk sigortası ile sigortalı araç 
sürücüsünün mirasçılarının açtığı destekten yoksun kalma tazminatı 
davasında da, Kanunun kapsam dışılığı düzenleyen 92. maddesinde, 
araç şoförünün desteğinden yoksun kalanların isteyebileceği tazmi-
natların kapsam dışı olduğuna dair bir düzenlemeye yer verilmediği 
ve sürücünün desteğinden yoksun kalanların üçüncü kişi olduğu kabul 
edilerek zorunlu mali sorumluluk sigortacısından tazminat talep edebi-
lecekleri kabul edilmiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatı, BK.'nun 45/II. maddesinde dü-
zenlenmiş olup; "Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yar-
dımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin 
etmek lazım gelir." şeklinde hükme bağlanmıştır.

Görülmektedir ki, destekten yoksun kalma tazminatının konusu, 
desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, 
destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamların-
daki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki 
dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde 
yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir.

Şu hale göre; araç sürücüsü murisin, ister kendi kusuru ister bir baş-
kasının kusuru ile olsun salt ölmüş olması, destekten yoksun kalanlar 
üzerinde doğrudan zarar doğurup; bu zarar gerek Kanun gerek poliçe 
kapsamıyla teminat dışı bırakılmamış olmakla, davacıların hakkına, 
desteklerinin kusurunun olması etkili bir unsur olarak kabul edilemez 
ve destekten yoksunluk zararından kaynaklanan hakkın sigortacıdan 
talep edilmesi olanaklıdır. 

Sigortalı araç sürücüsünün yakınlarının uğradıkları destek zararla-
rının trafik sigortacısının sorumluluğu kapsamı dışında kaldığına iliş-



344 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

kin Kanunda ve buna bağlı olarak poliçede açık bir düzenleme bulun-
madığı da uyuşmazlık konusu değildir. 

Davacının uğradığı zarara bağlı olarak talep ettiği hak, salt miras 
yoluyla geçen bir hak olmayıp, bilimsel ve yargısal içtihatlarda kabul 
edildiği üzere destekten yoksun kalanın şahsında doğrudan doğruya 
doğan, asli ve bağımsız bir talep hakkıdır.

Davacının ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun ka-
lan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtığı, ölüm nedeniyle doğrudan davacı 
üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun 
davacıya yansıtılamayacağı, dolayısıyla araç sürücüsünün tam kusur-
lu olması halinde, desteğinden yoksun kalan davacıyı etkilemeyeceği-
ne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araç-
lar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın 
zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı ..., işletenin üçüncü kişilere 
verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürü-
cü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacının da za-
rar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı ... şirketinin 
sorumlu olacağına karar vermek gerekir. (HGK'nun 15.6.2011 gün ve 
2011/17-142 esas-411 karar, HGK'nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 
2012/92 karar, ...nun 16.1.2013 gün ve 2013/17-1491 Esas 2013/74 Ka-
rar sayılı ilamları uyarınca)

O halde mahkemece, davacıların kazada hayatını kaybeden araç 
işleteninin desteğinden yoksun kalıp kalmadıkları değerlendirilerek, 
destekten yoksun kaldıklarının kabulü halinde davalı ... karşısında 3. 
kişi olarak tazminat talebinde bulunabilecekleri kabul edilerek karar 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülme-
miştir.…"

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, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazmi-
natı istemine ilişkindir.

Davacılar vekili; müvekkillerinin desteği SG'in işleteni- sürücüsü ol-
duğu, davalı şirkete zorunlu trafik sigortası ile sigortalı olan araçla seyir 
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hâlindeyken önünde aynı şeritte yol alan bir dolmuş ile karşı şeritte yol 
alan iki aracın daha karışmış olduğu kazada hayatını kaybettiğini, yapı-
lan soruşturma sonucunda tüm kusurun müvekkilin eşi müteveffa Selim 
Gümüş'e ait olduğunun belirlendiğini, davacıların destekten yoksun kalan 
üçüncü kişi sıfatıyla bu davayı açtıklarını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hak-
ları saklı kalmak kaydı 5.000'er TL destekten yoksun kalma tazminatının 
kaza tarihi olan 22.10.2005 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile 
birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili; kazanın sürücü olan işletenin tam kusuruyla meydana 
geldiğini ve talebin poliçe teminatı kapsamı dışında kaldığını belirterek 
davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece; davacıların desteğinin kazanın meydana gelmesinde tam 
kusurlu olduğu, davacıların ölenin mirasçısı olup üçüncü kişi olmadıkla-
rı, destekten yoksun kalma zararının davalıdan talep edilemeyeceği gerek-
çesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Davacılar vekilinin temyizi üzerine hüküm, Özel Dairece yukarıda baş-
lık bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece önceki gerekçelerle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; çok ta-
raflı trafik kazasında hayatını kaybeden ve kazanın meydana gelmesinde 
%100 (tam) kusurlu sürücü olan işleten yakınlarının aracın kendi sigor-
tacısından destekten yoksun kalma tazminatı talep edip edemeyecekleri, 
burada varılacak sonuca göre mahkemece davanın reddine dair verilen 
kararın yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Öncelikle uyuşmazlığa ilişkin hukuki kavram ve kurumlar ile ilgili 
mevzuatın irdelenmesinde yarar vardır: 

İşleten ve araç işleticisinin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibinin hukuki 
sorumluluğu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK)’nun 85. mad-
desinde düzenlenmiştir. 

Anılan maddede: 

“Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanma-
sına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir 
teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından 
kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu 
teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu 
olurlar.
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Motorlu araç ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiş ise, kazaya ka-
rışan aracın başkalarına devir ve temliki veya üzerinde bir hak tesisini ön-
lemek amacıyla olaya el koyan Cumhuriyet Savcılıklarınca, aracın tescilli 
olduğu tescil kuruluşuna trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi için talimat 
verilir. Kaza anı ile Cumhuriyet Savcılığınca trafik kaydı üzerine şerh dü-
şülmesi arasında geçen süreler içinde kötü niyetle yapılan araç tescilleri 
hükümsüz sayılır. Şerhin konulduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde, 
şerhin kaldırıldığına veya devamına ilişkin mahkeme kararı ibraz edilme-
diği takdirde bu şerh hükümsüz sayılır.

İşletilme hâlinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kaza-
sından dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için, zarar görenin, kazanın 
oluşumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin 
bir kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu 
ispat etmesi gerekir.

İşleten ve araç işleticisi teşebbüs sahibi, hakimin takdirine göre kendi 
aracının katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışmalarından do-
layı yardım edenin maruz kaldığı zarardan da sorumlu tutulabilir. Ancak, 
bu durumda işletici teşebbüs sahibinin sorumlu kılınabilmesi için kaza-
dan kendisinin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya ken-
disine veya araçta bulunanlara yahut kazaya taraf olan üçüncü kişilere 
yapılması gerekir.

İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya 
aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusu-
ru gibi sorumludur.”

hükmü yer almaktadır. 

Özellikle endüstri devrimiyle birlikte ortaya çıkan teknik buluşlar ve 
makineleşme zarar tehlikesini arttırmış ve artan bu zarar tehlikesini ön-
lemek için kusura dayanan sorumluluğun her zaman yeterli olmayacağı 
öngörülerek tehlikeli faaliyette bulunanların sebep oldukları zararları gi-
dermesi kabul edilmiştir (E.Fikret: ...e, s. 449 vd.). 

Motorlu araçların işletilme tehlikesine karşı, zarar gören üçüncü şa-
hısları, korumak amacıyla getirilmiş olan bu düzenleme ile öngörülen so-
rumluluğunun bir kusur sorumluluğu olmayıp, sebep sorumluluğu oldu-
ğu; böylece araç işletenin sorumluluğunun sebep sorumluluğunun ikinci 
türü olan tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğu, öğretide ve yargısal 
içtihatlarla kabul edilmektedir ( Eren, F: Borçlar Hukuku, 9. Bası, s. 631 
vd.; Kılıçoğlu, A: Borçlar Hukuku, Genişletilmiş 10. Baskı, s. 264 vd). 
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2918 sayılı Kanunun 86. maddesinde, bu Kanunun 85.maddesinde 
düzenlenen sorumluluktan kurtulma ve sorumluluğu azaltma koşulları-
na yer verilmiştir. 

Bu düzenlemelere göre, araç işleteni veya araç işleteninin bağlı bulun-
duğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu 
kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bozukluk kazayı etkilemiş ol-
maksızın kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya üçüncü 
kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kur-
tulabilecek; sorumluluktan kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin 
bağlı olduğu teşebbüs sahibi ise kazanın oluşunda zarar görenin kusuru-
nun bulunduğunu ispat ederse, hâkim, durum ve şartlara göre tazminat 
miktarını indirebilecektir.

Burada kanun koyucu zarar görenin kusuru nispetinde indirim yapı-
labileceğini öngörmüş ve indirimi zorunlu tutmayarak hâkimin takdiri-
ne bırakmıştır. Uygulama ve öğretide de bu husus kabul edilmektedir ( 
Ünan, S: “Ergün A. Çetingil ve Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı 
Armağanı 2007”, s. 1180).

Kanun koyucu, açıklanan düzenlemeler yanında 2918 sayılı KTK’nın 
91. maddesiyle de; işletenin aynı Kanunun 85. maddesinin birinci fık-
rasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali 
sorumluluk sigortası (Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) 
yaptırma zorunluluğunu getirmiştir. 

Hemen belirtmelidir ki, işletenin sorumluluğu hukuki nitelikçe tehlike 
sorumluluğuna ilişkin bulunmakla birlikte, işletenin hukuki sorumlulu-
ğunu üstlenen zorunlu sigortacının 91.maddede düzenlenen sorumlulu-
ğunun ise, sözleşmeye dayalı bir sorumluluk olduğu tartışmasızdır. 

Karayolları Trafik Kanunu'nda zorunlu trafik sigortasına ilişkin ola-
rak, sorumluluğun kapsamı yanında, bu kapsam dışında kalan hâller de 
açıkça düzenlenmiştir. 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun davanın açıldığı tarihte yü-
rürlükte bulunan (14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanun’un 4. maddesi 
ile getirilen değişiklikten önceki hâli ile) “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigor-
tası Dışında Kalan Hususlar” başlıklı 92. maddesinde: 

“Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dı-
şındadırlar.

a) İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişi-
lere karşı yöneltebileceği talepler,
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b) İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi 
ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zarar-
lar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,

c) İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zarar-
lara ilişkin talepler,

d) Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu 
mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç ya-
rışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,

e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,

f) Manevi tazminata ilişkin talepler.”

hükmü ile, zorunlu trafik sigortacısının hangi zararlardan sorumlu ol-
madığı düzenleme altına alınmış; burada örnekseme yoluna gidilmeyip; 
tek tek ve tahdidi olarak sorumlu olunmayan hâller sıralanmıştır. 

Bu noktada üzerinde durulması gereken hususlardan ilki, 2918 sayılı 
KTK’nun 92/b maddesinde yer alan “İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, 
kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kar-
deşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri taleple-
rin zorunlu mali sorumluluk sigortası (ZMSS) kapsamı dışında olduğu-
na” ilişkin hükümdür. 

Bu hükümle kanun koyucu; tehlike sorumlusu olan işletenin ve dolayı-
siyle eylemlerinden sorumlu olduğu sürücünün eşinin, usul ve füruunun, 
kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kar-
deşlerinin mallarına gelen zararları ZMSS kapsamı dışına çıkarmıştır. 

Şu hâliyle, anılan kişilerin mallarına gelen zararlar dışında kalan ölüm 
ve yaralanmaya ilişkin cismani zararlar ise, sigortacının sorumluluğu 
kapsamında bırakılmış; böylece tehlike sorumlusunun yakınlarının dahi 
belirtilen anlamda sigorta kapsamında olduğu benimsenmiştir.

Durum bu olunca, gerek işletenin gerekse eylemlerinden sorumlu ol-
duğu araç sürücüsünün; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edin-
me ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin ölüm veya 
yaralanmaları hâlinde bundan kaynaklanan zararlarının zorunlu sigorta 
kapsamında olduğu kabul edilmelidir. 

Nitekim, Hukuk Genel Kurulunun 15.06.2011 tarihli ve 2011/17-142 
E, 2011/411 K. ile 22.02.2011 tarihli ve 2011/17-787 E., 2012/92 K. sayılı 
ilâmlarında; mali sorumluluk sigortası ile sigortalı araç sürücüsünün ve 
işletenin mirasçılarının açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davasın-



349Yargıtay Kararları

da da, Kanunun kapsam dışılığı düzenleyen 92. maddesinde, işletenin ve 
araç şoförünün desteğinden yoksun kalanların isteyebileceği tazminatla-
rın kapsam dışı olduğuna dair bir düzenlemeye yer verilmediği ve sürü-
cünün desteğinden yoksun kalanların üçüncü kişi olduğu kabul edilerek 
zorunlu mali sorumluluk sigortacısından tazminat talep edebilecekleri 
benimsenmiştir. 

Öte yandan, 2918 sayılı Kanunun 92/a maddesinde yer alan “İşletenin; 
bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yönel-
tebileceği taleplerin zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında 
olduğuna” ilişkin hükmü üzerinde de durulmalıdır. 

Vurgulamakta yarar vardır ki, bu hüküm işletenin eyleminden sorum-
lu olduğu kişilere yönelik kendi zararına dayalı talepleri noktasında önem 
arz etmektedir. Salt sigorta şirketinin dava edildiği ve üçüncü kişinin za-
rarının söz konusu olduğu durumlarda bu hükmün uygulama alanı bula-
mayacağı açıktır.

Eldeki davada, işletenin kendisine ait aracı sevk ve idare ettiği sırada 
tam kusuruyla meydana gelen kazada ölümü sonucu onun desteğinden 
yoksun kalınması davanın sebebini teşkil etmekte; işletenin yakınları işle-
tenin kendi sigortacısı olan davalı ... şirketinden zorunlu mali sorumluluk 
sigortası kapsamında destekten yoksun kalma tazminatı istemektedir.

Hemen burada destekten yoksun kalma tazminatının hukuki niteliği 
üzerinde de durulmalıdır: 

Destekten yoksun kalma tazminatı, 818 sayılı Borçlar Kanunu (BK)'nun 
45/II. maddesinde düzenlenmiş olup; "Ölüm neticesi olarak diğer kimse-
ler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu za-
rarını da tazmin etmek lazım gelir." şeklinde hükme bağlanmıştır.

Görülmektedir ki, destekten yoksun kalma tazminatının konusu, des-
teğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, des-
tekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sos-
yal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde 
de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi 
için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir.

Haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK'nun 45/II. madde-
sine dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Ancak, destekten 
yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi için öncelikle, ölen ile destek-
ten yoksun kalan arasında maddi yönden düzenli ve eylemli bir yardımın 
varlığı gerekir. 
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818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 45.maddesinde sözü geçen destek kav-
ramı hukuksal bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu hedef tutar ve ne 
hısımlığa ne de yasanın nafaka hakkındaki hükümlerine dayanır; sadece 
eylemli ve düzenli olarak geçimini kısmen veya tamamen sağlayacak şe-
kilde yardım eden ve olayların olağan akışına göre eğer ölüm vuku bul-
masaydı, az çok yakın bir gelecekte de bu yardımı sağlayacak olan kimse 
destek sayılır. 

O hâlde destek sayılabilmek için yardımın eylemli olması ve ölümden 
sonra da düzenli bir biçimde devam edeceğinin anlaşılması yeterli görü-
lür.

Bununla birlikte destekten yoksun kalan kimse devamlı ve gerçek bir 
ihtiyaç içerisinde bulunmalıdır. Genel olarak bakım ihtiyacı, sosyal dü-
zeye uygun olan yaşamın devamını sağlamak için gerekli olanaklardan 
yoksun kalmayı anlatır. Eğer ölenin eylemli olarak baktığı davacı, ölüm 
yüzünden bu bakımın sağladığı yaşama düzeyinin altına düşmüş olursa, 
ihtiyaç içerisinde bulunma koşulu gerçekleşmiş sayılır. Burada önemli 
olan, destekten yoksun kalan kimsenin ve ailesinin temsil ettiği sosyal 
ve ekonomik düzeye göre normal karşılanan giderlerdir (Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulunun 21.04.1982 tarihli, 1979/4-1528 E., 1982/412 K. sayılı 
kararı). 

Diğer taraftan, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 
06.03.1978 tarihli ve 1/3 sayılı kararının gerekçesinde de: 

"Destekten yoksun kalma tazminatının eylemin karşılığı olan bir ceza 
olmayıp, ölüm sonucu ölenin yardımından yoksun kalan kimsenin muh-
taç duruma düşmesini önlemek ve yaşamının, desteğin ölümünden önce-
ki düzeyde tutulması amacına yönelik sosyal karakterde kendine özgü bir 
tazminat olduğu” 

hususu vurgulanmış; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 30.11.2005 
gün ve 2005/4-648 E.- 2005/691 K. sayılı ilamında da aynı esaslar benim-
senmiştir. 

Borçlar Kanunu’nun 45/III. maddesine göre destekten yoksun kalma 
tazminatı, desteğin mirasçısı olarak geride bıraktığı kişilere değil, deste-
ğinden yoksun kalanlarına aittir. Destekten yoksun kalma tazminatı is-
teyebilecek kişiler, mirasçılardan başka kişiler de olabileceği hususunda 
da herhangi bir ihtilaf yoktur. Murisin trafik kazasından kaynaklanan bir 
sorumluluğu söz konusu olduğunda ve koşulları oluştuğunda mirasçıları 
bundan sorumlu olduğu hâlde, aynı olay nedeniyle destekten yoksun ka-
lan ve fakat mirasçı olmayan kişiler bundan sorumlu değildir (HGK’nın 
15.06.2011 tarihli ve 2011/17-142 E. 411 K. sayılı ilamı).
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Bunun yanı sıra davacıların açıklanan sıfatı ve hukuki konumları kar-
şısında, davacılar üzerinde doğan zararın niteliği de belirlenmelidir: 

Davacıların destekten yoksun kalma tazminatı talebine dayanak ola-
rak gösterdikleri zarar; işletenin ve sürücünün ölümü sonucunda meyda-
na gelmekle birlikte işleten ve sürücü üzerinde doğan bir zarardan ayrı 
ve salt onun desteğinden yoksun kalınması olgusuna dayalı, mirasçılık 
sıfatıyla bağlı olmaksızın uğranılabilen bir zarardır. Böyle bir zararın işle-
tenin ve dolayısıyla sürücünün kendisinin sahip olacağı hakla bir ilişkisi 
olmadığı gibi, doğrudan işletenin ve sürücünün zararıyla bağlı ve onunla 
sınırlı bir zarar da değildir. İşletenin ve sürücünün ölümü, zararı doğuran 
olay olmakla birlikte, zarar doğrudan üçüncü kişi durumundaki destek-
ten yoksun kalanlar üzerinde oluşmuştur. Buradaki zarar, mirasçıların 
salt bu sıfatla devraldıkları murislerinin uğradığı ve ondan intikal eden 
bir zarar da değildir.

Bir başka anlatımla; destekten yoksun kalanların meydana gelen za-
rarlarını tazmin hakkı ölenden intikal eden bir hak olmayıp an doğruya 
desteğini yitiren kişinin kendisinde doğan, asli ve bağımsız nitelikte bir 
haktır. Ölenle ya da mal varlığı ile bir bağıntısı bulunmadığı için bağımsız 
bir talep hakkı yaratır. Bu nedenledir ki ölen kimse ile destekten yoksun 
kalan arasında kanuni veya akdi bir bakım yükümlülüğü, mirasçılık ya da 
akrabalık ilişkisi bulunması gerekmemektedir. Destekten yoksun kalma 
tazminatı talebi miras yoluyla kazanılan, mirasçılık sıfatına bağlı bir hak 
olmadığından desteğin veya mirasçılarının da herhangi bir tasarruf hakkı 
bulunmamaktadır ( Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 
22.06.2018 tarihli ve 2016/5 E., 2018/6 K. sayılı kararı, Tekinay, s.64 vd.; 
Tunçomağ, s.506; M.Ş. Karabasan: Tazminat Hukuku, İstanbul 1996, 
s.249; Gökyayla: s.45 vd; Tandoğan, s.299; M. Kılıçoğlu: Destekten Yok-
sun Kalma Tazminatı, Ankara 2014, s.25; Eren, s.775, Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulunun 15.06.2011 tarihli ve 2011/17-142 E., 2011/17-411 K. 
ile 20.04.2011 tarihli ve 2011/17-34 E., 2011/216 K. sayılı kararları).

Hâl böyle olunca; aracı kullanan işletenin tam kusuruyla meydana ge-
len kazada, işletenin ölümü nedeniyle talep edilen destek zararının, öle-
nin değil, üçüncü kişi durumundaki destek tazminatı isteklilerinin zararı 
olduğu kabul edilmelidir. 

Burada üzerinde durulması gereken diğer bir husus da; tam kusurlu 
olduğu kabul edilen işletenin bu kusurunun, işletenin kendi zorunlu trafik 
sigortacısı aleyhine açılan davanın davacıları olan, üçüncü kişi durumun-
daki destekten yoksun kalanlara karşı ileri sürülüp sürülemeyeceğidir.
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Bilindiği üzere, kural olarak zarar gören, sürücünün trafik kazasının 
oluşmasında kusurlu bulunması durumunda 818 sayılı Borçlar Kanu-
nu’nun 41.maddesine göre sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka-
nunu’nun 85/1 maddesi hükmünce de motorlu araç işletenine karşı dava 
açabilecektir. Sürücü ile araç işletenin sorumluluğu BK md 51 anlamında 
dayanışmalıdır. 

Kural bu olmakla birlikte, dava açanların sıfatı, davanın hukuksal ni-
teliği ve dayanağı, kusur durumunun davaya etkisinin belirlenmesinde 
etkilidir. 

Eldeki davada da talep destekten yoksun kalma tazminatı olduğuna 
göre, bu tazminatın yukarıda açıklanan özellikleri gözetilerek işletenin ve 
sürücünün kusurunun davacıların haklarına ve dolayısıyla da taleplerine 
etkili olup olmayacağı da davanın bu niteliği gözetilerek çözüme kavuştu-
rulmalıdır.

Destekten yoksun kalma tazminatına dayanak teşkil eden hak, salt 
miras yoluyla geçen bir hak olsa idi doğrudan işleten üzerinde doğup 
ondan mirasçılarına intikal edeceğinden, bu yöndeki savunmalar ölenin 
desteğinden yoksun kalanlara karşı ileri sürülebilecekti. Oysa yukarıda 
da açıklandığı üzere, destekten yoksun kalma tazminatına konu davacıla-
rın zararı, desteklerinin ölümü nedeniyle destekten yoksun kalan sıfatıy-
la doğrudan kendileri üzerinde doğan zarardır. Bu zarardan doğan hak 
desteğe ait olmadığına göre, onun kusurunun bu hakka etkili olması da 
düşünülemez. 

Şu hâle göre; işletenin ve şoförün, ister kendi kusuru ister bir baş-
kasının kusuru ile olsun salt ölmüş olması, destekten yoksun kalanlar 
üzerinde doğrudan zarar doğurup; bu zarar gerek Kanun gerek poliçe 
kapsamıyla teminat dışı bırakılmamış olmakla, davacıların hakkına, des-
teklerinin kusurunun olması etkili bir unsur olarak kabul edilemeyece-
ğinden, destekten yoksunluk zararından kaynaklanan hakkın sigortacı-
dan talep edilmesi olanaklıdır. 

Eldeki davada da; kazanın meydana gelmesinde tamamen kusurlu 
olan davacıların işleten/sürücü olan destekleri vefat etmiş; davacılar, des-
tekten yoksun kalan sıfatıyla, desteğin kendi zorunlu mali sorumluluk 
sigortacısını hasım göstererek, destekten yoksun kalmaya dayalı tazminat 
isteminde bulunmuşlardır. 

Davacıların uğradıkları zarara bağlı olarak talep ettikleri hak, salt mi-
ras yoluyla geçen bir hak olmayıp, bilimsel ve yargısal içtihatlarda kabul 
edildiği üzere destekten yoksun kalanın şahsında doğrudan doğruya olu-
şan, asli ve bağımsız bir haktır.
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Sonuç itibariyle: 

Davacının ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan 
üçüncü kişi sıfatıyla dava açtığı, ölüm nedeniyle doğrudan davacı üzerin-
de doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacı-
ya yansıtılamayacağı, dolayısıyla araç sürücüsünün tam kusurlu olması 
hâlinde, desteğinden yoksun kalan davacıyı etkilemeyeceğine, 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorum-
luluk sigortacısı davalı ..., işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları temi-
nat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, 
destekten yoksun kalan davacının da zarar gören üçüncü kişi konumun-
da bulunduğundan, davalı ... şirketinin sorumlu olacağına karar vermek 
gerekir.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında Karayolları 
Trafik Kanunu’na göre düzenlenen ZMMS poliçesine istinaden davalı ... 
şirketinin zarar görenlere karşı sorumluluğunun sigortalı araç sürücüsü-
nün kusuru nispetinde ve gerçek zararla sınırlı olarak poliçe limitlerine 
kadar olduğu, sigortalı araç sürücüsünün halefi durumunda olan dava-
cıların desteklerinin ölümü nedeniyle davalı ... şirketine karşı destekten 
yoksun kalan üçüncü kişi olarak kabul edilemeyeceklerini, davacıların 
esasen mirasçıları olmaları nedeni ile söz konusu poliçeye istinaden hak 
talep ettikleri, işletenin hukuki sorumluluğunun tehlike sorumluluğu ol-
duğu, tehlike sorumluluğunun da mevcudiyeti için illiyet bağının mevcu-
diyetinin şart olduğu, zorunlu trafik sigortasının işletenin sorumluluğunu 
üstlendiği, işletenin sorumlu olmadığı bir konuda aracın sigorta şirketine 
de başvurulamayacağı, zarar gören sürücünün tam ve ağır kusurlu oldu-
ğu hâllerde davacıların zarar gören sürücünün ölümüne dayalı tazminat 
istediklerinin bu kişinin ağır kusuru illiyet bağını kestiğinden, işletenin 
kendi ölümü nedeni ile davalı ... şirketinin sorumlu tutulması da düşü-
nülemeyeceğinden yerel mahkeme kararının onanması gerektiği yönünde 
ileri sürülen görüşler Kurul çoğunluğunca yukarıda açıklanan nedenlerle 
kabul edilmemiştir. 

O hâlde mahkemece; davacıların davalı ... karşısında üçüncü kişi ola-
rak tazminat talebinde bulunabilecekleri kabul edilerek davacıların des-
tekten yoksun kalma zararının bulunup bulunmadığı usulünce tespit edi-
lip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve hatalı 
değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
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SONUÇ

Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının 
Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3’üncü maddesine göre uy-
gulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 
429’uncu maddesi gereğince BOZULMASINA, kararın tebliğinden itiba-
ren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.03.2019 tari-
hinde yapılan ikinci görüşmede oy çokluğu ile karar verildi. 

ARAÇ BOYASINDAKİ BOZUKLUK • GİZLİ AYIP
•

ALICININ HAKLARI

ÖZET: Satım konusu aracın boyasındaki bozuk-
lukların gizli ayıp olduğu kabul edilmelidir.
Böyle olunca özel olarak sınırlı sayıda üretilen 
aracın bedelinin iadesi yerine ileride satış halin-
de değer kaybına uğrayacağı kabul edilerek satış 
bedelinden indirim yapılmalıdır.
Y. HGK E. 2017 / 618 K. 2019 / 792 T. 27.06.2019

“…Davacı, dava konusu... plaka sayılı MC marka 2011 model aracın 
27.07.2010 tarihinde 49.045, 40 Euro bedel ile davalıdan satın aldı-
ğını, satın aldığı aracın Limited Edition yani dünyada sınırlı sayıda 
ve 500 adet üretilmiş .... numaralı araç olduğunu, ihtiyacı nedeniyle 
aracını satmak istediğinde aracın sol ön kapısının boyalı olduğunun ve 
navigasyon donanımının olmadığının anlaşıldığını, dünyada 500 adet 
üretilen özel imalat araçların bütün donanımlarının standart olması 
gerektiğini ayrıca boya kalınlığının aynı olması gerektiğini bu nedenle 
aracın gizli ayıplı olduğunu ileri sürerek aracın iadesi ile ödediği bede-
lin tahsilini istemiştir.

Davalı, dava konusu aracın sonradan boyanarak imalat hatalı bir 
şekilde davacıya satılmadığını, araçta iddia edildiği gibi üretimden 
kaynaklanan herhangi bir gizli ayıp bulunmadığını, boya kalınlığı ko-
nusunda bir standart olmadığını, dolayısıyla boya kalınlığından hare-
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ketle gizli ayıp nitelemesi yapılamayacağını, aracın 1.5 yıldır davacı 
tarafından kullanıldığını, aracın davacıya sonradan boyanmış olarak 
satıldığına dair hiçbir delil bulunmadığını, ne zaman ve hangi olaydan 
dolayı kaynaklandığı belli olmayan boyadan sorumlu tutulamayacağı-
nı savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, aracın sol ön kapısının boyalı olduğunun anlaşılması 
üzerine aracın bedelinin iadesi istemiyle bu davanın açıldığı, yapılan 
bilirkişi incelemesi ile, boya orjinal de olsa, ülkemiz ikinci el piyasa 
şartlarında bu tür kalınlık farklarının değer kaybına neden olacağı tes-
pit edildiğini belirterek davanın kabulü ile dava konusu edilen aracın 
davalıya iade edilerek 49.045, 40.-EURO'nun iade tarihinden itibaren 
yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar 
verilmiş;davalı tarafından temyiz edilen hüküm dairemizce onanmış 
olup, davalı bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

1-Davacı, davalıdan satın aldığı özel imalat aracının boya kalın-
lıklarının aynı olmadığı ve navigasyon cihazının bulunmadığını ileri 
sürerek ayıplı aracın davalıya iadesi ile ödediği bedelin tahsili tahsili 
istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davalı, davanın reddini dilemiş, mah-
kemece, her nekadar boyanın orjinal olduğu tespit edilmiş isede boya 
kalınlıklarının farklı olmasının ikinci el satışlarda değer kaybına sebep 
olacağından bahis ile davanın kabulüne karar verilmiştir

Mahkemece, araç üzerinde yapılan keşif sonrası aldırılan bilirkişi 
incelemesi sonucunda, bilirkişiler İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üye-
lerinin hazıladıkları 27/02/2012 raporlarında".. aracın boya kalınlığı ile 
ilgili olarak yapılan ölçümlerde, boya kalınlıklarının söz konusu sol ön 
kapı sacında 140 mikron olduğunu, tavandaki beyaz boya nedeniyle 
200 mikron olduğunu, kaput, çamurluk ve diğer kapı saclarında ise 
100 mikron mertebelerinde olduğunu, boyanın orijinal fabrikasyon ol-
duğunu, ancak kaportanın aynı renkli kısımlarına nazaran 40 mikron 
daha kalın olduğunu, bütün farkın bundan ibaret olduğunu, genel ola-
rak otomotiv sektöründe tüm dünyada, firmadan firmaya değişmekle 
birlikte, seri imalat sırasında kaportanın yatay düzlemleri için 400-450 
mikron, düşey düzlemleri için 300-350 mikron boya kalınlıkları orjinal 
fabrikasyon boya kalınlığında üst sınır olarak kabul edildiğini, aracın 
kaportasında fabrikasyon olmayan sonradan boyalı bölge olmadığını, 
.. "belirtmişlerdir

4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 Sayılı Yasanın 4.md.sinde “ayıplı 
mal ambalajında, etiketinde tanıtma ve kullanma kılavuzunda yada 
reklam ve ilanlarında yer alan satıcı tarafından bildirilen veya stan-



356 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

dardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliğini etki-
leyen niceliğine aykırı olan yada tahsis veya kullanım amacı bakımın-
dan değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya 
ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikleri içeren mal-
lar ayıplı mal” olarak tarif edilmiştir. Aynı maddenin 2 fıkrasında ise 
ayıplı mal tüketicinin bedel iadesini içeren sözleşmeden dönme malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi yada 
ücretsiz onarım isteme hakkına sahip olduğu açıklanmaktadır. Satıcı 
tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür” hükmü 
mevcuttur. 

Alınan bilirkişi kurulu raporunda dava konusu araçtaki tüm boya-
nın orjinal olduğu açıklamış, ayrıca otomotiv sektöründe tüm dünyada, 
firmadan firmaya değişmekle birlikte, seri imalat sırasında kaportanın 
yatay düzlemleri için 400-450 mikron, düşey düzlemleri için 300-350 
mikron boya kalınlıkları orijinal fabrikasyon boya kalınlığında üst sı-
nır olarak kabul edildiğini de belirtmişlerdir.Dolayısı ile fabrika orjinal 
boyası dışında aracın farklı bir boyaya maruz kaldığı yada ikinci bir 
boyamanın yapıldığı ispat edilemediği gibi araçtaki boya kalınlıkla-
rınında standart sınırlar içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Öyle olunca 
standart sınırlarda kalan ve orjinal olan boyadan dolayı aracın ayıp-
lı olduğunun söylenemeyeceği açık olup mahkemece davanın reddine 
karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya 
aykırı olup kararında bu nedenle bozulması gerekirken, Dairemizce 
zuhulen onandığı bu kez yapılan inceleme ile anlaşılmış olduğundan, 
davalının karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemizin onama ilamı-
nın kaldırılmasına, hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle bozulması-
na karar vermek gerekmiştir.

2-Bozma nedenine göre davalının sair karar düzeltme taleplerinini 
incelenmesine gerek 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 kararın verildiği tarih itibariyle Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 438/II. fıkrası hükmü gereğince diren-
me kararlarının temyiz incelemesinde duruşma yapılamayacağından da-
valı vekilinin duruşma isteğinin reddine karar verilip dosyadaki belgeler 
okunduktan sonra gereği görüşüldü:



357Yargıtay Kararları

Dava, alacak istemine ilişkindir.

Mahkemece, bilirkişi heyeti tarafından yapılan inceleme sonucu düzen-
lenen raporda, aracın boyası orijinal de olsa, ikinci el piyasa şartlarında 
araçtaki boya kalınlık farklarının değer kaybına neden olacağının tespit 
edildiği, bu nedenle davacının mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun’un (TKHK) 4. maddesi uyarınca seçimlik haklarından 
bedel iadesini talep ettiği dikkate alınarak davanın kabulüne, aracın da-
valıya iadesi ile 49.045,40 Euronun iade tarihinden itibaren yasal faiziyle 
birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Davalı vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece ilk olarak onama kararı 
verilmiş, davalı vekilinin karar düzeltme isteminden sonra ise karar, yu-
karıda başlık bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Mahkemece, otomotiv sektöründe seri imalat sırasında araçların ka-
portasının yatay düzlemleri için 400-450 mikron, düşey düzlemleri için 
300-350 mikron boya kalınlıklarının orijinal fabrikasyon boya kalınlığın-
da üst sınır olarak kabul edildiği ancak somut olayda dava konusu aracın 
sınırlı sayıda 500 adet üretildiği ve seri üretim araç olmadığı, bu tür özel 
araçların üretimi sırasında daha fazla özen ve dikkatin gösterilmesi ge-
rektiği, araç üzerinde yapılan inceleme sonucunda boya kalınlığının sol 
ön kapı sacında 140 mikron, tavandaki beyaz boya nedeniyle 200 mik-
ron, kaput, çamurluk ve diğer kapı saclarında ise 100 mikron civarında 
olduğu, boya kalınlıklarının bazı yerlerde neredeyse iki kat fazla olduğu, 
her ne kadar aracın boyası orijinal olsa da bu durumun aracın satışı sıra-
sında değer kaybına neden olacağı, bu nedenle araçta gizli ayıbın varlığı-
nın kabulü ile ödenen bedelin iadesine karar verilmesi gerektiği belirtile-
rek direnme kararı verilmiştir. 

Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; somut 
olayda dava konusu aracın boya kalınlığının orijinal ve seri üretim araçlar 
dikkate alındığında normal ölçülerde olmasına rağmen aracın özel üretim 
araç olması göz önünde bulundurulduğunda araçtaki boya kalınlığının 
gizli ayıp olarak kabul edilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında 
toplanmaktadır.

Davanın tüketici mahkemesinde açılmış olması, davacının tüketici 
olması ve 4077 sayılı TKHK’ya dayanarak talepte bulunmuş olması ve 
yine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un geçici birinci 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca tüketici işleminin 4077 sayılı “Tüketi-
cinin Korunması Hakkında Kanun” zamanında yapılmış olması nedeniyle 
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uyuşmazlığın çözümünde 4077 sayılı TKHK hükümlerinin uygulanması 
gerekmektedir. 

Bu saptamada bulunduktan sonra, öncelikle, uyuşmazlığın temelinde 
yatan "ayıp" kavramı üzerinde durmakta yarar vardır. 

Ayıba ilişkin düzenleme, 4077 sayılı TKHK’nın 4. maddesinde yer al-
maktadır. 

Anılan maddenin birinci fıkrasında; “Ambalajında, etiketinde, tanıt-
ma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaat edilen 
veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da 
tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan 
beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya eko-
nomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet 
olarak kabul edilir.” denilmekte, devam eden fıkralarda ise buna ilişkin 
biçimsel koşullar sayılmaktadır.

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (BK) 194. maddesi ise: 

“Bayi müşteriye karşı mebiin zikir ve vadettiği vasıflarını mütekeffil 
olduğu gibi maddi veya hukuki bir sebeple kıymetini veya maksut olan 
menfaatini izale veya ehemmiyetli bir suretle tenkis eden ayıplardan salim 
bulunmasını da mütekeffildir. 

Bayi, bu ayıpların mevcudiyetini bilmese bile onlardan mesuldür” şek-
linde düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere; 818 sayılı BK’daki ayıp kavramı ile yukarıda açıkla-
nan 4077 sayılı TKHK’nın 4. maddesinde yer alan ayıp kavramları birbiri 
ile örtüşmektedir. 

Ayıp; bir malda sözleşme ve yasa hükümlerine göre normal olarak bu-
lunması gereken niteliklerin bulunmaması ya da bulunmaması gereken 
bozuklukların yer almasıdır.

Bu çerçevede ayıp kavramının içeriği belirlenirken öncelikle; sözleşme 
hükümlerine bakılmalıdır. Sözleşme ele alınırken bakılacak ilk husus, 
taraflar arasında satılan malın hangi özellikleri içermesi konusunda açık 
bir anlaşmanın olup olmadığıdır. Üzerinde anlaşma olmayan durumda 
ise, sözleşmenin yorumundan hareketle tarafların zımnen bu konuda 
bir anlaşma yapıp yapmadıklarına bakılacaktır. Zımni anlaşmanın dahi 
olmadığı durumlarda, sözleşmenin tümü dikkate alınacak ve dürüstlük 
kuralına göre malın taşıması gereken vasıflar belirlenecektir. Bu anlamda 
ayıp, malın sözleşmeye göre taşıması gereken nitelikleri taşımaması hâli 
veya bu hususta özel bir hüküm olmasa da, sözleşmenin niteliği ve içeri-
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ği dikkate alındığında, malda mevcut olması gereken vasıfların eksikliği 
şeklinde ortaya çıkacaktır. 

Satılan maldaki ayıp açık veya gizli ayıp şeklinde olabilir. Açık ayıplar, 
ilk bakışta görülebilen veya basit bir muayene ile anlaşılabilen ayıplardır. 
Buna karşılık gizli ayıplar, ilk bakışta fark edilemeyen, sonradan yapıla-
cak detaylı bir muayene ile anlaşılan ayıplardır. Bu tür ayıplar genelde 
malın yapısıyla ilgili olan ve kullanılmasıyla anlaşılan ayıplardır. 

4077 sayılı TKHK’nın 4/2. maddesinde malın ayıplı olması hâlinde alı-
cının seçimlik haklarının nelerden ibaret olduğu belirtilmiş olup, tüketici 
bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız 
misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz 
onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi 
yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile 
birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm veya yaralanmaya yol açan ve kul-
lanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden 
tazminat isteme hakkına da sahiptir. 

Alıcının seçimlik haklarına ilişkin olarak 818 sayılı BK’nın 202/1. mad-
desinde, malın ayıplı olması hâlinde alıcının satılanı geri vermeye hazır ol-
duğunu bildirerek sözleşmenin feshini ya da satılanı alıkoyup kıymetinin 
noksanı mukabilinde semenin tenzilini isteyebileceği düzenlenmiştir.

818 sayılı BK’nın 202/2. maddesinde ise, ayıp halinde alıcının sözleş-
menin feshi talebi üzerine hâkimin, hâl icabı sözleşmenin feshini haklı 
göstermemesi üzerine semenin tenziline karar verebileceği belirtilmiştir. 

818 sayılı BK’nın 203. maddesinde, satılanın muayyen misli şeylerden 
olması hâlinde alıcı, dilerse sözleşmenin feshi veya semenin tenzilinden 
hiç birini talep etmeyip malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep ede-
bileceği belirtilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı, da-
valıdan 27.07.2010 tarihinde 49.045,40 Euro bedelle 2011 model MC 
marka aracı satın almıştır. Aracın, üretici ve satıcı firmaların kabulünde 
olduğu üzere 500 adetle sınırlı olarak üretildiği ve özel üretim olduğuna 
yönelik 397 numaralı sertifika düzenlendiği anlaşılmaktadır. Alıcının bu 
şekilde üretilen ve ileride koleksiyon değeri olacak bir aracı tam eksiksiz 
olarak alma hakkı mevcuttur. Cihaz ile yapılan ölçümler neticesinde bilir-
kişi raporunda da belirtildiği üzere satım konusu aracın boyasının çeşitli 
bölgelerde farklılıklar göstermesi, boyanın orijinal de olsa titizlikte üretil-
mediğini göstermektedir. Bu nedenle aracın gizli ayıplı olduğunun kabulü 
gerekir. Ne var ki bu durumun satım konusu araçta 4077 sayılı TKHK’nın 
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4. maddesinde belirtilen ayıp nedeniyle kullanımında bir eksiklik göster-
meyeceği de kuşkusuzdur.

Böyle olunca, özel üretim olan aracın daha sonra satışı hâlinde değer 
kaybına uğrayacağının kabulü ile aracın bedelinin iadesi yerine 4077 sa-
yılı TKHK’nın 4. ve 818 sayılı BK’nın 202/2. maddesi gereğince semenden 
tenzil yönünde inceleme yapılarak karar verilmesi gerekmektedir.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, alınan bilirkişi 
raporuna göre araçtaki boyanın orijinal olduğunun belirlendiği, boya ka-
lınlığının belirlenen standart sınırlar içinde kaldığı, davalının aracın boya 
kalınlığına ilişkin ayrıca bir taahhüdünün bulunmadığı, bu nedenle araçta 
gizli ayıp olduğundan söz edilemeyeceği, direnme kararının bozulması ge-
rektiği görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından 
benimsenmemiştir.

Açıklanan bu değişik gerekçe ile direnme kararının bozulması gerek-
miştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile direnme kararının değişik gerekçe ile 6100 sayılı Hukuk Muhake-
meleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmakta olan 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince 
BOZULMASINA, bozma neden ve kapsamına göre davalı vekilinin diğer 
temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek hâlinde 
peşin temyiz harcın yatırana iadesine, aynı Kanun'un 440. maddesi uya-
rınca kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme 
yolu açık olmak üzere 27.06.2019 tarihinde yapılan ikinci görüşmede oy 
çokluğu ile karar verildi.
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İŞ KAZASI • İŞVERENİN SORUMLULUĞU 
• 

KAÇINILMAZLIK İLKESİ

ÖZET: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiy-
le işverenin sorumluluğu kusura dayanmaktadır.
Bu durumda işverenin eylemi ile zarar arasında 
illiyet bağı yoksa işverenin sorumluluğundan söz 
edilemeyecektir.
Bunun yanında tüm tedbirlere rağmen olayın ön-
lenmez olması halinde işverenin ‘’kaçınılmazlık’’ 
ilkesine göre de sorumluluğu söz konusu olabi-
lecektir.
Madencilik sektöründe işverenin gözüne çapak 
kaçması olayının kaçınılmazlık olarak değerlen-
dirilmesi mümkün değildir.
Y. HGK E. 2015 / 2682 K. 2019 / 986 T. 01.10.2019

"…Dava, rucüen tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak, ilâmında belirtildiği şekilde 
davanın reddine karar verilmiştir.

Davalı işverene ait kömür ocağı işyerinde maden işçisi olarak ça-
lışan sigortalı gözüne kaçan bir madde sonucu sürekli iş göremezliğe 
uğramıştır.

Mahkemece, bozma sonrasında yürütülen yargılama sırasında alı-
nan kusur raporu gözetilerek, olayın %100 oranında kaçınılmaz olduğu 
kabul edilmek suretiyle sonuca gidilmiştir.

Somut olayda, hükme esas yapılan kusur raporu yetersizdir.

Kusur durumu saptanırken, iş güvenliği mevzuatına göre hangi ön-
lemlerin alınması gerektiğinin, bu önlemlerin işverence alınıp alınma-
dığının ve alınmış önlemlere sigortalı işçinin uyup uymadığının 4857 
sayılı Kanunun 77. maddesi hükmü doğrultusunda raporda tartışılması 
gerekir. İşverenin tamamen kusursuz kabul edilebilmesi için ise, anılan 
madde gereğince işyerindeki işçilerin sağlığı ve iş güvenliğini sağlama-
ya yönelik her türlü tedbiri almak, uygun çalışma ortamı hazırlamak, 
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araçları noksansız bulundurmak, işçileri etkin bir biçimde denetlemek, 
gözetlemek, bütün yükümlülüklerini özenle yerine getirmesi gerekir.
Kaçınılmazlıktanise, işveren tarafından tüm bu önlemler alındığı ve 
kazalı da bu önlemlere uyduğu halde kaza meydana gelmişse söz edi-
lebilecektir.“Kaçınılmazlık, sosyal sigortalar uygulamasında, hukuksal 
ve teknik anlamda, olayın meydana geldiği tarihte geçerli olan bilimsel 
ve teknik tüm önlemlere rağmen zararın meydana geldiği ve önlene-
mediği durumları anlatan bir kavram…”(Prof. Dr. A. Can Tuncay, Ku-
rumun işverene Rücuu-OlaydaKaçınılmazlık Durumu, Sicil İş Hukuku 
Dergisi, Sayı 4, s. 185) olup; bu halin kabulünün koşulu, “…vuku bulan 
olaya karşı koyulmazlık hali ve her türlü tedbirin alınmasına rağmen 
gerçekleşmesi önlenemeyen ve objektif bir kaçınılmazlık durumunun 
söz konusu olmasıdır. Umulmadık bir hal kaçınılmazlık olarak nitele-
nemeyecektir. Ummamak, ummayı düşünmemek ve zarar verici olay 
ile karşılaşmak, kaçınılmazlıkolarak değerlendirilemez.”(Prof. Dr. Be-
rin Engin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İşverene 
Rücuya Nasıl Bakıyor?, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı 4, s. 139)

Kamu düzeni düşüncesi ile oluşturulan işçi sağlığı ve iş güvenliği 
mevzuat hükümleri; işyerleri ve eklerinde bulunması gereken sağlık 
şartlarını, kullanılacak alet, makineler ve hammaddeler yüzünden çı-
kabilecek hastalıklara engel olarak alınacak tedbirleri, aynı şekilde iş-
yerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların 
ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu belirtmektedir. Bu-
rada amaçlanan yapılmakta olan iş nedeniyle işçinin vücut tamlığı ve 
yaşama hakkının önündeki tüm engellerin giderilmesidir. 

Uygulamada önemli olan, işverenin iş kazasına neden olmuş hare-
ketinin işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hü-
kümlerine aykırı bulunup bulunmadığının tespiti işidir.

Bu konuda yapılacak ilk yargı işlemi, mevcut hükümlere göre alına-
cak tedbirlerin neler olduğunun tespiti işidir. Mevzuat hükümlerince ön-
görülmemiş , fakat alınması gerekli başkaca bir tedbir varsa , bunların 
dahi tespiti zorunluluğu açıktır. Bunların işverence tam olarak alınıp 
alınmadığı (=işverenin koruma tedbiri alma ödevi) , alınmamışsa zara-
rın bundan doğup doğmadığı, duruma işçinin tedbirlere uymamasının 
etkili bulunup bulunmadığı (=işçinin tedbirlere uyma yükümlülüğü) ve 
bu doğrultuda tarafların kusur oranı saptanacaktır.

Sorumluluğun saptanmasında kural, sorumluluğu gerektiren ve ya-
sada belirlenmiş bulunan durumun kendi özelliğini göz önünde bulun-
durmak ve araştırmayı bu özelliğe göre yürütmektir.
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Yukarıdaki bilgiler ışığı altında; İş kazasının gerçekleştiği iş kolu ile, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında uzman kişilerden seçilecek bilirkişi 
kurulundan, yukarıda sıralanan maddi ve hukuki olgular ışığında ye-
niden yapılacak incelemeyle; mevzuat uyarınca hangi önlemlerin alın-
ması gerektiği, bu önlemlerin işverence alınıp alınmadığı ve alınmış 
önlemlere sigortalının uyup uymadığı yönlerinin yargısal denetime el-
verir biçimde irdelenip, çelişkiden uzak rapor alınması gereği üzerinde 
durulmaksızın, kusur aidiyeti konusunda eksik ve yetersiz incelemeye 
dayalı kusur raporu esas alınmak suretiyle sonuca varılması usul ve 
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları ka-
bul 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 (SGK); dava dışı NÖ'in davalı işverene ait iş yerinde 
sigortalı olarak çalışmakta iken 12.02.2008 tarihinde iş kazası sonu-
cu malûl kaldığını ve Kurum tarafından sigortalıya 132.697.06TL peşin 
sermaye değerli gelir bağlandığını ve 10.557,87TL masraf yapıldığını, İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 30.04.2010 tarihli rapor-
da olayın iş kazası olarak belirtildiğini, işverenin iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin gerekli önlemleri almaması sebebiyle sorumlu olduğunu, sigortalı 
tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise de bu dosyada 
yapılan kusur incelemesinin müvekkilini bağlamadığı, mahkemece kusur 
araştırması ve bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini ileri sürerek Ku-
rum zararının tespiti ile fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla şim-
dilik 1.00TL'nin (gelirlerin onay, masrafların ödeme tarihinden itibaren 
yasal faizi ile) tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) vekili; 
davacının talebi yönünden zamanaşımının dolduğunu, davacının iddia et-
tiği şekilde müvekkil iş yerinde iş kazasının meydana gelmediğini, iş ka-
zasının meydana gelmesinde müvekkilinin herhangi bir sorumluluğunun 
bulunmadığını, kazanın meydana gelmesi sonucu davacı Kurum tarafın-
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dan tek taraflı düzenlenen raporların ve bağlanan peşin sermaye gelirinin 
müvekkilini bağlamadığını, halefiyet esasına dayalı bu tür davalarda Ku-
rumun talep edebileceği zarar miktarının sigortalının isteyebileceği mik-
tarla sınırlı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. 

Yerel Mahkemece; sigortalı tarafından davalı aleyhine açılan Zongul-
dak 2. İş Mahkemesinin 2012/18 E., 2012/110 K. sayılı maddi-manevi 
tazminat davasında alınan bilirkişi raporunda kazanın meydana gelme-
sinde %100 kaçınılmazlık bulunduğunun belirtildiği, rücu davalarında 
tazminat davalarında alınan bilirkişi raporları bağlayıcı olmadığı için 
tekrar bilirkişi incelemesi yaptırıldığı ve alınan raporda kazanın %100 
kaçınılmazlıknedeniyle meydana geldiğinin ve davalıya atfedilecek bir ku-
sur bulunmadığının belirtildiği, davacı Kurumun sadece kusuru oranında 
davalı işverenden yaptığı masraf ve peşin sermaye değerini isteyebileceği 
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Hükmün davacı ... vekili tarafından temyizi üzerine Özel Dairece, ku-
sur durumu saptanırken iş güvenliği mevzuatına göre hangi önlemlerin 
alınmasının gerektiğinin ve tarafların bu önlemlere uyup uymadığının be-
lirlenmesine dair 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesi doğrultusunda 
bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği, umulmadık hâl ile kaçınılmazlığın 
karıştırılmaması ve iş kazasının gerçekleştiği iş kolu ile iş sağlığı ve iş 
güvenliği alanında uzman kişilerden seçilecek bilirkişi kurulundan yargı-
sal denetime elverişli, çelişkiden uzak, kusur aidiyeti hususunda eksiksiz 
rapor alınarak çıkacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle 
hüküm bozulmuştur.

Mahkemece; Özel Dairenin bozma kararına uyularak yapılan yargıla-
ma sonucunda tekrar bilirkişi incelemesi yaptırıldığı ve 27.06.2014 tarih-
li kusur raporunda kazanın yer altı çalışma koşullarından kaynaklandığı, 
tamamen kaçınılmazlık sonucu gerçekleştiğinin belirtildiği ve davalıya 
atfedilecek kusur bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar veril-
miştir.

Davacı ... vekilinin temyizi üzerine karar Özel Dairece başlık bölümün-
de açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Yerel mahkemece; uyulmasına karar verilen bozma kararı sonrası alı-
nan kusur raporunda yapılan işin manuel çalışmaya uygun, teknoloji ge-
rektirmeyen iş olması nedeniyle nereden kaynaklandığı belli olmayan bir 
çapağın sigortalının gözüne kaçması ile meydana geldiği, kazada işverene 
atfedilecek bir kusur olmadığı, kazanın meydana gelmesinde tamamen 
kaçınılmazlığın etkili olduğu gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
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Direnme kararı davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; somut 
olay bakımından davalı iş yerinde 12.02.2008 tarihinde meydana gelen iş 
kazasında kaçınılmazlık olgusunun var olup olmadığı buradan varılacak 
sonuca göre söz konusu iş kazası nedeniyle kusur durumunun belirlen-
mesi için yeniden bilirkişi raporu alınmasının gerekip gerekmediği nok-
tasında toplanmaktadır.

Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan iş ilişkisinde tarafların asıl gö-
revleri işçi yönünden işverene içten bağlılık (sadakat borcu), işveren yö-
nünden işçiyi korumak ve gözetmek borcu şeklinde ortaya çıkar. Gerçek-
ten işçi, işverenin işi ve iş yeri ile ilgili çıkarlarını korumak, çıkarlarına 
zarar verebilecek davranışlardan kaçınmak, buna karşı işveren de işçinin 
kişiliğine saygı göstermek, işçiyi korumak, iş yeri tehlikelerinden zarar 
görmemesi için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak, işçinin özlük 
hakları ve diğer maddi çıkarlarının gerektirdiği uygun bildirimlerde ve 
davranışlarda bulunmak, işçinin çıkarına aykırı davranışlardan kaçın-
makla yükümlüdür. İşveren, gözetme borcu gereği çalıştırdığı işçileri iş 
yerinde meydana gelebilecek tehlikelerden korumak, onların yaşam, be-
densel ve ruhsal sağlık bütünlüklerini korumak için iş yerinde teknik ve 
tıbbi önlemler dâhil olmak üzere bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ge-
rekli kıldığı tüm önlemleri almak zorundadır.

İş kazasının vuku bulduğu tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı Borç-
lar Kanunu’nun 332. maddesinde; "İş sahibi, aktin özel hâlleri ve işin 
mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde kendisinden istenebileceği 
derecede çalışmak dolayısıyla maruz kaldığı tehlikelere karşı icap eden 
tedbirleri ittihaza ve münasip ve sıhhi çalışma mahalleri ile işçi ile birlikte 
ikamet etmekte ise sıhhi yatacak bir yer tedarikine mecburdur.

İş sahibinin yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareketi neticesinde iş-
çinin ölmesi hâlinde onun yardımından mahrum kalanların bu yüzden 
uğradıkları zararlara karşı isteyebilecekleri tazminat dahi akde aykırı ha-
reketten doğan tazminat davaları hakkındaki hükümlere tabi olur." dü-
zenlemesine yer verilmiştir.

Davaya konu iş kazasının meydana geldiği tarihte yürürlükte bulunan 
10.06.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nun "İşverenlerin ve İşçilerin Yü-
kümlülükleri" kenar başlıklı 77. maddesinin birinci fıkrasında da, işve-
renler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her 
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yü-
kümlü kılınmışlardır.
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Mevzuatta bulunan bir kısım boşluklar bu kez kanun koyucu tarafın-
dan 30.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile dol-
durulmaya çalışılmış ve iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 
ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalı-
şanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlemesi 
amacıyla anılan Kanun’un 37. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’un 77. ve 
devamı bir kısım maddeler yürürlükten kaldırılarak, iş sağlığı ve güvenli-
ği konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bunun yanında 6331 sayılı 
Kanun’a paralel olarak, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 332. maddesi ge-
lişen teknoloji ve diğer veriler gözetilerek revize edilmiş ve 01.07.2012 ta-
rihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 417. mad-
desi düzenlemiştir. İlgili madde;

“İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göster-
mek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özel-
likle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere 
uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri al-
makla yükümlüdür.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her 
türlü önlemi almak, araç ve gereçlerin noksansız bulundurmak; işçiler 
de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yü-
kümlüdür.

İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı 
davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya 
kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılık-
tan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere gerek Borçlar Kanunu ile İş Kanunu’nda ve gerekse İş 
Kanunu’nun ilgili hükümlerini yürürlükten kaldıran 6331 sayılı Kanun’da 
işverenin hizmet sözleşmesinden kaynaklanan işçiyi gözetme borcunun 
kapsamı belirlenmiştir. İş kazası meydana geldiğinde iş sağlığı ve güvenli-
ğine ilişkin mevzuata aykırı hareket eden işveren hizmet sözleşmesinden 
doğan işçiyi gözetme borcunu yerine getirmemiş olacağından sözleşmeye 
aykırı davranmış sayılacaktır. İşveren, mevzuatta öngörülmemiş olsa dahi 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerini almak zorundadır. Bilim, teknik ve örgütlenme düşüncesi yö-
nünden alınabilme olanağı bulunan, yapılacak gider ve emek ne olursa 
olsun bilimin, tekniğin ve örgütlenme düşüncesinin en yeni verileri göz 
önünde tutulduğunda, işçi sakatlanmayacak, hastalanmayacak ve ölme-
yecek ya da bu kötü sonuçlar daha da azalacaksa her önlem işverenin 
koruma önlemi alma borcu içine girer.
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Bu önlemler konusunda işveren, iş yerini yeni açması nedeniyle tecrü-
besizliğini, bilimsel ve teknik gelişmeler yönünden bilgisizliğini, ekonomik 
durumunun zayıflığını, benzer iş yerlerinde bu iş güvenliği önlemlerinin 
alınmadığını savunarak sorumluluktan kurtulamaz. Gerçekten çalışma 
hayatında süregelen kötü alışkanlık ve geleneklerin varlığı işverenin ön-
lem alma borcunu etkilemez.

İşverenin sorumluluğunun kapsamı üzerinde durduktan sonra açık-
lanması gereken diğer husus ise iş kazası ve meslek hastalığının meydana 
gelmesinde kaçınılmaz dış etkenler, kötü rastlantılar, teknik arıza, araç 
ve gereçlerdeki yapım hataları vb. mücbir sebepler veya beklenmeyen hâl-
lerin işverenin sorumluluğuna etkisidir. Bu doğrultuda mücbir sebep ve 
beklenmeyen hâl kavramları ve bu kavramlar arasındaki farklılıklar üze-
rinde durulmalıdır.

Daha önce de belirtildiği gibi iş yerinde meydana gelen iş kazaları veya 
meslek hastalıkları nedeniyle işverenin hukuki sorumluluğunun niteliği 
kusura dayanmaktadır. Olay tarihinde yürürlükte bulunan Türk Hukuk 
Sistemi uyarınca, özel bir düzenleme söz konusu olmadıkça asıl olan 
kusur sorumluluğudur. Bu durumda, işverenin kusurlu eylemi ile zarar 
arasında uygun bir illiyet bağı yoksa işverenin sorumluluğundan söz edi-
lemeyecektir.

İlliyet bağı sorumluluğun temel öğesidir. Zararla eylem arasında illiyet 
bağının mevcut olması, zararın eylemin bir neticesi olarak ortaya çıkması, 
yani eylem olmadan zararın meydana gelmeyeceğinin kesin olarak bilin-
mesidir. Hiçbir hukuk düzeni mantık yasalarına göre mevcut olmayan 
illiyet yaratamaz. Mantık bakımından bu illete sonsuz zincir hâlinde neti-
celer bağlanabilir. Hukuki netice olarak zararın tazmin sorumluluğunun 
kabulü için, bir sebebe illi olarak bağlanan neticeler silsilesinin içinde 
hangi kesimin gerekli ve yeter olacağını belirlemek yine hukuk düzeninin 
görevidir (Tandoğan H., Türk Mesuliyet Hukuku, İstanbul 2010, s. 74).

Kusur sorumluluğunda, üç hâlde illiyet bağı kesilebilir. Bunlar, müc-
bir sebep ile zarar görenin veya üçüncü kişinin ağır kusurudur. Öğretide, 
illiyet bağını kesen nedenlerin bütün sorumluluk hâlleri için geçerli ol-
duğu vurgulanmaktadır. Kusurlu olmadığı hâlde işvereni, meydana gelen 
zarardan sorumlu tutmak adalet ve hakkaniyet duygularını incitir. 

Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 18.3.1987 tarihli ve 1986/9-
722 E., 203 K. sayılı kararı da aynı doğrultudadır.

İlliyet bağını kesen nedenler arasında gösterilen mücbir sebep sorum-
lunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, borcun ihlâline mutlak 
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olarak kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması 
mümkün olmayan olağanüstü bir olaydır. Mücbir sebep çoğunlukla yıldı-
rım düşmesi, kasırga, deprem, gibi bir doğa olayı olabileceği gibi bazen 
savaş, ihtilal, isyan gibi beşeri ya da sosyal bir olay, hatta ithal yasağı, ka-
mulaştırma gibi hukuki bir olay da olabilir (Eren, F.; Sorumluluk Huku-
ku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975, s. 177; Tandoğan, 
s. 464; Kurt, L. M.; Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık, 
Ankara 2016, s. 195).

Beklenmeyen hâl ise sorumlu şahsın irade veya davranışından ba-
ğımsız olarak, herkese ödev yükleyen genel bir davranış kuralının veya 
sözleşmeden doğan bir borcun kusurundan kaynaklanmayan bir nedenle 
kaçınılmaz surette ihlal edilmesine neden olan olaylardır (Eren, s. 139; 
Tandoğan, s. 461; Kurt, s. 191). Öğretide beklenmeyen hâl kavramı te-
sadüfe bağlı hâl, umulmayan hâl, kaza, kazara, fevkalade hâl olarak da 
adlandırılmaktadır (Gözübüyük, A. P.; Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen 
Hâller, Ankara 1957, s. 13). Fırtına, kar, dolu, genel grev, makinedeki 
teknik arızalar vb. nedenlerle borcun yerine getirilememesi hâlinde bek-
lenmeyen hâlin varlığı ortaya çıkabilecektir.

Görüldüğü üzere mücbir sebep ve beklenmeyen hâl kavramları, ku-
surdan bağımsız olmaları, önlenemez olaylar sonucu ortaya çıkmaları ve 
işverenin sorumluluğunu etkilemeleri nedeniyle benzer iseler de birbir-
lerinden farklı kavramlardır. Öncelikle mücbir sebep yıldırım, kasırga, 
savaş vb. daha güçlü olaylar sonucu borcun ihlaline sebep olurken bek-
lenmeyen hâl de bu derece güçlü ve yoğun olaylar söz konusu değildir. 
Diğer taraftan mücbir sebep illiyet bağının kesilmesi nedeniyle borçlu-
nun sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırırken, beklenmeyen hâl her 
zaman borçlunun sorumluluğunu tümden ortadan kaldırmamakta bazı 
durumlarda kısmen sorumluluktan kurtarmaktadır.

Mücbir sebep ile beklenmeyen hâl arasında öğretide yapılan diğer bir 
ayrım ise kaçınılmazlık üzerinedir. Gerçekten de mücbir sebep ve bek-
lenmeyen hâl tanımlarından da anlaşılacağı üzere kaçınılmazlık her iki 
kavramın da birer unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak öğretide 
mücbir sebep için aranankaçınılmazlığın mutlak olduğu beklenmeyen hâl 
için aranan kaçınılmazlığın ise nispi olduğu genel görüştür.

Kaçınılmazlığın genel bir tanımı yapılacak olursa denilebilir ki kaçınıl-
mazlık, önüne geçmenin imkânsız olduğu veya hangi önlem alınırsa alın-
sın, hangi boyutta dikkat edilirse edilsin oluşması engellenemeyen fiiller 
ve olaylardır. Genel olarak nitelendirmek gerekirse, kaçınılmazlık demek, 
vuku bulan olaya karşı koyulmazlık hâli ve her türlü tedbirin alınmasına 
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rağmen gerçekleşmesi önlenemeyen ve objektif bir durumunun söz konu-
su olmasıdır. 

Öğretide belirtilen mutlak kaçınılmazlık hiç kimsenin ne kadar özen 
gösterirse göstersin, hangi tedbiri alırsa alsın borcun ihlalinin önleneme-
yeceği bir durumu ifade ederken, nispi kaçınılmazlık aynı şartlar altında 
bulunması muhtemel, normal ve makul bir şahıstan beklenebilecek özen 
gösterilse, alınması gereken tedbirler alınsa dahi borcun ihlalinin meyda-
na gelmesinin önlenmeyeceği bir durumu ifade etmektedir. Umulmayan 
hâlde söz konusu kaçınılmazlık sadece borçlu, sorumlu kişi yönünden 
olup, nisbî bir nitelik taşır. Oysa, mücbir sebepteki kaçınılmazlık borçlu 
da dâhil herkes yönünden mutlak bir nitelik taşır (Eren, s. 182, Kurt, s. 
197).

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
21. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde ise kaçınılmazlıktan bir 
ilke olarak bahsedilmiştir. Buna göre işverenin sorumluluğunun tespitin-
dekaçınılmazlık ilkesi dikkate alınacaktır. Madde metninde belirtilen ka-
çınılmazlık ilkesi hukuki ve teknik anlamda fennen önlenmesi mümkün 
olmayan, başka bir anlatımla, işverence mevzuatın öngördüğü önlemlerin 
alınmış olduğu koşullarda dahi önlenmesi olanaksız durum ve sonuçları 
ifade etmektedir. 

Kaçınılmazlıktan bahsedilebilmesi için öncelikle olayın şahsın irade 
veya davranışından bağımsız olarak ortaya çıkması gerekmektedir. Eğer 
olay sorumlu kişinin iradesi ile meydana gelmiş ise bu durumdakaçınıl-
mazlıktan değil kasıt veya kusur sorumluluğundan bahsedilebilecektir. 

Yine bir olayın kaçınılmaz sayılabilmesi için yazılı veya yazılı olmayan 
hukuk kurallarının veya sözleşmeden kaynaklanan borca aykırı davra-
nılmış bulunması gerekir (Güneren A., İş Kazası ve Meslek Hastalığın-
dan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, s. 1039). Diğer bir 
ifadeyle işverenin mevzuatta belirtilen yükümlülüklerine aykırılık teşkil 
eden bir olay söz konusu olmalıdır.

Ayrıca meydana gelen olay ile borca aykırılık arasında uygun bir illiyet 
bağı bulunmalıdır. Örneğin meydana gelen olay işverenin özen yükümlü-
lüğünün uygun sebebini oluşturuyorsa bu durumda olay ile sözleşmeye 
aykırılık arasında uygun illiyet bağının varlığından bahsedilebilecektir. 

Nihayet kaçınılmazlığın varlığı için meydana gelen olayın önlenemez ol-
ması gerekmektedir. İşverence mevzuatın öngördüğü önlemlerin alınmış 
olduğu koşullarda dahi önlenmesi olanaksız bir durumun ortaya çıkması 
gerekir. Gerçekten de olay önlenemez olmasına karşın, bir davranış kura-
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lına veya sözleşmeden doğan borca aykırılık önlenebiliyorsa kaçınılmaz-
lıktan söz edilemeyeceği kuşkusuzdur (Güneren, s. 1039). Yapılan araş-
tırmalara göre, iş kazalarına yol açan risklerin %3’ü korunması mümkün 
olmayıp, %97’si ise korunması mümkün olduğundan, yani önceden tah-
min edilip ortadan kaldırılabilir nitelikte olduğundan, bu kazaları önle-
mek işverenin görevleri arasındadır (Aybek, A./Güvercin, Ö./Hurşitoğlu, 
Ç,; Teknik Personelin İş Kazalarının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik 
Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, KSÜ Fen ve Mühendis-
lik Dergisi, 6-2, 91-100, 2003).

Yukarıdaki bilgilerin ışığında somut olay bakımından inceleme yapıl-
dığında, söz konusu iş kazasının meydana geldiği yer maden iş yeridir. 
Maden iş yerinin çok tehlikeli sınıfta yer almasından da anlaşılacağı üzere 
madencilik sektörü, iş kazalarının en sık ve sonuçları açısından çok ciddi 
yaralanma ve ölümlerin yaşandığı riskli sektörlerin başındadır. Maden 
kazalarının teknik, sosyal, ekonomik, eğitim, planlama ve denetim sorun-
larından meydana geldiği bilinen bir gerçektir. Madencilik sektörünün; 
dikkat ve özen arz eden, tümü birbirine bağlı olan ve herhangi bir olum-
suz durumun zincirleme olarak birbirini tetikleyebilecek riskleri içeren, 
bu riskleri en aza indirebilmek için bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürek-
li denetimin gerektirdiği dünyanın en zor ve riskli iş kollarından birisi 
olmasının sonucu olarak daha yakından izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
kaza önleme çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. 

12.02.2008 tarihinde maden iş yerinde işçinin gözüne çapak kaçma-
sı şeklinde meydana gelen iş kazası yönünden Kurumun işverene rücu 
edebileceği miktarı belirleme amacıyla dosya kapsamında alınan tüm bi-
lirkişi raporları somut olay yönünden hukuki değer taşımamaktadır. Yu-
karıda belirtildiği şekilde tüm işverenler gibi maden iş yerinin sahibi TTK 
işveren sıfatıyla mevzuatta öngörülmemiş olsa dahi bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin gerekli kıldığı iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak zo-
rundadır. Maden iş yerlerinin çok tehlikeli iş yerleri arasında bulundu-
ğu yukarıda vurgulanmakla birlikte, sigortalının gözüne çapak kaçması 
olayının kaçınılmazlık olarak değerlendirilmesi hukuka uygun değildir. 
Sigortalının yaşadığı iş kazasının "çalışma anında gözlük kullanılarak en-
gellenmesi" her daim mümkün olduğundan ve bilirkişi raporlarında bu 
husus yönünden değerlendirme yapılmadığından yerel mahkemenin bilir-
kişi raporlarını esas alarak kaçınılmazlık olgusunu kabul ettiği direnme 
kararı hatalıdır. 

Diğer taraftan, her ne kadar gerekçeli karar başlığında dava tarihi 
04.07.2012 yerine 20.01.2015 olarak gösterilmiş ise de bu yanlışlık ma-



371Yargıtay Kararları

hallinde düzeltilebilir bir maddi hata olarak kabul edildiğinden ayrıca 
bozma nedeni yapılmamıştır.

O hâlde Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenler yanında yuka-
rıda belirtilen hususlar da bozma kararına ilave edilmelidir.

Hâl böyle olunca direnme kararı Özel Daire bozma kararı yanında, 
yukarıda belirtilen ilave nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ

Davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının 
Özel Daire bozma kararında gösterilen ve yukarıda belirtilen ilave ne-
denlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 
3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, karar dü-
zeltme yolu kapalı olmak üzere, 01.10.2019 tarihinde oy birliği ile kesin 
olarak karar verildi.



372 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK • İLLİYET BAĞI 
•

KARŞI KUSUR • MÜCBİR SEBEP

ÖZET: Sorumluluğun asli şartı zararla söz konu-
su davranış veya olay arasında sebep sonuç iliş-
kisi bulunmasıdır.
Bu noktada sözü edilen uygun illiyet bağıdır.
Olayda zarar görenin de kusurunun bulunması 
halinde hükmedilecek tazminattan indirim yapı-
lacaktır.
Mücbir sebep sorumlu veya borçlunun faaliyet 
ve işletmesi dışında meydana gelen genel bir 
davranış şekline veya borcun ihlaline mutlak ve 
kaçınılmaz şekilde yol açan öngörülmesi ve kar-
şı konulması mümkün olmayan olağanüstü bir 
olaydır.
Y. HGK E. 2017 / 444 K. 2019 / 1083 T. 17.10.2019

“...Davacı vekili dilekçesinde; müvekkili şirketin, 4 farklı yerde işlet-
meleri bulunduğunu, davalı kurum ile müvekkili şirket arasında elekt-
rik satışı konusunda sözleşme imzalandığını, müvekkilinin kullandığı 
elektriğin davalı kurumca temin edildiğini; ancak, 02.01.2006 tarihin-
den bu yana ve halen sürekli elektrik kesintisinin yaşandığını, bundan 
müvekkili şirketin zarar gördüğünü; zira, davalı kurumun taahhütleri-
ni yerine getirmemesi nedeniyle, elektrik ihtiyacını karşılamak için je-
neratör almak zorunda kaldığını ve bu jeneratörlerin harcamış olduğu 
yakıt nedeniyle zarar oluştuğunu ileri sürerek; fazlaya ilişkin hakları 
saklı kalmak üzere, şimdilik 6.100,00 TL'nin dava tarihinden itibaren 
işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir. Islah dilekçesi ile müddeabih miktarı 1.243.434,13 TL'ye 
çıkartılmıştır.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; istisnai bakım ve onarım durum-
ları hariç olmak üzere, söz konusu hatta ilişkin şirketlerinden kaynak-
lanan elektrik kesintisinin yapılmadığını; davacı tarafça talep edilen 
02.01.2006 tarihinden çok öncesinden 2001 yılından beri bakım-ona-
rım çalışmalarının devam ettiğini, her iki hattında çok iyi durumda ol-
duğunu savunup; davanın reddini istemiştir.



373Yargıtay Kararları

Mahkemece; "... Dava konusu somut olayda yukarıda belirtildiği 
üzere taraflar arasında elektrik satışı konusunda sözleşme imzalandı-
ğı, davalının elinde olmayan mücbir sebepler nedeniyle kesinti yapmak 
zorunda kaldığı, davacının elektrik üretimi konusunda fazladan yap-
mış olduğu masraftan sorumlu tutulamayacağı anlaşıldığından; dava-
cının davasında haksız olduğu görülmüş, red karar vermek gerekmiş-
tir, gerekçesiyle" davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili 
tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici 
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesi-
ne göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak, davada; davalı kurumun sözleşme ile üstlendiği elektrik 
enerjisi temininde yükümlülüklerini yerine getirmediği ve bu nedenle 
davacı şirketin zarara uğradığı ileri sürülerek, uğranılan zararın taz-
mini istenilmektedir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, elektrik kesintilerinin mücbir se-
beplere dayalı olup olmadığı noktasındadır.

1 Mart 2003 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Müşteri Hiz-
metleri Yönetmeliği'nin 11.maddesinde " (1) Dağıtım lisansı sahibi tü-
zel kişi, iligili mevzuat uyarınca bölgesinde bulunan tüm müşterilere 
eşit taraflar arasında ayırım gözetmeksizin yeterli, kaliteli ve sürekli 
elektrik enerjisi sunacak şekilde hizmet verir. (2) Perakende satış lisan-
sı sahibi tüzel kişi, lisansı kapsamında faaliyet gösterdiği bir dağıtım 
bölgesi içerisinde bulunan tüm müşterilere perakende satış sözleşmesi 
kapsamında eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin aynı kalitede 
hizmet verir."

12.maddesinde de " (1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, Elektirik 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51.maddesinde tanımlanan mücbir se-
bepler veya lisansında yer alan özel mücbir sebepler ya da proğramlı 
kesintiler dışında dağıtım sistemini, kendisinden hizmet alanlara kali-
teli ve sürekli elektirik enerjisi sağlayacak durumda tutmakla yüküm-
lüdür. (2) Müşteriler, proğramlıkesintilir hakkında dağıtım lisansı sa-
hibi tüzel kişi tarafından , kesintiden en az kırksekiz saat önce yazılı, 
işitsel veya görsel basın yayın kuruluşları aracılığıyla bilgilendirilir." 
düzenlemesine yer verilmiş bulunmaktadır.

Davalı kurumun, 25.08.2008 tarihli yazısında; " 2006 yılı kesinti 
sayısının 523, kesinti süresinin(toplam) 205 saat 33 dakika; 2007 yılı 
kesinti sayısının 410, kesinti süresinin(toplam) 190 saat 31 dakika; 
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01.01.-31.03.2008 tarihleri arasında kesinti sayısının 107, kesinti süre-
sinin(toplam) 13 saat 08 dakika olduğu; ... Çeltik Enerji Nakil Hattının 
2006 ve 2007 yıllarında bakım onarım proğramına alındığı; bu yıllar-
daki kesintilerin büyük çoğunluğunun bakım çalışmalarından kaynak-
lı kesintiler olduğunu, diğer kesintilerin ise, hava şartları, arıza hali, 
mücbir sebepler v.b nedenlerden kaynaklandığı belirtilmiştir."

Davalı kurumun, yukarıda açıklandığı üzere, tüm müşterilerine ye-
terli, kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sunacak şekilde hizmet vermesi 
gerekmektedir. Oysa davalı kurumun, bu yükümlülüğünü yerine ge-
tirmediği, sık sık elektriği keserek, davacı şirketin zarara uğratıldığı; 
iddia, savunma, alınan bilirkişi raporu ve dosya içerisine alınan tüm 
bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Mahkemece; yapılan kesintilerin mücbir sebeplere dayalı olduğu ifa-
de edilmiş ve dava bu sebeple reddedilmiş ise de; bu husus (elektrik 
kesintilerinin mücbir sebebe dayalı olduğu) davalı tarafça ispatlana-
madığı gibi, yukarıdaki kurum yazısında da belirtildiği gibi, kesintile-
rin 2006-2007 yılı çalışma programı dahilinde bakım çalışmalarından 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. O halde, davalı kurum; alınan bilirkişi 
raporunda, davacının elektrik kesintileri nedeniyle harcamak zorunda 
kaldığı akaryakıt farkı olarak heseplanan zarardan sorumlu tutulma-
lıdır.

Mahkemece, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde davanın 
tümden reddine ilişkin hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerek-
tirmiştir...”

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 direnme kararının verildiği tarih itibariyle 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesine göre 
uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 
438. maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince direnme kararlarının 
temyiz incelemesinde duruşma yapılamayacağından davacı vekilinin du-
ruşma isteğinin reddine karar verilip dosyadaki belgeler okunduktan son-
ra gereği görüşüldü:

Dava, maddi tazminat istemine ilişkindir.
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Davacı vekili, müvekkili şirketin Diyarbakır’da dört farklı yerde iş-
letmelerinin bulunduğunu, davalı Kurum ile müvekkili şirket arasında 
elektrik satışı konusunda sözleşme imzalandığını ve müvekkilinin kullan-
dığı elektriğin davalı Kurumca temin edildiğini, müvekkilinin kullanmış 
olduğu elektrik nedeniyle davalı Kuruma bir borcunun da bulunmadığını, 
ancak 02.01.2006 tarihinden bu yana ve hâlen devam eden elektrik ke-
sintisi nedeniyle müvekkili şirketin zarar gördüğünü ve elektrik ihtiyacı-
nı karşılamak için jeneratör almak zorunda kaldığını, bu jeneratörlerin 
harcamış olduğu yakıt nedeniyle müvekkilinin zarara uğradığını ileri sü-
rerek şimdilik 6.100TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi 
ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah 
dilekçesi ile talebini 1.243.434,13TL'ye çıkartmıştır. 

Davalı vekili, istisnai bakım ve onarım durumları hariç olmak üzere 
söz konusu hatta ilişkin şirketlerinden kaynaklanan elektrik kesintisinin 
yapılmadığını, davacı tarafça talep edilen 02.01.2006 tarihinden çok ön-
cesinden 2001 yılından beri bakım-onarım çalışmalarının devam ettiğini, 
her iki hattın da çok iyi durumda olduğunu, davacı şirketçe belirtilen 
elektrik kesintilerinin müşteri kaynaklı olabileceğini savunarak davanın 
reddine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davalı Kurumun üzerine düşen bakım ve tamirat 
edimlerini yerine getirdiği hâlde elinde olmayan mücbir sebeplerle elekt-
rik kesintisi yoluna gitmek zorunda kalmış olduğunu, Elektrik Piyasası 
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddeleri dikkate alındığın-
da davacı tarafın zararından sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle dava-
nın reddine karar verilmiştir. 

Davacı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık 
bölümünde gösterilen nedenlerle karar bozulmuştur.

Bozma kararına karşı yerel mahkemece, tüm kurumların ve tüketici-
lerin üzerine düşen görevleri hakkı ile yerine getirdiği bir ortamda dava-
lıdan edimini olabildiğince sürekli bir şekilde talep etmek mümkün ise 
de bölgenin özel şartları dikkate alındığında ve özellikle maruf olan ko-
nuların ayrıca ispatı gerekmemekte olup, somut olayda belirtilen vakaları 
mahkemeninde bildiği, ayrıca ispatın gerekmediği şeklindeki ek gerekçe-
lerle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, dava-
cı şirkete ait işletmelerde meydana gelen elektrik kesintilerinin mücbir 
sebeplere dayalı olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre bilirkişi 
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raporunda elektrik kesintilerinden kaynaklı akaryakıt farkı olarak hesap-
lanan davacı şirket zararından davalı Kurumun sorumlu tutulup tutula-
mayacağı noktasında toplanmaktadır.

I) Davacı vekilinin akaryakıt farkına ilişkin temyiz istemleri dışındaki 
davanın tamamen kabulüne ve vekâlet ücretine ilişkin tehir-i icra talebine 
ilişkin temyiz talebinin incelenmesinde;

Bilindiği üzere hukuki yarar, dava şartı olduğu kadar, temyiz istemi 
için de aranan bir şarttır.

Davacı vekilinin akaryakıt farkı dışındaki temyiz itirazları Özel Dairece 
reddedilmiş olduğundan, davacı vekilince belirtilen husus dışında temyiz 
talebinde bulunulmasında hukuki yarar bulunmamaktadır.

O hâlde davacı vekilinin akaryakıt farkı dışındaki temyiz isteminin hu-
kuki yarar yokluğundan reddine karar verilmelidir.

II) Davacı vekilinin akaryakıt farkına ilişkin temyiz talebinin incelen-
mesine gelince;

Uyuşmazlığın çözümünde sorumluluk, mücbir sebep ve müterafik ku-
sur kavramlarının kısaca açıklanması yerinde olacaktır.

Geniş anlamıyla sorumluluk kavramı, bir kişinin başka bir kişiye ver-
diği zararları giderme yükümlülüğü olarak açıklanmıştır. Hukukî anlam-
da sorumluluk ise taraflar arasındaki borç ilişkisinin zedelenmesi sonucu 
doğan zararların giderilmesi (tazmin edilmesi) yükümlülüğünü içerir. 

Sorumluluk hukukunun tarihsel gelişim süreci içerisinde, kusur so-
rumluluğundan kusursuz sorumluluğa uzayan bir yol izlenmiştir. Ku-
sur sorumluluğu, bir kimsenin hukuka aykırı ve kusurlu bir davranışla 
sözleşme dışında diğer bir kimseye vermiş olduğu zararın giderilmesini 
düzenleyen sorumluluk türüdür. Bu sorumlulukta kusur, sorumluluğun 
kurucu unsuru olarak düzenlenmiştir (Eren, F.:Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, Ankara 2017, s. 594). Kusur sorumluluğunda bir zararı baş-
kasına tazmin ettirmek, ancak zarar onun kusurlu bir fiilinden doğmuş 
ise mümkündür (Tandoğan, H.:Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1967, 
s. 89). Kusur sorumluluğuna doktrin ve uygulamada eş anlamda olmak 
üzere “haksız fiil sorumluluğu” veya “sübjektif sorumluluk” da denilmek-
tedir.

Bununla birlikte sorumluluğun asli şartı zararla söz konusu davranış 
veya olay arasında bir sebep sonuç ilişkisinin bulunmasıdır. Bu sebep 
sonuç ilişkisine genel anlamda illiyet bağı denir. Burada sözü edilen illiyet 
bağı uygun illiyet bağıdır. Uygun illiyet bağı, olayların olağan akışına ve ha-
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yat tecrübesine göre, sebebin, meydana gelen sonucu yaratmaya elverişli 
olmasıdır. Uygun illiyet bağı, sorumluluğu, zarar veren bakımından öngö-
rülebilir risklerle sınırlamaktadır (Eren, s. 561). Başka deyişle, hayatın 
olağan akışı ve hayat tecrübesi bakımından öngörülemez zararlar uygun 
illiyet bağı kapsamında sorumluluğu doğurmayacaktır.

İlliyet bağı; mücbir sebep, zarar görenin kendi kusuru veya üçüncü 
kişinin kusuru nedeniyle kesilebilir. Aynı zamanda sorumluluktan kur-
tulma sebebi olan bu üç sebep, sadece kusur sorumluluğunda değil, ku-
sursuz sorumlulukta da kabul edilmektedir (Eren, s. 561.). Her üç neden 
açısından da, illiyet bağının kesildiği iddiası, sorumlu kişiler tarafından 
açıkça ispatlanmadıkça kabul edilmemelidir. Bu bakımdan sorumluluk-
tan kurtulmak oldukça zorlaştırılmıştır.

Mücbir sebep, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında 
meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlâline mutlak 
ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması müm-
kün olmayan olağanüstü bir olaydır (Eren, s. 582 vd.).

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı gibi mücbir sebebin bir takım 
unsurları vardır. Öncelikle mücbir sebep, zorlayıcı bir olaydır. Bu olay do-
ğal, sosyal veya hukuki bir olay olabileceği gibi insana bağlı beşeri bir olay 
da olabilir. Bu olay, zarar verenin faaliyet ve işletmesi dışında kalan bir 
olay olmalıdır. Mücbir sebepnedeniyle zarar veren, bir davranış normu-
nu veya sözleşmeden doğan bir borcu ihlâl etmiş olmalıdır. Yinemücbir 
sebep, davranış normunun ihlâli ya da borca aykırılığın sebebi olmalı ve 
kaçınılmaz bir şekilde buna yol açmış olmalıdır. Kaçınılmazlık kavramı, 
mücbir sebep yönünden karşı konulmazlık ve önlenemezlik kavramını da 
kapsar. Mücbir sebebin bir diğer unsuru ise öngörülmezliktir.

Olay tarihinde yürürlükte bulunan Mülga 818 sayılı Borçlar Kanu-
nu’nun (BK) 98. maddesi delaletiyle haksız fiillerde uygulanan 44. mad-
desindeki tazminatın tenkisi hâllerinin akde aykırılık durumlarında da 
uygulanacağı düzenlenmiştir.

Tazminattan indirim veya ret sebepleri 818 sayılı BK’nın 44. madde-
sinde düzenlenmiş olup, bu madde daha çok zarar görenle ilgilidir. “Hiç 
kimsenin kendi kusurundan yararlanamayacağı” yönündeki genel hukuk 
ilkesinin etkisiyle, maddede sayılan belirli hâl ve durumlarda tazminattan 
indirim yapılması mümkün bulunmaktadır. 

Zarar görenin kendi kusurunda, kişinin kendisine zarar veren bir ha-
reket tarzı söz konusudur. Zarar görenin kendi kusuru, akıllıca iş gören, 
mantıklı bir kişinin, kendi yararı gereği zarara uğramamak için kaçınaca-
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ğı veya kaçması gereken bir eylemi olarak nitelendirilmelidir. Zarar göre-
nin kusuruna birlikte kusur, müterafik kusur da denilmektedir (Tando-
ğan H: Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961, s. 318 vd.).

Zarara uğrayan kimse normal bir insanın kendi menfaatlerini koru-
mak için sakınması gerekli bir eylemde bulunmuşsa “birlikte (müterafik) 
kusur” söz konusudur (Reisoğlu, S: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
19. Baskı, İst.2006, s.187).

Zararla sonuçlanan hukuka aykırı bir davranışta bu maddenin uygu-
lanabilmesi için öncelikle ortak kusurun belirlenmesi gerekir. Bunun için 
de zarar görenin zarardan kaçınma görevini yerine getirmemesi ile orta-
ya çıkan davranışının objektif ölçütlerle (kusurun objektifleştirilmesi) bir 
kusur sayılıp sayılamayacağı ve bu kusurun zararın meydana gelip gelme-
mesinde bir payı (illiyet bağı) olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

Ortak kusurun varlığı hâlinde, hâkim, ortak kusurun tazminata etki-
sini başka bir anlatımla bunun "bir tenkis sebebi" mi, yoksa zarar ziyan 
hükmünden tamamen sarfınazar edilebilecek bir sebep mi olduğunu tak-
dir edecektir. Hâkim bu yolda takdir hakkını kullanırken hak ve adalete 
uygun sonuca varacak bir yol izlemelidir. Bunun için de, her şeyden önce 
maddenin amacının iyi bilinmesi gerekir. 818 sayılı BK’nın 44/1. madde-
sinin “hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz” ilkesine dayandığı ka-
bul edilmektedir. Bu ilke hak ve adalet düşüncesine de (4271 sayılı Türk 
Medeni Kanunu (TMK) m.2) uygun düşmektedir. Zarar gören kendi dav-
ranışıyla zarara neden olmuş ise bu zarar başkasına yüklenmemeli payı 
ayrılmak suretiyle zarar verenin sorumlu olacağı miktar tespit edilmelidir 
(OserSchönenberger, Borçlar Hukuku, Recai Seçkin çevirisi s.409).

Maddenin bu amacı göz önüne alındığında; gerçek amacın ortak kusur 
hâlinde zararın bu kusura isabet payının indirilmesi olduğu; zarardan 
tamamen vazgeçilmesinin ise, istisnai bir durum olduğu kabul edilmelidir 
(OserSchönenberger, s. 411). İşte maddenin belirlenen bu amacı altında 
bir değerlendirme yapılırken, zarar verenin ve zarar görenin olay içindeki 
ortak kusurlu davranışlarının nedeni, çeşidi (kast-ihmal) ve zararlı sonuç 
ile birbirlerinin kusurlarına etki dereceleri göz önünde bulundurulmalı-
dır. Bu şekilde yapılacak bir değerlendirme sonucu olayda ortak kusurun 
etki ağırlığı o derece olmalıdır ki, zarar verenin hukuka aykırı davranışını 
(illiyet bağını) tamamen kesmemekle beraber ikinci plana itmeli, istisnai 
amaç (tazminat hükmünden tamamen sarfınazar edilmesi) hak ve adalete 
uygun hâle gelmelidir. 
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818 sayılı BK’nın 44. maddesi kapsamında yer alan indirim veya ret 
sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

a) Zarar görenin zarara razı olması; burada sözü edilen rıza ile huku-
ka uygunluk sebebi olan 4271 sayılı TMK’nın 24/II’deki rızayı birbiriyle 
karıştırmamak gerekir. 818 sayılı BK’nın 44. maddesinde öngörülen rıza, 
hukuka uygunluk sebebinin koşullarını taşımayan rızadır.

b) Zarar görenin kusuru (Ortak Kusur); 818 sayılı BK’nın 44. madde-
sine göre zarar görenin “fiili zararın ihdasına veya zararın tezayüdüne yar-
dım ettiği, zararı yapan şahsın hâl ve mevkiini ağırlaştırdığı taktirde” bu 
durum tazminattan indirim ya da tazminat isteminin reddi sebebi olabile-
cektir. Haksız fiil failinin zararın doğumuna ya da artmasına yol açan fiili 
kusurlu olduğu için sorumluluğa yol açmaktadır. Ancak, bu durum zarar 
görenin davranışlarından kaynaklanmışsa, ortak kusurdan söz edilir.

Zarar görenin kusurlu davranışları derecesi açısından iki tür etki 
gösterebilir; zarar görenin kusuru ağır ise, bu durum illiyet bağını ke-
sen bir sebeptir. Bu durumda, haksız fiilin illiyet unsuru gerçekleşme-
diği için sorumluluk söz konusu olmayacaktır. Sorumluluğun koşulları 
gerçekleşmediğinde, tazminat gündeme gelmeyeceği için bundan indirim 
de söz konusu olmayacaktır. Zarar görenin kusurlu davranışları ağır ni-
telikte değilse, haksız fiil faili doğan zarardan sorumlu olacaktır. Ancak, 
bu durumda zarar görenin kusurlu davranışları hükmedilecek tazminat 
miktarının indirilmesine ya da tazminat isteminin tamamen reddine yol 
açacaktır. O hâlde, ortak kusur, haksız fiilde, zarar gören kişinin zararın 
doğumuna ya da artmasına neden olan kusurlu davranışlarını ifade eder. 
Zarar görenin ortak kusur teşkil eden davranışları, zararın doğumuna ya 
da artmasına ilişkin olabileceği gibi sorumlunun durumunu ağırlaştıran 
ortak kusur da olabilir. 

c) Ağır kusurun bulunmadığı hâllerde zarar verenin zor duruma düşe-
cek olması nedeniyle tazminatın indirilmesi; bu hâl 818 sayılı BK’nın44./
II’de düzenlenmiş olup, zarar görenden hareket ederek özel bir indirim 
sebebi öngörmüştür.

Nitekim aynı ilkeler Hukuk Genel Kurulunun 08.04.2015 tarihli ve 
2013/13-1592 E., 2015/1176 K. ile 01.07.2015 tarihli ve 2014/13-18 E., 
2015/1754 K. sayılı kararlarında da benimsenmiştir.

Yapılan tüm açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; ta-
raflar arasında elektrik satışına ilişkin sözleşme imzalandığı, davalı şir-
ket tarafından davacı şirkete ait Altındağ Dinlenme Tesislerine ilişkin 
olarak gönderilen 15.08.2006 tarihli yazıda, davacının enerji aldığı hatta 
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ilişkin fiziki bağlantılarda oluşan arızaların giderilmesi için mevcut hat 
başlarındaki ayırıcıların değiştirilmesi gerektiği, değişikliğin yapılması 
hâlinde enerji kesintilerinin ve arızaların en aza ineceğinin ve söz konusu 
ayırıcının değiştirme çalışmasının bir ay içerisinde tamamlanması gerek-
tiğinin;…/539 sayılı tarihsiz yazıda ise, davacının kullandığı hattın kont-
rolünde ayırıcının çalışmadığı ve hattın sehiminin kötü olması nedeniyle 
açmalara sebebiyet verdiği, bu eksikliklerin 18.08.2007 tarihine kadar 
giderilmesi gerektiğinin bildirildiği; davalı şirketçe davaya verilen cevap 
ve yargılama sürecinde kesintilerin davacı şirketin kusurundan kaynaklı 
olduğunun ileri sürüldüğü de nazara alındığında, her ne kadar eldeki da-
vada mücbir sebebe ilişkin hususlar davalı tarafça ispatlanamamış ise de, 
mahkemece meydana gelen elektrik kesintilerinde davacı şirketin müte-
rafik kusurunun bulunup bulunmadığının usulünce araştırılıp sonucuna 
göre bir hüküm kurulması gerekir.

Eş söyleyişle, dava dosyasındaki veriler ile açıklanan tüm yasal düzen-
lemeler ile birlikte değerlendirilerek, 818 sayılı BK’nın 44. maddesinde 
düzenlenen müterafik kusur gereğince davacı şirketin, zararın doğumuna 
ya da artmasına katkısının bulunup bulunmadığı, bulunduğunun kabulü 
hâlinde bu madde gereğince, tenkisin gerekip gerekmediği denetime elve-
rişli bir şekilde tartışılarak sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, büyük ticari 
işletmesi olan davacı şirketin elektrik kesintileri nedeniyle işletmelerinde 
zararın daha fazla oluşmasını önlemek amacıyla jeneratör alıp kurmuş 
ve kendisine düşen yükümlülüğü yerine getirmiş olduğu, kesintilerin de 
davacının ticari işletmelerindeki elektrik hatlarından kaynaklanmadığı, 
firmanın kendisinin yapması gereken bakım ve onarım çalışmalarını yap-
mış olduğunun bilirkişi raporu ile belirlendiği ve davalının da bilirkişi 
raporuna bu yönde itirazının bulunmadığı, somut olayda davacının müte-
rafik kusurundan söz edilemeyeceği gerekçesiyle Özel Daire bozma kara-
rının yerinde olduğu, değişik gerekçelerle ile kararın bozulmasına karar 
verilmesinin isabetli olmadığı görüşü ileri sürülmüş ise de bu görüş yuka-
rıda açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.

Bu itibarla, yerel mahkeme direnme kararının yukarıda açıklanan de-
ğişik gerekçe ve nedenlerden dolayı bozulması gerekir.

SONUÇ

1-Yukarıda (I) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hukuki yarar yok-
luğundan davacı vekilinin akaryakıt farkı dışında kalan temyiz isteminin 
oy birliğiyle REDDİNE,
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2-Yukarıda (II) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin 
temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda gösterilen de-
ğişik gerekçe ve nedenlerden dolayı ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu'nun geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hu-
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZUL-
MASINA, istek hâlinde temyiz peşin harcının yatıran geri verilmesine, 
aynı Kanun'un 440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş 
gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17.10.2019 tarihin-
de oy çokluğuyla karar verildi.

SATICININ BORÇLARI • SATILAN MALDAKİ AYIPLAR
•

DÜRÜSTLÜK İLKESİ

ÖZET: Yaptığı eserdeki ayıbın var olduğunu bilen 
ve sözleşme gereğini ileri süren satıcının ayıp 
ihbarında bulunulmadığına ilişkin savunması dü-
rüstlük ilkesiyle bağdaşmaz.
Y. HGK E. 2017 / 693 K. 2020 / 98 T. 06. 02.2020

I. YARGILAMA SÜRECİ

Davacı İstemi:

4. Davacı vekili 03.08.2012 tarihli dava dilekçesinde; müvekkilinin da-
valıdan 29.04.2005 tarihli sözleşme ile satın aldığı Sıraevler Konutların-
daki taşınmazın 31.08.2007 tarihinde teslim edildiğini, binanın manto-
lama ve dış cephe sıvasının kalitesiz malzeme kullanılarak hatalı şekilde 
imal edilmesi nedeniyle zaman içerisinde çatlayarak dökülmeye başladı-
ğını, bu durumun tüm sitedeki binalarda ortaya çıkması üzerine bizzat 
davalının Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin ..... D.İş sayılı dosyası 
üzerinden yaptırdığı tespitte tüm konutlardaki ayıplı ve eksik imalatın 
belirlendiğini, buna rağmen davalı tarafça hiçbir işlem yapılmadığını, mü-
vekkilinin gerçek zararının mahkemece yapılacak inceleme sonucunda 
belirleneceğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 
2.000,00TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava 
etmiş, 16.01.2013 tarihli dilekçesiyle talebini 4.785,66TL olarak ıslah et-
miştir.
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Davalı Cevabı:

5. Davalı vekili, proje ve sözleşme kapsamında olup da eksik ve kusur-
lu yapıldığı tespit edilen işlerin giderilmesinin müvekkiliyle arasındaki 
sözleşme gereğince dava dışı yükleniciye ait olduğunu, konuyla ilgili mü-
vekkiline bildirilen ayıpların yüklenici firma tarafından değerlendirilerek 
giderildiğini, buna rağmen davacının taleplerini idareye yöneltmesinin 
hakkın kötüye kullanılması mahiyetinde olduğunu, bunun yanı sıra 4077 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un öngördüğü sürede ayıp 
ihbarında bulunulmadığını, inşaatın standartlara uygun tamamlandığını, 
davacı ile müvekkili arasındaki satış sözleşmesinin 3/4. maddesinde alı-
cının mevcut durumunu görerek aldığı taşınmazla ilgili sonradan tamirat, 
onarım veya alacak talebinde bulunmayacağının açıkça kararlaştırıldığını 
savunarak davanın reddini istemiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararı:

6. Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin tüketici mahkemesi sıfa-
tıyla verdiği 22.02.2013 tarihli ve 2012/424 E., 2013/37 K. sayılı kararı ile 
imalattan kaynaklı gizli ayıp nedeniyle doğan zarardan davalının sorumlu 
olduğu ve süresinde dava açıldığı gerekçesiyle davanın ıslah edilen mikta-
rı üzerinden kabulüne karar verilmiştir.

Özel Daire Bozma Kararı:

7. Yerel Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde 
davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

8. Yargıtay 13. Hukuk Dairesince 12.05.2014 tarihli ve 2014/6064 E., 
2014/15184 K. sayılı kararı ile;

“1-İncelenen dosya içeriğine göre taraflar arasındaki sözleşme tari-
hinin 29.04.2005 olup davaya konu konutun ise 31.07.2007 tarihinde 
davacıya teslim edilmiş olduğu konusunda bir uyuşmazlık söz konusu 
değildir. 4077 Sayılı Yasa'nın 4. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre alıcı 
malın teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildir-
mekle yükümlü ise de gizli ayıbın ne kadar sürede ihbar edileceğine dair 
yasada hüküm yoktur. Öyle olunca TKHK'nın 30. maddesi gereğince, bu 
kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanacaktır. 
Gizli ayıpların hangi sürede satıcıya ihbar edileceğine dair, TKHK 'da bir 
hüküm bulunmadığına göre BK'nın 198/ son maddesi hükmü uygulana-
caktır. BK'nın 198/son maddesinde "Bu kabilden bir ayıp sonradan mey-
dana çıkarsa, derhâl satıcıya ihbar edilmelidir. Aksi hâlde satılan, bu ayıp 
ile beraber kabul etmiş sayılır." yazılıdır. Yasa maddesinin bu hükmü kar-
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şısında dava tarihi nazara alındığında davacının yasanın öngördüğü süre 
içerisinde ayıp ihbarında bulunmadığının kabulü zorunludur. Hâl böyle 
olunca, mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı 
şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, boz-
ma nedenidir.

2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesi-
ne gerek görülmemiştir.” şeklindeki gerekçeyle hüküm bozulmuştur.

Direnme Kararı:

9. Mahkemece 30.06.2015 tarihli ve 2015/396 E., 2015/662 K. sayılı 
karar ile; davalının dava konusu taşınmazı da kapsayan konutlarla ilgili 
olarak 2012/3 D. İş sayılı dosya ile tespit yaptırdığı, bu tespit ile dava-
lının, eldeki davanın açılmasından daha önce ayıptan haberdar olduğu, 
dolayısıyla artık davacının gizli ayıptan haberdar etme yükümlülüğünün 
kalmadığı, ihbarın şekle tabi olmadığını açıklayan Hukuk Genel Kurulu-
nun 2009/13-160 E., 2009/185 K. sayılı kararında delil tespit raporunun 
ayıp ihbarı olarak kabul edildiği, aynı yönde verilen pek çok kabul ka-
rarının Özel Dairece onandığı, aynı dava ile ilgili farklı karar verilmesini 
gerektirir bir durumun söz konusu olmadığı gerekçesiyle direnme kararı 
verilmiştir.

Direnme Kararının Temyizi:

10. Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edil-
miştir.

II. UYUŞMAZLIK

11. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; 
satıcının dava tarihinden önce dava konusu ayıpla ilgili olarak mahkeme 
eliyle tespit işlemi gerçekleştirdiği olayda, tespit olunan gizli ayıpla ilgili 
olarak tazminat isteminde bulunan davacı tüketicinin ihbarda bulunma 
yükümlülüğünün mevcut olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

III. GEREKÇE

12. Uyuşmazlığın çözümüne geçilmeden önce tüketici hukukunda ayıp 
kavramı ve ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümlerin incelenmesi yerinde 
olacaktır.

13. Ayıplı mal satımı karşısında alıcıyı korumaya yönelik genel nitelikli 
düzenlemeler zaten mevcut iken [818 sayılı Borçlar Kanunu (BK), m.194-
207 ve dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Ka-
nunu (TTK) m. 25/3], tüketiciyi daha etkin bir biçimde koruma gayesi ile 
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yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da 
(TKHK) bu husus ayrıca düzenleme yeri bulmuştur.

14. Yürürlük tarihi itibariyle uyuşmazlıkta dikkate alınması gereken 
4077 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasında; "Ambalajında, eti-
ketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından 
vaat edilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı 
olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketi-
cinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hu-
kuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya 
ayıplı hizmet olarak kabul edilir." denilmekte, devam eden fıkralarda ise 
buna ilişkin biçimsel koşullar sayılmaktadır.

15. Ayıbın varlığı hâlinde satıcıyı maldaki ayıptan sorumlu tutabilmek 
için birtakım maddi koşulların (ayıp sayılan bir eksikliğin mevcudiyeti, 
ayıbın önemli olması, ayıbın malın yarar ve zararının alıcıya geçtiği anda 
var olması, tüketicinin ayıbın varlığını bilmeden malı satın almış olması) 
gerçekleşmesi ve bilhassa ayıbın bildirilmesi gibi biçimsel koşulların da 
alıcı tarafından sağlanması gerekir.

16. Kanun koyucu açık ayıbın varlığı durumunda tüketiciyi malın tes-
liminden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı muhatabına bildirilmekle yü-
kümlü kılmıştır (TKHK, m.4/II). Ortalama bir tüketici bilgisine göre ola-
ğan bir gözlemle tespit edilemeyecek yahut sonradan ortaya çıkabilecek 
mahiyet taşıyan gizli ayıplarda ise tüketici bu süre ile bağlı olmaksızın, 
ayıbın ortaya çıktığı andan itibaren TKHK’nın 30. maddesi yollamasıy-
la BK’nın 198/II-III maddesi hükmü gereği derhâl, yerleşik içtihatlardaki 
ifadesiyle dürüstlük kuralına uygun olan en kısa sürede ayıbı ihbar etme-
lidir.

17. Ayıbın tüketicinin seçimlik haklarından (m. 4/II-2.c; bedel iadesini 
de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya 
ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım) sorumlu olan kişilere 
(m. 4/III; satıcı, imalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve bağlı kredi 
veren kuruluşlar) bildirilmesi mahiyetindeki ihbar, muhatabını haberdar 
etmeye elverişli olmak kaydıyla herhangi bir şekle bağlı bulunmamakta-
dır (Aynı yönde açıklama Hukuk Genel Kurulunun 13.05.2009 tarihli, 
2009/13-160 E., 2009/185 K. sayılı kararı gerekçesinde de yer almak-
ta ise de direnme kararında bahsi geçen bu kararın Özel Daire ve mah-
keme arasında uyuşmazlığın eldeki dava ile emsal olmaması nedeniyle 
doğrudan somut uyuşmazlıkta uygulanabilirliğinin bulunmadığı belirtil-
melidir.). Borçlar hukuku ile tüketici hukukunda ihbarın şekli daha çok 
ispatla ilgili bir mesele olup bu husus taraflar arasında çekişmeli hâle gel-
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diğinde genel ispat kurallarının yanı sıra yine genel bir kaide olan hakkın 
kötüye kullanılması yasağının da gözden kaçırılmaması gereklidir.

18. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; davaya konu 
konut projesinde bulunan tüm taşınmazların dış cephelerinde zaman içe-
risinde kabarma ve dökülmelerin başlaması üzerine tüketicilerin açtığı 
davalara muhatap olan davalının bizzat şantiye mahallinde yaptığı ince-
leme ile eksik ve ayıplı imalat bulunduğunu gözlemlediğini ifade ederek 
Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuş ve 2012/3 D.İş sayılı 
dosyası ile bu durumun tespitini istemiştir. Bu suretle davacıya ait taşın-
mazın da aralarında bulunduğu projenin genelinde ayıbın var olduğunu 
bilen, aralarındaki sözleşme gereği yüklenici tarafından onarılması gerek-
tiğini ileri süren davalının, eldeki davada süresinde ayıp ihbarı bulunma-
dığı savunmasında bulunması 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. 
maddesi anlamında dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz.

19. Hâl böyle olunca, yerel mahkemece verilen direnme kararı usul ve 
yasaya uygun olup yerindedir.

20. Ne var ki, bozma nedenine göre davalı vekilinin sair hususlara 
ilişkin temyiz itirazları incelenmediğinden bu konuda inceleme yapılmak 
üzere dosya Özel Daireye gönderilmelidir.

SONUÇ: 

Açıklanan nedenlerle;

Direnme uygun olup davalı vekilinin sair yönlere ilişkin temyiz itiraz-
larının incelenmesi için dosyanın 13. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 
GÖNDERİLMESİNE, 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesine 
göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-
nu'nun 440/III-1. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak 
üzere 06.02.2020 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi.
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İCRA TAKİBİ • BİRDEN FAZLA BORÇLU
•

YETKİLİ İCRA DAİRESİ

ÖZET: Kural olarak borçlunun birden fazla olması 
halinde takip bunlardan birinin yerleşim yeri icra 
dairesinde yapılır.
Y. HGK E. 2017 / 721 K. 2019 / 324 T. 19.03.2019

“...Alacaklı tarafından İzmir İcra Müdürlüğü'nde bonoya dayalı ola-
rak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, 
borçluların yasal süre içinde Karşıyaka İcra Dairesinin yetkili olduğunu 
ileri sürerek takip yapılan icra dairesinin yetkisine itiraz ettikleri, mah-
kemece borçlulardan ...’in yerleşim yeri Konak/İzmir olduğundan, İzmir 
İcra Dairesi yetkili olup, bu borçlu yönünden yetkili olan icra dairesi 
diğer borçlular yönünden de yetkili olduğu gerekçesiyle yetki itirazının 
reddine karar verildiği görülmektedir. 

İİK.nun 50/1.maddesine göre, para ve teminat borçlarına ilişkin 
icra takiplerinde yetkili icra dairesi, ...nun 447/2. maddesi atfıyla aynı 
Kanunun yetkiye dair hükümleri kıyas yoluyla uygulanmak suretiyle 
belirlenir. Ayrıca, takip dayanağı akdin yapıldığı yer icra dairesi de 
yetkilidir.

Buna göre, bonoya dayalı takip, genel yetkili yer olan borçlunun yer-
leşim yerindeki icra dairesinde (HMK. 6.md.), bonoda öngörülen ödeme 
yerinde (6102 sayılı TTK'nin 777/3. maddesine göre ödeme yeri göste-
rilmeyen bonoda, ödeme yeri olarak tanzim yeri kabul edilir.) (HMK. 
10.md.) ve ayrıca İİK.nun 50/1.maddesi uyarınca bononun tanzim edil-
diği yerdeki icra dairesinde yapılabilir.

Somut olayda, ödeme emrinin borçlu K....Ltd. Şti.'ne Karşıyaka adre-
sinde 11.09.2014 tarihinde, borçlu ...'e Karşıyaka adresinde 11.09.2014 
tarihinde tebliğ edildiği, bononun tanzim yerinin Karşıyaka olduğu, bo-
noda İzmir Mahkemelerinin yetkili olduğu belirtilmiş ise de, HMK'nin 
17. maddesi uyarınca yetki sözleşmesi, ancak tacirler ve kamu tüzel 
kişileri arasında yapılabileceğinden ve gerçek kişi olan alacaklı leh-
tarın tacir olduklarına ilişkin bir belge dosyada bulunmadığından söz 
konusu yetki sözleşmesi geçerli olmadığı anlaşılmaktadır.
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Takip dayanağı bonoda tanzim yeri ve muteriz borçluların yerleşim 
yeri Karşıyaka olduğuna göre İzmir İcra Dairesi yetkisizdir.

O halde, mahkemece, muteriz borçlular yönünden yetki itirazının 
kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi yönünde 
hüküm tesisi isabetsizdir…”

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: 

İstem, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibin-
de yetkiye, imzaya ve borca itiraza ilişkindir.

Borçlular vekili; alacaklı vekili tarafından müvekkilleri aleyhine 
10.09.2014 tarihinde İzmir 28. İcra Dairesinin 2014/12185 E., sayılı dos-
yası ile 650.000,00TL bedelli 07.08.2014 vade tarihli bir adet bono da-
yanak gösterilmek suretiyle kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip 
başlatıldığını, ödeme emri ekinde kambiyo senedi suretinin olmadığını, 
müvekkillerinin yerleşim yeri Karşıyaka olup, takipte Karşıyaka İcra Dai-
relerinin yetkili olduğunu, senedin zamanaşımına uğradığını, ayrıca takas 
ve mahsup taleplerinin olduğunu, bu nedenle borca, faize, imzaya ve fer’i-
lerine itiraz ettiklerini ileri sürerek takibin iptaline ve alacaklı aleyhine 
tazminata karar verilmesini talep etmiştir.

Alacaklı vekili; borçluya gönderilen ödeme emri tebligat zarfı üzerinde 
senet fotokopisi yazısı bulunduğunu, ayrıca borçlu AC’in Alsancak/İzmir 
adresi yerleşim yeri olmakla yetki itirazının doğru olmadığını, senet üze-
rinde İzmir Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunun yazılı 
olduğunu, ayrıca senetteki vade tarihi 2014 olduğundan zamanaşımı iti-
razının da yerinde olmadığını belirterek itirazın reddini savunmuştur.

Mahkemece; borçlulardan ...’in yerleşim yeri Konak/İzmir olduğundan 
İzmir İcra Dairesi yetkili olup, bu borçlu yönünden yetkili olan icra dai-
resinin diğer borçlu yönünden de yetkili olması sebebiyle yetki itirazının 
yerinde olmadığı, ayrıca zamanaşımı, takas-mahsup ile borca ve imzaya 
itiraz isteklerinin de yerinde görülmediği gerekçesiyle borçluların itirazı-
nın kısmen kabulüne; işlemiş faiz miktarının 6.660,27TL, toplam alaca-
ğın 656.660,27TL olarak düzeltilmesine, takibin fazla miktar yönünden 
iptaline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.
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Borçlular vekilinin temyiz itirazı üzerine Özel Dairece yukarıda başlık 
bölümünde gösterilen nedenlerle yerel mahkeme kararı bozulmuştur. 

Mahkemece önceki gerekçelere ek olarak; her ne kadar ödeme emri 
borçlu ...’e diğer borçlu şirketin adresi olan Karşıyaka’da tebliğ edilmiş 
ise de Mernis adresi olarak kayıtlı olan ayrıca yaşamını sürdürdüğü, aile-
siyle birlikte oturduğu Alsancak/Konak adresinde ihtiyati haciz yapılması 
hali birlikte değerlendirildiğinde, tebligat yapılan adresin, yerleşim yeri 
adresi olarak sayılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle önceki karar-
da direnilmiştir.

Direnme kararı borçlular vekili tarafından temyize getirilmektedir. 

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; borç-
lular tarafından icra dairesinin yetkisine yapılan itirazın yerinde olup ol-
madığı noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümü için icra dairelerinin yetkisini düzenleyen mev-
zuatın açıklanması gerekmektedir.

Bilindiği üzere icra takiplerinde yetki belirlemesi, 2004 sayılı İcra ve 
İflas Kanunu (İİK)’nun 50. maddesi yollaması ile 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu (HUMK) hükümlerine göre yapılmaktadır.

Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 447. 
maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; mevzuatta yürürlükten kal-
dırılan 1086 sayılı HUMK’ya yapılan yollamalar, 6100 sayılı HMK’nın bu 
hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır.

İİK’nın 50. maddesi aynen “Para veya teminat borcu için takip husu-
sunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri 
kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı 
icra dairesi de takibe salahiyetlidir.

Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. İcra mahkemesi 
tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur.

İki icra mahkemesi arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 25'inci maddesi hükmü tatbik olunur” 
düzenlemesini içermektedir.

Anılan bu yasa hükmünden anlaşılacağı üzere; para veya teminat bor-
cu için yapılan takiplerde HUMK’nın (HMK’nın) yetkiye dair hükümlerinin 
uygulanması gerekmektedir. Bu hükümler, HUMK’nın 9. maddesi ila 27. 
maddeleri (HMK m.5-18) arasında düzenlenmiştir.



389Yargıtay Kararları

6100 sayılı HMK'nın 7. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen, “...Da-
valı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde 
açılabilir.” hükmü uyarınca kural olarak davalının birden fazla olması 
hâlinde dava (takip) bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde (icra 
dairesinde) açılır.

Somut uyuşmazlıkta takibin borçlulardan ...’in yerleşim yerinin bulun-
duğu İzmir 28. İcra Dairesinde yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Anılan hükümler karşısında, ticaret sicil adresi Karşıyaka olan K.La-
boratuar Röntgen Odyo Tarama Özel Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. yönünden 
de, diğer borçlu ...’in yerleşim yeri icra dairesi olan İzmir İcra Dairelerinin 
yetkili olduğu açıktır.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında icra takipleri 
için de kıyasen uygulanması gereken HMK’nın 19. maddesinin 2. ben-
dine göre yetki itirazında bulunan tarafından yetkili mahkemeyi, birden 
fazla mahkeme var ise seçtiği mahkemeyi bildirmesinin gerekeceği, yetki 
itirazında belirtilen mahkemenin (icra dairesinin) gerçekten yetkili olma-
sının gerekeceği, borçlu ...’in yetki itirazında yetkili icra dairesi olarak 
diğer takip borçlusu olan şirketin Karşıyaka adresini gösterdiği, yetki 
itirazının geçersiz olması nedeniyle yetki itirazının reddine ve borçlu ... 
yönünden işin esasına ilişkin itiraz ve şikâyetlerinin incelenmesi gerek-
tiği, diğer takip borçlusu şirket yönünden ise borçlu şirketin ticaret sicil 
adresinin Karşıyaka olması, ödeme emrinin bu adreste şirkete tebliğ edil-
miş bulunması, takibe konu bononun tanzim yerinin Karşıyaka olması, 
bonoda yazılı İzmir Mahkemelerinin yetkili olduğuna ilişkin yetki şartının 
HMK’nın 17. maddesi kapsamına göre geçersiz olması nedeniyle; borçlu 
şirketin yetki itirazının kabul edilerek borçlu şirket yönünden icra dos-
yasının tefrikine ve yetkili Karşıyaka İcra Dairesine gönderilmesine karar 
verilmesinin gerektiği, direnme kararının bu değişik gerekçe ile bozul-
ması şeklinde görüş ileri sürülmüşse de, bu görüş Kurul çoğunluğunca 
benimsenmemiştir.

Hâl böyle olunca borçluların yetki itirazlarının reddine yönelik verilen 
direnme kararı uygun ve yerindedir. 

Ne var ki Özel Dairece işin esasına yönelik temyiz itirazları henüz in-
celenmemiştir. 

Bu hususa ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Dai-
resine gönderilmelidir.
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle verilen direnme kararı uygun olup, işin 
esasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 12. HU-
KUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, 5311 sayılı Kanunun 29. mad-
desi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na eklenen Geçici 7. maddesinin 
göndermesi ile uygulanması gereken İİK’nın 366/III. maddesi gereğince 
kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde karar düzeltme yolu açık 
olmak üzere 19.03.2019 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

SATILAN MALDAKİ AYIPLAR • SATICININ AĞIR KUSURU
•

ZAMANAŞIMI 

ÖZET: Satıcının ağır kusuru veya hilesiyle gizlen-
miş olan ayıplara ilişkin davalarda zamanaşımın-
dan söz edilemez.
Sattığı ürünlerin onarımını yetkili servislerce yü-
rütmekte olan satıcının tüketicinin tüm başvuru-
larına karşın arızayı gidermemiş olması satıcının 
ağır kusurlu olduğunun işaretidir.
Y. HGK E. 2017 / 563 K. 2019 / 605 T. 23.5.2019

 

“...Davacı, 29.4.2007 tarihinde aldığı buzdolabının dondurucu kısmı-
nın 3.10.2009 tarihinde eritmeye başladığını,servis tarafından yapılan 
inceleme neticesinde 1.10.2010 tarihinde fanında sorun olduğu gerek-
çesi ile yeni fan takıldığını, bir müddet sonra yeniden arızalandığını ve 
servise alındığını, tamirin mümkün olmadığını ileri sürerek ayıplı mal 
bedeli olan 8.323,14 TL'nin ve uğranılan 950 TL masrafın aynı şekilde 
davalıdan alınmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın zamanaşımına uğradığını ve bedel iadesinin koşul-
larının oluşmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tara-
fından temyiz edilmiştir. 

1-Dava, ayıplı mal nedeni ile bedelin iadesi ve masrafların istemine 
ilişkindir. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 4822 sayılı yasa ile deği-
şik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesi 
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hükmü gereğince tüketici, satın aldığı malın ayıplı olduğunun anlaşıl-
ması halinde satıcıdan, verdiği bedelin iadesini, ayıp nispetinde bedelin 
tenzilini, ayıbın giderilmesi için gerekli onarımın yapılmasını, son ola-
rak da ürünün yenisi ile değiştirilmesini isteyebilir. Aynı Kanunun 4/4. 
maddesinde de, "Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba 
karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı mal-
dan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketi-
ciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. hükmü 
bulunmaktadır. Davacı, davaya konu buzdolabını, 29.4.2007 tarihinde 
satın aldığına ve yasanın öngördüğü 2 yıllık zamanaşımı süresi dol-
duktan sonra servise 3.10.2019 tarihinde başvurduğuna 2013/30505 
2014/6963 göre davalının zamanaşımı itirazı da dikkate alınarak za-
manaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken işin 
esasına girilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya 
aykırı olup, bozmayı gerektirir...”

gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava ayıp nedeniyle sözleşmeden dönme ve tazminat istemine ilişkin-
dir.

Davacı vekili 16.04.2014 tarihli dava dilekçesinde müvekkilinin 
29.04.2007 tarihinde davalı firmadan 8.323,14TL karşılığında satın aldı-
ğı buzdolabının dondurucu kısmının 03.10.2009 tarihinde arızalandığını, 
aynı tarihte yetkili servis tarafından işlem yapıldığını ve iç fanın değiş-
tirildiğini, buna rağmen arızanın aralıklarla devam ettiğini, 01.10.2010 
tarihinde tekrar servis çağırıldığını ve yeni fan takıldığını, soğutmama 
sorununun devam etmesi nedeniyle 24.11.2011 tarihinde yeniden servis 
çağırıldığını ve bu kez müvekkilinden 950TL tamir ücreti tahsil edildiğini, 
arızanın yine giderilemediğini ve 28.12.2011’de cihazın servis tarafından 
tamir için atölyeye alındığını, bu nedenle iyice mağdur olan müvekkilinin 
yeni bir buzdolabı almak zorunda kaldığını, 2012 yılı Ocak ayı içerisinde 
elektronik kart ve fanının değiştiği ve artık soğutmada sorunun kalmadı-
ğı söylenerek malın müvekkiline teslim edildiğini, ancak teslim edildiği 
günün akşamında yine terleme ve eritme yaptığı gibi metalik kurum da 
dökmeye başladığını, servis elemanlarının tamirin mümkün olmadığı yö-
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nünde rapor tutacaklarını söylediklerini fakat daha sonra cihazın yeni-
den atölyeye alınması gerektiğini belirterek 01.02.2012 tarihinde tekrar 
buzdolabının müvekkilinden alındığını ve hâlihazırda teslim edilmediğini, 
mağduriyetin giderilmesi için 22.03.2012 tarihli ihtarname ile davalıya 
başvurulmasına rağmen sonuç alınamadığını, her defasında cihazın dü-
zeleceği umuduyla oyalanan müvekkilinin artık dolabı servisten almak 
istemediğini ileri sürerek malda bulunan gizli ayıp nedeniyle satış bedeli 
olan 8.323,14TL ile tamir için tahsil edilen 950TL’nin davalıdan tahsiline 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
(TKHK) hükümlerine dayanılarak açılan davada ayıptan sorumluluk için 
Kanun’un 4. maddesinde öngörülen iki yıllık zamanaşımı süresinin dol-
duğunu, seçimlik haklardan onarım hakkını kullanan tüketicinin bedel 
iadesi talebinde bulunamayacağını, Garanti Belgesi Uygulama Esasları-
na Dair Yönetmeliğin 14. maddesinde öngörülen garanti süresi içerisinde 
aynı arızanın dörtten fazla meydana gelmesi şartının da somut olayda söz 
konusu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece dava konusu malda üretimden kaynaklı gizli ayıp bulun-
duğu ve hâlen ayıbın giderilmemiş olduğunu tespit eden bilirkişi raporu 
esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davalı vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda karar 
başlığında yazılı gerekçelerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece, garanti süresi dolduktan sonra ürünün arızalan-
ması hâlinde zamanaşımının işleyip işlemeyeceği konusunda Özel Dai-
re ve Hukuk Genel Kurulunun tüketici lehine kararlarının bulunduğu, 
buna göre satın alınan maldaki ayıp satıcının ağır kusur veya hilesi ile 
gizlenmişse zamanaşımı süresinin işleyemeyeceğinin kabul edildiği, ser-
visin tüketiciyi sonuç alamayacağı tamirlerle oyaladığı durumlarda da 
aynı uygulamanın söz konusu olduğu, bilirkişinin maldaki ayıbın imalat 
hatası olup tüketicinin faydalanmasına imkân vermeyen, süreklilik arz 
eden mahiyette bulunduğu yönündeki tespiti de dikkate alındığında elde-
ki davada zamanaşımının uygulanamayacağı gerekçesiyle direnme kararı 
verilmiştir.

Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; satın 
alınan malda garanti süresi dolduktan sonra meydana gelen ve süreklilik 
arz ederek giderilmesi mümkün olmayan arıza yönünden davalı satıcının 
4077 sayılı TKHK’nın 4/4. maddesine dayanarak ileri sürdüğü zamanaşı-
mı def’inin yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
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Uyuşmazlığın çözümünde öncelikle zamanaşımı kavramına kısaca de-
ğinmek gerekirse;

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (BK) 125-140., 6098 Türk Borçlar Ka-
nunu’nun (TBK) 146-161. maddeleri arasında düzenlenen zamanaşımı, 
hakkın ileri sürülmesini engelleyici nitelikte olup alacak hakkının alacaklı 
tarafından yasanın öngördüğü süre ve koşullar içinde talep edilmemesi 
hâlinde dava yoluyla elde edilebilme olanağından yoksun kalınması sonu-
cunu doğurur.

Zamanaşımına uğrayan alacağın tahsili hususunda devlet kendi gücü-
nü kullanmaktan vazgeçmekte, böylece söz konusu alacağın ödenip öden-
memesi keyfiyeti borçlunun iradesine bırakılmaktadır. Şu hâlde zamana-
şımına uğrayan alacak ortadan kalkmamakla beraber artık doğal bir borç 
(Obligationaturalis) hâline gelmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, alaca-
ğın salt zamanaşımına uğramış olması, onun eksik bir borca dönüşmesi 
için yeterli olmayıp borçlunun kendisine karşı açılmış olan alacak dava-
sında alacaklıya yönelik bir def'ide bulunması şarttır(Reisoğlu, S.: Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1998, s.334 vd.; Kuru, B./Arslan, R./
Yılmaz, E.: Medeni Usul Hukuku, Ankara 1995, s.304 vd.; Üstündağ, S.: 
Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1997, s.346 vd.; Pekcanıtez, H./Ata-
lay, O./Özekes, M.: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2009, s.323; HGK’nın 
05.05.2010 tarihli ve 2010/8-231 E., 2010/2553 K.; 3.5.2006 tarihli ve 
2006/4-232 E. - 269 K. sayılı kararları).

Yargıtayın istikrar kazanmış son uygulamalarına göre, zamanaşımı hu-
kuki niteliği itibariyle, maddi hukuktan kaynaklanan bir def'i olup, usul 
hukuku anlamında ise bir savunma aracıdır [Kuru, s.1761; Von Tuh-
r,A.:Borçlar Hukuku (C.Edege Çevirisi), Ankara 1983, Cilt:1-2, s.688 vd.; 
Canbolat, F.:Def’i ve İtiraz Arasındaki Farklar ve İleri Sürülmesinin Hu-
kuki Sonuçları, EÜHF Dergisi, Cilt:III, Sayı:1, Kayseri 2008, s.255 vd.; 
HGK’nın 06.04.2011 tarihli ve 2010/9-629 E., 2011/70 K.; 09.10.2013 
tarihli ve 2013/4-36 E., 2013/1457 K.; 12.03.2014 tarihli ve 2013/4-544 
E., 2013/315 K.sayılı kararları]. 

Nitekim, Türk-İsviçre öğretisinde ağırlıklı görüşün ve İsviçre Federal 
Mahkemesinin de, zamanaşımını maddi hukuka ilişkin bir kavram ola-
rak kabul ettikleri anlaşılmaktadır (Erdem, M.: Özel Hukukta Zamanaşı-
mı, 1. baskı, İstanbul 2010, s.8, dipnot 15-16).

Hem mülga BK’nın 125. maddesi hem de TBK’nın 146. maddesi ile 
alacak haklarının tabi olacağı genel zamanaşımı süresi on yıl olarak dü-
zenlemiştir. Ancak madde metninde de açıklandığı üzere kanun koyucu 
tarafından bunun aksine yasal düzenleme yapılabilir.
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Nitekim yürürlük tarihi itibariyle somut uyuşmazlıkta uygulanması 
gereken 4077 sayılı TKHK’nın tüketicinin ayıp nedeniyle sahip olduğu 
seçimlik haklara ilişkin zamanaşımı süresini öngören 4/4. maddesi şu 
şekildedir:

“Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun 
bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, 
ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihin-
den itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı 
taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zarar-
lardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu ta-
lepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on 
yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının 
ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanıla-
maz.”

Bu düzenlemeye göre ayıptan sorumluluk, ayıp sonradan ortaya çıkmış 
olsa dahi iki (taşınmazlarda beş) yıllık zamanaşımı süresiyle sınırlıdır. 
Kural bu olmakla birlikte maddenin son cümlesinde istisna öngörülmüş 
ve ağır kusur veya hile ile ayıbı tüketiciden gizleyen satıcının zamanaşımı 
süresinden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu açıklamalardan sonra uyuşmazlığa gelindiğinde;

Davacı davalı firmadan satın aldığı buzdolabının soğutma işlevini yeri-
ne getirememesi nedeniyle 2009 yılında bir, 2010 yılında bir, 2011 yılın-
da ise iki kez yetkili servislere başvurmuş, en son 2012 yılında yine aynı 
sorunun giderilememesi üzerine malı teslim almak istemeyerek davalıya 
gönderdiği ihtarname ile zararının giderilmesini talep etmiştir. Davalı sa-
tıcı sattığı ürünün onarımını yetkili servisler eliyle yürütmekte olup dava-
cının tüm başvurularına rağmen arızanın giderilemediği dosya kapsamı 
ile sabit olduğundan somut olayda üretimden kaynaklı gizli ayıp mahiye-
tindeki arıza yönünden davalı satıcının ağır kusurlu olduğunun kabulü 
gerekir. 

Hâl böyle olunca yerel mahkemece davalının 4077 sayılı TKHK’nın 4/4. 
maddesinin son cümlesi hükmü gereğince davalının zamanaşımı def’ini 
yerinde görmeyerek verdiği direnme kararı usul ve yasaya uygun olup 
yerindedir.

Ne var ki, Özel Dairece bozma nedenine göre davalı vekilinin işin esa-
sına ilişkin temyiz itirazları incelenmediğinden bu konuda inceleme yapıl-
mak üzere dosya Özel Daireye gönderilmelidir. 
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun olup davalı vekilinin 
temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 13. HUKUK DAİRESİ BAŞ-
KANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu'nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440/III-1. maddesi uyarınca karar dü-
zeltme yolu kapalı olmak üzere 23.05.2019 tarihinde oy birliği ile karar 
verildi. 

MÜCBİR SEBEP • ZARAR • KUSUR

ÖZET: Haksız fiil failinin zararın doğumuna ya da 
artmasına yol açan fiili kusurlu olduğu için so-
rumluluğa yol açmaktadır. Ancak, bu durum za-
rar görenin davranışlarından kaynaklanmışsa, 
ortak kusurdan söz edilir.
Zarar görenin kusurlu davranışları derecesi açı-
sından iki tür etki gösterebilir; zarar görenin ku-
suru ağır ise, bu durum illiyet bağını kesen bir 
sebeptir. Bu durumda, haksız fiilin illiyet unsuru 
gerçekleşmediği için sorumluluk söz konusu ol-
mayacaktır. Sorumluluğun koşulları gerçekleş-
mediğinde, tazminat gündeme gelmeyeceği için 
bundan indirim de söz konusu olmayacaktır. Za-
rar görenin kusurlu davranışları ağır nitelikte de-
ğilse, haksız fiil faili doğan zarardan sorumlu ola-
caktır. Ancak, bu durumda zarar görenin kusurlu 
davranışları hükmedilecek tazminat miktarının 
indirilmesine ya da tazminat isteminin tamamen 
reddine yol açacaktır. O hâlde, ortak kusur, hak-
sız fiilde, zarar gören kişinin zararın doğumuna 
ya da artmasına neden olan kusurlu davranışla-
rını ifade eder. Zarar görenin ortak kusur teşkil 
eden davranışları, zararın doğumuna ya da art-
masına ilişkin olabileceği gibi sorumlunun du-
rumunu ağırlaştıran ortak kusur da olabilir. Ağır 
kusurun bulunmadığı hâllerde zarar verenin zor 
duruma düşecek olması nedeniyle tazminatın 
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indirilmesi; bu hâl 818 sayılı BK’nın 44./II’de dü-
zenlenmiş olup, zarar görenden hareket ederek 
özel bir indirim sebebi öngörmüştür. 
Y. HGK E. 2017/444 K. 2019/1083 T. 17.10.2019 

“...Davacı vekili dilekçesinde; müvekkili şirketin, 4 farklı yerde işlet-
meleri bulunduğunu, davalı kurum ile müvekkili şirket arasında elekt-
rik satışı konusunda sözleşme imzalandığını, müvekkilinin kullandığı 
elektriğin davalı kurumca temin edildiğini; ancak, 02.01.2006 tarihin-
den bu yana ve halen sürekli elektrik kesintisinin yaşandığını, bundan 
müvekkili şirketin zarar gördüğünü; zira, davalı kurumun taahhütleri-
ni yerine getirmemesi nedeniyle, elektrik ihtiyacını karşılamak için je-
neratör almak zorunda kaldığını ve bu jeneratörlerin harcamış olduğu 
yakıt nedeniyle zarar oluştuğunu ileri sürerek; fazlaya ilişkin hakları 
saklı kalmak üzere, şimdilik 6.100,00 TL'nin dava tarihinden itibaren 
işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir. Islah dilekçesi ile müddeabih miktarı 1.243.434,13 TL'ye 
çıkartılmıştır.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; istisnai bakım ve onarım durum-
ları hariç olmak üzere, söz konusu hatta ilişkin şirketlerinden kaynak-
lanan elektrik kesintisinin yapılmadığını; davacı tarafça talep edilen 
02.01.2006 tarihinden çok öncesinden 2001 yılından beri bakım-ona-
rım çalışmalarının devam ettiğini, her iki hattında çok iyi durumda ol-
duğunu savunup; davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; "... Dava konusu somut olayda yukarıda belirtildiği 
üzere taraflar arasında elektrik satışı konusunda sözleşme imzalandı-
ğı, davalının elinde olmayan mücbir sebepler nedeniyle kesinti yapmak 
zorunda kaldığı, davacının elektrik üretimi konusunda fazladan yap-
mış olduğu masraftan sorumlu tutulamayacağı anlaşıldığından; dava-
cının davasında haksız olduğu görülmüş, red karar vermek gerekmiş-
tir, gerekçesiyle" davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili 
tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici 
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesi-
ne göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak, davada; davalı kurumun sözleşme ile üstlendiği elektrik 
enerjisi temininde yükümlülüklerini yerine getirmediği ve bu nedenle 
davacı şirketin zarara uğradığı ileri sürülerek, uğranılan zararın taz-
mini istenilmektedir.
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Taraflar arasındaki uyuşmazlık, elektrik kesintilerinin mücbir se-
beplere dayalı olup olmadığı noktasındadır.

1 Mart 2003 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Müşteri Hiz-
metleri Yönetmeliği'nin 11.maddesinde " (1) Dağıtım lisansı sahibi tü-
zel kişi, iligili mevzuat uyarınca bölgesinde bulunan tüm müşterilere 
eşit taraflar arasında ayırım gözetmeksizin yeterli, kaliteli ve sürekli 
elektrik enerjisi sunacak şekilde hizmet verir. (2) Perakende satış lisan-
sı sahibi tüzel kişi, lisansı kapsamında faaliyet gösterdiği bir dağıtım 
bölgesi içerisinde bulunan tüm müşterilere perakende satış sözleşmesi 
kapsamında eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin aynı kalitede 
hizmet verir."

12.maddesinde de "(1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, Elektirik 
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51. maddesinde tanımlanan mücbir 
sebepler veya lisansında yer alan özel mücbir sebepler ya da proğ-
ramlı kesintiler dışında dağıtım sistemini, kendisinden hizmet alanlara 
kaliteli ve sürekli elektirik enerjisi sağlayacak durumda tutmakla yü-
kümlüdür. (2) Müşteriler, proğramlıkesintilir hakkında dağıtım lisansı 
sahibi tüzel kişi tarafından, kesintiden en az kırksekiz saat önce yazılı, 
işitsel veya görsel basın yayın kuruluşları aracılığıyla bilgilendirilir." 
düzenlemesine yer verilmiş bulunmaktadır.

Davalı kurumun, 25.08.2008 tarihli yazısında; "2006 yılı kesinti 
sayısının 523, kesinti süresinin(toplam) 205 saat 33 dakika; 2007 yılı 
kesinti sayısının 410, kesinti süresinin(toplam) 190 saat 31 dakika; 
01.01.-31.03.2008 tarihleri arasında kesinti sayısının 107, kesinti süre-
sinin(toplam) 13 saat 08 dakika olduğu; ... Çeltik Enerji Nakil Hattının 
2006 ve 2007 yıllarında bakım onarım proğramına alındığı; bu yıllar-
daki kesintilerin büyük çoğunluğunun bakım çalışmalarından kaynak-
lı kesintiler olduğunu, diğer kesintilerin ise, hava şartları, arıza hali, 
mücbir sebepler v.b nedenlerden kaynaklandığı belirtilmiştir."

Davalı kurumun, yukarıda açıklandığı üzere, tüm müşterilerine ye-
terli, kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sunacak şekilde hizmet vermesi 
gerekmektedir. Oysa davalı kurumun, bu yükümlülüğünü yerine ge-
tirmediği, sık sık elektriği keserek, davacı şirketin zarara uğratıldığı; 
iddia, savunma, alınan bilirkişi raporu ve dosya içerisine alınan tüm 
bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Mahkemece; yapılan kesintilerin mücbir sebeplere dayalı olduğu ifa-
de edilmiş ve dava bu sebeple reddedilmiş ise de; bu husus (elektrik 
kesintilerinin mücbir sebebe dayalı olduğu) davalı tarafça ispatlana-
madığı gibi, yukarıdaki kurum yazısında da belirtildiği gibi, kesintile-
rin 2006-2007 yılı çalışma programı dahilinde bakım çalışmalarından 
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kaynaklandığı anlaşılmaktadır. O halde, davalı kurum; alınan bilirkişi 
raporunda, davacının elektrik kesintileri nedeniyle harcamak zorunda 
kaldığı akaryakıt farkı olarak heseplanan zarardan sorumlu tutulma-
lıdır.

Mahkemece, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde davanın 
tümden reddine ilişkin hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerek-
tirmiştir...”

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 direnme kararının verildiği tarih itibariyle 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesine göre 
uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 
438. maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince direnme kararlarının 
temyiz incelemesinde duruşma yapılamayacağından davacı vekilinin du-
ruşma isteğinin reddine karar verilip dosyadaki belgeler okunduktan son-
ra gereği görüşüldü:

Dava, maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili, müvekkili şirketin Diyarbakır’da dört farklı yerde iş-
letmelerinin bulunduğunu, davalı Kurum ile müvekkili şirket arasında 
elektrik satışı konusunda sözleşme imzalandığını ve müvekkilinin kullan-
dığı elektriğin davalı Kurumca temin edildiğini, müvekkilinin kullanmış 
olduğu elektrik nedeniyle davalı Kuruma bir borcunun da bulunmadığını, 
ancak 02.01.2006 tarihinden bu yana ve hâlen devam eden elektrik ke-
sintisi nedeniyle müvekkili şirketin zarar gördüğünü ve elektrik ihtiyacı-
nı karşılamak için jeneratör almak zorunda kaldığını, bu jeneratörlerin 
harcamış olduğu yakıt nedeniyle müvekkilinin zarara uğradığını ileri sü-
rerek şimdilik 6.100TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi 
ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslah 
dilekçesi ile talebini 1.243.434,13TL'ye çıkartmıştır. 

Davalı vekili, istisnai bakım ve onarım durumları hariç olmak üzere 
söz konusu hatta ilişkin şirketlerinden kaynaklanan elektrik kesintisinin 
yapılmadığını, davacı tarafça talep edilen 02.01.2006 tarihinden çok ön-
cesinden 2001 yılından beri bakım-onarım çalışmalarının devam ettiğini, 
her iki hattın da çok iyi durumda olduğunu, davacı şirketçe belirtilen 
elektrik kesintilerinin müşteri kaynaklı olabileceğini savunarak davanın 
reddine karar verilmesini istemiştir.
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Yerel mahkemece, davalı Kurumun üzerine düşen bakım ve tamirat 
edimlerini yerine getirdiği hâlde elinde olmayan mücbir sebeplerle elekt-
rik kesintisi yoluna gitmek zorunda kalmış olduğunu, Elektrik Piyasası 
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddeleri dikkate alındığın-
da davacı tarafın zararından sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle dava-
nın reddine karar verilmiştir. 

Davacı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık 
bölümünde gösterilen nedenlerle karar bozulmuştur.

Bozma kararına karşı yerel mahkemece, tüm kurumların ve tüketici-
lerin üzerine düşen görevleri hakkı ile yerine getirdiği bir ortamda dava-
lıdan edimini olabildiğince sürekli bir şekilde talep etmek mümkün ise 
de bölgenin özel şartları dikkate alındığında ve özellikle maruf olan ko-
nuların ayrıca ispatı gerekmemekte olup, somut olayda belirtilen vakaları 
mahkemeninde bildiği, ayrıca ispatın gerekmediği şeklindeki ek gerekçe-
lerle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, dava-
cı şirkete ait işletmelerde meydana gelen elektrik kesintilerinin mücbir 
sebeplere dayalı olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre bilirkişi 
raporunda elektrik kesintilerinden kaynaklı akaryakıt farkı olarak hesap-
lanan davacı şirket zararından davalı Kurumun sorumlu tutulup tutula-
mayacağı noktasında toplanmaktadır.

I) Davacı vekilinin akaryakıt farkına ilişkin temyiz istemleri dışındaki 
davanın tamamen kabulüne ve vekâlet ücretine ilişkin tehir-i icra talebine 
ilişkin temyiz talebinin incelenmesinde;

Bilindiği üzere hukuki yarar, dava şartı olduğu kadar, temyiz istemi 
için de aranan bir şarttır.

Davacı vekilinin akaryakıt farkı dışındaki temyiz itirazları Özel Dairece 
reddedilmiş olduğundan, davacı vekilince belirtilen husus dışında temyiz 
talebinde bulunulmasında hukuki yarar bulunmamaktadır.

O hâlde davacı vekilinin akaryakıt farkı dışındaki temyiz isteminin hu-
kuki yarar yokluğundan reddine karar verilmelidir.

II) Davacı vekilinin akaryakıt farkına ilişkin temyiz talebinin incelen-
mesine gelince;

Uyuşmazlığın çözümünde sorumluluk, mücbir sebep ve müterafik ku-
sur kavramlarının kısaca açıklanması yerinde olacaktır.
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Geniş anlamıyla sorumluluk kavramı, bir kişinin başka bir kişiye ver-
diği zararları giderme yükümlülüğü olarak açıklanmıştır. Hukukî anlam-
da sorumluluk ise taraflar arasındaki borç ilişkisinin zedelenmesi sonucu 
doğan zararların giderilmesi (tazmin edilmesi) yükümlülüğünü içerir. 

Sorumluluk hukukunun tarihsel gelişim süreci içerisinde, kusur so-
rumluluğundan kusursuz sorumluluğa uzayan bir yol izlenmiştir. Ku-
sur sorumluluğu, bir kimsenin hukuka aykırı ve kusurlu bir davranışla 
sözleşme dışında diğer bir kimseye vermiş olduğu zararın giderilmesini 
düzenleyen sorumluluk türüdür. Bu sorumlulukta kusur, sorumluluğun 
kurucu unsuru olarak düzenlenmiştir (Eren, F.:Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, Ankara 2017, s. 594). Kusur sorumluluğunda bir zararı baş-
kasına tazmin ettirmek, ancak zarar onun kusurlu bir fiilinden doğmuş 
ise mümkündür (Tandoğan, H.:Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1967, 
s. 89). Kusur sorumluluğuna doktrin ve uygulamada eş anlamda olmak 
üzere “haksız fiil sorumluluğu” veya “sübjektif sorumluluk” da denilmek-
tedir.

Bununla birlikte sorumluluğun asli şartı zararla söz konusu davranış 
veya olay arasında bir sebep sonuç ilişkisinin bulunmasıdır. Bu sebep 
sonuç ilişkisine genel anlamda illiyet bağı denir. Burada sözü edilen illiyet 
bağı uygun illiyet bağıdır. Uygun illiyet bağı, olayların olağan akışına ve ha-
yat tecrübesine göre, sebebin, meydana gelen sonucu yaratmaya elverişli 
olmasıdır. Uygun illiyet bağı, sorumluluğu, zarar veren bakımından öngö-
rülebilir risklerle sınırlamaktadır (Eren, s. 561). Başka deyişle, hayatın 
olağan akışı ve hayat tecrübesi bakımından öngörülemez zararlar uygun 
illiyet bağı kapsamında sorumluluğu doğurmayacaktır.

İlliyet bağı; mücbir sebep, zarar görenin kendi kusuru veya üçüncü 
kişinin kusuru nedeniyle kesilebilir. Aynı zamanda sorumluluktan kur-
tulma sebebi olan bu üç sebep, sadece kusur sorumluluğunda değil, ku-
sursuz sorumlulukta da kabul edilmektedir (Eren, s. 561.). Her üç neden 
açısından da, illiyet bağının kesildiği iddiası, sorumlu kişiler tarafından 
açıkça ispatlanmadıkça kabul edilmemelidir. Bu bakımdan sorumluluk-
tan kurtulmak oldukça zorlaştırılmıştır.

Mücbir sebep, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında 
meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlâline mutlak 
ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması müm-
kün olmayan olağanüstü bir olaydır (Eren, s. 582 vd.).

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı gibi mücbir sebebin bir takım 
unsurları vardır. Öncelikle mücbir sebep, zorlayıcı bir olaydır. Bu olay do-
ğal, sosyal veya hukuki bir olay olabileceği gibi insana bağlı beşeri bir olay 
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da olabilir. Bu olay, zarar verenin faaliyet ve işletmesi dışında kalan bir 
olay olmalıdır. Mücbir sebep nedeniyle zarar veren, bir davranış normu-
nu veya sözleşmeden doğan bir borcu ihlâl etmiş olmalıdır. Yine mücbir 
sebep, davranış normunun ihlâli ya da borca aykırılığın sebebi olmalı ve 
kaçınılmaz bir şekilde buna yol açmış olmalıdır. Kaçınılmazlık kavramı, 
mücbir sebep yönünden karşı konulmazlık ve önlenemezlik kavramını da 
kapsar. Mücbir sebebin bir diğer unsuru ise öngörülmezliktir.

Olay tarihinde yürürlükte bulunan Mülga 818 sayılı Borçlar Kanu-
nu’nun (BK) 98. maddesi delaletiyle haksız fiillerde uygulanan 44. mad-
desindeki tazminatın tenkisi hâllerinin akde aykırılık durumlarında da 
uygulanacağı düzenlenmiştir.

Tazminattan indirim veya ret sebepleri 818 sayılı BK’nın 44. madde-
sinde düzenlenmiş olup, bu madde daha çok zarar görenle ilgilidir. “Hiç 
kimsenin kendi kusurundan yararlanamayacağı” yönündeki genel hukuk 
ilkesinin etkisiyle, maddede sayılan belirli hâl ve durumlarda tazminattan 
indirim yapılması mümkün bulunmaktadır. 

Zarar görenin kendi kusurunda, kişinin kendisine zarar veren bir ha-
reket tarzı söz konusudur. Zarar görenin kendi kusuru, akıllıca iş gören, 
mantıklı bir kişinin, kendi yararı gereği zarara uğramamak için kaçınaca-
ğı veya kaçması gereken bir eylemi olarak nitelendirilmelidir. Zarar göre-
nin kusuruna birlikte kusur, müterafik kusur da denilmektedir (Tando-
ğan H: Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961, s. 318 vd.).

Zarara uğrayan kimse normal bir insanın kendi menfaatlerini koru-
mak için sakınması gerekli bir eylemde bulunmuşsa “birlikte (müterafik) 
kusur” söz konusudur (Reisoğlu, S: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
19. Baskı, İst.2006, s.187).

Zararla sonuçlanan hukuka aykırı bir davranışta bu maddenin uygu-
lanabilmesi için öncelikle ortak kusurun belirlenmesi gerekir. Bunun için 
de zarar görenin zarardan kaçınma görevini yerine getirmemesi ile orta-
ya çıkan davranışının objektif ölçütlerle (kusurun objektifleştirilmesi) bir 
kusur sayılıp sayılamayacağı ve bu kusurun zararın meydana gelip gelme-
mesinde bir payı (illiyet bağı) olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

Ortak kusurun varlığı hâlinde, hâkim, ortak kusurun tazminata etki-
sini başka bir anlatımla bunun "bir tenkis sebebi" mi, yoksa zarar ziyan 
hükmünden tamamen sarfınazar edilebilecek bir sebep mi olduğunu tak-
dir edecektir. Hâkim bu yolda takdir hakkını kullanırken hak ve adalete 
uygun sonuca varacak bir yol izlemelidir. Bunun için de, her şeyden önce 
maddenin amacının iyi bilinmesi gerekir. 818 sayılı BK’nın 44/1. madde-
sinin “hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz” ilkesine dayandığı ka-
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bul edilmektedir. Bu ilke hak ve adalet düşüncesine de (4271 sayılı Türk 
Medeni Kanunu (TMK) m.2) uygun düşmektedir. Zarar gören kendi dav-
ranışıyla zarara neden olmuş ise bu zarar başkasına yüklenmemeli payı 
ayrılmak suretiyle zarar verenin sorumlu olacağı miktar tespit edilmelidir 
(OserSchönenberger, Borçlar Hukuku, Recai Seçkin çevirisi s.409).

Maddenin bu amacı göz önüne alındığında; gerçek amacın ortak kusur 
hâlinde zararın bu kusura isabet payının indirilmesi olduğu; zarardan 
tamamen vazgeçilmesinin ise, istisnai bir durum olduğu kabul edilmelidir 
(OserSchönenberger, s. 411). İşte maddenin belirlenen bu amacı altında 
bir değerlendirme yapılırken, zarar verenin ve zarar görenin olay içindeki 
ortak kusurlu davranışlarının nedeni, çeşidi (kast-ihmal) ve zararlı sonuç 
ile birbirlerinin kusurlarına etki dereceleri göz önünde bulundurulmalı-
dır. Bu şekilde yapılacak bir değerlendirme sonucu olayda ortak kusurun 
etki ağırlığı o derece olmalıdır ki, zarar verenin hukuka aykırı davranışını 
(illiyet bağını) tamamen kesmemekle beraber ikinci plana itmeli, istisnai 
amaç (tazminat hükmünden tamamen sarfınazar edilmesi) hak ve adalete 
uygun hâle gelmelidir. 

818 sayılı BK’nın 44. maddesi kapsamında yer alan indirim veya ret 
sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

a) Zarar görenin zarara razı olması; burada sözü edilen rıza ile huku-
ka uygunluk sebebi olan 4271 sayılı TMK’nın 24/II’deki rızayı birbiriyle 
karıştırmamak gerekir. 818 sayılı BK’nın 44. maddesinde öngörülen rıza, 
hukuka uygunluk sebebinin koşullarını taşımayan rızadır.

b) Zarar görenin kusuru (Ortak Kusur); 818 sayılı BK’nın 44. madde-
sine göre zarar görenin “fiili zararın ihdasına veya zararın tezayüdüne yar-
dım ettiği, zararı yapan şahsın hâl ve mevkiini ağırlaştırdığı taktirde” bu 
durum tazminattan indirim ya da tazminat isteminin reddi sebebi olabile-
cektir. Haksız fiil failinin zararın doğumuna ya da artmasına yol açan fiili 
kusurlu olduğu için sorumluluğa yol açmaktadır. Ancak, bu durum zarar 
görenin davranışlarından kaynaklanmışsa, ortak kusurdan söz edilir.

Zarar görenin kusurlu davranışları derecesi açısından iki tür etki 
gösterebilir; zarar görenin kusuru ağır ise, bu durum illiyet bağını ke-
sen bir sebeptir. Bu durumda, haksız fiilin illiyet unsuru gerçekleşme-
diği için sorumluluk söz konusu olmayacaktır. Sorumluluğun koşulları 
gerçekleşmediğinde, tazminat gündeme gelmeyeceği için bundan indirim 
de söz konusu olmayacaktır. Zarar görenin kusurlu davranışları ağır ni-
telikte değilse, haksız fiil faili doğan zarardan sorumlu olacaktır. Ancak, 
bu durumda zarar görenin kusurlu davranışları hükmedilecek tazminat 
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miktarının indirilmesine ya da tazminat isteminin tamamen reddine yol 
açacaktır. O hâlde, ortak kusur, haksız fiilde, zarar gören kişinin zararın 
doğumuna ya da artmasına neden olan kusurlu davranışlarını ifade eder. 
Zarar görenin ortak kusur teşkil eden davranışları, zararın doğumuna ya 
da artmasına ilişkin olabileceği gibi sorumlunun durumunu ağırlaştıran 
ortak kusur da olabilir. 

c) Ağır kusurun bulunmadığı hâllerde zarar verenin zor duruma düşe-
cek olması nedeniyle tazminatın indirilmesi; bu hâl 818 sayılı BK’nın 44./
II’de düzenlenmiş olup, zarar görenden hareket ederek özel bir indirim 
sebebi öngörmüştür.

Nitekim aynı ilkeler Hukuk Genel Kurulunun 08.04.2015 tarihli ve 
2013/13-1592 E., 2015/1176 K. ile 01.07.2015 tarihli ve 2014/13-18 E., 
2015/1754 K. sayılı kararlarında da benimsenmiştir.

Yapılan tüm açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; ta-
raflar arasında elektrik satışına ilişkin sözleşme imzalandığı, davalı şirket 
tarafından davacı şirkete ait A Dinlenme Tesislerine ilişkin olarak gönde-
rilen 15.08.2006 tarihli yazıda, davacının enerji aldığı hatta ilişkin fiziki 
bağlantılarda oluşan arızaların giderilmesi için mevcut hat başlarındaki 
ayırıcıların değiştirilmesi gerektiği, değişikliğin yapılması hâlinde enerji 
kesintilerinin ve arızaların en aza ineceğinin ve söz konusu ayırıcının de-
ğiştirme çalışmasının bir ay içerisinde tamamlanması gerektiğinin;…/539 
sayılı tarihsiz yazıda ise, davacının kullandığı hattın kontrolünde ayırıcı-
nın çalışmadığı ve hattın sehiminin kötü olması nedeniyle açmalara se-
bebiyet verdiği, bu eksikliklerin 18.08.2007 tarihine kadar giderilmesi 
gerektiğinin bildirildiği; davalı şirketçe davaya verilen cevap ve yargılama 
sürecinde kesintilerin davacı şirketin kusurundan kaynaklı olduğunun 
ileri sürüldüğü de nazara alındığında, her ne kadar eldeki davada mücbir 
sebebe ilişkin hususlar davalı tarafça ispatlanamamış ise de, mahkemece 
meydana gelen elektrik kesintilerinde davacı şirketin müterafik kusuru-
nun bulunup bulunmadığının usulünce araştırılıp sonucuna göre bir hü-
küm kurulması gerekir.

Eş söyleyişle, dava dosyasındaki veriler ile açıklanan tüm yasal düzen-
lemeler ile birlikte değerlendirilerek, 818 sayılı BK’nın 44. maddesinde 
düzenlenen müterafik kusur gereğince davacı şirketin, zararın doğumuna 
ya da artmasına katkısının bulunup bulunmadığı, bulunduğunun kabulü 
hâlinde bu madde gereğince, tenkisin gerekip gerekmediği denetime elve-
rişli bir şekilde tartışılarak sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, büyük ticari 
işletmesi olan davacı şirketin elektrik kesintileri nedeniyle işletmelerinde 
zararın daha fazla oluşmasını önlemek amacıyla jeneratör alıp kurmuş 
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ve kendisine düşen yükümlülüğü yerine getirmiş olduğu, kesintilerin de 
davacının ticari işletmelerindeki elektrik hatlarından kaynaklanmadığı, 
firmanın kendisinin yapması gereken bakım ve onarım çalışmalarını yap-
mış olduğunun bilirkişi raporu ile belirlendiği ve davalının da bilirkişi 
raporuna bu yönde itirazının bulunmadığı, somut olayda davacının müte-
rafik kusurundan söz edilemeyeceği gerekçesiyle Özel Daire bozma kara-
rının yerinde olduğu, değişik gerekçelerle ile kararın bozulmasına karar 
verilmesinin isabetli olmadığı görüşü ileri sürülmüş ise de bu görüş yuka-
rıda açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.

Bu itibarla, yerel mahkeme direnme kararının yukarıda açıklanan de-
ğişik gerekçe ve nedenlerden dolayı bozulması gerekir.

SONUÇ

1-Yukarıda (I) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hukuki yarar yok-
luğundan davacı vekilinin akaryakıt farkı dışında kalan temyiz isteminin 
oy birliğiyle REDDİNE,

2-Yukarıda (II) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin 
temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda gösterilen de-
ğişik gerekçe ve nedenlerden dolayı ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu'nun geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hu-
kuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZUL-
MASINA, istek hâlinde temyiz peşin harcının yatıran geri verilmesine, 
aynı Kanun'un 440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş 
gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17.10.2019 tarihin-
de oy çokluğuyla karar verildi.



YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI
•

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI

ÖZET: Vekil ile sözleşme yapan kişi iyi niyetli ise 
yani vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını 
bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni gös-
termesine rağmen bilmesine olanak yoksa vekil 
ile yaptığı sözleşme geçerli olup vekil edeni bağ-
lar. 
Vekil vekalet görevini kötüye kullansa dahi bu 
husus vekil ile vekalet veren arasında bir iç so-
run olarak kalır vekil ile sözleşme yapan kişinin 
kazandığı hakları etkilemez.
Y. 1. HD E. 2016 / 14252 K. 2020 / 334 T. 22.01.2020

Dava, vekalet görevinin kötüye kullanılması ve danışıklı temlik nedeni-
ne dayalı tapu iptali-tescil, olmazsa alacak isteğine ilişkindir.

Davacılar, mirasbırakan babaları ...'ın ... ada ... nolu parseldeki payı-
nın vekil kıldığı davalı yeğeni ... tarafından diğer davalı yeğeni ...'e akta-
rıldığını, vekalet görevinin kötüye kullanılması ve muvazaalı temlik nede-
niyle işlemin geçersiz bulunduğunu ileri sürerek tapu iptali-tescile, aksi 
takdirde mirasbırakanlarının pay bedelinin vekil ...'dan tahsiline karar 
verilmesini istemişlerdir.

Davalılar, işlemin davacıların mirasbırakanının iradesine uygun bi-
çimde yapıldığını belirtip davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, ileri sürülen iddiaların kanıtlanamadığı gerekçesiyle da-
vanın reddine karar verilmiştir.

Getirtilen kayıtlardan: 

Dava konusu ... ada ... parsel(275 m2. arsa) sayılı taşınmaz 07.01.1987 
tarihinde ölen ... adına kayıtlı iken, 06.07.2009 tarih, ... yev.s. işlem ile 
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mirasçıları olan oğlu ... ile ölen oğlu ...'ın eşi ... ve çocukları ... ile ... (...) 
...'ya elbirliği halinde mülkiyet şeklinde intikalen tescil edildiği; aynı ta-
rih(06.07.2009) ve ... yev. s. resmi akitte de, ..., ... ve ...’un taşınmazdaki 
iştirak paylarını ... (...) ...'ya satış yoluyla temlik ettikleri, resmi akitte 
...'yu 30.06.2009 tarihli genel vekaletnameyle vekil kıldığı ...’un temsil et-
tiği görülmektedir. 

Bilindiği üzere, Borçlar Kanununun temsil ve vekalet akdini düzenle-
yen hükümlerine göre, vekalet sözleşmesi büyük ölçüde tarafların kar-
şılıklı güvenine dayanır. Vekilin borçlarının çoğu bu güven unsurundan, 
onun vekil edenin yararına ve iradesine uygun davranış yükümlülüğün-
den doğar. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda(TBK) sadakat ve özen borcu ve-
kilin vekil edene karşı en önde gelen borcu kabul edilmiş ve 506. madde-
sinde (818 sayılı Borçlar Kanununun 390. maddesi) aynen; "Vekil, vekâlet 
borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği veya 
durumun zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi baş-
kasına yaptırabilir.

Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini 
gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür. 

Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, ben-
zer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi ge-
reken davranış esas alınır." hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla vekil, 
vekil edenin yararına ve iradesine uygun hareket etme, onu zararlandırı-
cı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır. Vekâletin kapsamı, 
sözleşmede açıkça gösterilmemişse görülecek işin niteliğine göre belir-
lenir(TBK'nin 504/1). Sözleşmede vekaletin nasıl yerine getirileceği hak-
kında açık bir hüküm bulunmasa veya yapılan işlem dış temsil yetkisinin 
sınırları içerisinde kalsa dahi vekilin bu yükümlülüğü daima mevcuttur. 
Hatta malik tarafından vekilin bir taşınmazın satışında dilediği bedelle di-
lediği kimseye satış yapabileceği şeklinde yetkili kılınması, satacağı kim-
seyi dahi belirtmesi ona dürüstlük kuralını, sadakat ve özen borcunu göz 
ardı etmek suretiyle makul sayılacak ölçüler dışına çıkarak satış yapma 
hakkını vermez. Vekil edenin yararı ile bağdaşmayacak bir eylem veya 
işlem yapan vekil, değinilen maddenin son fıkrası uyarınca sorumlu olur. 
Bu sorumluluk BK'de daha hafif olan işçinin sorumluluğuna kıyasen be-
lirlenirken, TBK'de benzer alanda iş ve hizmetleri üslenen basiretli bir 
vekilinin sorumluluğu esas alınarak daha da ağırlaştırılmıştır. 

Öte yandan, vekil ile sözleşme yapan kişi 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunun(TMK) 3. maddesi anlamında iyi niyetli ise yani vekilin vekalet 
görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni 
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göstermesine rağmen bilmesine olanak yoksa, vekil ile yaptığı sözleşme 
geçerlidir ve vekil edeni bağlar. Vekil vekalet görevini kötüye kullansa 
dahi bu husus vekil ile vekalet eden arasında bir iç sorun olarak kalır, 
vekil ile sözleşme yapan kişinin kazandığı haklara etkili olamaz. 

Ne var ki, üçüncü kişi vekil ile çıkar ve işbirliği içerisinde ise veya 
kötü niyetli olup vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını biliyor veya 
bilmesi gerekiyorsa, vekil edenin sözleşme ile bağlı sayılmaması TMK'nin 
2. maddesinde yazılı dürüstlük kuralının doğal bir sonucu olarak kabul 
edilmelidir. Söz konusu yasa maddesi buyurucu nitelik taşıdığından ha-
kim tarafından kendiliğinden (re'sen) göz önünde tutulması zorunludur. 
Aksine düşünce kötüniyeti teşvik etmek, en azından ona göz yummak 
olur. Oysa bütün çağdaş hukuk sistemlerinde kötüniyet korunmamış da-
ima mahkum edilmiştir. Nitekim uygulama ve bilimsel görüşler bu yönde 
gelişmiş ve kararlılık kazanmıştır. 

Somut olayda; dosya içeriği ve dinlenen tanık anlatımları yukarıda de-
ğinilen ilkeler çerçevesinde değerlendirildiğinde, davacıların mirasbıraka-
nı ...’ın taşınmazdaki payının yeğeni olan vekil ... tarafından diğer yeğeni 
... (...) ...'ya satış suretiyle devri nedeniyle ...’a herhangi bir bedel ödendi-
ğinin kanıtlanamadığı, vekil ile işlem yapan ...’in de vekil ...’nın kardeşi 
olduğu ve ... ile el ve işbirliği içerisinde hareket ettiği sonuç ve kanaatine 
varılmaktadır.

Hal böyle olunca, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanıl-
gılı değerlendirme ile reddedilmesi isabetsizdir.

Davacıların temyiz itirazları açıklanan nedenden ötürü yerinde bulun-
duğundan kabulüyle, hükmün (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nu'nun geçici 3. maddesi yollamasıyla) 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanunu'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, alınan peşin 
harcın temyiz edene geri verilmesine, 22/01/2020 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.
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MUVAZAA İDDİASI • DÜRÜSTLÜK KURALI

ÖZET: Bir kimse kendi muvazaasına dayanarak 
hak talep edemez.
Y. 1. HD E. 2016 / 14757 K. 2020 / 617 T. 05.02.2020

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, eşi olan mirasbırakan ...'un maliki olduğu dava konusu 1847 
ve 2568 parsel sayılı taşınmazları vekili sıfatıyla davalı ...'e satış suretiyle 
devrettiğini, mirasbırakanın evlat edindiği dava dışı İbrahim'in ...4. Asliye 
Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu iptal tescil davası ile anılan devirle-
rin muvazaalı olduğunun ortaya çıktığını ileri sürerek miras payı oranın-
da tapu iptali ve tescile, olmadığı takdirde tazminata karar verilmesini 
istemiştir.

Davalı, davacının iptalini talep ettiği temlikin tarafı olduğunu, ayrıca 
bedeli karşılığında dava konusu taşınmazları temlik ettiğinden davanın 
kabulü halinde lehine hapis hakkı tanınması gerektiğini ve davacının taraf 
olmadığı Bursa 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde verilmiş olan kararın el-
deki davada delil olamayacağını belirterek davanın reddini savunmuştur. 

Davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar Dairece; "... dava dışı 
İbrahim tarafından ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada ve-
kalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenine dayanıldığı ve 
İbrahim'in miras payı oranında davanın kabul edildiği, bu hali ile mi-
rasbırakan ... ile davacı ... arasındaki ilişkinin vekalet görevinin kötüye 
kullanılması olduğunun kesinleşen mahkeme kararı ile sabit olduğu elde-
ki davada ise muvazaa hukuksal nedenine dayanıldığı davacı ve davalının 
anılan muvazaalı işlemin tarafı oldukları açıktır. Bilindiği üzere, hiç kim-
se kendi muvazaasına dayanarak bir hak talep edemez. Kaldı ki böyle bir 
hak talebi herkesin haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken 
dürüstlük kurallarına uymak zorunda olduğu, bir hakkın açıkça kötüye 
kullanılmasının hukuk düzenince korunamayacağını belirten 4721 sayılı 
T.M.K.'nun 2. maddesine de aykırıdır.Hâl böyle olunca, davanın reddine 
karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar 
verilmiş olması doğru değildir.." gerekçesiyle bozulmuş, bozmaya uyula-
rak yapılan yargılama sonucunda davanın reddine karar verilmiştir. 

Karar davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, Tet-
kik Hâkimi ...'ün raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gere-
ği görüşülüp düşünüldü. 



409Yargıtay Kararları

KARAR

Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapıla-
rak karar verilmiştir. Davacının yerinde bulunmayan temyiz itirazının 
reddiyle, usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan 
hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 25.20. TL bakiye onama harcının 
temyiz eden davacıdan alınmasına, 05.02.2020 tarihinde oybirliğiyle ka-
rar verildi.



YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

DEĞİŞEN ŞARTLAR • SÖZLEŞMEDEN DÖNME 
• 

UYARLAMA

ÖZET: Sözleşmenin yapıldığı tarihte karşılıklı 
edimler arasında mevcut olan denge sonradan 
şartların olağan üstü değişmesiyle taraflardan 
biri aleyhine katlanamayacak derecede bozul-
muş ise taraflar artık o sözleşmeyle bağlı tutula-
mazlar.
Bu noktada sözleşmenin değişen şartlara göre 
yeniden düzenlenmesi belirsizlik varsa belirsiz-
liğin giderilmesi mahkemeden istenebilecektir.*
Y. 2. HD E. 2019 / 5910 K. 2019 / 9191 T. 25.09.2019

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli 
mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması, Adalet Bakan-
lığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep 
edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz edilmemek suretiyle kesinleşen İstanbul Anadolu 19. Aile Mah-
kemesinin 23/03/2016 tarihli, 2015/292 E. ve 2016/206 K. sayılı kara-
rının kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının 12/07/2019 tarihli 
ve 39152028-153.01-503-2019-E. 1077/18080 sayılı yazısına istinaden 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/80589 sayılı ve 20/08/2019 
tarihli yazısı ile istenilmiş, bozma sebebi olarak taraflarca düzenlenip 
mahkemeye sunulan, mahkemece bazı hükümleri çıkartılan, diğer hü-
kümleri onaylanan ve ilamın karar bölümüne eklenen protokolde; bazı 
maddelerin protokolü kabul eden davalı eşe yüklenen edimleri belirsiz 
hale getirdiği, davacıya çocuk için belirlenen "1.000,00 TL" olan nafakayı 
dilediği miktarda arttırma imkanı verdiği, yine davacının kira ve diğer 
masraflarının ne miktarda olursa olsun davalı tarafından karşılanacağı-
nın kabul edildiği, dava dışı 3. kişi durumdaki davalının ortak olduğu 
şirkete edim yüklediği ve teslim edilecek dairenin vasıflarının dahi belir-

* Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin 18.12.2017 t.2016 / 22844 - 2017 / 14728 Sayılı Kararı 
da aynı doğrultudadır.
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siz olduğu, aynı şekilde hem davalıya, hemde dava dışı davalının ortak 
olduğu şirkete miktar, vasıf ve değeri belirli olmayan edimler yüklendiği 
anlaşıldığından mahkemece, taraflarca getirilen düzenlemeye müdahale 
ederek bunu değiştirmek ve önereceği değişikliğin taraflarca kabulü ha-
linde Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 
tarafların boşanmalarına karar vermesi gerekirken, yazılı şekilde karar 
verilmesinin usul ve yasaya aykırı bulunduğu belirtilerek hükmün 6100 
sayılı HMK m.363/1 uyarınca kanun yararına bozulması talep edilmiştir. 

Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşlerin dayanabileceği boşan-
ma sebeplerinden birisi de anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanmaya 
hükmedilebilmesi için eşlerin boşanmanın mali sonuçlarına ve çocuğun 
durumuna ilişkin bir anlaşmayı hâkimin onayına sunması ve hâkimin de 
bu anlaşmayı onaylaması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmanın maddi 
koşullarından biri olan bu anlaşmanın yapılabilmesi için hem eşler hem 
de boşanma kararı verecek hâkim bakımından bazı koşulların yerine ge-
tirilmiş olması gerekir. Türk Borçlar Kanunu’nun sözleşmelerin kurul-
ması, geçerliliği ve hükümlerine ilişkin hükümleri, boşanma hukukunda 
aksine bir hüküm olmadıkça boşanmaya ilişkin anlaşma bakımından da 
geçerlidir. Eşler arasında yapılan anlaşma, boşanmanın fer'i sonuçlarına 
ilişkin taraflarca düzenlenen ve hakimin onay şartına bağlı özel hukuk 
sözleşmeleridir (YILMAZ-BİLGİN, Esra Pınar: Türk Hukukunda Anlaş-
malı Boşanma, İstanbul 2016).

Her sözleşme, ifa edilmek amacıyla akdedilmektedir. Ahde vefa ilkesi 
uyarınca sözleşme kurulduktan sonra meydana gelen hal ve şartlar, taraf-
ların sözleşme ile üstlendikleri ifaları etkilememelidir. Ancak bu ilkenin 
istisnasız uygulanması mümkün olmamaktadır. Ahde vefa ilkesinin istis-
nalarından birini işlem temelinin çökmesi oluşturmaktadır (TBK m.138). 
Sözleşme kurulduktan sonra gerçekleşen değişiklikler sözleşmenin bir 
tarafı için katlanılmaz durumda ise mağdur taraf sözleşmenin uyarlan-
masını, feshi ya da sözleşmedendönmeyi talep edebilecektir. İmkânsızlık 
kavramından farklı olan aşırı ifa güçlüğüne dayanan uyarlama isteminin 
temeli, Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesinde öngörülen dürüstlük ku-
rallarıdır. İşlem temelinin çökmesi kavramı altında değerlendirilen aşırı 
ifa güçlüğü, sözleşmenin yapılmasına temel oluşturan olguların, sözleş-
menin kurulması sırasında tarafların öngöremeyecekleri, hesaba katma-
larının beklenemeyeceği olağanüstü durumların ortaya çıkmasıyla esaslı 
şekilde değişmesini, sözleşmede edimler arasında kurulan dengenin alt 
üst olmasını, borçlu için sözleşme koşullarında borcun ifasının dürüstlük 
kuralına aykırı düşecek ölçüde ağırlaşmasını ifade etmektedir (Havutçu 
Ayşe, "İfa Engelleri ve İfa Engellerine Bağlanan Hukuki Sonuçlar", Prof. 
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Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, İstanbul 2011, s.335). Sözleşme yapıldığın-
da karşılıklı edimler arasında mevcut olan denge sonradan şartların ola-
ğanüstü değişmesiyle taraflardan biri aleyhine katlanamayacak derecede 
bozulmuşsa, taraflar artık o akitle bağlı tutulmazlar, değişen bu koşullar 
karşısında Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesinden yararlanarak söz-
leşmenin yeniden düzenlenmesini, belirsizlik var ise belirsizliğin gideril-
mesini her zaman mahkemeden isteyebileceklerdir. Bu nedenle Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma isteği yerinde görül-
memiş, talebin reddine karar verilmek gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda gösterilen sebeple Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 
kanun yararına bozma isteğinin REDDİNE, oybirliğiyle karar verildi. 
25.09.2019 

DAVADA DELİLLER • MÜCBİR SEBEP

ÖZET: İlk derece mahkemesinde usulüne uygun 
olarak gösterildiği halde incelenmeden redde-
dilen veya mücbir sebeple gösterilememiş olan 
deliller bölge adliye mahkemesinde incelenebi-
lecektir.*
Y. 2. HD E. 2019 / 7303 K. 2020 / 887 T. 06. 02.2020

İlk derece mahkemesince; davacı-karşı davalı erkek tarafından, evli-
lik birliğinin sarsılması hukukisebebine (TMK m.166/1) dayalı boşanma 
davası ile kadın lehine TMK m. 197 gereğince hükmedilen tedbir nafa-
kasının kaldırılması azaltılması taleplerinin reddine, davalı-karşı davacı 
kadının evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine (TMK m.166/1) da-
yalı karşı boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına, kadın 
yararına aylık 900-TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile, 10.000- TL maddi 
ve 20.000-TL manevi tazminata karar verilmiş, bu karara karşı taraflarca 
istinaf yoluna başvurulmuştur. Bölge adliye mahkemesince, kadın yara-
rına hükmedilen tazminatların miktarı az olduğu gerekçesiyle miktarlar 
artırılarak kadın yararına 20.000-TL maddi ve 30.000-TL manevi tazmi-
nata hükmedilmiş, erkeğin boşanma talebi ile birlikte davalı-karşı davacı 

* Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin 2.5.2019 T.2018 / 5084 - 2019 / 5185 - 27.2.2019 T.2017 
/ 3680 - 2019 / 1837 ve 18.2.2019 T.2017 / 3263 - 2019 / 1291 Sayılı Kararı da aynı 
doğrultudadır.
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kadın için, Kadıköy 4. Aile Mahkemesinin 2009/1027 esas, 2010/905 ka-
rar sayılı dosyasında hükmedilen tedbir nafakasının öncelikle tamamen 
kaldırılmasını, aksi takdirde azaltılması talebine yönelik isteklerin ayrı 
harca tabi olduğu, dosyada mevcut peşin harcın boşanma davasına yöne-
lik olup tedbir nafakasına ilişkin davası yönünden noksan harcın ikmali 
için ve yoksulluk nafakası yönünden kadının gelir durumunun araştırıl-
mak üzere, ilk derece mahkemesi kararından tedbir nafakasının kaldı-
rılması/indirilmesi ve yoksulluk nafakasına ilişkin hüküm fıkralarının 
kaldırılarak dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, tarafların 
diğer istinaf itirazlarının ise esastan reddine dosya üzerinden karar veril-
miş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

Bölge adliye mahkemesinin yukarda belirtilen iki konuda dosyayı ilk 
derece mahkemesine gönderme kararının yasal dayanağı olarak 6100 
sayılı HMK'nın 353. maddesi gösterilmiştir. Bölge adliye mahkemesince, 
eksiklikler tamamlandıktan sonra hüküm kurulması gerekçesiyle ilk de-
rece mahkemesi kararının kaldırılmasına, dosyanın ilk derece mahke-
mesine gönderilmesine, HMK 353/l-a-6. maddesi uyarınca karar verildiği 
görülmektedir. HMK 353/l-a-6. maddesinde ise ilk derece mahkemesince 
tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri top-
lanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş 
olması halinde, esasa ilişkin inceleme yapılmadan kararın kaldırılması-
na kesin olarak karar verileceği düzenlenmiştir. İşbu dosyada, ilk dere-
ce mahkemesince tarafların gösterdikleri deliller toplanmış, tanıkların 
beyanları alınmıştır. Bu durumda ilk derece mahkemesince, tarafların 
davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbirinin toplanma-
mış veya gösterilen delillerin hiç değerlendirilmemiş olmasından söz edi-
lemez. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353. maddesinde, bölge adliye 
mahkemesinin dosyayı ilk derece mahkemesine geri gönderme sebepleri 
tadadi olarak değil tahdidi olarak sayılmıştır. Kanunda sayılan geri gön-
derme sebepleri arasında ''Delilerin eksik toplanması" bulunmamaktadır, 
"Delillerin hiç birinin toplanmaması ve gösterilen delillerin hiç değerlendi-
rilmemesi" vardır. O halde kanundaki düzenleme karşısında bölge adliye 
mahkemesince delillerin eksik toplanması sebebiyle dosyanın ilk derece 
mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı oldu-
ğundan bölge adliye mahkemesince verilen kararın temyizinin mümkün 
olduğu sonucuna varılmıştır.

Bölge adliye mahkemesince verilen kararda bu hususlara işaret edil-
miş, ancak eksik delillerin toplanması için dosyanın ilk derece mahkeme-
sine gönderilmesine karar verilmiştir. Az yukarıda da açıklandığı üzere 
ilk derece mahkemesince tarafların gösterdikleri deliller toplandığından 
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Hukuk Muhakemeleri Kanunun 353/l-a-6. maddesi uyarınca eksik hu-
susların ikmali için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine ka-
rar verilmesi doğru olmadığı gibi, eksik delillerin toplanması konusunda 
özellikle Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353, 354 ve 357. maddeleri 
ele alındığında da, kanundaki düzenleme karşısında bölge adliye mahke-
mesince verilen kararın yerinde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu maddelere 
bakacak olursak; 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/l-b-3 maddesinde; "Yargılama-
da bulunan eksiklikler duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte 
ise bunların tamamlanmasından sonra yeniden esas hakkında duruşma 
yapılmadan karar verilir."

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 354. maddesinde “(1) Bölge adliye 
mahkemesi hukuk dairesince inceleme, davanın özelliğine göre heyetçe 
veya görevlendirilecek bir üye tarafından yapılır.

(2) İnceleme sırasında gereken hâllerde başka bir bölge adliye mahke-
mesi veya ilk derece mahkemesi istinabe edilebilir.

Yine Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 357/3. maddesinde "İlk dere-
ce mahkemesinde usulüne uygun olarak gösterildiği halde incelenmeden 
reddedilen veya mücbir sebeple gösterilmesine olanak bulunmayan delil-
ler bölge adliye mahkemesince incelenebilir.” şeklinde düzenleme bulun-
maktadır.

Yukarıda belirtilen hükümler değerlendirildiğinde de, eksik delillerin 
bölge adliye mahkemesince toplanması gerektiği anlaşılmaktadır. O halde 
bölge adliye mahkemesince davalı-karşı davacı kadının emekli maaşının 
olduğu ve kafe işlettiği iddiası karşısında davacı-karşı davalı erkeğin de 
ailesinden miras kalan gayrimenkulleri ve kira gelirleri olduğu iddiası 
dikkate alınarak, kadının emekli maaşı yanında başka geliri olup olma-
dığı, erkeğin de malvarlığı olup olmadığı ve malvarlığı varsa bunlardan 
gelir elde edip etmediği araştırılarak sonucuna göre yoksulluk nafakası 
konusunda karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğ-
ru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Tarafların boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri yanın-
da, tazminat ödemekle yükümlü kılınan tarafın tespit edilen ekonomik 
ve sosyal durumu tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak 
en önemli unsurlardandır. O halde, yukarıda 2. bentte açıklandığı üzere, 
HMK m. 353/l-b/3 gereğince, bölge adliye mahkemesince gerekli ekonomik 
ve sosyal durum araştırması yapıldıktan sonra maddi ve manevi tazmi-
natın miktarının belirlenmesi gerekirken, bu hususlarda eksik inceleme 
ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
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SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2., 3. ve 4. bentlerde gösterilen sebep-
lerle BOZULMASINA, tarafların nafakalara ve tazminatlara ilişkin diğer 
temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, hükmün boz-
ma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 
1. bentte gösterilensebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek 
halinde yatıranlara geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkeme-
si hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 06.02.2020 



YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

BİR KISIM MİRASÇILARIN AÇTIĞI DAVA
•

TEREKEYE TEMSİLCİ TAYİNİ

ÖZET: Bir kısım mirasçılar tarafından açılan da-
vaya diğer mirasçılar katılamaz veya yazılı mu-
vafakat vermezler ise bu durumda davayı açan 
mirasçıların terekeye temsilci tayin etmeleri ge-
rekir.
Y. 3. HD E. 2017 / 9136 K. 2018 / 2146 T. 07.03.2018

Davacılar; davalı ile dava dışı mirasçılardan …arasında 06/01/2011 
başlangıç tarihli kira sözleşmesi imzalandığını, süresinde keşide edilen 
ihtarname ile ihtiyaç nedeniyle kiralananın tahliye edilmesini davalıya 
bildirmiş olmalarına rağmen tahliyenin gerçekleşmediğini, Türk Borçlar 
Kanunu’nun 350. Maddesi gereğince şahsi iş yeri ihtiyacına binaen kirala-
nanın tahliyesine karar verilmesini talep etmişlerdir.

Davalı; …ile aralarında imzalanan sözleşmenin geçerli olduğunu, da-
vacıların dava açma ehliyetlerinin bulunmadığını, ihtiyacın gerçek,samimi 
ve zorunlu olmadığını belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; miras ortaklığında tahliye davası açıldığında ihtarın bü-
tün mirasçılar tarafından çekilmesi ayrıca davanın mirasçıların tamamı 
tarafından açılması gerektiği halde bu gerekliliğin yerine getirilmediği ve 
sonradan da ikmal edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar ve-
rilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

MK’nun 640/2.maddesine göre “mirasçılar terekeye elbirliği ile sahip 
olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi 
saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf 
ederler.”İştirak halinde mülkiyet diğer bir deyişle elbirliği mülkiyetin esa-
sında, iştirak halinde mülkiyeti meydana getiren kişilerin hepsinin bir 
arada hak sahibi olmaları yer alır. Bu mülkiyette malikler paydaş değil, 
ortaktır. Tüzel kişiliğe sahip olmayan bu ortaklıkta, hakkın süjesi ortak-
lık olmayıp bir bütün halinde elbirliğiyle hareket etmek zorunda olan or-
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taklardır (MK. md. 640/1). Ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı 
vardır.

Davada, iştirak halinde mülkiyetin gereği miras yoluyla terekeye dahil 
olan taşınmaz ile ilgili ihtiyaç nedeniyle tahliye talebi ortaklardan birkaçı 
tarafından dava edilmiştir. Mirasçıların bir kısmı tarafından dava açıl-
ması nedeniyle mirasçılar kendi açtıkları bu davayı yalnız başına yürüte-
meyeceğinden davanın bütün mirasçılar ile birlikte yürütülmesi gerekir. 
Bu durumda mahkemece, açılan iş bu davanın görülebilmesi için diğer 
mirasçıların davaya katılmalarının sağlanması veya MK.640/3 maddesi 
gereğince terekeye temsilci tayin ettirmesi için davacılara uygun bir süre 
vermesi gerekir.

Eğer diğer mirasçılar davaya katılmaz ve yazılı muvafakat da vermez-
ler ise bu durumda davayı açan mirasçıların terekeye bir temsilci tayin 
ettirmesi gerekir (MK.640/3). Terekeye atanan temsilci, bir kısım mirasçı-
nın açtığı davaya icazet verirse davaya tereke temsilcisi tarafından devam 
edilir. Terekeye temsilci atanması ve tereke temsilcisinin davaya devam 
etmesi halinde de, ayrıca diğer mirasçıların davaya katılmalarına veya 
muvafakatlarının alınmasına gerek yoktur.

Davayı açan mirasçılar, kendisine verilen kesin süreye (HMK md. 94) 
rağmen diğer mirasçıların davaya katılmalarını veya muvafakat etmelerini 
sağlayamaz ve terekeye temsilci de tayin ettiremez veya terekeye atanan 
temsilci davaya icazet vermezse davanın reddine karar verilir.

Somut olayda, dava konusu taşınmazın davacıların murisi … adına ka-
yıtlı olduğu, muris …’nın 2006 yılında vefatı ile geriye mirasçısı olarak …, 
… ve … ile dava dışı …ve …’nın kaldığı, davaya konu taşınmaza ait kira 
sözleşmesinin ise mirasçılardan …ile kiracı-davalı arasında 06.01.2011 
tarihinde imzalandığı, davanın ise mirasçılardan …, … ve … tarafından 
açıldığı anlaşılmaktadır. Mirasçılardan …ve …’ın davaya iştirakleri ya da 
muvafakatları sağlanmamıştır. Bu nedenle, taraf teşkilinin sağlandığın-
dan söz edilemez. Bu durumda Mahkemece; davacılara süre verilerek 
dava dışı mirasçıların davaya icazeti yönünden beyanlarının alınmasının 
veya MK’nun 640/3. maddesi gereğince terekeye temsilci tayin ettirilme-
sinin sağlanarak oluşacak sonuca göre davaya icazet verilmesi halinde 
davanın esası hakkında karar verilmesi, aksi halde muvafakat sağlana-
mazsa davanın reddine hükmedilmesi gerekirken; yanılgılı değerlendirme 
ile dava şartı olmayan ihtarnamedeki eksikliğin sonradan ikmal edileme-
yeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, 
bozmayı gerektirmiştir.
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacılar 
yararına BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nin geçici madde 3 atfıyla 1086 
sayılı HUMK’un 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 
günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.03.2018 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

MURİSİN BORÇLARI • MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU
•

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

ÖZET: Mirasçılar murisin borçlarından müteselsil 
olarak sorumludurlar.
Murisin borcunun tamamını ödeyen mirasçı se-
bepsiz zenginleşme hükümlerine göre payları 
oranında diğer mirasçılara rücu edebilecektir.
Y. 3. HD E. 2019 / 2014 K. 2019 / 4138 T. 06.05.2019

Davacı; muris ... 'un ... şubesinden 31/12/2012 tarihli tüketici sözleş-
mesi ile kullanmış olduğu kredinin ödenmemesi nedeniyle mirasçıları 
aleyhinde icra takibine başlandığı, miras payı 1/4 olmasına rağmen tama-
mının kendisi tarafından ödendiğini, davalıların payına düşen kısmın tah-
sili amacıyla hakkında ayrı ayrı icra takibi başlattığını, davalıların haksız 
itirazları nedeniyle icra takiplerinin durduğunu ileri sürerek, itirazların 
ayrı ayrı iptali ile takiplerin devamına ve borçlular aleyhine ayrı ayrı %20 
'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar 
verilmesini istemiştir. 

Davalılar; ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ... esas nolu dosyası üze-
rinden açtıkları mirasın reddi davası derdest iken davacının kabul etme-
dikleri bu borcu muvafakatlarını almadan ödediğini, bu nedenle baştan 
sorumlu olmadıklarını savunarak, davanın reddini dilemişlerdir. 

Mahkemece; tarafların müşterek murisleri ...'un 

... 'ndan çektiği kredinin tahsiline yönelik olarak, banka tarafından ta-
raflar aleyhine icra takibine başlandığı, bu sırada davalılar tarafından sü-
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resi içinde ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ... E. sırasına kayden mirasın 
reddi davası ikame edilmiş olmakla birlikte, davacı tarafından takip ko-
nusu borcun, davalıların miras hisselerini de kapsayacak şekilde ödendi-
ği, davalıların ödemekle yükümlü olmadıkları borcu onların rıza ve muva-
fakatları dışında ödeyen davacının bu ödemeyi davalılardan rücuen talep 
edemeyeecği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı 
tarafından temyiz edilmiştir. 

Dava; murisin kredi borcunun tahsili amacıyla başlatılan icra takibi 
sırasında davacının, davalıların miras paylarını da kapsar şekilde ödemiş 
olması nedeniyle, sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca, davalıların 
payına düşen ödemelerin rücuen tahsili istemine ilişkindir. 

Sebepsiz zenginleşmeden sözedilebilmesi için; bir taraf zenginleşirken 
diğerinin fakirleşmesi, zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun neden-
sellik bağının bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir nedene 
dayalı olmaması gerekir.

Borçlar Kanunu'nun konuya ilişkin 61 ve ardından gelen maddelerin-
deki düzenlemelere göre, sebepsiz zenginleşme; geçerli olmayan veya ta-
hakkuk etmemiş yahut varlığı sona ermiş bir nedene ya da borçlu olun-
mayan şeyin hataen verilmesine dayalı olarak gerçekleşebilir.

Sebepsiz zenginleşme bunlardan hangisi yoluyla gerçekleşmiş olursa 
olsun, sebepsiz zenginleşen, aleyhine zenginleştiği tarafa karşı, geri verme 
borcu altındadır.

Bu açıklamalardan sonra; davacının dava konusu tereke borcunu öde-
miş olması nedeniyle davalıların payına düşen bir kısım ödemelerin se-
bepsiz zenginleşme kurallarına göre iadesinin gerekip gerekmeyeceğinin 
tespiti için Medeni Kanunun Miras Hukukuna ilişkin hükümleri üzerinde 
durmak gerekmiştir. 

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 599.maddesine göre; “Mirasçı-
lar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğin-
ce kazanırlar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere 
mirasçılar, mirasbırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı 
haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğ-
ruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu 
olurlar. Aynı Kanunun 641. maddesine göre; mirasçılar, tereke borçla-
rından müteselsilen sorumludurlar. Bununla birliktetereke borcundan 
sorumluluk; dış ilişkide (üçüncü kişilere karşı) müteselsil, iç ilişkide (mi-
rasçılar arasında) miras payı oranındadır. 
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Somut uyuşmazlıkta; taraflar arasında davacının miras bırakanın da-
valıların miras payına denk düşen kısmını da ödediği hususunda bir ih-
tilaf bulunmamaktadır. Uyuşmazlık; davalıların mirasın hükmen reddi 
davası açmalarına rağmen onların payına denk düşen borcu ödeyen dava-
cının, ödediği tutarların iadesini isteyebilip isteyemeyeceği noktasındadır. 

Temyiz incelemesine konu eldeki dava davalıları tarafından, alacak-
lı- Banka aleyhine ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyası 
üzerinden kayden açılmış bulunan mirasın reddi dava dosyası bulundu-
ğu, dosyanın incelenmesi neticesinde; borcun ... tarafından ödenmiş ol-
ması nedeniyle konusuz kalan davanın esası hakkında karar verilmesine 
yer olmadığı kararı verildiği ve kararın 18.03.2019 tarihinde kesinleştiği 
anlaşılmıştır. Şu halde, ortada verilmiş bir mirasın hükmen reddi kararı 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, mirasçı davalıların üçüncü kişilere karşı 
tereke borcu nedeniyle müteselsilen iç ilişkide ise miras payı oranında 
sorumlu olduklarının kabulü gerekir. 

Bu itibarla; yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde davalıların 
mirasçı olmaları ve mirasın hükmen reddine dair hüküm bulunmaması 
nedeniyle murisin kredi borcu nedeniyle müteselsil sorumlu oldukları, 
davacının, davalıların miras payları oranında olan

borç tutarını da ödediğinden davalıların sebepsiz zenginleştikleri gö-
zetilerek, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle 
reddi doğru olmamış, bu husus bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü 
ile HUMK' un 428.maddesi uyarınca hükmün davacı yararına BOZUL-
MASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz eden davacıya 
iadesine, 6100 sayılı HMK'nin geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.
nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 
06.05.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 
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MİRASÇILARIN DAVA HAKLARI • TEREKENİN TEMSİLİ

ÖZET: Tereke alacağı üzerinde mirasçıların iş-
tirak halinde mülkiyeti söz konusu olup tereke 
alacağı için açılacak olan davanın tüm mirasçılar 
tarafından takip edilmesi gerekir.
Bu nedenle bir kısım mirasçılar tarafından açıl-
mış olan davada diğer mirasçıların davaya katıl-
malarının sağlanması veya terekeye temsilci ta-
yin edilmesi gerekir.
Y. 3. HD E. 2019 / 4371 K. 2019 / 7191 T. 26.09.2019

Davacılar, muris ...'in mirasçıları olduklarını, davalının muris ile yap-
tığı 15/01/2012 tarihli sözleşme gereğince dava konusu taşınmazda kiracı 
olduğunu, davalının murisin vefatına kadar kira ödemelerini yapmadı-
ğını, vefatından sonra da mirasçılara herhangi bir ödeme yapmadığını, 
taşınmazı tahliye de etmediğini, biriken 18.000,00 TL kira bedelinin 2/3 
oranında hisselerine düşen miktar için takip başlattıklarını, davalının ise 
hukuka aykırı olarak yaptığı itiraz ile takibin durduğunu bu nedenle da-
valının icra takibine itirazının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davacılara hiçbir borcunun bulunmadığını, davacıların taşın-
mazda diğer mirasçılarla birlikte malik olduklarını, birlikte hareket etme-
lerinin gerektiğini ayrıca kendisinin yapılan vasiyetname gereği taşınmaz-
da 1/4 oranında malik olduğunu, kira bedellerinin ise murisin borcuna 
karşılık olduğunu belirterek gerek usul gerekse esastan davanın reddini 
dilemiştir. 

Mahkemece; iştirak halinde mülkiyet söz konusu olduğundan 
TMK702/2. madde kapsamında her türlü hukuki tasarruf bakımından el-
birliği mülkiyetine konu olan bir malla ilgili elbirliği halindeki maliklerin 
tümü tarafından dava açılması zorunlu olmakla yasal koşulları oluşma-
yan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz 
edilmiştir. 

TMK’ nun 640/2.maddesine göre “mirasçılar terekeye elbirliği ile sahip 
olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi 
saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf 
ederler.” 
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İştirak halinde mülkiyet diğer bir deyişle elbirliği mülkiyetin esasında, 
iştirak halinde mülkiyeti meydana getiren kişilerin hepsinin bir arada hak 
sahibi olmaları yer alır. Bu mülkiyette malikler paydaş değil, ortaktır. 
Tüzel kişiliğe sahip olmayan bu ortaklıkta, hakkın süjesi ortaklık olma-
yıp bir bütün halinde elbirliğiyle hareket etmek zorunda olan ortaklardır 
(MK. md. 640/1). Ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır.

Davada, iştirak halinde mülkiyet gereği miras yoluyla terekeye dahil 
olan taşınmaz ile ilgili kira alacağı talebi, ortaklardan birkaçı tarafından 
dava edilmiş olup, takip konusu alacağın bir kısmı muris zamanında iş-
leyen kira alacağına ilişkin iken, kalan kısmı murisin vefatı sonrası kul-
lanıma aittir. Bu durumda terekealacağı üzerinde mirasçıların elbirliği 
mülkiyeti söz konusu olup, mirasçıların bir kısmı tarafından dava açıl-
ması nedeniyle mirasçılar kendi açtıkları bu davayı yalnız başına yürü-
temeyeceğinden, davanın bütün mirasçılar ile birlikte yürütülmesi gere-
kir. Bu nedenle Mahkemece, açılan iş bu davanın görülebilmesi için diğer 
mirasçıların davaya katılmalarının sağlanması veya TMK.640/3 maddesi 
gereğince terekeye temsilci tayin ettirmesi için davacılara uygun bir süre 
vermesi gerekir. Eğer diğer mirasçılar davaya katılmaz ve yazılı muvafa-
kat da vermezler ise bu durumda davayı açan mirasçıların terekeye bir 
temsilci tayin ettirmesi gerekir (TMK.640/3). Terekeye atanan temsilci, 
bir kısım mirasçının açtığı davaya icazet verirse davayatereke temsilcisi 
tarafından devam edilir. Terekeye temsilci atanması ve tereke temsilci-
sinin davaya devam etmesi halinde de, ayrıca diğer mirasçıların davaya 
katılmalarına veya muvafakatlarının alınmasına gerek yoktur.

Davayı açan mirasçılar, kendisine verilen kesin süreye (HMK md. 94) 
rağmen diğer mirasçıların davaya katılmalarını veya muvafakat etmelerini 
sağlayamaz ve terekeye temsilci de tayin ettiremez veyaterekeye atanan 
temsilci davaya icazet vermezse davanın reddine karar verilir.

Somut olayda, dava konusu taşınmazın muris ...tarafından davalıya ki-
ralandığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Murisin 07.11.2012 
tarihinde vefatı ile geriye mirasçısı olarak davacılar ... ve ... ile dava dışı 
...’ın kaldığı, davanın ise mirasçılardan ... ve ... tarafından kendi payla-
rına düşen alacak talebiyle açıldığı anlaşılmaktadır. Tereke alacağı üze-
rinde mirasçıların elbirliği mülkiyeti söz konusu olduğundan yukarıdaki 
açıklamalar ışığında diğer mirasçının davaya iştiraki ya da muvafakatı 
sağlanmak suretiyle ve ayrıca davacıların muris döneminden kalan kira 
alacağı dışında, mirasçılar arasında yapılan taksim anlaşması olduğu id-
dia edilmekle gerekirse bu konuda davacıların beyan ve delillerinin ibrazı 
sağlanarak araştırma ve inceleme yapılması gerekirken yanılgılı değerlen-
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dirme ile bu işlemler yapılmadan davanın reddine karar verilmesi doğru 
görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hü-
küm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan 
kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacılar yararı-
na BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz 
edenlere iadesine, 6100 sayılı HMK'nin geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı 
HUMK'nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üze-
re, 26.09.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ • TASFİYE İŞLEMLERİ

ÖZET: Adi ortaklığın sona ermesi halinde tasfiye 
yönetici olmayan ortaklar da dahil olmak üzere 
bütün ortakların elbirliğiyle yapılır.
Tasfiye konusunda ortakların anlaşamaması ha-
linde ortaklardan her biri tasfiye görevlisinin ha-
kim tarafından atanmasını isteyebilir.
Tasfiye memurları ortaklığın faaliyet alanına göre 
bir veya üç kişi olabilir.
Tasfiye işlemleri üç aşamada gerçekleştirilir.*
Y. 3. HD E. 2019 / 1824 K .2019 / 9679 T. 04.12.2019

Uyuşmazlık, adi ortaklık ilişkisinin fesih ve tasfiyesine ilişkindir. 

1- Dosya kapsamından; davacı ile davalının, "..." unvanlı iş yerinin iş-
letilmesi ve bunun sonucunda elde edilecek kar ve zararın %50 hisse ile 
paylaşılması konusunda, 05/03/2012 tarihli ortaklık sözleşmesi yapıldığı, 
ortaklık süresinin 5 yıl olarak belirlendiği, davacı ve davalının ortaklı-
ğı münferit imza ile temsile yetkili kılındıkları tespit edilmiştir. Her ne 
kadar sözleşmede her iki taraf da ortaklığı temsile yetkili kılınmışsa da 
davacı, davalının ortaklığı temsile yetkili olduğunu ileri sürmüş, dosya 
kapsamından ise davacının imalat, davalının ise satış alanında görevli ol-
dukları, davalının yönetici ortak olarak hareket ettiği anlaşılmıştır. 

* Gönderen Av. Erol ZEYBEKOĞLU (Antalya Barosu)
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Adi ortaklıkta tarafların birbirlerine karşı adi ortaklıktan doğan so-
rumlulukları ve talep hakları mevcut olup, taraflardan (ortaklardan) bi-
rinin yükümlülüklerini ihlal etmesinin, TBK'nın 639/7. maddesi hükmü 
gereğince adi ortaklığın feshini haklı kılacak nedenlerdendir. Adi ortaklı-
ğın sona erme sebeplerini düzenleyen TBK'nun 639/7. maddesinde "Haklı 
sebeplerin bulunması halinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, 
fesih istemi üzerine mahkeme kararıyla" ortaklığın sona ereceği belirtil-
miştir. Haklı sebeple fesih hakkı mutlak ortaksal bir hak olup, bu hakkın 
ortaklık sözleşmesiyle sınırlandırılması veya tamamen ortadan kaldırıl-
ması olanaksızdır. Gerçekten ortaklar arasındaki ilişkinin devam etmesi-
ni haklı göstermeyecek bazı durumlar ortaya çıkarsa, bu durumda ortak-
ların ortaklığın feshini mahkemeden istemesi mümkündür. Hatta belirli 
süreli ortaklıklarda da sözleşmede belirtilen ortaklık süresinin bitmesin-
den önce haklı sebeple sözleşmenin feshi davası açmak olanaklıdır.

Somut olayda; davacı taraf, davalının sermaye koyma yükümlülüğü-
nü yerine getirmediğini ve ortaklığı temsil yetkisini kötüye kullandığını, 
ödemeleri geciktirerek zarara uğrattığını belirterek, adi ortaklığın haklı 
nedenle feshine dayalı iş bu davayı açmış, davalı ise ortaklığın devamının 
mümkün olmadığını, hükmen tasfiyesinin gerektiğini savunmuştur. Ta-
rafların iradesi adi ortaklığın feshedilmesi hususunda uyuşmuştur.

Bu durum karşısında davanın açıldığı tarih itibariyle sözleşme süresi-
nin sona ermediği ve tarafların haklı fesih hususundaki talepleri dikkate 
alındığında, mahkemece adi ortaklık için kararlaştırılan 5 yıllık sürenin 
dolması nedeni ile TBK' nın 639/5. maddesine dayanarak adi ortaklığın 
kendiliğinden sona erdiğinin tespitine ve adi ortaklığın tasfiyesinin talebi-
nin reddine dair verilen karar isabetsiz olup usul ve yasaya uygun bulun-
mamıştır.

2- Bir ortak tarafından adi ortaklığa ilişkin olan sermaye payının isten-
mesi, ortaklığın faaliyetlerinden dolayı uğranılan zararın veya kar payı-
nın talep edilmesi; aynı zamanda ortaklığın fesih ve tasfiyesini de kapsar. 
Uyuşmazlık, bu bağlamda değerlendirilip, çözüme kavuşturulmalıdır.

Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mal-
larını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleş-
medir. (TBK. 620/1 md.) Adi ortaklık ilişkisi, TBK'nın 639.maddesinde 
sayılan sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer. Bu 
şekilde ortaklığın sona ermesinin başlıca iki sonucu ortaya çıkar. Bunlar-
dan ilki, yöneticilerin görevlerinin sona ermesi, diğeri de ortaklığın tasfi-
yesidir.
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Tasfiye, ortaklığın bütün malvarlığının belirlenip, ortakların birbirleri 
ile alacak verecek ve ortaklıktan doğan tüm ilişkilerinin kesilmesi yoluyla 
ortaklığın sonlandırılması, malların paylaşılması ya da satış yoluyla elden 
çıkarılmasıdır. Diğer bir anlatımla, tasfiye memuru tarafından yapılacak 
bir arıtma işlemi olup; hesap ve işlemlerin incelenip, bir bilanço düzenle-
nerek, ortaklığın aktif ve pasifi arasındaki farkı ortaya koymaktır. 

Tasfiye usulünü düzenleyen Türk Borçlar Kanununun 644.maddesine 
göre; "Ortaklığın sona ermesi hâlinde tasfiye, yönetici olmayan ortaklar 
da dâhil olmak üzere, bütün ortakların elbirliğiyle yapılır. Ancak, ortaklık 
sözleşmesinde, ortaklardan biri tarafından kendi adına ve ortaklık hesa-
bına belirli bazı işlemlerin yapılması öngörülmüşse, bu ortak, ortaklığın 
sona ermesinden sonra da o işlemleri tek başına yapmak ve diğerlerine 
hesap vermekle yükümlüdür.

Ortaklar, tasfiye işlerini yürütmek üzere tasfiye görevlisi atayabilirler. 
Bu konuda anlaşamamaları hâlinde, ortaklardan her biri, tasfiye görevli-
sinin hâkim tarafından atanması isteminde bulunabilir.

Tasfiye görevlisine ödenecek ücret, sözleşmede buna ilişkin bir hüküm 
veya ortaklarca oybirliğiyle verilmiş bir karar yoksa tasfiyenin gerektirdiği 
emek ile ortaklık malvarlığının geliri gözönünde tutularak hâkim tara-
fından belirlenir ve ortaklık malvarlığından, buna imkân bulunamazsa, 
ortaklardan müteselsilen karşılanır.

Tasfiye usulüne veya tasfiye sonucunda her bir ortağa dağıtılacak paya 
ilişkin olarak doğabilecek uyuşmazlıklar, ilgililerin istemi üzerine hâkim 
tarafından çözüme bağlanır.".

Aynı yasanın kazanç ve zararın paylaşımı başlıklı 643. maddesinde 
ise " Ortaklığın borçları ödendikten ve ortaklardan her birinin ortaklığa 
verdiği avanslar ile ortaklık için yaptığı giderler ve koymuş olduğu katılım 
payı geri verildikten sonra bir şey artarsa, bu kazanç, ortaklar arasında 
paylaşılır.

Ortaklığın, borçlar, giderler ve avanslar ödendikten sonra kalan var-
lığı, ortakların koydukları katılım paylarının geri verilmesine yetmezse, 
zarar ortaklar arasında paylaşılır." hükmü yer almaktadır. Katılım payı 
olarak bir şeyin mülkiyetini koyan ortak, ortaklığın sona ermesi üzerine 
yapılacak tasfiye sonucunda, o şeyi olduğu gibi geri alamaz; ancak koydu-
ğu katılım payına ne değer biçilmişse, o değeri isteyebilir. Bu değer belir-
lenmemişse, geri alma, o şeyin katılım payı olarak konduğu zamandaki 
değeri üzerinden yapılır. (TBK' nun 642. md.)
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Keza, aynı yasanın kazanç ve zarara katılma başlıklı 623. maddesine 
göre de; "Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, her ortağın kazanç ve za-
rardaki payı, katılım payının değerine ve niteliğine bakılmaksızın eşittir. 
Sözleşmede ortakların kazanç veya zarara katılım paylarından biri belir-
lenmişse bu belirleme, diğerindeki payı da ifade eder. Bir ortağın zarara 
katılmaksızın yalnız kazanca katılacağına ilişkin anlaşma, ancak katılma 
payı olarak yalnızca emeğini koymuş olan ortak için geçerlidir." hükmünü 
ihtiva etmektedir.

Mahkemece, yukarıdaki yasa hükümlerine göre, öncelikle, ortaklık 
sözleşmesinde bu hususta hüküm bulunup bulunmadığına bakmak, hü-
küm bulunduğu takdirde tasfiyenin sözleşmedeki hükümlere göre yapıl-
masını sağlamak; böyle bir hükmün bulunmaması halinde ise ortakların 
anlaşarak tasfiye memuru belirlemelerini istemek; bu konuda anlaşama-
maları halinde ise hakim tarafından tasfiye işlemini gerçekleştirecek (or-
taklığın faaliyet alanına göre konusunda uzman bir veya üç kişiyi) tasfiye 
memuru olarak re'sen atamak olmalıdır.

Bundan sonra ise, tasfiye işlemleri; hakim tarafından öngörülecek 
üçer aylık (uyuşmazlığın mahiyetine göre süreler uzatılıp kısaltılabilir) 
dönemlerde tasfiye memuru tarafından 3 aşamada gerçekleştirilmelidir.

Birinci aşamada; ortaklığın sona erdiği tarih itibariyle ortaklığın tüm 
malvarlığı (aktif ve pasifi ile birlikte) belirlenmeli, yönetici ve idareci or-
taktan ortaklık hesabını gösterir hesap istenmeli, verilen hesapta uyuş-
mazlık çıktığı takdirde, taraflardan delilleri sorularak toplanmalı, tasfiye 
memurunun belirlediği malvarlığı bilançosu taraflara tebliğ edilmeli, bu 
husustaki itirazları da karşılanıp, toplanacak delillere göre değerlendiril-
melidir.

İkinci aşamada; ortaklığın malvarlığına ilişkin satış ve nakde çevirme 
işlemi (TMK'nın 634. vd. maddelerinde düzenlenen resmi tasfiye işlemi 
kıyasen uygulanmak suretiyle) gerçekleştirilmeli, şayet bu mallar mevcut 
değilse değerleri bilirkişi marifetiyle saptanmalıdır.

Üçüncü ve son aşamada ise; yukarıdaki işlemler sonucu oluşan de-
ğerden, öncelikle ortaklığın borçları ödenmeli ve ortaklardan her birinin, 
ortaklığa verdiği avanslar ile ortaklık için yaptığı giderler ve katılım payı 
geri verilmeli, bundan sonra bir şey artarsa, bu kazanç veya (ortaklığın, 
borçlar, giderler ve avanslar ödendikten sonra kalan varlığı, ortakların 
koydukları katılım paylarının geri verilmesine yetmezse) zarar da belirle-
nerek ortaklara paylaştırılmak üzere son bilanço düzenlenmelidir.
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Bu aşamalardan sonra ise; tasfiye memurunun yaptığı tasfiye işlemi-
nin sonuç bilançosuna göre hakim, (HMK'nin 297.maddesi uyarınca) ta-
rafların hak ve yükümlülüklerini saptayıp, tasfiye işlemini sonlandırmalı 
ve bu doğrultuda hüküm oluşturmalıdır. 

Bu itibarla mahkemece, ortaklığın tasfiyesi için ortaklığın sona erdiği 
tarih itibariyle, ortaklığın harcamalarıyla ilgili yönetici ortak olan davalı-
dan hesap istenmeli, hesap listesinin verilmemesi halinde yönetici orta-
ğın hesap vermekten kaçındığı kabul edilmeli, hesap listesinin üzerinde 
uyuşmazlık çıkması halinde taraflardan delilleri sorularak toplanmalı, 
ortaklığa ait tüm gelir gider hesabı çıkarılmalı, ortaklığın tüm aktif ve 
pasifi kesin olarak belirlenmelidir. Ortaklığın malvarlığına ilişkin, dava 
konusu ortaklığın malvarlığını oluşturan demirbaşların karar tarihine en 
yakın tarih itibariyle değeri belirlenmeli, sonra satış ve nakde çevirme 
işlemleri yapılmalıdır. Konusunda uzman bilirkişi kurulu aracılığıyla ve-
rilen hesap listesinin, sunulan belgeler ile ortaklığın varsa üçüncü kişile-
re veya kurumlara olan borçları ortaklığın aktifinden mahsup edilmeli, 
ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslarla, ortaklık için yapmış 
oldukları masraflar ve vermiş oldukları sermaye iade edildikten sonra ta-
raflar arasındaki sözleşme hükümlerine uygun ortaklara paylaştırılması 
gereken miktar belirlenmeli, bu aşamalardan sonra, tasfiye memurunun 
yaptığı tasfiye işleminin sonuç bilançosuna göre hakim (HMK.297 mad-
de uyarınca) tarafların hak ve yükümlülüklerini saptayıp tasfiye işlemini 
sonlandırmalı ve bu doğrultuda hüküm kurulmalıdır.

Mahkemece, taraflar arasındaki adi ortaklık ilişkisinin yukarıda açık-
lanan sıra ve yöntem izlenmek suretiyle karar tarihine en yakın tarih dik-
kate alınmak suretiyle tasfiye edilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme 
ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup,bozmayı gerek-
tirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci ve ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK' 
un 428. maddesi gereğince taraflar yararına BOZULMASINA, peşin alınan 
temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nin 
Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'un 440. maddesi gereğince ka-
rarın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere, 04/12/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
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MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU • MİRASIN REDDİ

ÖZET: Mirasçılar murisin borçlarından müteselsil 
olarak sorumludur.
Bu nedenle mirası reddetmemiş olan mirasçı mu-
risin borcunun tamamından sorumludur.
Y. 3. HD E. 2019 / 2609 K. 2016 / 9800 T. 09.12.2019

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 599. maddesi uyarınca; " Mi-
rasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gere-
ğince kazanırlar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere 
mirasçılar, mirasbırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer mal varlığı 
haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğ-
ruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu 
olurlar. " 

Aynı Yasanın 610. maddesinde ise ; " Yasal süre içinde mirası reddet-
meyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur." hükmü getirilmiştir. 

TMK'nın "mirasçıların sorumluluğunu" düzenleyen 641. maddesine 
göre; mirasçılar, tereke borçlarından müteselsilen sorumludurlar. Bunun-
la birlikte tereke borcundan sorumluluk; dış ilişkide ( üçüncü kişilere 
karşı ) müteselsil, iç ilişkide ( mirasçılar arasında) miras payı oranındadır. 

Müteselsil sorumluluk; bir kanun hükmü veya irade beyanı dolayısıyla 
borcun tamamının ya da bir kısmının, sorumluların tamamından ya da 
bir kısmından talep edilebildiği, borçlulardan birinin ifası veya ifa yerini 
tutan fiiliyle diğerlerinin bu oranda alacaklıya karşı borçtan kurtuldukları 
bir birlikte borçluluk halidir. 

Türk Borçlar Kanununun 163. maddesinin 2. fıkrasına göre; borçlula-
rın sorumluluğu, borcun tamamı ödeninceye kadar devam eder. 

Somut olayda; taraflar ile davalının murisi ... arasında düzenlenen 
17/04/2010 tarihli harici taşınmaz satış sözleşmesi uyarınca, vasiyete 
konu taşınmazın 178 metrekaresinin 30.000.000 eski TL karşılığında 
davacıya ait olacağının kararlaştırıldığı, taşınmaz bedelinin davacı tara-
fından davalının murisine ödendiği sabittir. Davacı, harici taşınmaz satış 
sözleşmesine istinaden terditli olarak açmış olduğu davada , öncelikle 
tapu iptal ve tescilini, kabul edilmediği takdirde ise taşınmaz rayiç değeri-
nin davalı mirasçıdan tahsilini istemiş olup; alacağın tereke borcu olduğu 
anlaşılmıştır. 
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Hal böyle olunca, mahkemece; yukarıda açıklanan maddi ve hukuki 
olgular çerçevesinde, mirası reddetmeyen davalı mirasçının, davaya konu 
tereke borcundan davacıya karşı müteselsilen sorumlu olduğu dikkate 
alınarak, taşınmaz rayiç değeri olarak belirlenen 12.180,00 TL nin tama-
mının davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken; yanılgılı değerlen-
dirme ile veraset ilamına göre davalı payı oranında belirlenen bedelin da-
valıdan tahsiline yönelik yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı 
olup, bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm, da-
vacı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, ikinci bentte açıklanan 
nedenlerle hükmün HUMK'nın 428.maddesi gereğince davacı yararına 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene 
iadesine, 6100 sayılı HMK'nin geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.
nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre 
içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/12/2019 tarihinde oy 
birliğiyle karar verildi.

MUAYYEN MAL VASİYETİ • MİRASÇI NASBI 
•

MİRASÇI SIFATI

ÖZET: Muayyen mal vasiyetinde lehine vasiyet 
edilen kimse bu hakkını ‘’vasiyetin tenfizi’’ davası 
olarak isimlendirilen dava ile elde edilebilecektir.
Mirasın tümü vasiyet edilen kimsenin ise böyle 
bir dava açmasına gerek yoktur. Mansup mirasçı 
olarak isimlendirilen bu kişinin sulh hukuk mah-
kemesinden mirasçı olduğuna dair belge alması 
yeterlidir.
Y. 3. HD E. 2020 / 337 K. 2020 / 2108 T. 10.03.2020

Davacılar; mirasbırakan Adliye’nin ... Noterliğince düzenlenen 
13/12/1972 tarihli vasiyetnamesi ile ölen kocası ...’dan kalan taşınmaz-
lardaki miras payını babaları ...’e vasiyet ettiğini, mirasbırakan Adliye’nin 
1999 yılında öldüğünü, vasiyetnamesinin ise ... Sulh Hukuk Mahkemesi-
nin 2006/700 Esas sayılı dosyası ile açıldığını, sonrasında babaları ...’in 
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de öldüğünü ileri sürerek; mirasbırakan Adliye’nin vasiyete konu edilen 
taşınmazlardaki miras paylarının ... mirasçıları adına tescilini talep et-
mişler; yargılama sırasında ise miras paylarının ... adına tescilini istemiş-
lerdir.

Davalılar, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece; mirasbırakan Adliye’nin eşi Mahmut’tan miras yolu ile 
intikal eden sekiz adet taşınmazdaki payını oğlu ...’e vasiyet ettiği, vasi-
yetnamenin ...Sulh Hukuk Mahkemesince açılıp okunduğu ve kesinleştiği 
gerekçesiyle; davanın kabulü ile ... adına kayıtlı sekiz adet taşınmazın 
tapu kayıtlarının iptali ile ¼ payın ... Ulca adına, ¾ payın ... adına kayıt 
ve tesciline karar verilmiş; hüküm, bir kısım davalıların temyizi üzerine 
Dairemizce onanmıştır.

Onama ilamına karşı, bir kısım davalılar tarafından karar düzeltme 
isteminde bulunmuştur. 

1-Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme ka-
rarındaki gerekçelere göre, davalıların HUMK'nın 440 ıncı maddesindeki 
yazılı hallerden hiç birisine uymayan sair karar düzeltme isteğinin reddi 
gerekir.

2-4722 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şek-
li Hakkındaki Kanun'un 17 nci maddesi uyarınca; mirasçılık ve mirasın 
geçişi, mirasbırakanın ölüm tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre 
belirlenir.

Mirasbırakan Adliye, 13/04/1999 tarihinde ölmüştür. Bu tarihte yü-
rürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 541 inci maddesine 
göre; kendisine muayyen bir şey vasiyet edilen kimse, bu vasiyeti ifa ile 
mükellef olan varsa ona, yoksa kanuni ve mansup mirasçılara karşı dava 
ikamesi hakkına maliktir.

Buna göre; dava, davacıların mirasbırakanları ... lehine yapılan vasi-
yetnamenin Türk Kanunu Medenisi’nin 541 inci maddesi uyarınca tenfizi 
istemine ilişkindir. 

Mirasbırakan Adliye, davaya konu vasiyetnamesi ile mirasının tama-
mı için (davacıların mirasbırakanı olan) oğlu ...’i mirasçı olarak nasbet-
miştir. Diğer bir anlatımla, vasiyetname; muayyen mal vasiyeti niteliğinde 
olmayıp, mirasçı nasbına ilişkindir (TKM. md. 463). TKM'nın 541 inci 
maddesi uyarınca muayyen mal vasiyetinde lehine vasiyet edilen kimse 
kişisel bir istem hakkı kazanır ve bu hak dava yoluyla talep edilebilir. Uy-
gulamada bu dava vasiyetin tenfizi davası olarak anılmaktadır. TKM’nın 
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541 inci maddesi, muayyen mal vasiyetini kapsayıp mirasçı nasbını kap-
samaz. TKM'nın 540 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; mansup 
mirasçılar mirası, mirasbırakanın ölümü ile kazanırlar. Eş söyleyişle, 
mansup mirasçı, mirasbırakanın ölümü iletereke üzerinde doğrudan ve 
kendiliğinden bir ayni hak kazanır. Bu durumda, mirasbırakandan inti-
kal eden ayni hakların, mirasçı nasbedilen adına tescili için vasiyetin ten-
fizi davasına ve mahkeme hükmüne ihtiyaç yoktur. Mirasçı nasbedilene 
veya bu kişinin mirasçılarına, başvurusu üzerine sulh hukuk mahkemesi 
tarafından TKM’nın 538 (TMK'nın 598) inci maddesi uyarınca mirasçı 
nasbedilmiş olduğunu gösteren mirasçılık belgesi verilmesi yeterlidir. Bu 
nitelikteki belge ile ayni hakların bu kişi adına tapuda (resmi senet düzen-
lenmeksizin tescili) mümkündür (Tapu Sicili Tüzüğü md.20/1-a).

Yukarıda açıklandığı üzere, davacılar; TKM’nın 538 (TMK'nın 598) inci 
maddesi uyarınca sulh hukuk mahkemesinden mirasbırakanları ...’in mi-
rasçı nasbedilmiş olduğunu gösteren mirasçılık belgesi alarak aynı sonu-
ca ulaşabileceğinden, vasiyetin tenfizi talebi ile işbu davayı açmalarında 
hukuken korunmaya değer menfaatleri, diğer bir ifade ile hukuki yarar-
ları bulunmamaktadır.

Buna göre mahkemece; dava şartı olan hukuki yarar yokluğu nedeniy-
le davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile 
vasiyetnamenin tenfizine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırıdır.

Kabule göre de; davanın, lehine vasiyette bulunulan ... mirasçılarından 
sadece bir bölümü tarafından açılmış (diğer mirasçıların davalı olarak 
gösterilmiş) olması nedeniyle, mahkemece terekeye temsilci tayin ettiril-
mesi için süre verilmemiş olması, ayrıca mirasbırakan Adliye’nin kendi-
sinden önce ölen eşi Mahmut adına kayıtlı olan taşınmazların, elbirliği 
mülkiyetine tabi olması nedeniyle mirasbırakan vasiyetçi Adliye adına 
paylı mülkiyete dönüştürülmesi sağlanmadan yazılı şekilde karar veril-
miş olması da doğru değildir.

Ne var ki, mahkeme kararının hukuki yarar yokluğu nedeniyle bozul-
ması gerekirken, zuhulen onandığı yeniden yapılan inceleme sonucunda 
anlaşıldığından, davalıların bu yöne ilişen karar düzeltme isteğinin kabu-
lüne karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalıların sair karar 
düzeltme isteğinin reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle HUMK'nın 
440 ıncı maddesi gereğince davalıların karar düzeltme isteğinin kabulü 
ile Dairemizin 20/03/2019 tarihli ve 2017/12919 Esas 2019/2387 Karar 
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sayılı onama ilamının kaldırılarak hükmün davalılar yararına BOZUL-
MASINA, evvelce alınan temyiz harcı ile peşin alınan karar düzeltme har-
cının istek halinde davalılara iadesine, 10/03/2020 tarihinde oy birliği ile 
karar verildi.



YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

KAZADA KUSUR • CEZA DAVASININ SONUCU

ÖZET: Dosya kapsamından, davalı şirkette ça-
lışan elektrik teknisyenleri ve vardiya amirleri 
hakkında taksirle ölüme neden olma suçu ne-
deniyle ceza yargılamasının yapıldığı, yargılama 
sonucunda sanıkların olayda herhangi bir kusur-
larının bulunmadığı, bu itibarla yüklenen suçtan 
cezalandırılabilmeleri için suçun gerekli yasal 
unsurlarının olayda gerçekleşmediği gerekçe-
siyle beraat kararı verildiği, ancak kararın henüz 
kesinleşmediği anlaşılmaktadır.
Şu durumda, ceza davasının sonucu eldeki da-
vayı etkileyeceğinden, kesinleşmesi beklenmeli 
ve ona göre yapılacak değerlendirme ile karar 
verilmesi gerekirken bu hususun gözetilmemiş 
olması doğru olmamış, bu nedenle Bölge Adliye 
Mahkemesi kararının kaldırılarak İlk Derece Mah-
kemesi kararının bozulması gerekmiştir. 
Y. 4. HD E. 2019/2599 K. 2020/1135 T. 05.03.2020

Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... tarafından, davalı ... AŞ aleyhi-
ne 03/12/2015 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi 
ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama so-
nunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 19/06/2018 günlü karara 
karşı tarafların istinaf başvurusu üzerine yapılan incelemede; taraf vekil-
lerinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b.1. maddesi gereğince esas-
tan reddine dair verilen 18/06/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi 
taraf vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne 
karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dos-
ya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

Dava, taksirle ölüme neden olma eylemi nedeniyle maddi ve manevi 
tazminat istemine ilişkindir. 
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Davacılar vekili, müvekkillerinin desteği olan ... Cumhuriyeti vatandaşı 
...’in olay günü iş çıkışında, bisiklet ile seyir halindeyken bisikletin peda-
lının kopuk vaziyetteki elektrik tellerine dolanması ve elektrik çarpması 
sonucu kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini, meydana gelen ölüm nedeniy-
le davalı kurum çalışanlarının kusurlu olduğunu ve haklarında ... 7. Asli-
ye Ceza Mahkemesinin 2015/79 esas sayılı dosyası ile ceza yargılamasının 
yapıldığını, müteveffanın eşi, çocukları ve anne-babası olan davacıların 
meydana gelen ölüm nedeniyle maddi ve manevi yönden zarara uğradık-
larını belirterek desteğin ölümü nedeniyle oluşan maddi ve manevi tazmi-
natın tahsili isteminde bulunmuştur.

Davalı, kazanın meydana geldiği günde ... ili ve çevresinde fırtına afeti 
meydana geldiği ve birçok binanın hasar gördüğünü, davalı şirketin elekt-
rik dağıtım şebekelerinde de büyük hasarın meydana geldiğini, birçok 
mahallede elektrik telinin kopma vakasının yaşandığını, davalı şirketin 
yaşanan ölüm olayında mücbir sebep nedeniyle kusurunun olmadığını 
belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, alınan kusur ve hesap raporları neticesinde, maddi ve 
manevi tazminatın kısmen kabulüne karar verilmiş, karara karşı taraf 
vekillerince istinaf talebinde bulunulmuştur.

Bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda, ilk 
derece mahkemesince açıklanan ve benimsenen nedenlerle dosya içeriği-
ne, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve 
delillerin takdirinde ve değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmama-
sına göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olmasında, usul ve 
esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmadığı gerekçesiyle tarafla-
rın istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan 
reddine karar verilmiş; hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamından, davalı şirkette çalışan elektrik teknisyenleri 
ve vardiya amirleri hakkında ... 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/79- 
2017/27 sayılı kararı ile taksirle ölüme neden olma suçu nedeniyle ceza 
yargılamasının yapıldığı, yargılama sonucunda sanıkların olayda herhan-
gi bir kusurlarının bulunmadığı, bu itibarla yüklenen suçtan cezalandırı-
labilmeleri için suçun gerekli yasal unsurlarının olayda gerçekleşmediği 
gerekçesiyle beraat kararı verildiği, ancak kararın henüz kesinleşmediği 
anlaşılmaktadır.

Şu durumda, ceza davasının sonucu eldeki davayı etkileyeceğinden, 
kesinleşmesi beklenmeli ve ona göre yapılacak değerlendirme ile karar 
verilmesi gerekirken bu hususun gözetilmemiş olması doğru olmamış, bu 
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nedenle Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılarak İlk Derece Mah-
kemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi 
kararının HMK 373/1. maddesi gereğince KALDIRILMASINA ve İlk De-
rece Mahkemesi kararının HMK 371. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 
dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye 
Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE ve temiz eden tarafından peşin alınan 
harcın istek halinde geri verilmesine 05/03/2020 gününde kesin olarak oy 
birliğiyle karar verildi. 

ZARAR • KUSUR ORANININ TESPİTİ

ÖZET: Dava, tacirler arası haksız eylem nedeniyle 
maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, 
davalı şirket tarafından yapılan kazı çalışmaları 
sırasında doğal gaz boru hattına verilen zararın 
ortaya çıkarılması için bu konuda rapor alınması 
gerekmektedir.
Y. 4. HD E. 2016/14091 K. 2019/4447 T. 08.10.2019 

Davacı ... Hatları ile Petrol Taşıma AŞ vekili Avukat ... ... tarafından, 
davalılar ... Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (...) ve ... aleyhine 
21/06/2013 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle mad-
di tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; 
davanın kısmen kabulüne dair verilen 20/04/2016 günlü kararın Yargı-
tayda duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekilleri tarafından, du-
ruşmasız olarak incelenmesi de davacı vekili tarafından istenilmekle 
daha önceden belirlenen 08/10/2019 duruşma günü için yapılan tebligat 
üzerine duruşmalı temyiz eden davalılardan ... Genel Müdürlüğü vekili 
Avukat ... ... ve ... vekili Avukat ... ile karşı taraftan davacı şirket vekili 
Avukat ... geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan 
temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların 
sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bil-
dirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazır-
lanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.  
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerekti-
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rici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik gö-
rülmemesine göre davacının tüm, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalıların diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde; dava, tacirler 
arası haksız eylem nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahke-
mece, istemin kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı-
lar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili; davalı şirket tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasın-
da doğal gaz boru hattına zarar verildiğini, hasar neticesinde doğal gaz 
kaybı meydana geldiğini, hasarın onarılması için malzeme, işçilik, araç 
ve bir takım giderler yapılmak zorunda kalındığını belirterek uğranılan 
maddi zararın giderilmesi isteminde bulunmuştur.

Davalılar; davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece; davalı şirketin diğer davalı ... Genel Müdürlüğü ile im-
zalamış olduğu sözleşme kapsamında yapmış olduğu kazı çalışma-
ları sırasında davacı şirkete ait doğalgaz boru hattına zarar verdiği, 
hasar nedeniyle ve davacı tarafından yapılan tamir çalışmaları sırasın-
da çalışmaların devamı için boruların boşaltılması nedeniyle doğalgaz 
kaybı oluştuğu, yine hasar çalışmaları sırasında davacı tarafça işçi ve 
araç çalıştırıldığı, doğalgaz boru hattı üzerinde uyarı levhaları bulun-
duğu, buna rağmen davacıya bilgi verilmeksizin çalışma yapılarak ve-
rilen zarar nedeniyle davalı şirketin zarardan %100 oranında sorum-
lu olduğu, diğer davalı ... Genel Müdürlüğünün TBK’nin 66. maddesi 
uyarınca adam çalıştıran sıfatıyla sorumlu olduğu ve davacının dava ko-
nusu zararlandırıcı eylem nedeniyle sadece gerçek zararını isteyebileceği 
gerekçesiyle istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamından; davalı şirket ile diğer davalı ... Genel Müdürlü-
ğü arasında İçme Suyu Şebeke ve Evsel Bağlantılar İnşaatı İşine ilişkin 
sözleşme imzalandığı, şirket tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında 
doğalgaz boru hattına zarar verildiği, boru hattındaki patlak nedeniyle ha-
vaya karışan doğalgaz vanaları kapatılarak borunun içindeki doğalgazın 
havaya bırakılması nedeniyle doğalgaz kaybı meydana geldiği, doğalgaz 
boru hattında iki gün gaz kesintisinin yaşandığı, buna ilişkin mücbir se-
bep başlangıç ve bitiş belgelerinin ... Ticaret Odası tarafından düzenlendi-
ği ileri sürülerek doğalgaz kaybı bedeli istendiği, mahkemece hükme esas 
alınan bilirkişi raporunda ise doğalgaz kaybı bedelinin nasıl hesaplandı-
ğına ilişkin yeterli değerlendirme ve açıklama yapılmadan davacı tarafın 
bildirdiği tutar esas alınmak suretiyle zarar miktarının hesaplandığı an-
laşılmaktadır.
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Şu durumda, davaya konu edilen zarar kalemlerinden doğalgaz kaybı 
bedeline ilişkin hükme esas alınan bilirkişi raporunun yeterli ve denetime 
elverişli olmaması nedeniyle içerisinde hesap bilirkişisi, makine mühen-
disi ve kimya mühendisinin de yer alacağı yeni bilirkişi heyetinden dosya-
daki tüm bilgi ve belgeler gözetilerek yeniden rapor alınması ve doğalgaz 
kaybına ilişkin zarar miktarının belirlenmesi gerekir. Açıklanan neden-
lerle eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı biçimde karar verilmiş 
olması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ

Temyiz edilen kararın yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle 
davalılar yararına BOZULMASINA, davacının tüm, davalıların diğer tem-
yiz itirazlarının (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle reddine ve davalılar 
yararına takdir olunan 2.037,00 TL duruşma avukatlık ücretinin dava-
cıya yükletilmesine, davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri 
verilmesine 08/10/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi. 
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YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU • ZARAR KALEMLERİ 

ÖZET: Borçlar Kanunu’nun 46. maddesinde be-
lirtilen “bütün masraflar” deyimi çok geniş kap-
samlıdır. Bu giderlere, zarara uğrayanın katlan-
mak zorunda kaldığı bütün giderler dahildir. Bu 
bakımdan, davacının tedavi gideri istemi, yapıl-
mış olan tedavilere ilişkin ödemeleri içerdiği gibi, 
ileride yapılacak estetik ameliyat ödemelerini de 
kapsamaktadır. Şu halde; mahkemece yukarıda 
açıklanan hususlar gözetilerek, uzman hekimden 
rapor alınmak suretiyle davacının yaralanmaya 
bağlı kolunda oluştuğunu ileri sürdüğü yara izi 
nedeniyle estetik müdahalenin gerekli olup ol-
madığı ve gerekli ise ne kadar masrafla karşıla-
nabileceği hususları tespit edilerek oluşacak so-
nuca göre hüküm kurulması gerekir. 
Y. 4. HD E. 2017/479 K. 2019/5762 T. 03.12.2019 

Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğer-
leri aleyhine 20/08/2009 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniy-
le maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonun-
da; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 12/07/2016 günlü 
kararın Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili tarafın-
dan, duruşmasız olarak incelenmesi de davalılar ... Mühendislik Mimarlık 
İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve ... vekilleri tarafından süresi içinde iste-
nilmekle, daha önceden belirlenen 03/12/2019 duruşma günü için yapılan 
tebligat üzerine duruşmalı temyiz eden davacılar vekili Avukat ... ile karşı 
taraftan davalılardan ... ve diğerleri vekili Avukat ... geldiler, diğer davalı-
lar adlarına gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu an-
laşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunan-
ların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği 
bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hâkimi tarafından hazır-
lanan rapor ile dosya içerisindeki kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü. 
1-Davacılar vekilinin davalılardan ... Mimarlık ve Dekorasyon San. ve Tic. 
Ltd. Şti. ile ...’a yönelik temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede; 
Davacılar vekili davalılar ... Mimarlık ve Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
ve ...’a yönelik temyiz isteminden 01/12/2016 tarihli dilekçesiyle feragat 
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ettiklerini bildirdiğinden, davacılar vekilinin bu davalılara yönelik temyiz 
isteminin feragat nedeniyle reddine karar verilmesi gerekmiştir. 

2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik 
görülmemesine göre davalılar ... şirketi ile ...’nun ve davacıların davalı-
lardan ...’a yönelik tüm, davacıların davalılardan yapı malikleri ... ve ... 
mirasçıları ..., ... ve ... (... dışındaki) ile diğer davalılar ... Ltd. Şti. ve ...’ya 
yönelik aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları redde-
dilmelidir. 

3-a)Davacıların davalılar ... ve ... mirasçıları ..., ..., ...’ye (... dışındaki) 
yönelik diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde; 

Dava, haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine iliş-
kindir. Mahkemece, davacı ...’ün maddi ve manevi tazminat istemlerinin, 
davacılar ... ve ...’ün manevi tazminat istemlerinin davalılar ... Ltd. Şti, ... 
Ltd. Şti, ... ve ... yönünden kısmen kabulüne, diğer davalılar yönünden 
istemlerin reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile davalılar ... 
Şirketi ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacılar vekili; müvekkili ...’ün 21/08/2008 tarihinde kaldırımda yü-
rüdüğü sırada davalılardan ... ve ...’nin maliki bulunduğu binanın altıncı 
ve en üst katından düşen pencere camının kolunu kesmesi nedeniyle ağır 
yaralandığını, yapı maliklerinin 6. katta bulunan dairelerinin dekorasyon 
işlerini davalılardan ... Ltd. Şti.›ne verdiğini, bu firmanın da kolon güçlen-
dirme işlerini diğer davalı ... şirketine verdiğini, her iki firmanın şantiye 
sorumluları hakkında açılan ceza davasında cezalandırılmalarına karar 
verildiğini, davalılardan ... ve ...’nin yapı maliki, davalı şirketlerin tadilat 
işlerini yapan firmalar olmaları, davalılar ... ve ...’ın dairelerde yapılan 
işlere dair iş talimatlarını vermeleri, davalı ...’nun olay esnasında tadilata 
konu dairelerde çalışmakta olması nedeniyle sorumluluklarının bulun-
duğunu belirterek, davacı ... yönünden oluşan maddi ve manevi zararın 
ve diğer davacılar yönünden oluşan manevi zararın davalılardan müştere-
ken ve müteselsilen tazmini isteminde bulunmuştur. Yargılama sırasında 
davalı ...’nin vefatı üzerine davacılar vekili mirasçı ... (...)’nin mirastan 
feragat sözleşmesi bulunduğunu belirterek, ... mirasçıları ..., ... ve ...’nin 
davaya dahil edilmesini istemiş, diğer mirasçı ...’nin ise halihazırda davalı 
konumunda olduğunu beyan etmiştir. 

Davalılar, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 

Mahkemece, benimsenen 30/03/2015 tarihli kusur raporu uyarınca, 
kusurları bulunmaması nedeniyle davalı yapı malikleri ..., ... mirasçıları 
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ve ... şirketinin yetkilisi, ortağı ve genel müdürü olan davalı ... yönünden 
davanın esastan reddine, olayda kusurlu bulunan davalılar ... şirketi, ... 
şirketi, ... ve ... yönünden davacı ...’ün maddi ve manevi tazminat istemle-
rinin ve davacılar ... ve ...’ün manevi tazminat istemlerinin kısmen kabu-
lüne karar verilmiştir. 

Olay tarihinde yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 58. 
(6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 69.) maddesi ile “bir binanın veya 
diğer yapı eserlerinin malikleri, bunların yapımındaki bozukluklardan 
veya bakımındaki eksikliklerden” sorumlu ve bir kusurları söz konusu 
olmaksızın “doğan zararı gidermekle yükümlü” tutulmuşlardır. Yapı ese-
rinin maliki, bunların hiç kimse ve hiçbir şey için tehlike taşımayacak şe-
kilde yapılmasını ve işlemesini garanti etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, 
bir yapı eserinde herhangi bir yapım bozukluğu olmasa bile, ek güvenlik 
ve koruma tertibatının bulunmaması, yine de bir bakım eksikliği sayılır. 
Yapı sahibinin sorumluluğu, bir bina ya da diğer bir inşa eserinin bizatihi 
kendisinden kaynaklanan bir nedenle oluşan zarardan sorumluluğu kap-
samaktadır. Bu sorumluluk, objektif özen yükümlülüğüne aykırılıktan 
doğan “ağırlaştırılmış” bir kusursuz sorumluluk halidir. Bu sorumluluğa 
öğretide “kusursuz sorumluluk” veya daha geniş tanımıyla “kusura da-
yanmayan nesnel sebep sorumluluğu” denilmektedir. 

Sorumlu kişi veya işletmenin, kusurlu olup olmaması, özen ödevini ye-
rine getirip getirmemesi, işletme veya nesnede (şeyde) bir bozukluk veya 
noksanın bulunup bulunmaması, meydana gelen zararın tazmin borcu 
yönünden bir etkiye sahip değildir. Zira bunların sebep oldukları zarar-
larda, kusurun bulunup bulunmadığı ya da rolünün olup olmadığı çoğu 
zaman bilinemediği veya ispat edilemediği gibi sorumlu kişi veya işletme, 
her türlü özeni gösterse, gözetim ve denetim ödevini yerine getirse, gerekli 
bütün tedbirleri alsa bile, gene çoğu zararın meydana gelmesini önlemek 
mümkün değildir. Bu sebeple sorumluluğun bağlandığı olgu ile zarar ara-
sında uygun illiyet bağı kurulduğu zaman, sorumluluk da gerçekleşmiş 
olacağından, bu işletme veya nesnelerin sahip veya işletenleri, bunların 
sebep oldukları zararı gidermek zorundadır. 

Burada malike kurtuluş kanıtı sunma olanağı tanınmamıştır. Malik, 
ancak illiyet bağını kesen sebeplerin (mücbir sebep, zarar görenin kendi 
kusuru, üçüncü kişinin ağır kusuru gibi) varlığı durumunda sorumluluk-
tan kurtulabilir. Ayrıca bina veya yapı eseri malikinin sorumluluğu kusur 
aranmayan bir sorumluluk olduğu için, malikin kusursuzluğunu ispat ile 
sorumluluktan kurtulması mümkün olmadığı gibi, varsa kusurunun de-
recesi de tazminatın belirlenmesinde önem taşımaz. Fakat, bina malikinin 
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zararın meydana gelmesinde kusuru var örneğin bina ile hiç ilgilenmemiş 
ise, tazminatın indirilmesini gerektiren sebepler bulunsa bile, fazladan 
(munzam) kusur bu indirime engel olabilir. Keza zarardan sorumlu olan 
başka kişiler de varsa, fazladan kusur rücuda da rol oynayabilir. 

Davaya konu olayda; davacılardan ...’ün kaldırımda yürürken, davalı 
yapı maliklerine ait apartmanın 6. katından düşen pencere camının kolu-
na çarpması sonucu yaralandığı anlaşılmakla, malik olan davalılar, dava-
cının zararından 818 sayılı BK’nun 58. maddesi (6098 sayılı TBK’nun 69. 
maddesi) gereğince kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca sorumludurlar. 
Mahkemece, bu yön gözetilmeyerek, yazılı gerekçe ile davalı yapı malikleri 
yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bu 
nedenle bozulması gerekmiştir. 

b)Davacıların davalılar ... Ltd. Şti. ve ...’ya yönelik diğer temyiz itiraz-
larına gelince;

Davacılardan ..., maddi tazminat kapsamında yaralanma nedeniyle 
kolundaki yara izi için yapacağı estetik tedavi giderlerine ilişkin zararını 
da talep etmiş, mahkemece davacının bu talebi hakkında değerlendirme 
yapılmamış, olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmamıştır. 

Sorumluluğu doğuran olayın, zarar görenin vücut bütünlüğünü ihlal 
etmesi hali, olay tarihinde yürürlükte olan 818 sayılı BK’nun 46/1. mad-
desinde özel olarak hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince “Cismani 
bir zarara düçar olan kimse külliyen veya kısmen çalışmaya muktedir 
olamamasından ve ileride iktisaden maruz kalacağı mahrumiyetten tevel-
lüt eden zarar ve ziyanını ve bütün masraflarını isteyebilir.” Bu hüküm 
gereğince, vücut bütünlüğünün ihlali halinde mağdurun malvarlığında 
meydana gelmesi muhtemel olan azalmanın ve dolayısıyla maddi zararın 
türleri; masraflar, çalışma gücünün kısmen veya tamamen kaybından do-
ğan zararlar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar şeklin-
de düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu’nun 46. maddesinde belirtilen “bütün 
masraflar” deyimi çok geniş kapsamlıdır. Bu giderlere, zarara uğrayanın 
katlanmak zorunda kaldığı bütün giderler dahildir. Bu bakımdan, davacı-
nın tedavi gideri istemi, yapılmış olan tedavilere ilişkin ödemeleri içerdiği 
gibi, ileride yapılacak estetik ameliyat ödemelerini de kapsamaktadır. 

Şu halde; mahkemece yukarıda açıklanan hususlar gözetilerek, uzman 
hekimden rapor alınmak suretiyle davacı ...’ün yaralanmaya bağlı kolun-
da oluştuğunu ileri sürdüğü yara izi nedeniyle estetik müdahalenin gerek-
li olup olmadığı ve gerekli ise ne kadar masrafla karşılanabileceği husus-
ları tespit edilerek oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, 
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bu yönün incelenmemesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması 
gerekmiştir. 

SONUÇ

Temyiz edilen kararın yukarıda (3/a-b) nolu bentte açıklanan nedenler-
le davacılar yararına BOZULMASINA, davalılar ... Ltd. Şti. ve ...’nun tüm, 
davacıların davalılardan ...’a yönelik tüm, davacıların davalılardan yapı 
malikleri ... ve ... mirasçıları ..., ..., ...’ye (... dışındaki) ve davalılar ... Ltd. 
Şti. ve ...’ya yönelik diğer temyiz itirazlarının (2) nolu bentte gösterilen 
nedenlerle reddine, davacıların davalılardan ... Mimarlık Şirketi ve ...’a 
yönelik temyiz isteminin ilk bentte belirtilen nedenle reddine ve davacılar 
yararına takdir olunan 2.037,00 TL duruşma avukatlık ücretinin davalı 
..., ... ve ... Mimarlık ve Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.›nden gayri dava-
lılara yükletilmesine, davacılardan peşin alınan harcın istek halinde geri 
verilmesine 03/12/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

MÜVEKKİLİN ÖLÜMÜ • VEKALET SÖZLEŞMESİ
•

GEÇERSİZ İŞLEMLER

ÖZET: Vekalet sözleşmesi taraflardan birinin ölü-
mü ile sona erer.
Bu nedenle ölmüş kişinin vekili tarafından veri-
len temyiz dilekçesinin geçerli olduğundan söz 
edilemez.
Y. 8. HD E. 2018 / 10662 K. 2018 / 14955 T. 04.07.2018

Davacı vekili, vekil edeninin davaya konu 22 ve 23 parsel sayılı taşın-
mazları, davalılardan ...’tan noterde düzenlenen 2002 tarihli sözleşme ile, 
diğer davalılardan ise haricen düzenlenen 2003 tarihli protokol ile satın 
aldığını, ancak tapu devirlerinin yapılmadığını açıklayarak, davaya konu 
taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile vekil edeni adına tesciline, olmaz 
ise, 60.000 TL maddi, 40.000 TL manevi tazminat ile 20.000 USD anlaş-
madan dönme tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Davalılardan ... davaya cevap vermemiş, diğer davalılar ise haricen ya-
pılan taşınmaz satışının geçerli olmayacağı gerekçesi ile davanın reddini 
savunmuştur. 

Mahkemece, “Davacının davalı ... yönünden davasının kısmen kabul 
kısmen reddi ile; 20.000 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek 
yasal faizi ile birlikte davalı ...’tan tahsil edilerek davacıya verilmesine, 
diğer tüm taleplerinin reddine, davacının diğer davalılar yönünde açmış 
olduğu tüm davaların reddine” karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı 
vekili ile davalılardan ... vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Dava, haricen satışa dayalı tapu iptali ve tescil, olmaz ise maddi mane-
vi tazminat isteğine ilişkindir. 

1-Yargılama sırasında davalılardan ... vefat etmiş, ölüm ile davalı ... ile 
vekili Av.... arasındaki vekalet ilişkisi sona ermiştir. Mahkeme kararının 
... mirasçılarına tebliği neticesinde ise, mirasçılar tarafından karar temyiz 
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edilmemiştir. Her ne kadar, ölüm tarihinden sonra ... vekili tarafından 
dosyaya temyiz dilekçesi ibraz edilmiş ise de az yukarıda açıklandığı üze-
re, ölüm ile vekalet ilişkisi sona erdiğinden davalı ... açısından geçerli bir 
temyiz talebi bulunmamaktadır. 

2-Davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; Dosya 
muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mev-
cut deliller Mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir 
isabetsizlik bulunmadığına göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde 
görülmemiştir. 

SONUÇ

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları mündere-
catına, mevcut deliller Mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve 
takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, davacı vekilinin yerinde ol-
mayan temyiz itirazlarının reddi ile Usul ve Kanuna uygun olan hükmün 
ONANMASINA, taraflarca HUMK’un 440/1 maddesi gereğince Yargıtay 
Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzelt-
me isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz eden 
...’a iadesine, 27,70 TL peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 
8,20 TL’nin temyiz eden davacıdan alınmasına, 04.07.2018 tarihinde oy-
birliğiyle karar verildi.

KİRALAYANIN ÖLÜMÜ • KİRA SÖZLEŞMESİ

ÖZET: Kira sözleşmesi usulüne uygun bir fesih 
bildirimi veya mahkeme kararı yada kiralanan şe-
yin yok olmasıyla sona erer.
Bu duruma göre kiralayanın ölümü halinde tüm 
mirasçıları kendiliğinden ‘’kiralayan’’ sıfatını ka-
zanırlar ve kira sözleşmesi devam eder.
Y. 8 HD. E. 2018 / 14597 K. 2019 / 7326 T. 11.09.2019

Dava, elbirliği mülkiyetine tabi taşınmaza vaki elatmanın önlenmesi ve 
ecrimisil istemine ilişkindir. Mahkemece, el atmanın önlenmesi davası-
nın açılmamış sayılmasına, davacıların açtığı ecri misil davasının reddine 
karar verilmiş olup hükmün davacılar tarafından temyiz edilmesi üzeri-
ne Dairemizin 11.06.2018 tarihli ve 2018/6258 Esas, 2018/13905 Karar 
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sayılı ilamı ile “...dava konusu 735 ada 16 parsel sayılı taşınmazın dava-
cıların murisi ... adına kayıtlı olduğu, murisin vefat tarihinin 09.08.2007 
olduğu, dava dışı M. hariç tüm mirasçıların davada davacı olarak yer al-
dığı, dosya içerisinde yer alan 01.05.2005 tarihli kira sözleşmesinin in-
celenmesinde; muris ... ve davalı arasında yapıldığı, kira süresinin 3 yıl 
olduğu, 01.05.2008 tarihli kira sözleşmesinin incelenmesinde; dava dışı 
ME ve davalı arasında yapıldığı, kira süresinin 2 yıl olduğu, 10.04.2014 
tarihli duruşmada davacılar vekilinin el atmanın önlenmesine yönelik ta-
leplerinden vazgeçtiklerini beyan ettiği anlaşılmaktadır. Davalının elbirliği 
maliklerinden yalnızca biri ile kirasözleşmesi yapmakla kötüniyetli oldu-
ğunun ve her bir ortağın veraset ilamındaki payı oranında ecrimisil talep 
edebileceğinin kabulü gerekir. Her ne kadar dava dışı M.’nin yaptığı kira 
sözleşmesi geçersiz ise de bu husus dava konusu yapılmaktan vazgeçil-
miştir. 

Hal böyle olunca, ecrimisil istemi yönünden yukarıda yazılı ilkelere 
göre inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, ya-
zılı gerekçe ile sonuca gidilmesi doğru değildir. ” denmekle bozulmuştur. 
Davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi talep edilmiştir.

Çekişme konusu 16 parsel sayılı taşınmazın davacıların murisi ... adı-
na kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Kayıt maliki tarafından 01/05/2005 
başlangıç tarihli ve üç yıl süreli yazılı kira sözleşmesi ile davalı şirkete 
kiraya verildiği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamak-
tadır. Geçerli olan bir kira sözleşmesi ya tarafların birbirine uygun fesih 
bildirimi ile ya mahkeme kararı ile ya da kiralananın yok olması ile sona 
erer. Kayıt maliki ...’nin 09/08/2007 tarihinde vefat etmesi ile tüm miras-
çıları kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanırlar. Mirasçılardan biri ta-
rafından murisin ölümünden sonra yapılan kira sözleşmesi, kayıt maliki 
ile yapılan 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesini sona erdirmez.

Hal böyle olunca davalının dava konusu taşınmazı 01/05/2005 başlan-
gıç tarihli kira sözleşmesinedayanarak kiracı sıfatıyla kullandığı bu se-
ferki incelemeden anlaşılmakla davalı vekilinin karar düzeltme isteminin 
kabulü ile Dairemizin 11.06.2018 tarihli ve 2018/6258 Esas,2018/13905 
Karar sayılı kararının kaldırılmasına karar verilerek Afyonkarahisar 
1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 10/04/2014 tarihli ve 2013/171 Esas, 
2014/229 Karar sayılı kararının temyiz incelemesine geçildi:

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları mündereca-
tına, mevcut deliller Mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve tak-
dirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre yerinde olmayan temyiz itirazla-
rının reddi ile Usul ve Kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, peşin 
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alınan karar düzeltme harcının istek halinde davalıya iadesine, 25,20 TL 
peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 19,20 TL’nin temyiz eden 
davacılardan alınmasına, 11.09.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIŞI SÖZLEŞMESİ
•

TARAFLARIN BORÇLARI

ÖZET: Yasanın öngördüğü resmi şekil şartına 
uyulmaksızın yapılmış olan taşınmaz satış söz-
leşmesi geçerli olmayacağından mülkiyetin devri 
sonucu da doğurmayacaktır.
Bu nedenle taraflar sebepsiz zenginleşme hü-
kümlerine göre aldıklarını iade edeceklerdir.
Satış bedelinin iade edilmesinde denkleştirici 
adalet ilkesi uyarınca satış bedeli güncelleştirile-
rek iade edilecektir.
Bu durumda satış bedelini iade etmemiş olan ta-
rafın ödemeyi yapmış olan diğer taraftan ecrimi-
sil talep etmesi mümkün değildir.*
Y. 8. HD E. 2016 / 4776 K. 2019 / 10333 T. 14.11.2019

Davacı vekili, 04/11/1980 tarihli gecekondu enkaz satış senedi ve zil-
yetliğin devri sözleşmesi gereğince 2 katlı evin zemin kattaki gecekondu 
binası, arsa vs mütemmim cüzleri ile birlikte 95.000,00 TL bedelle mü-
vekkili tarafından satın alındığını ve zilyetliğin müvekkiline devredildiğini, 
tapu kaydına 64 numaralı binanın müvekkiline ait olduğu şerhinin dü-
şüldüğünü, buna rağmen ortaklığın satış sureti ile giderilmesi davasında 
bina bedelinin davalılara payları oranında ödenmesine karar verildiğini 
belirterek tapunun iptali ile belirlenecek bölümün müvekkili adına tesci-
lini, olmadığı takdirde taşınmaz bedelinin, bu da olmadığı takdirde muh-
tesat bedelinin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

* Yargıtay 8.HD. 22.11.2018 T.2018/14980-2018/19070 ve 13.11.2018 T. 2018/12311-
201818452 sayılı Kararları da aynı doğrultudadır.
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Davalı ..., ..., ... vekili cevap dilekçesinde; ortaklığının giderilmesi dos-
yasında verilen kararın Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiğini, 
dava konusu taşınmazın ...ve kendileri tarafından satın alındığını belirte-
rek, davanın reddini savunmuşlardır.

Davalı ... Belediyesi vekili cevap dilekçesinde; dava konusu taşınmazın 
müvekkili idare adına kayıtlı olmadığını, sözleşmenin diğer davalılar ile 
davacı arasında yapıldığını, müvekkili idare ile bir ilgisinin olmadığını 
beyanla müvekkili idare adına açılan davanın pasif husumet yokluğundan 
reddini savunmuştur. 

Mahkemece, davalı ... yönünden davanın pasif husumet yokluğundan 
reddine, diğer davalılar yönünden esastan reddine karar verilmesi üzeri-
ne; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, haricen satın almaya dayalı tapu iptal ve tescil , mümkün olma-
dığı takdirde rayiç bedelin tahsili, mümkün olmadığı takdirde muhdesat 
bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

1. Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münde-
recatına, mevcut deliller Mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve 
takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre davacı vekilinin aşağıdaki 
bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2. Davacı vekilinin davalılar ..., ..., ... ve ...’a yönelik alacağa ilişkin 
temyiz itirazlarına gelince ; 

Davacı, iptal ve tescile ilişkin isteğinin kabul edilmemesi halinde ra-
yiç bedelin tahsili mümkün olmadığı takdirde muhdesat bedelinin tahsili 
talebinde bulunmuştur. Kural olarak, 10.07.1940 tarihli ve 2/77 sayılı 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre harici satışın hüküm ifade et-
memesi durumunda taraflar verdiklerini geri alabilirler. Bilindiği üzere 
geçerli bir sebebe dayanmaksızın bir kişinin mal varlığından diğerinin 
mal varlığına kayan değerlerin eksiksiz iadesi denkleştirici adalet düşün-
cesine dayanır. Denkleştirici adalet ilkesi ise, haklı bir sebep olmaksızın 
başkasının mal varlığından istifade ederek kendi mal varlığını artıran ki-
şinin elde ettiği bu kazanımı geri vermek zorunda olduğunu ve eski hale 
getirmede mal varlığında artış olan tarafın yükümlülüğünün bulunduğu-
nu ifade eder.

Yine, 07.06.1939 tarihli 1936/31 ve 1939/47 sayılı Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Kararında da, “Taşınmazın haricen satışına ve satış vaadi-
ne ilişkin muameleler kanunen geçerli bulunmamış ise de, satıcının bu 
işte görevli memur önünde ferağın icrasını ve aksi takdirde almış olduğu 
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bedelin geri verileceğini taahhüt etmiş ve alıcıyla aralarında kararlaştı-
rılmış bulunan bedeli bu şartla satıcıya vereceğini üstlenmiş ise, bu gibi 
uyuşmazlıklar Borçlar Kanunu’nun 125. maddesine göre on yıllık zama-
naşımına bağlıdır. Zamanaşımı süresinin başlangıcı, ferağdan dönme ve 
vazgeçme tarihidir” denilmektedir. Şu halde, satıcı geçerli bir sözleşme 
yapmadığı takdirde aldığı satış bedelini geri vermeye mecburdur. Bu ne-
denle alıcı, satıcının ferağ vermesini bekler. Ferağ verme yönündeki ümidi 
kesildiği takdirde, verdiği parayı isteme hakkı doğar. İşte satış parasının 
geri verilmesi davalarında zamanaşımının başlangıcı bu ümidin kesildiği 
veya satışın yapılmasının imkan dahilinden çıktığı ya da tapuda devir yap-
ma olanağının ortadan kalktığı tarih olmaktadır. Somut olayda, davacı 
yönünden bu durum dava tarihi itibarıyla gerçekleşmiş olup, zamanaşı-
mının başlama tarihi de dava tarihidir. Dolayısıyla mahkemenin zamana-
şımının geçtiğine ilişkin gerekçesi yerinde değildir. 

Davacının satış bedelini isteme hakkının doğduğunun kabulü gerekir.

Buna göre tarafların bildirdiği tüm deliller toplanarak söz konusu be-
delin ödendiğinin kanıtlanması halinde; satış bedelinin denkleştirici ada-
let ilkesine göre tazmini gerekir. Bedelin, uyarlama ve denkleştirici adalet 
kuralları ile 10.07.1940 tarihli ve 1939/2 C, 1940/77 ve 07.06.1939 ta-
rihli ve 1936/31 Esas, 1939/47 Karar sayılı YİBK kararlarının kapsamları 
ve TEFE-TÜFE endeksleri, altın-döviz kurlarındaki artışlara, memur ve 
işçi ücretlerindeki artışlar gözetilerek dava tarihine kadar ulaştığı değe-
rin saptanması, bu konuda uzman bilirkişilerden bir hesap, bir serbest 
muhasebeci yada mali müşavir ve bir bankacıdan denetime elverişli rapor 
alınması ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı gerekçe-
lerle alacak istemi yönünden de davanın reddine karar verilmesi yukarıda 
açıklanan Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararlarına ve açıklanan ilkele-
re aykırı olmuştur.

Bilindiği üzere; tapulu taşınmazların satışı T.M.K’nin 706, B.K’nin 213 
(6098 sayılı TBK’nın 237.), 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26 ve Noterlik 
Kanunu’nun 60 ve 89. maddeleri gereğince, resmi şekilde yapılmadıkça 
hukuken geçerli bir sonuç doğurmaz ve satın alana herhangi bir mülkiyet 
hakkı bahşetmez. Davacı, iptal ve tescile ilişkin isteğinin kabul edilme-
mesi halinde bugünkü emsal rayiç değerini talep etmiştir. Harici satışın 
hüküm ifade etmemesi durumunda taraflar verdiklerini geri alabilirler. 

10.07.1940 tarihli ve 1939/2 Esas, 1940/77 Karar sayılı Yargıtay İçti-
hatları Birleştirme Kararına göre “Haricen yapılan (tapu memuru huzu-
runda yapılmayan) taşınmaz mal satışından dönüldüğünde, satış bedelini 
geri vermeyen taraf, parası geri verilinceye kadar yararlandığı ürünleri 
ödemek ve ecrimisil vermekle yükümlü değildir.” Şu halde Yargıtay İçti-
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hatları Birleştirme Kararına göre geçersiz sözleşmelerde, akdin geçersiz-
liği sebebiyle her iki taraf verdiğini geri alabilir. 

Geçerli bir sebebe dayanmaksızın bir kişinin mal varlığından diğerinin 
mal varlığına kayan değerlerin eksiksiz iadesi, denkleştirici adalet düşün-
cesine dayanır. Denkleştirici adalet ilkesi ise, haklı bir sebep olmaksızın 
başkasının mal varlığından istifade ederek kendi mal varlığını artıran ki-
şinin elde ettiği bu kazanımı geri vermek zorunda olduğunu ve eski hale 
getirmede mal varlığında artış olan tarafın yükümlülüğünün bulunduğu-
nu ifade eder. Ülkemizde yaşanan ve uzun yıllar boyu yüksek oranlarda 
seyreden enflasyon nedeni ile belli bir miktar paranın verildiği tarihteki 
alım gücü ile aynı miktar paranın aradan geçen zamana bağlı olarak iade 
günündeki alım gücünün farklı ve çok daha az olduğu bir gerçektir. Hu-
kuken geçersiz sözleşmeler tasfiye edilirken, denkleştirici adalet kuralı 
gözardı edilmemelidir. 

Ayrıca, T.M.K’nin 4. maddesinde, “Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya 
durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği 
konularda hakim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir”, T.B.K’nin 50. 
maddesinde ise; “Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat 
yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyor-
sa hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz 
önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler” dü-
zenlemeleri mevcuttur.

Somut olayda, çekişme konusu 1569 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 
kayden Belediye dışındaki davalılar arasında paylı mülkiyet ve elbirliği 
mülkiyet üzere kayıtlı olduğu, bir kısım davalıların murisi Hasibe Korkut 
ile davacı arasında imzalanan 04.11.1980 tarihli “Gecekondu Enkaz Satış 
Senedi ve Zilyetliğin Devri ” başlıklı belge ile 66 no.lu betonarme yapıda 
yer alan ve nitelikleri belirtilen gecekondunun 95.000,00 TL bedelle da-
vacıya satıldığı ve bedelin tamamen alındığı hususlarında uyuşmazlık bu-
lunmamaktadır. Davacı, iptal ve tescile ilişkin isteğinin kabul edilmemesi 
halinde rayiç bedelin tahsili mümkün olmadığı takdirde muhdesat bedeli-
nin tahsili talebinde bulunmuştur. O halde mahkemece yapılması gereken 
mahallinde keşif yapılarak yukarıda belirtilen ilkeleri doğrultusunda yap-
tırılacak bilirkişi incelemesi sonucu toplanmış ve toplanacak delillere göre 
ve Denkleştirici Adalet İlkesi çerçevesinde, 10.07.1940 tarihli ve 1939/2, 
1940/77 ve 07.06.1939 tarihli, 1936/31 Esas, 1939/47 Karar sayılı YİBK 
kararlarının kapsamları ve ÜFE-TÜFE endeksleri, altın-döviz kurlarında-
ki artışlar, memur ve işçi ücretlerindeki artışlar gözetilerek dava konusu 
taşınmazın dava tarihine kadar ulaştığı değerin saptanması, bu konuda 
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uzman bilirkişilerden, bir serbest muhasebeci ya da mali müşavir ve bir 
bankacıdan rapor alınması, oluşacak duruma göre alacak isteği hakkında 
bir karar verilmesidir. 

Mahkemece tüm bu hususlar gözardı edilerek, yazılı şekilde karar ve-
rilmesinde isabet bulunmamaktadır. 

SONUÇ

Yukarıda 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz 
itirazlarının yerinde olduğundan kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK’nin 
Geçici 3. maddesi yollamasıyla HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZUL-
MASINA, yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin 
sair temyiz itirazlarının reddine, taraflarca HUMK’un 440/1 maddesi gere-
ğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün için-
de karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halin-
de temyiz edene iadesine, 14.11.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.



YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

İŞÇİNİN İSTEĞİNE GÖRE YAPILAN FESİH • İŞE İADE

ÖZET: Davacı işçinin istifa dilekçesinde ihbar ve 
kıdem tazminatları ödenerek iş akdinin feshedil-
mesi talep edilmiş bu talep doğrultusunda işçinin 
hizmet akdi ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek 
feshedilmiştir.
Bu duruma göre fesih işçinin isteği doğrultusun-
da gerçekleştirildiğinden işe iade talebinin red-
dedilmesi gerekir.
Y. 9. HD E.2016 / 2995 K. 2016 / 20510 T. 21.11.2016

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin İş Kanunu’na aykırı olarak işten çıkarıldı-
ğını, işten çıkarmak için hiçbir haklı neden bulunmadığını, baskı ile istifa 
dilekçesi de alındığını iddia ederek feshin geçersizliğine ve davacının işe 
iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının kendi isteği ile istifa ettiğini ve bunun üzerine 
tazminatlarının ödendiğini, davanın haksız olduğunu savunarak reddini 
istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının özgür iradesi ile istifa durumunun söz konu-
su olmadığı, baskıya maruz kaldığı, bu durumda sözleşmeyi davalının 
feshettiğinin kabulünün gerektiği, bunun içinde davalının haklı bir ne-
deninin bulunmadığının anlaşıldığı, esasında imkanlar el verdiği halde 
feshin son çare olması ilkesine de açıkça uyulmadığı gerekçesi ile davanın 
kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 
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E) Gerekçe:

Mahkemece iş sözleşmesinin davalı tarafça fesh edidiği kabul edilmiş 
ise de bu kabul dosya kapsamına uygun değildir.

Davalı tarafça savunmaya dayanak olarak sunulan istifa dilekçesinde 
davacı özel nedenleri gerekçe gösterip kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi 
kaydıyla iş sözleşmesinin feshini istemiştir. Bundan sonra işverence kı-
dem ve ihbar tazminatı ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Taraf beyanları, istifa dilekçesi, ibraname ile özellikle davacı tanığı 
...'in beyanı davacının işyerinden kendi isteği ile ayrıldığını doğrulamakta 
olup irade fesadına yönelik bir ispat da yoktur. Buna göre iş sözleşmesi-
nin feshine yönelik talebin davacıdan geldiği ve işverence tazminat öden-
mesi istemli talebin kabul edildiği anlaşılmıştır. 

Yukarıda açıklandığı şekilde iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesh eden 
işçisinin işe iade talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı-
dır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2. Davanın REDDİNE, 

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, dava-
lının yaptığı 170.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine,

5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.800,00 
TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 

Kesin olarak 21/11/2016 günü oybirliği ile karar verildi. 
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PRİMLE ÇALIŞAN SATIŞ GÖREVLİSİ
•

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

ÖZET: İşyerinde satış görevlisi olarak çalışan 
ve yapılan satış miktarına göre prim olan işçinin 
fazla çalışma ücreti fazla çalışılmış olan saatlerin 
ücretleri dikkate alınmadan sadece %50 zam ora-
nına göre hesaplanır.
Bu hesaplamaya esas olan ücret ‘’aylık sabit üc-
ret + prim’’ olarak belirlenen ücrettir.
Y. 9. HD E. 2016 / 4540 K. 2019 / 14027 T. 24.06.2019

Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük 
faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Sa-
tış temsilcileri genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim 
karşılığı çalışmaktadırlar. Prim, çalışanı özendirici ve ödüllendirici bir 
ücret ödemesi olup işverence işçiye garanti edilmiş bir temel ücretin üze-
rine belirli bir usule bağlı olarak ödenen ek bir ücrettir. İşverenin istek ve 
değerlendirmesine bağlı olabileceği gibi, sözleşme gereği olarak da verile-
bilir. Fazla mesai ise kural olarak 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, kanunda 
yazılı şartlar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. İşçi fazla 
mesai yapsın yapmasın prim ödemesi var ise bu ek ücrete hak kazanır. 
Ancak ister gezerek, isterse işyerinde çalışsın satış temsilcisi mesaisi art-
tıkça prim alacağı artacağından, bir anlamda yüzde usulü ile çalışması 
söz konusu olduğundan fazla çalışma ücretinin yüzde usulünde olduğu 
gibi sadece zamlı kısmının (% 50) hesaplanması gerekir. 

Somut uyuşmazlıkta, davacının davalı işyerinde satış danışmanı ola-
rak çalıştığı ve yapılan satış miktarına bağlı olarak prim aldığı dikkate 
alındığında, yukarıdaki ilke kararımızda belirtildiği üzere fazla çalışma 
alacağının aylık sabit ücret + prim esas alınarak sadece % 50 zamlı kıs-
mın hesaplanması gerekirken, bu husus dikkate alınmadan fazla mesai 
ücretinin % 150 hesaplanması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Mahkemece, eldeki kararı davacı temyiz etmediğinden hüküm altına 
alınacak miktar bakımından davalı lehine oluşan usuli kazanılmış hak 
ilkesi gözden kaçırılmamalıdır.
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F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.06.2019 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ARAÇ KULLANAN İŞÇİ • PRİMLE ÇALIŞMA
•

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

ÖZET: Sefer başına prim alan araç kullanıcısının  
fazla çalışma ücretleri hesaplanırken fazla çalı-
şılmış olan saatlerin ücreti dikkate alınmadan sa-
dece %50 zam oranına göre hesap yapılmalıdır.
Y. 9. HD E. 2016 / 7142 K. 2019 / 19877 T. 13.11.2019

Davacı mikser operatörü olup sefer başına prim aldığı uyuşmazlık dı-
şıdır.

Davacının fazla mesaisi ile birlikte primi de arttığından dairemizin is-
tikrar kazanan uygulamasına göre yaptığı fazla mesainin zamsız kısmını 
aldığı zamlı kısmını alamadığı kabul edilerek fazla mesai hesabının 0,5 
kat sayı ile yapılması gerekirken 1,5 kat sayı ile yapılması da ayrıca hatalı 
olup, bozmayı gerektirmiştir. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
13/11/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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ESER SÖZLEŞMESİ • ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ 

ÖZET: Bir işyerinde yapılacak olan inşaat ve 
montaj işlerinin yapılması için işyeri sahibi ile 
yüklenici arasında düzenlenen sözleşme ‘’eser 
sözleşmesi’’ niteliğinde olup bu durumda iş ka-
nunu 2/6. Madde kapsamında asıl işveren – alt 
işveren ilişkisinin varlığından söz edilemez.
Y. 9. HD E. 2018 / 9061 K. 2019 / 20573 T. 20.11.2019

A) Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketler tarafından yapılmakta 
olan baraj şantiyesinde şantiye görevlisi olarak 12/07/2011-08/05/2015 
tarihine kadar aralıksız olarak çalıştığını, hiçbir neden yokken haksız ve 
sebepsiz olarak işine son verildiğini, haftanın yedi günü, resmi tatiller-
de izin kullandırılmayarak 07:00-19:00 saatleri arasında çalıştığını, tüm 
hafta sonu tatillerinde, resmi tatillerde çalıştığını, yıllık izinlerinin kullan-
dırılmadığını, bu çalışmalarının karşılığı olarak kendisine ek bir ödeme 
yapılmadığını, davalı işveren tarafından sigorta kayıtları üzerinde zaman 
zaman giriş-çıkış yapılmak suretiyle sigortalı çalışmalarının kesintiye uğ-
ratıldığını, maaşının düzenli olarak ödenmediğini, baraj inşaatının yapı-
mının 01/02/2015 tarihinde diğer davalı ... Hidroelektrik Santrali Enerji 
Yatırımları Elektrik Üretimi Ltd. Şti'ye devredildiğini, bu bakımdan tüm 
alacaklardan her iki davalı şirkettin sorumlu olduğunu iddia ederek bir 
kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep 
etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... Hidroelektrik Santrali Enerji Yat. Elek. Üret. Ltd.Şti vekili ; 
müvekkil şirket ile diğer davalı ... arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi 
söz konusu olmayıp aralarında anahtar teslim eser sözleşmesi akdedil-
diğini, müvekkil şirket tarafından 2 üniteden oluşacak ... Hidroelektrik 
Santrali'nin tüm inşaat ve hidromekanik işleri ile santral binasındaki tüm 
elektromekanik teçhizatın ve yardımcı ekipmanlarının temini ile bu teç-
hizatın tesisi için montaj ve devreye alınma hizmet işi bir bütün halinde 
bağımsız olarak çalışan ... şirketine anahtar teslim şeklinde bırakıldığını, 
sigortalı çalıştırılmadığı için işveren sıfatına haiz olunmadığını, müvekkil 
şirkete karşı husumet yöneltilmesinin yasaya aykırı ve hatalı olduğunu 
savunarak davalı şirket yönünden husumetten davanın reddini talep et-
miştir. 
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Davalı ... Elektro Mekanik Enerji Santralleri End. Ltd. Şti.'ne usulüne 
uygun olarak yapılan tebligata rağmen davaya cevap vermemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
nın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) İstinaf başvurusu : 

İlk derece mahkemesinin kararına karşı davalı ... Hidroelektrik Sant-
rali Enerji Yat. Elek. Üret. Ltd.Şti vekili istinaf başvurusunda bulunmuş-
tur. 

E) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge Adliye Mahkemesince, davalı şirketler arasında asıl işveren - alt 
işveren ilişkisi bulunduğu tespit edildiği gibi eldeki somut uyuşmazlık-
ta zaten istinaf yoluna başvuran davalı şirket devralan işveren sıfatıyla 
dava konusu alacakların tamamından sorumlu olduğundan davalı şirke-
tin dava konusu alacaklardan sorumlu tutulamayacağına yönelik istinafı 
yerinde değildir gerekçesiyle davalı ... Hidroelektrik Santrali şirketinin 
istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir. 

F) Temyiz başvurusu :

Kararı yasal süresi içerisinde davalı ... Hidroelektrik Santrali şirketi 
vekili temyiz etmiştir.

G) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanununun 2/6 maddesinde asıl işveren –alt işveren 
ilişkisi tanımlanmış olup, ilgili ilişkiden bahsedebilmek için işe alan fir-
manın uzmanlık gerektiren ya da yardımcı iş niteliğinde bir işi üstlen-
mesi, çalışan işçinin tüm çalışmasını asıl işverenin işyerine hasretmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Davalı ... Hidroelektrik Şirketi ile ... Elektronik 
Şirketi arasındaki sözleşme incelendiğinde ise sözleşmenin konusu ve 
kapsamının Davalı ... Hidroelektrik Şirketinin Antalya’da kuracağı 2 adet 
üniteden oluşan ve her bir ünitenin 2x2,25 MWe gücünde olacağı toplam 
4,5 MWm4/4 MWe kurulu gücündeki ... HES’in tüm inşaat ve hidromeka-
nik işleri ile santral binasında belirtilen tüm elektromekanik teçhizatın 
ve yardımcı ekipmanlarının temini ile bu teçhizatın tesisi için montaj ve 
devreye alınma hizmeti verilmesi işi olduğu görülmektedir. 

Davalı ... Hidroelektrik Santral şirketi ile diğer davalı ... Elektromeka-
nik şirketi arasındaki sözleşmenin niteliği eser sözleşmesi olup araların-
daki ilişki asıl işveren alt işveren ilişkisi değildir. Bu itibarla talep edilen 
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alacaklar bakımından davalı ... Hidroelektrik Şirketinin sorumluluğunun 
bulunmadığının, davalı ... Hidroelektrik Şirketine husumet yöneltilme-
sinin mümkün olmadığının düşünülmemesi ve istinaf talebinin reddine 
karar verilmesi hatalıdır. 

H) SONUÇ:

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının yukarıda yazılı se-
bepten dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mah-
kemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilme-
sine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgilisine iadesine 
20/11/2019 günü oybirliği ile karar verildi.

ULUSAL BAYRAM ÇALIŞMASI • TANIK DELİLİ 

ÖZET: Dava dilekçesinde davacı, davalı işyerin-
de ulusal bayram genel tatil günlerinde çalıştığı-
nı ancak karşılığı ücretlerinin ödenmediğini iddia 
etmiş, ispat noktasında bir tanık dinletmiştir. 
Davacı tanığı, davacının çalıştırdığı takımda bas-
ketbol oynayan öğrencilerden birisinin velisi 
olup, davalı işyerindeki çalışma düzenini bilebi-
lecek pozisyonda değildir. Davalı tanık beyan-
larından ise davacının ulusal bayram genel tatil 
günlerinde çalışmadığı anlaşılmaktadır.
Açıklanan delil durumuna göre davacının ulusal 
bayram genel tatil günlerinde çalıştığını kanıtla-
yamadığı dikkate alınarak söz konusu alacak ta-
lebinin reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme 
ile kabulü isabetsizdir. 
Y. 9. HD E. 2016/9786 K. 2019/21370 T. 02.12.2019 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının Eylül 2007-24.10.2012 tarihleri arasında bas-
ketbol antrenörü olarak sigortasız çalıştığını, iş akdinin haksız olarak 
feshedildiğini, istifaya zorlandığını, ücretinin 1.500,00 TL’den 1.150,00 
TL’ye düşürüldüğünü, bu değişikliği ilan tahtasından okuyarak öğrendiği-
ni, yeni ücretin davacı tarafından kabul edilerek çalışmaya devam edildi-
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ğini ileri sürerek, kıdem, ihbar tazminatları ile fazla mesai ücreti, ulusal 
bayram genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti alacakları-
nın davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının bir süre antrenörlük görevinde bulunduğunu, 
davalının bilgisi dışında başka takımlarda da antrenörlük yaptığının öğre-
nildiğini, 24.10.2012’de görevine haklı nedenle son verildiğini savunarak, 
davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dos-
yada davalı tarafın iş akdinin haklı ya da geçerli bir sebebe dayalı olarak 
sonlandırıldığına dair bir kanıt sunulmamakla dosyada iş akdinin haklı 
ya da geçerli bir nedenle sonladırılmadığı, buna göre de yapılan fesih işle-
minin haksız sayılması gerektiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne 
karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında 
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışları se-
bebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraf-
lar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendin-
de, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirti-
len durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini 
haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt 
bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işve-
renin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan 
işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. 
Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçi-
nin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih 
imkânı tanımaktadır. 

Somut uyuşmazlıkta, davalı ... kulübünde basketbol antrenörü olarak 
çalışan davacının iş akdinin davalı kulüpte görevi devam ederken rakip 



459Yargıtay Kararları

kulüplerden birisinde de antrenörlük yaptığının öğrenilmesi üzerine fes-
hedildiği anlaşılmakta olup, dosya içeriğine göre davalı tarafından kanıt-
lanan davacının feshe konu davranışı doğruluk ve bağlılık ile bağdaşma-
yan hal niteliğindedir. Buna göre, davalı işverence 4857 sayılı Yasa’nın 25/
II-e maddesi uyarınca gerçekleştirilen feshin haklı olduğu anlaşılmakla, 
şartları bulunmayan kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekir-
ken, yerinde olmayan gerekçelerle kabulü hatalıdır.

3-Davacı işçinin ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma karşılığı üc-
retlere hak kazanıp kazanmadığı hususu da taraflar arasında uyuşmazlık 
konusudur. 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu id-
diasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat 
edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun 
sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan bayram 
ve genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölü-
münün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal 
bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü delille ispat edebilir.

Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri 
kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışma-
ları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı 
belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tarafların dinletmiş oldukları 
tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bununla birlikte, işyerinde 
çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anla-
tımlarına değer verilemez.

Dava dilekçesinde davacı, davalı işyerinde ulusal bayram genel tatil 
günlerinde çalıştığını ancak karşılığı ücretlerinin ödenmediğini iddia et-
miş, ispat noktasında bir tanık dinletmiştir. 

Davacı tanığı, davacının çalıştırdığı takımda basketbol oynayan öğren-
cilerden birisinin velisi olup, davalı işyerindeki çalışma düzenini bilebile-
cek pozisyonda değildir. Davalı tanık beyanlarından ise davacının ulusal 
bayram genel tatil günlerinde çalışmadığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan delil durumuna göre davacının ulusal bayram genel tatil 
günlerinde çalıştığını kanıtlayamadığı dikkate alınarak söz konusu alacak 
talebinin reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile kabulü isabetsizdir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
02.12.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

AYLIK BAĞLAMA • KURUM İŞLEMİ 

ÖZET: Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam 
prim ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 
olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden 
eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak 
aylık bağlama oranı %90’ı geçemez. 30.04.2008 
tarihi ve öncesi sigortalılığı bulunup Yasanın yü-
rürlüğe girdiği tarihten önce 3600 prim gün sayı-
sını doldurmamış olan sigortalıların yaşlılık aylığı 
bağlama oranının hesabında, sigortalının Yasa-
nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen ve Ya-
sanın yürürlük tarihinden önceki prim gün sayısı-
nı 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 
360 günü için %3 oranı esas alınır. Açıklanan yön-
temle hesaplanan yaşlılık aylığı; sigortalının fiili 
çalışma süreleri için prime esas günlük kazanç 
alt sınırları dikkate alınarak, talep yılına ait Ocak 
ayı itibariyle belirlenen ortalama aylık kazancının 
%35’inden, sigortalının talep tarihinde bakmakla 
yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa %40’ın-
dan az olamaz. Bulunan tutarın 01.10.2008 sonra-
sı prim gün sayısına orantılı bölümü alınarak kıs-
mi aylık (B) hesap edilecektir. Sigortalının aylığı 
(A) ve (B) kısmi aylıklarının toplamından oluşur. 
Bu şekilde bulunan tutar, tahsis talep yılının ocak 
ayındaki aylık tutarıdır. Bulunan miktarın tahsis 
tarihine göre ocak ve temmuz ödeme dönemle-
rinde uygulanan artış oranları kadar arttırılması 
sonucu tahsis tarihindeki aylık miktarı belirlenir. 
Y. 10. HD E. 2017/5197 K. 2020/949 T. 11.02.2020 

Dava, eksik ödendiği iddiası ile yaşlılık aylığı miktarının yeniden tespi-
ti istemine ilişkindir.
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İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın 
kabulüne dair verilen karara karşı davalı Kurum vekili tarafından istinaf 
yoluna başvurulması üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk 
Dairesince davalı Kurumun istinaf başvurusundan esastan reddine dair 
karar verilmiştir. 

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince verilen kararın, 
davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenle-
nen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü 
ve aşağıdaki karar tespit edildi.

I-İSTEM:

Davacı vekili dilekçesiyle; davacının 03/11/2014 tarihinde yaşlılık aylı-
ğı bağlanması talebinde bulunduğunu, bu talep üzerine 01/12/2014 tarihi 
itibariyle kendisine yaşlılık aylığı bağlandığını, 08/09/1999 günü Resmi 
Gazetede yayınlanan 4447 sayılı Kanun ile 1479 sayılı Kanun'un değişik 
32., 50. maddesiyle, 1479 sayılı kanun'a eklenen Geçici 11. ve Geçici 12. 
maddesi ile gerek mevcut emekli aylıklarına yapılacak zammın niteliği 
değiştirildiği gibi gerekse de 2000 yılı ve sonrasında emekli olacakların 
emekli aylıklarının hesaplanmasının usulü de değiştirildiğini, 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun'un 29., 55. Geçici 1. 
maddesi, Geçici 2. maddesi ile gerek mevcut emekli aylıklarına yapılacak 
zammın niteliği değiştirildiğini belirterek, davacının emeklilik tarihi olan 
01.12.2014 tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için büyüme-geliş-
me oranları ile arttırılmış Bağ-Kur-4/b gelir basamaklarına göre yeniden 
emekli aylığı hesaplanmasını talep etmiştir.

II-CEVAP:

SGK vekili, aleyhe hususları kabul etmeyerek davacı hakkında yapılan 
Kurum işlemlerinde herhangi bir hatanın olmadığını ve 3480 gün tarım 
Bağ-Kur, 1323 gün esnaf Bağ-Kur, 20 gün SSK ve 600 gün askerlik borç-
lanması yaparak 5423 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlanmış olduğunu, 
davacının maaşında herhangi bir hatanın bulunmadığını belirterek yersiz 
açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

III-MAHKEME KARARI 

A-İLK DERECE MAHKEME KARARI

Toplanan delillere göre; Tüm dosya kapsamı itibariyle; kurum kayıtla-
rına göre davacının 5423 gün sigortalılığının bulunduğu, tahsis başvuru 
tarihi 03.11.2014 tarihinde 58 yaş 9 ay 26 günlük olduğu, 1479 sayılı 
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Yasa'nın 35/C ve geçici 10/3 fıkra gereğince kısmi yaşlılık aylığına hak ka-
zandığı, bağlanması gereken aylık miktarı 497,90 TL olması gerekirken 
kurum tarafından 5510 sayılı Yasa'nın 55. maddesinin 3. fıkrası gözetil-
mediğinden bağlanan aylığın 453,61 TL olduğu anlaşıldığından; davanın 
kabulü ile davacının aylık bağlama tarihi itibariyle, aylığının 497,90 TL 
olması gerektiğinin tespitine, geçmiş yıl fark emekli aylıklarının yasal fai-
ziyle birlikte davalı kurum tarafından ödenmesine dair karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ

İlk derece mahkemesi hükmüne karşı davalı Kurum avukatı tarafın-
dan; kararın usul ve yasaya aykırı olduğu, aslen davacının hakkında ya-
pılan işlemlerin ve bu arada yapılan intibak ve aylık bağlama işlemlerinin 
hukuka uygun ve yerinde olması nedeniyle talebinin reddi gerektiğinden 
bahisle istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

B-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, İlk Derece Mahkemesince yapılan 
araştırma, toplanan deliller ve özellikle hüküm vermeye elverişli rapo-
ra nazaran, davacının aylığının aylık bağlandığı tarih itibari ile 497,90 
TL olması gerekirken 5510 Sayılı Yasa'nın 55/3 maddesinde yer alan "...
ortalama aylık kazancın %35'inden... az olamaz" hükmünün göz ardı edil-
mesi sonucu 453,61 TL olarak bağlandığı görülmüştür. 2014 yılı ocak ve 
temmuz zamları da eklendiğinde rapor ve hükme esas aylık miktarına 
ulaşılmaktadır. 

Açıklanan bu duruma göre mahkeme kararında usul ve yasaya aykırı 
bir yön bulunmadığından davalı tarafın istinaf başvurusunun HMK 353/1-b 
maddesinin 1. alt bendi gereğince esastan reddine dair karar verilmiştir.

IV-TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:

SGK vekili, davacı hakkında yapılan Kurum işlemlerinde herhangi bir 
hatanın olmadığı, ayrıca davacı hakkında alt sınır aylıklarının gözetildi-
ğini bu nedenle esas alınan raporun hatalı olduğunu belirterek ve resen 
belirlenecek diğer nedenlerle, kararın bozulmasını istemiştir.

V-İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:

Somut olayda, 01.09.1998-01.11.1998 tarihleri arasında 506 sayılı 
Yasa kapsamında 20 günü olan davacının, 2001 yılında yapılan tescil-
le, 01.07.2001-28.02.2011 tarihleri arasında 2926 sayılı Kanuna tabi, 
01.03.2011-03.11.2014 tarihleri arasında da kendi nam ve hesabına ba-
ğımsız çalışması nedeniyle 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin 1. fık-
rasının (b) bendine tabi sigortalılığının bulunduğu ve 03.11.2014 tarihli 
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tahsis isteminden sonra Kurumca 8. basamaktan yaşlılık aylığı bağlandığı 
anlaşılmaktadır.

1479 sayılı Kanun'un 51. maddesinin 3. fıkrasında, “Ancak diğer sos-
yal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştıktan sonra Bağ-Kur kapsamı-
na girenler geldikleri sosyal güvenlik kurumundaki prime esas ücretin 
veya keseneğe esas derecelerin en yakın olduğu basamağı seçmiş sayılır-
lar.” hükmüne yer verilmiş iken, anılan hüküm 14/4/1982 tarih ve 2654 
sayılı Kanun'un ile “Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi işte 
çalıştıktan sonra Bağ-Kur kapsamına girenler, İş Kanununa göre tespit 
edilmiş ve tescil tarihinde geçerli asgari günlük ücretin aylık tutarının 
karşılığı olan basamaktan daha düşük basamak seçemezler.” şeklinde, 
20.06.1987 tarihli ve 3396 sayılı Kanun'un 7. maddesi ile yapılan değişik-
lik ile de, “Ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir işte çalıştık-
tan sonra Bağ-Kur kapsamına girenler, bu Kanunun 50'nci maddesinde 
belirtilen aylık gelir basamaklarından, diğer sosyal güvenlik kurumların-
da geçirdiği süre intibak ettirilmek suretiyle en yakın basamaktan aşağı-
sını, onikinci basamaktan yukarısını seçemezler.” şeklinde değiştirilmiş, 
04.10.2000 tarihinde yürürlüğe giren 619 sayılı KHK ile anılan madde-
de yapılan değişiklikle, ancak, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir 
işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer 
sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak 
intibak ettirilmek suretiyle belirleneceği hüküm altına alınmış, Anayasa 
Mahkemesinin 08.08.2001 tarihinde yürürlüğe giren kararı ile 619 sayılı 
KHK’nın iptali sonrası 02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4956 sayı-
lı Kanun'un 26. maddesi ile değişik anılan fıkrada, “Ancak, diğer sosyal 
güvenlik kanunlarına tâbi bir işte çalıştıktan sonra bu Kanun kapsamına 
girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında ge-
çirilen süre dikkate alınarak intibak ettirilmek suretiyle belirlenir.” hük-
müne yer verilmiştir.

1479 sayılı Kanun'un 51. maddesinin 4. fıkrasında ise, “Gerek Bağ-
Kur ve gerekse diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamından çıkarak 
yeniden Bağ-Kur Kanunu kapsamına girenlerin evvelce Bağ-Kur’a fiilen 
prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigortalılıkları devam 
eder.” hükmüne yer verilmiş iken, 04.10.2000 tarihinde yürürlüğe giren 
619 sayılı KHK ile anılan maddede yapılan değişiklikle, bu Kanun kap-
samından çıkarak, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı 
olduktan sonra tekrar bu Kanun kapsamına girenlerin basamaklarının, 
diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alına-
rak daha önce bulundukları son basamak üzerine intibak ettirilmek su-
retiyle yeniden belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Anayasa Mahkeme-
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si'nin 08.08.2001 tarihinde yürürlüğe giren kararı ile 619 sayılı KHK’nın 
iptali sonrası 02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4956 sayılı Kanun'un 
26. maddesi ile değişik anılan fıkrada, “Bu Kanun kapsamından çıkarak, 
diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında sigortalı olduktan sonra tek-
rar bu Kanun kapsamına girenlerin basamakları, diğer sosyal güvenlik 
kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulun-
dukları son basamak üzerine intibak ettirilmek suretiyle yeniden belirle-
nir.” hükmüne yer verilmiştir. 

5458 sayılı Kanun'un 14. maddesi ile 1479 sayılı Kanuna eklenen ve 
01.04.2006 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 27. madde hükmünde, anı-
lan Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılan sigortalıların 31/12/2007 ta-
rihine kadar sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin tespitine ilişkin her 
türlü bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz etmek zorunda oldukları, bu tarihten 
sonra bilgi ve belge ibraz edenlerin hizmet süreleri saklı kalmak kaydıyla, 
ibraz ettikleri bilgi ve belgelerin basamak tespiti ve geriye dönük prim 
hesabında dikkate alınmayacağı, anılan tarihe kadar söz konusu bilgi ve 
belgeleri Kuruma ibraz etmeyen sigortalıların Kurumda mevcut bilgi ve 
belgelere göre basamak tespitinin yapılarak ve geriye dönük prim borçla-
rının hesaplanacağı belirtilmiş, 5724 sayılı Kanun'un 28. maddesi ile bu 
maddedeki başvuru süresi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihine kadar uza-
tılmıştır. Geçici 27. madde hükmünü göz önüne aldığımızda, 01/10/2008 
tarihine kadar sigortalılar tarafından belgelerin ibraz edilmemesi halinde, 
geçmişteki farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi sigortalılık sürelerinin 
basamak tespiti ve geriye dönük prim hesabında dikkate alınmayacağı so-
nucuna varılmaktadır. Anılan maddede, “bilgi ve belgeleri Kuruma ibraz 
etmeyen sigortalıların Kurumda mevcut bilgi ve belgelere göre basamak 
tespiti yapılır ve geriye dönük prim borçları hesaplanır.” hükmüne yer 
verilmiş ise de, farklı sosyal güvenlik kurumlarının Geçici 27. maddenin 
yürürlüğünden sonra 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı 
Kanun ile birleştirilmiş olması ve bu hali ile Geçici 27. madde metninde 
geçen “Kurum” tabirinden 1479 ve 2926 sayılı Kanun'a tabi sigortalıla-
rı kapsayan Bağ-Kur’un anlaşılmasının gerektiği açık olup bu halde aynı 
Kurum bünyesinde bulunan 2926 ve 1479 sayılı Kanun'a tabi sigortalıla-
rın sigortalılık sürelerinin basamak intibakında değerlendirilmesi gerek-
mekte, farklı sosyal güvenlik kurumuna tabi sigortalılık sürelerinin (506, 
5434,2925 sayılı Kanunlar) ise, Geçici 27. maddenin yürürlük tarihi olan 
01.04.2006 tarihine kadar Bağ-Kur kayıtlarına geçmiş olması yada anılan 
maddede öngörülen son başvuru tarihi olan 01.10.2008 tarihine kadar 
sigortalı tarafından Kuruma bildirilmiş olması halinde basamak intiba-
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kında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Burada intibakı sınırlandıran 5510 sayılı Kanun'un Ek 8. maddesi 
hükmünü de göz önünde bulundurmak gerekir. 6385 sayılı Kanun'un 11. 
maddesi ile 5510 sayılı Kanun'a eklenen ve 01.09.2013 tarihinde yürürlü-
ğe giren, “1479 sayılı Kanun ve mülga 2926 sayılı Kanun kapsamındaki si-
gortalıların basamak tespiti” başlığını taşıyan Ek 8. maddede “1479 sayılı 
Kanun ve mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında 01.10.2008 tarihinden 
önce Kuruma kayıt ve tescili yapılan sigortalılardan, sigortalılık başlangıç 
veya bitiş tarihi değişenlerin daha önceden tespit edilmiş gelir basamak-
ları ve bu basamakların yükselme tarihleri değiştirilmez. Bu sigortalılar-
dan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alınanların eski tescil tarihi ile yeni 
tescil tarihi arasındaki sigortalılık sürelerine ilişkin gelir basamağı, ilk 
defa tescil edildiği tarih itibarıyla seçtiği veya intibak ettirildiği basamak 
olarak kabul edilir.

Bu sigortalıların diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçen 
hizmet süreleri basamak tespitinde dikkate alınmaz.” hükmü öngörülmüş 
olup anılan hükmün gerekçesinden de anlaşıldığı üzere, intibak sonucu 
oluşan prim borcu nedeni ile af, tecil, taksitlendirme ve yapılandırma uy-
gulamalarından yararlanan sigortalıların mağdur olmalarını engelleme 
amacı ile getirilmiştir.

Yukarıda zikredilen her iki Kanun maddesi birlikte değerlendirildi-
ğinde ise, 01.10.2008 tarihi sonrasında kesinleşen mahkeme kararı ve 
benzeri sebeplerle Kurum kayıtlarına geçen anılan tarih öncesi sigortalı-
lık sürelerinin basamak tespitinde nazara alınamayacağı sonucuna varıl-
maktadır.

Buraya kadar basamak intibakında değerlendirilmesi gereken sürelere 
yönelik yapılan açıklamalardan sonra, basamakların tespitinde esas alın-
ması gereken ilkeler üzerinde de durmakta fayda vardır. 

1479 sayılı Kanun'un 50 ve 52. maddelerinin ilk halinde sigortalıların 
ödeyecekleri primlerin 12 basamaklı gelir tablosuna göre belirleneceği, 
basamakta bekleme süresinin 2 yıl olduğu, yazılı taleple ve prim ödemeye 
bağlı basamak yükseltileceği öngörülmüştür

52. maddede, 06.03.1981 tarih ve 2423 sayılı Yasa ile yapılan değişik-
lik ile ilk beş basamakta bekleme süresi bir yıl olarak belirlenip, basamak 
yükseltilmesi bu basamaklarda prim ödemeye ve talebe bakılmaksızın 
kendiliğinden Kurumca yapılacağı hüküm altına alınmış, altıncı basa-
maktan itibaren bulunduğu basamakta iki tam yılını doldurmadıkça ve 
yazılı talepte bulunmadıkça ve sırası dışında basamak yükseltilemeyece-
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ği, altıncı basamaktan itibaren basamak yükseltmek için altı ay öncesine 
kadar olan prim ve her türlü borçların ödenmiş olmasının şart olduğu be-
lirtilmiştir. Anılan maddenin 2. fıkrasında 20.06.1987 tarih ve 3396 s.y. 
8 md. ile yapılan değişiklikte ise sigortalının, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 
onbir ve onikinci basamaklarda en az iki tam yılını doldurmadıkça, yazılı 
talepte bulunmadıkça ve sırası dışında basamak yükseltemeyeceği, altın-
cı basamaktan itibaren basamak yükseltmek için altı ay öncesine kadar 
olan prim ve her türlü borçların ödenmiş olmasının şart olduğu hüküm 
altına alınmıştır. 25.08.1999 tarihli 4447 sayılı Yasa ile yapılan değişik-
likle, ödenecek primler ve bağlanacak aylıkların hesabında 24 basamaklı 
gelir tablosunun esas alınacağı, ilk 12 basamakta bekleme süresinin 1 yıl 
olup, talebe bakılmaksızın basamak yükseltileceği, sonraki basamaklar-
da bekleme süresinin 2 yıl olup yazılı taleple basamak yükseltme işlemi-
nin yapılacağı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere kanunların geriye yürümesi konusunda mevzuatımızda 
genel bir düzenleme olmadığı gibi, kural olarak, her kanun, yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren derhal hukuksal sonuçlarını doğurmaya başlar ve 
bu tarihten sonra meydana gelen olaylara ve ilişkilere uygulanır. Bu kura-
lın doğal sonucu da, kanunların yürürlüğe girmelerinden önceki olayları 
etkilemeyeceği, başka bir anlatımla geriye yürümeyecekleridir.

Hal böyle olunca, davacının 01.07.2001-28.02.2011 tarihleri arasında-
ki aynı Kurum bünyesinde bulunan 2926 sayılı Kanun'a tabi sigortalılık 
sürelerinin, çalışmaların geçtiği dönemlerde yürürlükte bulunan yukarı-
da açıklanan yasal düzenlemelerde öngörülen basamak yükseltme esasla-
rı çerçevesinde, 1479 sayılı Kanun'a tabi olarak bağlanan aylıkta basamak 
intibakında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu açıklamalar çerçevesinde, eldeki davada davacı hakkında davalı 
Kurumca basamak intibakına dair işlemlerin ayrıntısı ile dosya arasına 
kazandırılması ile intibak işlemleri denetlenmeli, bu kapsamda intibak 
işlemleri sırasında prim borcu olup olmadığı ve davacının ödeyip ödeme-
diği de irdelenerek, bu basamaklara göre başlangıçtan itibaren tahsisi ge-
reken yaşlılık aylığı tutarı Kurumdan sorularak tespit edilmeli, davacının 
Kurumca belirlenen basamak ve yaşlılık aylığı miktarına itiraz etmemesi 
halinde bu tutarlar esas alınarak hüküm kurulmalıdır.

Davacı tarafından Kurumca belirlenen basamak ve aylık miktarına iti-
raz edilmesi halinde ise, yukarıda belirlenen ilkelere göre gerektiğinde 
bilirkişi marifeti ile basamakların tespitinden sonra yaşlılık aylığı mikta-
rının belirlenmesi safhasına geçilmelidir. 
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Yaşlılık aylığının hesabında, tahsis talep tarihinde yürürlükte bulunan, 
öngörülen istisnaları dışında 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 
sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesi ve bu maddenin yollaması ile anılan 
Kanunun 29 ve 1479 sayılı Kanun'un Geçici 11. maddelerinin uygulanma-
sı gerekmektedir. 

Geçici 2. maddede, “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı, 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı, 
17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17.10.1983 tarihli ve 
2926 sayılı kanunlara tabi olanlara bağlanacak yaşlılık aylıkları aşağıdaki 
şekilde hesaplanır: 

a) Sigortalının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre-
lerdeki prim ödeme gün sayılarına veya fiilî hizmet süresine ait aylık; bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kanun hükümlerine göre, aylık 
talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı veya fiilî hizmet süresi 
üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanacak aylığının 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki prim ödeme gün sayısı veya 
fiilî hizmet süresi ile orantılı bölümü, aylık talep tarihine kadar geçen yıl-
lar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile çarpılarak hesaplanır. 

b) Sigortalının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen sü-
relerdeki prim ödeme gün sayılarına ait aylığı, aylık talep tarihindeki top-
lam prim ödeme gün sayısı üzerinden 29'uncu madde hükümlerine göre 
hesaplanacak aylığının, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki prim 
ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. Ancak, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigorta-
lıların yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen ve Kanunun yürürlük tarihinden 
önceki prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 
360 günü için % 3 oranı esas alınır. 

c) Aylık, (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan kısmî aylıkların topla-
mından oluşur. Aylıklar ayrıca 29'uncu maddenin son fıkrasına göre ar-
tırılarak belirlenir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 17.07.1964 tarihli ve 506 
sayılı Kanun'un Geçici 82'nci maddesinin (a) bendine göre gösterge siste-
mi içinde hesaplanacak kısmî aylıklara esas gösterge, sigortalıların orta-
lama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısı esas alınmak suretiyle 
hazırlanacak olan gösterge ve üst gösterge tespit tabloları esas alınarak 
belirlenir. 
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Bu Kanunun yürürlük tarihine kadar geçen sürelere ilişkin aylığın he-
sabında esas alınan asgari aylık tutarı ile 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı 
Kanun'un Geçici 82'nci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen eski 
tam aylık tutarı, toplam prim ödeme gün sayısı içinde bu Kanunun yü-
rürlük tarihine kadar geçen prim ödeme gün sayısının oranına tekabül 
eden tutar üzerinden esas alınır. …” hükmüne yer verilmiş, 29. maddenin 
“4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki si-
gortalılar ile aynı fıkranın (c) bendine göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık 
aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık kazancı ile 
aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır. 

Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, 
kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar 
için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan 
kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı 
hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan 
ortalama günlük kazancın otuz katıdır. 

Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları-
na tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 ola-
rak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak 
dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı %90'ı geçemez. 

28'inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına göre aylığa hak kaza-
nan sigortalılar için hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim ödeme gün 
sayısı 9000 günden az olanlar için çalışma gücü kayıp oranının 9000 gün 
prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın %60'a bö-
lünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre, %50'yi geçmemek üzere 
üçüncü fıkra uyarınca tespit edilen orandır. Prim ödeme gün sayısı 9000 
günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısına göre aylık 
bağlama oranı belirlenir. Ancak, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için bu fıkrada geçen 9000 prim 
gün sayısı 7200 gün, %50 oranı da %40 olarak uygulanır. 

Yukarıdaki şekilde hesaplanan aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı 
aylık dönemine rastlaması halinde 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre 
Ocak ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranı kadar 
artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise önce-
likle Ocak ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir 
ve aylıklara uygulanan artış oranları kadar artırılarak, sigortalının aylık 
başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanır.” şeklindeki düzenlemesi ile de 
01.10.2008 sonrası aylıkların hesaplama yöntemi belirlenmiştir. 
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Geçici 2. madde hükmü gereğince, 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe gir-
diği 01.10.2008 tarihine kadarki sigortalılık sürelerine yönelik aylıklar, 
1479 sayılı Kanun'un 36 ve Geçici 11. maddesi gereğince hesaplanacak 
ve 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sigortalılık 
süresinin toplam sigortalılık süresine orantılı bölümü aylık miktarında 
esas alınacak, 01.10.2008 tarihi sonrasındaki sigortalılık sürelerine yö-
nelik aylıklar ise 5510 sayılı Kanun'un 29 ve devamı madde hükümleri 
gereğince hesaplanacak ve bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
geçen sigortalılık süresinin toplam sigortalılık süresine orantılı bölümü 
aylık miktarında esas alınacaktır.

01.01.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun'un 39. mad-
desi ile 1479 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 11. maddede, sigortalının aylı-
ğının “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlara bağ-
lanacak yaşlılık aylığı;

a)Sigortalının, aylık başlangıç tarihindeki toplam sigortalılık süresi 
esas alınarak, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce bulunduğu gelir ba-
samağının aylık başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan gelir tablosunda-
ki değeri üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere 
göre hesaplanan aylığının, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ge-
çen sigortalılık süresinin toplam sigortalılık süresine orantılı olarak he-
saplanan tutarı ile,

b)Sigortalının, bu Kanunun yürürlük tarihi ile aylık başlangıç tarihi 
arasında aylar itibariyle prim ödediği gelir basamaklarının bu basamak-
lardaki prim ödeme süreleri de dikkate alınarak, aylık başlangıç tarihin-
de yürürlükte bulunan gelir basamakları üzerinden hesaplanacak ağırlıklı 
ortalamasının, aylık başlangıç tarihindeki toplam sigortalılık süresi esas 
alınmak suretiyle bu Kanunun 36'ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre bu-
lunacak aylık bağlama oranı üzerinden hesaplanan aylığın, bu Kanunun 
yürürlük tarihinden sonra geçen sigortalılık süresinin toplam sigortalılık 
süresine orantılı olarak hesaplanan tutarı,” toplamı olduğu hüküm altına 
alınmıştır.

Bu yasal düzenlemeye göre; A1 aylığının hesap formülü; 

01.01.2000 tarihindeki basamağının (01.07.2003) Gelir tablosu kar-
şılığı

A1 Aylığı = Aylık gelir tutarı x ABO x 1.1.2000 öncesi hizmeti 

Toplam Hizmetleri
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Keza A2 aylığının hesap formülü de;

A2 Aylığı= Ağırlıklı Ortalama x ABO x 1.1.2000-01.10.2008 arası hiz-
meti

Toplam Hizmetleri

şeklinde olacaktır. 

A2 aylığının belirlenmesinde dikkate alınması gereken "Ağırlıklı Orta-
lama" hesabında, 01.01.2000 tarihi ile 01.10.2008 tarihi arasında 2926 
ve 1479 sayılı Kanun'a tabi sigortalı olarak bulunulan basamaklar ve bu 
basamaklardaki bekleme süreleri üzerinden anılan Kanunlara tabi sigor-
talılar için geçerli olan 01.07.2003 tarihli gelir tablosundaki karşılığı tu-
tarlar gözetilerek ağırlıklı ortalama belirlenmelidir. 

Aylık hesabında esas alınacak aylık bağlama oranlarının belirlenme-
sinde ise, 01.01.2000 öncesi için 1479 sayılı Kanun'un Geçici 11. mad-
desi yollaması ile mülga 36. maddenin “Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak 
kazanan sigortalılara en son prim ödediği gelir basamağında en az bir tam 
yıl prim ödemesi koşuluyla bulunduğu basamağın % 70'i oranında aylık 
gelir hesaplanır. Bulunduğu gelir basamak primini bir yıl ödememişse, 
bir önceki basamak üzerinden aylık gelir hesaplanır. Bu oran 25 yıldan 
fazla prim ödenmiş olması halinde fazla olan her tam yıl için %1, kadın 
ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa devamda, fazla olan 
her tam yaş için de ayrıca %1 artırılır. 

35'nci maddenin (c) fıkrasına göre bağlanacak aylıklarda ise primi 
ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için % 1 indirim yapılır.” hükmü 
gözetilmeli, 01.01.2000 sonrası aylık bağlama oranının belirlenmesi için 
ise, 4447 sayılı Kanunla değişik anılan maddenin “Aylık bağlama oranı, 
sigortalının toplam sigortalılık süresinin ilk on tam yılının her bir yılı için 
%3,5 takip eden onbeş tam yılın her bir yılı için %2 ve yirmibeş yıldan 
fazla her bir tam yıl için %1,5 oranlarının toplamıdır.” hükmü nazara 
alınmalıdır. B aylığının tespitinde esas alınan "Ağırlıklı Ortalama" hesa-
bında ise; 01.01.2000 tarihi ile 01.10.2008 tarihi arasındaki sigortalılık 
sürelerine yönelik basamaklar ve bu basamaklardaki bekleme süreleri 
üzerinden 01.07.2003 tarihli gelir tablosundaki karşılığı tutarlar gözetile-
rek ağırlıklı ortalama bulunmalıdır.

Bu şekilde belirlenecek aylık bağlama oranları ile hesap edilen A1 ve 
A2 aylıklarının toplamı, 01.07.2003 tarihi itibarıyla aylık miktarını oluş-
turur. Bu tutara 2003 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken sos-
yal destek ödemesi tutarından 2003 yılı Temmuz ayına kadar kümülatif 
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TÜFE oranı kadar düşüldükten sonra kalan miktarın 01.10.2008 tarihi-
ne kadar gecen sürelere ilişkin hesaplanacak kısmi tutarı eklenerek 2004 
yılı Ocak ödeme döneminden 2007 yılı Temmuz dönemi dahil aylıklara 
uygulanan artışlar uygulanmak suretiyle (A) aylığı 2008 yılı Ocak döne-
mine, sonrasında, 2008 yılı dahil olmak üzere tahsis talep tarihine kadar 
geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile çarpılarak 
tahsis talep yılının Ocak ayına taşınır.

Bu aşamadan sonra 01.10.2008 sonrası sigortalılık süreleri esas alı-
narak 5510 sayılı Yasa'nın 29. maddesi gereği aylık hesabı yapılmalıdır. 
Anılan yasal düzenlemeye göre Aylık= Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağ-
lama Oranı formülüne göre hesaplanır.

Ortalama Aylık Kazanç ise 2008 yılı Ekim ayı (dahil) ve sonraki her 
yıla ait prime esas kazancın, ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihi-
ne kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşecek güncelleme katsayısı ile 
güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, 2008 yılı Ekim ayı (dahil) 
sonrası prim ödeme gün sayısına bölünmek suretiyle hesaplanan ortala-
ma günlük kazancın 30 katıdır. 

Burada prime esas kazanç tutarının belirlenmesi üzerinde durmakta 
fayda vardır. Bilindiği gibi 5510 sayılı Kanun'un 80. maddesinin 2. fıkrası 
hükmüne göre “4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamın-
daki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Aylık prime esas kazanç, 82'nci maddeye göre belirlenen prime esas 
günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri 
tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar 
tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan 
edilir. Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, pri-
me esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlenir. 

b) Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştır-
dığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katın-
dan az olamaz. …”. Anılan hüküm çerçevesinde 01.01.2009 tarihi sonrası 
dönem yönünden sigortalı tarafından beyan edilen günlük kazanç belir-
lenmeli, beyan bulunmadığı takdirde prime esas günlük kazanç alt sınırı 
esas alınarak prime esas aylık kazanç tutarı tespit edilmeli, 01.10.2008-
01.01.2009 tarihleri arasındaki dönem yönünden ise, prime esas kazanç 
beyan edilmemesi hâlinde, sigortalının daha önce bulunduğu en son gelir 
basamağına karşılık gelen tutar esas alınarak prime esas kazanç tespit 
edilmelidir.
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Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortala-
rına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için %2 
olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı ola-
rak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı %90’ı geçemez. 30.04.2008 
tarihi ve öncesi sigortalılığı bulunup Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigortalıların yaşlılık ay-
lığı bağlama oranının hesabında, sigortalının Yasanın yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra geçen ve Yasanın yürürlük tarihinden önceki prim gün sa-
yısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için %3 
oranı esas alınır. 

Açıklanan yöntemle hesaplanan yaşlılık aylığı; sigortalının fiili çalışma 
süreleri için prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep 
yılına ait Ocak ayı itibariyle belirlenen ortalama aylık kazancının %35’in-
den, sigortalının talep tarihinde bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocu-
ğu varsa %40’ından az olamaz. 

Bulunan tutarın 01.10.2008 sonrası prim gün sayısına orantılı bölü-
mü alınarak kısmi aylık (B) hesap edilecektir. Sigortalının aylığı (A) ve (B) 
kısmi aylıklarının toplamından oluşur. Bu şekilde bulunan tutar, tahsis 
talep yılının ocak ayındaki aylık tutarıdır. Bulunan miktarın tahsis tari-
hine göre ocak ve temmuz ödeme dönemlerinde uygulanan artış oranları 
kadar arttırılması sonucu tahsis tarihindeki aylık miktarı belirlenir.

Hal böyle olunca, öncelikle Kurumdan, yukarıda açıklanan yönteme 
göre belirlenen basamaklar esas alınarak hesaplanan ve başlangıçtan iti-
baren davacıya ödenmesi gereken aylık miktarı Kurumdan sorulmalı, da-
vacıya ay be ay ödenen aylıklar ile bağlanan aylıkta esas alınan tüm verile-
ri içeren tahsis dosyası celp edilmeli, davacının bu şekilde belirlenen aylık 
tutarına itiraz etmesi halinde, yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda 
alanında uzman bilirkişi yada bilirkişi heyetinden aylık hesabı yönünden 
denetime elverişli rapor alınıp irdelenerek, varılacak sonuca göre karar 
verilmesi gerekirken, yukarıda belirtilen ilkelere uygun olmayan hesap-
lama yöntemi içeren bilirkişi raporu esas alınarak, eksik araştırma ve 
inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı 
olup, bozma nedenidir.

Yapılacak irdelemede, davacının kararı temyiz etmediği ve davalı Ku-
rum lehine mahkeme kararındaki tutar bakımından usuli kazanılmış hak 
oluştuğu da dikkate alınmalıdır.

O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları 
kabul edilmeli ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesinin 
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istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararının kaldırılarak İlk 
Derece Mahkemesince verilen hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi kararının HMK’nın 
373/1 maddesi gereği kaldırılarak temyiz edilen ilk derece mahkemesi 
hükmünün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, dosyanın ka-
rarı veren İlk derece Mahkemesine gönderilmesi ile kararın bir örneğinin 
Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 11.02.2020 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi. 

YERSİZ ÖDEME • BOŞANILAN EŞLE BİRLİKTE YAŞAMA

ÖZET: Kanun 01.10.2008 günü yürürlüğe girdi-
ğinden, eylemli birliktelik daha önce başlamış 
olsa dahi maddenin yürürlük günü öncesine gi-
dilmemeli, başka bir anlatımla 01.10.2008 tarihi 
öncesine ilişkin borç tahakkuku söz konusu ol-
mamalı, böylelikle açıklığa kavuşturulacak yersiz 
ödeme dönemine ilişkin olarak 5510 sayılı Kanu-
nun 96'ncı maddesine göre uygulama yapılmalı-
dır. 56'ncı maddede, “eşinden boşandığı halde, 
boşandığı eşiyle” ibareleri yer aldığından, birden 
fazla evlilik ve doğal olarak birden fazla boşan-
manın gerçekleşmiş olması durumunda, boşanı-
lan herhangi bir eşle eylemli olarak birlikte yaşa-
ma durumunda madde hükmünün uygulanacağı 
gözetilmelidir. 
Y. 10. HD E. 2019/2505 K. 2020/1043 T. 12.02.2020 

Dava, hak sahibi konumundaki davalıya yersiz olarak ödenen aylıkla-
rın yasal faizi ile tahsili istemine ilişkindir. 

İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın 
reddine dair verilen karara karşı davacı Kurum vekili tarafından istinaf 
yoluna başvurulması üzerine, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk 
Dairesince istinaf başvurusunun kabulüne, İlk Derece Mahkemesinin ka-
rarının kaldırılmasına karar verilmiştir.
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Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesince verilen kararın, 
davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süre-
sinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen 
raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve 
aşağıdaki karar tespit edildi.

I-İSTEM 

Davacı Kurum,davalıya, yaşamını yitiren sigortalı üzerinden hak sa-
hibi kız çocuğu sıfatıyla aylık bağlandığı, ancak boşandığı eşiyle talep 
konusu dönemde fiilen birlikte yaşadığının tespiti üzerine, 21/01/2009 
- 20/07/2011 döneminde 18.850,71 TL haksız ve yersiz olarak maaş aldı-
ğını beyan ederek fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kay-
dıyla 18.850,71 TL'nin her bir ödeme kaleminin ödeme tarihlerinden baş-
layarak tahsil tarihine kadar işleyecek kanuni faiziyle birlikte davalıdan 
tahsilini talep etmiştir.

II-CEVAP

Davalının eski eşi ile 2008 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşan-
dığını, ancak 2012 yılında çocuklarının yönlendirmesi ve eşinin ılımlı yak-
laşımı neticesinde yeniden evlenme kararı aldıklarını ve evlendiklerini, 
müvekkilinin babasının 1999 yılında vefat ettiğini ancak müvekkilinin ba-
basının maaşını almaya boşanmanın gerçekleştiği 2008 yılından sonra al-
maya başladığını, müvekkilinin kötü niyetle böyle bir amacı olması halin-
de on yıl beklemeksizin babasının ölümünün hemen ardından boşanmayı 
gerçekleştireceğini, müvekkili ile eşinin 2003 yılında da boşanma aşa-
masına geldiğini ve Havran Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/205 Esas 
sayılı dosyası ile dava açıldığını, daha sonra yardıma ve desteğe muhtaç 
olması nedeniyle babasından aylık bağlandığını, boşandıktan sonra eski 
eşi ile bir araya gelmediklerini, açılan davanın haksız ve yasal dayanak-
tan yoksun olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep 
etmiştir.

III-MAHKEME KARARI 

A-İLK DERECE MAHKEME KARARI

Davalının boşandıktan sonra eski eşi ile fiilen birlikte yaşadığı olgusu-
nun doğrulanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde; Davalı ...'ın muvazaalı bo-
şanmak sureti ile müvekkil kurumdan aylık almakta iken müvekkil Ku-
rum Sosyal Güvenlik Denetmenlerince yapılan tahkikat sonucu düzenle-
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nen15.05.2015 tarih ve 2015/SS/49 sayılı araştırma ve inceleme raporu 
ile boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığının tespit edildiğini, aylıkları-
nın kesildiğini, davalının yetim aylığı almakta iken boşandığı eşiyle fiilen 
birlikte yaşadığını, müvekkil kurumdan 21.01.2009-20.07.2011 tarihleri 
arasında haksız ve yersiz olarak toplam 18.850,71 TL tutarında haksız 
ve yersiz olarak maaş aldığını, davaya dayanak müfettiş raporu, aile he-
kimliği kayıtları, nüfus müdürlüünden celp edilen adres kayıtları, seçmen 
kayıtları ve elektrik aboneliği kayıtlarına dayanılarak hazırlanan bu ra-
porla boşanmanın muvazaalı olduğunun açıkça ortaya konduğunu, Yerel 
Mahkeme tarafından yapılan kolluk araştırma raporunda da davalının 
boşandığı eşi ile birlikte yaşamaya devam ettiği yönünde tespit yapıldığını 
buna rağmen mahkemenin davayı reddetmesinin usul ve yasaya aykırı ol-
duğunu, dinlenen tanıklardan pek çoğunun davalının yakınları olduğunu, 
beyanlarına itibar edilmesinin mümkün olmadığını, Yerel Mahkemenin 
soyut ifadeleri, yazılı delillerle somut hale gelmiş tespitlere tercih ederek 
hüküm kurduğunu ayrıca kurum aleyhine hükmedilen vekâlet ücretinin 
açıkça yasaya aykırı olduğunu belirterek yerel mahkeme kararının kaldı-
rılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

B-BAM KARARI

“... 5510 sayılı Yasanın 59 ve 100.maddeleri uyarınca Kurumun dene-
tim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından tutulan tutanak-
lar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olup somut olayda bu tutanağın aksi 
kanıtlanamamıştır. Diğer taraftan davacının yakınları olan tanık beyanla-
rı, kurum denetim raporu ve bunu doğrulayan kolluk araştırma tutanak-
ları, nüfüs kayıtları, elektirik idaresi kayıtları, sağlık ocağı kayıtlarının 
aksini kanıtlar güçte değildir. Mevcut delil durumu ve dosya kapsamına 
göre davanın kabülüna karar vermek gerekirken, yazılı şekilde reddine 
ilişkin kurulan hüküm usul ve yasaya aykırı bulunmuş bu nedenle 6100 
sayılı HMK 353/1-b-2 maddesi uyarınca yerel mahkemenin kararının kal-
dırılarak, Davanın kabulü ile;

1- 18.850,71 TL alacağın davacı kurumca ödemenin yapıldığı tarihten 
itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalıdan alına-
rak davacıya ödenmesine...”karar verilmiştir.

TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:

Davalı vekili dilekçesinde,davalının eski eşi ile 2008 yılında şiddetli 
geçimsizlik nedeniyle boşandığını, ancak 2012 yılında çocuklarının yön-
lendirmesi ve eşinin ılımlı yaklaşımı neticesinde yeniden evlenme kararı 
aldıklarını ve evlendiklerini, müvekkilinin babasının 1999 yılında vefat et-
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tiğini ancak müvekkilinin babasının maaşını almaya boşanmanın gerçek-
leştiği 2008 yılından sonra almaya başladığını, müvekkilinin kötü niyetle 
böyle bir amacı olması halinde on yıl beklemeksizin babasının ölümünün 
hemen ardından boşanmayı gerçekleştireceğini, müvekkili ile eşinin 2003 
yılında da boşanma aşamasına geldiğini ve Havran Asliye Hukuk Mahke-
mesinin 2003/205 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığını, daha sonra yar-
dıma ve desteğe muhtaç olması nedeniyle babasından aylık bağlandığını, 
boşandıktan sonra eski eşi ile bir araya gelmediklerini, açılan davanın 
haksız ve yasal dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, Bursa Bölge Ad-
liye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi kararının bozulması gerektiğini beyan 
etmiştir.

V-İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:

Davanın, yasal dayanağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 56'ncı maddesinin ikinci fıkrasıdır. Fıkrada “Eşin-
den boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş 
ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş 
olan tutarlar, 96'ncı madde hükümlerine göre geri alınır.” düzenlemesine 
yer verilmiştir. Anılan madde 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

5510 sayılı Kanunun 56'ncı maddesinin ikinci fıkrasında daha önceki 
sosyal güvenlik kanunlarında yer almayan, boşanılan eşle fiilen (eylemli 
olarak) birlikte yaşama olgusu, gelir-aylık kesme nedeni olarak düzenlen-
diği gibi, eylemli olarak birlikte yaşama, aynı zamanda gelir-aylık bağlama 
engeli olarak da benimsenmiştir. Burada, eylemli olarak birlikte yaşama 
olgusunun/durumunun tanımlanması, hukuki sınır ve çerçevesinin çizilip 
ortaya konulması önem arz etmektedir. Taraflar arasında hangi hukuki 
sebep ve maddi vakıaya dayanmış olursa olsun sona ermiş evlilik birli-
ğinin hak ve yükümlülüklerinin sürdürüldüğü beraberlikler veya kesin-
leşmiş yargı kararına bağlı olarak gerçekleşmiş boşanmanın var olan-o-
lası sonuçlarını ortadan kaldırıcı/giderici nitelikteki birliktelikler madde 
kapsamında değerlendirilmeli, ortak çocuk-çocuklar yönünden, boşan-
ma kararına bağlanan veya bağlanmayan kişisel ilişkilerin yürütülmesini 
sağlamaya yönelik olarak, eşlerin belirli aralıklarda ve günlerde zorunlu 
şekilde bir araya gelmeleri durumunda ise kanun koyucunun bu türden 
ilişkinin varlığının gelir-aylık bağlanmaması veya kesilmesi nedeni olarak 
öngörmediği kabul edilmeli, boşanılan eşle kurulan-yürütülen ilişkinin, 
eylemli olarak birlikte yaşama kavramı kapsamında yer alıp almadığı dik-
katlice irdelenerek saptama yapılmalıdır.

Anılan 56'ncı maddede, oldukça yalın olarak “eşinden boşandığı halde, 
boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen” ibareleri yer almakta 
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olup, kanun koyucu tarafından örneğin; “sosyal güvenlik kanunları kap-
samında ölüm aylığına hak kazanmak amacıyla eşinden boşanan”, “hak 
sahibi sıfatını haksız yere elde etme amacıyla eşinden boşanan”, “gerçek 
boşanma iradesi söz konusu olmaksızın (muvazaalı olarak) eşinden bo-
şanan” veya bunlara benzer ifadelere yer verilmemiş, sade olarak kaleme 
alınan metinle uygulama alanı genişletilmiştir. Maddede boşanma amacı-
na-saikine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden, gerek 
Kurumca, gerekse yargı organlarınca uygulama yapılırken;eşlerin boşan-
ma iradelerinin gerçekliğinin-samimiliğinin araştırılıp ortaya konulması 
söz konusu olmamalı, boşanmanın muvazaalı olup olmadığına ilişkin 
herhangi bir araştırma-irdeleme ve boşanma yönündeki kesinleşmiş yar-
gı kararının geçerliliğinin sorgulaması yapılmamalı, özellikle, kesinleşmiş 
yargı organının verdiği karara dayanan “boşanma” hukuki durum ve so-
nucunun eşlerin gerçek iradelerine dayanıp dayanmadığının araştırılma-
sının bir başka organın yetki ve görevi içerisinde yer almadığı, kaldı ki, 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununda “anlaşmalı boşanma” adı altında 
hukuki bir düzenlemenin de bulunduğu dikkate alınmalıdır. Boşanma 
tarihi itibarıyla gerçek - samimi boşanma iradelerine sahip olan (evlilik 
birliği temelinden sarsılan) veya olmayan tüm eşlerin, maddenin yürürlük 
tarihi olan 01.10.2008 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun ey-
lemli olarak birlikte yaşadıklarının saptanması durumunda gelirin-aylığın 
kesilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

Gelirin-aylığın kesilme tarihi ile Kurumun geri alım (istirdat) hakkının 
kapsamına ilişkin olarak; eylemli birlikte yaşama olgusunun gerçekleş-
me-başlama tarihi esas alınarak bu tarih itibarıyla gelir-aylık kesme veya 
iptal işlemi tesis edilip, ilgiliye anılan tarihten itibaren yapılan ödemeler 
yasal dayanaktan yoksun-yersiz kabul edilmeli, ancak, söz konusu mad-
de 01.10.2008 günü yürürlüğe girdiğinden, eylemli birliktelik daha önce 
başlamış olsa dahi maddenin yürürlük günü öncesine gidilmemeli, başka 
bir anlatımla 01.10.2008 tarihi öncesine ilişkin borç tahakkuku söz ko-
nusu olmamalı, böylelikle açıklığa kavuşturulacak yersiz ödeme dönemi-
ne ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun 96'ncı maddesine göre uygulama 
yapılmalıdır. 56'ncı maddede, “eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle” 
ibareleri yer aldığından, birden fazla evlilik ve doğal olarak birden faz-
la boşanmanın gerçekleşmiş olması durumunda, boşanılan herhangi bir 
eşle eylemli olarak birlikte yaşama durumunda madde hükmünün uygu-
lanacağı gözetilmelidir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
56'ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayalı açılan bu tür davalarda eylem-
li olarak birlikte yaşama olgusunun tüm açıklığıyla ve özellikle taraflar 
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arasındaki uyuşmazlık konusu dönem yönünden ortaya konulması önem 
arz etmektedir. Bu nedenle Anayasa'nın 20'nci maddesi ile 5510 sayılı 
Kanun, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanu-
nu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak su-
retiyle yöntemince araştırma yapılmalı, tarafların göstereceği tüm kanıtlar 
toplanmalı, bildirilen ve dinlenilmesi istenilen tanıkların ifadeleri alınma-
lı, davacı ile boşandığı eşinin yerleşim yerlerinin saptanmasına ilişkin ola-
rak; muhtarlıktan ikametgah senetleri elde edilmeli, ilgili Nüfus Müdür-
lüklerinden sağlanan nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres 
belgelerinden yararlanılmalı, adres değişiklik ve nakillerine ilişkin bilgile-
re ulaşılmalı, özellikle ilgili Nüfus Müdürlüğü’nden adres hareketleri, ta-
rihleriyle birlikte istenilmeli, ilgililerin su, elektrik, telefon aboneliklerinin 
hangi adreste kimin adına tesis edildiği saptanmalı, seçmen bilgi kayıtları 
getirtilmeli, varsa çalışmaları nedeniyle resmi-özel kurum ve kuruluşlara 
verilen belgelerde yer alan adresler dikkate alınmalı, boşanan eşler 4857 
sayılı Kanun hükümleri kapsamında yer almakta iseler adlarına ödeme 
yapılabilecek özel olarak açılan banka hesabı bulunup bulunmadığı be-
lirlenmeli, boşanan eşlerin kayıtlı oldukları bölge-bölgeler yönünden kap-
samlı Emniyet Müdürlüğü-Jandarma Komutanlığı araştırması yapılmalı, 
anılan mahalle-köy muhtar ve azalarının tanık sıfatıyla bilgi ve görgülerine 
başvurulmalı, böylelikle “boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama” 
olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği, toplanan kanıtlar ışığı altında de-
ğerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre karar verilmelidir.

Yargılama konusu somut olayda; dosya kapsamındaki bilgi, belge ve 
kayıtlar değerlendirilmek suretiyle davanın reddine karar verilmiş ise de 
boşanılan eşle eylemli birlikteliğin tespiti yönünden yapılan araştırma ve 
incelemenin hüküm kurmaya yeterli olmadığı anlaşılmıştır.

Davalı vekilinin temyiz dilekçesinde,davalının eşi ...’dan boşandıktan 
sonra müşterek ikamette kalmaya devam ettiği ancak eşinin ... köyünde 
hayvancılık işleri ile uğraştığından sayada yaşamaya başladığı,bu neden-
le ... köyündeki ikametini taşımadığı,davalının eşinin borçları nedeniyle 
Havran ilçesinde de bulunmadığı,nerde olduğunu ailesinin de bilmediği,-
bu hususun tanık beyanlarında da ifade edildiği, adres kayıt sisteminde 
gözüken ortak adresin davanın kanıtı olmaktan uzak olduğu yönündeki 
beyanları gözetildiğinde,Mahkemece,davalı ve eşinin boşandıkları dönem-
de, davalının eşi ...’ın ... köyünde tek başına mı yoksa davalı ile mi bir-
likte yaşadığı ile davalı ve eşinin tam olarak hangi tarihten itibaren bu 
köyde birlikte yaşamaya başladıklarının ayrıntılı şekilde zabıta marifeti 
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ile araştırılmalı,bu konuda dava konusu dönemde köyde muhtar ve aza 
olarak görev yapmış kişiler tanık sıfatıyla dinlenilmeli, yine davalı eşi-
nin boşandığı dönemde başkaca adresi olduğunun tespit edilmesi halinde 
bu adreste fiilen ikamet edip etmediği,davalı ile birlikte yaşayıp yaşama-
dığı ayrıntılı olarak yapılacak araştırma ile tespit edilmeli,yine bu adres 
çevresinde resen tespit edilecek kişiler tanık sıfatıyla bilgi ve görgülerine 
başvurulmalı, çelişki oluşursa giderilmeli; böylece “boşanılan eşle eylemli 
olarak birlikte yaşama” olgusunun mevcut olup olmadığı, toplanan tüm 
kanıtlar ışığı altında değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre 
hüküm kurulmalıdır.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahke-
mece eksik inceleme ve araştırma sonucu davanın reddine karar verilme-
si, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin istinaf 
başvurusunun kabulüne ilişkin kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi kararının yukarıda 
açıklanan nedenlerle HMK’nın 373/2 maddesi gereği BOZULMASINA, 
temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, dosyanın kararı veren 
Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 12/02/2020 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi. 
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YERSİZ ÖDEME • İHTİRAZİ KAYIT

ÖZET: Yargılama hukukunun genel bir kuralı ola-
rak, belli bir hukuk kuralına dayanarak hak elde 
etmek isteyen taraf, bu kuralın uygulanabilmesi 
için gerekli koşulların varlığını ispat etmekle yü-
kümlüdür. Davacı (alacaklı), ihtirazi kayıt ileri sür-
düğünü, ya da, durumun gereğinden bu hakkını 
kullandığının anlaşılması gerektiğini ispat etmek-
le yükümlüdür. Davalı Kurumca, davacının 1990 
ve 1991 yıllarında geçen hizmetine ilişkin olarak 
prime esas kazançlarının güncellenmesi sure-
tiyle aylığının yeniden ve doğru hesaplanarak 
fark aylıklarının 19.01.2015 tarihinde davacının 
hesabına gönderildiği, bu tarihte aynı zamanda 
davanın da açıldığı dikkate alındığında davacının 
talebinde geçen faiz istemi bakımından ihtirazi 
kaydın oluştuğu hususunun gözetilmesi ve faiz 
istemi bakımından yapılacak irdeleme ile sonu-
cuna göre bir karar verilmesi gerekir. 
Y. 10. HD E: 2017/5552 K. 2020 / 1278 T. 18.02.2020 

Dava, eksik ödendiği iddiası ile yaşlılık aylığı miktarının yeniden tes-
piti ile fark aylıkların yasal faizleri ile birlikte davalı Kurumdan tahsili 
istemine ilişkindir.

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 Da-
iresince davacının istinaf başvurusundan esastan reddine dair karar ve-
rilmiştir.

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 kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve 
aşağıdaki karar tespit edildi.
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I-İSTEM:

Davacı vekili dilekçesiyle; Kurum tarafından aylık bağlanma işlemleri 
sırasında müvekkilinin prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç mik-
tarlarının eksik değerlendirildiğini ve müvekkiline eksik aylık bağlandığı-
nı belirterek ilk müracaat tarihi itibariyle alması gereken aylık miktarının 
prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançları göz önüne alınarak dü-
zeltilmesi ile ilk müracaat tarihinden itibaren eksik ödenen aylıkların hak 
ediş tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müvekkiline 
ödenmesini talep etmiştir.

II-CEVAP:

SGK vekili, aleyhe hususları kabul etmeyerek davacı hakkında yapılan 
Kurum işlemlerinde herhangi bir hatanın olmadığını belirterek yersiz açı-
lan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

III-MAHKEME KARARI 

A-İLK DERECE MAHKEME KARARI

Toplanan delillere göre; davacının ilk aylık bağlama talebinin 
21.04.1982 tarihi olduğu, davacının daha sonra yeniden zorunlu sigorta 
kolundan çalışmaya başladığı ve 14.10.1993 tarihinde ayrılarak yeniden 
yaşlılık aylığı talebinde bulunduğu bu talebi üzerine de kendisine aylık 
bağlandığı, daha sonra davalı kurumun 14.12.2012 tarihli maaş farkları 
bağlama kararında davacının maaşa esas kazançlarının düzeltildiği, yine 
kurum tarafından davacıya aylık bağlama kararı ve ödemelerinin gönde-
rildiği bunun davacının ikinci müracaatı olan müracaat sebebiyle bağla-
nan aylıkla ilgili olup 1990-1991 yılları kazançları değiştiği için farkın 
oluştuğu böylece davanın konusu olan ilk aylık bağlama tarihindeki aylık-
larla ilgili bir farkı içermediği anlaşıldığından davanın reddine dair karar 
verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ

İlk derece mahkemesi hükmüne karşı davacı avukatı tarafından; kara-
rın usul ve yasaya aykırı olduğu, aslen iddiasının davalı Kurum işlemle-
rince de doğrulandığını belirterek istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

B-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, davacının ilk aylık bağlama talebinin 
21.04.1982 tarihi olduğu, davacının daha sonra yeniden zorunlu sigorta 
kolundan çalışmaya başladığı ve 14.10.1993 tarihinde ayrılarak yeniden 
yaşlılık aylığı talebinde bulunduğu bu talebi üzerine de kendisine aylık 
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bağlandığı, daha sonra davalı kurumun 14.12.2012 tarihli maaş farkla-
rı bağlama kararında davacının maaşa esas kazançlarının düzeltildiği, 
yine kurum tarafından davacıya aylık bağlama kararı ve ödemelerinin 
gönderildiği bunun davacının ikinci müracaatı olan müracaat sebebiyle 
bağlanan aylıkla ilgili olup 1990-1991 yılları kazançları değiştiği için far-
kın oluştuğu böylece davanın konusu olan ilk aylık bağlama tarihindeki 
aylıklarla ilgili bir farkı içermediği davacı talebinin değerlendirilmesinin 
mümkün olmadığı, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun 
olduğu anlaşılmakla, davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK 353/1-b 
maddesinin 1. alt bendi gereğince esastan reddine dair karar verilmiştir.

IV-TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:

Davacı vekili, hakkında yapılan Kurum işlemlerinden de anlaşılacağı 
üzere, eksik aylık aldığını bu kapsamda talebinin kabul edilmesi gerekti-
ğini beyan ederek ve resen belirlenecek diğer nedenlerle, kararın bozul-
masını istemiştir.

V-İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerek-
tirici sebeplere göre davacı avukatının sair temyiz itirazlarının reddi ge-
rekir.

2-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 01.03.2006 tarihli ve 2005/10-
755 Esas, 2006/32 Karar sayılı ilamında ayrıntıları açıklandığı üzere; bir 
borç ilişkisi, asıl hakla birlikte bazı fer’i hakları da içerir. Borç ilişkisinin 
içerdiği asıl hak, alacak hakkı; fer’i haklar ise, cezai şart, faiz, kefalet, 
rehin, hapis hakkı gibi haklardır.

Fer’i haklar, borç ilişkisinin içerdiği alacak hakkının bir kısmı, bir 
parçası değildir. Asıl borca bağlı, asıl borç mevcut ve geçerli olduğu sü-
rece geçerli olup, asıl alacak ile birlikte doğar, varlığını sürdürür, onunla 
birlikte sona ererler.

Borcu sona erdiren en önemli neden, tarafların kendilerine yüklenen 
edimleri ifa etmeleridir. Genel olarak ifa, borçlanılmış edimin yerine geti-
rilmesi suretiyle alacaklının tatmin edilerek borcun sona erdirilmesidir. 
Kural, asıl borç sona erdiğinde, bu borca bağlı fer’i borçların da sona 
ereceğidir. Bu sonuç, ek bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden ger-
çekleşir. 

Ne var ki, asıl borcun sona erişinde yan borçların da sona ereceğine 
ilişkin kural, her zaman ve her hukuksal ilişki için geçerli değildir. Bu-
nunla ilgili ayrık durumlar Borçlar Kanunu’nun 113. (6098 Sayılı Türk 
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Borçlar Kanunu md. 131.) maddesinde gösterilmiş, kıymetli evrak, taşın-
maz rehni ve konkordato bu kuralın dışında tutulmuştur. 

Ayrıca, evvelce işleyen faizleri talep hakkının saklı tutulması (ihtirazi 
kayıt) veya saklı tutulduğunun hal ve koşullardan çıkartılması kaydıyla, 
ödenmemiş faizlerin istenebilme hakkı ortadan kalkmamakta, asıl borç 
ifa veya sair bir suretle son bulmuş olsa bile, borcun fer’isi olan faiz varlı-
ğını sürdürmekte ve alacaklı bunları talep edebilme hakkını yitirmemek-
tedir. 

İhtirazi kayıt; “muayyen haklarını kullanmak hususunda serbestisini 
muhafaza etmek isteyen tarafın bu husustaki vaki beyanı” olarak tanımla-
nabilir.İhtirazi kayıt ileri sürmeye yönelik hak, başka bir hakkı koruyucu 
nitelikte olup, koruduğu hak, asıl alacağa bağlı olan ve henüz ifa edilme-
yen yan edimlere ilişkin haklardır.

İhtirazi kayıt ileri sürme hakkının kullanılmaması ile, alacaklının ko-
runan bu haklarını talep etmesi engellenmiş olur. Bu engellenme itiraz ni-
teliğinde bulunmaktadır. Alacaklının, bu hakkını kullanmakla korumak 
istediği hakları korunmuş olmakta, bu irade kullanılmaz ise, korunmak 
istenen (fer’i nitelikte) hak düşmektedir. 

Bu önkoşul, ifadan önce ya da en geç ifa anında kullanılmalıdır. Ala-
caklının, en geç ifa anında derhal, ifanın tam olarak yapılmadığına ilişkin 
çekinceye dair iradesini, borçlu tarafa bildirmemesi, alacaklının borçlu 
tarafından yapılmayan ifaların yapılmasına ilişkin talebinden zımnen fe-
ragat ettiği anlamını taşımaktadır. Alacaklının ihtirazi kayıt ileri sürme-
mesi, karşı tarafın ifasını ve ifaya ilişkin davranışı ile ortaya koyduğu ira-
desini kabul ettiği anlamına gelecektir. 

Hareketsizlik hiçbir zaman ihtirazi kayıt ileri sürüldüğünü göstermez 
ve bu yolda bir karine oluşturmaz.

Borçlar Kanunu 113. maddede (6098 SK. Md.131) ayrıca; “...veya hal 
icabından neşet eylemiş olmadıkça bu faizler talep olunamaz...” ifade-
si yer almaktadır. Buna göre, alacaklı açıkça ihtirazi kayıt hakkını ileri 
sürmese bile, yaptığı eylem ve işlemlerden bu hakkını kullanmak istediği 
sonucu çıkarılabiliyorsa, bu hakkın kullanıldığının kabulü gerekecektir. 
“Hal icabı” kavramı değerlendirilirken kuşkusuz, somut olayın özellik ve 
gerekleri dikkate alınmalıdır. 

Burada önemli yön, alacaklının hangi eylem ve işlemlerinin, bu hak-
kı kullanmak istediği şeklinde yorumlanması gerektiğidir. İfade edilmek 
istenen husus, somut olayın niteliğinin, para borcunun son bulmasına 
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karşılık, işlemiş faiz borcunun devamını gerektirmesidir. Alacaklının, asıl 
borç konusu para alacağını tahsil ederken, işlemiş faizleri talep hakkını 
saklı tuttuğunu beyan etmediği veya bu durum “hal ve koşullardan çıkar-
tılmadığı” takdirde ise, yukarıda belirtilen yasal ilke uyarınca, asıl borç 
son bulmakla, faiz alacağı da son bulacaktır. 

Yargılama hukukunun genel bir kuralı olarak, belli bir hukuk kuralına 
dayanarak hak elde etmek isteyen taraf, bu kuralın uygulanabilmesi için 
gerekli koşulların varlığını ispat etmekle yükümlüdür. Davacı (alacaklı), 
ihtirazi kayıt ileri sürdüğünü, ya da, durumun gereğinden bu hakkını kul-
landığının anlaşılması gerektiğini ispat etmekle yükümlüdür.

Eldeki davada ise, davalı Kurumca, davacının 1990 ve 1991 yılların-
da geçen hizmetine ilişkin olarak prime esas kazançlarının güncellen-
mesi suretiyle aylığının yeniden ve doğru hesaplanarak fark aylıklarının 
19.01.2015 tarihinde davacının hesabına gönderildiği, bu tarihte aynı za-
manda davanın da açıldığı dikkate alındığında davacının talebinde geçen 
faiz istemi bakımından ihtirazi kaydın oluştuğu hususunun gözetilmesi 
ve faiz istemi bakımından yapılacak irdeleme ile sonucuna göre bir karar 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın tümden reddine dair karar 
verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

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, 18/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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AYLIK BAĞLANMASI • KURUM İŞLEMİ 

ÖZET: Eldeki davada, 07.05.2008 tarihli tahsis ta-
lebine istinaden davacıya 01.06.2008 tarihinden 
itibaren aylık bağlandığı; İşyerindeki 01.04.2008 
– 31.5.2008 dönem çalışmalarının sahte olduğun-
dan bahisle iptal edildiği; davacının 07.01.2016 
da 506 sayılı Yasa'nın Geçici 81/ C – bc uyarın-
ca aylık bağlama talebinin olduğu ve 01.02.2016 
itibari ile yeniden aylık bağlandığı anlaşılmakta-
dır. Somut veriler ışığında, iptale konu çalışma-
nın fiili ve gerçek olmadığının belirgin olması ve 
iptal edilen tahsis dışında; davacının ilk ve tek 
tahsis talebinin 07.01.2016 tarihli olup; davanın 
da 19.2.2016 tarihinde açılması karşısında, gerek 
tespite, gerek tahsise ilişkin istemlerin reddi ge-
rekir. 
Y. 10. HD E. 2018/6321 K. 2020/1070 T.12/02/2020

Dava, yersiz ödemeye dayalı borç tahakkukuna ilişkin kurum işlemi-
nin iptali istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın 
reddine dair verilen karara karşı davacı tarafından istinaf yoluna baş-
vurulması üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince 
yerel mahkemenin kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında karar veril-
miş olup; davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesince verilen kararın 
davacı ve davalı Kurum vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, tem-
yiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafın-
dan düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği 
düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

I- İSTEM

Dava; sahte sigortalılık tespitine dayalı olarak gerçekleştirdiği ay-
lık iptali ve 01.06.2008-22.11.2015 tarihleri dönem aylıkları nedeniyle 
81.462,16 TL yersiz ödemeye dayalı borç tahakkukuna ilişkin 21.11.2015 
tarih, 16310471 sayılı işleminin iptali istemine, ilişkindir.
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II- CEVAP

Davalı SGK Başkanlığı vekili, aylık bağlandıktan sonra düzenlenen de-
netim raporuyla sahte sigortalılığı tespit edilen davacının aylığının iptali 
ve yersiz ödemelerin 5510 sayılı Yasa'nın 96. maddesi uyarınca istirdadı 
işleminde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığını , davanın reddi gerekti-
ğini belirterek ; davanın reddini savunmuştur.

III- MAHKEME KARARI

A-İLK DERECE MAHKEME KARARI

Mahkemece, tanık ...’un davacının işvereni kişilere işyerini kiraya ver-
diğini belirttiği ancak kiraya verdiği kişilerin isimlerini bilmemesi, kira 
sözleşmesi yapmadığını belirtmesi hususları dikkate alınarak; davacının 
gerçek ve fiili çalışma iddiasını ispatlayamadığı gerekçesi ile, davanın red-
dine dair karar verilmiştir. 

İzmir 12. İş Mahkemesi’nin belirtilen bu kararına karşı davacı vekili 
tarafından; müvekkilinin fiilen çalıştığı ancak sigortalılığının sahte şirket 
üzerinden bildirildiği bahsi ile, istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

B-BAM KARARI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi tarafından incele-
me yapılarak; yerel mahkeme kararı kaldırılarak, yeniden esas hakkında 
karar verilmiştir. Buna göre; 5039 gün prim ödeme gün sayısı üzerin-
den, 506 sayılı Yasa'nın Geçici 81/A maddesi uyarınca 01.06.2008 tari-
hi itibariyle bağlanan aylığın, sahte işyerinden yapılan bildirimin iptali 
sonrası prim ödeme gün sayısının 4979 güne düşmesi sonrası, davacının 
07.01.2016 tarihli başvurusu üzerine 3600 gün üzerinden 01.02.2016 
tarihi itibariyle yeniden aylık bağlanmış ise de; davacının 3600 gün prim 
ödeme ve yaş koşuluna bağlı olarak yaşlılık aylığından yararlanma baş-
vurusunun 07.01.2016 tarihinde yapılmasının, Kurum tarafından ger-
çekleştirilen iptal işlemindeki gecikmeden kaynaklandığı; yaşlılık aylığı 
bağlanması konusundaki iradesini Kuruma iletmiş ve aylıktan yararlan-
makta olan davacının 55 yaş ve 3600 prim ödeme gün sayısına bağlı yaş-
lılık aylığı başlangıç tarihinin, 5510 sayılı Yasa'nın Geçici 81/C-bc madde-
sindeki koşulların gerçekleştiği 09.01.2013 tarihini izleyen, 01.02.2013 
tarihi olarak belirlenmesi gereği üzerinde durulmaksızın yazılı gerekçe-
lerle davanın tümden reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı 
bulunduğundan; davanın kısmen kabulüne ; davacıya, 01.02.2013 tarihi 
itibariyle 506 sayılı Yasa'nın Geçici 81/C-bc maddesi uyarınca yaşlılık aylı-
ğı bağlanması gerektiği; 21.11.2015 tarih, 16310471 sayılı Konak Sosyal 
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Güvenlik Merkezi yazısındaki yersiz ödemeden kaynaklı borç tutarının, 
bu aylık bağlama tarihine göre belirlenmesine; fazlaya ilişkin istemin red-
dine, karar verilmiştir.

IV- TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:

Davacı, kurum işleminin iptali aksi halde yaşlılık aylığı alma başlan-
gıcı olarak 5000 iş gününün dolduğu 01.02.2010 tarihinin belirlenmesi 
gerektiğinden kararın bozulmasını istemiştir.

Davalı Kurum vekili; re’sen tespit edilecek durumlar ışığında kararın 
bozulmasını istemiştir.

V- İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:

Eldeki davada, 07.05.2008 tarihli tahsis talebine istianden davacıya 
01.06.2008 tarihinden itibaren aylık bağlandığı; 1120505 sicilli işyerin-
deki 01.04.2008 – 31.5.2008 dönem çalışmalarının sahte olduğundan ba-
hisle iptal edildiği; davacının 07.01.2016 da 506 sayılı Yasa'nın Geçici 81/ 
C – bc uyarınca aylık bağlama talebinin olduğu ve 01.02.2016 itibari ile 
yeniden aylık bağlandığı anlaşılmaktadır. 

Somut veriler ışığında, iptale konu çalışmanın fiili ve gerçek olmadı-
ğının belirgin olması ve iptal edilen tahsis dışında; davacının ilk ve tek 
tahsis talebinin 07.01.2016 tarihli olup; davanın da 19.2.2016 tarihinde 
açılması karşısında, gerek tespite, gerek tahsise ilişkin istemlerin reddi 
gerekir .

O hâlde, tarafların belirtilen hususları amaçlayan temyiz itirazları ka-
bul edilmeli ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi'nin is-
tinaf başvurusunun kısmen kabul kısmen reddine ilişkin hüküm bozul-
malıdır.

SONUÇ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi kararının yukarı-
da açıklanan nedenlerle HMK’nın 373/2 maddesi gereği BOZULMASINA, 
temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, dosyanın kararı veren 
Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 12.02.2020 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi.



YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

GEMİ BATIĞI • ÇEVRE KİRLENMESİ

ÖZET: Çevre kirlenmesinden doğan sorumluluk 
kusursuz sorumluluk olup çevrenin kirlenmesi 
olayının gerçekleşmesi sorumluluğun doğuşu 
için yeterlidir.
Bu duruma göre batan teknenin ve içindeki yakı-
tın çevre kirliliğine yol açtığı anlaşıldığından bu 
çevre kirliliğinden doğan tazminat davalıdan tah-
sil edilmelidir.
Y. 11. HD E. 2015 / 12965 K. 2017 / 4048 T. 03.07.2017

Davacı vekili, 16/06/2002 tarihinde, saat 00.10 sularında ... Boğazı ... 
önlerinde ... bayraklı “...-3” isimli kuru yük gemisi ile T.C. bayraklı “...” 
isimli yolcu motorunun çatışması neticesinde meydana gelen deniz ka-
zasında “...” isimli yolcu motorunun battığını ileri sürerek, tekne bün-
yesindeki yakıt ve yağın denize karışması sonucunda oluşabilecek çevre 
kirliliğini önlemek için batık yolcu motorunun çıkartılma ve uygun yere 
çekilme maliyetinin karşılanması hususundaki tazminat miktarı olan 
79.000 USD’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep 
ve dava etmiştir.

Davalı “...” motoru donatanı ... vekili, tazmini talep edilen tutarın, çev-
reye verildiği iddia edilen zarar ve kirliliğin temizlenmesi işlemi için mi 
yoksa batığın çıkarılması işlemi için mi harcanacağının belli olmadığını, 
müvekkili ...'ın teknenin kaptanı değil, sahibi/donatanı olduğunu, tazmi-
nat davası açılabilmesi için çevre zararının mevcudiyeti ve seyir durumu-
na engel teşkil edecek durumun varlığının gerektiğini ancak, böyle bir 
durumun bulunmadığını, batan teknenin küçük yolcu motoru olduğu ve 
günlük seferin sonunda olayın meydana gelmesi sebebiyle küçük kapa-
siteli motorin yakıt deposunun adeta boş olduğunu, teknenin ahşap ve 
parçalanmış bir şekilde 30 m. derinlikte bulunması nedeniyle seyir em-
niyetini menfi yönde etkilemeyeceğini, talep edilen tazminat miktarının 
fahiş olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. 

Diğer davalılar vekili, geminin idaresinden sorumlu kaptanın husumet 
yöneltilen müvekkili değil başka bir kişi olduğunu, bu nedenle kendisine 
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husumet yöneltilemeyeceğini, Limanlar Kanunu’nun 7. ve 11. maddele-
ri uyarınca sorumluluğun batan gemilerin sahip, kaptan ve acentelerine 
yüklendiğini, dava konusu zararın doğmadığını, çatmada müvekkili do-
natana ait geminin kusursuz olduğunu, kendisine sorumluluk atfedilecek 
her davalının müşterek ve müteselsilen değil, kusuru oranında sorumlu 
olduğunu, batık olan yolcu motorunun battığı mevkinin derinlik ve ko-
ordinatı itibariyle seyir emniyetine engel teşkil etmediğini ayrıca, ahşap 
olması, kaza tarihinden bu yana güçlü boğaz akıntılarının etkisiyle par-
çalanmış ve sürüklenmiş olabileceği, teknenin gezi teknesi olması dola-
yısıyla mevcut mazotun kaza anında yok olmasının kuvvetle muhtemel 
olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller, bilirkişi raporu ve tüm 
dosya kapsamına göre, denizde oluşan çevre zararını talep yetkisinin Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı ile Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’na ait 
olduğundan Maliye Bakanlığı’nın açtığı davanın aktif husumet yönünden, 
Çevre Kanunu’nun 28 m. gereğince kaptanlar oluşan zarardan sorum-
lu olmadığından davalı gemi kaptanı aleyhine açılan davanın ise, pasif 
husumetten reddi gerektiği zira, işbu maddeye göre gemi malik ve dona-
tanlarının çatma sonucu oluşan çevre kirliliğine ilişkin zarardan sorum-
lu olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Denizcilik Müs-
teşarlığı’nın çatmaya karışan davalı donatan ve gemi malikleri aleyhine 
açtıkları davanın incelenmesinde ise, dava konusu çatmaya karışan “...” 
motorunun ... Boğazı’nda battığı ancak, batığın bulunduğu mevki, derin-
lik, teknenin yakıt kapasitesi ve bulunduğu yerin potansiyel ciddi çevre 
kirliliği doğurmadığı, batığın 12 yıl geçmesine rağmen çıkartılmadığı ve 
çıkartılmasının yasal yükümlülük olmadığı, davacı kurumların aradan 
uzun süre geçmesine rağmen batığı çıkarmadığı, denizde fiilen gerçekle-
şen bir çevre kirliliği ve zarar tespit edilemediği, bir yandan batığın çıkar-
tılmasının zorunluluk olmadığı ve çevre kirliliğinin gerçekleşmediği tespit 
edilirken diğer yandan deniz altında bulunan batık tekne nedeniyle eko-
lojik potansiyel tehlikeden bahsedilerek 3.000 USD’den 79.000 USD’ye 
kadar çevre kirliliği zararının oluştuğunu belirleyen bilirkişilerin henüz 
gerçekleşmeyen zarara ilişkin olarak, ileride gerçekleşebileceğinden ba-
hisle zarar tespit etmelerinin tazminat ilkeleri ile bağdaşmayacağı, dava 
konusu batık nedeniyle zararın oluşması halinde zararın oluştuğu tarih-
ten itibaren davacıların tazminat talep edebileceği, fiilen oluşmayan bir 
zararın tazminin talep edilemeyeceği gerekçesiyle, koşulları oluşmayan 
tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 
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Davacı tarafça, 16/06/2002 tarihinde ... Boğazı ... önlerinde Kamboçya 
bayraklı “...-3” isimli kuru yük gemisi ile T.C. bayraklı “...” isimli yol-
cu motorunun çatması neticesinde meydana gelen deniz kazasında “...” 
isimli yolcu motorunun batması nedeniyle oluşan çevre kirliliğinin Çevre 
Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca tazmini istemi ile açılan işbu davada 
mahkemece yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir.

Ancak, olay ve dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 2872 sayılı 
Çevre Kanunu’nun 28/1 madde ve fıkrasında “ Çevreyi kirletenler ve çev-
reye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zarar-
lardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.”, aynı Yasa’nın 
3/g bendinde de “Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, 
giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten 
veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanır. Kirletenin kirlenmeyi 
veya bozulmayı durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlem-
leri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınma-
sı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümle-
rine göre kirletenden tahsil edilir.” hükmü düzenlenmiştir. 

Çevre Kanunu’nun 28. maddesinde düzenlenen bu sorumluluk haksız 
fiil sorumluluğu olmakla birlikte bir kusursuz sorumluluktur. Bu madde-
de öngörülen kusursuz sorumluluğun objektif özen gösterme yükümlülü-
ğünün ihlaline dayanan bir kusursuz sorumluluk esasına mı, yoksa hak-
kaniyet düşüncesinden doğan fedakarlığın denkleştirilmesi esasına mı ya 
da tehlike esasına dayanan bir sorumluluk türü mü olduğu konusunda 
doktrinde bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ancak, baskın görüş gerek 
kurtuluş kanıtı getirme imkanı tanınmamış olması ve gerekse de tazminat 
sorumluluğuna yer vermiş olması nedeniyle sorumluluğun ağırlaştırılmış 
sebep sorumluluğu olduğu yönündedir.

Çevre Kanunu’nun 2. maddesi kirleteni, faaliyetleri sırasında veya son-
rasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin 
ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişiler olarak tanım-
lamaktadır. Buna göre, çevre kirliliğinin yol açtığı zarardan kirleten so-
rumludur. 

Çevrenin kirlenmesi ile çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, 
çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etki 
anlatılmaktadır. Çevrenin kirlenmesi olayının gerçekleşmesi sorumlulu-
ğun doğuşu için yeterlidir.
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618 sayılı Limanlar Kanunu’nun 7/1 madde ve fıkrasında da “ Liman-
lar dahilinde seyir ve seferin selametine engel olabilecek suret ve vaziyette 
batan bilcümle gemileri ve eşyasını liman reisleri tarafından tayin oluna-
cak kısa bir müddet zarfında çıkarmaya bunların sahip, kaptan ve acen-
taları mecburdurlar.” hükmü düzenlenmiştir. 

Yukarıda yapılan açıklamalardan sonra somut olaya gelindiğinde, 
mahkemece yargılama sırasında 4 farklı bilirkişi raporu ve en son bilir-
kişi raporu sunan heyetten bir de ek rapor alındığı, ... Üniversitesi Deniz 
Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü öğretim görevlisi Doç. Dr. ... tarafından 
düzenlenen 03/10/2004 tarihli bilirkişi raporunda; “..Denizel ortamda 
oluşan bu tür kazalarda batan gemi veya teknenin yakıt tanklarında var 
olan her türlü motorin ve yakıt, gemi veya teknenin makine dairesindeki 
sintine veya pis su ve her türlü kirli su denizel ortama hızla karışmakta 
ve çevre kirliliğini oluşturmaktadır. Oluşan çevre kirliliği tamamen ba-
tık gemi veya teknede var olan ve deniz kirliliğine sebep olabilecek her 
türlü atık ile doğru orantılıdır. ... Batan teknenin, hem var olan yakıt ve 
atıkları ile hem de mevcut hali ile sorun oluşturacağından ilgili tarafla-
rın ivedilikle önlem alma, mevcut durumu tespit ederek gerekli işlem-
leri ivedilikle başlatma sorumlulukları Çevre Kanunu’nun 28. maddesi 
gereği vardır. ...Batan geminin dipte sahip olduğu risk ve kirliliğe sebep 
olma durumu net olduğundan bu tespitlerin mevcut Çevre Kanunu gereği 
davalılar tarafından yaptırılması gerekir. ... Seyir ve seferin selametine 
engel olabilecek suret ve vaziyette batan bilcümle gemileri ve eşyalarını 
liman reisleri tarafından tayin olunacak kısa bir müddet zarfında çıkar-
maya mecburiyet olduğu, limanlar dahilinde seyir ve seferin selametine 
engel olmayacak durumda batan gemilerin çıkarılmasının zorunlu ol-
mayacağı anlamında değerlendirmek yanlıştır. Burada söz konusu olan 
sadece seyir ve sefer açısından engel teşkil eden veya tehlike oluşturan 
deniz vasıtalarından bahsedilirken bunun dışındakilerin hangi kapsamda 
değerlendirilmesi gerektiği diğer mevzuatlarda belirtilmiştir. Bu kapsam-
da sadece Çevre Kanunu söz konusu batığın çıkarılması ve çıkarılmadığı 
takdirde tazminat ödenmesi gerekmektedir.... Sonuç olarak söz konusu 
batık nedeni ile çevreye verilen bir zarar ve çevreyi kirletme fiili oluşmuş-
tur...” şeklinde görüş bildirilmiş, Gemi İnşaat ve Makine Müh. ..., Uzak 
Yol Kaptanı ..., Doç. Dr. ... tarafından düzenlenen 09/03/2012 tarihli bi-
lirkişi kurulu “...Ancak, çevre kirliliği açısından, batıkların ve içerisinde 
bulunan yakıtların potansiyel bir tehlike oldukları da kabul edilmelidir. 
... Kalıcı deniz ve çevre kirliliği meydana getirdiği, kıyıdaki ve denizdeki 
giderilebilen ve giderilmesi mümkün olmayan zararlara yol açtığı...”, ... 
Üniversitesi Su Ürünleri Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. ... tarafından dü-
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zenlenen 03/01/2012 tarihli bilirkişi raporunda; “... ... Boğazı gibi hem ... 
hem de ... için biyolojik koridor görevi yapan bir ortama verilen kirletici 
yükleri biyolojik yaşamı olumsuz etkilemektedir. .. Batan tekne hem var 
olan yakıt ve atıkları ile hem de mevcut hali ile sorun oluşturacağından 
ilgili tarafların ivedilikle önlem alma, mevcut durumu tespit ederek ge-
rekli işlemleri ivedilikle başlatma sorumlulukları Çevre Kanunu’nun 28. 
maddesi gereğidir. ...” şeklinde açıklama yaparak ilk bilirkişi raporunda 
belirtilen görüşlere atıfta bulunulmak sureti ile rapor düzenlenmiştir. ... 
Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. ..., gemi 
inşa yüksek mühendisi ... ve uzakyol kaptanı ... tarafından düzenlenen 
26/02/2014 tarihli kök ve kök raporu teyit eden 05/03/2015 tarihli ek 
raporda ise; “...Çevre kirliliği açısından batıkların ve içerisinde bulunan 
yakıtların potansiyel tehlike olduklarının kabul edilmesi gerekir. ...” şek-
linde görüş belirtilmiştir. Bu durumda batığın ve içerisinde bulunan ya-
kıtın çevre kirliliğine yol açtığı anlaşılmakla, böyle bir çevre kirliliği ne-
deniyle ödenmesi gereken tazminat hususunda bilirkişi kurulundan ek 
rapor veya yeni bir bilirkişi kurulundan rapor alınarak sonucuna göre 
karar vermek gerekirken yazılı şekilde çevre kirliliğinin oluşmadığından 
bahisle yanılgılı değerlendirmeye dayalı, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru 
olmamış, bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının ka-
bulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, 03.07.2017 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.

TAŞIMADA GECİKME • MÜCBİR SEBEP

ÖZET: Taşımadaki gecikmenin mücbir sebepten 
kaynaklandığının ispatlanması halinde gecikme-
den dolayı taşıyıcının sorumluluğundan söz edi-
lemez.
Y. 11. HD E. 2016 / 14204 K. 2018 / 7406 T. 27.11.2018

Taraflar arasında görülen davada ... 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce 
verilen 17/11/2015 tarih ve 2012/92-2015/740 sayılı kararın duruşmalı 
olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş olduğu anlaşılmakla, 
duruşma için belirlenen 27.11.2018 günü hazır bulunan davacılar vekili 
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Av. ... ile davalı vekili Av. ... dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğun-
luğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye 
bırakıldı. Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten 
ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm 
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkillerinin dava dışı ... ve Taşımacılık Dış Tic. Ltd. 
Şti'nin davalıdan olan alacağını temlik aldıklarını, alacağın tahsili ama-
cı ile ... İcra Müdürlüğü'nün 2009/12527 E sayılı dosyasında icra takibi 
yapıldığını ancak, davalının haksız itirazı ile takibi durdurduğunu ileri 
sürerek, itirazın iptali ile takibin devamını, davalı aleyhine icra inkar taz-
minatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, zamanaşımı def'inde bulunmuş, davacının 35 günde ta-
mamlanması gereken taşımayı 78 günde tamamladığını, taşıyıcının taşı-
mayı geç yapması nedeniyle mücbir sebebe dayalı yeterli delil ve kanıt 
ortaya koymadığını, mücbir sebebin söz konusu olmadığını savunarak, 
davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kap-
samına göre, gecikmenin mücbir sebeptenkaynaklandığı, davacının 
91.803,00 USD alacak, 85.080,00 USD teminat mektubunun karşılığı 
olan 176.883,00 USD alacağı olduğundan temlik alan davacıların yapmış 
oldukları icra takibinin haklı olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile, da-
valının itirazının iptaline, takibin 265.394,73 TL asıl alacak, 28.318,00 
TL işlemiş faiz olmak üzere 293.797,73 TL üzerinden devamına, tekerrü-
re esas olmamak ve infaz sırasında mahsup ve değerlendirmek suretiyle 
değişen oranlarda avans faizi uygulanmasına karar verilmiştir. 

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerek-
çesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya 
aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları 
yerinde değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz 
itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMA-
SINA, takdir olunan 1.630,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan 
alınıp davacılara verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 15.051,97 TL temyiz 
ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 27/11/2018 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.
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SAVAŞ DURUMU • MÜCBİR SEBEP • BASİRETLİ TACİR

ÖZET: İç karışıklıklar saldırı ve benzeri olayların 
mevcut olduğu ülkelerde taşıyıcılık yapan kişinin 
basiretli bir tacir sıfatıyla tüm önlemleri dikkate al-
makla yükümlü olduğu gözetildiğinde savaş halini 
mücbir sebep sayarak taşıma sözleşmesi şartları-
nı değiştiremeyeceği sonucuna varılmalıdır.
Y. 11. HD E. 2017 / 3617 K. 2019 / 2297 T. 26.03.2019

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketin mallarını kara yolu ile 107 
araç ile ...'dan ...'a, 21 araç ile ...'ten ...'a, 26 araç ile ...'ten ...'a taşıdı-
ğını,...'a yapılan taşımalarda bölgede sürekli çatışmalar yaşandığı için 
taşıma işi yapan Türk firmalarının taşıdıkları malları belirli bir bölgeye 
kadar getirebildiğini ve sonrasında Arap taşıma firmaları ile anlaşmaya 
vararak, kalan mesafe için malları...'lı kişi ya da şirketler eliyle taşıttığını, 
bu durumda da taşıma ücretlerinde sürekli fiyat artışlarına neden oldu-
ğunu, müvekkili şirketin davalı için yapılan taşıma işinde fiili taşımayı 
gerçekleştirmesi için MSV Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti. ile çalıştığını, 
taşıma işlerine başlandığında araç başına taşıma fiyatının MSV firması 
tarafından ...-... için 2.600 USD iken 3.550 USD'ye, ...-... için 3.300 USD 
iken 4.200 USD'ye, ...-... için 3.300 USD iken 4.000 USD'ye çıkarıldığını, 
bölgede savaş koşulları olduğu için müvekkilinin davalı şirket ile anlaştığı 
birim fiyatlarından taşımayı gerçekleştirmenin mümkün olmadığını da-
valı şirkete bildirdiğini, 30.10.2015 tarihinde yapılan toplantıda, davalı 
şirketin işe devam edilmesini, artan taşıma fıyatlarını kabul edeceklerini 
beyan ettiğini, bu nedenle müvekkili şirketin MSV firmasına işe devam 
etmesini, istedikleri ücretlerin ödeneceğini bildirdiğini, davalı şirketin 
toplam 154 araçlık sevkiyatının başarı ile tamamlandığını, bu doğrultuda 
fiili taşıyıcı MSV firmasından 154 araca ilişkin toplam 516.500,00 USD 
bedelli faturalar kesilerek müvekkili şirkete gönderildiğini, müvekkili 
şirketin de davalı şirkete maliyet miktarının üzerine kârını da ekleyerek 
fatura keseceğini bildirdiğini, ancak davalı şirketin müvekkili şirkete iş 
tamamlandıktan sonra bu şekilde fatura kesilmesinin kabul edilmeyece-
ğini, 2 ayrı fatura kesilmesini, birinci faturanın taşıma işlemi başlamadan 
belirtilen birim fiyatlar üzerinden düzenlenmesini, ikinci faturanın da bu-
nun üzerinde yer alan miktar için açıklamalı şekilde navlun fark faturası 
kesilmesini, ödemelerin ancak böyle yapılacağını söylendiğini, bunun üze-
rine müvekkili şirket alacağının miktarının ve kendisinin fiili taşıyıcıya 
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yapacağı ödemenin çok büyük olması nedeniyle, zor durumda kalmamak 
için davalının istediği gibi 2 ayrı fatura düzenlendiğini, davalı şirketin bi-
rinci faturayı geciktirmek sureti ile de olsa ödediğini, ancak ikinci fatura 
ile ilgili hiçbir ödeme yapmadığını, gönderilen faturayı da iade ettiğini, 
müvekkilinin davalının mallarını ...'a taşımak için fiili taşıyıcıya ödediği 
rakamın 516.500,00 USD iken davalı şirketin müvekkile ödediği mik-
tarın 467.950,00 USD olduğunu, davalı şirketin maliyet rakamlarında 
yer alan artış nedeniyle müvekkilinin kârı ile birlikte ödemesi gereken 
83.925,00 USD daha bulunduğunu ileri sürerek, 83.925,00 USD'nin fai-
ziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkilinin davacı ile arasındaki sözleşmede belirtilen 
tutarlara uygun olarak tüm borcunu ödediğini, dava konusu taşıma işine 
ilişkin olarak taraflar arasında e-posta yoluyla 14.10.2014 tarihinde söz-
leşme yapıldığını, ekli sözleşmede ücretlerin ... - ... 2.825,00 USD/TIR, ... 
- El Mussaib 3.025,00 USD/TIR, ... - ... 3.525,00 USD/TIR, ... -... 3.525,00 
USD/TIR olarak kararlaştırıldığını, dava konusu tüm nakliye işlerinin bu 
sözleşme kapsamında tamamlanarak davacı şirket tarafından 28.11.2014 
tarihli, 467.950 USD bedelli fatura düzenlendiğini, bizzat davacı tarafın-
dan düzenlenen faturadaki birim fiyatların sözleşme birim fiyatlarını teyit 
ettiğini, bunun dışında herhangi bir ücretin kararlaştırılmadığını, müvek-
kili şirketin nakliye işi için yalnızca davacı şirket ile anlaştığını, davacının 
üçüncü kişiler ile yaptığı anlaşma ve ödemelerin müvekkili şirketi borç 
altına sokmayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir. 

İlk derece mahkemesince iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına 
göre, taraflar arasında 14.10.2014 tarihinde davalıya ait malların davacı 
tarafından ...'dan ...'a 2.825,00 USD/TIR, ...'dan El Mussaib'a 3.025,00 
USD/TIR, ...'ten ...'a 3.525,00 USD/TIR, ...'ten ...'a 3.525,00 USD/TIR'a 
taşınması hususunda anlaşıldığı ve buna göre yapılan taşıma sonucunda 
hesaplanan bedelin ödendiği, ancak...'ın siyasi ortamındaki olumsuz ge-
lişmelerden dolayı taşıma riskinin artması nedeniyle taşıma ücretlerinde-
ki artışın fiyata yansıtılması yönünde davacı şirketin basiretli bir tacir gibi 
hareket ederek taraflar arasında yeni bir anlaşma yapıldığını, fiyatların 
revize edildiğini miktar itibariyle yazılı olarak ispatlaması gerekirken is-
patlayamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Karara karşı, davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. 

İstinaf mahkemesince iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 
taraflar arasındaki taşıma sözleşmesinin, davacı taşıyanın 09.10.2014 
tarihli e-posta yoluyla gönderdiği teklifinin, davalı taşıtan tarafından 
14.10.2014 tarihinde aynı yolla kabulü suretiyle kurulduğu, bu tarihten 
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önce tarafların birbirlerine teklif vermelerinin ve yazışmalar yapmalarının 
ticari hayatın bir gereği olup, 11.09.2014 ve 03.10.2014 tarihli yazışma-
ların, dava konusu taşıma sözleşmesinin şartlarında bir değişiklik yap-
masının mümkün bulunmadığı, yine Kuzey...'taki durumun savaş hali, 
mücbir sebep veya beklenmeyen hal olarak değerlendirilmeyeceği, davacı 
taşıyanın basiretli bir tacirin göstermesi gerekli özeni göstererek, iç karı-
şıklıklar, saldırı vb. tehlikelerin sıkça baş gösterdiği ülkelerde, bu türden 
tehlikelerle ilgili kesin önlemler almalarının zorunlu olduğu gerekçesiyle, 
davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygu-
lanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince 
verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan 
istinaf başvurusunun HMK'nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye 
Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun oldu-
ğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına 
karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin reddi 
ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK'nın 370/1. maddesi 
uyarınca ONANMASINA, HMK'nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak 
üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, takdir 
olunan 2.037,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı-
ya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 13,00 TL temyiz ilam harcının temyiz 
eden davacıdan alınmasına, 26/03/2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiy-
le karar verildi. 
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MÜCBİR SEBEP • İSPAT KÜLFETİ • YARGI GİDERLERİ

ÖZET: Sözleşmenin ifasını imkansız kılan mücbir 
sebebin varlığını davalı taraf ispatlamakla yü-
kümlüdür. 
Bu nedenle keşif masraflarını ve bilirkişi ücretini 
davalı taraf ödeyecektir.
Y. 11. HD E. 2017 / 5098 K. 2019 / 4367 T. 13.06.2019

Davacı vekili, perakende satış faaliyetinde bulunan müvekkilinin bir 
kısım emtiayı depolanması amacıyla davalıya teslim ettiğini, davalının 
"depoda bulunan müvekkiline ait emtianın sel baskını nedeniyle hasarlan-
dığını, sigorta muafiyetinin mahsubu ile 138.365,00 USD'yi 15.12.2009 
tarihli bir çek düzenlemek suretiyle ödeyeceklerini" sözlü ve yazılı beyan 
etmesine rağmen bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek şimdilik 10.000,00 
TL'nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, davacıya ait 401 kap emtianın zayi olduğunu, büyük çap-
ta meydana gelen ve engellenmesi mümkün olmayan, mücbir sebep nite-
liğindeki sel felaketi nedeniyle iade yükümünü yerine getiremeyen müvek-
kiline bir kusur yüklenemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece uyulan bozma ilamına göre, bir zararın olup olmadığı, var 
ise miktarı, sel baskınının mücbirsebep sayılıp sayılmayacağının tespiti 
için keşfen bilirkişi incelemesine karar verildiği, verilen kesin süreye rağ-
men davacının geçerli bir mazeret bulunmaksızın keşif yolluğu ve bilirki-
şi ücretlerini yatırmadığı, talep edilebilecek hasar tutarının ve davalının 
hasardan sorumluluğunun belirlenmesinin ancak keşif ve bilirkişi ince-
lemesi ile mümkün olabileceği, davacının bu hususları ispatlayamadığı 
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

(1) Dava, davalının deposuna bırakılan emtianın iade edilmediği iddi-
asına dayalı tazminat istemine ilişkin olup, davalı mücbir sebep niteliğin-
deki sel felaketi sebebiyle davacıya ait bir kısım emtianın zayi olduğunu, 
kendisine kusur izafe edilemeyeceğini savunmuştur. 

Mahkemece, sel baskınının mücbir sebep sayılıp sayılmayacağının tes-
piti için keşif kararı verildiği, kesin süreye rağmen davacı vekilinin keşif 
yolluğu ve bilirkişi ücretini yatırmadığı, dolayısıyla davalının sorumlulu-
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ğunun kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen karar, 
Dairemizin 04.11.2013 tarihli 2013/3415 Esas 2013/19571 Karar sayılı 
ilamı ile sözleşmenin ifasını olanaksız kılan mücbir sebebin varlığını ispat 
yükünün davalıya ait olduğu, ispat külfeti davacıya yüklenerek davacının 
keşif yolluğu ve bilirkişi ücretini yatırmadığı, mücbir sebebin ve davalı 
sorumluluğunun ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar ve-
rilmesinin doğru olmadığı belirtilerek davacı lehine bozulmuş ve mahke-
mece bozma ilamına uyulmasına karar verilmiştir.

Bozma kararına uyulduktan sonra, gereken masrafların yatırılmasını 
müteakip mahkemece keşif yapılmış, dosyaya ibraz edilen bilirkişi rapo-
ru taraflara tebliğ edilmiş, tarafların rapora itiraz ve beyanları alınmıştır. 
Akabinde mahkemece varsa dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, eksiklik 
bulunmaması halinde tekemmül eden dosya hakkında bir karar verilmesi 
gerekmekte iken, dosya kapsamına uygun olmayacak şekilde, yukarıda 
tarih ve numarası yazılı Dairemiz bozma ilamına konu red kararında yer 
alan gerekçenin aynısı ile davanın reddine karar verilmesi doğru olma-
mış, hükmün temyiz eden davacı yararına bozulması gerekmiştir.

(2) Bozma sebep ve şekline göre, davacı vekilinin sair temyiz itirazları-
nın bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tem-
yiz itirazlarının kabulü ile hükmün temyiz eden davacı yararına BOZUL-
MASINA, (2) bozma sebep ve şekline göre, davacı vekilinin sair temyiz 
itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, takdir olunan 
2.037,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya veril-
mesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesi-
ne, 13/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İNTERNET SÖZLEŞMELERİ • TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI
 

ÖZET: İnternet üzerinden yapılan sözleşmeler 
mesafeli sözleşmedir.
Bu durumda tüketici hiçbir gerekçe göstermeden 
ve cezai şart ödemeden 14 gün içerisinde söz-
leşmeden cayma hakkına sahiptir.
Satıcı veya sözleşmenin aracısı cayma hakkı ko-
nusunda tüketiciyi bilgilendirmiş olduğunu ispat-
lamalıdır.
Aksi taktirde tüketicinin cayma hakkı süresi bir 
yıldır.
Y. 11. HD. E.2019 / 2930 K. 2019 / 5727 T. 23.09.2019

Davacı vekili, müvekkiline ait internet sitesinden satın alınan biletle-
rin bedeli ödenmeden bilet iptali, iadesi ve değişikliğinin yapılmayacağı 
hususunda gerekli ön bilgilendirmenin ekrana geldiğini, ayrıca bilgilen-
dirmenin e-mail ile de davalıya gönderildiğini, davacının aracı olarak bilet 
satışı yaptığını, bu nedenlerle davalının iade talebinin koşulsuz olarak 
reddedildiği hususunun ilgili havayolu şirketi tarafından takdir edildiğini, 
diğer taraftan seyahat yapılacağı ülkede terör olayının olduğu 24.05.2017 
tarihi ile seyahat yapılacağı 09.09. 2017 tarihi arasında uzun bir süre ol-
ması nedeniyle terör olayının mücbir sebep sayılamayacağını, o nedenle 
sözleşmeden dönme ve bedel iadesine ilişkin davalı talebinin tüketici ha-
kem heyetince kabul edilmesinin doğru olmadığını, ayrıca vergi ve hizmet 
bedelinin de hakem heyetince dikkate alınmadığını ileri sürerek Onikişu-
bat İlçe Tüketici Hakem Heyetinin 28.07.2017 gün ve 161020170001193 
sayılı Kararının kaldırılmasını tedbir talepli olarak istemiştir.

Davalı vekili, sözleşmede haksız şart bulunduğunu, haksız şartların 
geçersiz olduğunu, mesafeli sözleşme olması nedeniyle TKHK m. 48, f. 4 
hükmü uyarınca 15 gün içinde sözleşmeden cayma hakkının bulunuldu-
ğunu, terör olayı nedeniyle davalının 7 gün içinde sözleşmeyi iptal ettiği 
hususunu telefon ve mesajla bildirdiğini ileri sürerek davanın reddini is-
temiştir.

Dava, TKHK m. 70 hükmü kapsamında tüketici hakem heyeti kararına 
yönelik itirazdan ibarettir.Mahkemece, davalının davacıdan satın aldığı 
uçak biletini gitmek istediği ülkede meydana gelen terör olayları nedeniyle 
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iptal ettirmek istediği, ancak talebinin davalı tarafından biletin iade edi-
lemeyeceği gerekçesiyle reddedildiği, TKHK uyarınca tüketici açısından 
dengesizliğe yol açacak sözleşme hükümlerinin geçersiz olacağının belir-
tildiği, ayrıca terör olayları nedeniyle iki ay önceden yapılan bilet iptali 
isteminin reddedilmesinin dürüstlük kuralıyla bağdaşmayacağı gerekçe-
siyle davacının Hakem Heyeti Kararına yönelik itirazının reddine TKHK 
m. 70, f. 5 uyarınca kesin olarak karar vermiştir.

Karar kesin olmakla birlikte, Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yar-
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 6502 sayılı Kanun da acentenin sağlayıcı 
ile birlikte sorumlu olacağına yer verilmediğini, ayıp nedeniyle birinci so-
rumluluğun uçuş hizmeti sunan sağlayıcı konumunda ki havayolu şirke-
tine ait olduğunu, bununla birlikte acente olan davacının 6502 sayılı Ka-
nun kapsamında sağlayıcı sayılıp sayılamayacağının tespitinin gerektiğini, 
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 20 nci maddesi dikkate alınarak bu 
hususta araştırma yapılmamasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, yine 
davacının gitmekten vazgeçtiği ülkede meydana gelen terör olayının müc-
bir sebep oluşturup oluşturamayacağının da değerlendirilmeden itirazın 
reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek 
Kararın kanun yararına bozulmasını talep etmiştir.

Bilindiği üzere, TKHK m. 3/1-ı hükmü uyarınca, tüketiciye hizmet su-
nan sağlayıcı adına ve hesabına hareket eden de sağlayıcı sayılmaktadır. 
Somut olaya ilişkin dosyaya ibraz edilen belgeler ve faturayı düzenleyenin 
ve bedeli tahsil edenin davacı olması davacının taşıma hizmetini veren 
ilgili havayolu şirketinin adına ve hesabına hareket ettiğini açıkça göster-
mektedir. Bu durum karşısında davacının madde 3 kapsamında sağlayıcı 
olduğu kabul edilmelidir. İnternet üzerinden yapılan sözleşmeler, TKHK 
m. 48 ve Yönetmelik m. 20 hükümleri kapsamında mesafeli sözleşmedir. 
Madde 48/4 hükmü uyarınca 15 gün içinde tüketici hiçbir gerekçe gös-
termeden ve ceza-i şart ödemeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 
Satıcı ve sağlayıcı cayma hakkı bakımından tüketiciyi önceden bilgilen-
dirdiğini ispat etmelidir. Aksi takdirde 14 günle bağlı olmaksızın tüketici 
bir yıl içinde cayma hakkını kullanabilir. Somut olayda ise, tüketici olan 
davalı 14 gün içinde terör olayları nedeniyle cayma hakkını kullanmıştır. 

Belirtilmesi gereken bir husus ise, henüz taşıma hizmeti verilmeden 
sözleşmeden dönüldüğünden ayıp olgusu ve ayıp hükümlerinin tartışıl-
ması ve değerlendirilmesi doğru olmamakla birlikte sonuca etkili görül-
memiştir.

Bu durum karşısında sonuç itibariyle doğru olan Karara yönelik ka-
nun yararına temyiz isteminin reddi gerekmiştir.
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 
6100 sayılı HMK'nın 363. hükmüne dayalı kanun yararına bozma talebi-
nin REDDİNE, gereğinin yapılması için karar örneği ve dosyanın Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, 23/09/2019 tarihinde oybirli-
ğiyle karar verildi. 

HAVA TAŞIMASI • MÜCBİR SEBEP  
•

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET: Yoğun kar yağışı, sis ve düşük görüş şart-
ları hava taşıması bakımından mücbir sebeptir.
Bunun yanında uçak biletlerinin geçerlilik süre-
sinin bir yıl olduğu davacının bu bir yıllık süre 
içerisinde yenileme, iade veya erteleme talebinin 
bulunmadığı dikkate alındığında davacının mad-
di zarar talebi reddedilmelidir.
Olayda manevi zarar şartlarının bulunmaması 
nedeniyle manevi tazminat talebi de reddedilme-
lidir.
Y. 11. HD E. 2018 / 5703 K. 2019 / 7107 T .12.11.2019

Taraflar arasında görülen davada Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkeme-
since bozmaya uyularak verilen 06/10/2015 tarih ve 2013/281-2015/432 
sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacılar vekili tarafından istenil-
diği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava 
dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm 
belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, müvekkillerinin Ankara-İstanbul bağlantılı İstan-
bul-Astana uçuşlarıyla Kazakistan'ın Astana kentine yapacakları yolcu-
luğun Ankara-İstanbul uçağındaki rötar ve İstanbul inişindeki gecikme 
dolayısıyla Airastana havayollarına ait İstanbul-Astana uçağına bineme-
meleri nedeniyle yapılamadığını, bu yüzden maddi ve manevi zarara uğ-
radıklarını ileri sürerek, Ankara-İstanbul ve gidiş dönüş İstanbul-Astana 



502 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

/ Astana-İstanbul uçak biletlerinin karşılığı ile Ankara'ya dönüş biletleri 
karşılığı toplamı olarak her bir müvekkili için 2.300,98 TL'nin uzun süre 
hava limanında ve uçakta bekleme nedeniyle oluşan manevi zarar kar-
şılığı olarak da her bir müvekkili için 20.000,00 TL'nin olay tarihinden 
itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir.

Davalı vekili, Bakırköy Mahkemelerinin yetkili olduğunu belirterek 
yetki itirazında bulunmuş, Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğunu be-
lirterek görev itirazında bulunmuş, TTK 780/2 maddesi uyarınca taşıyı-
cının mücbir sebepten meydana gelen gecikmeden dolayı sorumlu olma-
yacağını, yoğun kar yağışı nedeniyle seferin geç icra edildiğini belirterek 
davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, uyulan bozma ilamı, iddia, savunma ve tüm dosya kap-
samına göre, davacının uçağının kalkması gereken saatte İstanbul Hava-
limanında yoğun kar yağışı, sis ve düşük görüş şartlarının hakim olduğu, 
bu durumun mücbir sebep mahiyetinde olduğu, bu nedenle davacının 
Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara uçak biletleri ile İstanbul-Astana gi-
diş-dönüş biletlerinin bedellerini talep edemeyeceği, Astana Havayolları-
nın cevabi yazısından da uçuş biletlerinin geçerlilik süresinin 1 sene ol-
duğu, davacı tarafından 1 senelik süre içinde yenileme ve iade, erteleme 
talebi olmadığı, manevi tazminatın da şartlarının olayda bulunmadığı ge-
rekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hü-
küm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün tem-
yiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONAN-
MASINA, aşağıda yazılı bakiye 8,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden-
den alınmasına, 12/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ANTREPODAKİ MALLARDA HASAR  
•

MÜCBİR SEBEP • SİGORTA ÖDEMESİ

ÖZET: Antrepoda bulunan malların mücbir se-
bepten dolayı hasarlanması sebebiyle antrepo 
işletmecisinin malların sahibine karşı tazminat 
sorumluluğundan söz edilmeyecek ise de; ant-
repo işletmecisinin söz konusu malların hasarın-
dan dolayı kendi sigortacısından hasar tazminatı 
almış olması halinde sebepsiz zenginleşme ilke-
si doğrultusunda antrepo işletmecisinin sigorta 
şirketinden aldığı tazminat miktarı kadar malların 
sahibine borçlandığı kabul edilmelidir.
Y. 11. HD E. 2019 / 1308 K. 2019 / 8097 T.11.12.2019

Davacı vekili, müvekkilinin yurt dışından ithal ettiği emtiayı davalı E.  
şirketinin genel antreposunda depolattığını, henüz millileştirmesi yapıla-
mayan malların önemli bîr bölümünün antrepo bölgesinde 09.09.2009 
tarihinde meydana gelen yoğun yağmur ve oluşan sel neticesinde önemli 
ölçüde hasara uğradığını, hasarın bir kısmının yurtdışı nakliyat sigortası-
na dayanılarak LI. Co. Ltd. şirketi tarafından karşılandığını, geriye 18.177 
Amerikan Doları ödenmeyen hasar alacağı kaldığını ve işbu meblağın icra 
takibine konu yapıldığını, davalı antrepo sahibi E.firmasının risk faktör-
lerini ortadan kaldırmak ve bu risklere karşı teknik donanımı yeterli dü-
zeyde oluşturmakla yükümlü olduğunu, diğer davalı ....'nin ise antrepoda 
bulunan malları sigorta ettiğini, TTK m.1453 vd. anlamında yapılan mal 
sigortası nedeniyle zararı karşılamakla yükümlü bulunduğunu, ekspertiz 
raporunu hazırlatıp müvekkilinin hasar miktarını tespit ettirdiğini ancak 
müvekkiline herhangi bir ödeme yapmadığını, bu sebeple anılan hasar be-
delinin tazmininden sorumlu bulunduğunu, diğer davalı ...Ş.'nin ise yurt 
dışındaki sigorta şirketlerinin acente ya da mümessili sıfatıyla hareket 
ettiğinden sorumlu bulunduğunu, her üç davalının da müvekkili ile mu-
tabık oldukları seylap zararını ödemekten imtina ettiklerini ileri sürerek, 
davalıların icra takibine vaki itirazlarının iptali ile takibin devamına karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.
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Davalı E. Ltd. Şti. vekili, 09.09.2009 tarihinde meydana gelen sel fela-
ketinin bir mücbir sebepolduğunu, sel felaketi nedeniyle Bayındırlık Ba-
kanlığının 10.09.2009 tarihinde genel hayata etkili afet kararı aldığını, 
mücbir sebebin borçluyu sorumluluktan kurtardığını savunarak, davanın 
reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı .... vekili, zamanaşımı itirazında bulunarak, sigorta poliçesinde 
sel baskını ve dahili su hasarlarının teminat kapsamına alınmış olduğu-
nu, ancak dava konusu olayın herkesi etkileyen bir doğal afet nedeni ile 
meydana geldiğini, bu nedenle olayın sel klozu kapsamında değerlendiril-
mesinin mümkün olmadığını ve müvekkilden bu nedenle hasar talebinde 
bulunulamayacağını savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep 
etmiştir. 

Davalı ...Ş. vekili, müvekkilinin görevinin sadece avarya komiseri ola-
rak hasarlı olduğu bildirilen ve ekspertiz yapılması talep edilen malların 
durumlarının belirlenmesi için zarar ziyan tespiti yapmaktan ibaret oldu-
ğunu, mümessillik, temsilcilik veya acente gibi sıfatlarının bulunmadığını 
savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan yargılama so-
nucunda; davalının işletmesinin dere yatağında olduğu, antrepo olarak 
işletilen işletmedeki malların olası bir tehlikeye karşı ticari risk sigortası 
ile sigorta ettirildiği, sigorta poliçesinin deprem, sel, su baskını ve doğal 
afetleri de kapsadığı, davalı E.  Tekstil İnş. Nak. Gıda ve Tic. Ltd. Şti.'nin 
sigorta şirketinden tahsilat yaparak haksız zenginleştiği, dolayısıyla da-
vacının hasara uğrayan emtiası nedeniyle davalıdan 18.176,95 Amerikan 
Doları alacaklı olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile itirazın 
iptaline, takibin 18.176,95 Amerikan Doları üzerinden devamına, alacağa 
takip tarihinden itibaren 3095 sayılı Yasa'nın 4/a maddesi gereğince dev-
let bankalarında yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduatlara yapı-
lan faiz oranının uygulanmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine, alacak 
yargılama sonucunda belirlendiğinden icra inkar tazminatı isteminin red-
dine, davalılar Euroko Sigorta A.Ş. ve Vitsan A.Ş. hakkındaki dava daha 
önceden verilen karar ile kesinleşmiş olduğundan bu davalılar hakkında 
hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir. 

Karar, davacı vekili ve davalı E.  Tekstil İnş. Nak. Gıda ve Tic. Ltd. Şti. 
vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hü-
küm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
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2- Dava, davalılardan E. Ltd. Şti.'ye ait antrepoda bulunan emtianın, 
meydana gelen sel olayı sonucunda zarara uğraması nedeniyle, zararın 
tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. 
Mahkemece, daha önce davanın reddine dair verilen karar, Dairemizin 
09.06.2016 tarihli ve 2015/11690 E. - 2015/6401 K. sayılı bozma ilamı 
ile, davalı E.  Ltd.Şti. tarafından sel olayının mücbirsebep olduğu gerek-
çesiyle davacının tazminat talebinin reddedilmesine rağmen, aynı olay-
da davacıya ait hasar gören emtia nedeniyle diğer davalı ... şirketinden 
hasar tazminatı aldığının davacı tarafça iddia edilmesi karşısında, dava-
lı antrepo şirketinin davacının hasar gören emtiaları nedeniyle davalı ... 
şirketinden tahsilat yapıp yapmadığı, yapmış ise bu tahsilatın sebepsiz 
zenginleşme oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi istenmiştir. 
Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonu-
cunda; davalı E.  Ltd.Şti’nin tasarruf konusu emtia bedelini sigorta şirke-
tinden tahsil ettiği ve tahsil edilen miktar yönünden sebepsiz zenginleştiği 
kabul edildiği halde, davacı tarafın işlemiş faiz talebinin reddine karar 
verilmesi doğru olmamış ve kararın bu yönden davacı yararına bozulma-
sına karar verilmesi gerekmiştir.

3- Davacı tarafça 18.177,00 Amerikan Doları asıl alacak üzerinden 
icra takibi başlatılmış olup, mahkemece, davanın kısmen kabulü ile ta-
kibin 18.176,95 Amerikan Doları üzerinden devamına karar verilmiştir. 
Talep ve kabul arasındaki 5 cent, hükmün esasını etkileyecek bir meblağ 
olmadığı halde, bu meblağ yönünden davanın reddi gerekçesiyle davacı 
aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olma-
mış ve kararı bu yönden de davacı yararına bozulmasına karar verilmesi 
gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin bü-
tün temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 numaralı bentlerde açıklanan ne-
denlerle ise davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı 
yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.673,85 TL temyiz ilam 
harcının temyiz eden davalı E.  Tekstil İnş. Nak. Gıda ve Tic. Ltd. Şti.'den 
alınmasına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden dava-
cıya iadesine, 11.12.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

ŞİRKET ORTAKLARI ARASINDA HUSUMET 
• 

TAKİP İŞLEMLERİ

ÖZET: Şirketin ortakları ve aynı zamanda temsil-
cileri arasında husumet bulunduğu anlaşılmakta-
dır.
Bu durumda acil işler olan icra işlemleri ve takip 
işlemleri bakımından bir ortağın şikayet veya iti-
raz yapabileceği kabul edilmelidir.
Ancak bu noktadan sonra şirkete kayyum tayin 
ettirerek yargılamaya devam edilmelidir.
Y. 12. HD E. 2016 / 12266 K. 2017 / 4549 T. 23.03.2017

Alacaklı ... tarafından aynı zamanda kendisininde ortağı olduğu borçlu 
... Ltd. Şti. aleyhine genel haciz yoluyla takibe başladığı, borçlu şirketin 
diğer ortaklardan olan ... A.Ş.’nin temsilcileri aracılığıyla usulsüz tebliğ şi-
kayeti ile birlikte hacizlerin kaldırılması amacıyla icra mahkemesine baş-
vurduğu, mahkemece; şikayetin kabulüne karar verildiği, kararın alacaklı 
tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Tüzel kişiler ancak yetkili organları aracılığı ile (yasal temsilci/kanu-
ni mümessil) şikayet ve itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir. Yasal 
temsilcinin süresinde başvurmasına ve vekil tayin etmesine engelmücbir 
sebep bulunmadıkça, bir başkasının şirketi temsilen icra mahkemesine 
başvurması mümkün değildir.

Somut olayda; (... Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 16/11/2015 tarihli ve 
114271 sayılı yazısına göre) takip alacaklısının, borçlu şirketin aynı za-
manda ortağı olduğu, icra mahkemesine başvuruda bulunan şirketin de, 
borçlu şirketin diğer ortaklarından olduğu, alacaklı ve şikayetçi şirketin 
temsilcisinin borçlu şirketi birlikte temsile yetkili oldukları dolayısıyla 
borçlu şirketin ortakları ve aynı zamanda temsilcileri arasında husumet 
bulunduğu görülmektedir.
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Bu durumda; icra takip işlemleri ve buna ilişkin itiraz ve şikayetler acil 
işlerden sayıldığından, şikayetçi ortağın tek başına borçlu şirket adına 
usulsüz tebliğ şikayetinde ve hacizlerin kaldırılması talebinde bulunabile-
ceğinin kabulü gerekir. Ancak yargılamanın devam edilebilmesi için şika-
yetçi ortağa süre verilmesi ve ortaklar ve temsilcileri arasındaki husumet 
nedeniyle şirkete bu yargılama için kayyım tayin ettirmesi ve yargılamanın 
kayyımın huzuruyla devam ettirilmesi gerekmektedir.

O halde mahkemece; şikayetçi ortağa süre verilerek, şirkete kayyım 
tayin ettirmesi ve yargılamaya kayyımın huzuruyla devam edilmesi ge-
rekirken, tek başına temsil yetkisi olmayan şikayetçi ortak huzurunda 
uyuşmazlığın görülmesi ve karara bağlanması isabetsizdir.

SONUÇ

Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366 ve HUMK’un 
428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma sebebi dikkate alına-
rak alacaklının sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olma-
dığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden iti-
baren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.03.2017 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP
•

SENET ASLI • MÜCBİR SEBEP

ÖZET: Mücbir sebep nedeniyle kambiyo senedi-
nin (çek) aslının takibe eklenmesi mümkün olma-
dığından senet fotokopisine dayalı olarak takip 
yapılabilecektir.
Y. 12.HD E. 2016 / 31681 K.2018 / 4282 T.04.05.2018

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde 
temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dos-
ya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Haki-
mi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm 
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından çeke dayalı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu 
ile başlatılan takipte, borçlunun, sair itiraz ve şikayetleri ile birlikte senet 
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aslının icra kasasına alınmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, 
mahkemece şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği görülmüş-
tür.

İİK'nin 167/2.maddesi; "Alacaklı takip talebine kambiyo senedinin aslı-
nı ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini eklemeye mecburdur." hükmü-
nü içermektedir. Ancak senet aslının zaruri olarak resmi bir makamda 
bulunması nedeniyle orada olduğu belirtilmek suretiyle tasdikli örneği ile 
takibe başlanılması mümkündür.

Somut olayda; dayanak çekin süresi içerisinde, 16/05/2014 tarihinde 
bankaya ibraz edildiği, ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19/02/2014 tarih ve 
2014/A.S.Ö.2791 sayılı kararı ile tedbir konulduğundan çek aslının ibraz 
edilen banka tarafından hamiline iade edilmediği, çeke Cumhuriyet Baş-
savcılığınca el konularak adli emanete alındığı, talep üzerine 27/11/2015 
tarihinde çekin aslı gibidir imzalı suretinin alacaklıya teslim edildiği ve 
anılan çek fotokopisi ile takibe geçildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, mücbir sebep nedeniyle çek aslının takibe eklenmesi 
mümkün olmadığından anılan çek fotokopisine dayalı olarak takip başla-
tılması usul ve yasaya uygundur.

O halde, mahkemece, şikayetçinin sair itiraz ve şikayetleri incelenerek 
oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikaye-
tin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Alacaklının 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, 
04/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TAKAS VE MAHSUP • İŞÇİLİK ALACAĞI

ÖZET: İşçilik alacağının alacaklının rızası olma-
dan takas ve mahsup edilmesi mümkün değildir.
Y. 12. HD E. 2018 / 12921 K. 2018 / 10014 T.17.10.2018

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde 
temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dos-
ya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Haki-
mi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm 
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından, borçlu aleyhine ... ... 13. İş Mahkemesi’nin 
28.11.2013 tarih ile 2013/1651 Esas ve 2013/584 Karar sayılı işçilik ala-
cağı konulu ilama dayalı olarak takip başlatıldığı, borçlunun, şikayete 
konuişçilik alacağının ilam alacaklısı/dava dışı ...’ten icra takip tarihi ve 
devir tarihi itibari ile ... ... 14. İcra Müdürlüğü’nün 2013/20113 Esas sa-
yılı takip dosyası ile alacaklı olduğu için takas talebinde bulunarak, aley-
hindeki takibin, dosya borcunun mahsubu ile kalmayacağı ve yine anılan 
takipteki faizin de ilama aykırı olarak fazla hesaplandığı gerekçesiyle ip-
talini talep ettiği, mahkemece; davacının ... ... 14. İcra Müdürlüğü'nün 
2014/3174 sayılı dosyasına ilişkin faize itirazın kabulüyle takipten önce 
işlemiş faiz miktarının 10.913,66 TL olarak tespitiyle bu miktardan faz-
la istenen işlemiş faizin iptaline, davacının takas talebinin kısmen kabul 
kısmen reddiyle ... ... 14. İcra Müdürlüğü’nün 2014/3174 sayılı takibinin 
4.439,00 TL vekaletücreti ve bu ücrete takipten önce işleyen 48,32 TL 
vekalet ücretinin faizi dışındaki diğer kalemler yönünden iptaline, takibin 
vekalet ücreti ve vekalet ücretine işlemiş faiz yönünden devamına ve ... ... 
14. İcra Müdürlüğü'nün 2013/20113 sayılı takibinin takas mahsup tarihi 
itibariyle 49.909, 81 TL asıl alacak üzerinden devamına bakiye kısmın 
iptaline hükmolunduğu görülmektedir.

İki kişinin karşılıklı ve aynı cinsten muaccel olan borçlarının birbirini 
karşıladığı oranda, taraflardan birinin tek taraflı irade açıklamasıyla sona 
erdirilmesine takas denilmektedir. Borcun sona ermesi hallerinden biri 
olantakas, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 139. maddesinde; ''İki 
kişi, karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri birbiri-
ne borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını 
borcuylatakas edebilir. Alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri 
sürülebilir. Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas edi-
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lebileceği anda henüz zamanaşımına uğramamış olması koşuluyla ileri 
sürülebilir.'' şeklinde düzenlenmiştir.

Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar başlığını taşıyan 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 144. maddesinde ise; ''Aşağıdaki alacak-
lar takas haklarının doğumundan sonra, ancak alacaklıların rızasıylata-
kas edilebilir:

1.Tevdi edilmiş eşyanın geri verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklar.

2.Haksız olarak alınmış veya aldatma sonucunda alıkonulmuş eşyanın 
geri verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklar.

3.Nafaka ve işçi ücreti gibi, borçlunun ve ailesinin bakımı için zorunlu 
olup, özel niteliği gereği, doğrudan alacaklıya verilmesi gereken alacak-
lar.'' hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Öncelik Hakları 
ve Bağlı Hakların Geçişi" başlıklı 189. maddesinin birinci bendi gereğin-
ce, alacağın devri ile devredenin kişiliğine özgü olanlar dışındaki öncelik 
hakları ve bağlı haklar da devralana geçer. Alacağı temlik edenle temlik 
alan arasındaki işbu anılan halefiyet kuralında, öncelikle imtiyazlı alacak-
lardan bahsedilmektedir, haliyle işçilerin ücret alacakları da bu madde 
kapsamında yer almaktadır.

Somut olayda, takas ve mahsup talebine konu, ... ... 11. İcra Müdürlü-
ğü’nün 2014/3174 Esas sayılı takip dosyasında takip dayanağı olan; ... ... 
13. İş Mahkemesi’nin 28.11.2013 tarih ile 2013/1651 Esas ve 2013/584 
Karar sayılı ilam konusu; borçlu ... İnşaat ... ve Ticaret Sanayi Limited 
Şirketi tarafından gerçekleştirilen haksız fesih iddiasına dayalı işçilik ala-
cağı olup, anılan ilamda davanın kısmen kabulü ile dava dışı ... lehine bir 
kısım işçilik alacağına hükmedilmiştir. Sonrasında, dava dışı ... ise anılan 
işçilikalacağını, tüm fer'ileri ile ... 8. Noterliği 06.02.2014 tarih ve 03067 
nolu temlikname ile ...’a temlik etmiş ve temlik alacaklısı da 07.02.2014 
tarihinde işbu anılan ilama dayalı olarak borçlu şirket aleyhine takip baş-
latmıştır. Her ne kadar borçlu, takas talebinde bulunarak, aleyhindeki ta-
kibin, dosya borcununmahsubu ile kalmayacağı gerekçesiyle iptalini talep 
etmişse de, takas ve mahsup talebine konu olan alacağın, takip dayanağı 
ilama göre işçilik alacağı olduğu, bizzat alacaklısının rızası olmadan taka-
sa konu edilemeyeceği açıktır. Kaldı ki yukarıda da ifade olunduğu üzere, 
anılan alacağın, temlik öncesi de temlik sonrası da imtiyazlı alacaklardan 
olduğu ve rıza dışı takasa konu edilemeyeceği, temlik eden dava dışı ...’in 
ve temlik alan ...’ın ise borçlunun takas talebine rıza göstermedikleri de 
anlaşılmaktadır.
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O halde, mahkemece; borçlunun takas ve mahsup talebine konu ... ... 
11. İcra Müdürlüğü’nün 2014/3174 Esas sayılı takip dosyasının dayanağı 
ilamın, işçilik alacağı konulu olduğu, gerek ilam alacaklısı, gerekse temlik 
alacaklısı olan takip alacaklısının, anılan talep için rıza göstermedikleri 
anlaşılmakla, istemin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabet-
sizdir.

SONUÇ

Alacaklının 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, 
17/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BONODA ŞEKİL ŞARTI • LEHTARIN KİMLİĞİ

ÖZET: Lehtarın kimliği bonoda açık ve anlaşılır 
biçimde belirtilmelidir.
Aksi takdirde takip dayanağı belge şekil yönün-
den bono olarak kabul edilemez.
Y. 12. HD E. 2018 / 15087 K. 2018 / 13022 T. 06.12.2018

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus 
haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, borca itirazı ile birlikte 
bononun lehtar hanesinde yazılı olan firmanın gerçek ya da tüzel kişiliği 
olmadığından kambiyo senedi vasfını taşımadığını ileri sürerek takibin 
iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, davanın red-
dine karar verildiği anlaşılmaktadır.6102 sayılı TTK'nun 776/1-e maddesi 
gereğince, bonoda lehtarın ad ve soyadının yazılı olması zorunludur. Leh-
tar, gerçek veya tüzel kişi olarak bonoda gösterilmez ise dayanak belge 
bono olarak kabul edilemeyeceğinden, TTK'nun 776/1-e maddesinde ön-
görülen koşulları taşımayan bu belge nedeniyle borçlu hakkında kambiyo 
senetlerine özgü yolla takip yapılması mümkün değildir.Yerleşik Yargıtay 
içtihatlarına göre, tüzel kişi olan lehtarın unvanının eksik olarak bonoda 
ifade edilmesi ve lehtarın hükmi şahsiyetinin bulunduğunun ciro şerhin-
den anlaşılması halinde, yukarıda açıklanan kuralın tamamlanmış oldu-
ğunun kabulü gerekir. Bu ilke Hukuk Genel Kurulu'nun 14.03.2001 tarih 
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ve 2001/11-199 E., 2011/244 K. sayılı kararında da vurgulanmıştır.So-
mut olayda, takip dayanağı bononun lehtar hanesinde ... Tarım Ticaret” 
yazılı olduğu, takip alacaklısının ise ...-...Tarım Ticaret olarak gösterildiği 
görülmektedir.Bu durumda, takibe konu edilen senette lehtar hanesinde 
yazılı olan firmanın gerçek ya da tüzel kişiliği olmadığından anılan bono 
kambiyo senedi vasfını taşımamaktadır. O halde; mahkemece, İİK'nin 
170/a maddesi uyarınca şikayetçi borçlu yönünden takibin iptaline karar 
verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.SONUÇ: 
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarı-
da yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca 
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın teb-
liğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
06/12/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP • BORCA İTİRAZ
•

TAKİBİN DURDURULMASI

ÖZET: Kambiyo senedine ilişkin takibe karşı ya-
pılan itirazın kabulü üzerine ‘’takibin durdurulma-
sına’’ karar verilmelidir.
Takibin iptaline karar verilmiş olması isabetsizdir.
Y. 12. HD E. 2018 / 12029 K. 2019 / 1126 T. 04.02.2019

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus 
haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, takip konusu çekte ciro 
imzasının bulunmadığını, borçlulardan....... ünvanlı şirket ile bir ilgisinin 
olmadığını ileri sürerek takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvur-
duğu, mahkemece, istemin kabulü ile borçlu hakkındaki takibin iptaline 
karar verildiği anlaşılmaktadır.

Borçlunun, çek nedeniyle sorumluluğunun bulunmadığına yönelik 
başvurusu, borca itiraz niteliğindedir. Borca itiraz hakkında uygulanması 
gereken İİK'nin 169/a maddesinin 5. fıkrasında; “İtirazın kabulü kararı ile 
takip durur” hükmüne yer verilmiştir.

Mahkemece, borçlunun borca itirazı kabul edildiğine göre, İİK'nin 
169/a-5. maddesi uyarınca takibin durdurulmasına karar verilmesi gere-
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kirken, takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, hükmün be-
lirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi ye-
niden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, Dairemizce, kararın 
düzeltilerek onanması gerekirken, doğrudan onandığı anlaşılmakla karar 
düzeltme isteminin kısmen kabulü gerekmiştir.

SONUÇ

Alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Daire-
mizin 20/03/2018 tarih,.......... sayılı onama ilamının kaldırılması-
na,......08/03/2016 tarih ve.......kararının hüküm bölümünün 2. bendinde 
yer alan; "takibin iptaline" sözcüklerinin karar metninden çıkarılmasına, 
yerine "takibin durdurulmasına" sözcüklerinin yazılmasına, kararın dü-
zeltilmiş bu şekliyle İİK'nin 366. ve HUMK’un 438. maddeleri uyarınca 
(ONANMASINA), 04/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İMZAYA İTİRAZ • ALACAKLININ DURUMU 
• 

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

ÖZET: Takip konusu çekteki imzanın borçluya ait 
olup olmadığını bilebilecek konumda bulunan 
alacaklı ağır kusurlu kabul edilmeli ve borçlu le-
hine kötü niyet tazminatına hükmedilmelidir.
Y. 12. HD E. 2018 / 11549 K .2019 / 1231 T. 04.02.2019

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus ha-
ciz yolu ile takip başlatıldığı, borçlu tarafından icra mahkemesine başvu-
rularak imzaya ve borca itirazda bulunulduğu; mahkemece, Dairemiz'in 
18.04.2017 tarih ve 2016/14056 E. - 2017/5941 K. sayılı bozma ilamına 
uyulmasının ardından yapılan yargılama neticesinde imza itirazının ka-
bulü ile borçlu ...Denizcilik Yönetim Dan.Tur. Sey. San. Tic. Ltd. Şti. yö-
nünden takibin durdurulmasına ve borçlunun tazminat talebinin reddine 
karar verildiği görülmektedir.

İİK'nin 170/son maddesinde "...İcra mahkemesi, itirazın kabulüne ka-
rar vermesi halinde, senedi takibe koymada kötüniyeti veya ağır kusuru 
bulunduğu takdirde, alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın 
%20'sinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın %10'u oranında 
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para cezasına mahkum eder..." hükmü yer almaktadır.

Somut olayda, borçlu, takibe konu çeki doğrudan alacaklının cirosuyla 
almış göründüğünden alacaklı, imzanın borçluya ait olduğunu bilebilecek 
durumda olup çeki takibe koymada en azından ağır kusurlu kabul edil-
melidir.

O halde, mahkemece, borçlu lehine %20'den aşağı olmamak üzere 
tazminata ve asıl alacağın % 10'u oranında para cezasına hükmedilmesi 
gerekirken, yazılı gerekçe ile bu yöndeki istemin reddine karar verilmesi 
isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca 
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın teb-
liğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
04/02/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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ÇEKİN KEŞİDECİYE CİRO EDİLMESİ • İKİNCİ TEDAVÜL
•

LEHTARIN SORUMLULUĞU

ÖZET: Çek keşideci tarafından lehtar lehine dü-
zenlenip keşide edildikten sonra lehtar tara-
fından tekrar keşideciye ciro edilmesi halinde 
keşidecinin çeki tedavüle çıkartarak tekrar ciro 
etmesi durumunda ikinci tedavülden önceki leh-
tarın sorumluluğu kalmadığından lehtar hakkın-
da takip yapılamaz.
Y. 12. HD E. 2019 /477 K. 2019 / 2837 T. 25.02.2019

Alacaklı tarafından borçlu aleyhinde bir adet çeke dayalı olarak baş-
latılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe karşı borçlunun 
icra mahkemesine başvurarak, takip dayanağı çekin..... tarafından keşide 
edildikten sonra ciro yolu ile tekrar keşideci şirket eline geçmesi üzeri-
ne, keşidecinin çeki ciroederek tekrar tedavüle çıkarmış olduğunu, ancak 
borcu bulunmadığından aleyhinde takip yapılamayacağını ileri sürdüğü; 
mahkemece, borçlunun cirosunun çizilmediği gerekçesiyle şikayetin red-
dine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Çek, keşideci tarafından lehtar lehine düzenlenip, keşide edildikten 
sonra, lehtar tarafından tekrar keşideciye ciro edilmesi halinde, keşideci-
nin 6102 sayılı TTK'nun 788. maddesi koşullarında yeniden çeki tedavüle 
çıkararak ciro etmesi durumunda, ikinci tedavülden önceki lehtarın so-
rumluluğu kalmadığından, lehtar hakkında takip yapılamaz. Bu durum-
da, keşideci ile takip alacaklısı hamil arasında sorumluluk vardır. Zira 
keşideci, çeki yeniden tedavüle çıkarmakla, lehtar adına keşide etmeden 
önceki durumuna döndüğünden lehtarın sorumluluk zinciri içinde yer 
alması mümkün değildir.

Bu açıklamalardan sonra, somut olayın incelenmesinde;

Somut olayda takip dayanağı çekte ilk cironun lehtar ...'e ait olduğu, 
bundan sonraki cironun ....(keşideci) ait olduğu, daha sonra keşideci 
tarafından tekrar ciro edildiği ve ibrazdan önce takip alacaklısı......nin 
cirosu bulunduğu görülmekle, çek tedavüle çıktıktan sonra ödenerek ke-
şideciye döndükten sonra tekrar tedavüle çıktığından ikinci tedavülden 
önceki lehtarın sorumluluğu açıklandığı üzere bulunmamakta, ancak ke-
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şideci ile takip alacaklısı hamil arasında sorumluluk bulunmaktadır. Zira 
keşideci çeki yeniden tedavüle sokmakla lehtar adına keşide etmeden ön-
ceki durumuna dönmüştür. Çek ilk kez tedavüle çıktığı sırada ciranta 
olarak çek arkasında unvan ve imzaları yer alan kişiler yönünden değil, 
keşideci ile hamil arasında bir sorumluluk olduğundan, alacaklı ciranta 
tarafından çek lehdarı (ilk ciranta) hakkında takip yapılamayacağının ka-
bulü gerekir.

O halde, mahkemece, borçlunun şikayetinin kabulü ile takibin İİK'nin 
170/a maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz olup Dairemizce mahkeme kararının bu nedenle 
bozulması gerekirken, onandığı anlaşılmakla, borçlunun karar düzeltme 
isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ

Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 06/11/2018 
tarih, 2018/558 Esas - 2018/10857 Karar sayılı onama ilamının kaldı-
rılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve 
HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25/02/2019 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

HAMİLE YAZILAN ÇEKİN İBRAZI 
• 

İBRAZDAN SORAKİ DEVİR İŞLEMİ

ÖZET: Hamile yazılı bir çekin bankaya ibraz edil-
mesinden sonra ciro edilmeksizin başkasına el-
den devri mümkün değildir.
Bu noktada hak sahipliğinin doğması için alaca-
ğın temliki sonucunu doğuran bir cironun bulun-
ması gerekir.
Y. 12. HD E. 2018 / 9443 K. 2019 / 2823 T. 25.02.02019

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus ha-
ciz yolu ile başlatılan icra takibine karşı, borçlunun icra mahkemesine 
başvurusunda; borca ve faize itiraz ettiği, mahkemece, itirazın reddine 
karar verildiği anlaşılmaktadır.
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TTK'nun 790. maddesinde; ''(1) Cirosu kabil bir çeki elinde bulundu-
ran kişi, son ciro beyaz ciro olsa bile, kendi hakkı müteselsil ve birbirine 
bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hamil sayılır. Çizilmiş cirolar-
yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro izlerse, bu son 
ciroyu imzalayan kişi çeki beyazciro ile iktisap etmiş sayılır'' düzenleme-
sine yer verilmiştir.

Öte yandan, Hukuk Genel Kurulu'nun 24.04.1996 tarihli 199 6/12-136 
E. 1996/288 K. sayılı kararında da açıklandığı üzere, hamile yazılı bir 
çekin bankaya ibrazından sonra ciro edilmeksizin başkasına elden devri 
olanaksızdır. Çek dışındaki, alacağın temliki sözleşmesi ile de çekten kay-
naklanan hak devredilemez. İbrazdan sonra alacaklının çekte hak sahibi 
olabilmesi için, TTK'nun 793. maddesi uyarınca adına alacağın temliki 
sonucu doğuran bir cironun bulunması gerekir.

Somut olayda; takip alacaklısı ........'nin ibraz anında takibe dayanak 
25.01.2013 keşide tarihli çekte cirosilsilesi içerisinde yer almadığı an-
laşılmaktadır. Söz konusu çekte ibraz kaşesinden önce......'nin cirosuo-
lup, bankanın ibrazdan sonra takibi yapan hamil ....... lehine bir ciro-
su bulunmamaktadır. Diğer taraftan, yukarıda değinildiği üzere; ........ 
''temlik eden'' ve takip alacaklısı..... ''temlik alan'' sıfatıyla düzenledikleri 
23.07.2014 tarihli belge ile de çeklerdeki alacağın devredilemeyeceği açık-
tır.

O halde, mahkemece, takibe konu çekte, alacaklının yetkili hamil ol-
madığı gözetilerek İİK'nin 170/a maddesi uyarınca resen takibin iptaline 
karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup Da-
iremizce mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken, onandığı 
anlaşılmakla, borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ

Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 21/02/2018 
tarih, 2016/27936 Esas - 2018/1708 Karar sayılı onama ilamının kaldı-
rılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve 
HUMK’un 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25/02/2019 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.
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VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Mahkeme vekalet ücretinin iş sahibinin 
borcu için mahsup edilmesi mümkün değildir
Y. 12. HD E. 2018 / 6034 K. 2019 / 4012 T. 11.03.2019

Davacı vekili, icra mahkemesine başvurusunda, ... İcra Müdürlüğü’nün 
2016/562 esas sayılı dosyası ile müvekkili aleyhine başlatılan ilamlı icra 
takibindeki borç miktarının, müvekkilinin alacaklısı olduğu ... Belediye-
si’nin borçlu olduğu ... İcra Müdürlüğü’nün 2013/1833 esas sayılı dosya-
sındaki alacak ile takasedilmesi talebinin reddine ilişkin ... İcra Müdür-
lüğü’nün kararının iptalini talep etmiş, mahkemece şikayetin kabulüne 
karar verilmiş, hüküm davalı tarafından avukatlık ücretinin iş sahibinin 
borcundan dolayı takasmahsup edilemeyeceği gerekçesi ile temyiz edil-
miştir.

HMK'nın 323. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri ara-
sında sayılmıştır. Aynı Yasanın 330. maddesinde de, yargılama gideri ola-
rak hükmolunan avukatlık ücretinin ancak "yargılamanın tarafları" ara-
sında geçerli olacağı belirtilmiştir. 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 164/
son maddesinde ise; "dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı 
tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir" hükmüne yer verilmiştir. 
Bu 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). Aynı 
maddenin son cümlesinde; "bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas 
ve mahsupedilemez, haczedilemez" hükmü yer almaktadır. 

Somut olayda;davalı ... Belediye Başkanlığının 12/05/2016 tarihli ceva-
bi yazısında ... Belediye Başkanlığı’nda çalışmakta olan gerek sözleşmeli 
gerekse kadrolu avukatların limit dışını aşan vekalet ücretlerinin bir son-
raki yıl kullanılmak üzere emanet hesabında bekletildiği, emanet hesa-
bında bekletilen avukatlık ücretinin yine kurum avukatlarına ait olduğu 
belirtilmiştir.

O halde, ilamda belediye başkanlığı lehine hükmedilen avukatlık üc-
retinin, belediyenin borcundan dolayıtakas ve mahsubu, yasanın anılan 
hükmüne aykırı olup, istemin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm ku-
rulması isabetsizdir.
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SONUÇ

Davalının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca 
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın teb-
liğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
11/03/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

BONOYU CİRO YOLUYLA DEVRALAN HAMİL
•

KÖTÜNİYET TAZMİNATI

ÖZET: Bonoyu ciro yoluyla devralmış olan yetkili 
hamil alacaklı senedin lehtarı ile keşidecisi ara-
sındaki ilişkiyi ve olayları giderek senetteki tah-
rifatı bilebilecek konumda olmadığından borçlu 
lehine kötü niyet tazminatına hükmedilmeyeceği 
kabul edilmelidir. 
Y. 12. HD E. 2019 / 789 K. 2019 / 4112 T. 12.03.2019

Alacaklının sair karar düzeltme taleplerinin reddi ile;

Alacaklı tarafından 1 adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine 
özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, borçlunun icra mahkemesine baş-
vurusunda; takibe konu 605.000,00 TL bedelli senet miktarının 5.000,00 
TL iken tahrifatla mevcut haline dönüştürüldüğü iddiası ile borca itiraz 
ettiği,mahkemece ,alınan bilirkişi raporu doğrultusunda tahrif edildiği 
tespit edilen 600.000,00 TL asıl alacak ve 2.275,26 TL işlemiş faizi yö-
nünden takibin durdurulmasına ve tahrif edilen miktarın %20 si oranın-
da 120.000,00 TL kötüniyet tazminatının davalıdan alınıp davacıya veril-
mesine karar verildiği, alacaklının temyizi üzerine mahkeme kararının 
Dairemizin 25.10.2018 tarih ve 2017/9048 E.-2018/10603 K. sayılı ilamı 
ile onandığı anlaşılmıştır.

İİK'nin 169/a-6 maddesi gereğince borçlunun itirazının esasa ilişkin 
nedenlerle kabulü halinde alacaklının kötü niyeti ve ağır kusuru bulun-
duğu takdirde % 20’ den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatı ile 
sorumlu tutulabileceği öngörülmüştür.
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Somut olayda; mahkemece alacaklı aleyhine kötü niyet tazminatına 
hükmedilirken ... 5.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/385 E sayılı dosyasın-
da C. Savcısının “Sanık ... tarafından tahrifat yapıldığının tespit edilerek 
gerçeğe aykırı sahte senetlerin oluşturulduğu, ekonomik sıkıntılar içeri-
sinde olan sanık ...ın diğer sanıklara olan borçlarını ödemeyecek halde 
olduğunu bilerek sanıklar ... ve...'in, sanık ...'tan tahrif edilen senetleri 
alarak ayrı ayrı icra müdürlükleri aracılığıyla icra takibine koyarak fikir, 
eylem ve menfaat birliği içinde üzerlerine atılı sahtecilik ve dolandırıcılık 
suçunu işledikleri" şeklinde mütalaa verildiği,senet lehtarı...' in alacaklı 
... ile birlikte fikir ve eylem birlikteliği içerisinde sahte senetleri davacı 
borçlu keşideci aleyhine icra takibine koydukları, sahte senetleri bilerek 
icra takibine koyan davalı ...'ün kötü niyetli olduğu gerekçesi ile aleyhine 
kötü niyet tazminatına hükmedildiği anlaşılmıştır.

Alacaklı ...’ ün üzerine atılı sahtecilik suçundan 19.07.2018 tarihli ... 
5.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/385 E 2018/296 sayılı kararı ile beraat 
ettiği görülmüştür. Alacaklının, ... 5.Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında 
sahtecilikten ceza verilen senet lehtarı ... ile fikir ve eylem birliği içinde ha-
reket ettiği yönünde kötü niyet ve ağır kusuru ispat edilememiştir. Alacak-
lı bonoyu ciro yoluyla elde eden hamil olup senedin lehtarı konumunda 
olmadığından senetteki tahrifatı bilebilecek konumda değildir.

Bu durumda borçlu lehine kötü niyet tazminatına hükmedilemeyeceği 
anlaşılmış olup anılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapıl-
masını zorunlu kılmadığından Dairemizce, kararın düzeltilerek onanma-
sı gerekirken, doğrudan onandığı anlaşılmakla karar düzeltme isteminin 
kısmen kabulü gerekmiştir.

SONUÇ

Alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile dairemizin 
25/10/2018 tarih, 2017..... E. - 2018/.....K sayılı onama ilamının kaldırıl-
masına, ... 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 17.10.2017 tarih ve 2016/141 
E.- 2017/... K. sayılı kararının hüküm bölümünün “2” nolu bendinin ka-
rar metninden tamamen silinerek çıkarılmasına kararın düzeltilmiş bu 
şekliyle İİK'nin 366. ve HUMK’un 438. maddeleri uyarınca (ONANMASI-
NA), 12.03.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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TAKAS VE MAHSUP TALEBİ

ÖZET: İlamdan kaynaklanan veya herhangi bir 
nedenle yapılan takipte kesinleşmiş olan alacak-
lar takas ve mahsuba konu olabilir.
Takas ve mahsup için alacağın icra takibine konu 
olması şartı da bulunmamaktadır.
Borçlu takas talebini icra mahkemesine beyan 
edilebileceği gibi bu başvurusunu icra dairesine 
de yapabilir.
Y. 12. HD E. 2018 / 7167 K. 2019 / 7201 T. 30.04.2019

Alacaklının, icra mahkemesine başvurusunda; dosya alacağının borçlu 
belediyeye olan 142.351,00 TL‘lik borcuna takasını talep ettiklerini icra 
müdürlüğünün talebi reddettiğini, icra müdürlüğünün 03.06.2016 tarih-
li kararının iptali isteminde bulunduğu, mahkemece şikayetin kabulüne 
karar verdiği görülmektedir.

HGK'nun 12.10.1994 tarih ve 1994/251-593 sayılı kararında da be-
nimsendiği üzere, icra mahkemesindetakas ve mahsup iddiası kural ola-
rak;

1-Takasa konu alacağın İİK'nin 68. maddesindeki belgelere dayalı bu-
lunması, bu alacakla ilgili olarak icra takibi yapılmış ve takibin kesinleş-
miş olması,

2-Alacağın ilama bağlanması hallerinde nazara alınabilir. Bu istem, ta-
kibin her safhasında ileri sürülebilir.

Borçlu takas talebini icra mahkemesine beyan edebileceği gibi, bu baş-
vurusunu icra dairesine de yapabilir. Bu istem, takibin her safhasında bil-
dirilebileceğinden herhangi bir süreye de tâbi bulunmamaktadır. Yerleşik 
Yargıtay içtihatları da bu yöndedir. Başka bir anlatımla tarafların ilamdan 
kaynaklı ve herhangi bir nedenle yapılan takipte kesinleşmiş alacakları 
takas mahsup konusu yapılabilir. İlamdan kaynaklanan alacağın,takas 
mahsup edilebilmesi için icra takibine konu edilmesi şartı da yoktur.

İcra dosyası incelendiğinde; takas ve mahsuba konu edilecek alacak 
olarak belediye borç hesap kartına göre göre 01.06.2016 tarihi itibariyle 
142.351,00 TL’lik meblağın takas ve mahsuba konu edildiği anlaşılmak-
tadır. Yukarıda açıklanan takas ve mahsup kuralları dikkate alındığında, 
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bir tarafta kesinleşmiş takipte para borcunun, diğer tarafta ise takip yada 
ilama konu edilmeyen alacaklının borçlu belediyeye olan vergi borcu ol-
duğu görülmektedir. Yine vergi borcunun merkezi bütçeye dahil olacak 
kısmının olup olmadığının da belirlenmesi gerektiği gözardı edilmemeli-
dir.

Bu durumda, mahkemece takas talebine konu bir alacak bulunma-
dığından, takas ve mahsup şartlarının bulunmaması nedeniyle şikayetin 
reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle şikayetin kabulü yö-
nünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca 
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın teb-
liğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
30/04/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İLAM VEKALET ÜCRETİ • TAKAS MAHSUP

ÖZET: Tarafların rızaları olmadıkça ilam vekalet 
ücretinin takas mahsuba konu edilmesi mümkün 
değildir.
Y. 12.HD E. 2018 / 6679 K. 2019 / 7324 T. 30.04.2019

Borçlu ve alacaklının takas mahsup talebine yönelik temyiz isteminin 
incelenmesinde; alacaklının sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı iken İİK'nin 40. maddesi uyarınca iade borçlusu haline gelen 
taraf, taşkın haciz şikayeti ile birlikte, ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2011/....Esas ve 2011/... Karar sayılı ilamına dayalı olarak kendileri ta-
rafından başlatılan ... 1. İcra Müdürlüğünün 2012/.... Esas, ... 3. Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 2011/... Esas ve 2011/....Karar sayılı ilamına dayalı 
olarak kendileri tarafından başlatılan ... 1. İcra Müdürlüğünün 2012/...
Esas ve ... 1. İcra Müdürlüğünün 2015/.... Esas sayılı takip dosyalarındaki 
alacakları ile ... aleyhine başlattıkları ancak takibe konu ilamların Yargı-
tayca bozulması üzerine İİK'nin 40. maddesi uyarınca iade borçlusu hali-
ne geldikleri ... 8. İcra Müdürlüğünün 2015/... 2015/...., 2015/...., 2015/..., 
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2015/..., 2015/..., 2015/..., 2015/... Esas, sayılı 8 adet dosya alacakları-
nın takasmahsubu talebiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, 
hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, takas ve mahsup tale-
binin kabulü ile ...'nın 886.285,62 TL. alacaklı olduğunun tespitine karar 
verildiği görülmüştür.

HGK'nun 12.10.1994 tarih ve 1994/251-593 sayılı kararında da be-
nimsendiği üzere dar yetkili icra mahkemesinin yargılama usulü göz 
önünde tutulduğunda takip hukuku bakımından takas ve mahsupiddiası 
kural olarak;

1-Takasa konu alacağın İİK'nin 68. maddesindeki belgelere dayalı bu-
lunması,

2-Bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleş-
miş olması, ya da,

3-Alacağın ilama bağlanması hallerinde nazara alınabilir. 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 164/son maddesinde; "Dava sonun-
da, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti, 
avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsupedi-
lemez, haczedilemez" hükmüne yer verilmiştir. Ancak vekalet ücreti ala-
caklıları, vekalet ücretinintakas-mahsuba konu edilemeyeceği yönündeki 
yasal haklarından vazgeçebilirler.

Somut olayda;

*... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/....ayılı ilamı ile hükmedilen 
vekalet ücreti ve yargılama giderinin tahsili için asıl alacak ... 8. İcra Mü-
dürlüğünün 2015/.... E., asıl alacak ve faizin tahsili için 2015/... E.,

*... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/..... K.sayılı ilamı ile hükme-
dilen vekalet ücreti ve yargılama giderinin tahsili için asıl alacak ... 8. İcra 
Müdürlüğünün 2015/.... E., asıl alacak ve faizin tahsili için 2015/... E.,

*... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/.... K. sayılı ilamı ile hükme-
dilen vekalet ücreti ve yargılama giderinin tahsili için asıl alacak ... 8. İcra 
Müdürlüğünün 2015/.... E., asıl alacak ve faizin tahsili için 2015/... E.,

*... 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/....K. sayılı ilamı ile hükme-
dilen vekalet ücreti ve yargılama giderinin tahsili için asıl alacak ... 8. İcra 
Müdürlüğünün 2015/8560 E., asıl alacak ve faizin tahsili için 2015/.... E., 
sayılı 8 adet icra takip dosyasından alacaklı sıfatı ile ... tarafından borçlu 
... aleyhine ilamlı icra takibi başlatıldığı, borçlu ... Belediye Başkanlığınca 
17/04/.... tarihinde her bir icra dosya borcunun ayrı ayrı takip dosyala-
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rına ödendiği, tahsil edilen alacakların 22/04/2013 tarihinde de alacaklı 
sıfatı ile ... vekiline ödendiği, 8 adet takip dosyası dayanağı olan ilamların 
Yargıtayca bozulduğu, borçlu ... Belediye Başkanlığınca İİK'nin 40. mad-
desi uyarında eski hali iade talep edilmesi üzerine alacaklı ...'e muhtıra 
çıkartıldığı, iade borçlusu haline gelen ...'in kendisinden talep edilen ala-
caklar ile ... Belediye Başkanlığından alacaklı olduğu ... 1. İcra Müdürlü-
ğünün 2012/.... E., 2012/1643 E. ve 2015/.... E. sayılı dosya alacaklarının 
takas mahsubunu talep ettiği görülmektedir.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, muacceliyet tarih-
leri dikkate alınarak ... 8. İcra Müdürlüğünün 2015/8554, 2015/8555, 
2015/...., 2015/...., 2015/...., 2015/.... Esas sayılı takip dosyaları (6 adet) 
ile şikayetçinin alacaklı olduğu ... 1. İcra Müdürlüğünün 2012/.... E., 
2012/.... Esas sayılı takip dosyalarının takas mahsup edildiği, takas mah-
suba konu dosya hesabı yapılırken ... 8. İcra Müdürlüğünün 2015/..., 
2015/...., 2015/...., 2015/...., 2015/...., 2015/.... Esas sayılı takip dosya-
larından yatırılan tahsil harcı, cezaevi harcı, damga vergisi gibi yasal ke-
sintiler düşüldükten sonra borçluya ödenen miktarlar üzerinden takas ve 
mahsup yapılması gerekirken borçlu ... Belediyesi Başkanlığınca yapılan 
toplam ödeme miktarları üzerinden takas ve mahsup yapıldığı görülmek-
tedir.

Öte yandan her ne kadar hükme esas alının bilirkişi raporunda, şika-
yetçinin alacaklı olduğu dosyalardaki vekalet ücretleri takas dışı tutulmuş 
ise de takas mahsuba konu ... 8. İcra Müdürlüğünün 2015/...., 2015/...., 
2015/.... E. sayılı takibe konu alacakların, ilamlarda borçlu vekili lehi-
ne hükmedilen vekalet ücreti alacağına ilişkin olduğu görülmekle borçlu 
iken ... Belediye Başkanlığınca ödenen vekalet ücreti alacağının, İİK'nin 
40. maddesi uyarınca eski hale iade talebi sonucunda takas mahsuba 
konu edilmesi hususunda tarafların rıza gösterdiklerine dair beyanları da 
bulunmadığı dikkate alındığında; ilama dayalı vekalet ücreti alacağının, 
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 164/son maddesi uyarınca takas-mah-
suba konu edilmesi mümkün değildir.

O halde mahkemece, yukarıda izah edilen hususlar dikkate alınarak, 
bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle oluşacak sonuca göre karar veril-
mesi gerekirken, hükme elverişli olmayan bilirkişi raporuna dayalı olarak 
yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü, alacaklının temyiz itirazlarının 
kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 
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366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin 
alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün 
içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/04/2019 gününde oy 
birliğiyle karar verildi.

ÇEKTE YETKİLİ HAMİL • CİRO KURALLARI

ÖZET: Muntazam bir ciro silsilesiyle çeki ciro yo-
luyla devralmış olan kişi yetkili hamil olup ken-
disinden önceki cirantalara ve çek keşidecisine 
karşı takip yapabilecektir.
Y. 12. HD E. 2018 / 9364 K. 2019 / 11960 T. 04.07.2019

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen 
kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üze-
rine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik 
Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki 
tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünül-
dü : 

Alacaklı tarafından, çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus 
haciz yolu ile icra takibine başlanarak şikayetçi borçlu ...’a örnek 10 nu-
maralı ödeme emri tebliğ edildiği, adı geçen borçlunun yasal sürede icra 
mahkemesine yaptığı başvuru ile, alacaklının ciro silsilesi içerisinde yer 
almadığını ileri sürerek yetkili hamil olmadığından bahisle takibin iptalini 
talep ettiği, ilk derece mahkemesince istemin kabulü ile; takibin iptaline 
karar verildiği, kararın alacaklı tarafından istinaf edilmesi üzerine ... Böl-
ge Adlye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 25.01.2018 tarih ve 2017/.... 
K. sayılı kararı ile son ciro beyaz ciroolduğundan alacaklının yetkili hamil 
olduğu gerekçesiyle alacaklının istinaf başvurusunun kabulüne ve ilk de-
rece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve şikayetin reddine hükmedil-
diği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır.

6102 sayılı TTK'nun 790. maddesinde; "Cirosu kabil bir çeki elinde 
bulunduran kişi, son ciro beyaz ciroolsa bile, kendi hakkı müteselsil ve 
birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hamil sayılır. Çizil-
mişcirolar yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro izler-
se, bu son ciroyu imzalayan kişi çeki beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır" 
düzenlemesi getirilmiştir. Aynı Kanun'un 793/1. maddesine göre ise, ibraz 
süresinin geçmesinden sonra yapılan ciro, alacağın temliki sonuçlarını 
doğurur. Bu halde çek, kambiyo vasfı niteliğini kaybetmemekte, sadece 
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şahsi def'iler çeki ciro ile alan yetkili hamile karşı da ileri sürülebilmek-
tedir.

Somut olayda, takip dayanağı 14.6.2016 keşide tarihli, 250.000 TL be-
delli çekin incelenmesinde; ilkcironun şikayetçi borçlu ..., ikinci cironun 
... tarafından yapıldığı, çekin bu kişi tarafından süresinde bankaya ibraz 
edildiği, çek arkasında ibrazdan evvel cirosu olanlar tarafından, ibraz-
dan önce yada sonra takip alacaklısına yapılmış bir cironun bulunmadığı 
görülmektedir. Bu durumda, takip alacaklısı, dayanak çek bakımından 
yetkili hamil sıfatını haiz bulunmamaktadır. 

O halde, ilk derece mahkemesince, açıklanan nedenle takip alacaklı-
sının şikayetçi borçluya karşı müracaat hakkı bulunmadığından takibin 
iptaline karar verilmesi yerinde olup, Bölge Adliye Mahkemesince 6100 
sayılı HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca alacaklının istinaf başvuru-
sunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm 
tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerek-
miştir.

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, ... Bölge Adliye Mahkemesi 
12. Hukuk Dairesi’nin 25.01.2018 tarih ve 2017/3125 E. - 2018/188 K. 
sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik 
İİK'nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı 
HMK'nin 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan tem-
yiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, dosyanın Bölge Adliye 
Mahkemesine gönderilmesine, 04/07/2019 gününde oy birliğiyle karar 
verildi. 

ÇEKİN DEVREDİLMESİ • CİRO KURALLARI

ÖZET: Çek ciro ve teslim yoluyla devredilir.
İlk cironun lehtara ait olması gerekir.
Lehtarın cirosundan sonra çeki ciro yoluyla dev-
ralanlar yetkili hamil sayılırlar.
Y. 12. HD. E. 2018 / 12170 K. 2019 / 16640 T. 18.11.2019

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen 
kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üze-
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rine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik 
Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki 
tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünül-
dü :

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz 
yolu ile başlatılan takipte; borçlunun, lehdar ...Tarım’ın cirosunun olma-
dığı, ciro zincirinin kopuk olduğu, bu nedenle alacaklının yetkili hamil ol-
madığını ileri sürerek takibin iptaline karar verilmesi istemi ile icra mah-
kemesine başvurduğu, mahkemece, icra müdürlüğünden celp edilen çek 
aslında, ciro zincirinde tüm imzaların tam olduğu gerekçesi ile şikayetin 
reddine karar verildiği; kararın borçlu tarafından istinafı üzerine Bölge 
Adliye Mahkemesince; çekin arkasında lehdara ait ciro bulunmadığı ge-
rekçesiyle şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

6102 sayılı TTK'nin 788. maddesi uyarınca, emre yazılı veya belirli bir 
kimse lehine düzenlenen çek, cirove teslim yolu ile devredilebilir. Çekin 
emre yazılı veya belirli bir kişi lehine düzenlenmesi halinde, ilk cironun-
lehtara ait olması gerekir. Lehtarın cirosundan sonra senedi devralan ha-
miller yetkili hamil olurlar.

Somut olayda; takip dayanağı çek aslında, ilk cironun lehtar ...Tarım’a 
ait olduğu, ciro zincirinde kopukluk olmadığı görülmüştür.

O halde; ilk derece mahkemesinin şikayetin reddine ilişkin kararı ye-
rinde olup Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan red-
dine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi.... 
Hukuk Dairesinin 23.05.2018 tarih ve .... Esas-..... Karar sayılı kararı-
nın yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. 
maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nin 373/2. 
maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde ia-
desine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 
18/11/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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ÇEKTE CİRO SİLSİLESİ

ÖZET: Çekteki ilk cironun lehdara ait olması ge-
rekir. Lehdarın cirosundan başka ciro yapılması 
daha sonra lehdarın cirosunun bulunması halin-
de lehdarın cirosundan önceki cirolar yok sayılır.
Bu şekilde lehdarın cirosundan sonra çeki devra-
lanlar yetkili olurlar. Ancak cirosu yok sayılanlar 
yönünden takip hakkı bulunmaz.
Y. 12. HD. E. 2019 / 5473 K. 2020 / 2307 T. 09.03.2020

Alacaklı banka tarafından borçlu... Lojistik Ticaret A.Ş. hakkında 
kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, adı 
geçen borçlu vekili tarafından; ilk cironun lehdar tarafından yapılması 
gerekirken araya müvekkili şirketin cirosunun girdiği, ciro silsilesinin 
kopuk olduğu, davalı tarafın yetkili hamil olmadığından bahisle takibin 
iptalinin talep edildiği mahkemece; ciro silsilesi kopuk olduğu bu çeke 
dayalı olarak kambiyo takibi yapılamayacağı gerekçesiyle takibin iptaline 
karar verildiği, işbu karara karşı davalı-alacaklı tarafından yapılan istinaf 
başvurusunun ise esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 790. maddesinde; "Cirosu kabil 
bir çeki elinde bulunduran kimse sonciro beyaz ciro olsa bile kendi hakkı 
müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde yetkili hamil 
sayılır. Çizilmiş cirolar yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer 
bir ciro takip ederse bu son ciroyuimzalayan kimse çeki beyaz ciro ile 
iktisap etmiş sayılır" hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun'un 798. maddesine göre ise, çekin bir takas odasına ibrazı, 
ödeme için ibraz yerine geçer. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bankalararası Takas Odaları 
Merkezi Yönetmeliği'nin 14/B maddesinin ikinci fıkrasında da; “Elektro-
nik ortamda işlem yapan takas odalarında, bankalarca, muhatap banka-
lara fiziken ibraz edilmeyen çekler için birbirlerine vekalet vererek he-
saben tesviye edilmek amacıyla işlem yapacak bankalar, Bankalararası 
Takas Odaları Merkezi Yönetim Kurulu’nca hazırlanan protokolü imzala-
mak suretiyle bu faaliyetlere katılabilirler” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu bilgi ve açıklamalar ışığında somut olaya dönüldüğünde, takip ko-
nusu çek keşideci tarafından... Petrokimya Nak. Loj. İnş. San. Dış Tic. 
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A.Ş. lehdar gösterilerek düzenlenmiştir. Çek arkasındaki ciroların ve ib-
raz kaşesinin durumuna bakıldığında ilk cironun... Lojistik Ticaret A.Ş. 
ait olduğu anlaşılmaktadır. Lehdar konumdaki şirketin cirosu ise... Lojis-
tik Ticaret A.Ş. cirosundan sonra yapılmış ve lehdar konumundaki şirket 
tarafından yapılan beyaz cirodan sonra hamil adına ve muhatap bankaya 
vekaleten T. İş Bankası A.Ş.’ye ibraz edilmiştir. 

T... Bankası A.Ş.'nin, ibraz işlemlerini, yukarıda belirtilen yönetmelik 
hükmü gereği muhatap ... Bankası A.Ş. adına vekaleten yaptığı görülmek-
tedir. Takip alacaklısı T... Bankası A.Ş., aynı zamanda muhatap banka 
durumunda olmadığından ve çek adı geçen banka tarafından ibraz edil-
diğinden, takip yapan bankanın yetkili hamil olduğunun kabulü gerekir.

Diğer taraftan, emre yazılı veya belirli bir kimse lehine düzenlenen çek 
ciro ve teslim yolu ile devredilebilir. Çekin emre yazılı veya belirli bir kişi 
lehine düzenlenmesi halinde ilk cironun lehdara ait olması gerekir. Leh-
darın cirosundan önce başka ciro yapılması halinde, daha sonra lehda-
rın cirosunun bulunması durumunda, lehdarın cirosundan önceki ciro-
lar yok sayılır. Lehdarın cirosundan sonra çeki devralanlar, yetkili hamil 
olurlar. Ancak cirosu yok sayılanlar yönünden takip hakları bulunmaz. 

Somut olayda, lehdarın cirosundan önce çeki ciro eden... Lojistik Tica-
ret A.Ş.’nin cirosu yok hükmünde olduğundan lehdarın cirosundan son-
ra devralan yetkili hamil T... Bankası A.Ş.nin adı geçen yönünden takip 
hakkı yoktur. 

O halde, mahkemece; şikayetin, şikayetçi-borçlu yönünden alacaklının 
takip hakkı olmaması nedeniyle kabulü gerekirken, yetkili hamil olmadığı 
gerekçesiyle kabulü ve Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusu-
nun esastan reddi isabetsiz ise de sonuçta istem reddedildiğinden karar 
sonucu itibariyle doğru olup, bu nedenle Bölge Adliye Mahkemesi kararı-
nın onanması gerekmiştir. 

SONUÇ

Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru Bölge Adliye 
Mahkemesi kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 364. maddesi 
göndermesiyle uygulanması gereken HMK'nin 370. maddeleri uyarınca 
(ONANMASINA), alınması gereken 54,40 TL temyiz harcından, evvelce 
alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 
09/03/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.



YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

MURİS MUVAZAASI • İSPAT YÖTEMİ

ÖZET: Muris muvazaasına dayanan davalarda is-
pat yükümlülüğü davacı tarafa aittir.
Bu davalar tanık dahil her türlü delil ile ispatla-
nabilir.
Yargılamada yapılan incelemede miras bırakanın 
gerçek iradesi hiçbir tereddüte yer bırakmaya-
cak şekilde açık olarak tespit edilmelidir.
Y. 13. HD E. 2018 / 2957 K. 2020 / 3187 T. 11.03.2020

Davacılar, davalı murisi ...'ın Kartal 1.Noterliği ....tarih ve .... yevmiye 
sayılı düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine göre ... ... 
Köyü 2 pafta 917 parsel sayılı taşınmazdaki hak ve hisselerinin satışını 
kendi murisleri ...’a vaad ettiğini, satış vaadi sözleşmesine göre murisle-
rince bedeli tamamen ödenmesine rağmen taşınmazın devrinin sağlan-
mayıp üçüncü şahıslara satıldığını belirterek taşınmazın dava tarihindeki 
rayiç bedelinin davalıya isabet eden hissesinin tespit edilerek faiziyle bir-
likte davalıdan tahsiline, bu mümkün olmadığı taktirde sözleşme bede-
liyle dava tarihindeki rayiç değeri arasındaki farkın tazminat olarak yasal 
faiziyle birlikte davalıdan tahsiline ayrıca 03/03/1997 tarihinden itibaren 
davacıların mahrum kaldığı kullanım bedeli karşılığının belirlenerek faz-
laya ilişkin hakları saklı o.ü şimdilik 5.000,00 TL’nin davalıdan tahsiline 
karar verilmesini talep ve dava etmiş, 07.04.2015 tarihli dilekçe ile talebi-
ni ıslah ederek 29.004,75 TL’ye çıkartmıştır.

Davalı, davacılar murisi ile kendi murisinin baba-oğul olduklarını yani 
kendisinin davacıların murisinin kız kardeşi olduğunu, babaları muris 
...'ın gerçek amacının bağış olduğu halde satış vaadi işleminde satış gibi 
gösterildiğini belirterek davanın reddini, karşı dava açarak da gayrimen-
kul satış vaadi sözleşmesinin iptalini dilemiştir.

Mahkemece, asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile; tarafla-
rın murisi ...'ın davacılar murisi ...'a satış vaadinde bulunduğu Kartal 1. 
Noterliğinin ...... tarih .... yevmiye nolu satış vaadi sözleşmesinin iptaline 
karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
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Dava gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı alacak isteğine, karşı 
dava ise muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı gayrimenkul satış va-
adi sözleşmesinin iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, “Veraset belgesi 
incelendiğinde muris Ruhi'nin davalı ... ile davacıların murisi olan Turhan 
dışında başka çocukları bulunmamaktadır. Davalı kız çocuğu olup, ülke-
mizde yaygın bir tutum olan kız çocuklarının mirastan mahrum bırakma 
durumunun olayda gerçekleştiği kanaatine varılmıştır. Damadın borçları-
nın muris tarafından davacıların murisinden alınan para ile ödendiği, bu 
nedenle murisin de malvarlığını davacıların murisi olan oğluna bıraktığı 
yönlü tanık beyanlarına itibar edilmemiştir” gerekçesi ile davanın reddi 
ile karşı davanın kabulüne karar verilmiştir.

Veraset belgelerine göre; davacılar-karşı davalılar vaadi kabul eden 
...'ın mirasçıları olup, ... aynı zamanda davalı-karşı davacı ile birlikte ta-
şınmazı satmayı vaad eden ...'ın mirasçıları konumundadır. Uygulamada 
ve öğretide "muris muvazaası" olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itiba-
riyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür.Söz konusu muvazaada mi-
ras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek 
istemektedir. Ancak, mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için 
esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, 
tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bak-
ma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir. 

Bu durumda yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında ve 01.04.1974 tarih 1/2 
sayılı İçtihatları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki söz-
leşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi 
de Medeni Kanunun 706, Borçlar Kanununun 213 ve Tapu Kanununun 
26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, 
saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar 
dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tesbi-
tini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler. 
Hemen belirtmek gerekir ki, bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru 
bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün di-
ğer bir söyleyişle mirasbırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer 
bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve 
gizlenen gerçek irade ve amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genel-
likle zor olduğundan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplanılması yanında 
birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. 
Bunun için de ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilim-
leri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı 
ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün 
olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasında-
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ki fark, taraflar ile mirasbırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan 
yararlanılmasında zorunluluk vardır.

Yukarıda değinilen ilke ve olgular gözetilmeden muris muvazaasının 
objektif ve sübjektif koşulları araştırılmadan, davalı-karşı davacının kız 
çocuğu olması ve ülkemizde yaygın bir tutum olan kız çocuklarının mi-
rastan mahrum bırakma durumunun olayda gerçekleştiği kanaatine va-
rılarak davanın reddine, karşı davanın kabulüne karar verilmesi doğru 
değildir. Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı davalarda mirasbı-
rakanın kastının açık bir şekilde saptanması gerekmektedir. Bu kapsam-
da, temlikin mirasçılardan mal kaçırma amacıyla yapıldığını ispat külfeti 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 190. maddesi ile 
TMK'nin 6. maddesi gereği davalı-karşı davacıya aittir. Mahkemece, ya-
pılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye yeterli değildir. Muris mu-
vazaası hukuksal nedenine dayalı davalar tanık dahil her türlü delil ile 
ispatlanabilecektir. 

Hâl böyle olunca; yukarıdaki açıklanan ilke ve olgular doğrultusun-
da gerekli araştırma ve incelemenin yapılması, tarafların tanık dahil her 
türlü delillerinin toplanması, toplanan ve toplanacak deliller bir bütün 
olarak değerlendirilerek miras bırakanın gerçek iradesinin duraksamaya 
yer bırakmayacak şekilde saptanması ve hasıl olacak sonuca göre bir ka-
rar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı biçimde hüküm 
kurulması isabetsizdir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacılar-karşı davalılar ya-
rarına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 
HUMK’un 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde 
karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/03/2020 gününde oybirliğiyle 
karar verildi
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AÇIK VE GİZLİ AYIPLAR • TÜKETİCİNİN HAKLARI

ÖZET: Tüketici, malın tesliminden itibaren otuz 
gün içerisinde açık ayıpları satıcıya bildirmekle 
yükümlüdür.
Bu durumda tüketici bedel iadesini de içeren 
sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle de-
ğiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya 
da ücretsiz onarım haklarına sahip olur.
Gizli ayıplar bakımından tüketici, aldığı malı im-
kan bulur bulmaz gözden geçirmek ve satıcının 
sorumluluğunu gerektiren bir ayıp gördüğü za-
man bunu satıcıya uygun süre içerisinde ihbar 
etmekle yükümlüdür.
Y. 13.HD E. 2020 /800 K. 2020 / 4175 T. 03.06.2020

Davacı, davalılar ile ‘’... Konakları’’ projesi B9 Blok 3 numaralı daireye 
ilişkin olarak gayrimenkul satış vaadi ve borçlanma sözleşmesi düzenle-
diklerini, taşınmazı ...'nden kredi kullanmak sureti ile 295.685,14 TL'ye 
satın aldığını, dairenin teslim tarihinin 31.12.2007 olarak belirlendiğini 
ve yüklenicinin bu tarihi 6 ay daha uzatabileceğinin kararlaştırıldığını, 
teslim tarihinin üzerine 6 aylık ek sürenin geçmesine rağmen taşınmazın 
daha da geç bir tarih olan 02.08.2008 tarihinde teslim edildiğini, 1 ay 2 
günlük bir gecikme olduğunu, 6 aylık uzatmaya ilişkin hükmün haksız 
şart niteliğinde olduğunu ve gecikmeden kaynaklı cezai şartın 31.12.2007 
tarihinden itibaren hesaplanması gerektiğini, taşınmaz geç teslim edildiği 
gibi taşınmazda ve ortak alanlarda eksikler ve kusurlar mevcut olup, ayıp-
ların davalılarca gizlendiğini beyan ederek; taşınmazın geç teslimi nedeni 
ile sözleşme çerçevesinde hesaplanacak cezai şart tazminatının teslim ta-
rihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte şimdilik 1.000,00 TL'nin 
ödenmesine, ayıpların davalılar tarafından giderilmesine, ortak alanların 
kullanılamamasından kaynaklanan zararın teslim tarihinden itibaren iş-
leyecek avans faizi ile birlikte şimdilik 9.000,00 TL'nin ödenmesine karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar, davacıya tam ve eksiksiz olarak dairesinin teslim edildiğini, 
ayıp ve eksik bulunmadığını, kaldı ki, ayıp ihbar mükellefiyetinin de sü-
resinde yerine getirilmediğini savunarak davanın reddini dilemişlerdir. 
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Mahkemece, bozmaya uyularak; davacının geç teslime ilişkin cezai şart 
davasının kısmen kabulü ile, 591,22 TL gecikme tazminatının 19/05/2007 
tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılar ... İnş. ve Yapı 
Malz. San. Tic. Ltd. Şti., davalı ..., davalı .... Emlak Gıda paz. Ltd. Şti, 
TOKİ ve ... Ümraniye Sanayi Sitesi Şubesi'nden (...'ın sorumluluğu %73 
oranında müteselsilen olmak üzere) müteselsilen alınarak davacıya iade-
sine, fazlaya ilişkin talebin reddine, davacının ayıplı ifadan dolayı meyda-
na gelen değer kaybı davasının kabulü ile, 9.000,00 TL'nin 19/05/2007 ta-
rihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılar ... İnş. Ve Yapı 
Malz. San. Tic. Ltd. Şti., davalı ..., davalı .... Emlak Gıda paz. Ltd. Şti, 
TOKİ ve ... Ümraniye Sanayi Sitesi Şubesi'nden(...'ın sorumluluğu %73 
oranında müteselsilen olmak üzere) müteselsilen alınarak davacıya iade-
sine, davalı ... İnş. İnş. Yapı Tic. Ltd. Şti. hakkında açılan davanın açılma-
mış sayılmasına, karar verilmiş; hüküm, davalılar Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı, ... A.Ş. Ümraniye Sanayi Şubesi, ... ve ... İnş. ve Yapı Malz. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, satış esnasında sunulan projede ve tanıtımlarda belirtilen an-
cak bunlara uygun olarak yapılmayan veya eksik yapılan işler nedeni ile 
davacının satın aldığı konutta oluşan değer kaybının ödetilmesi talebine 
ilişkindir. 

Davalılar, ayıp ve eksik bulunmadığını, ayıp ihbarının süresinde yapıl-
madığını bildirerek, davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir.

Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 4077 sayılı TKHK.’nun 4. 
maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre; tüketici, malın teslimi tarihinden 
itibaren otuz gün içerisinde açık ayıpları satıcıya bildirmekle yükümlü-
dür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, 
malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya 
da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih 
ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da gizli ayıpların ne kadar 
sürede satıcıya ihbar edileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Öyle 
olunca, 4077 sayılı TKHK’nun 30. maddesi gereğince, bu kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde, genel hükümlere göre uyuşmazlığın çözümü gerek-
li olduğundan, dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 Sayılı TBK.’nun 
bu konudaki 223. maddeye göre, (818 sayılı BK'nun 198.maddesi), alıcı, 
teslim aldığı malı işlerin olağan akışına göre, imkân bulunur bulunmaz 
gözden geçirmek ve satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp gördüğü 
zaman bunu satıcıya uygun süre içinde ihbar etmekle yükümlüdür. Bunu 
ihmal ettiği takdirde, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan 
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bir gözden geçirme ile meydana çıkarılamayacak bir ayıp bulunması ha-
linde, bu ayıp sonradan meydana çıkarsa, bu durumu da hemen satıcıya 
bildirmediği takdirde yine satılanı bu ayıp ile birlikte kabul etmiş sayılır. 
O halde, gizli ayıpların, dava zamanaşımı süresi içinde ve ayıp ortaya çık-
tıktan sonra hemen (dürüstlük kuralına uygun olan en kısa sürede), ihbar 
edilmesi; ayıbın açık mı, yoksa gizli mi olduğunun tayininde ise, ortalama 
(vasat) bir tüketicinin bilgisinin dikkate alınması, gerekmektedir. 

Bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında; davacının 19.5.2007 
tarihinde satın aldığı bağımsız bölümün davacıya 02.08.2008 tarihinde 
teslim edildiği ve 28.10.2009 tarihinde de eldeki bu davanın açıldığı dos-
ya kapsamı ile anlaşılmaktadır.

Hükme esas alınan bilirkişi heyeti raporunda ve mahkemece “gizli 
ayıp”lı olarak belirtilen imalatlar ile ilgili olarak; “gizli ayıp” olarak nite-
lendirilen (taşınmazın ortak alanlarının farklı noktalarında görülen su sı-
zıntıları, tavan ve duvarlarda rutubet ve kabarmalar, bina yürüyüş yolları 
ve yeşil alanlarda görülen çökmeler ve diğer gizli ayıplı olduğu belirtilen 
hususlar..) ayıplar yönünden kullanım ve mevsimlerdeki ..., kar, güneş 
ve ısı durumları dikkate alınarak ne zaman oluştuğu ya da oluşacağı ve 
bunu normal vasıflardaki tüketicinin ne zaman farkedebileceği ile bağım-
sız bölümün teslim tarihi de göz önünde bulundurularak yasal süresi 
içinde ayıp ihbarında bulunulup bulunulmadığı hususlarına yeterince yer 
verilmediği anlaşılmaktadır. Yine TBK'nun 223 (BK'nun 198. maddesi) 
hükmü ile gizli ayıplar yönünden kendisine yüklenen “hemen ihbar” mü-
kellefiyetini yerine getirip getirmediğini ispat yükü davacıdadır. Hal böyle 
olunca mahkemece, hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi heye-
tinden “gizli ayıp” olarak nitelendirilen imalatlara ilişkin ayıpların tek tek 
neler olduğunun belirlenerek, ihbarının süresinde yapılıp yapılmadığı hu-
susunda ayıpların niteliği ve ortaya çıktıkları (kullanım ve mevsimlerdeki 
..., kar, güneş ve ısı durumları dikkate alınarak bu ayıpların ne zaman 
oluştuğu ya da oluşacağı ve bunu normal vasıflardaki bir tüketicinin ne 
zaman farkedebileceği) zaman dilimi ve tarafların delilleri dikkate alına-
rak taraf ve yargı denetimine esas gerekçeli ek rapor tanzimi sağlanarak 
ve yine bilirkişi tarafından ''açık ayıp''olarak nitelendirilecek hususlarda 
da teslimden sonra 30 gün içerisinde davacı tarafça ayıp ihbarı yapılıp 
yapılmadığı araştırılarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi 
gerekirken bu konuda gerekli inceleme ve araştırma yapılmaksızın eksik 
inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı 
olup, bozmayı gerektirir.
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2-Bozma nedenine göre davalıların, (kararı temyiz eden davalılar Top-
lu Konut İdaresi Başkanlığı, ... A.Ş. Ümraniye Sanayi Şubesi, ... ve ... İnş. 
ve Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.) sair temyiz itirazlarının incelenmesine 
bu aşamada gerek görülmemiştir.

3-Davacı tarafça, cezai şart tazminatının ve ayıplar sebebiyle ortak 
alanların kullanılamamasından doğan zararların ''teslim'' tarihinden iti-
baren işleyecek avans faizi ile birlikte iadesine karar verilmesi talep edil-
mesine rağmen mahkemece davacının talebi aşılarak sözleşme tarihi olan 
19/05/2007 tarihinden itibaren faize hükmedilerek talepten fazlasına ka-
rar verilmiş olması eleştiri sebebi olup, karar diğer yönlerden bozuldu-
ğundan bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ

Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davalılar 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ... A.Ş. Ümraniye Sanayi Şubesi, ... ve ... 
İnş. ve Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. yararına BOZULMASINA, 2.bentte 
açıklanan nedenlerle davalıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine 
şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 164,00 TL harcın davalı-Toki'ye, 
119,57 TL harcın davalı-...'a, 163,80 TL harcın davalı-... İnş. ve Yapı Malz. 
San. ve Tic. Ltd. Şti'ne, 134,60 TL harcın davalı-...'e iadesine, HUMK’un 
440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 
03/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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AYIPLI MAL • KREDİ VERENİN SORUMLULUĞU 

ÖZET: Davacı, davalı bankadan aldığı kredinin 
bağlı kredi olduğunu ileri sürerek satın aldığı da-
irenin süresinde teslim edilmesinin sözleşmede 
belirtilen tarihte mümkün olmaması nedeniyle 
sözleşmeyi feshettiğini ileri sürmüştür. 4077 Sa-
yılı Kanunun 10/5 maddesi gereğince kredi vere-
nin, tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya 
hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya 
sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile 
vermesi durumunda satılan malın veya hizmetin 
hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi 
halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya 
sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. 
Y. 13. HD E. 2014/30858 K. 2014/36097 T. 17.11.2014

... vekili avukat ... ile 1-..., 2-....., 4....aralarındaki dava hakkında İstan-
bul 1. Tüketici Mahkemesinden verilen 28/05/2013 tarih ve 2010/1011-
2013/539 sayılı hükmün Dairenin 5.5.2014 tarih ve 2013/30190-
2014/14398 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde 
davacı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelen-
di, gereği konuşuldu.

KARAR

Davacı....yapacağı projeden daire satın aldığını ve 21.11.2009 tarihin-
de sözleşme imzaladığını, satış bedeli için davalı bankadan kredi kul-
landığını, sözleşmede belirlenen zamanda konutun teslim edilmediğini, 
kaba inşaatın dahi bitmediğini, konutun zamanında teslim edilmesinin 
mümkün olmadığını, bu nedenle sözleşmeyi feshettiğini, davalı bankadan 
kredinin konuttaki ayıp sebebi ile iptal edilmesini talep ettiğini, ancak da-
valının krediyi iptal etmeyip erken kapama işlemi yaptığını ve bu nedenle 
22.723,58 TL, ödediği halde kendisine sadece 5.490.30 TL iade edildiği-
ni, fazladan faiz ve masraf ödemesi yapmak zorunda kaldığını kendisine 
iade edilmeyen miktar ve evi teslim alamadığı için doğan zararları ile bir-
likle 22.233,28 TL nin şimdilik 5.000.00 TL sinin avans faizi ile birlikte 
davalılardan tahsilini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
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Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hükmün davacı tarafın-
dan temyizi üzerine Dairemizce onanmasına karar verilmiş; davacı, bu 
kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

1-Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında 
benimsenen gerektirici sebeplere göre davacının sair karar düzeltme ta-
leplerinin reddi gerekir.

2-Davacı, sözleşmede belirlenen zamanda konutun teslim edilmediği-
ni, kaba inşaatın dahi bitmediğini, konutun zamanında teslim edilmesinin 
mümkün olmadığını, bu nedenle sözleşmeyi feshettiğini, bankadan temin 
edilen kredi ile finanse edilmiş olan ve ödediği miktarın iadesini istemiş 
ise de davalının krediyi iptal etmeyip erken kapama işlemi yaptığını ve 
oluşan faiz ve masraflar nedeniyle ödediği paranın tamamının kendisine 
iade edilmediğini ve ayrıca daireyi teslim alamamasından doğan zararla-
rın da tazmini gerektiğini ileri sürerek bu meblağların tahsilini istemiştir. 
Mahkemece, bankanın yaptığı işlemlerin taraflar arasındaki sözleşme. 
Bankacılık Mevzuatı ve Tüketici Kanunu çerçevesinde yapılmış olduğu, 
taraflar arasında imzalanan 20.11.2009 tarihli sözleşmenin 6. maddesi 
hükümlerine uygun olduğu ve erken kapama 2014/30858-2014/36097 
tutarı olarak 17.233,28-TL eksik Ödeme yapıldığını ve davalı banka-
ca ödenmesi gereken bir meblağ olmadığı yönünde görüş bildiren bi-
lirkişi raporu hükme esas alınarak davanın reddine karar verilmiştir. 
Davacı, davalı bankadan aldığı kredinin bağlı kredi olduğunu ileri sürerek 
satın aldığı dairenin süresinde teslim edilmesinin sözleşmede belirtilen 
tarihte mümkün olmaması nedeniyle sözleşmeyi feshettiğini ileri sürmüş-
tür. 4077 Sayılı Kanunun 10/5 maddesi gereğince kredi verenin, tüketici 
kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli 
bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi du-
rumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa 
edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağlayıcı ile 
birlikte müteselsilen sorumlu olur. Mahkemece, dava konusu bağımsız 
bölümün teslim için öngörülen zamanda bitirilip bitirilemeyeceği, davacı-
nın bu nedenle feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı, haklı nedene 
dayanıyor ise davalı bankanın verdiği kredinin bağlı kredi olup olmadığı, 
4077 sayılı kanunun 10/5 maddesi gereğince davalı bankanın sorumlu-
luğu bulunup bulunmadığı, davalının erken kapama işlemi yapmasının 
usulüne uygun olup olmadığı konusunda alanında uzman bilirkişilerden 
rapor aldırılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken 
eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporu ile yazılı şekilde karar verilmesi 
usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde Dairemizce verilen 
bu hususa ilişkin onama ilamı zuhule dayalı olup, mahkeme kararının 
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bozulması gerekirken, zuhulen onandığı bu kez yapılan inceleme ile anla-
şılmış olmakla, davacının karar düzeltme talebinin kabulüne. Dairemizin 
05.05.2014 tarih ve 2013/30190 esas 2014/14398 karar sayılı “onama” 
ilamının kaldırılmasına, davacının bu yöndeki temyiz itirazlarının kabulü 
ile mahkeme kararının açıklanan nedenlerle bozulmasına karar vermek 
gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davacının sair karar düzeltme 
taleplerinin reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle davacının karar dü-
zeltme talebinin kabulüne. Dairemizin 05.05.2014 tarih ve 2013/30190 
esas 2014/14398 karar sayılı “onama” ilamının kaldırılmasına, temyiz 
edilen hükmün açıklanan nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, 
17.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ALT GELİR GRUBU EV • MÜCBİR SEBEP

ÖZET: Alt gelir grubundan alınan evde oturma 
zorunluluğu mücbir sebep ile ortadan kalkabilir. 
Sözleşme feshedilemez. 
Y. 13. HD E. 2017/5523 K. 2020/4178 T. 03.06.2020

Davacı vekili, davalı ile müvekkili idare arasında 31/07/2009 tarihinde 
... ili, ... ilçesi, Alt Gelir Grubu Projesinde yer alan B1-32 Blk., No:22’de bu-
lunan bağımsız bölümün davalıya satışına ilişkin sözleşme imzalandığını, 
sözleşme şartları gereği davalının borcu bitene kadar konutu devredeme-
yeceğini ve ailesi için ikamet amacıyla konutu kullanacağını, başkaca bir 
kişiye de kiraya veremeyeceğini, alıcı davalının kendisinin, eşinin veya ço-
cuklarının konutta ikamet etmediklerinin tespiti durumunda sözleşmenin 
feshedileceğini kararlaştırdıklarını, davalının ise adreste sözleşmeye aykırı 
bir şekilde konutta ikamet etmediğinin anlaşılması üzerine davalıya noter 
kanalı ile ihtarname çekildiğini, çekilen ihtarnamenin bizzat davalıya teb-
liğ edildiğini, 20 gün sürenin verildiğini, verilen sürede davalının konutu 
kendi ve ailesi için kullanmadığını, bu durumun site yönetimince de tespit 
edildiğini, davalı alıcının konutu kendisi ve ailesi için kullamayıp kiraya 
vermesi nedeniyle sözleşmenin ihlal edildiğini beyan ederek; sözleşmenin 
feshi ve taşınmazın tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
Davalı, dava dilekçesinin tebliğine ilişkin mazbatanın sözleşme konusu 
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belirtilen adrese yapıldığını, dava konusu konutun kendisine tesliminden 
itibaren bu konutta oturmakta iken 10 yıl kadar dini nikahlı birlikte ya-
şadığı kişinin resmi nikahtan kaçınması nedeniyle konutu terk ettiğini, bu 
durumu kabullenemeyen ve kendisine zarar vermek için her yolu deneyen 
... ve yakınlarınca tehdit edilerek ve darp edilerek evden çıkmaya zorlan-
dığını, şehirden çok uzakta olan ve küçük oğluyla birlikte yaşadığı konutu 
bu nedenle terk edip kısa süreliğine baba evine gitmek zorunda kaldığını, 
tehditlerin artması üzerine kendisini tedhit eden kişilerin peşini bırak-
masını sağlamak amacıyla istediği anda taşınmazı tahliye garantisi alarak 
kiraya verdiğini, kendisine kurum tarafından ihtar gönderildiğinde kira-
cının evi tahliye ettiğini ve tekrar evine dönmekle ilgili işlemleri tamam-
ladığını, özetle mücbir sebeplerle taşınmazdan ayrıldığını, bu nedenle te-
merrüdünden bahsedilemeyeceğini savunarak davanın reddini dilemiştir.  
İlk derece mahkemesince, davanın reddine karar verilmiş, davacı tarafın-
dan istinaf yoluna başvurulmuştur.

... Bölge Adliye Mahkemesi 3.Hukuk Dairesi’nce de; ‘’davacının istinaf 
talebinin esastan reddine, “ karar verilmiştir.

... Bölge Adliye Mahkemesi 3.Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde 
davacı tarafça temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup 
düşünüldü.

SONUÇ

Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonu-
cunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge 
Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, davacı-
nın yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya 
uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 23,00 TL. 
kalan harcın temyiz edenden alınmasına, dosyanın ilk derece mahkeme-
sine, karardan bir örneğin ... Bölge Adliye Mahkemesi 3.Hukuk Dairesi›ne 
gönderilmesine, GÖNDERİLMESİNE, 03/06/2020 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.
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KONUT TESLİMİ • BAĞLI KREDİ

ÖZET: 4077 Sayılı Kanunun 10/5 maddesi ge-
reğince kredi verenin, tüketici kredisini, belirli 
marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da 
belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış 
sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda satılan 
malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim 
veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketici-
ye karşı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte mütesel-
silen sorumlu olur.* 
Y. 13. HD E. 2014/30858 K. 2014/36097 T. 17.11.2014

Davacı....yapacağı projeden daire satın aldığını ve 21.11.2009 tarihin-
de sözleşme imzaladığını, satış bedeli için davalı bankadan kredi kul-
landığını, sözleşmede belirlenen zamanda konutun teslim edilmediğini, 
kaba inşaatın dahi bitmediğini, konutun zamanında teslim edilmesinin 
mümkün olmadığını, bu nedenle sözleşmeyi feshettiğini, davalı bankadan 
kredinin konuttaki ayıp sebebi ile iptal edilmesini talep ettiğini, ancak da-
valının krediyi iptal etmeyip erken kapama işlemi yaptığını ve bu nedenle 
22.723,58 TL, ödediği halde kendisine sadece 5.490.30 TL iade edildiği-
ni, fazladan faiz ve masraf ödemesi yapmak zorunda kaldığını kendisine 
iade edilmeyen miktar ve evi teslim alamadığı için doğan zararları ile bir-
likle 22.233,28 TL nin şimdilik 5.000.00 TL sinin avans faizi ile birlikte 
davalılardan tahsilini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hükmün davacı tarafın-
dan temyizi üzerine Dairemizce onanmasına karar verilmiş; davacı, bu 
kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında 
benimsenen gerektirici sebeplere göre davacının sair karar düzeltme ta-
leplerinin reddi gerekir.

2- Davacı, sözleşmede belirlenen zamanda konutun teslim edilmediği-
ni, kaba inşaatın dahi bitmediğini, konutun zamanında teslim edilmesinin 

1 Gönderen: Asiye FİDAN
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mümkün olmadığını, bu nedenle sözleşmeyi feshettiğini, bankadan temin 
edilen kredi ile finanse edilmiş olan ve ödediği miktarın iadesini istemiş 
ise de davalının krediyi iptal etmeyip erken kapama işlemi yaptığını ve 
oluşan faiz ve masraflar nedeniyle ödediği paranın tamamının kendisine 
iade edilmediğini ve ayrıca daireyi teslim alamamasından doğan zararla-
rın da tazmini gerektiğini ileri sürerek bu meblağların tahsilini istemiştir. 
Mahkemece, bankanın yaptığı işlemlerin taraflar arasındaki sözleşme. 
Bankacılık Mevzuatı ve Tüketici Kanunu çerçevesinde yapılmış olduğu, 
taraflar arasında imzalanan 20.11.2009 tarihli sözleşmenin 6. maddesi 
hükümlerine uygun olduğu ve erken kapama 2014/30858-2014/36097 
tutarı olarak 17.233,28-TL eksik Ödeme yapıldığını ve davalı bankaca 
ödenmesi gereken bir meblağ olmadığı yönünde görüş bildiren bilirkişi 
raporu hükme esas alınarak davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, davalı bankadan aldığı kredinin bağlı kredi olduğunu ileri sü-
rerek satın aldığı dairenin süresinde teslim edilmesinin sözleşmede be-
lirtilen tarihte mümkün olmaması nedeniyle sözleşmeyi feshettiğini ileri 
sürmüştür. 4077 Sayılı Kanunun 10/5 maddesi gereğince kredi verenin, 
tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da 
belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile ver-
mesi durumunda satılan malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim 
veya ifa edilmemesi halinde kredi veren tüketiciye karşı satıcı veya sağla-
yıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. Mahkemece, dava konusu ba-
ğımsız bölümün teslim için öngörülen zamanda bitirilip bitirilemeyeceği, 
davacının bu nedenle feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı, haklı 
nedene dayanıyor ise davalı bankanın verdiği kredinin bağlı kredi olup 
olmadığı, 4077 sayılı kanunun 10/5 maddesi gereğince davalı bankanın 
sorumluluğu bulunup bulunmadığı, davalının erken kapama işlemi yap-
masının usulüne uygun olup olmadığı konusunda alanında uzman bilirki-
şilerden rapor aldırılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi ge-
rekirken eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporu ile yazılı şekilde karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde Dairemizce 
verilen bu hususa ilişkin onama ilamı zuhule dayalı olup, mahkeme ka-
rarının bozulması gerekirken, zuhulen onandığı bu kez yapılan inceleme 
ile anlaşılmış olmakla, davacının karar düzeltme talebinin kabulüne. Da-
iremizin 05.05.2014 tarih ve 2013/30190 esas 2014/14398 karar sayılı 
“onama” ilamının kaldırılmasına, davacının bu yöndeki temyiz itirazla-
rının kabulü ile mahkeme kararının açıklanan nedenlerle bozulmasına 
karar vermek gerekmiştir.
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SONUÇ

Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davacının sair karar düzeltme 
taleplerinin reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle davacının karar dü-
zeltme talebinin kabulüne. Dairemizin 05.05.2014 tarih ve 2013/30190 
esas 2014/14398 karar sayılı “onama” ilamının kaldırılmasına, temyiz 
edilen hükmün açıklanan nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, 
17.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İNŞAAT SÖZLEŞMESİ • RAYİÇ KİRA BEDELİ 

ÖZET: Hukuk sistemimizde akit serbestisi pren-
sibi kabul edilmiştir. Taraflar kanuna, ahlak ve 
adaba, kamu intizamına, şahsiyet haklarına ay-
kırı olmamak şartıyla aralarında her konuda ser-
bestçe sözleşme yapabilirler. (TBK-26-27 md.) 
Somut olayda da davacı davaya konu sözleşmeyi 
serbest iradesi ile imzalamıştır. Hal böyle olun-
ca taraflar arasındaki sözleşme ve anılan mad-
de hükmü geçerli ve bağlayıcı olup haksız şart 
niteliğinde olmadığı anlaşılmaktadır. Öyle olun-
ca mahkemece, anılan madde hükmünün dava-
cıyı bağlayacağı gözetilerek, sözleşme hüküm-
leri değerlendirilerek, ilaveli sürenin sonu olan 
5.7.2014 tarihinden itibaren başlamak üzere, da-
irenin teslim edildiği tarihe kadarki kira kaybı za-
rarını davacının talep etmeye hakkı olduğu kabul 
edilmelidir. 
Y. 13. HD E. 2017/9052 K. 2019/3892 T. 25.03.2019

Davacı, davalı ile yapılan 08.02.2013 tarihli sözleşme ile 3 nolu parsel-
de inşaa edilen mavişehir ... isimli projeden A nolu daireyi satın aldığını, 
taşınmazın teslim süresinin 5.1.2014 tarihi olarak belirlendiğini ancak 
teslim edilmediğini ileri sürerek; fazla hakları saklı kalarak taşınmazın 
tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline, 05/01/2014 tarihinden 
itibaren eksiksiz teslim tarihine kadar rayiç kira bedelinin davalıdan tah-
siline karar verilmesini istemiş, 24.11.2015 tarihli ıslah dilekçesi ile ta-
lebini toplam 14.200,94 TL olarak arttırmış olup, duruşmada dava ko-
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nusu bağımsız bölüme ilişkin tapu kaydının dava açıldıktan sonra davacı 
müvekkiline devredildiğinden tapu iptali ve tescil taleplerinin konusunun 
kalmadığını, rayiç kira bedeline ilişkin taleplerinin devam ettiği yönünde 
beyanda bulunmuştur.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne, 14.220,94 TL nin 24.11.2015 ıslah ta-
rihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya öden-
mesine, konusu kalmayan “tapu iptal ve tescil” talebi hakkında karar ve-
rilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz 
edilmiştir. 

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz 
itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı, davalıdan satın aldığı dairenin sözleşmede kararlaştırılan 
süre içerisinde teslim edilmemesi nedeniyle tazminat isteğinde bulun-
muştur. Mahkemece, bilirkişi raporuna atıfla sözleşmedeki 180 günlük 
gecikme süresine ilişkin hükmün haksız şart olarak kabul edileceği ge-
rekçesi ile, sözleşmede teslim için belirtilen 5.1.2014 tarihinden itibaren 
başlamak üzere, fiilen telim edildiği 11.11.2014 tarihine kadar kira kaybı 
hesaplanarak, yazılı şekilde karar verilmiştir. 

Taraflar arasında konut satışına ilişkin mavişehir ... projesi kapsa-
mında Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalandığı konusunda uyuşmaz-
lık bulunmamaktadır. Bu sözleşmenin 8.1 maddesinde “...Teslim tarihi 
en geç A tipi bloklarda 5.1.2014’tür. Satıcı bu tarihten önce de teslimde 
bulunma hakkına sahiptir.” hükmünün yanı sıra 8.5 maddesinde “Satıcı; 
mücbir sebep, beklenilmeyen hal, inşaatın başlangıcında mevcut olmayan 
ve inşaatın seyrine etki eden satıcının denetleyemeyeceği veya engelleye-
meyeceği haller, Satıcı’nın elinde olmayan ve resmi idarelerden, adli ku-
rum ve mahkemelerden kaynaklı nedenler, ağır iklim şartları ve benzeri 
nedenlerin ortaya çıkması durumunda ve tüm bu nedenlerle ilgili olarak 
inşaat için gerekli malzeme, personel ve enerjinin sağlanamaması halinde 
bu nedenlerin ortadan kalktığı tarihe kadar teslimle mükellef değildir. 
Bu halde işbu sözleşmede belirlenen teslim tarihine söz konusu engelin 
devam ettiği süre kadar süre eklenir. Ayrıca yukarıdaki fıkrada anılan 
sebeplerin haricinde, projenin icrasındaki iklimsel, teknik ve hukuki ge-
rekçelerle satıcı teslim tarihini her halde ve kendiliğinden yüz seksen gün 
süreyle erteleyebilir. Bu durum teslim tarihinden otuz gün önce alıcıya 
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yazılı olarak bildirilir. Sözkonusu yüz seksen günde de bağımsız bölümün 
alıcıya teslim edilmemesi halinde, devam eden aylarda cezai şart olarak 
aylık rayiç kira bedeli alıcıya ödenir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu dairenin da-
vacıya 11.11.2014 tarihli tutanakla fiilen teslim edildiği ve davacı tarafça 
kira kaybı bedelinin ödetilmesini talep ettiği tüm dosya kapsamı ile anla-
şılmaktadır. 

Hemen belirtmek gerekir ki, her iki tarafa borç yükleyen sözleşme-
lerde, alacaklı, temerrüde düşen borçludan TBK 125. (eski BK 106. vd.) 
maddeleri çerçevesinde aynen ifa ve gecikmeden dolayı uğradığı zararının 
veya aynen ifayı reddederek müspet zararının yahut sözleşmeyi feshede-
rek menfi zararının tazminini seçimlik olarak isteyebilir. Somut uyuş-
mazlıkta davacı, sözleşmeyi ayakta tutarak geç teslim nedeni ile uğradı-
ğı zararın tazminini istemektedir. Bu durumda, gerek sözleşme gerekse 
TBK.125. (eski BK 106 vd.) maddelerine göre davacının zararını talep 
etme hakkı bulunmaktadır. 

Yine anılan sözleşme hükmünün haksız şart olarak kabul edilip edil-
meyeceği hususunun da değerlendirilmesinde; Haksız şart müessesesi 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5.maddesinde 
düzenlenmiş olup, anılan kanun maddesinde “Haksız şart; tüketiciyle 
müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden 
doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek bi-
çimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.Bir 
sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması 
nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketi-
ciyle müzakere edilmediği kabul edilir». denilmiştir. 

Hukuk sistemimizde akit serbestisi prensibi kabul edilmiştir. Taraf-
lar kanuna, ahlak ve adaba, kamu intizamına, şahsiyet haklarına aykırı 
olmamak şartıyla aralarında her konuda serbestçe sözleşme yapabilirler. 
(TBK-26-27 md.) Somut olayda da davacı davaya konu sözleşmeyi serbest 
iradesi ile imzalamıştır. Hal böyle olunca taraflar arasındaki sözleşme ve 
anılan madde hükmü geçerli ve bağlayıcı olup haksız şart niteliğinde olma-
dığı anlaşılmaktadır. Öyle olunca mahkemece, anılan madde hükmünün 
davacıyı bağlayacağı gözetilerek, sözleşme hükümleri değerlendirilerek, 
ilaveli sürenin sonu olan 5.7.2014 tarihinden itibaren başlamak üzere, 
dairenin teslim edildiği tarihe kadarki kira kaybı zararını davacının talep 
etmeye hakkı olduğu kabul edilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi 
gerekirken, yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve 
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan 1. Bent gereğince davalının diğer temyiz itirazla-
rının reddine, 2. Bent gereğince temyiz olunan kararın davalı yararına 
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’un 
440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 
25/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

PAKET TUR • ZORUNLU MASRAFLAR

ÖZET: Paket tur düzenleyicisinin o ana kadar 
yaptığı ve geri alma imkanı olmayan harcama-
ların tüketiciye iadesi mümkün değildir. Ancak, 
paket tur düzenleyicisinin bu kapsamdaki harca-
maları belgelendirmesi gerekeceği de açıktır. Hal 
böyle olunca, paket tur düzenleyicisinin yaptığı 
ve geri alma imkanı olmayan harcamalar sapta-
narak, kalan bedelin davacı tüketiciye iadesine 
karar verilmesi gerekir. 
Y. 13. HD E: 2018/4253 K. 2018/12141 T: 14.12.2018

Davacı, davalı ... Tur. ve Tic. A.Ş ile aralarında yaptıkları 12.07.2016 
tarihli paket tur sözleşmesi ile 22-29.07.2016 tarihleri arasında gerçekle-
şecek ... gezisi için 3.341,00 TL ödeme yaptığını, 15 Temmuz 2016 tarihli 
hain darbe girişimi nedeniyle kamuda çalışan tüm personelin izinlerinin 
iptal edildiğini, bu nedenle tura katılamadığını, para iadesine yönelik ta-
lebinin sadece 1.621,75 TL lik kısmının karşılandığını, bakiye 1.719,25 
TL lik kısmının iadesine yönelik talebinin Kütahya Tüketici Hakem He-
yeti›nin 12.12.2016 tarihli kararı ile reddedildiğini ileri sürerek; anılan 
hakem heyeti kararının itirazen iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı ... Tur. ve Tic. A.Ş. vekili, davanın reddini dilemiş; diğer davalı, 
davaya cevap vermemiştir. 

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; miktar itibariy-
le kesin olan hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun 
yararına temyiz edilmiştir. 

Dava, paket tur sözleşmesinin haklı nedenle feshinden kaynaklı, öden-
meyen sözleşme ücretinin iadesi isteminin reddine dair Tüketici Hakem 
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Heyeti kararının iptali talebine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen 
kabulü ile Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline, mücbir sebep ne-
deniyle davalı şirketçe yapılan zorunlu masraflar ve 3. kişilere yapılan 
ödemeler ilişkin masraflar konusunda delil sunulamayışı ve fedakarlığın 
denkleştirilmesi ilkesi gereği 810,87 TL’nin tahsiline karar verilmiştir.  
Bilindiği üzere; Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin 
feshi” başlıklı 16/4 maddesinde “ Katılımcının gereklli 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.» hükmü yer almaktadır. Eldeki dosyada, 
feshin ve iade edilecek miktarın yönetmeliğin anılan hükmü kapsamında 
ele alınması ve açıklığa kavuşturulması gerekmekte olup, yönetmeliğin bu 
hükmüne göre, paket tur düzenleyicisinin o ana kadar yaptığı ve geri alma 
imkanı olmayan harcamaların tüketiciye iadesi mümkün değildir. Ancak, 
paket tur düzenleyicisinin bu kapsamdaki harcamaları belgelendirmesi 
gerekeceği de açıktır. Hal böyle olunca, paket tur düzenleyicisinin yaptığı 
ve geri alma imkanı olmayan harcamalar saptanarak, kalan bedelin dava-
cı tüketiciye iadesine karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı 
olarak yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, Yar-
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma talebinin kabulü 
gerekir.

SONUÇ

Yukarıda belirtilen nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile Kütahya 2.Asliye Hukuk Mah-
kemesi’nin(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 06.04.2017 tarih 2017/22 E., 
2017/198 K. sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere KANUN YA-
RARINA BOZULMASINA, 14/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.



548 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

KONUT KREDİSİ • UYGULANACAK YASA

ÖZET: Anılan yasada derdest davalar yönünden 
ne şekilde uygulanacağı yönünde açık bir uy-
gulama hükmü bulunmamakta ise de Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulunun 23.2.2005 gün ve esas 
2005/13-32, karar 2005/85 sayılı kararı uyarınca 
yerel mahkemelerce kurulan hükümlerin temyi-
zinin ve temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 
daireleri ya da Hukuk Genel Kurulunca verilen 
kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi 
durumunda temyiz ya da karar düzeltme istemi 
hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürür-
lükte bulunan kanun hükmünün esas alınacağı 
belirtilmiştir. 
Y. 13. HD E. 2016/21587 K. 2019/10713 T:04.11.2019  

Davacı, Türkiye ... Bankası A.Ş. ... şubesinden 27/05/2010 tarihinde 
konut kredisi olarak 75.000,00TL kredi aldığını, bankanın aldığı konut 
kredisinden “kullandırım” masrafı adı altında 2.000,00 TL kesinti yaptı-
ğını, yapılan kesintiye ilişkin harcama belgelerinin verilmediğini, alınmış 
bedelin müzakeresinin de yapılmadığını, ... ili ve çevre ilçelerinde yaşa-
nan 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihli depremler sonucunda tüm banka-
ların kredi çeken müşterilerinin ödemelerini mücbir sebeplerden dola-
yı faizsiz ve farksız olarak ertelediğini, fakat davalı bankanın uyguladığı 
erteleme sonucunda “anapara- faiz farkı” adı altında 6.930,14 TL bedel 
tahsil ettiğini, kendisine sözlü olarak herhangi bir faiz-fark alınmayacağı 
söylenmesine rağmen alınan bu miktarın kredi sözleşmesine ve Tüketici 
Kanunu’na açıkça aykırı olduğunu, bu bedelin tahsili için iadeli-taahhütlü 
posta yoluyla 30/04/2013 tarihinde ihtarname gönderdiğini ancak ban-
kanın buna cevap vermediğini beyan ederek; ... kredi hesap nolu konut 
kredisinde banka tarafından kesilen ve tahsil edilen kullandırım masrafı 
adı altındaki 2.000,00 TL ve anapara-faiz farkı adı altında tahsil edilen 
6.930,14 TL olmak üzere toplam 8.930,14 TL’nin davalıya gönderilen ih-
tarname tarihinden itibaren yasal en yüksek değişken faizin eklenerek 
davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.
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Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile; 1.720,40 TL’nin ihtarname 
tarihi olan 02/05/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 
davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 
karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafça temyiz edilmiştir.

1-Davalının temyiz itirazlarının incelenmesinde; 14.7.2004 günlü ve 
5219 sayılı yasa ile HUMK.nun 427/2 maddesindeki temyiz ile ilgili pa-
rasal sınır 1.000.000.000 TL, 5236 sayılı yasanın 19. maddesi uyarınca 
1.1.2014 tarihinden itibaren 1.890,00 TL’ye çıkarılmıştır. Anılan yasada 
derdest davalar yönünden ne şekilde uygulanacağı yönünde açık bir uy-
gulama hükmü bulunmamakta ise de Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 
23.2.2005 gün ve esas 2005/13-32, karar 2005/85 sayılı kararı uyarınca 
yerel mahkemelerce kurulan hükümlerin temyizinin ve temyiz incelemesi 
sonucunda Yargıtay daireleri ya da Hukuk Genel Kurulunca verilen karar-
lara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi durumunda temyiz ya da ka-
rar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise, o karar tarihinde yürürlükte 
bulunan kanun hükmünün esas alınacağı belirtilmiştir. Davalı tarafından 
temyiz edilen (davalı aleyhine kabul karar verilen 1.720,40 TL) miktar, 
karar tarihi (19.12.2014) itibariyle 1.890,00 TL’yi geçmediğinden HUMK.
nun 5219 sayılı yasa ile değiştirilen 427.maddesinin 2.fıkrası gereğince 
davalının temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle miktar itibariyle ke-
sin olan karara ilişkin davalının temyiz dilekçesinin reddine karar veril-
mesi gerekmiştir.

2-Davacının temyiz itirazlarının incelenmesinde; dosyadaki yazılara 
kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm 
temyiz itirazlarının reddi gerekir. 

SONUÇ

Birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının TEMYİZ DİLEKÇESİ-
NİN REDDİNE, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm temyiz 
itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 
peşin alınan 29,20 TL harcın davacıya, 29,20 TL harcın davalıya iadesine, 
HUMK’un 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak 
üzere, 04/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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PAKET TUR SÖZLEŞMESİ • MÜCBİR SEBEP
 

ÖZET: Davacı, ... Tur Sözleşmeleri Hakkında-
ki Yönetmeliğin 6. ve 7. maddesine uygun dav-
ranmadığı ve süresinde ... tura katılamayacağını 
bildirmediği için davalı şirketin davacının ... tura 
katılacağı düşüncesi ile yaptığı masraflardan so-
rumludur. Mahkemece davacının tura katılama-
ması nedeniyle davalıca yapılmış bir masraf 
varsa bunun saptanması ve davacının mücbir 
sebep nedeniyle tura katılamadığı dikkate alı-
narak davalıca yapıldığı ispatlanan masraflar
dışında kalan bedelin davalıdan tahsili ile dava- 
cıya iadesi gerekir.
Y.13. HD E. 2016/16413 K. 2019/3338 T. 14.03.2019 

Davacı, davalı şirket ile sözleşme tarihindeki nişanlısı şimdiki eşi 
olan ... ile birlikte 12/09/2013 tarih ve 3.538-Euro bedelli 09/10/2013 ile 
16/10/2013 tarihleri arasında gerçekleşecek seyahate ilişkin ... Seyahat 
sözleşmesi imzaladığını, kredi kartı ile davalı şirkete 3.380,60-TL ödeme 
yaptığını, kendisi ile birlikte seyahat edecek eşi ...’ın rahmetli babası ... 
...’ın 23/09/2013 tarihinde ... Hastanesine yatırıldığını, akabinde bilinci 
kapalı vaziyette 29/09/2013 tarihinde yoğun bakıma kaldırıldığını, kayın-
pederinin hastalığının ciddiyeti nedeniyle tur iptali talebini davalı şirkete 
30/09/2013 tarihinde ilettiğini, hastane raporunu davalı şirkete gönder-
diğini, tur bedelinin iadesi için ... Sigorta A.Ş.’ye başvurduğunu, sigorta 
şirketinin hastane yatışının gerçekleştiği tarihte geçerli bir poliçenin bu-
lunmaması nedeniyle ödeme yapmadığını, davalı şirkete ... 9. Noterliğinin 
16/01/2015 tarih ve 1842 yevmiye numaralı ihtarname keşide ettiğini, 7 
gün süre verilmesine karşı davalı şirket tarafından ödeme yapılmadığını 
belirterek 3.380,60-TL’nin ödeme günü olan 12/09/2013 tarihinden itiba-
ren işleyecek avans faizi ile davalı şirketten tahsilini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile, dava konusu 3.380,60-TL alacağın te-
merrüt tarihi olan 05/02/2015 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle 
birlikte davalıdan tahsiliyle davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, 
davalı tarafından temyiz edilmiştir.
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1-Davacı, davalı ile yaptığı sözleşme ile satın aldığı tura o dönem nişan-
lısı olan şimdi ise eşi olan birlikte seyahat edeceği ...’ın babasının rahat-
sızlığı nedeniyle katılamadığını ve bu durumu 30.09.2013 tarihinde da-
valıya bildirdiğini ileri sürmüş fakat davalı birinci derece yakını olmadığı 
ve 9 gün öncesinde yapılan bildirim yaptığını, bu durumda ödediği tüm 
bedelin No-Show bedeli olduğundan iade edilemeyeceğini savunmuştur. 
Davacı, ... Tur Sözleşmeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. ve 7. maddesi-
ne uygun davranmadığı ve süresinde ... tura katılamayacağını bildirme-
diği için davalı şirketin davacının ... tura katılacağı düşüncesi ile yaptığı 
masraflardan sorumludur. Mahkemece davacının tura katılamaması ne-
deniyle nedeniyle davalıca yapılmış bir masraf varsa bunun saptanması 
ve davacının mücbir sebep nedeniyle tura katılamadığı dikkate alınarak 
davalıca yapıldığı ispatlanan masraflar dışında kalan bedelin davalıdan 
tahsili ile davacıya iadesi gerekirken yukarıda yazılı şekilde davanın tama-
men kabulü hatalı olup, bozma nedenidir.

2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesi-
ne gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenle hükmün davalı yararına BOZUL-
MASINA, 2. bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının 
incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 
HUMK’un 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak 
üzere, 14/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETİ • YAZ OKULU

ÖZET: Davacının başarısız olduğu ve bu dersleri 
ilgili döneme karşılık gelen bir sonraki akademik 
dönemde dönem ücreti dışında başka ücret öde-
meden alma imkanı varken kendi isteği ile isteğe 
bağlı ve ücretli olarak açılan yaz okulunda almayı 
tercih etmesi nedeniyle ödediği bedelin iadesini 
isteyemez. Davalı tarafından alınan ücret usulü-
ne uygundur. 
Y. 13. HD E. 2017/1909 K:2020/4660 T. 12.06.2020  

Davacı, B Üniversitesi ve Risk Yönetimi bölümünden 2014 yılı yaz dö-
neminde mezun olduğunu, davalı tarafından fazladan eğitim ücreti alındı-
ğını belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 19.970,00 TL 
yaz okulu ücretinin tahsil tarihlerinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan 
tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının kendi isteği ile başarısız olduğu derslere ilişkin yaz 
okuluna katıldığını, alınan ücretin mevzuata uygun olduğunu savunarak, 
davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacı öğrenciye başarısız olduğu derslerle ilgili bütünle-
me sınavı hakkı tanınmayan dönemlerde katıldığı yaz okulları nedeniyle 
ödediği yaz okulu ücretlerinin, TMK’nin 2. maddesindeki “dürüstlük ku-
ralı”na aykırı olduğu ve alınan bu ücretlerin “haksız şart” sayılması gerek-
tiği kabul edilerek davanın kısmen kabulü ile 6.020,00 TL alacağın dava 
tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak da-
vacıya iadesine, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiş; 
hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı öğrencinin davalı vakıf üniver-
sitesinde öğrenim gördüğü 2008-2014 yılları arasında başarısız olduğu 
derslerin yazın açılan eğitim programlarında tekrar alması nedeniyle yaz 
okulu ücreti adı altında davalı tarafından tahsil edilen bedelin haklı olup 
olmadığına ilişkindir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.2012 
tarihli kararı ile yıllık ve yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yüksek öğ-
retim kurumlarında 2011-2012 akademik yılından itibaren geçerli olmak 
üzere tüm öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınmasına karar verilmiş 
olup, davalı üniversite tarafından 26.06.2012 tarihinde bütünleme sınavı 
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uygulanmasına dair karar alınmıştır. Davacının öğrenim gördüğü 2008-
2012 yılları arasındaki süreçte davalı tarafından başarısız olunan dersle-
re ilişkin bütünleme sınavı hakkı tanınacağına ilişkin yasal bir zorunluluk 
yoktur. Davacının başarısız olduğu ve bu dersleri ilgili döneme karşılık 
gelen bir sonraki akademik dönemde dönem ücreti dışında başka ücret 
ödemeden alma imkanı varken kendi isteği ile isteğe bağlı ve ücretli ola-
rak açılan yaz okulunda almayı tercih etmesi nedeniyle ödediği bedelin 
iadesini isteyemez. Davalı tarafından alınan ücret usulüne uygundur. O 
halde mahkemece, açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, ya-
zılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması usul ve 
yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı yararına 
BOZULMASINA, HUMK’nin 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme 
yolu kapalı olmak üzere, 12.06.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNİN İADESİ

ÖZET: Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin “ücretlerin iadesi” başlıklı mad-
desine göre işlem yapılmalıdır.
Y. 13. HD E. 2017/1728 K. 2018/12039 T.12.12.2018 

Davacı, iki çocuğunun da davalı özel okula 2013 yılında kaydolduğu-
nu, 20.575,00 TL ücretin ödendiğini, çocukların okula ilk dönem devam 
ettiklerini ancak ikinci dönem yeterli eğitim alamadıklarından kayıtları-
nı sildirerek başka okullara gönderdiğini, ancak eğitim alınmayan dö-
neme ilişkin ücret iadesinin yapılmadığını bu nedenle 10.287,50 TL’nin 
24.01.2014 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan 
tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafın-
dan temyiz edilmiştir.

Dava eğitim ücretinin iadesi talebine ilişkin olup, davacı, yeterli eğitim 
alamadıklarından bahisle çocuklarının davalı okuldan kaydını alarak baş-
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ka bir okula gönderdiğini, kalan süreye ilişkin ücretin davalıdan tahsilini 
istemiş, davalı ise sözleşme ve yönetmelik hükümlerine göre ücret iadesi 
talep edilemeyeceğini savunmuş, mahkemece, yürürlükteki Milli Eğitim 
Bakanlığı yönetmeliğinin 56/2. maddesine göre davanın kabulüne karar 
verilmiştir. Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı 
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “ücretlerin iadesi” başlıklı 56. 
maddesinin 2. bendindeki sayılı koşullar somut olayda gerçekleşmemiş 
olup, bu durumda aynı maddenin 3. fıkrasına göre değerlendirme yapıl-
ması gerekmektedir. 3. fıkraya göre 2. fıkrada belirtilen şartların dışında 
kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden öğrenim ücretini yıllık 
olarak belirleyen ilkokul, ortaokul gibi sayılı eğitim öğretim kurumların-
da öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin %10’u ile öğre-
nim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edi-
lir. Mahkemece, anılan yönetmeliğin 56/3. fıkrasına göre değerlendirme 
yapılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı 
gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, 
bozma nedenidir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMA-
SINA, HUMK’un 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı 
olmak üzere, 12/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÖZEL OKUL ÖDEME SÖZLEŞMESİ 
•

 KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

ÖZET: Kötü niyetli olduğu ispat edilemeyen ala-
caklı aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedil-
mesi olanaklı değildir. Dava konusu olayda, da-
vacının davalı aleyhine icra takibi yapmasında 
kötü niyetli olduğunun kabulü doğru değildir. 
Y 13. HD E. 2017/7545 K. 2019/5898 T. 08/05/2019 

Davacı, davalı banka ile 2006 yılında veli taahhütnamesi ve özel okul 
ödemeleri sözleşmesi imzaladığını, bu kapsamda belli tarihlerde hesa-
bından okula ödeme yapılacağının kararlaştırıldığını fakat 2007 yılında 
kendisine ait olmayan farklı bir taahhütname gösterilerek 2008 yılı için 
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banka tarafından iradesi dışında kredili mevduat hesabından ödeme ya-
pıldığını, bundan kendisinin haberdar olmadığını, 6.792,00 TL olarak 
yapılan bu ödeme için 2010 yılında 48.772,11 TL asıl alacak üzerinden 
banka tarafından aleyhine takip yapılıp kesinleştirildiğini ileri sürülerek, 
talimatı olmadan yapılan haksız takibe borçlu olmadığının tespiti ile %40 
kötüniyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, 2007 yılına ait taahhütnamenin davacı tarafından imza-
lanmadığının bilirkişi raporları ile sabit olması karşısında, davanın ka-
bulü ile davacının takibe borçlu oladığının tespitine, alacağın %40’ı olan 
22.393,94 TL kötüniyet tazminatının davalıdan alınarak davacıya veril-
mesine karar verilmiş; hüküm, davalı temlik alan ...Yönetim A.Ş. tarafın-
dan temyiz edilmiştir.

İKK'nin 67/2 maddesi uyarınca icra takibinde bulunan alacaklının icra 
takibi yapmakta haksız ve kötü niyetli olması halinde alacaklı aleyhine 
tazminata hükmedilmesi mümkündür. Bir başka deyişle alacaklının icra 
takibi yapmakta haksız bulunmasının yanında kötüniyetli olduğunun be-
lirlenmesi halinde tazminata hükmedilebilir. Bu itibarla kötüniyetli oldu-
ğu ispat edilemeyen alacaklı aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilme-
si olanaklı değildir. Dava konusu olayda, davacının davalı aleyhine icra 
takibi yapmasında kötüniyetli olduğunun kabulü doğru değildir. Mahke-
mece davalının icra takibinde kötüniyetli olduğunun ispat edilmediği gö-
zardı edilerek davalı aleyhine kötüniyet tazminatına hükmedilmiş olması 
usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını ge-
rektirmediğinden HMK’nun 438/7. Maddesi uyarınca hükmün düzeltile-
rek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle; davalının diğer 
temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bent uyarınca mahkeme ka-
rarının hüküm başlıklı bölümünün birinci bendinde yer alan “Alacağın 
%40’ı oranında 22.393,94 TL kötüniyet tazminatının davalıdan alınarak 
davacıya verilmesine” cümlesinin hükümden çıkarılarak yerine “Şartları 
oluşmayan davacının kötüniyet tazminatı talebinin reddine” cümlesinin 
eklenmesine hükmün değiştirilmiş ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMA-
SINA, peşin alınan 1.529,66 TL harcın istek halinde davalı ...Yönetim 
A.Ş.’ye iadesine, HUMK’un 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 
gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/05/2019 günün-
de oybirliğiyle karar verildi.
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ÖZEL OKUL ÜCRETİ • İCRA İNKAR TAZMİNTI

ÖZET: İcra inkar tazminatı, aleyhindeki icra taki-
bine itiraz eden ve işin çabuk bitirilmesine engel 
olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. 
Bunlardan başka, alacağın likit ve belli olması da 
gerekir. Alacağın gerçek miktarı belli, sabit veya 
borçlu tarafından belirlenebilmesi için bütün un-
surlar bilinmekte ya da bilinmesi gerekmekte, 
böylece borçlu tarafından borcun tutarının tahkik 
ve tayini mümkün ise; başka bir ifadeyle borç-
lu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit 
edebilir durumda ise alacağın likit ve muayyen 
olduğunun kabulü zorunludur. Somut olayda, da-
vacının talep ettiği ücret belirsiz olduğundan icra 
inkar tazminatına hükmedilmesi usul ve yasaya 
aykırı olup bozmayı gerektirir. 
Y. 13. HD E. 2017/915 K.2020/2480 T.20.02.2020

Davacı, davalının çocuklarının okullarında 2012-2013 dönemi eğitim 
ve öğretim faaliyetinden dolayı ödenmeyen bedelin tahsili amacıyla başla-
tılan icra takibine haksız itiraz ettiğini ileri sürerek vaki itirazın iptali ile 
icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, davalı tarafın-
dan temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre davalının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz 
itirazlarının reddi gerekir.

2-Dava, ödenmeyen özel okul ücretinin tahsili amacıyla başlatılan icra 
takibine yapılan itirazın iptali davasıdır. Mahkemece, davanın kabulüne, 
davalının Karabük 1. İcra Müdürlüğünün 2015/216 Esas sayılı dosyasına 
yapmış olduğu itirazın iptali ile, takibin devamına, asıl alacak üzerinden 
%20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine ka-
rar verilmiştir. ... 1. İcra Müdürlüğü’nün 2015/216 Esas sayılı dosyasının 
incelenmesinde, 6.400,00 TL asıl alacak, 896,35 TL işlemiş faizin talep 
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edildiği, takip tarihinden önce davacının davalıyı temerrüde düşürdüğüne 
dair herhangi bir bilgi ve belge olmadığı anlaşılmaktadır. O halde mah-
kemece, davacının işlemiş faizi adı altında bir kalem talep edemeyeceği 
göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup 
bozmayı gerektirir.

3-İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, icra 
inkar tazminatına hükmedilebilmesi için, borçlunun takip sırasında öde-
me emrine itiraz etmesi ve alacaklının alacağını mahkemede dava ederek 
haklı çıkması yasal koşullardandır. Borçlunun itirazının kötü niyetli ol-
ması ise yasal koşul değildir. İcra inkar tazminatı, aleyhindeki icra ta-
kibine itiraz eden ve işin çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı 
konulmuş bir yaptırımdır. Bunlardan başka, alacağın likit ve belli olması 
da gerekir. Alacağın gerçek miktarı belli, sabit veya borçlu tarafından be-
lirlenebilmesi için bütün unsurlar bilinmekte ya da bilinmesi gerekmekte, 
böylece borçlu tarafından borcun tutarının tahkik ve tayini mümkün ise; 
başka bir ifadeyle borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit 
edebilir durumda ise alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorun-
ludur. Somut olayda, davacının talep ettiği ücret belirsiz olduğundan icra 
inkar tazminatına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı ge-
rektirir.

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazla-
rının reddine, 2. ve 3. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün 
davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iade-
sine, HUMK’un 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı 
olmak üzere, 20/02/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ÖZEL OKUL ÜCRETİ • TİCARİ DEFTERLER

ÖZET: Ücretin ispatında ticari defterler de ince-
lenmelidir.
Y. 13. HD E: 2017/2033 K: 2020/3225 T: 12.03.2020 

Davacı şirketin eğitim veren özel okul olduğunu, davalının çocukları-
nın davacı özel okulda eğitim görmesi hususunda tarafların anlaştığını, 
davalının eğitim giderini ödememesi nedeniyle alacağın tahsili amacıyla 
başlatın icra takibine haksız itiraz edildiğini ileri sürerek vaki itirazın 
iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
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Davalı, davacıya borcu olmadığını savunarak davanın reddini dilemiş-
tir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı 
tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ödenmeyen eğitim giderinin tahsili amacıyla başlatılan icra taki-
bine yapılan itirazın iptali davasıdır. Mahkemece, yargılama aşamasında 
alınan bilirkişi raporuna göre, davacı tarafından davalı aleyhine ... İcra 
Müdürlüğü’nün 2013/5957 takip sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi-
ne davalının vaki itirazının kısmen kabulü ile icra takibinin 11.673,83 
TL asıl alacak üzerinden kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. Alı-
nan bilirkişi raporu incelendiğinde, sadece davalının banka ve kredi kar-
tı ekstrelerinin incelenerek tespitte bulunulduğu anlaşılmaktadır. Oysa 
ki davalının, cevap dilekçesinde, davacının muhasebe kayıtları ve ticari 
defterlerine de delil olarak dayandığı görülmekle, mahkemece, davacının 
muhasebe kayıtları ve ticari defteleri getirtilip bunlar üzerinde de incele-
me yapılmadan hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerek-
tirir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davalı yararına 
BOZULMASINA, HUMK’un 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme 
yolu kapalı olmak üzere, 12/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ÖZEL OKUL ÜCRETİ • TÜKETİCİ HUKUKU 

ÖZET: Somut olayda; davalının, velisi olduğu ço-
cuğunun öğrenimi için davacı şirketin işletmekte 
olduğu özel okula kayıt yaptırdığı ve dava konu-
su icra takibinin özel okul ücretine ilişkin olduğu 
anlaşılmakta olup, davalı bu hukuki işlem içeri-
sinde tüketici konumunda olup, taraflar arasın-
daki hukuki ilişkinin tüketici işlemi olduğunun 
kabulü gerekir. Bu itibarla uyuşmazlığın Tüketi-
cinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında 
kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahke-
mesi görevlidir. 
Y. 13. HD E. 2017/1833 K:2020/3224 T:12.03.2020 

Davalı şirket ile davalının çocuklarının eğitimi hususunda sözleşmesel 
ilişki kurulduğunu, davalının eğitim giderini ödemediğini, alacğaın tahsili 
amacıyla başlatılan icra takibine haksız itiraz ettiğini ileri sürerek vaki 
itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafın-
dan temyiz edilmiştir.

1-Dava tarihinde yürürlükte olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olma-
yan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal 
veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari 
veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına ha-
reket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, 
taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de 
dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

6502 Sayılı Yasanın 73. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her 
türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı Yasada düzenlenmiş olması tek 
başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığı tüketici mahkemesinde gö-
rülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 Sayılı Yasa kapsamında 
kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir.
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Somut olayda; davalının, velisi olduğu çocuğunun öğrenimi için dava-
cı şirketin işletmekte olduğu özel okula kayıt yaptırdığı ve dava konusu 
icra takibinin özel okul ücretine ilişkin olduğu anlaşılmakta olup, davalı 
bu hukuki işlem içerisinde tüketici konumunda olup, taraflar arasında-
ki hukuki ilişkinin tüketici işlemi olduğunun kabulü gerekir. Bu itibar-
la uyuşmazlığın Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında 
kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle 
ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi 
yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. O halde mahkemece, Tüke-
tici Mahkemesi sıfatıyla davanın görülüp karar bağlanması gerekirken, 
yazılı şekilde Asliye Hukuk Mahkemesi olarak hüküm tesisi usul ve yasa-
ya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının bu aşamada in-
celenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün 
BOZULMASINA, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz 
itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın 
istek halinde iadesine, HUMK’un 440/III-1 maddesi uyarınca karar dü-
zeltme yolu kapalı olmak üzere, 12/03/2020 gününde oybirliğiyle karar 
verildi.

SİGORTA HUKUKU • PRİM BORCU
•

YENİLEMEDE SORUMLULUK 

ÖZET: Davalı bankanın öncelikle müşterisinin 
haklarını korumak adına söz konusu paradan 
hayat sigortasının prim borcunu tahsil ederek 
hayat sigortasını yenilemesi gerekirken, geçmiş 
sigorta borçlarını tahsil ederek basiretli bir tutum 
sergilemediğinden davacıların murisine kusur 
atfedilmeyeceği gerekçesi ile kalan bakiye bor-
çtan sorumlu olmadığına karar verilmiş ise de, 
davalı banka geçmiş prim borçlarını tahsil ettiği 
gibi konut sigortalarının yenilenmesini de sağ-
lamıştır. Kaldı ki, hayat sigortasının yenilenme-
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sinde menfaati olan murisin sigortanın yenilenip 
yenilenmediğini takip etme yükümlülüğünün ka-
bulü zorunludur.
Y. 13. HD E:2018/2377 K: 2020/4630 T: 12.06.2020 

Davacılar, murisleri A’ın davalı bankadan 10/08/2011 tarihinde 
56.000,00 TL konut kredisi kullandığını, kredinin dava dışı ... ...A.Ş.’nin 
acentesi sıfatı ile davalı bankanın KDZ. ... Şubesi tarafından kredinin ilk çe-
kildiği andan itibaren kredi yıllık hayat sigortası ile 1 yıllığına sigortalandı-
ğını, davalı banka tarafından her yıl yenilenen sigortanın en son 22/10/2013 
tarihinde yenilendiğini, murisin 12/12/2014 tarihinde vefat ettiğini, sigorta 
nedeniyle kredinin sigortadan ödenmesi için başvurulduğunda hayat sigor-
tasının süresinin 22/10/2014 tarihinde bittiğini ve yenilenmediği gerekçe-
si ile ödeme talebinin reddedildiğini, bireysel kredilerle ilgili yönetmelikte 
hayat sigortasının yenilenmesinin kredi kullanana bağlı olduğunu, ancak 
yenilenmeye ilişkin bilginin ve sorumluluğunun kredi verene ait olduğunu, 
bu nedenle sorumluluğun bankaya ait olduğunu belirterek, müteveffanın 
müterafik kusur esasları çerçevesinde şimdilik 10,00 TL borçlu bulunma-
dığının tespitini istemiş, ıslah ile miktarı 44.756,19 TL’ye yükseltmiştir. 
Davalı, hayat sigortasının yenilenme yükümlülüğü ile ilgili murise bildi-
rimde bulunmalarına rağmen murisin bir sonraki ay yenileme yapacağını 
bildirerek şubeden ayrıldığını savunarak, davanın reddini dilemiştir.

Yerel mahkemece, bilirkişi raporuna itibar ile bankanın tam kusurlu 
olduğu kabul edilerek davanın kabulüne karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin davanın kabulüne dair kararına karşı, davalı 
vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesince, davalının istinaf başvurusunun esastan 
reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre, davalı bankanın sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacılar, murislerinin davalı bankadan konut kredisi kullandığını, 
bankanın bu kredi kapsamında her yıl yenilemeli hayat sigortası yapmak 
zorunda olduğunu, ancak bankanın bu yükümlülüğüne uymadığını ileri 
sürerek, borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmesini istemişlerdir. 
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, kredili hayat sigortasının bitiminde banka-
nın sigortayı yenileme ve sigortalıya bildirimde bulunma yükümlülüğü bu-
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lunup bulunmadığı, bulunuyorsa da kusur oranının tespiti noktasındadır. 
Uyuşmazlıkla ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri incelendiğinde; 
17.1.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, 1.2.2009 tarihinde yü-
rürlüğe giren, “Bireysel Kredilerde Bağlantılı Sigortalar uygulama Esasla-
rı Yönetmeliği” nin “Amaç” başlıklı bölümünde, “Bu Yönetmeliğin amacı, 
kredi kuruluşları tarafından verilen kredilerle bağlantılı olan zorunlu ve 
ihtiyari sigorta ürünlerinin sunumunda birlik ve güvenilirliği sağlamak, 
sigorta ettirenlerin, sigortalıların ve lehdarların hak ve menfaatlerini 
korumak ve verilecek hizmete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” 
denilmekte, “Kapsam” başlıklı bölümünde ise, “Bu Yönetmelik, Türki-
ye’de faaliyet gösteren her türlü kredi kuruluşunun sağladığı kredilerle 
bağlantılı yaptırılan ihtiyari ve zorunlu sigortaları ve bu sigortalar dahi-
linde verilecek teminatları kapsar.” denildikten sonra aynı Yönetmeliğin 
“İhtiyari Sigortalar” başlığında düzenlenen, 6. maddesinin 2. fıkrasında 
da, “İhtiyari sigortalarda, kredi süresi içerisinde yenileme sorumlulu-
ğu kredi kullanana, yenilemeye ilişkin bildirim yapma ve bilgilendirme 
sorumluluğu ise kredi kuruluşuna aittir.” denilmektedir. Davacıların 
miras bırakanı ile davalı banka arasında 2011 yılında imzalanan söz-
leşmenin 18. maddesinde ise kredili müşterinin sigortayı yenilemek 
zorunda olduğu, bankanın dilerse yeniletme hakkı olduğu, ancak dile-
mezse de bankaya sorumluluk yüklenemeyeceği hükmü bulunmakta-
dır. Kredi sözleşmesi nedeniyle hayat sigortası yapılmasındaki amaç, 
banka yönünden kredi borcunun teminat altına alınması olduğu kadar, 
belli bir prim borcu getirmekle birlikte, sigortalının da bunda menfaati-
nin olduğu kuşkusuzdur. Bu nedenle uyuşmazlığın çözümünde, her iki 
tarafın da hak ve menfaatlerinin gözetilip korunması esas alınmalıdır. 
Somut olayda, daimi mürtehin sıfatına sahip davalı banka tarafından da-
vacıların mirasbırakınına 2011,2012 ve 2013 yıllarında hayat sigortası 
yapıldığı, 22.10.2014’te hayat sigortası sona ermesine rağmen yenilen-
mediği, ancak 20.10.2014’te dask sigortasınının, 21.10.2014 de ise be-
nim evim sigortasının yenilendiği dosya kapsamında bulunan belgelerden 
anlaşılmaktadır. Her ne kadar mahkemece bilirkişi raporu hükme esas 
alınarak en son 22.10.2013 tarihinde yenilenen hayat sigortasının bitim 
tarihinden iki gün önce prim borcuna yetecek kadar müteveffa tarafından 
hesaba para yatırılmasına rağmen güven kurumu olan davalı bankanın 
öncelikle müşterisinin haklarını korumak adına söz konusu paradan ha-
yat sigortasının prim borcunu tahsil ederek hayat sigortasını yenileme-
si gerekirken, geçmiş sigorta borçlarını tahsil ederek basiretli bir tutum 
sergilemediğinden davacıların murisine kusur atfedilmeyeceği gerekçesi 
ile kalan bakiye borçtan sorumlu olmadığına karar verilmiş ise de, da-
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valı banka geçmiş prim borçlarını tahsil ettiği gibi konut sigortalarının 
yenilenmesini de sağlamıştır. Kaldı ki, hayat sigortasının yenilenmesin-
de menfaati olan murisin sigortanın yenilenip yenilenmediğini takip etme 
yükümlülüğünün kabulü zorunludur. O halde mahkemece, tarafların 
sigortanın yenilenmesi kapsamında müterafik kusurlu oldukları kabul 
edilerek, sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde 
davanın tam kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, 
bozmayı gerektirir.

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı bankanın sair temyiz 
itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle ilk derece mahke-
mesinin kararının davalı banka yararına BOZULMASINA, peşin alınan 
harcın iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin 
Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 12/06/2020 gününde oy-
birliğiyle karar verildi.



YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

TAŞINMAZ SATIŞI • KAT MÜLKİYETİ 
•

İYİ NİYET İLKELERİ

ÖZET: Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi olarak ya-
pımına başlanan taşınmazdan bağımsız bölüm 
satımına ilişkin geçerli bir sözleşme olmadan 
tarafların bağımsız bölüm satımında anlaşarak 
alıcının tüm borçlarını eda etmesi ve satıcının 
da bağımsız bölümü teslim ederek alıcının onu 
malik gibi kullanmasına rağmen satıcının tapuda 
mülkiyetin devrine yanaşmaması durumunda, iyi  
niyet ilkeleri doğrultusunda mülkiyetin devri için 
dava açılabilecektir.
Y. 14.HD E. 2018 / 1069 K. 2018 / 6675 T. 15.10.2018

Dava, tapu iptal ve tescil, ikinci kademede tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili; davalı yüklenici şirketin 20.07.2011 tarihli adi yazılı söz-
leşme ile 21098 ada 3 parselde kayıtlı 7 nolu bağımsız bölümü 98.800,00 
TL bedel ile davacıya sattığını, tapu masrafı olan 2.400,00 TL'nin de da-
vacı tarafından ödenmesiyle toplamda 101.200,00 TL davacının ödeme 
yaptığını ancak taşınmazın davalı yüklenici tarafından 23.10.2012 tari-
hinde diğer davalı ...' a devredildiğini, bu nedenle dava konusu bağımsız 
bölümün davalı adına olan tapusunun iptali ile davacı adına tescili, ikinci 
kademede 101.200.00 TL'nin davacıya ödenmesine karar verilmesini is-
temiştir.

Davalı ... cevabında; dava konusu dairenin geçerli bir satış sözleşmesi 
ile kendisine devredildiğini, dava konusu dairenin bedelini ödediğini be-
yanla davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı yüklenici davaya cevap vermemiş, yüklenici şirket temsilcisi du-
ruşmadaki beyanlarında özetle, 7 nolu bağımsız bölüm için davacıdan 
101.200,00 TL'yi aldıklarını, diğer davalıya 10 tane daire sattıklarını, 7 
tanesinin bedelinin ödendiğini, üç tanesinin ise üzerine haciz konuldu-
ğundan bedelini alamadıklarını beyan etmiştir.
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Mahkemece; davalı ... aleyhine açılan davanın 6100 sayılı HMK. 
m.114/d ve 115/2 uyarınca pasif husumet yokluğundan usulden reddine, 
davalı ... İnşaat Emlak Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti (Yeni Ünvanı: ... İnş. 
Otom. Gıda Eml. Turz. San. Tic. Ltd. Şti) yönünden davanın kabulüne, 
20/07/2011 tarihli daire satış sözleşmesinin geçersizliğine, davacı tarafın-
dan ödenen 101.200,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal 
faizleriyle birlikte davalı ... İnş. Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti (Yeni Ünvanı: 
... İnş. Otom. Gıda Eml. Turz. San. Tic. Ltd. Şti)'den alınarak davacıya 
verilmesine karar verilmiştir.

Hüküm; davacı vekili, davalı ... vekili ve davalı ... İnş Oto Gıda Emlak 
Tur. San. Tic Ltd. Şti (Eski Ünvanı: ... İnş. Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti) ta-
rafından temyiz edilmiştir.

Arsa maliki ile yüklenici arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşa-
at sözleşmesi gereğince yükleniciden bağımsız bölüm temlik alınmasına 
dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davaları ile ilgili olarak kanunla-
rımızda bir düzenleme mevcut olmadığından bu konulardaki uyuşmaz-
lıkların çözümünde uygulanan 30.09.1988 tarihli ve 1987/2 1988/2 sayılı 
Yargıtay İBBGK Kararı ile “tapuda kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetini devir 
borcu doğuran ve ancak yasanın öngördüğü biçim koşullarına uygun ola-
rak yapılmadığından geçersiz bulunan sözleşmeye dayanılarak açılan bir 
cebri tescil davasının kural olarak kabul edilemeyeceği, bununla beraber 
Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmak üzere yapımına başlanılan taşınmaz-
dan bağımsız bölüm satımına ilişkin geçerli bir sözleşme olmadan tarafla-
rın bağımsız bölüm satımında anlaşarak alıcının tüm borçlarını eda etme-
si ve satıcının da bağımsız bölümü teslim ederek alıcının onu malik gibi 
kullanmasına rağmen satıcının tapuda mülkiyetin devrine yanaşmaması 
hallerinde; olayın özelliğine göre Medeni Kanun'un 2. maddesi gözetilerek 
açılan tescil davasını kabul edilebileceği” benimsenmiştir.

Yüklenicinin arsa payı karşılığı inşaat yapmakta olduğu veya arsa sa-
hibinin aynı zamanda yüklenici sıfatıyla hareket ederek (yapsatçı konu-
munda) inşa etmekte olduğu binalardan bağımsız bölüm satın alınması 
halinde Borçlar Kanununun 163. maddesi (TBK m. 184) gereğince üçün-
cü kişiye yapılacak temlikin yazılı olması yeterlidir.

Davacının arsa sahibi ile yüklenici arasında düzenlenen arsa payı kar-
şılığı inşaat sözleşmesi gereğince yükleniciye bırakılması kararlaştırılan 
bağımsız bölümü yükleniciden temlik alması halinde arsa sahibini ifa-
ya zorlayabilmesi için bazı koşulların varlığı gerekir. Borçlar Kanununun 
167. maddesi gereğince; “Borçlu, temlike vakıf olduğu zaman; temlik ede-
ne karşı haiz olduğu defileri, temellük edene karşı dahi dermeyan ede-
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bilir.” Buna göre temliki öğrenen arsa sahibi, temlik olmasaydı önceki 
alacaklıya (yükleniciye) karşı ne tür defiler ileri sürebilecekse, aynı def'i-
leri yeni alacaklıya (temlik alan davacıya) karşı da ileri sürebilir. Temli-
kin konusu, yüklenicinin arsa sahibi ile yaptığı sözleşme uyarınca hak 
kazandığı gerçek alacak ne ise o olacağından, temlik eden yüklenicinin 
arsa sahibinden kazanmadığı hakkı üçüncü kişiye temlik etmesinin arsa 
sahibi bakımından bir önemi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, yüklenici 
arsa sahibine karşı edimini tamamen veya kısmen yerine getirmeden ka-
zanacağı şahsi hakkı üçüncü kişiye (davacıya) temlik etmişse, üçüncü kişi 
(davacı) Borçlar Kanununun 81. maddesi hükmünden yararlanma hakkı 
bulunan arsa sahibini ifaya zorlayamaz. 

Bu tür davalarda mahkemece öncelikle yüklenicinin edimini (eseri 
meydana getirme ve teslim borcunu) yerine getirip getirmediğinin, ardın-
dan sözleşme hükümlerindeki iskan koşulu (oturma izni) v.s. diğer borç-
larını ifa edip etmediğinin açıklığa kavuşturulması zorunludur. Bunun 
için de davaya konu temlik işleminin geçerli olup olmadığı, arsa maliki 
ile yüklenici arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi 
gereğince yüklenicinin borçlarının neler olduğunun sözleşme hükümleri 
çerçevesinde incelenip değerlendirilmesi gerekmektedir.

Somut olayın incelenmesinde; davacı ve yüklenici arasında yapılan 
protokolün adi yazılı şekilde yapıldığı, geçerli olmadığından bahisle tapu 
iptal ve tescil isteminin reddine karar verilmiş ise de; davacı ile yüklenici 
arasındaki temlikin 30.09.1988 tarihli ve 1987/2 1988/2 sayılı Yargıtay 
İBBGK Kararı gereğince yazılı olması yeterli olduğundan 20.7.2011 tarihli 
adi yazılı satış sözleşmesi geçerlidir. 

Ancak bu satış işlemi davalı ...'e karşı TMK 1023 ve 1024 maddelerine 
göre kötüniyetli ise ileri sürülebileceğinden davacıya, dava konusu bağım-
sız bölümün devrinin muvazaalı olarak yapıldığına ilişkin varsa delilleri 
toplanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken; yazılı olduğu 
gerekçe ile davalı ...'in üzerine kayıtlı çok sayıda taşınmaz oluşu, alım sa-
tım işiyle uğraşması, satın aldığı dairelerin bedelini ödemiş olması gerek-
çe gösterilerek pasif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar 
verilmiş olması doğru görülmemiştir.

O halde arsa sahipleri de davada taraf kılınarak yeniden bilirkişi rapor 
alınmalı, binadaki eksikliklerin neler olduğu, proje ve ruhsatına aykırı-
lıklar bulunup bulunmadığı, varsa giderilmesinin mümkün olup olmadı-
ğı, aykırılığın giderilmesi mümkün ise binadaki eksikliklerin giderilmesi 
için gereken bedel bilirkişiler vasıtası ile belirlenmeli, bu bedelin depo 
edilmesi için davacı tarafa yetki ve süre verildikten sonra gerekli bedelin 
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yatırılması halinde davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar 
verilmelidir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 
BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, 
kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık ol-
mak üzere, 15.10.2018 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KAT MÜLKİYETİ • TAŞINMAZ SATIŞI 
•

İYİ NİYET İLKELERİ

ÖZET: Kural olarak geçersiz bir sözleşmeye da-
yanarak açılan tescil davası kabul edilmeyecek 
ise de; kat mülkiyetine tabi bir taşınmazın yapı-
mı aşamasında yazılı bir sözleşmeyle satılması, 
taşınmazın alıcısına teslim edilmesi ve alıcının 
da satış bedelini tamamen veya kısmen ödemiş 
olması halinde, iyi niyet ilkelerinin ışığında mül-
kiyetin devri için dava açılabilecektir.
Y. 14. HD E. 2018 / 3910 K. 2019 / 1693 T. 26.2.2019

Davacı vekili, davalı şirketin “konut yapım sözleşmesi” adlı sözleşmey-
le dava konusu ... İli, ... İlçesi, ... Beldesi, 156 ada 1 parselde kayıtlı 21 
B-1 Blok, 13. kat, 23 numaralı bağımsız bölümü müvekkiline sattığını, 
karşılığında müvekkilinin sözleşmeye göre ödemesi gereken peşinat ve 
aylık taksitleri davalıya ödeyeceğinin kararlaştırıldığını, teslim tarihinin 
31.12.2005 olduğunu, müvekkilinin edimlerini zamanında ve eksiksiz ye-
rine getirmesine rağmen, davalı şirketin daireyi yapmadığı gibi inşaatın 
kabasını dahi bitiremediğini, kendisinden uzun vadelerle konut alan da-
vacıya ve diğer kişilere, tapunun devri için müracaat edildiğinde fiyatların 
çok arttığı gerekçesiyle fahiş fiyat farkları talep ettiğini veya 5 – 10 yıl için-
de ödenmesi gereken meblağları banka kredisi çekerek peşin ödemelerini 
istediğini, yapmayanlara tapularını vermediğini, yasal dayanağı olmayan 
maliyet birim fiyatı farkı adı altında her yıl için ara ödeme yapılmaması 
halinde sözleşmeyi fesih edeceği tehdidinde bulunduğunu, ilk sözleşme-
nin ... Dış Tic. A.Ş. ile yapıldığını, 06.10.2004 tarihinde karşılıklı feragat 
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edilerek, ilgili firmanın tüm haklarını davalı şirkete devir etmesi sonucu 
o zamana kadar yapılan ödemeler mahsup edilerek davalı şirket ile yeni 
bir sözleşme akdedildiğini belirterek sözleşme uyarınca taşınmazın tapu-
sunun iptali ile davacı adına tesciline, alınan maliyet birim fiyat farkları-
nın edinildiği tarihten itibaren yasal faiziyle iadesine, dava tarihi itibariyle 
böyle bir borcun mevcut olmadığının tespitine, davalı edimini ifa edinceye 
kadar hiçbir ödeme yapılmaması gerektiği hususunun kanundan kaynak-
landığının tespitine, aylık 300 USD cezai şartın 31.12.2005 tarihinden 
itibaren her ay için davalı şirket tarafından davacıya ödenmesine, ayrıca 
gecikmeden doğan diğer zararlara karşılık şimdilik 1000,00TL miktarın 
davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, konut yapım sözleşmesi uyarınca dava konusu dairenin 
davacıya tahsis olunduğunu, çelik kalıp sistemiyle yapılan kule vinçte 
meydana gelen arızanın giderilmesinin üç ayı aldığını, mücbir sebeple-
reistinaden teslimin gecikmesinde davalı şirketin kusur ve kastının bu-
lunmadığını, resmi şekilde yapılmamasısebebiyle geçersiz olan sözleşme-
ye dayanılarak cezai şart istenemeyeceğini, davacının alt yapıdan payına 
düşen miktarları ve taksitleri ödemediğinden cayma hakkını kullanan 
müvekkili şirketin ihtarname ile sözleşmeyi fesih ettiğini, fiyat farkının 
sözleşme hükmü gereğince alındığını, her yıl alınmaya devam edileceğini, 
tapuda devir ve tescilin edimlerin tamamen ifa edilmesine bağlı olduğunu 
belirterek davanın reddini savunmuştur.

Görevsizlik kararı üzerine yapılan yargılama sonucunda mahkeme-
ce davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün taraf vekillerince 
temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 19.12.2011 tarih 
2011/1079 Esas, 2011/7279 Karar sayılı ilamıyla, “Mahallinde yapılan ke-
şif sonucu, düzenlenen bilirkişi kurulu raporunda, satış sözleşmesi adi 
yazılı olduğundan geçerli bulunmadığı, dairenin kaba inşaatı bitirilmesi-
ne karşın ince işlerin tamamlanmadığı, blokta bulunan diğer dairelerin 
birçoğunda ikamet edildiği 31.12.2005 tarihi itibariyle davacı tarafından 
10.625,00TL ödeme yapıldığı, sözleşmenin E-2 maddesi uyarınca maliyet 
birim fiyat farkı ödeme belgesine dosyada rastlanılmadığı, davadaki talep-
lerin mahkemenin taktirine bırakıldığı belirtilmiştir. İbraz edilen senetle-
rin ve ödeme belgelerinin dava konusu taşınmazın vadeli alım ve satımı-
na münhasır senet ve ödeme belgeleri oldukları anlaşılmışsa da dosyada 
31.12.2005 tarihinden sonra davacı ödemelerine rastlanmamıştır. Keza 
davalı şirket tarafından keşide edilen ihtarnamede bildirilip, sözleşme-
nin E-2 maddesi gereğince 2005 yılı içinde hesaplanan 5.069,00TL yıllık 
maliyet birim fiyat farkının davacı tarafından ödendiğine ilişkin herhangi 
bir belge de bulunmamaktadır. Dava, "Konut Satış Sözleşmesi" başlıklı 
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tarihsiz sözleşmeden kaynaklanan tapu iptali, tescil ve tazminat istemleri-
ne ilişkindir. Kural olarak, taşınmaz mülkiyetini geçirme borcu yüklenen 
sözleşmelerin geçerliliği resmi şekilde akdedilmesi koşuluna bağlı ise de, 
somut olayın özelliği ve Türk Medeni Yasasının 2 ve 3. maddeleri gözetil-
diğinde biçim koşuluna uyulmadan yapılan bazı sözleşmelerin ilgilisine 
hak kazandırdığı açıktır. Mahkemece miktarı, yılı, süresi açıkça belirtil-
meden infazda tereddüte mahal bırakacak şekilde “...davalı tarafından 
maliyet birim farkı olarak çıkarılan bedelin davalı tarafa ödenmesi ha-
linde taşınmazın tesciline...” karar verildiği görülmüş; sözleşme hüküm-
leri gözetilerek yanların edimlerini yerine getirip getirmediği yönünden 
yapılan araştırma ve inceleme de hüküm vermeye yeterli bulunmamıştır. 
Bu itibarla; özellikle sözleşmenin satış bedeli ve ödeme koşullarını düzen-
leyen E maddesi, konut teslim tarihi ve konut teslimine ilişkin 3 ve 4/K 
maddeleri, tapunun verilmesini açıklayan 4/İ maddesi hükümleri gözetile-
rek, 4077 sayılı Yasanın 6. maddesi ile getirtilecek (tüm sayfaları eksiksiz 
ve ilgili birimin onayını taşıyan) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kontrolörü 
inceleme raporunun maliyet birim fiyat farkına ilişkin bölümünün de-
ğerlendirilmesi, davacıdan tüm ödeme belgelerinin temin edilerek gerek-
tiğinde davalı şirketin defter ve kayıtlarının yöntemince incelettirilmesi, 
sözleşme doğrultusunda taşınmazın devir ve teslim tarihi itibariyle taraf 
edimlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının belirlenmesi, çekişme ko-
nularında bilirkişilerden kanaat verici nitelikte ek rapor alındıktan sonra 
davacı taleplerinin ayrı ayrı değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken, 
eksik araştırma ve inceleme sonucu hüküm kurulmuş bulunması doğru 
değildir” gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda; 
davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün taraflarca temyiz edil-
mesi üzerine Dairemizin 06.05.2015 tarih 2014/12328 Esas, 2015/5149 
Karar sayılı ilamıyla, “Her ne kadar mahkemece bozma ilamına uyulma-
sına karar verilmiş ise de bozma ilamında belirtilen hususlar yerine ge-
tirilmemiştir. Bozma ilamından sonra düzenlenen ek bilirkişi raporun-
da davacı tarafından sözleşme gereğince davalı tarafa ödenen miktar ve 
kalan borç ile ilgili belgeler araştırılmamış, denetime elverişli bir rapor 
düzenlenmemiştir. Mahkemece, bozma ilamında belirtilen hususlara dair 
araştırma yapılmaksızın, eksik incelemeye dayalı, yetersiz bilirkişi rapo-
runa itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, 
bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir” gerekçesiyle bozulmasına ka-
rar verilmiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda 
yetkisizlik kararı verilmiş, yetkisizlik kararı üzerine yapılan yargılama 
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sonucunda; davacının davalıya ödemesi gereken 40.375,00TL ana para, 
5.069,00TL maliyet birim farkı ve 485,00TL faiz borcunun ödenmesi ha-
linde ..., ... bulunan 150 ada 1 parsel, 21 B-1 Blok, 13. kat 23 numaralı 
bağımsız bölüm tapusunun iptali ile davacı adına kayıt ve tesciline, dava-
cının tapu tescil istemi dışındaki taleplerinin subut bulmamakla reddine 
karar verilmiştir.

Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

Somut olayda; davalı, hem arsa sahibi hem de yüklenici sıfatını taşı-
maktadır. Türk Medeni Kanununun 706. ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 
26. maddeleri hükümleri gereğince tapuda kayıtlı bir taşınmaz satışının 
hüküm ve sonuç doğurabilmesi için sözleşmenin resmi şekil koşuluna 
uyularak yapılması zorunlu ise de 30.09.1988 tarihli ve 2/2 sayılı Yargı-
tay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararının sonuç bölümünde 
vurgulandığı üzere tapuda kayıtlı bir taşınmaz mülkiyetini devir borcu 
doğuran ancak yasanın öngördüğü şekil koşullarına uygun olarak yapıl-
madığından geçersiz bulunan sözleşmeye dayanılarak açılan bir tescil da-
vasının kural olarak kabul edilemeyeceği, bununla birlikte Kat Mülkiyeti 
Kanununa tabi olmak üzere yapımına başlanan taşınmazdan bağımsız 
bölüm satımına ilişkin geçerli bir sözleşme olmadan tarafların bağımsız 
bölüm satımında anlaşarak alıcının tüm borçlarını eda etmesi ve satıcının 
da bağımsız bölümü teslim ederek alıcının onu malik gibi kullanmasına 
rağmen, satıcının tapuda mülkiyetin devrine yanaşmaması halinde olayın 
özelliğine göre hakimin Türk Medeni Kanununun 2.maddesini gözeterek 
tescil davasını kabul edebileceği ilkesi benimsenmiştir. Kaldı ki davalı, 
aynı zamanda yüklenici de olduğundan, Türk Borçlar Kanununun 183. 
ve 184. maddeleri gereğince yazılı yapılmak koşuluyla davacıya temlik 
işleminde de bulunabilir.

Yapılan bu saptamalara göre; davacının dayandığı sözleşmenin geçerli 
olduğu nazara alınarak, dava konusu bağımsız bölümün sözleşme tari-
hindeki satış bedelinden ödenmeyen kısım varsa belirlenerek oran kurul-
ması ve taşınmazın dava tarihindeki rayiç bedeli belirlenerek ödenmeyen 
orana karşılık gelen, bakiye satış bedeli davacıya depo ettirildikten sonra 
Türk Borçlar Kanununun 97. maddesinde yer alan birlikte ifa kuralı ge-
reği davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekir. 

Eksik inceleme ve araştırmayla yazılı şekilde karar verilmesi doğru 
görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir. 
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı 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, 26.02.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.



YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ • YÜKLENİCİNİN HAKLARI

ÖZET: Eser sözleşmesinin yüklenicinin kusu-
ru olmaksızın iş sahibi tarafından feshedilmesi 
halinde yüklenici müspet zarar kapsamında kâr 
kaybını talep edebilecektir.
Bu durumda kâr kaybı Yargıtay’ın kararlılık ka-
zanmış olan uygulaması doğrultusunda ‘’kesinti 
yöntemi’’ olarak isimlendirilen yönteme göre he-
saplanacaktır.
Y. 15. HD E. 2019 / 778 K. 2019 / 4033 T. 21.10.2019

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin davalı ta-
rafça haksız ve eylemli olarak feshi nedeni ile menfi-müspet zararların 
tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargıla-
ma sonucunda davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı veki-
lince temyiz edilmiştir.1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma 
kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, delillerin 
takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında 
kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesinin artık 
mümkün olmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dı-
şında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. 

2-Dairemizin hükmüne uyulan 16.01.2018 gün 2016/4103 Esas, 
2018/51 Karar sayılı bozma ilamında sözleşmenin davacı yüklenicinin 
kusuru olmaksızın iş sahibince eylemli olarak feshedilmiş olması sebebi 
ile davacı yüklenicinin müspet zarar kapsamında kâr kaybı da istemekte 
haklı olduğu belirtilerek yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulundan alı-
nacak rapor ile kâr kaybı hesabı yaptırılması ve kazanılmış hak ilkesi gö-
zetilerek karar verilmesi gereğine işaret edilmiştir.Mahkemece bozmaya 
uyulduğuna göre bozmada belirtilen hususlar 09.05.1960 gün 21/9 sayılı 
İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince lehine olan taraf için usulî kazanıl-
mış hak teşkil edeceğinden bozma ilamı uyarınca inceleme yapılıp, karar 
verilmesi zorunlu hale gelir. Mahkemece bozmadan sonra oluşturulan 
bilirkişi kurulundan alınan rapor ile kâr kaybı hesabı yaptırılmış ise de 
bilirkişi kurulu raporunda mülga 818 sayılı BK’nın 325. maddesini gö-
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zetmediği gibi sözleşme ve dava tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş olan 
6098 sayılı TBK’nın 408. maddesinin 2. bendindeki yüklenicinin (işçinin) 
bu engelleme (fesih) sebebi ile yapmaktan kurtulduğu giderleri ile başka 
bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı yararların 
ücretten indirilerek kâr kaybının hesaplanması gerektiği halde bu şekilde 
hesaplama yapılmaksızın sadece sözleşme bedelinin %25’ini kâr kabul 
ederek hesaplama yapılmış olması sebebi ile alınan raporun bozma ila-
mına uygun olduğunun kabulü ve hükme esas alınması mümkün değildir.
Bu durumda mahkemece Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarında 
kesinti yöntemi de denilen yönteme göre hükme esas alınan raporu dü-
zenleyen bilirkişi kurulundan alınacak gerekçeli ve denetime elverişli ek 
rapor ile fesih, somut olayda eylemli fesih tarihi itibari ile sözleşme kap-
samında olup yapılmayan işin bedelini saptayıp bu bedelden yüklenicinin 
işi tamamlamaması nedeni ile tasarruf ettiği malzeme ve işçilik bedelleri 
ile genel giderleri, bu süre içinde başka bir iş bulup çalışmış ise elde ettiği 
kazanç ya da başka bir iş bularak kazanmaktan bilerek kaçındığı yararlar 
tespit ettirilip, yapılmayan iş bedelinden çıkartılmak sureti ile kâr kaybı 
alacağı hesaplattırılıp, usulî kazanılmış hak ilkesi de gözetilerek ilk boz-
madan önce alınan rapora göre hükmedilen 5.480,00 TL imalât bedeli ile 
sözleşme konusu iş nedeni ile yapılıp davalı tarafından teslim alınmaması 
ve yıpranma nedeni ile değer kaybı sonucu oluşan, bozmadan sonra alı-
nan raporda hesaplanan 7.940,00 TL zarar bedeli eklenerek sonucuna 
bir uygun karar verilmesi gerekirken kâr kaybı konusunda bu şekilde he-
saplama yapmayan yetersiz bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekil-
de hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz iti-
razlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulu ile hükmün davalı yararına 
BOZULMASINA, 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişik-
lik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 
218,50 TL Yargıtay başvurma harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 
ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, 
karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme iste-
minde bulunulabileceğine 21.10.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ESER SÖZLEŞMESİ • HAKSIZ FESİH 
• 

YÜKLENİCİNİN HAKLARI

ÖZET: Sözleşmenin feshi halinde kusurlu olup 
olmadığına bakılmaksızın yüklenici gerçekleştir-
diği imalat bedeline hak kazanır. Sözleşme dışı 
yapılmış olan işlerin bedeli de aynı şekilde he-
saplanır.
Sözleşme haksız da feshedilmiş olsa yüklenici 
yapacağı işin bedeline hak kazanamaz; bu nok-
tada da yüklenici kâr kaybı alacağı talep edebilir.
Y. 15. HD E. 2019 / 191 K. 2019 / 5255 T. 19.12.2019

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup davalının sözleşmeyi 
haksız olarak feshettiğinin tespiti,haksız fesih nedeniyle sözleşme sonuna 
kadar doğan alacağın ve sözleşme dışı işler bedelinin tahsili istemlerine 
ilişkindir. İlk derece mahkemesince ıslah da dikkate alınarak davanın 
kabulüne karar verilmiş, verilen karara karşı davalı vekilince istinaf yo-
luna başvurulması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk 
Dairesi’nce davalı vekilinin istinaf talebinin karar ve ilam harcı yönünden 
kısmen kabulü ile İlk Derece Mahkemesi’nin kararının kaldırılarak dava-
nın kabulüne dair verilen karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle HMK 355. maddedeki kamu düzenine aykırı-
lık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesin-
de belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde 
inceleme yapılıp bir isabetsizlik bulunmaksızın karar verilmiş olmasına, 
dava şartları, delillerin toplanması ve hukukun uygulanması bakımından 
da hükmün bozulmasını gerektirir bir neden bulunmamasına göre davalı 
vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları 
yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Taraflar arasındaki akdi ilişki sözleşme ve dava tarihi itibariyle yü-
rürlükte olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470 ve devamı mad-
delerinde tanımlanan eser sözleşmesi niteliğinde olup, bu sözleşmeler 
karşılıklı edimleri içeren sözleşme niteliğini taşımaktadır. Yanlar arasın-
da imzalanan 01.06.2013 tarihli sözleşmenin konu başlıklı 3. maddesi 
uyarınca, 
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sözleşmede ajans olarak tanımlanan yüklenici, iş sahibi üniversite ve 
üniversite çatısı altındaki hastane ve uluslararası poliklinik kurumları 
için bir yıl müddetince “C. Danışmanlık ve Sosyal Medya Danışmanlığı” 
ajans hizmetlerini sunacaktır. Ajansın yükümlülükleri başlıklı 6. madde-
de 10 kalem halinde gösterilen kurumsal kimlik ve kılavuzu, katalog, afiş/
branda/billboard, davetiye ve sertifika, broşür basımı, web tasarımı uygu-
lama, dergi/süreli yayın tasarımı vb. işlerinin maddede gösterilen adette 
yerine getirileceği kararlaştırılmış, aynı maddede “Yukarıda belirtilen hiz-
metler için taraflarca anlaşılan adet tutarları aşıldığı takdirde Reklamcı-
lar Derneği’nin 2007 yılı fiyat listesi temel alınarak sunulan hizmet %50 
iskonto ile fatura edilecektir.” hükmüne yer verilmiştir. Sözleşmenin işin 
(alınacak ürünün veya hizmetin) bedeli başlıklı 8.maddesinde ise ajansın 
madde 6’da yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi karşılığında söz-
leşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir yıl boyunca aylık 10.000,00 TL 
toplam 12x10.000,00=120.000,00 TL + KDV bedel üzerinden sözleşme-
nin akdedildiği belirtilmiştir. 

Davada sözleşmenin davalı iş sahibi tarafından 18.11.2013 tarihinde 
haksız olarak feshedildiği ileri sürülerek fesih tarihinden sözleşmenin bi-
tim tarihine kadar geçen süre için (7 ay x 10.000,00 TL=70.000,00 TL) 
bedelin tahsili ve sözleşme kapsamı dışında yapılan işlerin reklamcılar 
derneği tarifesi tam baz alınarak bedelinin tahsili istenilmiştir. İlk derece 
mahkemesi ve bölge adliye mahkemesince hükme esas alınan 30.03.2016 
tarihli asıl ve 10.08.2016 tarihli bilirkişi raporunda davalının sözleşmeyi 
haksız olarak feshettiği sonucuna varılmış ve sözleşmenin haksız olarak 
feshedilmesi sebebiyle davacının uğramış olduğu zarar göz önüne alınarak 
bir yıllık sözleşme bedeli bakiyesi olan 70.000,00 TL’nin davacıdan tah-
sili gerektiği, ayrıca sözleşmenin haksız feshinden sonra ekstra hizmetle-
rin (sözleşme dışı işlerin) %50 üzerinden değil de 2007 yılının reklamcı-
lar derneğinin tam fiyat tarifesi üzerinden hesaplanmasının hakkaniyetli 
olacağı belirtilmiş ve hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Sözleşme dışı 
imalât bedelinin ne şekilde hesaplanacağı az yukarıda hükmüne yer veri-
len sözleşmenin 6. maddesinde gösterilmiştir. Sözleşmenin feshi halinde 
fesihtekusurlu olup olmadığına bakılmaksızın yüklenici gerçekleştirdiği 
imalât bedeline hak kazanır. Yine sözleşme davalı tarafından haklı veya 
haksız olarak feshedilmiş olsa dahi sözleşme dışı iş bedelinin sözleşme-
deki yönteme göre hesaplanması gerekir. Bu nedenle hükme esas alınan 
bilirkişi raporunda sözleşme dışı iş bedelinin sözleşmenin 6. maddesinde 
gösterildiği şekilde “Reklamcılar Derneği 2007 yılı fiyat listesi temel alı-
narak %50 iskonto ile” hesaplanması yerine “Sözleşmenin haksız fesih 
olması halinde sözleşme haksızfesih olmamış gibi ekstra işlerin sözleş-
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mede yazan %50 indirimli tarifeden hesaplanmasının değişen şartları yok 
saymak ve davacının mağduriyetini arttırmak olacağı” gerekçesiyle tam 
fiyat tarifesi üzerinden hesaplanması doğru olmamıştır. 

Davacının sözleşmenin haksız feshi nedeniyle fesihten sonra geri kalan 
süreye yönelik iş bedeli alacağı talebi yönünden ise, taraflar arasında imza-
lanan 01.06.2013 tarihli sözleşme eser sözleşmesi olup, sözleşmede söz-
leşmenin feshi halinde fesih haksız dahi olsa yüklenicinin sözleşme süresi 
sonuna kadar iş bedelinin tamamına hak kazanacağına dair bir hüküm 
bulunmadığı gibi, buna dair bir yasal düzenlemede bulunmamaktadır. Bu 
durumda hükme esas alınan bilirkişi raporunda feshin haksız fesih olma-
sı nedeniyle kalan 70.000,00 TL sözleşme bedelinin davacıya ödenmesi 
gerektiği görüşü yasal ve hukuksal dayanaktan yoksun olup fesih tarihin-
den (18.11.2013) sözleşmenin bitim tarihine kadar (01.06.2014) kalan 
süre için sözleşme uyarınca yükleniciye ödenecek olan bedelin davalıdan 
tahsili mümkün değildir. 

Ancak davacının fesihten sonra kalan sözleşme bedelinin tahsili talebi 
içinde “Çoğun içinde az da vardır.” kuralı gereğince davacının fesihten 
sonraki dönem için kâr kaybı alacağı isteminin de bulunduğunun kabu-
lü gerekir. Gerçekten toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucu davalı 
iş sahibinin sözleşmenin feshetmesindehaksız olduğunun kabulü isabetli 
olmuştur. Dairemizin yerleşik içtihat ve uygulamalarına göre eser söz-
leşmesinin karşı tarafın kusuru ile feshi halinde kâr kaybının hesabında 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 471. maddesi aracılığıyla aynı Ya-
sa'nın 408. maddesinde düzenlenen kesinti yöntemi esas alınmalıdır. 

Kesinti yöntemine göre; yüklenicinin iş tamamlayamaması nedeniyle 
yapmaktan kurtulduğu giderler (malzeme ve işçilik giderlerinden yaptı-
ğı tasarruf) ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bile-
rek kaçındığı yararlar, sözleşme bedelinden düşülmek suretiyle yükle-
nicinin olumlu zarar kapsamındaki kâr kaybı bulunmalıdır (Dairemizin 
11.04.2007 gün ve 4955-2372 sayılı, 09.05.2013 gün ve 7521-3029 sa-
yılı kararları). Diğer bir anlatımla, bu yönteme göre davacı yüklenicinin 
yapılmayan sözleşme konusu işlerden ötürü mahrum kaldığı karın he-
saplanabilmesi için; yapılmayan işin sözleşmesinin feshi tarihindeki be-
deli saptandıktan sonra, bu bedelden yüklenicinin işi tamamlamaması 
nedeniyle tasarruf ettiği malzeme ve işçilik bedelleri ile genel giderleri, 
bu süre içinde başka bir iş bulup çalışmışsa elde ettiği kâr, başka bir iş 
bulmaktan kasten kaçınmışsa elde etmekten kaçındığı kâr-kazanç tespit 
ettirilip, yapılmayan iş bedelinden çıkartılmak suretiyle bulunan miktarın 
kâr kaybı olduğunun kabulü ile davalıdan tahsiline karar vermek gerekir. 
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Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi asıl ve ek raporu kâr kaybı hesabı 
yönünden kesinti yöntemine göre yapılmış bir incelemeyi içermemektedir.

O halde Bölge Adliye Mahkemesi’nce HMK’nın 281. maddesi gereğince 
hükme esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan gerek sözleşme dışı 
iş bedeli gerekse istenebileceği kabul edilen kâr kaybı alacağının hesap-
lanması konusunda yukarıda belirtilen ilke ve yöntemlere uygun gerekçeli 
ve denetime elverişli ek rapor alınıp sonucuna uygun bir karar verilmesi 
gerekirken ilk derece mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin sade-
ce karar ve ilam harcı yönünden kabul edilerek kararın kaldırılıp davanın 
kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bu-
lunmuştur.

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itiraz-
larının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 
15. Hukuk Dairesi’nin 13.11.2018 tarih ve 2017/1163 Esas 2018/1483 
Karar sayılı hükmünün davalı yararına BOZULMASINA, 2.037,00 TL 
duruşma vekâlet ücretinin davacıdan alınarak Yargıtay'daki duruşmada 
vekille temsil olunan davalıya verilmesine, 6100 sayılı HMK 373. madde 
hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir 
örneğin ise Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine, 
19.12.2019 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
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ESER SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ ORTAK 
KUSURLARIYLA FESHİ

ÖZET: Eser sözleşmesinin feshinde tarafların 
ortak kusurlu olmaları durumunda ‘’kar kaybı 
ve sözleşmeden dönme cezalarının’’ istenmesi 
mümkün değildir.
Eser meydana getirilirken iş sahibinin sağladığı 
malzeme veya eserin yapılması için gösterdiği 
ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin zamanında ya-
pılmasını tehlikeye düşürecek bir durum ortaya 
çıkarsa yüklenici bu durumu gecikmeksizin iş sa-
hibine bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Y. 15. HD E. 2019 / 1848 K. 2020 / 77 T. 15.01.2020

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup 
ilk derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen karara 
karşı taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmuş, görevli ve yetkili ... 
Bölge Adliye Mahkemesinin davacının istinaf talebinin reddine, davalının 
istinaf başvurusunun kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından tem-
yiz edilmiştir.

Davacı davasında, davalı ile aralarında düzenlenen sözleşme ile da-
valıya ait ruhsatlı mıcır-kalker sahasında yine davalıya ait konkasör ile 
mıcır-kalker imalâtı işini üstlendiklerini, imalâta devam ederken sözleş-
menin davalı tarafından haksız feshedildiğini, bu nedenle zarara uğradık-
larını belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak şantiyeye yapılan 
yol ve ocak masrafları, alınan makinalardan dolayı uğranılan zararları 
için 4.000,00 TL, ürettikleri ve davalı elinde kalan bypass malzemesi için 
4.000,00 TL, haksız fesih nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan cezai şart 
için 4.000,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargı-
lama sırasında talebini ıslah ederek cezai şart alacağını 100,000,00 TL'ye 
bypass malzemesi alacağını ise 35.961,25 TL'sına çıkarmıştır.

Davalı savunmasında davacının sözleşmede kararlaştırılan miktarda 
malzeme üretemediğini dört ayda 400.000 ton malzeme üretmesi gere-
kirken ancak 232.000 ton malzeme ürettiğini, bu nedenle haklı olarak 
sözleşmeyi feshettiklerini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini 
talep etmiştir.
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Mahkemece davalı şirketin isteği üzerine, davacı şirketin 28.10.2011 
tarihinde faaliyetini durdurduğu, bilirkişi raporuna göre mevcut kırma 
-eleme tesisi ile 109 günlük sürede üretilen 233.205,55 ton kırma ta-
şın normal olduğu ve bu miktar üretimin sözleşmenin feshine gerekçe 
gösterilmesinin yerinde olmadığı, bu nedenle sözleşmenin davalı tara-
fından haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle cezai şart bedeline ilişkin 
100.000,00 TL, by pass malzeme bedeline ilişkin 35.961,25 TL olmak 
üzere toplam 135.961,25 TL üzerinden davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiş, bu karara karşı taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulması 
üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, sözleşmede kararlaştırı-
lan cezanın dönmecezası olduğu, sözleşmenin feshi halinde ancak menfi 
zararın istenebileceği, olumlu (müspet) zararların istenemeyeceği, sözleş-
mede fesih halinde uğranılacak zararlara karşılık dönme cezası kararlaş-
tırılmışsa, kararlaştırılan cezanın talep edilebileceği, cezayı aşan zararın 
talep edilemeyeceği gerekçesiyle davalının istinaf başvurusunun kabulü-
ne, mahkeme kararının kaldırılarak ve davanın 100,000,00 TL cezai şart 
bedeli üzerinden kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen sözleşmeye göre davalı adına kayıtlı 
mıcır-kalker sahasında yine davalıya ait 110 Ton/Saat'lik konkasör ile 
davacının aylık 100,000,00 ton mıcır-kalker üretimini üstlendiği, bu söz-
leşmenin 6. maddesinde “sözleşme şartlarının taraflardan birisince hak-
sız yere ihlal edilmesi veya sözleşmenin haksız yere feshedilmesi halin-
de sözleşme şartlarına uymayan taraf, diğer tarafa 100.000,00 TL cezai 
şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.” hükmünün kararlaştırıldığı, dosya 
kapsamına ve bilirkişi raporuna göre davacının aylık 100,000,00 tonluk 
üretimi gerçekleştiremediği bu nedenle sözleşmenin davalı tarafından 
28.10.2011 tarihinde feshedildiği anlaşılmaktadır.

Taraflar arasındaki sözleşme niteliği itibariyle eser sözleşmesi olup da-
vacı yüklenici, davalı iş sahibidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 
472. maddesi üçüncü fıkrasında eser sözleşmelerinde yüklenicinin genel 
ihbar yükümlülüğü düzenlenmiş olup, eser meydana getirilirken, iş sa-
hibinin sağladığı malzemenin veya eserin yapılması için gösterdiği yerin 
ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanında meydana 
getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, yük-
lenicinin bu durumu hemen iş sahibine bildirmek zorunda olduğu, bil-
dirmezse bundan doğacak sonuçlardan sorumlu olacağı hükmü getiril-
miştir. Somut olayda davacı yüklenicinin sözleşmede davalı iş sahibine 
ait olduğu açıklanan 110 ton/saat'lik konkasör ile ayda 100,000,00 ton 
mıcır-kalker imalini üstlendiği ancak kararlaştırılan miktarda imalât ya-
pamadığı anlaşılmakta olup bilirkişi raporuna göre davalıya ait olan söz-
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leşmede de niteliği belirtilen 110 ton/saat'lik konkasör ile kararlaştırılan 
miktarda imalâtın yapılamayacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı 
yüklenicinin genel ihbar yükümlülüğü kapsamında iş sahibine ait 110 
ton/saat'lik konkasörün yetersiz olabileceğini bilmesi gerekip bu konuda 
davalı iş sahibine ihbar yükümlülüğünü yerine getirmediğinden kusurlu 
olduğu açıktır. 

Bu nedenle Bölge Adliye Mahkemesince benimsenen ilk derece mahke-
mesinin mevcut kırma-eleme tesisi ile 109 günlük sürede 233.205,55 ton 
kırma taşın üretilmesi normal olduğu ve bu miktar üretimin sözleşmenin 
feshine gerekçe gösterilmesi yerinde olmadığından davalı iş sahibinin ku-
surlu olmasına ilişkin gerekçe yerinde ise de, davacı yüklenici de genel 
ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemekle kusurlu olduğu ve tarafların 
ortak kusuruyla sözleşmenin feshedildiği ortaya çıkmaktadır (Emsal Da-
iremizin 01.01.2013 T 2013/1094 Esas, 2013/7047 Karar sayılı kararı). 

Bu durumda Bölge Adliye Mahkemesi’nce, fesihte tarafların ortak ku-
surlu olmaları nedeniyle haksız fesih hali sözkonusu olmayacağı ve bu 
halde tarafların kâr kaybı ve dönme cezasını istemeleri mümkün olma-
dığındandönme cezası ile ilgili talebin reddine karar verilmesi gerekirken 
yanlış değerlendirme sonucu kabulü doğru olmamış, kararın bozulması 
uygun bulunmuştur.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile temyize 
konu Bölge Adliye Mahkemesi kararının HMK 371. maddesi gereğince 
BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunmayan davalı 
yararına vekâlet ücreti tayinine yer olmadığına, ödenenden 5766 sayılı 
Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 
42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 218,50 TL Yargıtay başvurma 
harcının mahsup edilerek, varsa fazla alınan temyiz harcının temyiz eden 
davalıya iadesine, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek 
dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örne-
ğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 15.01.2020 gününde 
kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

RÜCU DAVASI • HALEFİYET • GERÇEK ZARAR 

ÖZET: Dava işyeri sigorta sözleşmesi nedeniyle 
rücuen alacak istemine ilişkindir. Rücu davala-
rı; gerçek zararının giderilmesi amacına yönelik 
olup, zenginleşmeye bir vesile teşkil etmemelidir. 
Y. 17. HD E. 2018/417 K. 2020/3115 T. 03.06.2020 

Davacı vekili, davacı tarafından “Ticari Paket Sigorta Poliçesi” ile si-
gortalı otelde bulunan doğalgaz LNG tanklarına 06/11/2011 tarihinde 
davalı tedarikçi firma tarafından yapılan doğalgaz ikmali esnasında mey-
dana gelen patlama ve ardından çıkan yangının sirayeti sonucunda ha-
sar meydana geldiğini, hasar bedelinin 14/02/2012 tarihinde davacının 
sigortalısına ödediğini ve davalının zarardan sorumlu olması gerektiğin-
den bahisle 14.256,00 TL’nin 14/02/2012 ödeme tarihinden itibaren ya-
sal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 
Davacı birleşen dava ile dava konusu yangın nedeniyle dava dışı sigortalı-
ya sonradan ödenen 169.380,75 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işlemiş 
yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili; davalının kusuru bulunmadığını belirterek davanın red-
dine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, asıl davanın kabulü ile 14.256,00 TL’nin ödeme tarihi 
14/02/2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile 
davalıya ödenmesine, birleşen davanın kabulü ile 169.830,75 TL asıl ala-
cak ve 15.375,00 TL işlemiş faizin davalıdan tahsili ile davacıya ödenme-
sine, asıl alacak miktarına dava tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine 
karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçe-
sinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya 
aykırı bir yön bulunmamasına göre, aşağıdaki bent kapsamı dışındaki da-
valı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava; işyeri sigorta sözleşmesi nedeniyle rücuen alacak istemine iliş-
kindir. 

Rücu davaları; gerçek zararının giderilmesi amacına yönelik olup, zen-
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ginleşmeye bir vesile teşkil etmemelidir. Dolayısıyla zarar sorumlusun-
dan halefiyet ilkelerine dayalı olarak talepte bulunan davacı da, ödediği 
meblağın tamamını değil, ancak zarar görenin uğradığı gerçek zararı, za-
rar sorumlusu bulunanlardan isteyebilir. 

Davacı vekili, sigortalı otelde davalının kusuru neticesinde hasar mey-
dana geldiğini açıklayıp sigortalıya ödenen tazminatın rücuan tahsilini 
talep etmiş, mahkemece sigorta uzmanı, kimya mühendisi ve yangın ko-
nusunda uzman bilirkişilerden oluşan heyetten alınan raporda, sigorta 
ekspertiz raporunda tespit edilen hasar miktarının taraflarınca da kadri 
maruf olduğu belirtilmiş ve bu rapor hükme esas alınarak yazılı olduğu 
üzere karar verilmiştir. 

Somut olayda; mahkemece hesap konusunda usulüne uygun, deneti-
me elverişli bir hesap raporu alınmadığı gibi, hükme esas alınan bilirkişi 
raporunda yeni bir hesaplama yapılmaksızın davacının hasar dosyasın-
daki eksper raporu esas alınarak hesaplama yoluna gidilmiştir. 

Mahkemece, zarar gördüğü iddia edilen oteldeki hasara ilişkin (inşaat, 
elektrik, tesisat, enkaz kaldırma, doğalgaz hattı çekilmesi ve yeni kapı 
monte edilmesi) konusunda uzman inşaat, makine ve elektrik mühen-
disi bilirkişilerden ayrıntılı ve denetime elverişli rapor alınması ile zarar 
görenin uğradığı gerçek zarar miktarının belirlenmesi yönünde tazminat 
raporu alınmak suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik 
inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair 
temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle da-
valı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 
03/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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HALEFİYET DAVASI • SİGORTALI TAŞINMAZ

ÖZET: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kuru-
lu’nun 22.03.1944 tarihli 37 Esas ve 9 Karar sayılı 
ilamında “sigortacının sorumlu kişi aleyhine aça-
cağı dava, sigorta poliçesinden doğan bir dava 
değildir. Bu nedenle, halefiyet davası bir ticari 
dava sayılamaz. kat mülkiyetinden kaynaklanan 
her türlü uyuşmazlığın değerine bakılmaksızın 
Sulh Hukuk Mahkemesi'nde çözümleneceği ön-
görülmüştür. 
Y. 17. HD E. 2018/911 K. 2020/3223 T. 08.06.2020  

Asıl ve birleşen davada, davacı vekili; davalıların maliki ve kiracısı ol-
dukları taşınmazdan kaynaklanan yangının davacıya sigortalı işyerinde 
hasara neden olduğunu, eksper tarafından belirlenen 43.000,00 TL’lik 
hasar bedelini ödeyip sigortalının haklarına halef olduklarını belirterek 
43.000,00 TL’nin ödeme tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte dava-
lılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalılar vekilleri, kusur ve sorumluluğa itiraz ederek davanın reddini 
savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delille-
re göre; davanın kabulü ile 43.000,00 TL’nin olay tarihinden işleyecek 
yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş; 
hüküm, davalılar ... ve ... vekili ile davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, işyeri sigorta poliçesi gereği sigortalısına ödeme yapan davacı-
nın ödediği bedelin, zarardan sorumlu  olduğu ileri sürülen davalılardan 
rücuen tahsili istemine ilişkindir. 

Davacı sigorta şirketi, bu davayı sigortalısının halefi olarak açtığına 
göre, görevli mahkemenin tayininde sigortalı ile davalılar arasındaki iliş-
kinin hukuki mahiyeti nazara alınır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel 
Kurulu’nun 22.03.1944 tarihli 37 Esas ve 9 Karar sayılı ilamında bu hu-
sus “sigortacının sorumlu kişi aleyhine açacağı dava, sigorta poliçesin-
den doğan bir dava değildir. Bu nedenle, halefiyet davası bir ticari dava 
sayılamaz. Bu dava, aynen sigortalı kimsenin sorumlu kişiye karşı açmış 
olduğu bir dava gibidir. Sigortalının muhtelif mahkemelerde dava açma 
hakkı varsa aynı hak, sigortacının halefiyet hakkına dayanan rücu davası 
için de söz konusudur” şeklinde vurgulanmaktadır.
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634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinde, her kat mali-
kinin anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği 
zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumlu olduğu hüküm al-
tına alınmıştır. Aynı Kanun’un Ek 1. maddesinde ise, kat mülkiyetinden 
kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk 
Mahkemesi’nde çözümleneceği öngörülmüştür.

Somut olaya bakıldığında; davalılar Vedat ve Esat’ın kullanımında 
olan işyeri ile davacı sigortalısının kullanımındaki işyerinin bulunduğu 
anataşınmazın kat mülkiyeti kurulmuş bir taşınmaz olduğu; davacıya 
sigortalı işyerinde, davalıların kullanımındaki işyerinden kaynaklanan 
yangın çıktığı gerekçesiyle davalılara husumet yöneltildiği görülmektedir. 
Bu durumda, anataşınmazda kat mülkiyeti kurulmuş olması nedeniyle, 
davada Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevli olduğu açıktır. 

Görev kuralları, kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşama-
sında mahkemece re’sen gözetilmesi gereken hususlardandır. Bu durum-
da mahkemece; davada Sulh Hukuk Mahkemesi'nin görevli olduğu göze-
tilerek, HMK’nun 114/1-c maddesine göre, görevsizlik nedeniyle HMK’nun 
115/2. maddesi gereğince dava şartı yokluğundan davanın usulden reddi-
ne karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde işin esasının incele-
nerek hüküm tesisi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. 

2-Bozma neden ve şekline göre, davalılar ... ve ... vekili ile davalı ...’ün 
sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar ... ve ... vekili 
ile davalı ...’ün temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; 
(2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar ... ve ... vekili ile dava-
lı ...’ün sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ..., ... ile ...’e geri 
verilmesine 08/06/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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TRAFİK KAZASI • HESAPLAMA YÖNTEMİ 

ÖZET: Somut olayda hükme esas alınan bilirki-
şi raporunda, davacının muhtemel bakiye yaşam 
süresinin 20.04.2015 tarihli kök raporda TRH 
2010 Yaşam Tablosu esas alınarak 28.06.2015 
havale tarihli ek raporda ise PMF 1931 Tablosu 
esas alınarak belirlendiği, mahkemenin bilirki-
şi kök raporu doğrultusunda TRH 2010 Yaşam 
Tablosu’na göre yapılan hesaplamayı esas ala-
rak karar verdiği görülmektedir. Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu’nun 1989/4-586 esas, 1990/199 
sayılıce kararı ve Dairemizin yerleşik içtihatları 
gereği, Population Masculine Et–Feminine (PMF 
1931) Tablosu esas alınarak davacının muhtemel 
yaşam süresinin belirlendiği bilirkişi ek raporuna 
göre ve kazanılmış haklar gözetilerek karar ve-
rilmesi gerekirken, bilirkişi kök raporu doğrul-
tusunda TRH 2010 yaşam tablosu esas alınarak 
yapılan hesaplamaya göre hüküm tesisi isabetli 
değildir.*
Y. 17. HD E. 2019/848 K. 2020/2469 T. 03/03/2020

Davacı vekili; davalının trafik sigortacısı olduğu, davacının yolcu ola-
rak bulunduğu aracın tek taraflı trafik kazası yapması neticesinde davacı-
nın yaralanarak beden gücü kaybına uğradığını, maluliyeti nedeniyle ka-
zanç kaybına uğradığını, sürekli bakıma ihtiyacı bulunduğunu belirterek 
belrisiz alacak davası olarak fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 
45.000,00 TL maluliyet tazminatı ile 5.000,00 TL sağlık personeli bakım 
giderinin kaza tarihinden itibaren avans faizi ile davalıdan tahsilini talep 
etmiş, ıslah dilekeçesi ile maluliyet tazminatı talebini 225.000,00 TL ye 
yükseltmiştir. 

Davalı vekili; kazaya karışan aracın müvekkili nezdinde trafik sigor-
tasının olduğunu,sorumluluğun poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, gerçek 
kusur, geliri ve uzuv kaybı oranına göre tazminat meblağı belirlendiğini,-
davacının ihbarında bulunmaması nedeniyle temerrüde düşürülmediği-
ni,kusuru kabul etmemekle, bakım gideri talebi olan tedavi giderinden 
6111 sayılı yasaya göre SGK'nın sorumlu olduğunu, kusurun, maluliyetin 

* 01.06.2015 günü sonrası poliçeler için TRH yaşam tablosu esas alınmaktadır.
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ve zararın tespiti gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, iddia, savunma,toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi 
raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 225.000,00 TL maddi tazmi-
natın, 45.000,00 TL’sinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile  
birlikte, 180.000,00 TL’ sinin ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal fai-
zi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 5.000,00 TL sağlık 
personeli bakım giderine yönelik istemin reddine karar verilmiş; hüküm, 
davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle malu-
liyet tazminatı ile bakıcı gideri istemine ilişkindir.

Sorumluluğu doğuran olayın, zarar görenin vücut bütünlüğünü ihlâl 
etmesi hali BK m. 46/I’de özel olarak hükme bağlanmıştır. Bu hüküm 
gereğince “Cismani bir zarara düçar olan kimse külliyen veya kısmen 
çalışmaya muktedir olamamasından ve ileride iktisaden maruz kalaca-
ğı mahrumiyetten tevellüt eden zarar ve ziyanını ve bütün masraflarını 
isteyebilir”. Bu hüküm gereğince, vücut bütünlüğünün ihlâli halinde mağ-
durun malvarlığında meydana gelmesi muhtemel olan azalmanın ve do-
layısıyla maddî zararın türleri; masraflar, çalışma gücünün kısmen veya 
tamamen kaybından doğan zararlar ve ekonomik geleceğin sarsılmasın-
dan doğan zararlar şeklinde düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu’nun 46. 
maddesinde belirtilen “bütün masraflar” deyimi çok geniş kapsamlıdır. 
Bu giderlere zarara uğrayanın katlanmak zorunda kaldığı bütün giderler 
dahildir. Bu giderlere zarara uğrayanın katlanmak zorunda kaldığı bütün 
giderler dahildir. Bu bakımdan zarara uğrayan barınma, beslenme, ula-
şım, paramedikal ve bu gibi giderleri de isteyebilir.

25.02.2011 tarihinde 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılan-
dırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanunun 59. maddesi ve geçici 1.maddesi ile trafik kazaları sebe-
biyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin, sosyal güvenceleri olup olmadı-
ğına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı ve 
yine bu kanunun yayınlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları 
nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin de Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır. 

Buna göre; 6111 Sayılı Kanun gereği yasanın yayımlandığı tarihten 
önce ve sonra meydana gelen tüm trafik kazaları nedeni ile sunulan bel-
geli sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından  karşıla-
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nacaktır. Bu nedenle davacının dava konusu tedavi giderlerinden belgeli/
faturalı sağlık giderlerinin tümünden Sosyal Güvenlik Kurumu, belgesiz/
paramedikal giderlerden ise aracın işleteni, sürücüsü ve zorunlu mali so-
rumluluk sigortacısı sorumludur. 

6098 Sayılı TBK’nun 54.maddesinde tedavi giderleri ile çalışma gücü-
nün azalmasından veya yitirilmesinden doğan kayıplar, bedensel zararlar 
kapsamında sayılmış, ZMSS Genel Şartlarında da sakatlık nedeniyle ayrı, 
tedavi giderleri nedeniyle ayrı teminatlar verilmiştir. 

Somut olayda mahkemece, davacının %100 oranında maluliyeti bulun-
masına göre poliçe limiti olan 225.000,00 TL maluliyet tazminatı hükme-
dilmiş, bakıcı gideri talebine ilişkin olarak 6111 sayılı yasaya göre tedavi 
gideri yönünden yasal hasmın Sosyal Güvenlik Kurumu olduğu gerekçesi 
ile reddine karar vermiştir. 

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ve hukuki olgular karşısında; 
mahkemece, davalı ... şirketinin ZMSS poliçesindeki sakatlık ve tedavi 
gideri limitlerinin ayrı ayrı değerlendirilmeden yanılgılı değerlendirme ile 
bakıcı gideri talebinin reddine karar vermesi isabetli olmayıp bozmayı 
gerektirmiştir. 

2- Kabule göre, davalı ... şirketi kazaya neden olan aracın trafik si-
gortacısıdır. 2918 sayılı KTK.nun 98/1, 99/1. maddeleri ile Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel Şartları`nın B.2. maddesi uyarınca 
rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği tarihten 
itibaren 8 iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bulun-
makta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt gerçekleşmekte-
dir.

Somut uyuşmazlıkta, davalı ... şirketi tazminat talebinin tamamı yö-
nünden dava açılmadan önce temerrüde düşürülmemiş olduğundan, taz-
minat tutarının tamamı yönünden dava tarihinde temerrüde düştüğünün 
kabul edilerek karar verilmesi gerekirken mahkemece, hükmedilen mad-
di tazminata ıslah edilen kısım için ıslah tarihinden, kalan kısım için dava 
tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmesi isabetli olmamıştır. 

3- Kabule göre ; Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda, 
davacının muhtemel bakiye yaşam süresinin 20.04.2015 tarihli kök ra-
porda TRH 2010 Yaşam Tablosu esas alınarak 28.06.2015 havale tarihli 
ek raporda ise PMF 1931 Tablosu esas alınarak belirlendiği, mahkeme-
nin bilirkişi kök raporu doğrultusunda TRH 2010 Yaşam Tablosu’na göre 
yapılan hesaplamayı esas alarak karar verdiği görülmektedir. Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu’nun 1989/4-586 esas, 1990/199 sayılıce kararı ve 
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Dairemizin yerleşik içtihatları gereği, Population Masculine Et–Feminine 
(PMF 1931) Tablosu esas alınarak davacının muhtemel yaşam süresinin 
belirlendiği bilirişi ek raporuna göre ve kazanılmış haklar gözetilerek ka-
rar verilmesi gerekirken, bilirkişi kök raporu doğrultusunda TRH 2010 
yaşam tablosu esas alınarak yapılan hesaplamaya göre hüküm tesisi isa-
betli değildir.

4- Mahkemece, davaya konu trafik kazası ile ilgili soruşturma dosyası 
istenilmiş ise de soruşturma neticesinde ceza davasının açılıp açılmadı-
ğı dosyadaki mevcut evraklardan belli değildir. Bu nedenle mahkemece, 
soruşturma dosyasının akibetinin araştırılıp neticesinin dosyaya kazan-
dırılıp değerlendirme yapılmak suretiyle karar verilmesi gerekirken bu 
hususlara dikkat edilmeden karar verilmesi de doğru olmamıştır. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde 
temyiz eden davacıya geri verilmesine 03/03/2020 gününde oybirliğiyle 
karar verildi. 
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TRAFİK SİGORTASI • GENEL ŞARTLAR 

ÖZET: Türk Ticaret Kanunu’nun 1425. maddesine 
göre sigorta poliçesi genel ve varsa özel şartla-
rı içerir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk (Trafik) Sigortası Yeni Genel Şartları 
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Genel şartların C.10. maddesi ile 12/8/2003 ta-
rihli ve 25197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorum-
luluk Sigortası Genel Şartları yürürlükten kaldırıl-
mıştır. Yeni genel şartların C.11. maddesine göre; 
yeni genel şartlar, genel şartların yürürlük tarihi 
olan 01.06.2015 tarihinden sonra akdedilmiş 
sözleşmelere uygulanacaktır. Bunun doğal so-
nucu olarak artık eski genel şartların yeni genel 
şartların yürürlük tarihinden sonra düzenlenen 
poliçelerde uygulanma imkanı bulunmamaktadır.
Y. 17. HD E. 2019/3713 K. 2020/2420 T. 02.03.2020 

Davacı vekili, davaya konu olay tarihi itibariyle plakası ve sürücüsü 
tespit edilemeyen aracın davacıya çarptığını, yaralanan davacının ma-
luliyete uğradığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kay-
dıyla 1.000,00 TL. maluliyet tazminatının dava tarihinden işleyecek 
yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş; 04.05.2016 ta-
rihli ıslah dilekçesiyle, taleplerini 22.430,09 TL’ye yükseltmiştir. 
Davalı vekili, davada İstanbul Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu, davalı-
nın sorumluluğuna yol açacak biçimde kazanın gerçekleştiğini ispat yü-
künün davacıda olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere 
göre; davanın kabulü ile 22.430,09 TL. tazminatın dava tarihinden işle-
yecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, 
davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesin-
de dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya ay-
kırı bir yön bulunmamasına; davaya konu olaya ilişkin olarak yürütülen 
ceza soruşturması kapsamında düzenlenen olay yeri görgü tespit tutanağı 
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ve Gaziantep C. Başsavcılığı’nın 2015/60134 Soruşturma sayılı dosyası 
ile, plakası tespit edilemeyen  aracın, davacıya çarptığının tespit edildi-
ği gözetildiğinde, davacının yaralanmasının davalının sorumluluğunu ge-
rektiren trafik kazası şeklinde gerçekleştiğinin kabulünde bir isabetsizlik 
bulunmamasına; davacının maluliyet oranının, olay tarihinde yürürlükte 
olan mevzuat hükümlerine uygun biçimde belirlendiği uzman bilirkişi he-
yeti raporunun benimsenmesinde bir isabetsizlik görülmemesine; oluşa 
ve dosya kapsamına uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporuyla 
kusur oranlarının belirlenmiş olmasına göre; davalı vekilinin aşağıdaki 
bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar ver-
mek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle, işgücü 
kaybı tazminatı istemine ilişkindir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1425. maddesine göre sigorta poliçesi ge-
nel ve varsa özel şartları içerir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk (Trafik) Sigortası Yeni Genel Şartları 01.06.2015 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

Genel şartların C.10. maddesi ile 12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortası Genel Şartları yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni ge-
nel şartların C.11. maddesine göre; yeni genel şartlar, genel şartların yü-
rürlük tarihi olan 01.06.2015 tarihinden sonra akdedilmiş sözleşmelere 
uygulanacaktır. Bunun doğal sonucu olarak artık eski genel şartların yeni 
genel şartların yürürlük tarihinden sonra düzenlenen poliçelerde uygu-
lanma imkanı bulunmamaktadır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası temi-
natının kapsamı, poliçe ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olan genel şart-
lara göre belirlenir. Nitekim Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. madde-
sinde yapılan değişiklikle zorunlu sigortanın kapsamındaki tazminatları 
belirlemede Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigor-
tası Genel Şartları’nın göz önüne alınması esası getirilmiştir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ekindeki, sürekli 
sakatlık tazminatı hesaplamasına dair usullere ilişkin Ek 3 nolu cetvelin 
3. maddesinde, “hesaplamalarda ölüm tablosu olarak TRH 2010 tablosu 
dikkate alınır. Tablonun belirli periyodlarla güncellenmesi halinde tazmi-
nat tutarı, kaza tarihi itibariyle güncel versiyona göre hesaplanır» düzen-
lemesine; 4. maddesinde, «hesaplamalarda, iskonto oranı (teknik faiz), % 
1,8 olarak dikkate alınır,  iskonto oranı gerekli görülen hallerde Hazine 
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Müsteşarlığı tarafından güncellenir” düzenlemesine; 8. maddesinde ise, 
“tazminat, ax,n formülü ile hesaplanır. Tazminat hesaplanırken Devre 
Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant formülü esas alınır” düzenlemesine yer 
verilmiştir.

14.04.2016 tarihinde kabul edilen ve 26.04.2016 tarihinde yürürlüğe 
giren 6704 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle, 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 90. maddesi “Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamın-
daki tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel 
şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve 
manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlen-
meyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır” biçiminde değişti-
rilmiştir. Anılan bu kanun hükmüne göre; kanunun yürürlük tarihinden 
önceki davalardaki tazminatlar yönünden, Borçlar Kanunu’nun haksız 
fiile ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekecektir.

Somut olayda; davacı, cismani zarar ile sonuçlanan kazayı yapan meç-
hul aracın sebep olduğu zarar nedeniyle, davalı ... Hesabına husumet yö-
neltmiştir. ...’nın zarardan sorumluluğunun doğduğu kaza ve eldeki dava-
nın açıldığı tarih, KTK’nun 90. maddesinde 14.04.2016 tarihinde yapılan 
ve 26.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikten önceki bir tarih-
tir. Davacının tazminat alacaklarının hesaplandığı ve mahkeme tarafın-
dan hükme esas alınan 19.04.2016 tarihli aktüer raporunda, davacının 
bakiye ömür süresinin TRH 2010 Tablosu’na göre belirlendiği ve % 1,8 
teknik faiz de uygulanmadan tazminat hesabının yapıldığı görülmektedir.  
ZMSS Genel Şartları ekindeki cetvellere göre (TRH 2010 Tablosu ve % 
1,8 teknik faizle) tazminat hesabının yapılmasına ilişkin olarak KTK’nun 
90. maddesinde yapılan değişikliğin yürürlük tarihi ile dava tarihi dikkate 
alındığında, Dairemiz içtihatlarına göre tazminat hesabı yapılması gerek-
tiğinin gözetilmeyişi doğru değildir.

Açıklanan hukuki vakıalar karşısında; hükme esas alınan 19.04.2016 
tarihli aktüer raporundaki hesaplamaların hatalı olduğu da dikkate alına-
rak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 1989/4-586 Esas, 1990/199 sayılı 
kararı ve Dairemizin yerleşik içtihatları gereği, Population Masculine Et– 
Feminine (PMF 1931) Tablosuna göre davacının muhtemel yaşam süresi-
nin belirlenmesi; hesaplamalarda progresif rant yönteminin kullanılması 
ile bilinmeyen (işleyecek) devredeki gelirlerin her yıl için % 10 artırılıp 
% 10 iskonto edilmesi suretiyle tazminatın hesaplanması için, başka bir 
aktüerya uzmanından rapor alınıp karar verilmesi gerekirken, eksik ince-
lemeyle yazılı biçimde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
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SONUÇ 

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair 
temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, da-
valı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; 
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 
02/03/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SİGORTA SORUMLULUK SIRASI • TAŞIMACILIK SİGORTASI 

ÖZET: Şehirlerarası ve Uluslararası taşıma ilişki-
sinde, taşımacılık mali sorumluluk sigortası, mali 
sorumluluk sigortası ve ihtiyari mali sorumluluk 
sigortası arasında sıralı sorumluluk ilişkisi kabul 
edilmiştir.
Kazaya karışan aracın zorunlu taşımacılık mali 
sorumluluk sigortasının bulunması, trafik (zmss) 
sigortacısına ancak taşımacılık mali sorumlu-
luk sigortası limitinin üzerinde bir zararın tespi-
ti halinde limitin üzerinde kalan kısım yönünden 
başvurulabileceği, aktüer raporunda belirlenen 
maluliyet zararının taşımacılık mali sorumluluk 
sigortası limitini (250.000,00 TL) aşmadığı göze-
tildiğinde,tarafların beyanları, 4925 sayılı Karayo-
lu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği 
ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk 
Sigortası Genel Şartları birlikte değerlendirilerek 
karar verilmesi gerekir.
Y. 17. HD E.2019/2986 K.2019/9607 T:17.10.2019

Davacı vekili; müvekkilinin 28/09/2013 tarihinde yolcu olarak bulun-
duğu aracın karıştığı trafik kazası sonucu beden gücünden %33.2 kayıp 
oluşacak şekilde yaralandığını, kazaya karışan aracın davalı ... şirketi 
nezdinde sigortalı bulunduğunu, 16/01/2014 tarihinde davalı ... şirketine 
başvurulduğunu, davalı ... şirketi tarafından müvekkilinin talebinin red-
dedildiğini belirterek; 1.000,00 TL iş göremezlik tazminatının davalı ... 
şirketi yönünden 27/01/2014 tarihinden itibaren, diğer davalılar yönün-
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den kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan 
tahsiline, 30.000,00.TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işle-
yecek yasal faizi ile birlikte davalı ... şirketi dışındaki davalılardan müşte-
reken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş; 19/06/2015 
tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini 156.700,00 TL arttıra-
rak toplam 157.700,00 TL maddi tazminatın faizi ile birlikte davalılardan 
tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Birleşen Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1441 esas 
2015/917 karar sayılı dosyasında davacı vekili; müvekkilinin yolcu olarak 
bulunduğu araç sürücüsünün yapmış olduğu tek taraflı kaza neticesinde 
maluliyete uğradığını belirtilerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kay-
dı ile, 1.000,00 TL maddi tazminatın, aracın zorunlu karayolu taşımacı-
lık sigortacısı olan davalı ... Anonim Türk Sigorta A.Ş.’den tahsilini talep 
etmiştir.

Davalı ... şirketi vekilleri, asıl ve birleşen davada davanın reddini sa-
vunmuştur. 

Davalı ..., davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

Mahkemece iddia, savunma toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi 
raporuna göre, asıl dava yönünden davacı tarafından açılan maddi tazmi-
nat davasının kısmen kabulü ile; 126.160,00.TL’nin davalılar ... Sigorta 
A.Ş., ... ve ...’dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile, davacıya veril-
mesine, iş bu bedele davalı ... şirketi yönünden 11/02/2014 tarihinden 
itibaren, davalılar ... ve ... yönünden ise; kaza tarihi olan 28/09/2013 tari-
hinden itibaren yasal faiz uygulanmasına, davacının manevi tazminat da-
vasının kısmen kabulü ile, 5.000,00 TL›nin kaza tarihi olan 28/09/2013 
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ... ve ...’dan 
müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davacının faz-
laya ilişkin taleplerinin reddine,birleşen dava yönünden, davacı tarafın-
dan davalı ...Ş. aleyhine açılan davanın feragat nedeni ile reddine karar 
verilmiş, hüküm davacı vekili ile davalı ...vekili tarafından temyiz edilmiş-
tir. 

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçe-
sinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük 
bulunmamasına göre, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine 
karar vermek gerekmiştir. 

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeni ile maddi 
ve manevi tazminat istemine ilişkindir. 
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BK’nın 47. maddesi hükmüne göre (6098 sayılı TBK m. 56), hakimin özel 
halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine ka-
rar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara  
uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonk-
siyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı 
gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinme-
miştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleş-
memesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktarın, mevcut halde elde edil-
mek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar 
olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın 
gerekçesinde de takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek 
özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre deği-
şebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili 
olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde 
göstermelidir.

Dosya kapsamından, davacı ...’nın kaza nedeniyle kompresyon kırı-
ğı oluştuğu ve opere edildiği, kaza sonucunda vücut fonksiyonlarında % 
33,2 oranında sürekli çalışma gücü kaybı oluştuğu anlaşılmaktadır. O 
halde, meydana gelen trafik kazası sebebiyle duyulan acı ve elemin kıs-
men de olsa giderilmesi amacıyla tarafların sosyal ve ekonomik durumla-
rı ile birlikte olayın meydana geliş şekli, davalıların sorumluluğun niteliği, 
kusur oranları da gözönünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gü-
cüne uygun düşen yaralanan davacı ... için hak ve nasafet kuralları çerçe-
vesinde daha yüksek manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, dosya 
kapsamına uygun düşmeyen miktarda manevi tazminata hükmedilmesi 
uygun görülmemiştir.

3-Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, 4925 sa-
yılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun “Sorumluluk ve Sigorta” başlıklı bö-
lümünde düzenlenmiş olup; Kanunun 17.maddesinde: “Şehirlerarası ve 
Uluslararası yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere kalkış 
noktasından, varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gele-
cek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanması ya da eşyanın za-
rara uğramasından dolayı sorumludurlar” açıklaması yapıldıktan sonra, 
18.maddesinde: “Taşımacılar, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu 
Kanunun 17 nci maddesinden doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek 
zorundadırlar” denilmiştir.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şart-
ları’nın “Tazminat Ödemesinde Öncelikli Sigorta” başılığını taşıyan B.8. 
maddesinde ise; “Meydana gelen zarar öncelikle bu sigortadan karşılanır. 
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Sigorta  sözleşmesinin hiç yapılmamış olması, yapılmış fakat geçersiz hale 
gelmiş olması, süresinin bitmiş olması veya meydana gelen zararın bu si-
gorta teminatlarının üzerinde bulunması halinde teminatların üzerinde 
kalan kısım için; sırasıyla 13/10/1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Tra-
fik Kanununa göre yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortasına 
ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortasına başvurulur” denilmektedir. 
Buna göre taşıma ilişkisinde, taşımacılık mali sorumluluk sigortası, mali 
sorumluluk sigortası ve ihtiyari mali sorumluluk sigortası arasında sıralı 
sorumluluk ilişkisi kabul edilmiştir.

Somut olayda, taşıma esnasında kazanın meydana geldiği sabit olup, 
dosyadaki mevcut ceza dosyası tutanakları ve aracın ruhsat kaydından, 
aracın kaza günü Osmaniye Burhaniye/Balıkesir arası yolcu taşımacılığı 
yapan araç olduğu, meydana gelen kazada iki kişinin vefat ettiği ve birden 
fazla kişinin yaralandığı, kaza tarihini kapsayan taşımacılık mali sorum-
luluk sigortasının birleşen davada davalı ...Ş nezdinde 04.07.2013/2014 
dönemli, ölüm ve sakatlanma halinde kişi başına 250.000,00 TL ve te-
davi gideri kişi başına 250.000,00 TL teminat limitli poliçeyle yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Eldeki davada davacı ... tarafından, davalılar ..., ..., ...ve 
birleşen davada, 80 plaka sayılı minibüsün kaza tarihini de kapsayacak 
şekilde Zorunlu Karayolu Yolcu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigorta 
Poliçesini temin eden A Sigorta A.Ş. aleyhine maddi ve manevi tazminat 
talepli olarak dava açılmış, anılan dosya kapsamında alınan ve Ç.Ü.T.F. 
Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen 06/05/2015 ta-
rih ve 3136 sayılı raporda davacının geçirmiş olduğu kaza sonucu % 33,2 
oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı, %33,2 ora-
nındaki bu maluliyetinin sürekli olduğu, iyileşme süresinin 28.09.2013 
tarihinden itibaren 135 güne kadar uzayabileceği, davacının bu süre zar-
fında mesleğini icra edemeyeceği tespitinden sonra yargılama neticesin-
de davacı ...’ın maddi tazminat davasının kısmen kabulü ile 126.160,00 
TL’nin davalılar ... Sigorta A.Ş., ... ve ...’dan müştereken ve müteselsilen 
tahsiline karar verilmiştir. Birleşen davada, davalı ... şirketi tarafından 
19.11.2015 tarihinde davacıya 171.350,00 TL tutarında ödeme yapılmış, 
taraflar arasında ibraname imzalanmış, davacı vekili 30.11.2015 tarihli 
dilekçesi ile birleşen davada davadan feragat ettiğini, beyan etmiştir. Asıl 
davada mahkemece 80  (27 ) plaka sayılı aracın ZMMS poliçesini düzenle-
yen davalı ...Ş maluliyet tazminatından sorumlu tutulmuştur. Bu durum-
da mahkemece, kazaya karışan aracın zorunlu taşımacılık mali sorumlu-
luk sigortasının bulunması, trafik (zmss) sigortacısına ancak taşımacılık 
mali sorumluluk sigortası limitinin üzerinde bir zararın tespiti halinde li-
mitin üzerinde kalan kısım yönünden başvurulabileceği, aktüer raporun-
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da belirlenen maluliyet zararının taşımacılık mali sorumluluk sigortası li-
mitini (250.000,00 TL) aşmadığı gözetildiğinde,tarafların beyanları, 4925 
sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Zorunlu 
Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları birlikte 
değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere yanılgılı 
değerlendirme sonucu hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair 
temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle asıl 
davada davacı vekilinin temyiz itirazlarının, (3) nolu bentte açıklanan 
nedenlerle asıl davada davalı ...vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 
hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden 
davacı ve asıl davada davalıya geri verilmesine, 17/10/2019 gününde oy-
birliğiyle karar verildi. 

TRH YAŞAM TABLOSU • GENEL ŞARTLAR 

ÖZET: Dava, yaralamalı trafik kazasından kay-
naklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Da-
vacıların kaza sonucu çalışma gücünde oluşan 
azalma nedeniyle uğradığı zarar, geleceğe ilişkin 
olduğundan, muhtemel yaşam sürelerinin usul 
ve uygulamaya uygun olarak belirlenmesi önem 
kazanmaktadır.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali So-
rumluluk (Trafik) Sigortası Yeni Genel Şartları 
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yeni genel şartların C.11. maddesine göre; yeni 
genel şartlar, genel şartların yürürlük tarihi olan 
01.06.2015 tarihinden sonra akdedilmiş sözleş-
melere uygulanacaktır.
Y. 17. HD E. 2017/4180 K. 2019/9766 T. 22.10.2019 

Davacılar vekili; 27/06/2015 tarihinde, müvekkili ... idaresindeki oto-
mobile, ... idaresindeki aracın çarpması sonucunda meydana gelen kaza-
da, müvekkili ..., ... ve küçük ... ağır şekilde yaralandığını, kazada sürü-
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cü ... asli ve tam kusurlu olduğunu beyanla, fazlaya ilişkin hakları saklı 
kalmak kaydıyla, davacılar ... ve ... için, geçici iş göremezlikleri nedeniyle 
500,00›er TL, kalıcı sakatlıklarından dolayı 4.500,00›er TL ve davacı kü-
çük ... yönünden ise kalıcı sakatlığı nedeniyle 5.000,00 TL maddi tazmi-
natın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

İlk derece Mahkemesince; iddia, savunma, yapılan yargılama ve top-
lanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile davacı ... yönünden 
125.717,31 TL, davacı ... yönünden 15.850,86 TL, davacı ... yönünden 
26.100,38 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal 
faizi ile birlikte davalıdan  alınarak davacılara verilmesine, fazlaya iliş-
kin istemin reddine karar verilmiş; hüküm aleyhine davacılar vekilince 
istinaf yoluna başvurulması üzerine; Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 
17. Hukuk Dairesi’nce; somut olayda kaza tarihi (27.06.2015) ile davaya 
konu kazaya karışan aracın poliçe düzenlenme tarihinin (31/03/2015), 
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorun-
lu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarından sonra olduğu gözetildi-
ğinde, ilk derece mahkemesince tazminat hesabında TRH 2010 yaşam 
tablosunun kullanılması ve bu yaşam tablosunu esas alan rapora itibar 
edilmesi gerekirken, PMF 1931 yaşam tablosunu esas alan rapora itibar 
edilerek hüküm kurulmasının yerinde olmadığı gerekçesiyle, 15.06.2016 
tarihli uzman aktüerya bilirkişi raporundaki hesaplama esas alınarak 
HMK’nun 353/1-b.2. maddesi uyarınca davacılar vekilinin istinaf başvu-
rusunun kabulü ile Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 06/02/2017 
gün 2015/1204 E. 2017/ 130 K. sayılı kararının yeniden esas hakkında 
karar verilmek üzere kaldırılmasına; davanın kabulü ile davacı ... yönün-
den 141.416,69 TL, davacı ... yönünden 19.267,71 TL, davacı ... yönün-
den 27.168,46 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek 
yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, fazlaya 
ilişkin istemin reddine karar verilmiş; karar, davalı vekili tarafından tem-
yiz edilmiştir.

1-6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 362/1.a mad-
desinde öngörülen kesinlik sınırı, 6763 Sayılı Kanunun 44. mad-
desiyle HMK’ya eklenen EK-Madde 1’de öngörülen yeniden değer-
leme oranı da dikkate alındığında 2017 yılı için 41.530,00 TL’dir. 
Temyize konu BAM Daire kararında, davacılar ... ve ... yönünden davalı 
aleyhine hükmolunan tazminatlar miktar itibariyle kesin niteliktedir. Ke-
sin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar veri-
lebileceği gibi, 1/6/1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca 
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Yargıtay tarafından da temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinden, 
davalı vekilinin, davacılar ... ve ... yönünden hükmolunan tazminatlara 
yönelik temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, yaralamalı trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat is-
temine ilişkindir.

Davacıların kaza sonucu çalışma gücünde oluşan azalma nedeniyle 
uğradığı zarar, geleceğe ilişkin olduğundan, muhtemel yaşam süreleri-
nin usul ve uygulamaya uygun olarak belirlenmesi önem kazanmaktadır. 
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası 
Yeni Genel Şartları 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni genel şartların C.11. maddesine göre; yeni genel şartlar, genel 
şartların yürürlük tarihi olan 01.06.2015 tarihinden sonra akdedilmiş 
sözleşmelere uygulanacaktır. 

Eldeki dosyada ise; Bölge Adliye Mahkemesi Dairesince, 15.06.2016 
tarihli bilirkişi raporundaki, davacıların muhtemel bakiye yaşam süresi-
nin TRH-2010 Yaşam Tablosu’na göre tespiti suretiyle yapılan hesaplama 
hükme esas alınmış ise de, kazaya karışan, davalı sigortacı nezdinde si-
gortalı araca ait trafik poliçesinin düzenlenme tarihi, Yeni Genel Şartların 
yürürlük tarihinden önce, 31.03.2015 olup; Bölge Adliye Mahkemesi Dai-
resince, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 1989/4-586 esas, 1990/199 sa-
yılı kararı ve Dairemizin yerleşik içtihatları gereği, davacıların muhtemel 
yaşam süresinin belirlenmesinde PMF-1931 Tablosu esas alınarak yapı-
lan hesaplamaya göre hüküm tesis eden ilk derece mahkemesi kararına 
yönelik davacılar vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi 
gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve karar 
bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş. vekilinin, 
davacılar ... ve ... yönünden hükmolunan tazminatlara yönelik temyiz is-
teminin (dilekçesinin), hükmün kesin olması nedeniyle REDDİNE, (2) 
nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, dosyanın karar veren Bölge Adliye 
Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz 
eden davalı ...Ş.’ye geri verilmesine 22/10/2019 gününde oybirliğiyle karar 
verildi. 



YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI • ADİ YAZILI ŞEKİLDEKİ 
SÖZLEŞME

ÖZET: Taraflarca imzalanan adi yazılı şekildeki 
taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde satışı vaat 
edilen taşınmazın satmayı vaat edenin tapulu 
mülkü olmadığı yapılacak olan inşaatta davalıya 
verilecek bağımsız bölümlerden biri olduğu, bu 
noktada mülkiyetin devri değil bir şahsi hakkın 
devrinin söz konusu olduğu dikkate alındığında 
tarafların devrinin söz konusu olduğu dikkate 
alındığında tarafların imzaladığı adi yazılı sözleş-
menin geçerli olduğu kabul edilmelidir.
Y. 19. HD E. 2017 / 1249 K. 2018 / 6349 T. 05.12.2018

Davacı vekili, taraflar arasında ... Mah.543 Ada 9 Parselde bulunan 
projenin D/1 Blok 96-97 no'lu dükkanların satışı hususunda Gayrimen-
kul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalandığını, davacı edimini ifa ettiği halde 
taşınmazın teslim edilmediğini ve sözleşmede kararlaştırılan kira kaybı-
nın ödenmediğini, kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan takibin dava-
lının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline ve %20 icra 
inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, inşaatın onaylı ruhsata göre yapılmakta iken belediye ta-
rafından ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle oluşan mücbir sebep nede-
niyle teslimin geciktiğini, bu nedenle davalıya sorumluluk yüklenemeyece-
ğini savunarak davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, taraflar ara-
sında yapılan satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılmadığı, adi yazılı 
olarak düzenlendiği, bu nedenlerle sözleşmenin geçerliliği bulunmadığı, 
sözleşme geçersiz olduğundan kararlaştırılan sözleşmenin fer'isi niteliğin-
deki cezai şartın da geçerliliği bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine 
karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
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Taraflar arasında imzalanan adi yazılı şekildeki Gayrimenkul Satış Va-
adi Sözleşmesinde davalı tarafından davacıya satışı vaat edilen taşınmaz 
davalının tapu sicilinde kendi adına kayıtlı bir taşınmaz olmadığı, davalı-
nın davadışı arsa sahibi kişiyle usulüne uygun şekilde noterde düzenleme 
şeklinde yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile yapacağı inşaat nede-
niyle kendine düşecek bağımsız bölümlerden biri olduğu anlaşılmakta-
dır. Bu durumda davalı tarafından davacıya gayrimenkul satış vaadinde 
bulunulmamakta ancak davalının sahip olduğu devir ve tescil etme hakkı 
bir şahsi hak olarak davacıya devredilmektedir. Böyle bir devir sözleş-
mesi şekil şartına bağlı olmadığından taraflar arasındaki yazılı sözleşme 
geçerlidir. 

Mahkemece davanın bu yönü üzerinde durulup davacının talepleri de-
ğerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi 
doğru olmamıştır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, vekili Yargı-
tay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 1.350,00 
TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 
peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 05/12/2018 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.
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ANTREPODA BULUNAN EŞYA • SU TAŞMASI 
•

MÜCBİR SEBEP

ÖZET: Davalının işleteni olduğu antrepoda bu-
lunan eşyanın su altında kalarak zayi olmasını 
mücbir sebep niteliğindeki yağış ve gölet taşma-
sı sonucunda gerçekleştiği dikkate alındığında 
davalının mücbir sebepten dolayı söz konusu 
hasardan sorumlu olmadığı kabul edilmelidir.
Bu olayda antreponun kaçak yapı olması, davalı-
nın işletme ruhsatının bulunmaması sonucu de-
ğiştirmez. Zira mücbir sebep davalıya atfedilecek 
kusur ile zarar arasındaki illiyet bağını kesmiştir.
Y. 19. HD E. 2017 / 4331 K. 2019 / 2667 T. 17.04.2019

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında yapılan sözleşme gereğince 
davalının deposuna yerleştirilen müvekkiline ait emtianın sel basması so-
nucu kullanılamaz hale geldiğini, malların bedelinin 566.372.58 TL.olup, 
dava dışı sigorta tarafından zararın 396.600 TL.sinin ödendiğini, bakiye 
kısmın davalıdan tahsili için yapılan icra takibinin haksız itiraz nedeniyle 
durduğunu ileri sürerek itirazın iptaline, % 40 tazminata karar verilmesi-
ni talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, B.K.nun 117/1.maddesinde "Borçluya isnat olunamayan 
haller münasebetiyle borcun ifasının mümkün olmaması durumunda 
borcun sâkıt olacağının belirtildiğini, davacının mallarının sel basması 
sonucu zayi olmasının mücbir sebep altında gerçekleşmesinden dolayı 
müvekkiline sorumluluk yüklenemeyeceğini belirterek davanın reddine 
karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda davacıya ait 
emtianın davalının antreposunda saklandığı sırada meydana gelen sel fe-
laketi nedeniyle kullanılamaz hale geldiği, bu durumun mücbir sebepni-
teliğini taşıdığı, davalının bu zarardan sorumlu tutulamayacağı, davanın 
ispatlanamadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş, hükmün davacı ve-
kili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 12.02.2014 tarihli ve 
2013/15799 Esas- 2014/2833 Karar sayılı ilamı ile; ‘’Davacı taraf, zara-
rın meydana gelmesinde davalının kusurlu olduğunu belirterek bu yönde 
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dava dışı ... Sigorta A.Ş. tarafından davalı aleyhine açılan rücuen tazmi-
nat davasını delil olarak göstermiş ve dosyaya Bakırköy 7.Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nin .... Esas, .....Karar sayılı kararını ibraz etmiştir. İncelenen 
kararda davalı şirketin 818 sayılı B.K.nun 474.maddesi gereğince sorum-
lu olduğu ve ayrıca deponun yapı ruhsatı ve iskan belgesi bulunmadığı, 
bu nedenle davalının sorumluluğunu ortadan kaldıracak mücbir sebebin 
olmadığı, davalının sigorta şirketine vermiş olduğu zarardan sorumlu ol-
duğu gerekçesiyle dava kabul edilmiştir. Bu durumda mahkemece güçlü 
delil teşkil eden Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı, B.K.
nun 474.maddesi gözetilerek davacının bilirkişi raporu ve ek rapora yap-
tığı itirazlar değerlendirilip yeni bir bilirkişi kurulundan rapor alınarak 
ve uygun sonuç dairesinde bir karar verilmek gerekirken, eksik inceleme 
ile yazılı şekilde hüküm kurulması usulsüzdür.’’ şeklindeki gerekçeyle bo-
zulmuştur. 

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde benim-
senen bilirkişi raporuna göre, davacının, davalının işleteni olduğu antre-
poda bulunan emtialarının tamamen su altında kalarak zayi olmasının 
mücbirsebep niteliğindeki yağış ve gölet taşması sonucu gerçekleştiği, 
antreponun kaçak yapı niteliğinde olması, davalının işyeri açma ve ça-
lışma ruhsatının bulunmaması şeklindeki davalıya atfedilebilecek kusur 
ile oluşan zarar arasındaki illiyet bağının mücbir sebeple kesildiği, bu 
durumda davalı şirketin davacının oluşan zararından sorumlu tutulama-
yacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili 
tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusun-
da inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir 
isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş 
olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı ve-
kilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının 
reddi gerekmiştir.

2-Davanın tamamen reddine karar verildiğine göre, peşin yatırılan har-
çtan maktu harcın çıkarılarak bakiye harcın talep edilmesi halinde dava-
cıya iadesine karar verilmesi gerekirken “...davalıdan tahsiline’’ şeklinde 
hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Ne var ki, bu yanlışlığın gideril-
mesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 HMK’nın 
geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nın 438/7. maddesi uya-
rınca hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.
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SONUÇ

 (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz iti-
razlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının 
2. nolu bendinin tamamen çıkarılarak yerine “Bu karar nedeniyle alın-
ması gereken 31,40 TL ret harcı peşin harçtan indirilerek geriye kalan 
1.925,05 TL harç bedelinin karar kesinleştiğinde ve talebi halinde dava-
cıya aidesine’’ cümlesinin yerleştirilerek hükmün düzeltilmiş bu biçimiyle 
ONANMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 
17/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

SİTE OLUŞUMU • GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Kat mülkiyeti tesis edilmiş olsa da Kat 
Mülkiyeti Kanunu'nun 66 ve devamı maddelerin-
de öngörülen toplu yapı sistemine geçilmemiş 
olduğundan Sulh Hukuk Mahkemesinde açılma-
mış olan dava görev yönünden reddedilmelidir.
Y. 20. HD E. 2019 / 945 K. 2019 / 3614 T. 23.05.2019

Davacı dava dilekçesi ile davalı, davacı kooperatifin yöneticisi olduğu si-
tede ..... nolu dükkanın sahibi olduğunu, ..... Müdürlüğünün 2010/18722 
sayılı dosyası ile davalı hakkında başlatılan takibe, davalının itirazın hak-
sız olduğunu, Kat Mülkiyeti Kanununa göre yönetilen sitenin işletilmesi, 
güvenliğin sağlanması, temizliği, personel maaşları ve bunun gibi giderler 
aidatlardan karşılandığı, aidatlarını ödemeyerek tüm kat maliklerini ve 
site yönetimini zora soktuğunu,..... sayılı dosyasına yapılan itirazın ip-
taline, 1747,98 TL ferileri için takibin devamına, aylık % 5 faizin işletil-
mesine, borçlu tarafın % 40'dan az olmamak üzere kötü niyettazminatı 
ödemesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece ..... ada/parsel 44/1 kat mülkiyeti tesis edilen ana yapıda 
kat mülkiyeti tesis edildiği ve davalıya ait bağımsız bölümlerin kayıtla-
rının gönderildiği.....yazısına göre toplu yapıya geçildiğine dair bir kayıt 
olmadığı tespit olunduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine 
karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici ne-
denlere göre davaya konu sitenin birden fazla parsel üzerine kurulu ol-
duğu ve henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği anlaşıldığından görevsiz-
lik kararı doğru görülerek, yerinde görülmeyen temyiz itirazının reddi ile 
usûle ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin 
alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına 23/05/2019 günü oy 
birliği ile karar verildi.
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SİTELER • GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Birden fazla parsel üzerinde kurulan site-
de toplu yapı yönetimine geçildiği tespit edilirse 
kat mülkiyeti hükümleri, geçilmediği tespit edi-
lirse genel hükümler geçerli olacağından uyuş-
mazlığa bakacak olan mahkeme de bu duruma 
göre belirlenecektir.
Y. 20. HD E. 2019 / 3443 K. 2019 / 5570 T. 07.10.2019

Dava dilekçesinde; ortak gider alacaklarının tahsili için davalı aleyhine 
...... 6. İcra Müdürlüğünün ..... Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldı-
ğı, davalının takibe itirazı sonucu takibin durduğu, itirazın iptali, takibin 
devamı, davalı aleyhine % 40'dan aşağı olmamak üzere icra inkar ve kötü 
niyettazminatı istenilmiştir.

Mahkemece; dosyada mevcut sözleşme örneğine göre davaya konu ta-
şınmazın maliki olan davalının KMK'nın 20. maddesi gereğince ana taşın-
mazın tüm giderlerine katılmakla yükümlü olup bu borcundan kaçınması 
mümkün değildir, dolayısıyla hükme esas alınabilecek nitelik ve objek-
tiflikte bulunan bilirkişi raporuna göre taleple bağlılık kuralı da dikkate 
alınarak ve davalı kat maliki olup ortak giderleri bilebilecek durumda ol-
duğu gerekçesiyle davanın kabulüne; davalının ...... 6. İcra Müdürlüğünün 
2014/14480 E. sayılı dosyasına yapmış olduğu iptaline, takibin kaldığı 
yerden devamına, asıl alacağın % 20'si oranında icra inkartazminatının 
davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı ve-
kili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ortak gider alacaklarının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine 
itirazın iptali istemine ilişkindir.

Görev konusu kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece yargılamanın her 
aşamasında kendiliğinden görülmesi gerekir. Dosyadaki bilgi ve belgeler-
le yönetim planının incelenmesinden; davaya konu sitenin birden fazla 
parsel üzerinde kurulu olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Ayrıca, Dai-
remizin 04.02.2019 tarihli iade kararındaki “davacı Kayseri ..... Yöneti-
minin hangi parsel ya da parsellerin yönetimini üstlendiği hakkında taraf 
bilgisine başvurularak gerekli açıklamaların yaptırılması" kısmına ilişkin 
olarak da davacı vekilinin dilekçesindeki ....i Konutları Site Yönetiminin 
birden fazla parselin yönetimini üstlendiği belirtilmişse de iade kararı-
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mızdaki davacı.... 7. Etap Site Yönetiminin hangi parsellerin yönetimi-
ni üstlendiği tam olarak açıklığa kavuşturulmamış olup mahkemece bu 
konu tereddüt yaratmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmalıdır.

Bu nedenle, öncelikle ilgili tapu müdürlüğünden tüm tapu kayıtları 
istenilerek 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanabilmesi için dava 
konusu taşınmazın tek parsel üzerinde kurulmuş bulunması ve üzerinde 
kat mülkiyeti tesis edilmiş olması, tek parsel üzerinde kurulmuş olmakla 
birlikte, henüz kat mülkiyeti tesis edilmemiş bulunan ve ancak; kat irti-
fakı tesis edilmiş bulunan anataşınmazlarda inşaatın fiilen tamamlanmış 
olması ve en az 2/3'ünün fiilen kullanılmaya başlanmış olması gerekir. Bu 
durumda, iki şartın aynı anda oluşması gerekir. Yani, kat irtifaklı ana-
taşınmazın inşaatının tamamen bitirilmiş olması ve aynı zamanda en az 
2/3'ünde fiilen iskan edilmiş olması gerekir.

Birden fazla parsel üzerinde kurulmuş bulunan sitelerde ise Kat Mül-
kiyeti Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 5711 sayılı Kanunun 22. 
maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanununun 66 ve devamı maddelerinde dü-
zenlenen Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler uyarınca, tapu da ilgili 
bağlantının sağlanıp sağlanmadığının araştırılması, Kat Mülkiyeti Kanunu 
bakımından sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediğinin anlaşılma-
sı halinde; uyuşmazlıkta kat mülkiyeti hükümlerinin değil, genel hüküm-
lerin uygulanması gerekeceğinden görev hususunda bir karar verilmesi 
gerekmektedir. 

5711 sayılı Kanunun 22. maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanununun 66 ve 
devamı maddelerinde düzenlenen Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler 
uyarınca, birden fazla parsel üzerinde kurulu olan sitede toplu yapı yö-
netimine geçildiği tespit edilirse kat mülkiyeti hükümlerinin, geçilmediği 
anlaşılır ise de uyuşmazlıkta kat mülkiyeti hükümlerinin değil, genel hü-
kümlerin uygulanması buna bağlı olarak görev hususunun da genel hü-
kümler uyarınca belirlenmesi gerekeceğine dikkat edilmelidir.

Hukukî uyuşmazlıklarda asliye hukuk mahkemelerinin görevi asıl, 
sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır. Özel bir kanun hükmü 
ile açıkça sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava 
ve işler asliye hukuk mahkemesinde görüleceğinden, öncelikle görev hu-
susunun değerlendirilmesi gerektiği düşünülmeden yazılı şekilde karar 
verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz 
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itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde 
iadesine 07/10/2019 günü oy birliği ile karar verildi.

KAT MÜLKİYETİ • YETKİLİ MAHKEME

ÖZET: Kat Mülkiyeti Kanunu'nun uygulanma-
sından doğan tüm davalarda kat mülkiyeti veya 
kat irtifakı kurulu ana taşınmazın bulunduğu yer 
mahkemesi yetkilidir.
Bu kural kamu düzeniyle ilgili olup emredici ni-
teliktedir.
Y. 20.HD E. 2019 / 5028 K. 2020 / 777 T. 17.02.2020

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin Ankara Turkuaz Vadi-
si Toplu Konutlarındaki B-2 40 nolu (B2-5 blok 19 nolu konut) konutu 
TOKİ ile yaptığı sözleşme neticesinde satın aldığını, satın aldıktan sonra 
konuttaki eksiklikler ve iskan ruhsatının alınmamasından dolayı konutu-
nu 2012 yılında teslim alabildiğini, ancak müvekkilinin oturmadığı konut 
için aidat ödemek zorunda bırakıldığını, Ankara 6. İcra Müdürlüğünün 
2012/4494 Esas sayılı dosyasına kayden müvekkili aleyhine icra takibi 
yapıldığını ve paranın tahsil edildiğini beyan ederek; anahtar teslim sure-
tiyle teslimi yapılmayan konut ile ilgili olarak müvekkilinden tahsil edilen 
aidat 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 yükseltmiş-
tir. 

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; ana taşınmazın Ankara ili, Etimesgut ilçesinde bulun-
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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 irtifakıkuru-
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 aşamasında 
istek olmaksızın gözetilir. Belirtilen yetkinin kesin yetki 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.

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 DAİRESİ

İŞ KAZASI • MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT 
•

 VEKALET ÜCRETİ 

ÖZET: Davalı lehine manevi tazminatın reddedi-
len kısmı üzerinden nispi vekalet ücretine hük-
medildiği ancak bu ücretin davacı yararına hük-
medilen nispi vekalet ücretini geçtiği anlaşılmış 
olup, bu durum bozma nedenidir. 
Y. 21. HD E. 2020/481 K .2020/2693 T. 23.06.2020  

KARAR

A) Davacı İstemi;

Davacı dava ve ıslah dilekçesi ile toplamda 35.939,42 TL maddi, 
90.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabı;

Davalı taraf davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

C) İlk Derece Mahkemesi Gerekçesi ve Kararı:Davacının 12/08/2010 
tarihinde geçirdiği iş kazası sonucunda % 7,3 oranında sürekli iş göre-
mezliğe uğradığı, hükme esas alınan 18/02/2013 tarihli kusur raporun-
da davalı işveren şirketin %80 oranında, davalı şirketin işçisi dava dışı 
Serhat Hotlu % 10 oranında, kazalı işçinin % 10 oranında kusurlu ol-
duğunun bildirildiği, hesap bilirkişisi tarafından düzenlenen 26/10/2017 
tarihli bilirkişi raporunda, tarafların kusur oranı, maluliyet oranı, kurum 
tarafından yapılan ödemeler ve dosya kapsamı nazara alınarak davacı 
kazalının 39.08,28 TL maddi zararının olduğunun tespit edilerek mah-
kemece -taleple bağlı olarak- davanın kabulüne, maddi tazminat talebi 
açısından fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmasına ve manevi tazminat 
talebi açısından ise takdiren 50.000,00 TL manevi tazminat takdir edildi-
ği gerekçesiyle davanın kısmen kabulune karar verilmiştir.

D) Bölge Adliye Mahkemesi Gerekçesi ve Kararı:

Kazanın meydana geldiği tarih ve %7,3 işgöremezlik oranı da dikkate 
alındığında takdir olunan manevi tazminat miktarının dosya kapsamına 
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göre fahiş olduğu anlaşılmakla, davalı vekilinin sair istinaf sebeplerinin 
yerinde olmadığı, manevi tazminata yönelik istinaf sebebinin ise yerinde 
olduğu, anlaşılmakla, HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mah-
kemesinin kararının kaldırılmasına, 35.939,42-TL maddi tazminatın, 
10.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 12/08/2010 tarihinden 
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalıdan alınarak davacıya veril-
mesine, maddi tazminat açısından fazlaya ilişkin hakların saklı tutulma-
sına karar verilmiştir.

E) Temyiz Nedenleri:

Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; davacının yara izinin yüzünde 
olduğunu bu nedenle hükmedilen manevi tazminatın az olduğunu, ayrıca 
manevi tazminat davalarında karşı vekalet ücretinin asıl vekalet ücretini 
geçemeyeceğini beyanla kararın bozulmasını talep etmiştir. 

F) Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe;

Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici 
nedenler ile temyiz kapsam ve nedenlerine göre davacının aşağıdaki ben-
din kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
Dava 12/08/2010 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu % 7,3 oranın-
da sürekli iş göremezliğe uğrayan davacının maddi ve manevi zararlarının 
karşılanması istemine ilişkindir.Bölge Adliye Mahkemesince, maddi taz-
minat isteminin kabulü, manevi tazminat isteminin ise kısmen kabulü ile, 
35.939,42-TL maddi, 10.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden 
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı tarafa 
verilmesine maddi, tazminat açısından fazlaya ilişkin talebin saklı tutul-
masına karar verilmiştir.Dosya kapsamından 26/09/2019 tarihli kararda 
sair yönlerinde bir hata bulunmamakla birlikte, karar tarihinde yürür-
lükte bulunan AAÜT’nin 10. Maddesinde, manevi tazminat davalarında 
avukatlık ücretinin, hüküm altına alınan miktar üzerinden nispi olarak 
hesaplanacağı, davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili ya-
rarına hükmedilecek nispi vekalet ücretinin, davacı vekili lehine belirle-
nen ücreti geçemeyeceği düzenlenmiştir.Somut olayda; davalı vekili lehi-
ne manevi tazminatın reddedilen kısmı üzerinden nispi vekalet ücretine 
hükmedildiği ancak bu ücretin davacı vekili yararına hükmedilen nispi 
vekalet ücretini geçtiği anlaşılmış olup, bu durum bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeni-
den yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HMK’nun 370/2. maddesi 
uyarınca hüküm bozulmamalı düzeltilerek onanmalıdır.
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SONUÇ 

Yukarıda yapılan açıklama gereğince: Hükmün vekalet ücretlerinin tes-
pitine ilişkin B. fıkrasının 8. bendinin çıkartılarak yerine: Davalı kendini 
vekille temsil ettirdiğinden, manevi tazminat talebi açısından, red edilen 
kısma göre yürürlükte bulunan A.A.Ü.T tarifesinin 10. Maddesinin 1, 2 
ve 4. Fıkraları gereğince hesap edilen 2.725,00 TL vekalet ücretinin, da-
vacıdan alınarak davalıya verilmesine, ” hükmünün karara yazılmasına 
ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, temyiz harcının 
istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 23/06/2020 gününde oy bir-
liğiyle karar verildi.

İŞ KAZASI • MANEVİ TAZMİNAT • TEMERRÜT 

ÖZET: Temyizin kapsam ve nedenleri dikkate 
alındığında, maddi tazminatın belirlenmesine ve 
manevi tazminat miktarının takdirine ilişkin karar 
isabetlidir. Ancak davalı açısından hüküm altına 
alınan tazminatlara uygulanacak faizin başlangı-
cında hataya düşülmüştür. Sigortacının temerrü-
de düştüğü hallerde faiz başlangıç günü temer-
rüt tarihi olup, hak sahiplerinin sigortacıyı dava 
tarihinden önce temerrüde düşürdüğü kanıtlana-
maz ise sigortacının faiz yükümlülüğü dava tari-
hinden başlar. 
Y. 21. HD E. 2020/1148 K. 2020/2687 T. 23.06.2020

A) Davacılar İstemi;

Davacılar vekili dava ve ıslah dilekçesi ile toplamda eş için 128.118,48 
TL maddi, 100.000,00 TL manevi, çocuk için 38.355,05TL maddi, 
70.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep ve dava et-
miştir

B) Davalı Cevabı;

Davalı taraflar davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

C) İlk Derece Mahkemesi Gerekçesi ve Kararı:Davacılar murisinin 
28/12/2013 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucunda vefat ettiği, hükme 
esas alınan kusur raporunda dava dışı araç şoförü ...’ın %40 oranında, 
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davalı ... İnşaat A.Ş’nin %30 oranında, dava dışı ...’ın %30 oranında ku-
surlu, davalı ... Enerji A.Ş’nin kusursuz sorumlu, kazalı müteveffanın ise 
kusursuz olduğunun bildirildiği, hesap bilirkişisi tarafından düzenlenen 
17/10/2018 tarihli bilirkişi raporunda, tarafların kusur oranı, kurum ta-
rafından yapılan ödemeler ve dosya kapsamı nazara alınarak davacı eşin 
128.118,48 TL, davacı çocuğun 38.355,05 TL maddi zararının olduğu-
nun tespit edilerek mahkemece bu tutarlara hükmedildiği, takdiren dava-
cı eş için 50.000,00 TL, davacı çocuk için 35.000,00 TL manevi tazminat 
takdir edildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulune karar verilmiştir.

D) Bölge Adliye Mahkemesi Gerekçesi ve Kararı:

İş kazası tarihi, iş kazasının gerçekleşme biçimi, iş kazasının meyda-
na gelmesinde davacılar murisinin kusursuz olması, davacıların sosyal 
ve ekonomik durumu, davacıların bu ölüm olayı nedeniyle çektiği ve çe-
keceği üzüntü, ülkenin ekenomik koşulları, davalı işverenin mali duru-
mu, paranın satın alma gücü, 22/06/1966 gün 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme kararında belirtilen ilkeler ve hak nesafet kuralları gözönün-
de tutularak, mahkemece manevi tazminat miktarının az takdir edildi-
ği anlaşılmakla manevi tazminatın eş için 80.000,00 TL, çocuk için ise 
50.000,00 TL olarak hükmedilmesinin hakkaniyete uygun olacağı ka-
naatine varılmış, ayrıca sigorta poliçesindeki teminat miktarının %25’i 
oranında manevi tazminatında poliçe kapsamında kaldığından davalı ... 
şirketinin manevi tazminattan sorumlu tutulması gerekirken bu yönden 
davanın reddinin hatalı bulunduğunu, sonuç olarak davalıların istinaf is-
teminin esastan reddine, davacının istinaf isteminin ise esastan kabulüne 
karar verilmiştir.

E) Temyiz Nedenleri:

Davalılar ... ve ... Enerji vekili temyiz dilekçesinde özetle: Hesaplamının 
müteveffanın gerçek çıplak ücreti yerine fazla çalışma ve hafta tatili çalışma 
ücreti eklenmiş ücreti üzerinden yapılmasının hatalı olduğunu, ilk alınan 
bilirkişi raporuna göre davacılara aracın zorunlu trafik sigorta şirketi ta-
rafından yapılan ödeme tarihi itibariyle yapılan ödemeler dikkate alındı-
ğında karşılanmamış zararı bulunmadığını, olayın meydana gelmesinde 
kusurları bulunmadığını, manevi tazminat miktarlarının fazla olduğunu 
beyanla kararın bozulmasını talep etmiştir. 

Davalı ... Sigorta vekili temyiz dilekçesinde özetle; aynı kazada 8 kişi 
vefat ettiğinden öncelikli olarak garameten taksim hususunun değerlendi-
rilmesi gerektiğini, kaza sebebiyle kendilerince ve ... Sigorta A.Ş. tarafından 
kazazedelerin destek görenlerinin bir kısmına belli başlı ödemeler yapıl-
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dığını, müvekkil şirketin konu poliçeden kaynaklı azami sorumluluğunu 
belirleyen teminat limiti kaza başı 1.000.000 USD ile sınırlı olduğunun 
gözetilip, yapılan ödemeler düşüldükten sonra bakiye teminatın belirlen-
mesi ve garameten paylaştırma yapılmasını,kazazedenin dava dışı destek 
görenlerinin paylarının ayrılmadığını, tarafların kusur durumlarındaki 
çelişkinin giderilmediğini, manevi tazminatın fazla olduğunu ve tazminat 
miktarlarından sigorta şirketi olarak kaza tarihinden itibaren sorumlu 
tutulmalarının hatalı olduğunu beyanla kararın bozulmasını talep etmiştir. 

F) Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe;

Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici 
nedenler ile temyiz edenin sıfatına, temyiz kapsam ve nedenlerine göre, 
davalılar ... ve ... Enerji A.Ş.‘nin tüm, davalı ...Ş. nin aşağıdaki bendin 
kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
Dava, sigortalının iş kazası sonucunda vefatı nedeniyle yakınlarının mad-
di ve manevi zararlarının giderilmesi ile defin gideri istemine ilişkindir.
Bölge Adliye Mahkemesince, maddi tazminat isteminin kabulü, manevi 
tazminat isteminin ise kısmen kabulü ile, davacı eş ...için 128.118,48 TL 
maddi, takdiren 80.000,00 TL. manevi, çocuk ... için ise 38.355,05 TL 
maddi, takdiren 50.000,00 TL manevi tazminatın 28/12/2013 olay tari-
hinden itibaren davalılardan yasal faiziyle birlikte müştereken ve müte-
selsilen alınarak davacılara verilmesine (sigorta şirketi poliçe kapsamıyla 
sorumlu olmak üzere) karar verilmiştir. 

Temyizin kapsam ve nedenleri dikkate alındığında, maddi tazmina-
tın belirlenmesine ve manevi tazminat miktarının takdirine ilişkin karar 
isabetlidir. Ancak davalı ... açısından hüküm altına alınan tazminatlara 
uygulanacak faizin başlangıcında hataya düşülmüştür. Sigortacının te-
merrüde düştüğü hallerde faiz başlangıç günü temerrüt tarihi olup, hak 
sahiplerinin sigortacıyı dava tarihinden önce temerrüde düşürdüğü ka-
nıtlanamaz ise sigortacının faiz yükümlülüğü dava tarihinden başlar. Hal 
böyle olunca hüküm altına alınan tazminatlara uygulanacak faizin dava 
tarihi yerine, hükümdeki gibi dava tarihinden öncesine götürülmesi usule 
ve yasaya aykırı olup bu durum bozma nedenidir.Ne var ki, bu yanlışlığın 
giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HMK’nun 
370/2. maddesi uyarınca hüküm bozulmamalı düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ 

Yukarıda yapılan açıklama gereğince:  Hükmün B. fıkrasının 1. bendi-
nin çıkartılarak yerine: “1-Davanın Kısmen Kabulüne,
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a.Davacıların maddi tazminat istemlerinin kabulu ile; 17/10/2018 ta-
rihli bilirkişi raporunda hesaplaması yapılan B bölümündeki davacı ... 
yönünden 128.118,48 TL davacı N. yönünden 38.355,05 TL maddi taz-
minatın (Davalı ...Ş.’nin poliçe limiti ile sorumlu olmak ve faiz 29/02/2016 
dava tarihinden başlatılmak üzere) 28/12/2013 tarihinden itibaren işleye-
cek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alına-
rak davacılara verilmesine,

b.Davacıların manevi tazminat isteminin kısmen kabulu ile; duyulan 
acı ve yoksunluk sosyo ekonomik durum, kusur oranları nazara alınarak 
davacı eş için 80.000 TL çocuk için 50.000 TL manevi tazminatın (Davalı 
...Ş.’nin poliçe limiti ile sorumlu olmak ve faiz 29/02/2016 dava tarihin-
den başlatılmak üzere) 28/12/2013 olay tarihinden itibaren davalılardan 
yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara ve-
rilmesine “ tarih ve sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜ-
ZELTİLEREK ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan 
... Sigorta A.Ş.’ne iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalılardan ... 
Enerji - Elektrik Elektronik San Ve Tic. A.Ş. ile ... İnşaat Turizm Sanayi 
Ve Tic. A.Ş.’ne yükletilmesine, 23/06/2020 gününde oybirliğiyle karar ve-
rildi.
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İŞ KAZASINDA VEFAT • MANEVİ TAZMİNAT 

ÖZET: Manevi tazminatın belirlenmesinde Yargıç 
takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları 
tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın 
satın alma gücü, tarafların kusur durumu ola-
yın ağırlığı olay tarihi gibi özellikleri göz önün-
de tutması, bunun yanında olayın işverenin işçi 
sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeterince alın-
mamasından kaynaklandığı da gözetilerek geli-
şen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin 
duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda 
manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği açıkça 
ortadadır. (HGK 23.6.2004, 13/291-370) Bu ilkeler 
gözetildiğinde, davacılar anne ve baba yararına 
hükmedilen 65.000,00‘er TL. manevi tazminatlar 
azdır. 
Y. 21. HD E. 2019/6125 K. 2020/2927 T. 30/06/2020 

Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve 
manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme 
bozma üzerine ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne ka-
rar vermiştir.Hükmün davacılar ile davalılardan ... ve ... vekili tarafından 
temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan 
sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, sonra işin gereği 
düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici 
nedenlerle temyiz kapsam ve nedenlerine göre; davalı ...’in tüm, davacı-
lar ile davalı ...’nün aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz 
itirazlarının reddine,2-Dava, sigortalının iş kazası sonucunda vefatı nede-
niyle yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine iliş-
kindir. Mahkemece, davacı annenin maddi tazminat isteminin reddine, 
davacı baba lehine 2.157,34 TL maddi, anne ve baba lehine 65.000,00’er 
TL manevi, kardeşler lehine 25.000,00’er TL manevi tazminat ödenme-
sine karar verilmiştir.Dosya kapsamından, 19/04/2012 tarihli iş kazası 
sonucu yaşamını yitiren müteveffa sigortalının kazanın meydana gelişin-
de herhangi bir kusurunun bulunmadığı anlaşılmaktadır.Gerek mülga 
BK’nun 47 ve gerekse yürürlükteki 6098 sayılı TBK’nun 56. maddesinde 
hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, 
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olayın özelliklerini göz önünde tutarak, ölenin yakınlarına da manevi taz-
minat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verebileceği 
öngörülmüştür. Hakimin manevi zarar adı ile ölenin yakınlarına 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 bırakılmış ise de 
hükmedilen tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü 
hafifletici olması gerekir.Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülke-
nin ekonomik koşulları tarafların sosyal ve ekonomik durumları paranın 
satın alma gücü, tarafların kusur durumu olayın ağırlığı olay tarihi gibi 
özellikleri göz önünde tutması, bunun yanında olayın işverenin işçi sağ-
lığı ve güvenliği önlemlerini yeterince alınmamasından kaynaklandığı da 
gözetilerek gelişen hukuktaki yaklaşıma da uygun olarak tatmin duygusu 
yanında caydırıcılık uyandıran oranda manevi tazminat takdir edilmesi 
gerektiği açıkça ortadadır. ( HGK 23.6.2004, 13/291-370) Bu ilkeler göze-
tildiğinde, davacılar anne ve baba yararına hükmedilen 65.000,00‘er TL 
manevi tazminatlar azdır.

3-Davalı ... 6001 sayılı Yasanın 12/2. maddesi gereğince harçtan muaf-
tır. Somut olayda adı geçen davalının yargılama harçlarından diğer dava-
lılarla birlikte sorumlu tutulması hatalı olmuştur.Mahkemece bu maddi 
ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul 
ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.O halde davacıların ve davalı ... 
müdürlüğünün bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz har-
cının istek halinde temyiz eden davacılara iadesine, aşağıda yazılı temyiz 
harcının temyiz eden davalı ...’e yükletilmesine 30/06/2020 gününde oy-
birliğiyle karar verildi.



YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

YEREL MAHKEME KARARLARINDA TEMYİZ
• 

USULİ KAZANILMIŞ HAK İLKESİ

ÖZEL: Yerel mahkeme kararını tamamen veya 
kısmen temyiz etmemiş olan Yargıtay bozmasın-
dan sonra temyiz etmemiş olduğu hususları, yeni 
bir temyiz sebebi yapamaz.
Zira bu konuda karşı taraf lehine usuli kazanılmış 
hak olmuştur.
Y. 22.HD E. 2019 / 6068 K .2019 / 20563 T. 07.11.2019 

Davacı vekili, davacının 2002 - 2004 yılları arasında davalı şirketin ... 
şantiyesinde, 2004 - 2011 yılları arasında davalı şirketin ... şantiyesinde, 
2010 yılında 22 gün ... şantiyesinde ve bir süre de ... şantiyesinde çalış-
tığını, saati 5,5 USD ücret ile üç öğün yemek ve konaklama davalıya ait 
olmak üzere çalıştığını, davacının iş akdinin işveren tarafından ücretleri 
ödenmeden feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık 
izin alacağının tahsilini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. 

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlen-
dirilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, davalı vekilinin mah-
keme kararını temyiz etmesi üzerine Dairemizce; işçinin imzasını taşıyan, 
fesihten sonra düzenlenen ve savunma ile çelişmeyen, davaya konu hak-
ların sayıldığı ibranamelere değer verilmesi, salt miktar içermemiş oluşu 
ibranamenin geçersizliği sonucunu doğurmaması gerektiği, miktar içeren 
ibranamelerin ise makbuz olarak değerlendirilmesi gerektiği, tarafların 
ödeme belgelerine ilişkin itirazları ve davalının ödeme savunması ile ilgili 
belgelerin tümü birlikte değerlendirilerek sonucuna göre hüküm kurul-
ması gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ve araştırmayla karar ve-
rilmesinin bozmayı gerektirdiği, davacının son ücreti hususunda taraflar 
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arasında uyuşmazlık bulunduğu, dosya kapsamına ve 02.12.2010 tarihli 
sözleşmeye göre, davacının son ücretinin, Katar Riyali olarak belirlendi-
ğinin sabit olduğu, eldeki davaya uygulanacak mülga 818 sayılı Borçlar 
Kanunu’nun 83. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Yabancı para borcunun 
vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı, bu borcu vade veya fiilî ödeme 
günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini isteyebilir” hükmü dü-
zenlenmiş olup, davacının, ... Riyali ve Türk Lirası arasında tercih hakkı-
na sahip olduğu, alacağının ... Doları üzerinden hükme bağlanması tale-
binin yerinde olmadığı, bu halde, davacı taraftan, ... Riyali ve Türk Lirası 
arasında tercih hakkını kullanmasının istenilmesi ve neticeye göre sonuca 
gidilmesi gerektiği, mahkemece, anılan kanun hükmü gözardı edilerek, 
ihbar tazminatı alacağının ... Doları üzerinden hükme bağlanmasının 
hatalı olduğu belirtilerek bozulmasına karar verilmiştir.Bozma kararına 
uyan mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değer-
lendirilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazları yerinde değildir. 

2-Mahkemenin, Yargıtay’ın bozma kararına uyması ile bozma kararı 
lehine olan taraf yararına bir usuli kazanılmış hak doğar.Mahkemece, 
bozma öncesinde verilen ve bozma sonrasında verilen kararlarda her ne 
kadar hizmet süresi farklı görünse de sonuç itibariyle aynı miktarda kı-
dem ve ihbar tazminatına hükmedildiği, hizmet süresinin bozma kara-
rından önceki kararda 5 yıl 4 ay 11 gün olarak hesap edilip bu hususun 
davacı tarafından temyiz edilmediği anlaşıldığından bu husus davalı yö-
nünden usuli kazanılmış hak oluşturur. Ayrıca bozma kararından önce 
verilen mahkeme kararında fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmadığı halde 
bozma sonrası verilen kararda fazlaya ilişkin hakların saklı tutulduğu 
anlaşılmakla bu hususun usuli kazanılmış hak ilkesinin ihlali olduğu an-
laşılmış olup bu durum bozma sebebi ise de, ne var ki bu husus yeniden 
yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakeme-
leri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olu-
nan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438/7. 
maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun 
bulunmuştur. 
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SONUÇ: Temyize konu olan kararın hüküm kısmında yer alan 

“ 3- Davacının yıllık izin talebinin reddine, ihbar tazminatı konusunda 
fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulmasına, ” şeklindeki bendin hüküm-
den çıkartılarak yerine 

'' 3- Davacının fazlaya ilişkin taleplerinin ve yıllık izin talebinin reddi-
ne'' bendinin eklenmesine, kararın bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONAN-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
07.11.2019 gününde oybirliği ile karar verildi. 

FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMALAR
• 

İSPAT KOŞULU - FAZLA ÇALIŞMALARDA HESAP

ÖZET: Bir iş yerinde haftalık çalışma süresinin 
kırk beş saat altında olduğu yazılı delil ile ispat-
lanabilir.
Fazla çalışma hesabında; yarım saatten az olan 
süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler bir 
saat sayılarak değerlendirme yapılmalıdır.
Y. 22.HD E. 2016 / 28002 K. 2020 / 929 T. 22.01.2020

2-Taraflar arasında davacının fazla çalışma alacağına hak kazanıp ka-
zanmadığı hususu tartışmalıdır.Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu 
iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği 
ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bord-
ronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen 
fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.Fazla çalışmanın ispatı konu-
sunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş 
yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür 
yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş olduk-
ları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe 
bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada gözönüne alınabilir. İşçinin fii-
len 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 
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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 tanıkların anlatımlarına değer verilemez.
Fazla çalışmanın belirlenmesinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 68. maddesi 
uyarınca ara dinlenme sürelerinin dikkate alınması gerekir. Ayırca, “Faz-
la sürelerle çalışma” ve “fazla çalışma” birbirinden farklı kavramlardır.

Nitekim somut olayda, davacı dava dilekçesinde fazla çalışma ücreti ta-
lebinde bulunmuş olup, davalı şirket ile davacı arasında, haftalık çalışma 
süresinin kırkbeş saatten az olduğu yönünde düzenlenen bir iş sözleşme-
si olmadığından, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 41. maddesinde düzenlendiği 
şekilde davacının haftalık kırkbeş saati aşan çalışmaları fazla çalışma ka-
bul edilmelidir. Hal böyle olunca, mahkemece bu husus gözetilerek fazla 
çalışma ücreti alacağının belirlenmesi gerekirken ayrıca fazla süreli ça-
lışma ücreti alacağına da hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiş-
tir.Öte yandan; Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda çalış-
ma saatlerinin küsuratlı olarak ele alındığı görülmektedir. 4857 sayılı İş 
Kanunu'nun 41.maddesinin uygulanması açısından 06.04.2004 tarih ve 
25425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Fazla Çalış-
ma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği'nin 5/2.maddesine göre “Fazla 
çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten 
az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır” 
düzenlemesine yer verildiğinden, bilirkişinin bu hususta benimsediği he-
sap yönteminin sonucu itibariyle yerinde olup olmadığının davalı lehine 
usuli kazanılmış hak ilkesi de gözetilmek suretiyle değerlendirilerek fazla 
çalışma süresinin buna göre belirlenmesi gerekmektedir. 

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.01.2020 tari-
hinde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY BOZMASI • YEREL MAHKEME KARARI
•

USULİ KAZANILMIŞ HAK

ÖZET: Davacı tarafın tüm temyiz itirazlarının red-
dine karar verildiğine göre Yargıtay bozmasından 
sonra oluşturulan yeni hükümde bozmadan önce -
ki kararda hüküm altına alınan alacak miktarı aşı-
lamaz.
Zira bu konuda davalı taraf lehine usuli kazanıl-
mış hak oluşmuştur.
Cari hesap raporu borç doğuran bir belge olarak 
kabul edilemez.
Y. 22. HD E. 2020 / 208 K. 2020 / 1715 T. 05.02.2020

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının ücretlerinin 2007 yı-
lından başka kuruma nakladildiği tarihe kadar her ay 500,00 TL eksik 
ödendiğini, fazla mesai yaptığı halde karşılığının ödenmediğini, ulusal 
bayram ve genel tatil günlerinde ve hafta tatillerinde yapıtığı çalışmanın 
karşılığının ödenmediğini belirterek, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram 
ve genel tatil ücreti, hafta tatili çalışma ücreti ve ücret alacağı tareplerinin 
davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle davanın reddini savunmuştur.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Mahkemece. Yargıtay (Kapatılan) 7.Hukuk Dairesi’nin 26.10.2015 ta-
rihli bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın kıs-
men kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz Başvurusu: 

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere ve göre, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan tem-
yiz itirazları yerinde değildir.
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2-Bilindiği üzere; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda (keza 
mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda) "usuli ka-
zanılmış hak" kavramına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu 
kurum, davaların uzamasını önlemek, hukuki alanda istikrar sağlamak 
ve kararlara karşı genel güvenin sarsılmasını önlemek amacıyla Yargıtay 
uygulamaları ile geliştirilmiş, öğretide kabul görmüş ve usul hukukunun 
vazgeçilmez, ana ilkelerinden biri haline gelmiştir. Anlam itibariyle, bir 
davada, mahkemenin ya da tarafların yapmış olduğu bir usul işlemi ile 
taraflardan biri lehine doğmuş ve kendisine uyulması zorunlu olan hakkı 
ifade etmektedir.

Mahkemenin, Yargıtayın bozma kararına uyması ile bozma kara-
rı lehine olan taraf yararına bir usulikazanılmış hak doğabileceği gibi, 
bazı konuların bozma kararı kapsamı dışında kalması yolu ile de usu-
likazanılmış hak gerçekleşebilir. (Yargıtay İBK 9.5.1960 tarih 21/9, RG. 
28.6.1960-10537) Hükmün bir kısmının bozma kapsamı dışında bırakıl-
masının amacı bu kısımların doğru olduğunu belirlemek, bozmanın sınır-
larını çizmek ve bu şekilde usulü kazanılmış hakları oluşturup, korumak-
tır. Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün bozma kararının kapsamı 
dışında kalmış olan kısımları kesinleşir. Kesinleşmiş bu kısımlar, lehine 
olan taraf yararına usuli kazanılmış hak oluşturur (04.02.1959 gün ve 
13/5 sayılı YİBK).

Kazanılmış haklar hukuk devleti kavramının temelini oluşturan en 
önemli unsurlardandır. Kazanılmış haklarıortadan kaldırıcı nitelikte so-
nuçlara yol açan yorumlar Anayasanın 2. maddesinde açıklanan "Türkiye 
Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir" hükmüne aykırılık oluşturacağı 
gibi toplumsal kararlılığı, hukuksal güvenceyi ortadan kaldırır, belirsizlik 
ortamına neden olur ve kabul edilemez.

Usuli kazanılmış hakkın hukuki sonuç doğurabilmesi için; bir davada, 
ya taraflar ya Mahkeme ya da Yargıtay tarafından açık biçimde yapılmış 
olan ve istisnalar arasında sayılmayan bir usul işlemi ile taraflardan biri 
lehine doğmuş ve kendisine uyulması zorunlu olan bir hakkın varlığından 
söz edilebilmesi gerekir. 

Somut uyuşmazlıkta, 26.10.2015 tarihili bozma ilamında davacının 
tüm, davalının ise bozma ilamında belirtilen sebepler dışında temyiz iti-
razlarının reddine karar verilmiş ve davacının ücret alacağı talebi bakı-
mından mahkemenin gerekçesinde dayandığı cari hesap raporunun borç 
ikrarı içeren belge olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle davacının 
ücret alacağı bakımından iş yeri kayıtları üzerinde yeniden inceleme yapı-
larak karar verilmesi gerektiği yönünde bozma kararı verilmiştir. Bozma 
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ilamı doğrultusunda ise davacının ücret alacağı miktarının 7.140,15 TL 
olduğu tespit edilmiş ve mahkeme taleple bağlı kalarak 7.000,00 TL ücre 
alacağına hükmetmiş ise de bozma ilamında davacının tüm temyiz iti-
razlarının reddine karar verildiği anlaşıldığından ücret alacağının bozma 
öncesinde hüküm altına alınan miktar olan 6.095,01 TL yi aşar şekilde 
7.000,00 TL olarak hüküm altına alınması usuli kazanılmış hak ilkesinin 
ihlali mahiyetinde olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.02.2020 gününde 
oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YEREL MAHKEME KARARINI TEMYİZ ETMEYEN TARAF
•

 USULİ KAZANILMIŞ HAK

ÖZET: İhbar ve kıdem tazminatı istemlerini içeren 
davada iş sözleşmesinin haklı  nedenle feshe-
dildiğinin iş veren tarafından ispatlanmadığı ge-
rekçesiyle kıdem tazminatı talebinin kabul edilip 
ihbar tazminatına hükmedilmemiş olması isabet-
sizdir.
Bu durumda kıdem tazminatı kabul eden yerel 
mahkeme ilamının davalı tarafça temyiz edilme-
diği ve bu noktada davacı taraf lehine usuli ka-
zanılmış hak oluşturduğu dikkate alınarak davacı 
lehine ihbar tazminatına hükmedilmelidir.
Y. 22.HD E. 2016 / 29031 K. 2020 / 2005 T. 10.02.2020

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı neden bulunmaksı-
zın işverence feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile 
ödenmediğini iddia ettiği bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsili-
ne karar verilmesini talep etmiştir.
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Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının yıllık izne hak kazanmadığını, iş sözleşmesinin 
haklı nedenle feshedildiğini, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil 
ücretlerinin kendisine ödendiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece; toplanan delillere ve bilirkişi raporlarına göre, davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe: 

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki 
tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Taraflar arasında davacının ihbar tazminatına hak kazanıp kazan-
madığı hususu uyuşmazlık konusudur.

Somut olayda; davacı işçinin iş sözleşmesi İş Kanunu'nun 25/II-g mad-
de ve bendi gereğince feshedilmiş, davacı yanca feshin haklı nedene dayalı 
olmadığı iddiası ile kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının hüküm altı-
na alınması talep olunmuştur. Mahkemece; davacının iş sözleşmesinin 
haklı nedenle feshedildiğinin davalı işverenlikçe kanıtlanamadığı, haklı ve 
geçerli neden bulunmaksızın feshedildiği gerekçeleriyle davacının kıdem 
tazminatına hak kazandığı kabul edilmiştir. İş sözleşmesinin işverenlikçe 
haksız olarak feshedildiği kabul edilmesine karşın, gerekçesiz olarak ih-
bar tazminatı isteminin reddi isabetsizdir. Temyize konu kararın davalı 
yanca temyiz edilmediği anlaşılmakla, usuli kazanılmış hak ilkesi gözeti-
lerek ihbar tazminatı isteminin kabulü gerektiğinden, bu alacağın reddi 
yönünde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. 

3-Kabule göre ise; davalı lehine takdir edilen vekalet ücreti açısından, 
mahkemece uygulanan indirim haricinde reddedilen alacak miktarları ve 
hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 
13. maddesinin son fıkrasının gözetilmemesi hatalı olmuştur. 

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.02.2020 
gününde oybirliği ile karar verildi.
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YARGITAY KARARI • MADDİ HATA
• 

USULİ KAZANILMIŞ HAK

ÖZET: Maddi hata sonucunda oluşturulmuş Yar-
gıtay kararına uyulsa da usuli kazanılmış hak 
oluşmaz.
Y. 22.HD E. 2020 / 1239 K. 2020 / 5959 T. 08.06.2020

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davalıya ait işyerinde çalışmakta iken iş sözleşmesinin 
işverence haklı ve geçerli bir sebep bildirilmeden feshedildiğini, feshin 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde düzenlenen koşullara uygun 
olarak yapılmadığını ayrıca sendikal sebeple fesih yapıldığını ileri sürerek 
feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini, ayrıca işe 
iadenin mali sonuçları ile birlikte sendikal tazminat alacağının hüküm 
altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, feshin haklı ve geçerli sebebe dayandığını, davacı tarafça 
ileri sürülen sendikal sebep iddiasının gerçek dışı olduğunu savunarak 
davanın reddini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk derece mahkemesince, dava açıldıktan sonra davacının sosyal pay-
laşım sitesi üzerinden işverenehakaret ettiği bu nedenle işverence güven 
ilişkisinin sarsıldığı ve iş akdinin devamının beklenemeyeceği gerekçesiy-
le işe iadenin reddine, her ne kadar işe iadenin reddine karar verilmişse 
de feshin sendikal nedenli oluşunun anlaşılmasına göre de sendikal taz-
minatın kabulüne karar verilmiştir. 

İstinaf Başvurusu:

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, taraflar istinaf başvurusun-
da bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge Adliye Mahkemesince, feshin sendikal nedene dayanmasından 
dolayı davalının istinaf başvurusunun reddine; davacının istinaf başvu-
rusunun ise, iş sözleşmesinin işveren tarafından yazılı fesih bildirimin-
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de bulunulmaksızın feshedildiği, feshin geçerliliği açısından şekil şartına 
uyulmadığından mahkemece işe iade kararı verilmesi gerekirken dava-
cının iş akdinin feshinden sonra ortaya çıkan ve ceza yargılaması netice-
sinde de suçun unsurları oluşmadığından beraat kararı verilen olay ne-
deniyle işe iadenin reddine dair verilen kararın hatalı olduğu gerekçesiyle 
işe iade talebinin kabulüne karar verilmiş ve yeniden hüküm kurmuştur. 

Temyiz Başvurusu:

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10.02.1988 tarih 197/2-520 esas, 
1988/89 karar sayılı kararında, Yargıtay'ca temyiz incelemesinin yapıldı-
ğı sırada dosyada bulunan bir belgenin gözden kaçırılması, maddi hata 
nedeni olarak açıklanmıştır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kökleş-
miş içtihatları maddi hataya dayanan bozma ya da onama ilamının usuli 
kazanılmış hak oluşturmayacağı yönündedir (Yargıtay HGK. 17.01.2007 
gün, 2007/9-13 esas 2007/17 karar ve Yargıtay HGK. 25.06.2008 gün, 
2008/11-448 esas, 2008/454 karar).

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel 
Kurulunun 04.02.1959 gün ve ..... karar ve 09.05.1960 gün .......karar 
sayılı kararlarında açıklandığı üzere Yargıtay'ca maddi hata sonucunda 
verilen bir karara mahkemece uyulsa dahi usuli kazanılmış hakoluşmaz.

Dairemizin 17.10.2018 tarihli ve ....... karar sayılı bozma ilamında 
dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gere-
kirken maddi hataya dayalı olarak İlk Derece Mahkemesine gönderilme-
sine karar verildiği anlaşılmaktadır. 

Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesince incelenmesi gerekirken, bozma-
ya uyularak İlk Derece Mahkemesince tekrar esasa girilmek suretiyle yeni 
bir hüküm kurulması isabetli olmamıştır. 

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASI-
NA, dosyanın bozmadan sonraki esasın kapatılması ve HMK. nın 373/2. 
maddesindeki düzenleme uyarınca yargılamaya devam edilmesi için Böl-
ge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere İlk Derece Mahkemesine, gön-
derilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iade-
sine, 08.06.2020 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.
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YARGITAY BOZMASI • USULİ KAZANILMIŞ HAKLAR

ÖZET: Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün 
bozma kararının kapsamı dışında kalmış olan kı-
sımları kesinleşir. Bu noktada kesinleşmiş olan 
kısımlar lehine olan taraf yararına usuli kazanıl-
mış hak oluşturur.
Y. 22. HD E. 2020 / 2299 K. 2020 / 6537 T. 11.06.2020

2- Bilindiği üzere; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda (keza 
mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda) "usuli ka-
zanılmış hak" kavramına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu 
kurum, davaların uzamasını önlemek, hukuki alanda istikrar sağlamak 
ve kararlara karşı genel güvenin sarsılmasını önlemek amacıyla Yargıtay 
uygulamaları ile geliştirilmiş, öğretide kabul görmüş ve usul hukukunun 
vazgeçilmez, ana ilkelerinden biri haline gelmiştir. Anlam itibariyle, bir 
davada, mahkemenin ya da tarafların yapmış olduğu bir usul işlemi ile 
taraflardan biri lehine doğmuş ve kendisine uyulması zorunlu olan hakkı 
ifade etmektedir.

Mahkemenin, Yargıtayın bozma kararına uyması ile bozma kara-
rı lehine olan taraf yararına bir usulikazanılmış hak doğabileceği gibi, 
bazı konuların bozma kararı kapsamı dışında kalması yolu ile de usu-
likazanılmış hak gerçekleşebilir. (Yargıtay İBK 9.5.1960 tarih 21/9, RG. 
28.6.1960-10537) Hükmün bir kısmının bozma kapsamı dışında bırakıl-
masının amacı bu kısımların doğru olduğunu belirlemek, bozmanın sınır-
larını çizmek ve bu şekilde usulü kazanılmış hakları oluşturup, korumak-
tır. Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün bozma kararının kapsamı 
dışında kalmış olan kısımları kesinleşir. Kesinleşmiş bu kısımlar, lehine 
olan taraf yararına usuli kazanılmış hak oluşturur (04.02.1959 gün ve 
13/5 sayılı YİBK).

Somut olayda; Dairemizce kıdem tazminatının reddi gerektiğinden 
bozma yapılmasına rağmen, bozmadan önce Mahkemece hüküm altına 
alınan diğer alacaklar yönünden bozma yapılmamıştır. Bozma dışında 
kalan ve hüküm altına alınan alacaklar davacı lehine usuli kazanılmış hak 
oluşturur. Mahkemece bu yön gözetilmeden, bozma dışı kalan alacaklar 
yönünden de ret kararı verilmesi davacı lehine oluşan usulikazanılmış 
hakka aykırı olup hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir. 
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SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.06.2020 tari-
hinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

ANTREPODA BULUNAN EŞYA • EŞYA BASKINI 
•

 MÜCBİR SEBEP

ÖZET: Dava konuşu antreponun bakımında bir ek -
siklik yada bozukluk bulunmadığı dikkate alındı-
ğında sel baskını mücbir sebep oluşturduğu ka-
bul edilerek antrepoda bulunan eşyada meydana 
gelen zarardan antrepo sahibinin sorumlu olma-
dığı sonucuna varılmalıdır.
Y. 23. HD E. 2017 / 64 K. 2020 / 1657 T. 10.03.2020

Davacı vekili, müvekkili şirkete...numaralı Nakliyat Sigorta Poliçesi ile 
sigortalı bulunan sigortalı... ... Ltd Şti firması ... gibi firmaların ürettiği 
otobüslerin ön ve arka tampon, tuvalet kabini gibi aksamlarını ürettiğini, 
bu kapsamın ithal ettiği malzemeleri gümrük işlemleri tamamlanıncaya 
kadar davalı şirkete ait antrepoda tutulduğu sırada sel sularının antrepo-
ya girmesi sonucunda bir kısım emtiada hasar meydana geldiğini, taşıma 
işinin davalı ...tarafından üstlenilmiş olup düzenlenmiş taşıma senedi ve 
navlun faturası taşıma işini üstlendiğini gösterdiğini, davalı firmaya ait 
antrepoda bulunan emtialarda meydana gelen hasarın, davalı tarafından 
da imzasının bulunduğu tutanaklar ile sabit olduğunu, müvekkili şirket 
sigortalısı tarafından yapılan hasar ihbarı sonrasında sigortalının zara-
rının karşılandığını, sigortalısına 18.035,41 EUR ödeyen müvekkili şir-
ketin TTK 1472. madde hükmü gereğince sigortalasının haklarına halef 
olduğunu belirterek, 18.035,41 EUR ödeme tarihinde Türk Lirası karşı-
lığı 42.238,93 TL lik rücuen tazminat alacaklarının ödeme tarihinden ( 
06/12/2012 ) itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, 
yargılama harç ve giderlerinin, vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, müvekkili şirketin ticari unvanından da anlaşılacağı üze-
re sadece antrepo işi yapmakta olduğunu, taşıma işi ile ilgili bir faaliyeti 
bulunmadığını, bahsi geçen sel felaketinin mücbir sebepboyutlarını dahi 
aşan bir doğa olayı olduğunu, müvekkili şirketin zararının Çorlu 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 2012/250 D iş sayılı dosyasında alınan bilirkişi 
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raporuna göre 702.127,75 TL olmasına rağmen oluşan zararın çok daha 
büyük olduğunu, 22-24 Ekim 2012 tarihlerinde ... bölgesinde yaşanan sel 
ve su baskını sebebiyle oluşan hasarın mücbir sebep olduğunu belirterek, 
mücbir sebep nedeni ile müvekkili şirketin sorumluluğuna gidilemeyeceği 
göz önüne alınarak usul, yasa ve Yargıtay içtihatlarına aykırı davanın red-
dine karar verilmesini talep etmiştir. davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, iddia, savunma, dosya kapsamı ve bilirkişi raporuna 
göre, davaya konu emtialardaki zararın sel baskını nedeniyle oluştuğu, 
bilirkişilerce de ayrıntılı olarak belirtildiğinden oluşan sel baskınının ön-
görülemez ve kaçınılmaz bir olay olduğu, dava konusu antreponun ba-
kımında bir eksiklik bozukluk saptanamadığı, bu nedenle davalı tarafın 
özen yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair bir delil bulunmadığı, dolayısıyla 
meydana gelen sel baskının mücbir sebep olduğu, davacının davalıya rücu 
edemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin 
temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm temyiz itirazla-
rının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 
aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebli-
ğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 
10.03.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verild
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EBOLA VİRÜSÜ • SÖZLEŞMENİN İFASI 
•

MÜCBİR SEBEP

ÖZET: Ebola virüsü sebebiyle fuar tarihinin değiş-
tirilmesi mücbir sebep olarak kabul edilmelidir.
Y. 23. HD E. 2017 / 2148 K. 2020 / 2085 T. 16. 06.2020 

Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan 21.08.2013 tarihli fuar ka-
tılım sözleşmesine istinaden davalı şirkete 5 adet senet verildiğini, ayrıca 
davalı firmaya kredi kartından 6.000 TL peşin ödeme yapıldığını ancak 
davalı şirketin sözleşmede kabul ve taahhüt ettiği tarihte söz konusu fuarı 
organize etmediğini, sözleşmeye aykırı davranan davalının, bu hukuki ih-
lalin sonuçlarından kurtulabilmek için müvekkiline "başka ülke ve tarih-
te fuara katılması" şeklinde teklifte bulunduğunu, müvekkilince bu teklif 
reddedilerek nakit ödeme ile senetlerin iadesinin istenilmesine rağmen 
iadie edilmediklerini ileri sürerek, müvekkili şirketin davalıya borçlu ol-
madığının tespitiyle dava konusu senetlerin iptaline ve sözleşme nedeniy-
le ödenen 6.000 TL'nin ticari faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini 
talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili şirkete yapılan nakit ödemenin 5.899,20 TL 
olduğunu, ticari faizin yasal olmadığını, 21.08.2014 tarihli yazıyla Nijer-
ya'da ki ana organizatör tarafından müvekkiline fuar tarihinin değiştiğine 
dair bildirimin aktarılması, ertesinde, müvekkili şirket tarafından bu de-
ğişikliğin Ekonomi Bakanlığına 22.08.2014 tarihinde bildirdiğini, Nijer-
ya'da ki ana organizatörün işleri doğrultusunda fuar tarihinde değişiklik 
yapıldığını, müvekkiline atfedilebilecek herhangi bir kusurun bulunmadı-
ğını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; sözleşme-
nin 12. Maddesi de gözetilerek, davalı ile Ekonomi Bakanlığı arasındaki 
yazışmalarda ebola virüsü nedeniyle (mücbir sebep) ulusların fuarın ta-
rihinin değiştirildiği, dolayısıyla davalıdan kaynaklanan sebepten dolayı 
fuar tarihinin değişmediği gerekçesiyle davanın reddine dair verilen kara-
ra  yönelik davacı vekilinin istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mah-
kemesi 17. Hukuk Dairesince kabul edilerek, " davalının edimini elinde 
olmayan sebeplerle yerine getirmediği hususunda tereddütün bulunma-
dığı, Bakanlığın erteleme talebini uygun bulduğu hususunun davacıya ile-
tilmesi üzerine, davacının başka ülke ve tarihlerde fuara katılabileceğinin 
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teklif edildiği ancak davacının işlerinin yoğun olması nedeniyle planlanan 
fuara başka bir tarihte katılamayacağını bildirerek TBK'nın 136. Maddesi 
uyarınca sözleşmeden dönmüş olduğu, TBK'nın 137 ve 138. Maddeleri 
gözetilerek davacının farklı bir tarihte aynı ülkede veya başka bir ülkede 
düzenlenecek fuara katılmaya zorlanamayacağı, davacının ise düzenlene-
cek fuara katılacağı beklentisi ile herhangi bir masraf yaptığını da ileri 
sürmediğine göre sözleşmenin 9. Maddesi uyarınca davanın kısmen ka-
bulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesinin hatalı oldu-
ğu" gerekçesiyle yerel mahkeme kararının kaldırılması suretiyle davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Bu kez, davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı gerektirici sebeplere, delillerin 
takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm tem-
yiz sebepleri yerinde görülmemiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. 
Hukuk Dairesi kararına ilişkin davalı vekilinin tüm temyiz sebeplerinin 
reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda 
yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, Yargıtay duruşmasında 
vekille temsil olunan davacı yararına takdir olunan 2.540,00 TL duruşma 
vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, dosyanın ilk 
derece mahkemesine, kararın bir örneğininde İstanbul Bölge Adliye Mah-
kemesi 17. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 16.06.2020 tarihinde kesin 
olarak oy birliği ile karar verildi
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MAAŞ HACZİ • BİRDEN FAZLA HACİZDE SIRALAMA 

ÖZET: Maaş haczinde yapılan sıralamaya vaki 
muvazaa iddialarında genel muvazaada olduğu 
gibi ispat yükü davacıdadır.
Y. 23. HD E. 2016/7284 K. 2020/840 T. 11.02.2020
 

Davacı vekili, müvekkilinin davalı-borçludan kredi sözleşmesi nede-
niyle alacaklı olduğunu, diğer davalının alacağının ise gerçek bir alacak 
olmayıp muvazaalı olduğunu, Mal Müdürlüğü yazısı ile davalı borçlunun 
maaşına konulan hacizlerin sıralamasının yapıldığını, buna göre kendi 
hacizlerinin 2. sırada, davalının haczinin ise kendisinden önce 1. sırada 
yer aldığını, ancak muvazaa nedeniyle geçersiz olduğunu ileri sürerek sıra 
cetvelinin iptalini talep etmiş cevaba cevap dilekçesiyle iddiasını genişlete-
rek taraflar arasındaki borçlandırıcı tasarrufun iptaline karar verilmesini 
dilemiştir.

Davalılar, alacağın muvazaalı olmadığını savunarak, davanın reddini 
istemişlerdir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre;t araflar 
arasında akrabalık ilişkisi olduğu ve davalıların savunmaları nazara alın-
dığında davalı borçluya verildiği iddia olunan borç para ile bunun kar-
şılığında düzenlenen bononun tarihinde tutarsızlık olduğu ve davalının 
borçluya borç vermek için aylar öncesinden para çekmiş olmasının ha-
yatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar 
verilmiştir

Kararı, davalı ... vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece maaş haczi ile ilgili yapılan sıralama İİK’nın 83/2. mad-
desine göre maaş üzerinde birden fazla haciz söz konusu olması halin-
de hacizlerin sıraya konulacağı haciz tarihi önde olanın alacağı bitme-
dikçe sonraki haciz alacaklısına ödeme yapılamayacağı belirtilmiş olup 
bu sıralama maaşı ödeyen kurum tarafından yapılır. Bu sıralama “Sıra 
cetveli” niteliğinde kabul edilemeyeceğinden sıra cetvellerinde ispat yü-
künün davalıda olduğuna ilişkin kuralının maaş haczinde de uygulan-
ması mümkün değildir. Maaş haczinde yapılan sıralamaya vaki muvazaa 
iddialarında genel muvazaada olduğu gibi ispat yükü davacıdadır. Mah-
kemenin gerekçesinde ispat yükünün davalıda olduğu gerekçesi yerinde 
görülmediği gibi, kabule göre de mahkemenin söz konusu maaş hacziyle 
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ilgili sıralamayı iptal ile yetinmesi gerekirken, davalıya ayrılan payın da-
vacı alacağına tahsis edilmesi de isabetsiz görüldüğünden usul ve yasaya 
aykırı hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile mahkeme kararının anılan davalı yararına BOZULMASINA, 
peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebli-
ğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 
11.02.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.



YARGITAY CEZA DAİRESİ KARARLARI

HAKARET • SOSYAL MEDYA DAVALARINDA YÖNTEM

ÖZET: Her ne kadar ABD’nin hakaret suçlarına 
ilişkin istinabe taleplerine yanıt vermediğinden 
IP adresinin ve şüphelinin tespit edilemediği ge-
rekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verilmişse de, CMK’nın 172/1. maddesindeki, 
kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinin 
somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüp-
heli veya şüphelilerin tespitine yönelik olarak ge-
rekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra, 
şüpheli veya şüphelilerin tespiti halinde iddiana-
me düzenlenmesi, şüpheli veya şüpheliler tespit 
edilemediği takdirde ise dava zamanaşımı sü-
resince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği 
anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar 
verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı gö-
rülmüştür. 
Y. 18. CD E. 2019/7465 K. 2019/12402 T. 17.09.2019

Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan şüpheli ... 
hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda İstanbul Anadolu Cum-
huriyet Başsavcılığının 17/10/2018 tarihli ve 2018/195113 soruşturma 
2018/128356 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı ya-
pılan itirazın reddine ilişkin mercii İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hâ-
kimliğinin 07/02/2019 tarihli ve 2018/9589 değişik iş sayılı kararının, 
Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi 
üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12/06/2019 gün ve 59871 
sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Dairemize gönderilmekle incelendi: 
İstem yazısında: “5271 sayılı Kanun’un 160. maddesi uyarınca, Cumhuri-
yet savcısının, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini 
veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadı-
ğına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlaması ge-
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rektiği, aynı Kanun’un 170/2. maddesi gereğince yapacağı değerlendirme 
sonucunda, toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe 
oluşturduğu kanısına ulaştığında iddianame düzenleyerek kamu davası 
açacağı, aksi halde ise anılan Kanun’un 172. maddesi gereği kovuşturma 
yapılmasına yer olmadığına dair karar vereceği, buna karşın Cumhuriyet 
savcısının 5271 sayılı Kanun’un kendisine yüklediği soruşturma görevini 
yerine getirmediği, ortada yasaya uygun bir soruşturmanın bulunmadığı 
durumda, anılan Kanun’un 173/3. maddesindeki koşullar oluşmadığın-
dan, itirazı inceleyen merciin Cumhuriyet savcısının soruşturma yapma-
sını sağlamak maksadıyla itirazın kabulüne karar verebileceği yönündeki 
açıklamalar karşısında,

Somut olayda müşteki vekilinin, şüpheli ...’ın @sinemums kullanıcı 
adlı twıtter uzantılı sosyal medya hesabından “Sen de ne konuştun ya 
iğrenç adam pis tacizci” şeklindeki paylaşım ile müvekkiline karşı haka-
ret ve iftira suçunun işlendiği iddiaları üzerine yaptığı şikâyet üzerine, İs-
tanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca facebook, twitter, ınstagram 
isimli sosyal paylaşım siteleri ile ilgili olarak yapılan istinabe taleplerini 
ABD adIî makamlarının cevaplamadığı bu nedenle şüpheliye ulaşılama-
dığı gerekçesiyle iddiaların soyut nitelikte kaldığından bahisle kovuştur-
maya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, söz konusu sosyal medya 
hesabı ile ilgili açık kaynak araştırması yaptırılması, şüphelinin kimlik 
bilgilerinin tespiti durumunda savunmasının alınması ve sonucuna göre 
karar verilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine, yazılı şekil-
de reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilmektedir.

Hukuksal Değerlendirme;

CMK’nın 160/1. maddesinde, “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka 
bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez 
kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen 
işin gerçeğini araştırmaya haşlar.”, 160/2. maddesinde “Cumhuriyet Sav-
cısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilme-
si için. emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve 
aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin 
haklarını korumakla yükümlüdür.’’ 170. maddesinin 2. fıkrasında, “So-
ruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda 
yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet Savcısı, bir iddianame düzenler. 
172. maddesinin 1. fıkrasında, “Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi 
sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil 
elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verir.” hükümleri düzenlenmiştir.
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Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı itiraz üzerine inceleyen mah-
keme, kamu davası açılması için yeterli delil bulunmaması durumunda 
itirazın reddine, yeterli delil bulunması durumunda itirazın kabulüne 
veya eksik soruşturma nedeniyle soruşturmanın genişletilmesine karar 
verebilecektir.

CMK’nın 170/2. maddesine göre kamu davası açılabilmesi için soruş-
turma aşamasında toplanan delillere göre suçun işlendiğine dair yeterli 
şüphe bulunması gerekir. Suç ihbar veya şikayeti yoluyla soruşturma ya-
parak maddi gerçeğe ulaşma yükümlülüğü ve yetkisi bulunan Cumhuriyet 
savcısı, soruşturma sonucunda elde edilen delilleri değerlendirerek kamu 
davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe olup olmadığını takdir ede-
cektir. Ancak soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının delil değer-
lendirmesiyle, kovuşturma aşamasında hakimin delilleri değerlendirmesi 
birbirinden farklı özelliklere sahiptir. CMK’nın 170/2. maddesine göre 
soruşturma aşamasında toplanan deliller kamu davası açılması için ye-
terli şüphe oluşturup oluşturmadıkları çerçevesinde incelemeye tabi tutu-
lurken, kovuşturma aşamasında, isnad edilen suçun işlenip işlenmediği 
hususunda mahkumiyete yeter olup olmadığı ve tam bir vicdani kanaat 
oluşturup oluşturmadığı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Her ne kadar ABD’nin hakaret suçlarına ilişkin istinabe taleplerine ya-
nıt vermediğinden IP adresinin ve şüphelinin tespit edilemediği gerekçe-
siyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişse de, CMK’nın 172/1. 
maddesindeki, kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinin somut 
olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüpheli veya şüphelilerin tespitine yö-
nelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra, şüpheli 
veya şüphelilerin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, şüpheli veya 
şüpheliler tespit edilemediği takdirde ise dava zamanaşımı süresince so-
ruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın ka-
bulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Sonuç ve Karar: 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kanun yararına bozma isteği doğ-
rultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,

1- İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 07/02/2019 tarihli ve 
2018/9589 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi 
uyarınca BOZULMASINA,

2- Aynı Kanun maddesinin 4-a fıkrası gereğince, sonraki işlemlerin 
mahallinde tamamlanmasına, 17/09/2019 tarihinde oy birliğiyle karar ve-
rildi.
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Twitter'da HAKARET • SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK

ÖZET: Hesabın kullanıldığı bilgisayara ait IP ad-
resinin tespit edilerek, suça sürüklenen çocuğun 
savunmasının doğruluğu araştırıldıktan sonra 
hukuki durumunun tayini gerekir. 
Y. 18. CD E. 2019/12952 K. 2020/10 T. 13.01.2020 

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, 
kararın niteliği ile suç tarihine göre ve katılan vekilinin temyizinin kapsa-
mının yalnızca suça sürüklenen çocuk ... hakkında verilen beraat kararı-
na ilişkin olduğu belirlenerek dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belge-
ler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde 
görülmemiştir.

Ancak;

Suça sürüklenen çocuk ...’in savunmasında suça konu iletinin gön-
derildiği Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul ettiği ancak bu 
hesaba babasına ait internet kafeden girdiği için açık bırakmış olabile-
ceğini ve müşterilerinin kendisine ait hesaptan suça konu iletiyi yazmış 
olabileceğini iddia etmesi karşısında, hakaret içerikli iletinin atıldığı tarih 
ve saate göre, hesabın kullanıldığı bilgisayara ait IP adresinin tespit edi-
lerek, suça sürüklenen çocuğun savunmasının doğruluğu araştırıldıktan 
sonra hukuki durumunun tayini gerekirken, eksik araştırma ve yetersiz 
gerekçeyle hüküm kurulması,

Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldü-
ğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargıla-
manın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak 
üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13/01/2020 
tarihinde oy birliğiyle karar verildi.



NOT: Dergimizdeki tüm veriler bilgi amaçlı olup olası yanlışlıklardan kaynaklı 
sorumluluk kabul edilmez.

YARARLI BİLGİLER
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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 11.27

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 2.35 -0,29 0,52 2,30 0,86 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 10.52 4,53 6,60 12,29 7,35 7.29

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 11.53 8,05 10,68 17,90 15,01 11.77

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 6.71 7,98 9,66 12,61 19,62 11.27

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





YİTİRDİKLERİMİZ
NAKİLLER / AYRILMALAR
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Baromuzun 4624 sicil sayısında kayıtlı

Av. Ali DURBİN

24/08/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1931 yılında Erzincan Kemaliye’de doğmuş,1959 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1960 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 3663 sicil sayısında kayıtlı

Av. Yaşar ÖNOL

16/08/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1928 yılında Tekirdağ Malkara’da doğmuş,1954 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1955 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

1966 – 1968 yılları arasında İstanbul  Barosu Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 1970 – 1975 tarihleri 

arasında Türkiye Barolar Birliği Delegeliği görevlerinde 
bulunmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 2984 sicil sayısında kayıtlı

Av. Cengiz OKAYGÜN

09/08/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1923 yılında Elazığ’da doğmuş, 1951 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1952 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 3424 sicil sayısında kayıtlı

Av. Osman Muammer GÜNGÖR
02/08/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1929 yılında Sivas’ta doğmuş, 1953 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1954 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 50652 sicil sayısında kayıtlı

Av. Erol ERTÜRK

05/08/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1961 yılında Elazığ’da doğmuş, 1990 yılında 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 2015 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 5261 sicil sayısında kayıtlı

Av. Murtaza ÇELİKEL

04/08/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1931 yılında Konya Ereğli’de doğmuş, 1963 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1964 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 10116 sicil sayısında kayıtlı

Av. Salih KARAGÖNCÜ

02/08/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1923 yılında Isparta Yalvaç’da doğmuş, 1974 
yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1976 yılında 

Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 11903 sicil sayısında kayıtlı

Av. Hülya KIZILER

28/07/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1959 yılında Bandırma'da doğmuş, 1979 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1980 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 12081 sicil sayısında kayıtlı

Av. Mehmet Sait TOYDEMİR
28/07/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1948 yılında İstanbul’da doğmuş, 1977 
yılında İsviçre Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
bitirmiş, 1978 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan 
sonra 1981 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 7083 sicil sayısında kayıtlı

Av. Emine Mesude İŞMAN

19/07/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1931 yılında Afyon’da doğmuş, 1949 yılında 
Ankara  Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1971 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 10627 sicil sayısında kayıtlı

Av. Ahmet Celal ERTEKİN

15/06/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1951 yılında Adana’da doğmuş, 1976 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.
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Baromuzun 6655 sicil sayısında kayıtlı

Av. Yusuf ÇAKTI
13/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1931 yılında Edirne’de doğmuş, 1958 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Ankara Barosu’nda yaparak, 1959 yılında Ankara 

Barosu’na kaydolmuş, 1961 yılında Edirne Barosu’na 
nakil olmuş, 1970 yılında naklen Baromuz levhasına 

kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 4388 sicil sayısında kayıtlı

Av. Emel BİLGE AZİZOĞLU

12/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1932 yılında Ankara’da doğmuş, 1958 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1959 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 11253 sicil sayısında kayıtlı

Av. Ali METİNER

30/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1938 yılında Kayseri’de doğmuş, 1977 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1979 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 8869 sicil sayısında kayıtlı

Av. Battal Gazi ÇIPLAK
14/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1945 yılında Malatya Arguvan’da doğmuş, 1970 
yılında Ankara 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.
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Baromuzun 3779 sicil sayısında kayıtlı

Av. Nuri Sabahattin BEĞEN

09/05/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1924 yılında Kırklareli Vize’de  doğmuş, 1952 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1956 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 16180 sicil sayısında kayıtlı

Av. Osman KATAR
28/04/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1942 yılında Çorum Sungurlu’da doğmuş, 1968 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1990 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 8581 sicil sayısında kayıtlı

Av. İrfan ERDOĞAN
25/04/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1944 yılında Kütahya’da doğmuş, 1970 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 8077 sicil sayısında kayıtlı

Av. Gani KARAAHMETOĞLU

21/04/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1934 yılında Sivas Divriği’de doğmuş, 1971 
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.



654 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 94 • Sayı: 5 • Yıl: 2020

Baromuzun 17375 sicil sayısında kayıtlı

Av. İsmail ERDEN
22/03/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1961 yılında Kastamonu Haskavak’ta doğmuş, 
1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1991 

yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 3362 sicil sayısında kayıtlı

Av. Raif AYDEMİR

06/02/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1925 yılında Elazığ’da doğmuş, 1951 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1954 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 3480 sicil sayısında kayıtlı

Av. Osman Nihat TÜZÜN

09/04/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1928 yılında İstanbul Üsküdar’da doğmuş, 1953 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1954 yılında 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 7049 sicil sayısında kayıtlı

Av. Kemal GÖKMEN
22/03/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1944 yılında Manisa Turgutlu’da doğmuş, 1968 
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.
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Baromuzun 12402 sicil sayısında kayıtlı

Av. Sevgi SERDAROĞLU
26/01/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1940 yılında Adana Bahçe’de doğmuş, 1961 
yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olmuş, stajını Ankara Barosu’nda yaparak, 1970 yılında 

Mersin Barosu’na kaydolmuştur. 1982 yılında naklen 
Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 2896 sicil sayısında kayıtlı

Av. Haluk ÖZTAP
05/01/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1927 yılında İstanbul’da doğmuş, 1950 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1952 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 5416 sicil sayısında kayıtlı

Av. Sabri Berker BAKIRCI
24/12/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1935 yılında İzmir’de doğmuş, 1962 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1965 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 8162 sicil sayısında kayıtlı

Av. Emine Esmehan KAFALI

21/12/2029 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1940 yılında Konya’da doğmuş, 1971 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.
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Baromuzun 13886 sicil sayısında kayıtlı

Av. Hakan ALTAN
27/06/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1959 yılında Elazığ’da doğmuş, 1983 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1985 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 5308 sicil sayısında kayıtlı

Av. Abdulkadir BAYAZİT

06/06/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1936 yılında Malatya’da doğmuş, 1963 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1964 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 3506 sicil sayısında kayıtlı

Av. Orhan BİRGİT

15/10/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1927 yılında Kars’ta doğmuş, 1951 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1954 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 4937 sicil sayısında kayıtlı

Av. Ali Haydar BAKKALBAŞIOĞLU
29/06/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1931 yılında Bolu’da doğmuş, 1960 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1962 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 11040 sicil sayısında kayıtlı

Av. Yusuf Kemal ALKAN

02/06/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1947 yılında İzmit’de doğmuş, 1970 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1978 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 11642 sicil sayısında kayıtlı

Av. Erkan KIRELLİ
04/05/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1955 yılında Afyonkarahisar Sandıklı’da doğmuş, 
1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1980 

yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 9498 sicil sayısında kayıtlı

Av. Mustafa Necati ÖZFATURA
12/02/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1930 yılında Bursa Musatafakemalpaşa’da 
doğmuş, 1964 yılında Ankara 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 27210 sicil sayısında kayıtlı

Av. Tuncer EDREMİT
16/11/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1942 yılında Van’da doğmuş, 1968 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
1971 yılında Van’da avukatlığa başlamıştır. 1977 yılında 

başladığı hakimlikten 2002 yılında emekli olup, 2002 
yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 10217 sicil sayısında kayıtlı

Av. Mehmet KOLENOĞLU

10/18/2019 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1947 yılında Trabzon Of’ta doğmuş, 1975 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaptıktan sonra 1976 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 32310 sicil sayısında kayıtlı

Av. Ebru TİMTİK

27/08/2020 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1978 yılında Elazığ’da doğmuş, 2004 yılında 
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi’nden 

mezun olmuş, stajını Baromuzda yaptıktan sonra 2006 
yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrıdan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Nakil Baro Hareket Tarihi

NAKİLLER

1 16098 FUAT AYHAN DOĞAN ORDU BAROSU 06/08/2020

2 20170 NURAY ZENGİN BURSA BAROSU 06/08/2020

3 33365 EVREN ÇEVİK BALIKESİR BAROSU 06/08/2020

4 42653 GÜZİN TAŞ MERSİN BAROSU 06/08/2020

5 51453 YİĞİTCAN YEŞİLYURT ANKARA BAROSU 06/08/2020

6 54663 YASEMİN AYDOĞAR MUĞLA BAROSU 06/08/2020

7 55312 BİROL OKUR ANKARA BAROSU 06/08/2020

8 56065 MERVE CANDEMİR İZMİR BAROSU 06/08/2020

9 56610 TUĞÇE KAÇMAZ ANTALYA BAROSU 06/08/2020

10 60758 MEHMET S. DEĞNEK BİTLİS BAROSU 06/08/2020

11 62806 ALİ SAİD ŞENYÜREK ANTALYA BAROSU 06/08/2020

12 63477 SALİM AYDEMİR ANKARA BAROSU 06/08/2020

13 64861 MERYEM Ö. ÖZALP DİYARBAKIR BAROSU 06/08/2020

14 65565 MERVE DURAN İZMİR BAROSU 06/08/2020

15 66387 MUSTAFA TUNÇAZ MERSİN BAROSU 06/08/2020

16 67152 BENGÜ DOĞA ÇETİN ANTALYA BAROSU 06/08/2020

17 67602 ŞEYMA SÜMER DİYARBAKIR BAROSU 06/08/2020

18 70121 AHMET YASİN YAVAŞ BALIKESİR BAROSU 06/08/2020

19 27709 ALİ YALÇIN DOĞAN MUĞLA BAROSU 13/08/2020

20 36746 AYSUN YİĞİT C. ANTALYA BAROSU 13/08/2020

21 45272 SEMİH ERDOĞAN SİNOP BAROSU 13/08/2020

22 53069 SAFİYE CABA HATAY BAROSU 13/08/2020

23 55702 EMİRHAN N. AKGÖL ANKARA BAROSU 13/08/2020

24 56157 ZİYA UĞUR ÇANAKKALE BAROSU 13/08/2020

25 56204 AZİZ EMRE ALMACİ ANKARA BAROSU 13/08/2020

26 57795 NUREFŞAN M. LİKOĞLU BURSA BAROSU 13/08/2020

27 59304 MEHMET ÖZTÜRK SAKARYA BAROSU 13/08/2020

28 59556 AHMET YILMAZ DENİZLİ BAROSU 13/08/2020

29 61802 ÜMİT ALTUNDAL ŞANLIURFA BAROSU 13/08/2020

30 62267 ZEYNEP KAYHAN ANKARA BAROSU 13/08/2020

31 65730 ÖZGECAN TUT MUĞLA BAROSU 13/08/2020

32 67489 AYÇA KOCA MUĞLA BAROSU 13/08/2020

33 68482 SELİN MUNİS DENİZLİ BAROSU 13/08/2020

34 68691 VECİHE UYSAL MANİSA BAROSU 13/08/2020

35 23867 CENGİZ AKBAŞ AMASYA BAROSU 20/08/2020

36 30566 TUĞHAN DENİZCİ DÜZCE BAROSU 20/08/2020

37 44942 SERHAT P. YILMAZ HATAY BAROSU 20/08/2020

38 52080 AYŞEGÜL K. POLAT ANTALYA BAROSU 20/08/2020
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Nakil Baro Hareket Tarihi

NAKİLLER

39 54102 KENAN ÇIĞRIM KÜTAHYA BAROSU 20/08/2020

40 55460 CANSU PEKCAN BALIKESİR BAROSU 20/08/2020

41 57226 EGECAN GÜNEŞ BALIKESİR BAROSU 20/08/2020

42 57656 MELİKE ÖZDEMİR BALLI İZMİR BAROSU 20/08/2020

43 61143 ERDEM ÖZEN ÇANAKKALE BAROSU 20/08/2020

44 62259 BURAK R. BAYSAN DENİZLİ BAROSU 20/08/2020

45 63644 MUSTAFA E. GİRGİN ŞANLIURFA BAROSU 20/08/2020

46 63734 TAHSİN CAN MERCAN DÜZCE BAROSU 20/08/2020

47 66581 MİNEL ALP BALIKESİR BAROSU 20/08/2020

48 33498 PINAR AKSAKAL AYDIN İZMİR BAROSU 27/08/2020

49 37305 BÜŞRA BİRKAN BURSA BAROSU 27/08/2020

50 45525 SERVET SAMSA VAN BAROSU 27/08/2020

51 48787 TUĞÇE SARIHAN BURSA BAROSU 27/08/2020

52 58571 BUĞRA ALP KOCAMAN DÜZCE BAROSU 27/08/2020

53 59860 YILDIRIM B. SAĞIR TRABZON BAROSU 27/08/2020

54 61000 MELİK AKTAŞ AĞRI BAROSU 27/08/2020

55 62225 AHMET A. ÇITLAK TRABZON BAROSU 27/08/2020

56 67745 MERVE KURT DÜZCE BAROSU 27/08/2020

57 70223 OKAN KÜÇÜKGÜVEN TEKİRDAĞ BAROSU 27/08/2020

58 40425 İLHAN SUBAŞI ANTALYA BAROSU 03/09/2020

59 43423 NURHAN POLAT MUĞLA BAROSU 03/09/2020

60 44210 HALE AYDOĞMUŞ ANTALYA BAROSU 03/09/2020

61 44426 AYDAN DOĞAN İZMİR BAROSU 03/09/2020

62 44512 ALİ KEMAL ACEMOĞLU ŞANLIURFA BAROSU 03/09/2020

63 49607 OZAN GENCO GÜRGÖZ ANTALYA BAROSU 03/09/2020

64 53744 PINAR ÖĞÜN MUĞLA BAROSU 03/09/2020

65 54773 NESİL KISA ANTALYA BAROSU 03/09/2020

66 55966 EREN BATAR ANKARA BAROSU 03/09/2020

67 58168 AYŞE ÖĞMEN ALTAN ŞIRNAK BAROSU 03/09/2020

68 60072 MUHAMMET İ TAŞDEMİR AĞRI BAROSU 03/09/2020

69 61577 ANIL YAŞAGÖR EDİRNE BAROSU 03/09/2020

70 61852 HANDE SÜZGÜN BURSA BAROSU 03/09/2020

71 61929 YAKUP VELİOĞLU MUĞLA BAROSU 03/09/2020

72 66321 SEVİL AYDAR ADANA BAROSU 03/09/2020

73 66982 YEKTA CİVAN ÖZTÜRK ŞANLIURFA BAROSU 03/09/2020

74 69446 MİNE AŞIK ANTALYA BAROSU 03/09/2020

75 69626 YAĞMUR ÇÖKMEZ HATAY BAROSU 03/09/2020
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi

AYRILMALAR

1 17214 HASİBE NAYIR 02/07/2020

2 20432 KADİR EROL 02/07/2020

3 57603 HAMZA BAYINDIR 02/07/2020

4 60393 FERDİ KAYA 09/07/2020

5 60770 EBUBEKİR SIDDIK KIRAÇOĞLU 09/07/2020

6 49189 EZGİ EDİBOĞLU 16/07/2020

7 58720 YAŞAR ÖZDEMİR 16/07/2020

8 63222 FIRAT POLAT 16/07/2020

9 56829 HÜSEYİN AKKUŞ 06/08/2020

10 57819 RABİA ÜZÜMCÜ 06/08/2020

11 37856 NALIAN CHASAN OGLOU KOUTLOU 13/08/2020

12 5892 ÜNAL DENİZLİ 20/08/2020

13 34819 HANİFE BAHAR 27/08/2020

14 54634 MELTEM AYAZ YÜCEL 27/08/2020

15 61363 HALDUN ŞAHİN 27/08/2020

16 31058 FİGEN ŞENEL 03/09/2020
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