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De¤erli Okurlar...

Yeni bir yay›n y›l›na girerken ülke-
mizin yeniden gerilim ve stres ortam›na
sokuldu¤una tan›k olmaktay›z. Siyasi
‹ktidar önce gererek sonra yumuflata-
rak sonra gene gererek baz› dayatmalar
konusunda al›flt›rma yap›yor... 

Bu al›flt›rmalar sonucunda de-
mokratik kitle örgütlerinin, Üniversite-
lerin, Yüksek Yarg› Mahkemelerinin
havas› al›n›yor... 

Bu ülkenin ayd›nl›k ve bilimden
yana olan insanlar› umutlar›n› k›ran
onlar› “gayya kuyusu”na sürükleyen
bir döngünün k›skac›nda dövünüp du-
ruyor. 

Kimi sanatç›lar bu umars›zl›klarla
güzelim ülkemizi terk etme karar› al›-
yor...

Siyasi iktidar olanca gücüyle geri-
lim balonunu üflüyor. Üstelik patlar di-
ye bir korkusu da yok. Kulaklar›n› t›ka-
m›yor. Sözüm ona ayd›nlar, kurgulu
medya tehlikenin boyutunu kestiremi-
yor. Ortada masum bir baflörtü sorunu
var san›yor. Bu gidiflin korkunç bir ya-
y›lmac›l›¤a dönüflece¤ini, hatta siyasi
iktidar›n bile bu gidifli engelleyecek güç
bulamayaca¤›n› düflünemiyor. 

Yay›lma tsunamiye, f›rt›naya, sele,
yang›na benzemez. Fitil atefllenmeye
görsün, yakar, kavurur, y›kar ak›llar›,
bellekleri tutsak k›lar. Bir günde y›k›la-
n› 100 y›lda geri alamazs›n›z.

Tehlike giderek büyüyor. Siyasi ik-
tidar germeye devam ediyor. Yar›n çok
geç olmadan Demokratik Kitle Örgütle-
ri seslerini duyurmal›… Özellikle Hu-
kukçular ve Barolar sorumluluklar›n›n
gere¤ini yapmal›lar. Demokratik tepki-
lerini aç›k ve net bir biçimde ortaya
koymal›lar. Bu aç›dan Say›n Baro Bafl-
kan›m›z Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’nun bu
say›m›zda yay›mlad›¤›m›z yaz›s› bir so-
rumlulu¤u yerine getirmek aç›s›ndan
büyük önem tafl›makta...

*  *  *

De¤erli Okurlar

Önümüzdeki say›m›zdan itibaren
Dergimizde KARATAHTA diye bir bö-
lüm aç›yoruz. Tüm meslektafllar›m›z
mesle¤imizin sorunlar› ile karfl›laflt›kla-
r› güçlüklerle, hukuka ayk›r› davran›fl-
larla ilgili olaylar› bizimle paylaflmalar›
halinde KARATAHTA’da yer verece¤iz.
Bu Yeni Bölümü Av. ‹smail Gömlekli
ile Av. Coflkun Ongun haz›rlayacak.
Dergimizin e-posta adresine ya da ba-
romuzun faks›na gönderece¤iniz yak›n-
malar›n›z KARATAHTA’da yer alacak.
KARATAHTA meslektafllar››n ve mese-
¤in tüm sorunlar›n›n aynas› olacak.
duruflma saatlerinden mi yak›n›yorsu-
nuz yaz›n KARATAHTA’ya, UYAP’tan
m› yak›n›yorsunuz yaz›n KARATAH-
TA’YA...

Bir baflka say›da buluflmak umu-
duyla hoflçakal›n...

YAYIN KURULUNDAN

Yay›n Kurulu Baflkan›

Av. Celal ÜLGEN

YEN‹ B‹R YAYIN YILINDA...



Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n
‹spanya’da gerçeklefltirdi¤i bas›n
toplant›s›nda türbana yönelik ola-
rak beyan etti¤i, “Simgelere, sem-
bollere, özgürlüklere yasak geti-
rebilir misiniz?” fleklindeki sözle-
ri hukuku do¤rudan ilgilendirmek-
tedir.

fiöyle ki, yarg›da bu konuda
birçok mahkeme karar› yay›mlan-
m›flt›r. Türban›n siyasi simge oldu-
¤u ve de simgelerin kamusal alan-
da kullan›m›n› yasaklayan mahke-
me kararlar› bir arada düflünüldü-
¤ünde, hukukumuzda bir türban
mevzuat› olufltu¤unu söylemek
olas›d›r.

Yarg›tay, Dan›fltay, Anayasa
Mahkemesi ve de son olarak Avru-
pa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
(A‹HM) taraf›ndan verilen türban
kararlar›n›n gerekçelerinde alt› çi-
zilen en önemli konu, bir siyasi (di-
ni de¤il) simge olan türban›n baflta
üniversiteler olmak üzere hiçbir
kamusal alana girmeyece¤i ve laik-
lik ad›na girmemesi gerekti¤idir. 

Bilindi¤i üzere Anayasam›z›n
de¤ifltirilemez ve de¤ifltirilmesi tek-
lif dahi edilemez maddesi olan 2.
maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin
laik niteli¤ini, 24. maddesi ise dini
özgürlü¤ün s›n›rlar›n› düzenlemek-
tedir. 

A‹HM’in de türban kararlar›n-
da s›kl›kla vurgu yapt›¤› Anayasa
Mahkemesi karar› da türban›n hu-
kuk karfl›s›ndaki konumunu aç›k
biçimde ortaya koymaktad›r. Buna
göre Anayasa Mahkemesi’nin 1998
tarihli Refah Partisi davas› ve 2001
tarihli Fazilet Partisi davalar›ndaki
kararlar›nda, söz konusu partilerin
liderlerinin kamu sektöründe
ve/veya okullarda türban giyilme-
sine iliflkin ifadelerinin fleriat teme-
linde bir rejim oluflturma niyetini
ortaya koydu¤u fleklinde de¤erlen-
dirmifltir. Yine Leyla fiahin/Türki-
ye Karar›nda A‹HM, üniversiteler-
de dinî simgelerin giyilmesine
getirilen yasaklaman›n temelini
oluflturan düflünce laiklik ilkesi-
dir. Ço¤ulculuk de¤erlerinin, di-
¤erlerinin haklar›na sayg›n›n ve
özellikle yasa önünde kad›n ve
erke¤in eflit oldu¤unun ö¤retil-
di¤i ve hayata geçirildi¤i bir çer-
çevede görülmekte olan dava da
dahil olmak üzere, k›z ö¤rencile-
rin üniversitede bulunduklar› s›-
rada bafllar›n› türbanla örtmele-
rine ve dini semboller kullanma-
lar›na konuyla ilgili yetkililerce
onay verilecek olmas› halinde,
bu onay›n laiklik de¤erlerine ay-
k›r› olarak de¤erlendirilmesi
anlafl›labilir bir durumdur, diye-
rek, türban yasa¤›n›n, ‹nsan Hak-

TÜRBAN TARTIfiMALARI

Av. Kaz›m KOLCUO⁄LU 
‹stanbul Barosu Baflkan› 

BAfiKANIN PENCERES‹NDEN
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lar› Sözleflmesi’nin (A‹HS) düflünce,
vicdan ve din özgürlü¤ünü düzen-
leyen 9. maddesine ayk›r›l›k olufl-
turmad›¤›na hükmetmifltir. Ayn›
kararda baflvurunun özel hayat›
düzenleyen 10. madde ile ayr›mc›-
l›k yasa¤›n› düzenleyen 14. madde-
siyle iliflkilendirilemeyece¤ini hü-
küm alt›na alm›flt›r.    

A‹HM’in de kararlar›nda s›kl›k-
la vurgu yapt›¤› Anayasa Mahke-
mesi karar›nda da “Türban tak-
mak, önemsiz ve masum bir uy-
gulama olman›n d›fl›nda, Cumhu-
riyetin temel ilkelerine ve kad›n-
lar›n özgürlüklerine ayk›r› bir
simge olma yolunda ilerleyen bir
süreçtir” ifadesi yer al›r. Baflbaka-
n›n bu son demeciyle türban, süreç
olmaktan ç›km›fl; Cumhuriyet’e ve
ça¤dafl yaflam› benimsemifl kad›n-
lar›n özgürlüklerine karfl›t bir olgu-
ya dönüflmüfltür. 

Say›n Baflbakan›n “Böyle bir
yasak dünyan›n neresinde var?” bi-
çimindeki sözleri de o anki heye-
canla söylenmemiflse bilgi eksikli-
¤inden kaynaklanmaktad›r. Çünkü
herkesçe bilindi¤i gibi Avrupa’n›n
birçok ülkesinde birçok siyasi sim-
ge yasakt›r. Buna türban da dâhil-
dir. Örne¤in Fransa ile Almanya’da
okullara türbanla girmek yasaklan-
m›flt›r. Fransa’da dini simgeler ya
da dini ça¤r›flt›ran imler okullar-
dan kald›r›lm›flt›r. ‹spanya’da faflist
Franko dönemini and›ran simge ve
iflaretler bizzat yasa ç›kar›larak ya-
saklanm›flt›r. Buna son örnekse
Baflbakan’›n bu aç›klamas›ndan
tam bir gün sonra ‹talya’da yafla-
nan olayd›r. Papa 16. Benediktus,
Roma La Sapienza Üniversite-
si’nde akademik y›l›n aç›l›fl› için ya-

p›lacak törene, protestolar nedeniy-
le kat›lamam›flt›r. Ö¤retim üyesi ve
ö¤rencilerin protestolar›n›n teme-
linde yatan nedene bak›ld›¤›nda,
yine ayn› dini simgeyle karfl›lafl›yo-
ruz. Papa’n›n dini temsil etti¤ini
belirten ö¤renciler, La Sapienza
Üniversitesi’nin laik bir üniversite
oldu¤unu bu nedenle dinin yafla-
yan simgesi olan Papa’n›n, ziyareti-
nin laiklik ilkesine zarar verece¤i
endiflesinden dolay› bu ziyarete izin
vermeyeceklerini belirtmifller ve Pa-
pa’y› karar›ndan vazgeçirmifllerdir. 

Türban›n kamusal alanda ya-
saklanmas›na karar veren Anayasa
Mahkemesi, türban› serbest b›ra-
kan düzenlemelerin Anayasan›n la-
iklik ilkesini düzenleyen 2, yasa
önünde eflitlik ilkesini düzenleyen
10. ve nihayet din özgürlü¤ünün
s›n›rlar›n› hüküm alt›na alan 24.
maddesine ayk›r› oldu¤una karar
vermifltir. 

Yüksek mahkeme karar›nda
laiklik ad›na yaflamsal tespitler yer
al›r. Buna göre anayasal bir kaza-
n›m olan laiklik; yasa önünde eflit-
lik ve din özgürlü¤ünün bir garan-
törü olarak rol oynam›fl ve demok-
rasi için esasl› bir koflul olmufltur.
Laiklik ayr›ca, Devletin, bir din ya
da inanc› tercih etti¤ini göstermesi-
ni engellemifltir. Son olarak, laik
bir Devlet, yasama ifllevini yerine
getirirken, dini bir inanca dayana-
maz.  Herhangi bir dine özgü k›ya-
feti giymenin bir hak olarak görüle-
meyece¤i; ibadet, din ve vicdan öz-
gürlü¤ünün öncelikle, bir dine uy-
mak ya da uymamak ba¤lam›nda
karar verme özgürlü¤ünü garanti
alt›na al›r. Mahkemeye göre, her-
kes, bir kad›n ya da erkek, toplu-



mun gelenekleri, dini ve sosyal de-
¤erleri aç›s›ndan diledi¤i gibi giyin-
me konusunda özgür b›rak›l›r. An-
cak, bir dinin dayanak gösterildi¤i
özel bir k›l›k k›yafet yasas›n›n, bi-
reylere zorla kabul ettirilmesi, söz
konusu dini inanç, ça¤dafl toplum-
la ba¤daflmayan de¤erler grubu
olarak sunulup ve alg›lan›r. 

Nüfusun ço¤unlu¤unun Müs-
lüman oldu¤u Türkiye’de, türban
giymenin zorunlu bir dini ödev gibi
sunulmas› dini gerekleri yerine ge-
tiren Müslümanlar, getirmeyen
Müslümanlar ve inanmayanlar
aras›nda k›l›k k›yafet yüzünden ay-
r›mc›l›kla sonuçlanabilece¤i, tür-
ban takmay› reddedenlerin hiç
kuflkusuz din karfl›t› veya dinsiz
olarak de¤erlendirebilece¤i de ka-
rarda belirtilmifltir. Devlet e¤itimi-
nin tarafs›zl›¤› ilkesiyle uyumlu ol-
mayan türban›n, farkl› dinî inanç
ve itikat sahibi ö¤renciler aras›nda
çat›flmalar›n do¤mas›na neden ola-
bilece¤ine de dikkat çekilmifltir. 

Bu durumda hükümetçe haz›r-
lanan Anayasa Tasla¤›nda türba-
n›n önünün aç›lmas› ve üniversite-
lerde serbest b›rak›lmas› tart›flma-
lar›na da de¤inmek istiyoruz. Ka-
muoyuna yans›d›¤› biçimiyle türba-
n›n üniversitelerde serbest b›rak›l-
mas› için Anayasaya konmas› dü-
flünülen “Ahlak kurallar›na ve Ceza
kurallar›na ayk›r› olmamak koflu-
luyla, üniversitelerde giyim kuflam

serbesttir,” hükmü de türban›n hu-
kuken önünü açmaya yetmeyecek-
tir. 

Anayasa Mahkemesi ve
A‹HM’in kararlar› ortadayken Tür-
ban›n serbest b›rak›labilmesi için
Anayasaya hüküm konmas› Ana-
yasa’n›n de¤ifltirilmesi teklif edile-
meyen maddeleri ve ‹nsan Haklar›
Avrupa sözleflmesiyle aç›kça çelifle-
cektir. 

Kald› ki türbanla okuyan bir
ö¤rencinin e¤itimden sonra mesle-
¤ini yerine getirirken de türban
takmak isteyece¤i bu konuda da
dayatmada bulunaca¤› kaç›n›lmaz
bir gerçektir. Bu nedenle e¤itimin
türbans›z sürdürülmesi laiklik aç›-
s›ndan bir zorunluluktur. 

Laiklik ilkesi Türk Ulusunu
birlefltirip bütünlefltiren bir kav-
ramd›r. Laiklik ilkesi zedelendi¤i
takdirde ulus bütünlü¤ü de bozu-
lacak ve toplumsal huzursuzluklar
ortaya ç›kacakt›r. Siyasi iktidar›n
ald›¤› oya güvenerek ço¤unlukçu
siyaset yöntemiyle “ben yapt›m ol-
du” anlay›fl›ndan, biran önce vaz-
geçmesi tüm toplum kesimlerinin
yarar›nad›r.

Medeniyetler zirvesine kat›lan
Say›n Baflbakan›n, uygarl›¤›n ve
demokrasinin ölçütü olan laiklik il-
kesini en fazla korumakla görevli
olan kifli konumunda oldu¤u da
asla unutulmamal›d›r. 

XXXI



B‹L‹RK‹fi‹L‹KTE YAfiANILAN BAZI ANILAR

Prof. Dr. Selahaddin ANIK

Yap›lan her iflte bir hata pay› mevcuttur. Fakat amaç hatay› en aza
indirmek ve kabul edilir s›n›rlar aras›nda tutmakt›r. ‹flte bunun sonu-
cunda da hoflgörü konusu ortaya ç›km›flt›r, Bir mühendis, olarak düflün-
dü¤ümüzde, mühendisili¤in dallar›ndaki hoflgörü oran› da farkl›d›r. Ör-
ne¤in makine, mühendisli¤inde hoflgörü boyutunun milimetre seviyesin-
de olmas›na karfl›n, bir inflaat mühendisli¤inde bu oran santimetre boyu-
tundad›r. Öte yandan metalurji mühendisli¤inde de oran mikron seviye-
sine düfler. E¤er makine mühendisli¤inde yap›lan iflteki hata oran›n› mi-
limetre yerine santimetre olarak ele al›rsak, bu ifl art›k kabul edilmez du-
ruma gelir. Onun içindir ki; bir ifli yaparken o iflin kabul edebilece¤i hofl-
görüler dahilinde hata yapmamaya dikkat etmek gerekir.

1. Bir adli t›p olay›

Takriben 30 y›l kadar önce, üç kiflinin ölümü ile ilgi bir olayda birisi
kimya mühendisi olmak üzere üç kiflilik bilirkifli heyeti olarak bir ceza,
mahkemesine davet edildik. Kaza bir tutkal imal fabrikas›nda meydana
gelmiflti, her taraf› kapal› sadece insan girebilecek bir kapa¤› ve girifli olan
bir tutkal kazan›nda temizlik yapmak üzere, kazana bir iflçi indirilmifltir.
K›sa bir süre sonra iflçiden herhangi bir haber al›nmamas› üzerine yar-
d›m için kazana ikinci bir iflçi de iner. ‹lk iflçi kazanda zehirlenerek öl-
müfltür. K›sa bir süre sonra ikinci iflçiden de herhangi bir haber ç›kma-
y›nca, bu sefer üçüncü bir iflçi kazana indirilir. ‹kinci iflçi de kazanda ze-
hirlenerek ölmüfltür. Ancak üçüncü iflçinin de ölümünden sonra kazan›n
bafl›nda bulunan ve temizlemeden sorumlu olan kifliler uyanarak kazan-
daki iflçilerin zehirlenerek öldü¤üne inan›r ve bu sefer kazana koruyucu
maskelerle inilerek ölen iflçiler ç›kar›l›r. Ölen iflçiler adli t›bba sevk edile-
rek ölüm nedenleri araflt›r›l›r. Gelen ölüm raporlar›nda iki kiflinin ayn›
maddeden zehirlenerek öldü¤ünü ve üçüncü iflçinin de ölümüne neden
olan maddenin daha farkl› bir madde oldu¤u ve iki kifliyi öldüren madde
olmad›¤› belirtilmifltir. Bunun üzerine heyetimizde bulunan kimya mü-
hendisi arkadafl›m›zla, iflçileri öldüren maddelerin tutkal imalinde kulla-
n›l›p kullan›lmad›¤›n› araflt›rd›k. ‹ki iflçiyi öldüren kimyasal madde tutkal



imalinde kullan›lmas›na karfl›n, üçüncü iflçiyi öldüren kimyasal madde,
tutkal imalinde kullan›lmamaktad›r.

Halbuki üç iflçide ayni yerde ayni kazanda belirli bir zaman dilimi içe-
risinde ayn› yerde zehirlenerek ölmüfltür. Acaba bu durum öngörülemez
hata dahilinde mi, yoksa de¤il mi?

2.- Raporda virgül var m›, yok mu ?

Bu olay da takriben yirmi y›l önce meydana gelmifltir. Bir gün ticaret
mahkemelerinin bulundu¤u bir koridorda, yine ticaret mahkemelerinde
üyelik yapm›fl ve daha sonra emekli olan bir hakim arkadaflla ayn› bilir-
kifli heyetinde olmak ve bir keflfe gitmek üzere, yan yana oturup bekler-
ken, Ticaret Mahkemelerinden birinin mübafliri, beni mahkemelerinin
baflkan›n›n arad›¤›n› ve benimle görüflmek istedi¤ini söylemesi üzerine,
ben de zaman oldu¤u için hemen baflkan›n odas›na giderek geldi¤imi be-
lirttim. Say›n Baflkan bana k›sa bir süre önce ek rapor verdi¤imiz bir dos-
yadaki üç kiflilik ek raporumuzu göstererek, "Hocam biz raporlar› oku-
muyor muyuz?” fleklinde sitemde bulundu. Yazd›¤›m›z ek raporda:
"…E¤er ilk verdi¤imiz rapor iyice incelenseydi bu ek rapora ihtiyaç kalma-
yacakt›, fakat durumu bir defa daha tekrarlamak faydal› olacakt›r" ifade-
sini kullan›lm›flt›. Say›n Baflkan bu ifadeye üzüldü¤ünü belirtmek iste-
miflti. Burada verdi¤im cevap, ortam› yumuflatt› ve sitemi ortadan kald›r-
d›. Cevab›m, Say›n Baflkan raporumuzda bu cümleden sonra bir virgül
var m›, yok mu? ona bir bakal›m. E¤er virgül varsa muhatab›m›z siz de-
¤il rapora itiraz eden taraf vekildir. Virgül yoksa o zaman muhatap siz ol-
maktas›n›z. Rapora bakt›¤›m›zda virgülün varl›¤›n› görünce durum nor-
male girdi. D›flar› ç›kt›¤›mda keflif için beklemekte olan eski ticaret mah-
kemesi üyesi, baflkan›n beni niçin arad›¤›n› sordu. Bende durumu aynen
anlat›nca, emekli ticaret mahkemesi üyesi arkadafl›n yar› flaka yar› ciddi
olarak bana verdi¤i cevap çok daha enteresand›. "Virgül olsa ne olur, ol-
masa ne olur. Çok defa bütün raporu okumad›¤›m›z ve sadece sonucuna
bakt›¤›m›z olmufltur” fleklinde idi.

3. Yaln›z kusurun tespiti

Trafik kazalar› ilgili sigorta rucü davalar›n›n dosya üzerinde yap›lan
incelemelerinde kusur ve hasar›n belirlenmesi genellikle ayni bilirkiflilere
verilmektedir. Uzun y›lar bilirkiflili¤ini yapt›¤›n› bir asliye hukuk Mahke-
mesinde Hakiminin emekli olmas› üzerine, yerine Anadolu’dan ve orada
A¤›r Ceza Mahkemesi baflkanl›¤› yapm›fl bir hakim geldi ve benimle de bi-
lirkifli olarak çal›flmaya devam etti. Seçildi¤im dosyalarda. sadece kusur
yönünden inceleme yap›lmas› karar alt›na al›nd›¤›ndan, ben de ara kara-
r› d›fl›na ç›kmadan olaydaki kusur yönünün raporlar›m› tanzim etmekte
idim. Ayn› dosyalar birkaç ay sonra tekrar ayn› bilirkifliye verilerek bu se-
fer hasar ve tazminat incelemesi yap›lmakta idi. Böylece ayn› dosya iki
kere ayn› bilirkifliye giderek iki defa ayr› ayr› rapor haz›rlanmakta idi.
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Bafllang›çta dosyalar›n hasar yönünden bir baflka bilirkifliye gidece¤ini
düflündü¤ümden (ki baz› mahkemelerde hakimler bu yönde ayn› karar
almakta oldu¤undan, ara karar›n›n yerinde oldu¤unu) ve ara karar›nda
hasar hususunun incelenmesi için bir karar al›nmad›¤›ndan, hasar ince-
lemesi yap›lmamakta idi. Bir y›la yak›n bir süre böyle devam ettikten son-
ra, tesadüfen Hakim Beyin a¤›r ceza. mahkemesinden hukuk mahkeme-
sine geldi¤ini ö¤rendim. Bunun üzerine hakim beyi ziyaret ederek, duru-
mu kendisine bildirdim. Hakim Beyin ceza mahkemesinden gelmesi ne-
deni ile ceza mahkemesindeki al›flkanl›¤› dolay›s›yla bafllang›çta hemen
ceza yönünden incelemesi karar› ald›¤›n› ö¤renince, bunun ilk al›nan ara
karar›nda hem kusur hem de hasar yönünden inceleme karar› al›nd›¤›n-
da, ifllemin daha pratik olaca¤› yönünde bir uygulamaya geçildi.

4. Ordu’daki kaza

Bir kazan›n Ordu’da meydana geldi¤i ve keflif yapt›¤›m›z yerle bu da-
van›n uzak yak›n bir ilgisinin bulunmad›¤› ortaya ç›kt›. Bunun üzerine
bütün dosya ve trafik tutanaklar›n› alarak Mahkeme Hakimini ziyaret
edip, durumu izah ettikten sonra, incelemenin dosya üzerinde yap›lmas›
için bir ara karar›n›n al›nmas›n› rica ettim ve ondan sonra dosya üzerin-
den inceleme yap›ld›.

Trafik kazalar›na ait rucü davalar›nda, dosya kazadan çok sonra avu-
katlara intikal etti¤inden, sigorta flirketleri vekilleri kazaya tamamen, ya-
banc› kald›klar› ve kaza yerini de bilmedikleri için, yap›lan kefliflerde ka-
za yerini ancak mevcut trafik tutanaklar›na dayanarak tespit etme zaru-
reti do¤maktad›r. Dolay›s›yla bu gibi davalarda incelemenin dosya üzerin-
den ve dosyadaki belgelere dayan›larak yap›lmas› daha yerinde olmakta-
d›r.

5. Kendi tan›¤›n›n ifadesine itiraz eden vekil 

Bir dosya ek rapor al›nmak üzere tekrar bize geldi¤inde, taraf vekille-
rinden birinin rapora yapt›¤› itiraz yönünden kanaat belirtmemize karar
verilmiflti. Raporumuzda özellikle de, Mahkemede bu tan›¤›n ifadesinin
göz önüne al›nmas› sureti ile o duruflmada itiraz› yapan vekilin dinletti¤i
tan›¤›n beyan› esas al›nm›fl ve raporumuz da bu ifade de¤erlendirilerek
haz›rlanm›flt›. Fakat tan›¤› dinleten vekil, bu tan›¤›n ifadesine tan›k din-
lettirilirken itiraz etmemifl ve bu ifade nazar› itibara al›narak de¤erlendir-
me yapan bilirkiifli heyeti raporuna itiraz edilmifltir. Burada taraf vekil
dinletti¤i tan›¤›n ifadesini herhalde daha önce iyice incelemedi¤i ve de¤er-
lendirmedi¤i için, dolayl› olarak bilirkifli raporuna itiraz ederek savunma-
s›n› yapm›flt›r.

6. Bir idari mahkeme olay›

Bir yüksek ö¤renim okulunda ve sömestre sonu bir dersten yap›lan
s›navda, baflar›s›z olan ö¤renci taraf›ndan, imtihandaki bütün sorular›
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do¤ru yapt›¤› halde s›navda kald›¤› için, ‹dare Mahkemesine dava aç›l-
m›flt›. Bir di¤er profesör arkadaflla bu davada bilirkifli olarak tayin edil-
mifltik. Dosyay› inceledi¤imiz zaman, dersin hocas› final s›nav›nda ö¤ren-
cilere üç soru sormufl oldu¤unu gördük. Fakat sorular›n tanzim tarz› ga-
yet enteresan bir durum arz etmekte idi. Bu üç soru birbirine ba¤l› ola-
rak haz›rlanm›fl. Birinci soruyu do¤ru çözdü¤ünüzde bu sorunun cevab›-
n› ikinci soruda ve ikinci soruyu da do¤ru çözdü¤ünüzde bunun cevab›-
n› üçüncü sorunun çözümünde kullanacaks›n›z. E¤er ilk soruyu yanl›fl
olarak çözerseniz, bundan sonra bunu takip eden di¤er sorular› do¤ru
çözmek mümkün de¤ildi. K›sacas› final s›nav›, üç sorudan oluflsa dahi,
hepsi ilk sorunun cevab›na ba¤l› duruma gelmiflti. Bu dosyaya ait rapo-
rumuzu haz›rlarken, s›navdaki soru haz›rlama tekni¤inin yanl›fl oldu¤u-
nu ve bir final s›nav›nda sorular›n o sömestreyi kaplayan bütün dersleri
kapsamas› gerekti¤ini belirterek, ö¤rencinin k›smen hakl› oldu¤unu aç›k-
lamam›za, ra¤men, dava, ö¤renci taraf›ndan ben bütün sorulan do¤ru ce-
vaplad›m fleklinde aç›ld›¤› için, kaybedilmiflti.

7. Talimat mahkemesinin bilirkifli ücretinin yüksekli¤i

Anadolu mahkemelerinden gelen bir talimat dosyas›na ait raporumu
haz›rlad›ktan sonra, kalemce haz›rlanan bilirkifli reddiyat›n› hakime im-
zalatmak istedi¤imde, o mahkemenin hakimini yerinde bulmad›¤›mdan
yerinde olan bir di¤er hakime giderek reddiyat› imzalama ricas›nda bu-
lundum. Hakim bey benden önce bu reddiyata ait dosyay› görmek istedi-
¤ini söyleyince, kaleme gelip yaz› iflleri müdüründen dosyay› isteyerek
Hakim beye götürdüm. Hakim bey dosyay› inceleyip, arkas›ndan bu üc-
ret yüksek taktir edilmifl cevab› ite karfl›laflt›m. Halbuki dosya ‹stanbul
Mahkemelerine ait bir dosya olmay›p, Anadolu dan gelen bir talimat dos-
yas› idi ve o talimat Mahkemesinin Hakimi bilirkifli ücretini dosyas›na gö-
re taktir etmiflti, Hakimin o cevab›na karfl›l›k ben de Hakim Bey, dosyay›
mahalli mahkemeye gönderdi¤ine göre, bu ücretin çok veya az olaca¤›n›,
isterseniz bu Mahkemeden sordural›m teklifinde bulundum, Hakim Bey
biraz düflündükten sonra reddiyat› imzalad›. Genelde Anadolu dan gelen
talimat dosyalar›n›n bilirkifli ücretleri, ‹stanbul Mahkemelerine göre da-
ha düflük olur. Çok kere baz› Mahkemeler dosya bilirkifliye verilmeden
önce, bilirkifli ücretinin art›r›lmas› için o Mahkemeye yaz› yazarlar.

8. Kazanç için bilmedi¤imiz ifli yap›n

fiimdiye kadar edindi¤im deneyimlerime göre, çok eskiden beri kabul
etti¤im bir düflüncem mevcut olup, o da Türkiye’de para kazanmak için
"bilmedi¤iniz ifli yap›n" slogan›d›r. Bilmedi¤iniz ifli yaparken gayet cesur-
sunuzdur ve hiçbir fleyden çekinmezsiniz. Etraf›m›zda böyle ifl yap›p çok
kazanan insan da vard›r. Buna ait çok an›lar›m da olmas›na karfl›n, hep-
sine girmeden bundan takriben 35-40 y›l önce bir ticaret mahkemesinde
gitti¤imiz bir keflif s›ras›nda yaflanan olaydan bahsetmek yerinde olur.
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Büyük yat›r›m›n yap›ld›¤› bir fabrikaya giderek buradaki bir ünitenin
makinelerinin ay›pl› olarak imal edilip edilmedi¤ini tespit etmeye karar
verilmiflti. Mahkeme heyeti ve taraf vekilleri ile birlikte yerinde inceleme-
yi yapt›ktan sonra, iflletme patronunun odas›nda inceleme tutana¤›n›n
tutuldu¤u, ve çaylar›n - içildi¤i bir ortamda, iflletmenin patronuna, "Bu
iflyerinin beyni kimlerden olufluyor?" diye bir soru sordum. ‹flletmenin
patronu hemen "Benim" diye cevab›n› verdi. Bunun üzerine kendisine ifl-
letmenin finansörü veya patronu siz olabilirsiniz, fakat beyni olamazs›n›z.
E¤er bu iflletmenin kuruluflu s›ras›nda, bir beyin ekibi olsayd›, bugün bu
incelemeyi yapmam›fl olurduk cevab›n› verdim ve hemen arkas›ndan da:
Siz esas itibar› ile sanayici de¤ilsiniz. Bu inceleme s›ras›nda gördükleri-
me göre de sizin bafllang›çta Perflembe Pazar›nda yurtd›fl›ndan mal ithal
ederek bu mal›-satan-bir tüccar oldu¤unuzu anlad›m. Memleketimizin
içerisine düfltü¤ü döviz s›k›nt›s› nedeni ile ithal etti¤iniz baz› mamulleri
Türkiye’de imal etmek üzere bu iflletmeyi kurdunuz. Bunda hatal› olup
olmad›¤›m›, kendisine sordu¤umda da hemen çok güzel tahmin etmiflsi-
niz cevab›n› ald›m. Daha sonra iflletme patronu beyin ekibinin nas›l ola-
ca¤›n› bana sordu. Ben de bu ekibin deneyimli bir maliyeci, deneyimli bir
hukukçu ve deneyimli o konu ile ilgili en az bir mühendisten oluflaca¤›-
n›, iflin mahiyetine ve vüsatine göre de bazen teknik eleman›n birden faz-
la olaca¤›n›n cevab›n› verdim. Arkas›ndan da e¤er bu iflletme kurulurken,
bu beyin ekibinin içerisinde ben olsayd›m, bu üniteyi size böyle yapt›r-
mazd›m. ‹flletme patronu biraz düflündükten sonra çok hakl›s›n›z dedi.
Zira iflletme kurulmadan önce ifli bilen bir çok kimse ayn› düflünceyi ona
iletmifllerdir. Memleketimizde maalesef çok büyük ifl yapan bir çok firma-
n›n bir hukuk ve bir teknik dan›flman› yoktur. Bunun sonucunda da olu-
flan birçok davalar› kaybetmifltir.

9. O bilirkifli de¤il ki?

Bilirkifli incelemelerinde taktir edilen ücretler bazen yeterli, bazen de
dosyas›na göre yetersiz kalmaktad›r. Buna ra¤men hiçbir zaman bilirkifli
ücretinin artt›r›lmas› için de Mahkemeye ek baflvuruda bulunmad›m. Y›l-
lar önce bir gün ‹stanbul Asliye Hukuk Mahkemelerinden birinde yap›la-
cak bir keflif için bilirkifli olarak davet edilmifl idim. Prensip olarak da ke-
fliflere kaç›n›lmaz bir engel bulunmad›kça, keflif saatinden önce gelir da-
va dosyas›n› incelerdim: Yine böyle erken geldi¤im günlerden birinde,
dosyay› inceledikten sonra, Mahkeme Hakimi beni odas›na davet ederek
bir kahve içmemizi teklif etti. Teklifi kabul ederek gittim. Yap›lan karfl›-
l›kl› kahve sohbeti s›ras›nda, Hakim Bey bana bilirkifli ücretleri ile ilgi bir
soru sordu ve uzun y›llarda bilirkifli olarak benimle çal›flmana ra¤men,
siz hiçbir zaman bilirkifli ücretinin artt›r›lmas› için talepte bulunmad›n›z
dedi. Benim cevab›m taktirin Mahkemeye ait oldu¤u idi. Bu arada Hakim
Beye e¤er al›nmaz iseniz, fikrimi belirtmek isterim. fiu  elimdeki dosyan›n
ne davas› oldu¤u ve davan›n niye aç›ld›¤›n› anlamak için, sokaktan geçen
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s›radan bir kifliyi ça¤›rsak, taktir edilen bu ücret mukabilinde bu dosya-
y›; okuyarak de¤erlendirmez fleklinde fikrimi belirttim. Buna Hakim Be-
yin yar› flaka yar› ciddi olarak verdi¤i cevap ise “O flah›s bilirkifli de¤il ki”
oldu. Ne demeli taktir Yüksek Mahkemenindir.

10. Bilirkifli has›m de¤ildir
Verilen bilirkifli raporlar› daima iki taraf›n lehine de¤ildir. Çok kere

rapor aleyhine olan, taraf vekilleri, rapora itiraz ederken, bilirkifliyi bir
has›m yerine koyup oldukça a¤›r tabirlerle tenkit etmek sureti ile rapo-
run gerçe¤i ifade etmedi¤ini tarafl› haz›rland›¤›n› ileri sürmektedir. Bu tip
savunmalar›n ço¤unda raporun esas›na girilmemekte ve raporda bir ha-
ta yap›lm›fl ise bu hata belirtilmemekte ve raporun öyle olmad›¤›na dair
belge sunulmamaktad›r. Rapora itiraz sadece bilirkifliye a¤›r deyimlerle
hutkap edilmekte, bilirkifli bir nevi has›m yerine konulmakta ve hoflgörü
s›n›rlar›n› aflmaktad›r. Böyle bir savunma daha sonra haz›rlanacak olan
ek rapor için yeterli olmamaktad›r.

11. Hangi dilde konuflal›m?
Yurtd›fl›ndaki mesleki ve bilimsel iliflkilerim dolay›s›yla, Berlin’de ai-

lece çok eskiden beri tan›d›¤›m›z ve bazen de yan›nda kald›¤›m›z bir aile-
nin savc› olan k›z› bir seyahatimizde, yaklafl›k on kiflilik hakim ve savc›-
lardan oluflan bir grupla ‹stanbul’a bir seyahat yapacaklar›n› ve bu seya-
hat s›ras›nda da mümkünse ‹stanbul’daki Türk Adliyesini görüp adliye
mensuplar› ile biraz konuflmak istediklerini bana söyleyerek, bu husus-
ta benden yard›m talep ettiler. ‹stanbul’da olacaklar› tarihte benim de
orada bulundu¤umu ve ‹stanbul’a geldiklerinde benimle telefonla görüfl-
melerini söyledim. Grubun sözcüsü olan ve tan›d›¤›m›z ailenin savc› olan
k›z› ‹stanbul’a gelir gelmez beni arad›. Ben de Adliye ile temas ederek o
s›ralarda yeni kurulan 9. Ticaret Mahkemesi Baflkan› ile konufltum, ziya-
reti ve toplant›y› kendi Mahkemelerinde yapmay› önerdi. Tespit edilen
gün ve saatte 9. Ticaret Mahkemesi’nin salonunda hakim arkadafllarla
birlikte topland›k. Sözcü olan Savc› Han›m bana Almanca olarak Hakim-
lerle hangi lisanla Almanca m›, ‹ngilizce mi yoksa Frans›zca m› konufla-
caklar›n› sordu. Ben de kendilerine bizim hakimlerin hepsi bu üç lisan›
ayni anda bilmezler. Almanca bilen ‹ngilizce bilmez. Frans›zca biten ‹ngi-
lizce veya Almanca bilmez. Bu durumda en iyisi siz Almanca konuflun
ben Türkçe’ye tercüme edeyim. Hakim arkadafllar da Türkçe konuflsun
ben Almanca’ya tercüme edeyim cevab›n› verdim. Benim Savc› Han›mla
bu konuflmam s›ras›nda, hakim arkadafllar›n han›m ile ne konufltu¤umu
sordular. Ben de konufltu¤umu aynen anlatt›m. E¤er arzu ederseniz, ar-
zu etti¤iniz dille konuflma yap›l›r, cevab›n› verince, teklifimin yerinde ol-
du¤unu ve konuflmalar›n Almanca ve Türkçe devam etmesi kabul edilmifl
oldu.
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12. Hukuk ve matematik
Bilirkifli olarak 55 y›l› aflk›n bîr süredir adliye ile ilgim olmas› nedeni

ile adli davalar›n (olaylar›n) çözümünün t›pk› bir matematiksel denklem
gibi oldu¤unu ve verilerin uygun flekilde yerine konulmas› ile denklemin
hemen ve daha kolay çözülebilece¤ine flahit oldum. Bu görüflümü yerin-
de oldu¤unu tesadüfen biri hakim ve biri de avukat olan iki kifli de aç›k-
ça gördüm. ‹stanbul Ticaret Mahkemeleri’nin birine üye olarak tayin olan
bir Hakim Han›m›n yapt›¤› incelemeler ve keflifler de davaya bak›fl flekli-
nin farkl› oldu¤unu müflahede ettim ve bu Hakime Han›mla bir gün kefl-
fe giderken yolda yapt›¤›m›z sohbette, hukukla matematik aras›ndaki bu
ba¤›nt›dan bahsederek, ben flahsen hukuk fakültelerinin son s›n›flar›nda
hafta da iki saatten olmak üzere iki sömestre uygulamal› matematik der-
sinin okutulmas›n› teklif ederim dedim. Bunun üzerine Hakime Han›n›m
bana cevab›: "Ben hukuk okumadan önce Fen Fakültesi’nde Fizik oku-
dum ondan sonra hukuk okudum" cevab› oldu. Ayni konuflmalar yine bir
keflfe giderken taraf vekilleri ile aram›zda geçti. Bu Avukat han›m›n da
davaya bak›fl aç›s› biraz farkl› idi. Avukat han›m da hukuk tahsilinden
önce Fen fakültesinde üç sene Matematik okudu¤unu söyledi.

Hukukla matematik aras›ndaki bu yak›nl›kla iigili olarak Kabatafl Er-
kek Lisesi’nde Matematik Dersi Hocam›z olan ve çok iyi bir matematikçi
olan merhum Kemal Gürsan’dan (Sallabafl Kemal Hoca) da bahsetmek is-
terim. Kendisi çok iyi bir matematik hocas› olup, emeklili¤ine yak›n bir
zaman diliminde Hukuk Fakültesi’ne devam etti ve oradan mezun olarak
emeklili¤inde hukukçu oldu. Yine Kabatafl Erkek Lisesi’nden fen kolun-
dan mezun olan bir s›n›f arkadafl›m önce Yüksek Mimar oldu, mimar ola-
rak çal›flt›ktan uzun bir süre sonra Hukuk Fakültesi’ne girerek buradan
mezun oldu ve mimarl›¤› b›rakarak avukatl›k yapt›.
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KAT MÜLK‹YET‹ KANUNUNDA YAPILAN 
DE⁄‹fi‹KL‹KLER

Orhan YILMAZ*

I. GENEL OLARAK

Üzerinde uzun süredir çal›fl›lan ve kamu oyunun beklentilerine cevap
verece¤i umulan de¤ifliklikler nihayet gerçekleflmifl ve 634 say›l› Kat Mül-
kiyeti Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin 5711 Say›l› Kanun
28.11.2007 gün ve 26714 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak ayn› gün
yürürlü¤e girmifltir.

Tasar› Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlan›p Bakanlar Kurulu’nun
07.11.2005 tarihli karar›na ba¤l› olarak 22. Yasama Döneminde Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderilmifl ve 15.12.2005 tarihinde
1/1159 esas numaras› ile TBMM kay›tlar›na geçmifltir.

TBMM Baflkanl›¤›nca 23.12.2005 tarihinde esas komisyon olarak
Adalet Komisyonuna havale edilen Kanun Tasar›s›, ad› geçen Komisyo-
nun 28.12.2005 tarihli toplant›s›nda görüflülerek maddelerine geçilmesi
kabul edildikten sonra, ayr›nt›l› inceleme yap›lmas› amac› ile kurulan alt
komisyona havale edilmifl ve bu inceleme 18.01.2006 tarihli toplant›da
tamamlanarak 19.01.2006 tarihinde rapora ba¤lanmak suretiyle Adalet
Komisyonuna iade edilmifltir.

Adalet Komisyonunun 09.02.2006 tarihli toplant›s›nda kabul edilen
Tasar› 14.02.2006 tarih ve 102 say›l› raporla TBMM Baflkanl›¤›na sunul-
mufl ve 1086 s›ra say›s› ile Genel Kurul gündemine girmifl olmas›na ra¤-
men 22. Yasama Döneminin sona ermesi ile hükümsüz kalm›flt›r.

Bakanlar Kurulunun 27.09.2007 tarihli yaz›s› ile yenilenmesi istenen
Kanun Tasar›s›, 23. Yasama Döneminde 1/332 esas say›s›n› almak sure-
tiyle 01.10.2007 tarihinde tali komisyon olarak Bay›nd›rl›k, ‹mar, Ulafl-
t›rma ve Turizm Komisyonuna ve esas komisyon olarak da Adalet Komis-
yonuna gönderilmifltir.

___________________________________________________

(*) Emekli Beyo¤lu Ticaret Mahkemesi Baflkan› 



Adalet Komisyonunun 03.10.2007 tarihli toplant›s›nda, 22. Yasama
Döneminin Adalet Komisyonu taraf›ndan düzenlenen rapor ve kabul edi-
len metin benimsenerek, Kanun Tasar›s› 04.10.2007 tarih ve 3 say›l› ka-
rar ekinde Genel Kurula sunulmak üzere TBMM Baflkanl›¤›na tevdi edil-
mifltir.

TBMM Genel Kurulunun 14.11.2007 tarihinde yap›lan 23. Dönem 2.
Yasama Y›l› 20. birleflimdeki görüflmeler sonunda Kanun kabul edilerek,
19.11.2007 tarihinde Cumhurbaflkanl›¤›na gönderilmifl ve 27.11.2007
tarihinde Cumhurbaflkan› taraf›ndan onaylanarak, 28.11.2007 tarihli
Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r.

Sadece TBMM’deki yasama süreci iki y›ldan fazla süren ve 634 say›-
l› Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) çat›s›na ve esas sistemati¤ine dokun-
mayan 5711 Say›l› Kanunla yap›lan de¤iflikleri üç ana grup halinde ifade
etmek mümkündür.

Birinci olarak; madde bafll›klar› ve numaralar› aynen korunarak
KMK’n›n baz› maddeleri de¤ifltirilmifl ve uygulama olana¤› kalmayan iki
madde yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

‹kinci olarak; sekiz bölümden oluflan Kanuna dokuzuncu bölüm ola-
rak “Toplu Yap›lara ‹liflkin Özel Hükümler” bafll›¤› alt›nda ( 9 ) maddeden
ibaret yeni bir bölüm ilave edilerek madde numaralar› buna göre teselsül
ettirilmifltir.

Üçüncü olarak da; geçici maddelerle, geçifl hükümleri düzenlenmifltir.

Bu flekilde; bir taraftan 634 say›l› KMK’n›n yürürlü¤e girdi¤i
02.01.1966 tarihinden bu yana geçen 41 y›l içinde meydana gelen top-
lumsal gereksinimler ile uygulamadan ç›kar›lan sonuçlar karfl›lanmaya;
di¤er yandan da yap›laflma biçimindeki geliflmelere uyum sa¤lanmaya ça-
l›fl›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

Bilindi¤i üzere 23.06.1965 tarih ve 634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu
02.01.1966 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.

Kanunun kabul edildi¤i ve yürürlü¤e girdi¤i tarihteki koflullara uy-
gun flekilde tek parsel – tek yap› esas›na göre hükümler koyulmufltur.

Zamanla, ayn› parselde ortak alt yap› ve tesislere sahip birden çok
yap›n›n yer almaya bafllamas› ve Kanun hükümlerinin yetersiz kalmas›
karfl›s›nda, 13.04.1983 tarih ve 2814 Say›l› Kanunla “Birden Çok Yap›lar-
da Uygulanacak Özel Hükümler” bafll›¤› alt›nda Ek 3. madde ilave edil-
mifltir.

Birden çok imar parseli üzerinde “Toplu Yap›” uygulamas›n›n h›zla
yayg›nlaflmas› karfl›s›nda, birden çok yap›larda uygulanacak özel hü-
kümler de yetersiz kalm›flt›r.

5711 Say›l› Kanunla, Dokuzuncu Bölüm olarak “Toplu Yap›lara ‹lifl-
kin Özel Hükümler” bafll›¤› alt›nda yap›lan ilave, bu gereksinimin sonucu-
dur.
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Bu yaz›da, 634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu’na ilave edilen Toplu Ya-
p›lara ‹liflkin Özel Hükümler ve geçifl hükümleri ( geçici maddeler ) hariç
tutularak, sadece de¤ifltirilen maddeler üzerinde durulacakt›r.

II- DE⁄‹fiT‹R‹LEN HÜKÜMLER:

5711 Say›l› Kanunla de¤ifltirilen maddeler 634 say›l› KMK’n›n 3, 4,
10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 47, 54.
maddeleridir.

Bu maddelerde yap›lan de¤ifliklikler aynen al›nmak suretiyle, de¤i-
flikliklerin getirdikleri ve eski hükümlere göre farkl›l›klar› aç›klanmaya
çal›fl›lacakt›r.

Bu aç›klama s›ras›nda, de¤ifltirilen hükümler “eski hüküm”; de¤iflik-
likle getirilen hükümler ise “yeni hüküm” olarak an›lacakt›r.

3. maddenin ikinci ve üçüncü f›kralar›nda yap›lan de¤ifliklikler:

MADDE 1 – 23/6/1965 tarihli ve 634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanununun 3.
maddesinin ikinci ve üçüncü f›kralar› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Kat mülkiyeti ve kat irtifak›, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün ba-
¤›ms›z bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan de-
¤erleri ile oranl› olarak projesinde tahsis edilen arsa pay›n›n ortak mülkiyet esas-
lar›na göre aç›kça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylar›n›n ba¤›ms›z bölüm-
lerin paylar› ile oranl› olarak tahsis edilmedi¤i hallerde, her kat maliki veya kat
irtifak› sahibi, arsa paylar›n›n yeniden düzenlenmesi için mahkemeye baflvurabi-
lir. Ba¤›ms›z bölümlerden her birine bu f›kra uyar›nca tahsis edilen arsa pay›, o
bölümlerin de¤erinde sonradan meydana gelen ço¤alma veya azalma sebebiyle
de¤ifltirilemez. 44. madde hükmü sakl›d›r. 

Kat irtifak› arsa pay›na ba¤l› bir irtifak çeflidi olup, yap› kullanma izin belge-
si al›nd›ktan sonra arsan›n malikinin veya kat irtifak›na sahip ortak maliklerin
veya bunlardan birinin tapu idaresine yapaca¤› istem üzerine, bu Kanunda gös-
terilen flartlar uyar›nca, kat mülkiyetine çevrilir.”

Kat mülkiyetinin ve kat irtifak›n›n niteli¤ini belirleyen 3. maddenin
ikinci f›kras›nda yap›lan de¤ifliklikle, kat mülkiyeti ve kat irtifak›na tabi
tafl›nmazdaki ba¤›ms›z bölümlerden her birinin konum ve büyüklü¤üne
göre hesaplanan de¤erleri ile orant› olarak projesinde tahsis edilen arsa
pay›n›n ortak mülkiyet esaslar›na göre aç›kça gösterilmesi suretiyle ku-
rulmas› öngörülmüfltür.

Kat irtifak› arsa pay›na ba¤l› bir irtifak ve kat mülkiyeti de arsa pay›
ve anagayr›menkuldeki ortak yerlerle ba¤lant›l› özel bir mülkiyet çeflidi-
dir. ( KMK m. 3)

Kat Mülkiyeti Kanununda, arsa pay›na ba¤l› birçok hak ve yükümlü-
lükler yer ald›¤›ndan, gerek kat irtifak› ve gerekse kat mülkiyetinde arsa
pay›n›n objektif ölçülere göre belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.
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Kat Mülkiyeti Kanununda, arsa pay›n›n belirlenmesi hususunda
esas al›nan ölçüt ba¤›ms›z bölümün de¤eridir.

Bilindi¤i üzere; 634 say›l› KMK’n›n 3/2. maddesinde yer alan eski
hükme göre, do¤rudan do¤ruya kat mülkiyetine geçilmesi halinde ba¤›m-
s›z bölümün bu tarihteki de¤eri; kat irtifak›ndan kat mülkiyetine geçilme-
si halinde ise kat irtifak›n›n kuruldu¤u tarihteki de¤eri ile orant›l› olarak
arsa pay› tahsis edilmesi gerekmekte ve bu de¤erin tespitinde mülkiyet
hakk› sahiplerinin beyanlar› temel teflkil etmektedir.

Eski hükümde, ba¤›ms›z bölüm de¤erinin ne flekilde hesaplanaca¤›
hususunda hiçbir ölçüt getirilmeyip kiflisel beyanlar esas al›nd›¤›ndan,
gerçek de¤erler ile arsa paylar›n›n belirlenmesinde esas al›nan de¤erler
aras›nda büyük farkl›l›klar oldu¤u müflahede edilmek suretiyle, arsa pay-
lar›n›n yeniden düzenlenmesi için bir çok kat malikinin dava açmak zo-
runda kald›¤› bilinmektedir.

Maddenin ikinci f›kras›nda yap›lan de¤ifliklikle, bir taraftan ba¤›ms›z
bölüm de¤erinin, her ba¤›ms›z bölümün konum ve büyüklü¤üne göre he-
saplanaca¤› belirtilip, de¤erin tespitinde bir ölçüt getirildi¤i gibi; di¤er ta-
raftan arsa pay›n›n projede gösterilece¤i belirtilip bu hesaplaman›n uz-
manlar› taraf›ndan yap›laca¤› hükme ba¤lanarak; arsa paylar›n›n tespiti-
ne çok olumlu ve bu konuda ç›kmas› muhtemel ihtilaflar› en az düzeye
indirecek nitelikte bir düzenleme getirilmifltir.

Bu de¤ifliklikten sonra, ba¤›ms›z bölümlerin de¤eri her bir ba¤›ms›z
bölümün konum ve büyüklü¤üne göre hesaplanacak ve bu de¤erlerle
oranl› flekilde tahsis edilecek arsa paylar› proje müellifleri taraf›ndan be-
lirlenip projede gösterilecektir.

3. maddenin üçüncü f›kras›nda yap›lan de¤ifliklik, kat irtifak›n›n kat
mülkiyetine çevrilme zaman› ve talep flekline iliflkindir.

Eski hükümde, kat irtifak›ndan kat mülkiyetine geçilebilmesi için ar-
sa maliki veya kat irtifak›na sahip ortak maliklerin / bunlardan birinin,
yap› tamamland›ktan sonraki yaz›l› istemi üzerine kat mülkiyetine çevri-
lece¤i kabul edilmiflken; yeni hükümde, yaz›l› istem koflulu kald›r›lmak-
la birlikte, kat irtifak›n›n kat mülkiyetine çevrilebilmesi için yap› kullan-
ma izin belgesinin al›nmas› yasal zorunluluk olarak vurgulanmaktad›r.

Bu flekilde, kat irtifak›ndan kat mülkiyetine geçilmesi ifllemleri eski-
sine oranla daha kolaylaflt›r›lm›fl ve netlefltirilmifltir.

4. maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendinde yap›lan ilave:

MADDE 2 – 634 Say›l› Kanunun 4. maddesinin birinci f›kras›n›n (a) bendi-
ne, “Temeller ve ana duvarlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “tafl›y›c› sistemi
oluflturan kirifl, kolon ve perde duvarlar ile tafl›y›c› sistemin parças› di¤er eleman-
lar,” ibaresi eklenmifltir.
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Kat mülkiyeti uygulamas›nda çok önemli bir yer tutan ve kat mülki-
yenin karakteristik unsuru olan “Ortak Yerler” 634 say›l› KMK’n›n 4.
maddesinde belirtilmifl ve say›lm›flt›r.

Yeni hükümle, ortak yerlere ilave yap›lm›fl ve “tafl›y›c› sistemi olufl-
turan kirifl, kolon ve perde duvarlar ile tafl›y›c› istemin parças› di-
¤er elemanlar” da ortak yerler aras›nda say›lm›flt›r.

4. maddenin son f›kras› uyar›nca ve yorum yolu ile ortak yer olarak
nitelendirilmesi mümkün olan bu yerlerin, maddede aç›k bir flekilde be-
lirtilmifl olmas› flüphesiz ki çok yararl› olmufltur.

Yeni hükümle, kat maliklerinin kendi ba¤›ms›z bölümlerinde de¤iflik-
lik yaparken ana yap›n›n tamam›n› etkileyecek nitelikte sonuçlar yarata-
bilecek de¤ifliklik yapmalar›n›n önüne geçilmifl olmaktad›r.

10. maddede yap›lan de¤ifliklik:

MADDE 3 – 634 Say›l› Kanunun 10. maddesinin üçüncü f›kras› afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifl ve maddeye afla¤›daki f›kra eklenmifltir.

“Kat mülkiyeti kurulurken ayn› katta birbirine bitiflik bulunan ayn› nevideki
birden fazla ba¤›ms›z bölüm veya bir yap›n›n otel, ifl veya ticaret yeri gibi iktisadî
aç›dan veya kullanma bak›m›ndan bütünlük arz eden birden çok kat› veya bölü-
mü, kat mülkiyeti kütü¤üne tek ba¤›ms›z bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir
tescilin yap›labilmesi için, buna uygun de¤ifliklik projesinin ve yap› kullanma izin
belgesinin Tapu Sicil Müdürlü¤üne verilmifl olmas› gereklidir.”

“Gelirinin ortak giderlere harcanmas› için veya baflka bir amaçla ortak yarar-
lanmaya tahsis edilen ba¤›ms›z bölümlerin malik hanesine, bunlardan yararla-
nan “ba¤›ms›z bölümlerin numaralar›” yaz›lmak suretiyle kat mülkiyeti kütü¤üne
tescil edilir. Bu husus ba¤›ms›z bölümlerin beyanlar hanesinde gösterilir.”

10. maddenin üçüncü f›kras› de¤ifltirilmifl ve maddeye ayr›ca bir f›k-
ra eklenmifltir.

De¤ifltirilen üçüncü f›kra ile, ayn› katta ve birbirine bitiflik olmasa da-
hi, iktisadi aç›dan veya kullanma bak›m›ndan bütünlük arz eden ayn› ne-
viden bir çok kat veya bölümün kat mülkiyeti kütü¤üne tek ba¤›ms›z bö-
lüm olarak tescili imkan› getirilmifltir.

Bilindi¤i üzere, eski hükümde, birden çok ba¤›ms›z bölümün kat
mülkiyeti kütü¤üne tek ba¤›ms›z bölüm olarak tescil edilebilmesi için ön-
görülen tek flart, ba¤›ms›z bölümlerin ayn› katta ve birbirine bitiflik olma-
s› flart›d›r.

Yeni hükümle, ayn› neviden olma koflulu ile ayn› katta ve birbirine
bitiflik ba¤›ms›z bölümler d›fl›nda, iktisadi aç›dan ve kullanma bak›m›n-
dan bütünlük arz eden bir çok kat veya bölümün kat mülkiyeti kütü¤ü-
ne tek ba¤›ms›z bölüm olarak tescil edilebilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
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Yeni hükme göre, bu flekilde bir tescilin yap›labilmesi için, buna uy-
gun de¤ifliklik projesinin ve yap› kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Mü-
dürlü¤ü’ne verilmesi zorunludur.

10. maddeye eklenen f›krada, ortak yararlanmaya tahsis edilen ba-
¤›ms›z bölümlerin malik hanesine, bunlardan yararlanan ba¤›ms›z bö-
lümlerin numaralar› yaz›lmak suretiyle kat mülkiyeti kütü¤üne tescil edi-
lece¤i ve bu hususun ba¤›ms›z bölümlerin beyanlar hanesinde de göste-
rilece¤i belirtilmifltir.

Bu hükümle, ortak yararlanmaya tahsis edilen ba¤›ms›z bölümlerin
mülkiyeti kifliye ba¤l› olmaktan ç›kar›larak, ba¤›ms›z bölüme ba¤lanm›fl
ve el de¤ifltiren ba¤›ms›z bölümde yeni maliklerin, baflkaca bir iflleme ge-
rek kalmadan ortak yararlanmaya tahsis edilen ba¤›ms›z bölümde de
müflterek malik durumuna gelmesi sa¤lanm›flt›r.

‹lave edilen f›kra ile kabul edilen ve kat mülkiyeti kavram›n›n özüne
de uygun düflen ba¤›ms›z bölüme ba¤l› mülkiyet fleklinin, kat mülkiyeti
uygulamas›nda büyük bir rahatl›k sa¤layaca¤› muhakkakt›r.

11. maddede yap›lan de¤ifliklik:

MADDE 4 – 634 Say›l› Kanunun 11. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifl-
tir.

“MADDE 11 – Kat mülkiyeti ve kat irtifak›, Tapu Sicili Tüzü¤üne göre tutu-
lacak kat mülkiyeti kütü¤üne tescil olunur. Bu Kanunda aksine hüküm olmad›k-
ça, tescille ilgili genel hükümler, kat mülkiyeti kütü¤üne yap›lacak tescillerde de
uygulan›r.

Henüz kadastrosu yap›lmam›fl olan yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifak›, Ta-
pu Sicili Tüzü¤ündeki formüle göre, ayr›ca tutulacak Kat Mülkiyeti Zab›t Defteri-
ne tescil olunur.” 

Kat Mülkiyeti Kütü¤ü bafll›¤›n› tafl›yan ve üç f›kradan oluflan bu
madde tümüyle de¤ifltirilmifl ve iki f›kra halinde yeniden düzenlenmifltir..

De¤ifltirilen maddenin birinci f›kras›na göre; kat mülkiyeti ve kat ir-
tifak›, Tapu Sicil Tüzü¤üne göre tutulacak kat mülkiyeti kütü¤üne tescil
olunacak ve KMK’n›n da aksine hüküm olmad›kça, tescille ilgili genel hü-
kümler, kat mülkiyeti kütü¤üne yap›lacak tescillerde de uygulanacakt›r. 

Yeni maddenin ikinci f›kras›nda da, henüz kadastrosu yap›lmam›fl
yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifak›n›n, Tapu Sicil Tüzü¤ündeki formüle
göre, ayr›ca tutulacak Kat Mülkiyeti Zab›t Defterine tescil edilece¤i belir-
tilmifltir.

Bilindi¤i üzere; eski hükümde, kat irtifak›n›n kat mülkiyeti kütü¤ü-
ne tescil edilmeyip; bu hususta irtifak haklar›n›n tesciline iliflkin genel
hükümlerin uygulanaca¤› do¤rultusunda bir düzenleme yer almakta idi.
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Yap›lan yeni düzenlemede, kat mülkiyeti ile kat irtifak›, tescil yönün-
den ayn› hükümlere tabi tutulmufl ve tescillerindeki farkl›l›k ortadan kal-
d›r›lm›flt›r.

Maddenin gerekçesinde, yap›lan bu de¤ifliklikte, uygulamaya geçiri-
len e-devlet projesinin dikkate al›nd›¤› vurgulanm›flt›r.

12. maddede yap›lan de¤ifliklik:

MADDE 5 – 634 Say›l› Kanunun 12. maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifl-
tir.

“MADDE 12 – Kat mülkiyetinin kurulmas› için, anagayrimenkulün kat mül-
kiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydafllar›n›n
afla¤›da yaz›l› belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunmas› gerekir:

a) Anagayrimenkulde, yap› veya yap›lar›n d›fl cepheler ve iç taksimat› ba¤›m-
s›z bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve ba¤›ms›z bölümlerin konum ve bü-
yüklüklerine göre hesaplanan de¤erleriyle oranl› arsa paylar› ve ba¤›ms›z bölüm-
lerin yap› inflaat alan› da aç›kça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tara-
f›ndan yap›lan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydafllar› taraf›ndan im-
zalanan, yetkili kamu kurum ve kurulufllar›nca onaylanan mimarî proje ve bir-
den çok yap›larda yerleflimlerini gösteren vaziyet plân› ile yap› kullanma izin bel-
gesi.

b) Ba¤›ms›z bölümlerin kullan›l›fl tarz›na, birden çok yap›n›n varl›¤› halinde
bu yap›lar›n özelli¤ine göre 28. maddedeki esaslar çerçevesinde haz›rlanm›fl, kat
mülkiyetini kuran malik veya malikler taraf›ndan imzalanm›fl bir yönetim plân›.

c) Her ba¤›ms›z bölümün arsa pay›n›, kat, daire, ifl bürosu gibi nevini ve bun-
lar›n birden bafllay›p s›ra ile giden numaras›n›, varsa eklentisini gösteren ve ana-
gayrimenkulün maliki veya bütün paydafllar› taraf›ndan imzalanm›fl noterden
tasdikli liste.”

Kat mülkiyetinin kurulmas› için gerekli istem ve belgeleri düzenleyen
bu madde yeniden düzenlenmifltir.

Yeni düzenleme ile getirilen en önemli de¤ifliklik, binaya ait belediye-
ce tasdikli foto¤raf ibraz› zorunlulu¤unun kald›r›lmas›d›r.

Bilindi¤i üzere; de¤ifliklikten önceki 12. maddenin ikinci f›kras›n›n (b)
bendinde “Anagayrimenkulun (yap› veya yap›lar›n) ön ve arka cepheleri-
ni ve mümkünse yar› cephelerini gösteren, en az 13x18 büyüklü¤ünde ve
do¤rulu¤u belediyece tasdikli foto¤raf” da ibraz› gereken belgeler aras›n-
da gösterilmifltir.

Öte yandan; Yasan›n 3. maddesinin ikinci f›kras›nda yap›lan de¤iflik-
li¤e paralel flekilde, ba¤›ms›z bölümlerini ayr› ayr› de¤erlerinin ve de¤er-
leri ile oranl› olarak tahsisi istenen arsa paylar›n›n tüm kat malikleri ta-
raf›ndan imzalanacak dilekçede; dilekçe verilmemesi halinde ise tapu da-
iresi taraf›ndan düzenlenecek tutanakta gösterilmesi flart› da ortadan
kald›r›lm›flt›r.

Kanun De¤ifliklikleri • Orhan Y›lmaz 15



Ba¤›ms›z bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan de-
¤erleriyle oranl› arsa paylar›, proje müellifi mimar taraf›ndan yap›lan ve
anagayrimenkulun maliki veya bütün paydafllar› taraf›ndan imzalan mi-
mari projede gösterilmifl olaca¤›ndan kat malikleri taraf›ndan dilekçe ve-
rilmesine veya tapu dairesi taraf›ndan tutanak düzenlenmesine gerek ka-
lamam›flt›r.

Yeni düzenlemenin, kat mülkiyetinin kurulmas› ve tescilini kolaylafl-
t›rd›¤› ve tescil s›ras›ndaki bürokratik ifllemleri azaltt›¤› muhakkakt›r.

13. maddenin ikinci ve üçüncü f›kralar›nda yap›lan
de¤ifliklikler:

MADDE 6 – 634 Say›l› Kanunun 13. maddesinin ikinci ve üçüncü f›kralar›
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Sözleflme düzenlenince kat irtifak›n›n kat mülkiyetine çevrilmesinde kat ir-
tifak›n›n kay›tl› oldu¤u kat mülkiyeti kütü¤ü sayfas›ndaki, do¤rudan do¤ruya kat
mülkiyetinin kurulmas› halinde ise anagayrimenkulün kay›tl› bulundu¤u tapu
kütü¤ü sayfas›ndaki mülkiyet hanesine “Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülki-
yetine çevrilmifltir.” ibaresi yaz›larak, sayfa anagayrimenkulün leh ve aleyhine te-
sis edilecek irtifak haklar› d›fl›ndaki ifllemlere kapat›l›r ve kat mülkiyetine konu
olan her ba¤›ms›z bölüm, kat mülkiyeti kütü¤ünün ayr› bir sayfas›na o bölüme
ba¤l› arsa pay› ve anagayrimenkulün kay›tl› bulundu¤u genel kütükteki pafta,
ada, parsel, defter ve sayfa numaralar› gösterilmek suretiyle tescil edilir; anagay-
rimenkulün kay›tl› bulundu¤u genel kütük sayfas›na da, ba¤›ms›z bölümlerin kat
mülkiyeti kütü¤ündeki defter ve sayfa numaralar› ifllenmek suretiyle, kütükler
aras›nda ba¤lant› sa¤lan›r.

Anagayrimenkulün sayfas›nda evvelce mevcut olan haklara ait sicil kayd›, ir-
tifak haklar› hariç, ba¤›ms›z bölümlerin kat mülkiyeti kütü¤ündeki sayfas›na ge-
çirilir. Anagayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra,
anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak haklar› da anagayrimen-
kulün tapu kütü¤ü sayfas›na tescil edilir ve kat mülkiyeti kütü¤ünün beyanlar
hanesinde belirtilir.”

Kat mülkiyeti sözleflmesinin kurulmas› ve tescilini düzenleyen 13.
maddenin ikinci ve üçüncü f›kralar›ndaki de¤ifliklikle, irtifak haklar›n›n
tescil edilmesi esaslar› yeni bir düzenlemeye tabi tutulmufltur.

Eski hükme göre; kat mülkiyetinin kurulmas›na iliflkin sözleflme dü-
zenlenince, anagayrimenkulun kay›tl› bulundu¤u tapu kütü¤ü sayfas›n-
daki mülkiyet hanesine (Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine
çevrilmifltir) ibaresi yaz›larak, bu sayfa tamamen kapat›lmakta iken; yeni
düzenlemede, kat irtifak›n›n kat mülkiyetine çevrilmesi halinde kat irtifa-
k›n›n kay›tl› oldu¤u kat mülkiyeti sayfas›ndaki mülkiyet hanesine, do¤-
rudan do¤ruya kat mülkiyetinin kurulmas› halinde ise anagayrimenku-
lun kay›tl› bulundu¤u tapu kütü¤ü sayfas›ndaki mülkiyet hanesine ayn›
ibare yaz›lmakla birlikte, bu sayfan›n sadece anagayrimenkulun leh ve
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aleyhine tesis edilecek irtifak haklar› d›fl›ndaki ifllemlere kapat›laca¤›
hükme ba¤lanm›flt›r.

Bu flekilde; anagayrimenkule iliflkin irtifak haklar›nda, anagayrimen-
kulun kapat›lan sayfas›n›n esas al›nmas› ve irtifak haklar›n›n tapu kütü-
¤ü sayfas›na tescil edilerek kat mülkiyeti kütü¤ünün beyanlar hanesinde
gösterilmesi yoluna gidilerek, irtifak haklar›n›n tescilinde basitlik sa¤lan-
m›flt›r. 

14. maddede yap›lan de¤ifliklik:

MADDE 7 – 634 Say›l› Kanunun 14. maddesinin birinci f›kras› afla¤›daki fle-
kilde de¤ifltirilmifl ve maddeye afla¤›daki f›kra eklenmifltir.

“Henüz yap› yap›lmam›fl veya yap›s› tamamlanmam›fl bir arsa üzerinde kat
irtifak›n›n kurulmas› ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsan›n malikinin veya
bütün paydafllar›n›n buna ait istem ile birlikte 12. maddenin (a) bendine uygun
olarak düzenlenen proje ve plân, (b) bendindeki yönetim plân› ile (c) bendindeki
listeyi tapu idaresine vermeleri laz›md›r. Kat mülkiyetine geçiflte ayr›ca yönetim
plân› istenmez.”

“Yap›lar› tamamlanm›fl olan kat irtifakl› anagayrimenkulde, yap› kullanma
izin belgesinin al›nd›¤› tarihten itibaren bir y›l içinde kat mülkiyetine geçilmesi zo-
runludur. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakk› sahiplerinden birinin veya varsa
yöneticinin yaz›l› uyar›s›na ra¤men, kat mülkiyetinin kurulmas› için tapu idare-
sine verilmesi gereken 12. maddede yaz›l› belgelerden eksik olanlar› tamamla-
maktan veya imzalanmas› gerekenleri imzalamaktan kaç›nan kat irtifak hakk› sa-
hiplerinden her birine, kendine ait her ba¤›ms›z bölüm için, anagayrimenkul be-
lediye s›n›rlar› içinde ise belediye, belediye s›n›rlar› d›fl›nda ise mülkî amir tara-
f›ndan bin Türk Liras› idarî para cezas› verilir.”

Kat irtifak›n›n kurulmas› hususunu düzenleyen bu maddenin birin-
ci f›kras› de¤ifltirilmifl ve bu maddeye dördüncü f›kra olarak yeni bir f›k-
ra eklenmifltir.

Birinci f›krada yap›lan de¤ifliklik, yukar›da incelenen 12. maddede
yap›lan de¤ifliklik sebebiyle zorunlu olarak yap›lmas› gereken bir düzen-
leme niteli¤inde olup; henüz yap› yap›lmam›fl veya yap›s› tamamlanma-
m›fl bir arsa üzerinde kat irtifak›n›n kurulmas› ve tescili için tapu idare-
sine hangi belgelerin verilmesi gerekti¤ini tanzim etmektedir.

Eklenen f›kra ile getirilen hüküm, uygulamada ve yasalara uygun ya-
p›laflmada önemli sonuçlar yaratacak nitelikte ve yeni bir hüküm olup;
yap›lar› tamamlanm›fl olan kat irtifakl› anagayrimenkulde kat mülkiyeti-
ne geçilmesi zorunlulu¤unu getirmektedir.

Kanun yürürlü¤e girdikten sonra yap›lar› tamamlanacak kat irtifakl›
anagayrimenkullerde, yap› kullanma izin belgesinin al›nd›¤› tarihten iti-
baren bir y›l içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu hale getirilmifl ve
bu zorunluluk idari para cezas› fleklinde yapt›r›ma da ba¤lanm›flt›r.
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Bu yapt›r›m; yap› kullanma izin belgesinin al›nd›¤› tarihten itibaren
bir y›l içinde,kat irtifak› sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin ya-
z›l› uyar›s›na ra¤men, kat mülkiyetinin kurulmas› için tapu idaresine ve-
rilmesi gereken ve yukar›da aç›klanan 12. maddede belirtilen belgelerin
eksik olanlar›n› tamamlamaktan veya imzalanmas› gerekenleri imzala-
maktan kaç›nan kat irtifak hakk› sahiplerinin, sahip olduklar› her ba¤›m-
s›z bölüm için ayr› ayr› olmak üzere bin Türk Liras› /YTL idari para ceza-
s› ile cezaland›r›lmalar›d›r.

‹dari para cezas›n› verecek makam, anagayrimenkul belediye s›n›rla-
r› içinde ise belediye,belediye s›n›rlar› d›fl›nda ise mülki amir olarak tayin
edilmifltir.

Belediye fleklinde ifade edilen idari makam›n, 5393 say›l› Belediye
Kanununun 34/e maddesi hükmüne göre Belediye Encümeni fleklinde
anlafl›lmas› gerekmektedir. 

Yasada öngörülen idari para cezas›n›n uygulanabilmesi için, eksik
olan belgeleri tamamlamayan veya imzalanmas› gerekenleri imzalamayan
kat irtifak› sahibinin, di¤er bir kat irtifak› sahibinin veya varsa yönetici-
nin yaz›l› ihtar›na ra¤men bu edimini yerine getirmemifl olmas› flartt›r.

Kat irtifak hakk› sahiplerinden en az biri veya varsa yönetici taraf›n-
dan yap›lacak ihtar›n yaz›l› olmas› zorunlu olup; bunun geçerlilik flart›
olarak düzenlendi¤i anlafl›lmaktad›r.

Eklenen f›krada öngörülen idari para cezas›, 5326 say›l› Kabahatler
Kanunu kapsam›ndad›r. ( Kabahatler Kanunu Md. 3/1 )

Kabahatler Kanununa göre, idari para cezas›n›n tebli¤inden itibaren
onbefl gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine baflvurulabilmesi müm-
kündür.( Kabahatler Kanunu Md.27 ) Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan
Kabahatler Kanunu’nun 28. maddesi hükümleri çerçevesinde yap›lacak
inceleme sonunda verilecek karar, yasada öngörülen idari para cezas›n›n
miktar› itibariyle kesin niteliktedir. (Kabahatler Kanunu Md.28/10 ) 

19. maddenin ikinci f›kras›nda yap›lan de¤ifliklik:
MADDE 8 – 634 Say›l› Kanunun 19. maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki fle-

kilde de¤ifltirilmifltir. 

“Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beflte dördünün yaz›l› r›zas›
olmad›kça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inflaat, onar›m ve tesisler, de¤iflik
renkte d›fl badana veya boya yapt›ramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bo-
zuklu¤un anayap›ya veya ba¤›ms›z bir bölüme veya bölümlere zarar verdi¤inin ve
acilen onar›lmas› gerekti¤inin veya anayap›n›n güçlendirilmesinin zorunlu oldu-
¤unun mahkemece tespit edilmifl olmas› halinde, bu onar›m ve güçlendirmenin
projesine ve tekni¤ine uygun biçimde yap›lmas› konusunda kat maliklerinin r›za-
s› aranmaz. Kat maliki kendi ba¤›ms›z bölümünde anayap›ya zarar verecek nite-
likte onar›m, tesis ve de¤ifliklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine
ba¤lant›l› bulunan ba¤›ms›z bölümlerin ba¤lant›l› yerlerinde, bu bölüm malikleri-
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nin ortak r›zas› ile anayap›ya zarar vermeyecek onar›m, tesis ve de¤ifliklik yap›la-
bilir.”

Anagayrimenkulun bak›m›, korunmas› ve zarardan sorumluluk hu-
suslar›n› düzenleyen 19. maddenin ikinci f›kras›nda yap›lan de¤ifliklik iki
noktada toplanmaktad›r. Birincisi, anagayrimenkulun ortak yerlerinde
yap›lacak inflaat, onar›m ve tesisler ile de¤iflik renkte d›fl badana veya bo-
ya yönünden bütün kat maliklerinin r›zas› yerine beflte dördünün r›zas›-
n›n yeterli kabul edilmesi; ikincisi de bu r›zan›n yaz›l› olmas›d›r.

Buradaki yaz›l› flekil flart›, geçerlilik flart› niteli¤indedir.

Bütün kat maliklerinin beflte dördünün yaz›l› r›zas› hususunda bir
de istisna getirilmifltir: 

Ortak yer ve tesislerdeki bir bozuklu¤un anayap›ya veya ba¤›ms›z bö-
lüme veya bölümlere zarar verdi¤inin ve acilen onar›lmas› gerekti¤inin ve-
ya anayap›n›n güçlendirilmesinin zorunlu oldu¤unun mahkemece tespit
edilmifl olmas› halinde, bu onar›m ve güçlendirmenin projesine ve tekni-
¤ine uygun biçimde yap›lmas› için kat maliklerinin r›zas› aranmayacak-
t›r..

Bu istisnan›n uygulanmas›; di¤er bir ifade ile kat maliklerinin beflte
dördünün yaz›l› r›zas›n›n aranmamas› için de iki flart›n birlikte gerçeklefl-
mesi gerekmektedir.

1. Onar›m veya güçlendirme zorunlulu¤unun mahkeme taraf›n-
dan tespit edilmifl olmas›,

2. Onar›m ve güçlendirmenin projeye ba¤l› flekilde ve tekni¤ine
uygun flekilde yap›lmas›.

Madde yap›lan de¤ifliklikle, bir taraftan anagayrimenkulun bak›m› ve
korunmas›n›n kolaylaflt›r›lmas› sa¤lan›rken; di¤er yandan da yaz›l› fle-
kil/geçerlilik flart› getirilmek suretiyle, uygulamada yaflanan ispat sorun-
lar›na son verilmifl olmaktad›r.

20. maddede yap›lan de¤ifliklik:
MADDE 9 – 634 Say›l› Kanunun 20. maddesinin birinci f›kras›n›n (b) ben-

dinde yer alan “koruma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, güçlendirme” ibaresi
eklenmifl ve ikinci f›kras›nda yer alan “yüzde on” ibaresi “yüzde befl” olarak de¤ifl-
tirilmifltir.

Anagayrimenkulun genel giderlerine kat›lma bafll›¤›n› tafl›yan bu
maddede yap›lan de¤ifliklik; yap› güçlendirme masraflar›n›n genel gider-
ler aras›na al›nmas› ve gider/avans pay›n› ödemeyen kat malikleri için
öngörülen ayl›k yüzde on oran›ndaki gecikme tazminat›n›n yüzde befl
oran›na indirilmesine iliflkindir.

Ülkemizin yazg›s› haline gelen tabii afetler ve depremler göz önünde
tutularak, güçlendirme giderlerinin arsa pay› oran›nda ödenmek kayd› ile
genel giderler aras›nda say›lmas› isabetli olmufltur.
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Yak›n geçmiflte ülkemizin yaflad›¤› yüksek enflasyonun ürünü olan
ayl›k yüzde on oran›ndaki gecikme tazminat›n›n, son y›llarda enflasyon
oran›n›n düflük seviyede seyretmesi dikkate al›narak yüzde befl oran›na
indirilmesi de haklar dengesinin oluflmas› yönünden olumlu bir de¤iflik-
lik niteli¤indedir.

22. maddede yap›lan de¤ifliklik:
MADDE 10 – 634 Say›l› Kanunun 22. maddesinin ikinci f›kras›n›n son cüm-

lesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“4721 say›l› Türk Medenî Kanununun 893. maddesinin son f›kras› hükmü
burada da uygulan›r.”

Bu maddede yap›lan de¤ifliklik; yürürlükten kald›r›lan 743 say›l›
Türk Kanunu Medenisinin 807. maddesi yerine 01 Ocak 2002 tarihinde
yürürlü¤e giren 4721 say›l› Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin
kaydedilmesinden ibarettir.

Bilindi¤i üzere; KMK’n›n 22. maddesinin ikinci f›kras›, mahkemece
tespit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin ba¤›ms›z bölümü üzerine
bu borç tutar› için, di¤er kat malikleri lehine kanuni ipotek hakk› tescili-
ni hükme ba¤lamaktad›r.

Eski hükümde sözü edilen madde, yürürlükten kalkan Türk Kanunu
Medenisinin 807. maddesi oldu¤undan ve bu maddenin yerine halen yü-
rürlükte bulunan 4721 say›l› Türk Medeni Kanununun 893. maddesi
geçti¤inden, yap›lan de¤ifliklik zorunlu bir de¤ifliklik niteli¤indedir.

23. maddede yap›lan de¤ifliklik:
MADDE 11 – 634 Say›l› Kanunun 23. maddesinin birinci f›kras›na “tesisle-

rin yeniden yap›lmas›” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yap› güvenli¤iyle ilgili
olarak yap›lmas› gerekli görülen teknik incelemeler” ibaresi eklenmifltir.

Birinci f›kras›na ilave yap›lan 23. madde kat maliklerinin ve ba¤›m-
s›z bölümde (her ne s›fatla olursa olsun) oturanlar›n,müsaade zorunlulu-
¤unu düzenlemektedir.

23. maddenin birinci f›kras›na göre herhangi bir ba¤›ms›z bölümde
veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen hasar veya bozuklu¤un ona-
r›m veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yap›lmas› için di¤er bir ba-
¤›ms›z bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde
baflka s›fatla oturanlar girifl müsaadesi vermeye ve ba¤›ms›z bölümde ge-
rekli ifllemlerin yap›lmas›na katlanmaya mecburdurlar.

Yap›lan ilave ile, bu mecburiyete “yap› güvenli¤i ile ilgili olarak
yap›lmas› gerekli görülen teknik incelemeler” hali de dahil edilmek-
tedir.

Özellikle deprem gibi do¤al afetler, yap› güvenli¤ini ön plana ç›kard›-
¤›ndan, yap› güvenli¤inin sa¤lanmas› yönünden yap›lacak tespit ve sa¤-
lamlaflt›rma çal›flmalar›n›n kolaylaflt›r›lmas› amac›na yönelik bu de¤iflik-
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li¤in, kat mülkiyeti uygulamas›nda çok büyük bir rahatlama ve güven
duygusu yarataca¤› kuflkusuzdur.

25. maddenin ikinci ve dördüncü f›kralar›nda yap›lan
de¤ifliklikler:
MADDE 12 – 634 Say›l› Kanunun 25. maddesinin ikinci ve dördüncü f›kra-

lar› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Bu gibi bir kat maliki hakk›nda, ba¤›ms›z bölümün mülkiyetinin hükme en
yak›n tarihteki de¤eri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin di¤er kat malikleri-
ne, arsa paylar› oran›nda devredilmesi için davan›n aç›lmas›, aksi kararlaflt›r›lm›fl
olmad›kça, di¤er kat maliklerinin say› ve arsa pay› ço¤unlu¤uyla karar vermesi-
ne ba¤l›d›r. Bu karara ra¤men kat maliklerinden bir k›sm› bu davay› açmak iste-
mezse, davay› öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir be-
delinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer ayl›k vadeli hesaba ya-
t›r›lmas› ve makbuzunun ibraz› için davac›lara resen belirleyece¤i uygun bir süre
verir. Devir bedelinin süresi içinde yat›r›ld›¤›na iliflkin belge ibraz edildi¤inde ve
davan›n kabulü halinde hâkim, daval›n›n ba¤›ms›z bölümünün mülkiyetinin da-
vay› açm›fl olan kat maliklerine arsa paylar› oran›nda devredilmesine ve devir be-
delinin ifllemifl faiziyle birlikte daval›ya ödenmesine karar verir.”

“Bu maddedeki dava hakk›, devir konusunda kat maliklerince al›nan dava
açma karar›n›n ö¤renilmesi tarihinden bafllayarak alt› ay ve her halde dava hak-
k›n›n do¤umundan bafllayarak befl y›l içinde kullan›lmazsa veya dava sebebi or-
tadan kalkm›flsa düfler.”

Bilindi¤i üzere; bu madde kat mülkiyetinin devri mecburiyetini dü-
zenlemektedir.

Maddenin herhangi bir de¤iflikli¤e u¤ramayan birinci f›kras›nda, bir
ba¤›ms›z bölüm üzerindeki mülkiyet hakk›n›n devrinin di¤er kat malikle-
ri taraf›ndan istenebilme koflullar› hükme ba¤lanm›flt›r.

De¤ifltirilen ikinci f›kra ise, bu hususta kat malikleri kurulunun ço-
¤unlukla karar verebilece¤ini ve ço¤unluk sa¤lanamazsa yap›lacak ifllemi
belirlemektedir.

Eski hükümde; zorunlu devre tabi ba¤›ms›z bölümün dava tarihinde-
ki de¤erinin o ba¤›ms›z bölüm malikine ödenece¤i ve dava aç›lmas›na kat
malikleri kurulunca ço¤unlukla karar verilece¤i hususlar›n›n belirtilmesi
ile yetinilmifltir.

Yeni düzenleme, kat malikleri kurulu karar› için basit ço¤unluk yeri-
ne (KMK m. 30/1), say› ve arsa pay› ço¤unlu¤unu getirmek suretiyle, bu
husustaki duraksamalara ve hakk›n kötüye kullan›lmas› olas›l›¤›na son
verdi¤i gibi; mülkiyeti zorunlu olarak devredilen ba¤›ms›z bölüm maliki-
nin devir bedeli yönünden bir zarara u¤ramas›n› önleyecek nitelikte hü-
kümlere de yer vermifltir.

Getirilen yeni hükme göre; bu husustaki kat malikleri kurulu karar›-
n›n say› ve arsa pay› ço¤unlu¤u ile verilmesi ve mülkiyetinin zorunlu ola-
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rak devri söz konusu ba¤›ms›z bölümün, dava tarihindeki de¤il hükme
en yak›n tarihteki de¤erinin ba¤›ms›z bölüm malikine ödenmesi gerek-
mektedir.

Yeni hüküm, hükme en yak›n tarihteki de¤erin ilgili kat malikine
ödenmesi gerekti¤ini belirtmekle de yetinmemifl; devir bedelinin ileride
hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer ayl›k vadeli hesaba yat›r›lma-
s›n› da zorunlu tutmufltur. 

Bu flekilde, hak sahibinin faiz yönünden bir zarara u¤ramas› ihtima-
li de önlenmifl olmaktad›r.

De¤ifltirilen dördüncü f›kra, bu maddedeki dava hakk› yönünden be-
lirlenen hak düflürücü süreyi ve davan›n düflmesi halini düzenlemekte-
dir.

Hak düflürücü süreler yönünden yap›lan de¤ifliklik sadece alt› ayl›k
hak düflürücü sürenin bafllang›ç tarihine iliflkindir.

Eski hükümde; alt› ayl›k hak düflürücü sürenin dava sebebinin ö¤re-
nilmesi tarihinden bafllayaca¤› kabul edilmifl iken; yeni hükümde bu sü-
renin, devir konusunda kat maliklerince al›nan dava açma karar›n›n ö¤-
renilmesi tarihinden bafllayaca¤› ifade edilmifltir.

Hak düflürücü sürenin bafllang›c› yönünden,dava sebebinin ö¤renil-
mesi gibi uygulamada bir çok ihtilafa sebebiyet veren mu¤lak bir ifade ye-
rine; kat maliklerince verilen dava açma karar›n›n ö¤renilmesi tarihi gibi
çok kolayl›kla tespit edilebilecek bir tarihin kabul edilmesinde son dere-
cede isabetli davran›ld›¤›n› söylemek gerekmektedir.

26. maddenin ikinci f›kras›nda yap›lan de¤ifliklik:

MADDE 13 – 634 Say›l› Kanunun 26. maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki fle-
kilde de¤ifltirilmifltir.

“Kat irtifak› sahiplerinden biri kendine düflen borçlar›, noter arac›l›¤›yla ya-
p›lan ihtara ra¤men, bu ihtar tarihinden bafllayarak iki ay içinde yerine getirmez-
se di¤erlerinin yaz›l› istemi üzerine hâkim, onun arsa pay›n›n ve kat irtifak›n›n
hükme en yak›n tarihteki de¤eri karfl›l›¤›nda, öteki paydafllara, arsa paylar› ora-
n›nda devrine karar verir.”

26. madde kat irtifak› sahiplerinin borçlar›n› ve bu borçlar›n yerine
getirilmemesi halinde yap›lacak ifllemi düzenlemektedir.

‹kinci f›kraya göre; kat irtifak› sahiplerinden biri kendisine düflen
borçlar›, noter arac›l›¤›yla yap›lacak ihtar tarihinden itibaren iki ay için-
de yerine getirmezse di¤erlerinin yaz›l› istemi üzerine arsa pay›n›n ve kat
irtifak›n›n de¤eri karfl›l›¤›nda öteki paydafllara arsa paylar› oran›nda dev-
ri hususunda mahkeme taraf›ndan karar verilir.

Burada, hangi tarihteki de¤erin esas al›naca¤› hususu büyük önem
arz etmektedir
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Eski hükümde; de¤iflik kabul ve yorumlara sebebiyet verecek flekilde,
bu de¤erin “o zamanki de¤er” oldu¤u ifade edilmifltir.

Yeni hükümde; bu de¤erin “hükme en yak›n tarihteki de¤er”oldu¤u
kabul edilerek, madde metni daha anlafl›l›r ve net hale getirilmifltir.

29. maddede yap›lan de¤ifliklik:
MADDE 14 – 634 Say›l› Kanunun 29. maddesinin birinci ve üçüncü f›krala-

r›na afla¤›daki cümleler eklenmifltir.

“Toplu yap›larda ise kurullar, en geç iki y›lda bir defadan az olmamak üzere
yönetim plânlar›nda gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemiflse,
ikinci takvim y›l›n›n ilk ay› içinde toplan›r.”

“‹lk toplant› ile ikinci toplant› aras›nda b›rak›lacak zaman yedi günden az
olamaz.”

29. madde kat malikleri kurulunun toplant› zaman›n› düzenlemekte-
dir.

Bilindi¤i üzere; bu maddenin birinci f›kras›nda, kat malikleri kurulu-
nun y›lda bir defadan az olmamak üzere yönetim plan›nda gösterilen za-
manlarda ve e¤er böyle bir zaman gösterilmemifl ise her takvim y›l›n›n ilk
ay› içinde toplanaca¤› belirtilmifltir.

Bu f›kraya yap›lan ilave, Kanuna eklenen, “Toplu Yap›lara ‹liflkin Özel
Hükümler” bafll›kl› dokuzuncu bölümdeki hükümlere paralel flekilde ya-
p›lm›flt›r.

Bu bölümdeki 66. maddede yer alan tan›mlamaya göre; “Toplu yap›,
bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onayl› yerleflim plân›na
göre yap›lm›fl veya yap›lacak, alt yap› tesisleri, ortak kullan›m yerleri, sos-
yal tesis ve hizmetler ile bunlar›n yönetimi bak›m›ndan birbirleriyle ba¤lan-
t›l› birden çok yap›y› ifade eder.” 

Toplu yap›lar için Yasan›n öngördü¤ü kurullar›n ( blok kat malikleri
kurulu, ada kat malikleri kurulu ve toplu yap› kat malikleri kurulu ) top-
lanmas›ndaki güçlükler nazara al›nd›¤›nda, bu kurullar›n ola¤an toplan-
t› zaman› için daha uzun bir zaman diliminin kabul edilmifl olmas› isa-
betlidir.

Üçüncü f›kraya yap›lan ilave ile de ,birinci toplant›da yeterli say›n›n
sa¤lanamamas› halinde yap›lacak ikinci toplant›n›n en az ne kadar za-
man sonra yap›laca¤› hususunda bir düzenleme getirilmifltir. 

Bu ilavenin, ilk toplant›ya zorunlu sebeplerle kat›lamam›fl olan kat
maliklerinin herhangi bir hak kayb›na u¤ramalar› ihtimalini en az düze-
ye indirece¤ini söylemek mümkündür.

30. maddenin ikinci f›kras›nda yap›lan de¤ifliklik:
MADDE 15 – 634 Say›l› Kanunun 30. maddesinin ikinci f›kras› afla¤›daki fle-

kilde de¤ifltirilmifltir.
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“Yeter say›n›n sa¤lanamamas› nedeniyle ilk toplant›n›n yap›lamamas› halin-
de, ikinci toplant›, en geç onbefl gün sonra yap›l›r. Bu toplant›da karar yeter sa-
y›s›, kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤udur.” 

Bu madde, kat malikleri kurulunun toplant› ve karar yeter say›lar›n›
düzenlemektedir.

De¤iflikli¤e u¤ramayan 30. maddenin birinci f›kras›na göre” Kat ma-
likleri kurulu, kat maliklerinin say› ve arsa pay› bak›m›ndan yar›s›ndan
fazlas› ile toplan›r ve oy çoklu¤u ile karar verir.”

‹kinci f›krada yap›lan de¤ifliklikle, ilk toplant›da toplant› yeter say›s›
sa¤lanamad›¤› takdirde, ikinci toplant›n›n en geç ne zaman yap›laca¤› ve
ikinci toplant›daki karar yeter say›s› hükme ba¤lanm›flt›r.

29. maddenin üçüncü f›kras›na eklenen cümlede, ikinci toplant›n›n
en az yedi gün sonra yap›laca¤› belirtildikten sonra, 30. maddenin ikinci
f›kras›nda da ikinci toplant›n›n en geç on befl gün içinde yap›laca¤› hük-
me ba¤lanmak suretiyle, ikinci toplant› günü için en az ve en çok geçme-
si gereken süreler birbirine paralel flekilde belirlenmifl durumdad›r.

Bu f›krada yap›lan di¤er bir de¤ifliklik de, ikinci toplant›daki karar
yeter say›s› yönündendir.

Eski hükümde; ikinci toplant›daki karar yeter say›s›n›n “kat›lanlar›n
oy ço¤unlu¤u” oldu¤u kabul edilmiflken; yeni hükümde karar yeter say›-
s› “kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤u” fleklinde ifade edilmifltir.

Adalet Komisyonu taraf›ndan aynen benimsenen Hükümetin teklif
etti¤i metindeki hüküm ?Yeter say› sa¤lanamad›¤› için ilk toplant› yap›la-
mazsa, kararlar en geç onbefl gün içerisinde yap›lacak ikinci toplant›ya ka-
t›lanlar›n oy çoklu¤uyla verilir.” fleklindedir.

Gerek Hükümetin teklif etti¤i metinde ve gerekse Adalet Komisyo-
nu’nun kabul etti¤i metinde yer almayan bu ifadenin genel kuruldaki gö-
rüflmeler s›ras›nda yeniden düzenlenen f›kra metnine girdi¤i anlafl›lmak-
tad›r.

“Oyçoklu¤u” ifadesi yerine “salt ço¤unlu¤u” ifadesinin kabul edilme-
sinde özel bir amaç bulundu¤u ve bu ifade ile oyçoklu¤u d›fl›nda bir ol-
gunun ifade edilmek istendi¤i düflünülebilece¤inden, bu ifade üzerinde
özellikle durulmas› gerekmektedir.

Oyçoklu¤u, eski dildeki ekseriyetin karfl›l›¤› olup; yar›dan fazla çok-
lu¤u ifade etmektedir.

Her ne kadar; Türk Dil Kurumu taraf›ndan yay›mlanan Türkçe Söz-
lükte, salt ço¤unluk “Oylamada, yar›dan bir fazla üye say›s›n›n oyuyla
sa¤lanan ço¤unluk” fleklinde tan›mlanm›fl ise de; salt ço¤unlu¤un “yar›-
dan bir fazla” fleklinde mi; yoksa “yar›dan fazla” fleklinde mi anlafl›lmas›
gerekti¤i hususunda gerek ilmi ve gerekse yarg›sal içtihatlarda da görüfl
birli¤i mevcut de¤ildir.
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Bilindi¤i üzere; uygulamada, yar›dan fazla ile yar›dan bir fazla her za-
man ayn› say›y› ifade etmemektedir.

‹kiye bölünebilen çiftli say›larda (4, 6, 8, 10, 12 …gibi) yar›dan fazla
ile yar›dan bir fazla ayn› say›y› ifade ederken; tekli say›larda (3, 5, 7, 9,
11…gibi) yar›dan fazla ile yar›dan bir fazla farkl›l›k arz etmektedir.

Örne¤in; (3) kiflilik bir kurulda, yar›dan fazla (2) iken, yar›dan bir faz-
la (3) tür.

Bunun gibi, 5’ in yar›dan fazlas› (3) iken, yar›dan bir fazlas› (4); 7’nin
yar›dan fazlas› (4) iken, yar›dan bir fazlas› (5) tir.

Genellikle hukuk dilinde salt ço¤unluk, yar›dan fazla anlam›nda kul-
lan›ld›¤›ndan ve yar›dan bir fazlan›n amaçlanmas› halinde TTK’n›n
330/1. maddesinde yer ald›¤› flekilde bu husus aç›kça belirtildi¤inden,
buradaki salt ço¤unlu¤un, yar›dan fazla fleklinde anlafl›lmas›n›n uygun
olaca¤› ve bu de¤iflikli¤e baflkaca bir anlam yüklenmesinin do¤ru olmad›-
¤› düflünülmektedir.

31. maddenin son f›kras›nda yap›lan de¤ifliklik:

MADDE 16 – 634 Say›l› Kanunun 31. maddesinin son f›kras› afla¤›daki fle-

kilde de¤ifltirilmifltir.

“Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kifli, oy sa-

y›s›n›n yüzde beflinden fazlas›n› kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak,

k›rk ve daha az say›daki kat mülkiyetine tâbi tafl›nmazlarda bir kifli, en fazla iki

kifliye vekâlet edebilir.”

31. madde, kat maliklerinin oya kat›lma hakk›n› düzenlemektedir.

Yap›lan de¤ifliklik, kat maliklerinin oylar›n› yetkili vekil eliyle kullan-
malar›na iliflkin f›krada yap›lm›fl ve bu de¤ifliklikle bir kiflinin çok fazla
vekaletname ile oy kullanmas› engellenmek istenmifltir. 

Eski hükme göre, ayn› kiflinin oy say›s›n›n üçte birini geçmeyecek fle-
kilde vekil s›fat› ile oy kullanmas› mümkün iken; yeni hükümle ve bun-
dan böyle bir kifli oy say›s›n›n yüzde beflinden fazla kat malikini temsil
edemeyecek; k›rk ve daha az say›daki kat mülkiyetine tabi tafl›nmazlarda
bu say› ikiyi geçmeyecektir.

Bu de¤ifliklikle, bir kiflinin yüksek oranda vekaletle oy kullanmas›n›n
suiistimallere sebebiyet verdi¤i ve apartman yöneticili¤inin adeta meslek
haline getirildi¤i belirtilmek suretiyle, bunlar›n önlenmesin amaçland›¤›
Adalet Komisyonu raporunda ifade edilmifltir.
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33. maddenin birinci ve üçüncü f›kralar›nda yap›lan
de¤ifliklikler:

MADDE 17 – 634 Say›l› Kanunun 33. maddesinin birinci ve üçüncü f›krala-
r› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplant›s›na kat›lan
ancak 32. madde hükmü gere¤ince ayk›r› oy kullanan her kat maliki karar tari-
hinden bafllayarak bir ay içinde, toplant›ya kat›lmayan her kat maliki karar› ö¤-
renmesinden bafllayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden bafllayarak
alt› ay içinde anagayrimenkulün bulundu¤u yerdeki sulh mahkemesine iptal da-
vas› açabilir; kat malikleri kurulu kararlar›n›n yok veya mutlak butlanla hüküm-
süz say›ld›¤› durumlarda süre koflulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut
onun kat›ndan kira akdine, oturma hakk›na veya baflka bir sebebe dayanarak de-
vaml› surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yü-
zünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulundu¤u
yerin sulh mahkemesine baflvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.”

“Tespit edilen süre içinde hâkimin karar›n› yerine getirmeyenlere, ayn› mah-
kemece, ikiyüz elli Türk Liras›ndan ikibin Türk Liras›na kadar idarî para cezas›
verilir. 25. madde hükmü sakl›d›r.”

“Hâkimin Müdahalesi” bafll›¤›n› tafl›yan bu madde, Kat Mülkiyeti Ka-
nunu uygulamas›nda önemli bir yeri olan ve kat maliklerinin mahkeme-
ye müracaat hakk›n› düzenleyen bir maddedir.

Eski hükümde, kat malikleri kurulunca verilen karara raz› olmayan
veya kat maliklerinden birinin yahut onun kat›ndan devaml› surette fay-
dalanan kimsenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi yüzünden zarar
gören kat maliki / maliklerinin hâkimin müdahalesini isteyebilecekleri
hükme ba¤lanmakla yetinilmifl; aç›lacak dava için herhangi bir dava sü-
resi belirlenmemifltir.

Yeni hükümle getirilen en önemli yenilik, kat maliki / malikleri tara-
f›ndan aç›lacak davalar›n, “iptal davas›” ve “hâkimin müdahalesi” fleklin-
de ikiye ayr›lmas› ve iptal davalar› yönünden dava süresi öngörülmüfl ol-
mas›d›r.

‹ptal davas›, kat malikleri taraf›ndan kat malikleri kurulu karar›n›n
iptali hususunda aç›lan davad›r.

Hâkimin müdahalesine iliflkin dava ise, kat maliklerinden birinin ya-
hut onun kat›ndan kira akdine, oturma hakk›na veya baflka bir sebebe
dayanarak devaml› surette faydalanan kimsenin borç ve yükümlerini ye-
rine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki/malikleri taraf›ndan
aç›lan ve kat malikleri kurulu karar›n›n iptaline yönelik olmayan bir da-
va türüdür.

Sadece kat malikleri kurulu karar›n›n iptali davas› yönünden ön gö-
rülen dava süresi, kat malikleri kurulu toplant›s›na kat›lan kat malikleri
için karar tarihinden itibaren; kat malikleri kurulu toplant›s›na kat›lma-

26 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008



yan kat malikleri için ise karar›n ö¤renildi¤i tarihten itibaren bafllamak
üzere bir ayd›r.

Bunun d›fl›nda (yine iptal davas› için geçerli olmak kayd› ile) bir de
karar tarihinden bafllayan alt› ayl›k azami dava süresi kabul edilmifltir.

Gerek bir ayl›k ve gerekse alt› ayl›k dava süreleri, hak düflürücü sü-
re niteli¤inde olup; hâkim taraf›ndan resen/kendili¤inden dikkate al›n-
mas› gereken sürelerdendir.

Belirlenen hak düflürücü asgari ve azami süreler, yokluk veya mut-
lak butlanla hükümsüzlük yapt›r›m›na tabi kat malikleri kurulu kararla-
r› için geçerli de¤ildir.

Her iki dava türü için de görevli mahkeme (dava de¤erine bak›lmak-
s›z›n) sulh hukuk mahkemesi; yetkili mahkeme anagayrimenkulun bu-
lundu¤u yer mahkemesidir. (Kesin yetki )

Kat malikleri kurulu toplant›s›na kat›lan kat malikinin dava açabil-
mesi için, KMK’n›n 32/4. maddesinde belirtildi¤i flekilde; karar aleyhine
oy kullanm›fl olmas› ve bu ayk›r›l›¤›n sebebini belirterek imzalam›fl bu-
lunmas› zorunludur ve bu husus dava flart›d›r.

Kat malikleri kurulu kararlar› aleyhine, dava için bir süre öngörülme-
mifl olmas›ndan yararlan›larak y›llar geçtikten sonra dava aç›ld›¤› ve bu
hususun hukuki istikrar› engelledi¤i bilindi¤inden; iptal davalar› yönün-
den dava süresi belirlenmifl olmas› önemli bir de¤ifliklik niteli¤indedir.

33. maddenin üçüncü f›kras›nda yap›lan de¤ifliklik, sulh hukuk hâ-
kiminin ayn› maddenin ikinci f›kras› gere¤ince verdi¤i karar›n yerine ge-
tirilmesi için belirledi¤i süre içinde karar› yerine getirmeyenler için öngö-
rülen para cezas›n›n 5326 say›l› Kabahatler Kanunu hükümleri de göz
önünde tutulmak suretiyle, günün flartlar›na uygun hale getirilmesinden
ibarettir.

Kabahatler Kanununa uyum sa¤lanarak, para cezas›n›n “idari para
cezas›” oldu¤u aç›k bir flekilde belirtilmifl ve eski hükümde oldu¤u gibi
KMK’n›n 25. maddesi hükmü sakl› tutulmufltur.

Bilindi¤i üzere; eski hükümde mahkemece verilen para cezas› karar›-
n›n kesin oldu¤u belirtilmifl iken, de¤ifltirilen f›krada, mahkemece verile-
cek idari para cezas›n›n tabi olaca¤› kanun yolu hususunda bir aç›kl›k
mevcut de¤ildir.

Ancak; 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun 3 ünü maddesine göre,
bu Kanunun idari yapt›r›m kararlar›na karfl› kanun yoluna iliflkin hü-
kümleri, di¤er kanunlarda aksine hüküm bulunmamas› halinde uygula-
naca¤›ndan (genel kanun); mahkemece verilecek para cezas›na karfl›, ida-
ri para cezas›n› veren sulh hukuk mahkemesinin yarg› çevresi içinde bu-
lundu¤u A¤›r Ceza Mahkemesi nezdinde ve karar›n tebli¤ tarihinden iti-
baren bir hafta içinde itiraz yoluna gidilmesi mümkündür. (Kabahatler
Kanunu Md.29)
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Bu maddedeki de¤ifliklikler yönünden, son olarak ifade edilmesi ge-
reken husus; madde içeri¤ine paralel flekilde madde bafll›¤›n›n “‹ptal Da-
vas› ve Hâkimin Müdahalesi” fleklinde de¤ifltirilmifl olmas›n›n maddenin
yeni içeri¤ine daha uygun düflece¤i hususudur. 

34. maddenin son f›kras›nda yap›lan de¤ifliklik:
MADDE 18 – 634 Say›l› Kanunun 34. maddesinin son f›kras› afla¤›daki fle-

kilde de¤ifltirilmifltir.

“Yöneticinin ad ve soyad› ile ifl ve ev adresinin anagayrimenkulün kap›s› ya-
n›na veya giriflte görülecek bir yere çerçeve içinde as›lmas› mecburidir. Bu yap›l-
mazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin baflvurma-
s› üzerine ayn› mahkemece, elli Türk Liras›ndan ikiyüzelli Türk Liras›na kadar
idarî para cezas› verilir.” 

Bu f›krada yap›lan de¤ifliklik, yasa dilinin düzeltilmesi ve para ceza-
s›n›n Kabahatler Kanununa uyum sa¤lanacak flekilde belirlenmesinden
ibaret kalm›flt›r.

Bu de¤ifliklikle öngörülen para cezas› yönünden, 33. maddenin de¤ifl-
tirilen üçüncü f›kras› için yukar›da aç›klanan düflünceler aynen geçerli-
dir.

38. maddede yap›lan de¤ifliklik:
MADDE 19 – 634 Say›l› Kanunun 38. maddesine afla¤›daki f›kra eklenmifl-

tir.

“Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yap› temsilciler ku-
rulu kararlar›n›n iptaline iliflkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, top-
lu yap›larda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yap› temsilciler kurulunca se-
çilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle aç›labilir. Yönetici, aç›lan davay›
bütün kat maliklerine ve ada veya toplu yap› temsilciler kuruluna duyurur. Ku-
rul karar›n›n iptali halinde bu konudaki yarg›lama giderleri ortak giderlerden kar-
fl›lan›r.”

Yöneticinin sorumlulu¤u hususunda genel kural getiren 38. madde
“Yönetici, kat maliklerine karfl› aynen bir vekil gibi sorumludur” fleklinde
tek f›kradan ibaret iken, kat malikleri kurulu kararlar›n›n iptali konu-
sunda aç›lacak davalar› olumlu yönden etkileyecek ve taraf teflkilini ko-
laylaflt›r›p yarg›lamaya h›z kazand›racak flekilde ikinci f›kra eklenmifltir.

Bilindi¤i üzere; eski hükümde böyle bir aç›kl›k bulunmad›¤›ndan ve
her davan›n vekile karfl› de¤il asile karfl› aç›lmas› genel usul kural› gere-
¤i oldu¤undan; iptal davalar›n›n da ilgili kat malikleri aleyhine aç›lmas›
gerekmekte idi.

Toplu yap›larla ilgili olarak getirilen yeni hükümler de nazara al›nd›-
¤›nda, bu nitelikteki davalar için çok say›da kat malikinin has›m gösteril-
mesi ve kendilerine tebligat yap›lmas› zorunlulu¤unun kald›r›larak, yar-
g›lama giderlerinin ortak giderlerden karfl›lanmas› suretiyle, davada kat
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maliklerinin kanuni vekil durumundaki yönetici taraf›ndan temsil edil-
mesi ve yöneticiye dava takip yetkisinin verilmesi son derecede isabetli
bir hüküm niteli¤indedir.

47. maddenin dördüncü f›kras›nda yap›lan de¤ifliklik:

MADDE 20 – 634 Say›l› Kanunun 47. maddesinin dördüncü f›kras›n›n son
cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“Bildirmeyenlerin yeniden yapt›rmak istemedikleri kabul olunur ve onlar›n
arsa paylar›, de¤eri karfl›l›¤›nda bölümlerini yeniden yapt›rmak isteyenlere önce-
likle devredilir.”

47. madde, anayap›n›n harap olmas› halinde, anagayrimenkul üze-
rindeki kat mülkiyeti hakk›n›n ak›betini, ba¤›ms›z bölümlerden birinin
veya birkaç›n›n harap olmas› halinde yap›lacak ifllemleri ve kat malikle-
rinin bu husustaki talep ve dava haklar›n› düzenlemektedir.

Bu maddenin dördüncü f›kras›; “Birden ziyade ba¤›ms›z bölüm tama-
men harap olup da bunlardan birinin yeniden yap›lmas› di¤erinin yap›lma-
s›na ba¤l› bulunuyorsa, ba¤›ms›z bölümleri harap olan kat malikleri bunla-
r› yeniden yapt›r›p yapt›rmayacaklar›n›, harabolma tarihinden bafllayarak
alt› ay içinde di¤er kat maliklerine yaz›l› olarak bildirmeye mecburdurlar.
Bildirmeyenlerin yeniden yapt›rmak istemedikleri kabul olunur ve onlar›n
arsa paylar›, bölümlerini yeniden yapt›rmak isteyenlere öncelikle devredi-
lir.” fleklinde iken, son cümlesi de¤ifltirilmek suretiyle, maddeye aç›kl›k
getirilmifl ve ba¤›ms›z bölümünü yeniden yapt›r›p yapt›rmayaca¤›n› alt›
ay içinde yaz›l› olarak bildirmeyen kat maliklerine ait arsa paylar›n›n de-
¤eri karfl›l›¤›nda, ba¤›ms›z bölümlerini yapt›rmak isteyen kat malikleri-
ne öncelikle devredilece¤i belirtilerek, uygulamadaki tereddütlere son ve-
rilmifltir.

54. maddenin birinci ve ikinci f›kralar›nda yap›lan de¤ifliklik:

MADDE 21 – 634 Say›l› Kanunun 54. maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“‹mar Kanunu hükümlerine göre ortaklaflt›rma halinde, ortaklaflt›r›lan gayri-
menkuller aras›nda kat mülkiyetine tâbi gayrimenkul varsa ve ortaklaflt›rma,
9/11/1985 tarihinden önce ise 6785 say›l› ‹mar Kanununun 46. maddesi, bu ta-
rihten sonra ise 3194 say›l› ‹mar Kanununun 16. maddesi gere¤ince ortakl›¤›n gi-
derilmesi hususunda bütün malikler anlaflt›klar› takdirde, ortakl›¤›n giderilmesi
bu anlaflma hükümlerine göre yap›l›r.

Böyle bir anlaflmaya var›lamazsa, her gayrimenkulün ortaklaflt›rmadan ön-
ceki geçer de¤erleri, birinci f›krada sözü geçen madde hükümlerine göre ortakl›¤›
gidermekle görevli sulh mahkemesince ayr› ayr› takdir edilerek, bunlara Türkiye
‹statistik Kurumunca yay›mlanan üretici fiyat endeksi uygulanmak suretiyle her
bir gayrimenkulün hükme en yak›n tarih itibar›yla ulaflt›¤› de¤erleri tespit edil-
dikten sonra, bunlardan de¤eri en fazla olan gayrimenkulün malikine, öteki gay-
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rimenkulleri bu de¤erle sat›n almas›n› teklife karar verilir ve bu teklif kabul edi-
lip bedel ödenince ortakl›k giderilmifl olur.”

Bu madde, ‹mar Kanununa göre ortaklaflt›rma (flüyuland›rma) halin-
de kat mülkiyetinin durumunu düzenlemektedir.

Eski hükümde (birinci f›kra) sözü edilen ‹mar Kanunu’nun 46. mad-
desi, 634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yürürlü¤e girdi¤i 02.01.1966
tarihinde yürürlükte bulunan 09.07.1956 tarih ve 6785 say›l› ‹mar Ka-
nunu’nun 46. maddesidir. Bu kanun 03.05.1985 tarih ve 3194 Say›l›
Kanunla yürürlükten kald›r›lm›fl ve 3194 say›l› ‹mar Kanunu 09.11.1985
tarihinde yürürlü¤e girmifl oldu¤undan 6785 say›l› ‹mar Kanunu’nun 46.
maddesinin yerini 3194 say›l› ‹mar Kanunu’nun 16. maddesi alm›flt›r.

Birinci f›krada yap›lan de¤ifliklik, ‹mar Kanunlar›ndaki de¤ifliklikler
nazara al›narak yap›lan zorunlu ve uygulamaya aç›kl›k getiren de¤ifliklik
niteli¤indedir.

‹kinci f›krada yap›lan de¤ifliklik de, ortaklaflt›rmadan önceki de¤erle-
rin güncellefltirilmesi ve bu de¤erlerin hükme en yak›n de¤er olarak na-
zara al›nmas›na yöneliktir.
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HUKUKUMUZDA SUÇLULARIN
GER‹ VER‹LMES‹1,2

Necati MERCAN

I- G‹R‹fi

Yabanc›lar›n geri verilmesi, bir devletin ülkesinde bulunan ya da ora-
ya kaçm›fl olan bir san›k veya hükümlünün, yarg›lanmak ya da cezas›n›n
çektirilmesi amac›yla yetkili Devlete iadesidir.3

YTCK’n›n 18. maddesinin 1. f›kras›nda yabanc› bir ülkede ifllenen ve-
ya ifllendi¤i iddia edilen suç nedeniyle hakk›nda ceza kovuflturmas› bafl-
___________________________________________________

(1) Necati Meran, Yarg›tay Tetkik Hakimi, 

(2) 55223377  ssaayy››ll››  YYTTCCKK  MMaaddddee  1188  ((11))  YYaabbaanncc››  bbiirr  üüllkkeeddee  iiflfllleenneenn  vveeyyaa  iiflfllleennddii¤¤ii  iiddddiiaa  eeddiilleenn  bbiirr  ssuuçç  nneeddeenniiyyllee  hhaakk--
kk››nnddaa  cceezzaa  kkoovvuuflflttuurrmmaass››  bbaaflflllaatt››llaann  vveeyyaa  mmaahhkkûûmmiiyyeett  kkaarraarr››  vveerriillmmiiflfl  oollaann  bbiirr  yyaabbaanncc››,,  ttaalleepp  üüzzeerriinnee,,  kkoo--
vvuuflflttuurrmmaann››nn  yyaapp››llaabbiillmmeessii  vveeyyaa  hhüükkmmeeddiilleenn  cceezzaann››nn  iinnffaazz››  aammaacc››yyllaa,,  ggeerrii  vveerriilleebbiilliirr..  AAnnccaakk,,  ggeerrii  vveerrmmee  ttaa--
lleebbiinnee  eessaass  tteeflflkkiill  eeddeenn  ffiiiill;;

aa..TTüürrkk  kkaannuunnllaarr››nnaa  ggöörree  ssuuçç  ddee¤¤iillssee,,  

bb..DDüüflflüünnccee  ssuuççuu  vveeyyaa  ssiiyyaassîî  yyaa  ddaa  aasskkeerrîî  ssuuçç  nniitteellii¤¤iinnddee  iissee,,  

cc..TTüürrkkiiyyee  DDeevvlleettiinniinn  ggüüvveennllii¤¤iinnee  kkaarrflfl››,,  TTüürrkkiiyyee  DDeevvlleettiinniinn  vveeyyaa  bbiirr  TTüürrkk  vvaattaannddaaflfl››nn››nn  yyaa  ddaa  TTüürrkk  kkaannuunnllaa--
rr››nnaa  ggöörree  kkuurruullmmuuflfl  bbiirr  ttüüzzeell  kkiiflfliinniinn  zzaarraarr››nnaa  iiflfllleennmmiiflflssee,,

dd..TTüürrkkiiyyee’’nniinn  yyaarrgg››llaammaa  yyeettkkiissiinnee  ggiirreenn  bbiirr  ssuuçç  iissee,,  

ee..ZZaammaannaaflfl››mm››nnaa  vveeyyaa  aaffffaa  uu¤¤rraamm››flfl  iissee,,  

ggeerrii  vveerrmmee  ttaalleebbii  kkaabbuull  eeddiillmmeezz..  

((22))  UUlluussllaarraarraass››  CCeezzaa  DDiivvaann››nnaa  ttaarraaff  oollmmaann››nn  ggeerreekkttiirrddii¤¤ii  yyüükküümmllüüllüükklleerr  hhaarriiçç  oollmmaakk  üüzzeerree,,  vvaattaannddaaflfl  ssuuçç
sseebbeebbiiyyllee  yyaabbaanncc››  bbiirr  üüllkkeeyyee  vveerriilleemmeezz..

((33))  KKiiflfliinniinn,,  ttaalleepp  eeddeenn  ddeevvlleettee  ggeerrii  vveerriillmmeessii  hhââlliinnddee,,  ››rrkk››,,  ddiinnii,,  vvaattaannddaaflflll››¤¤››,,  bbeellllii  bbiirr  ssoossyyaall  gguurruubbaa  mmeennssuu--
bbiiyyeettii  vveeyyaa  ssiiyyaassîî  ggöörrüüflfllleerrii  nneeddeenniiyyllee  kkoovvuuflflttuurruullaaccaa¤¤››nnaa  vveeyyaa  cceezzaallaanndd››rr››llaaccaa¤¤››nnaa  yyaa  ddaa  iiflflkkeennccee  vvee  kkööttüü
mmuuaammeelleeyyee  mmaarruuzz  kkaallaaccaa¤¤››nnaa  ddaaiirr  kkuuvvvveettllii  flflüüpphhee  sseebbeepplleerrii  vvaarrssaa,,  ttaalleepp  kkaabbuull  eeddiillmmeezz..  

((44))  KKiiflfliinniinn  bbuulluunndduu¤¤uu  yyeerr  aa¤¤››rr  cceezzaa  mmaahhkkeemmeessii,,  ggeerrii  vveerrmmee  ttaalleebbii  hhaakkkk››nnddaa  bbuu  mmaaddddee  vvee  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ttaarraaff
oolldduu¤¤uu  iillggiillii  uulluussllaarraarraass››  ssöözzlleeflflmmee  hhüükküümmlleerriinnee  ggöörree  kkaarraarr  vveerriirr..  BBuu  kkaarraarraa  kkaarrflfl››  tteemmyyiizz  yyoolluunnaa  bbaaflflvvuurruullaa--
bbiilliirr..  

((55))  MMaahhkkeemmee  ggeerrii  vveerrmmee  ttaalleebbiinniinn  kkaabbuull  eeddiilleebbiilliirr  oolldduu¤¤uunnaa  kkaarraarr  vveerriirrssee,,  bbuu  kkaarraarr››nn  yyeerriinnee  ggeettiirriilliipp  ggeettiirriill--
mmeemmeessii  BBaakkaannllaarr  KKuurruulluunnuunn  ttaakkddiirriinnee  bbaa¤¤ll››dd››rr..  

((66))  GGeerrii  vveerriillmmeessii  iisstteenneenn  kkiiflflii  hhaakkkk››nnddaa  kkoorruummaa  tteeddbbiirrlleerriinnee  bbaaflflvvuurruullmmaass››nnaa,,  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ttaarraaff  oolldduu¤¤uu  iillggii--
llii  uulluussllaarraarraass››  ssöözzlleeflflmmee  hhüükküümmlleerriinnee  ggöörree  kkaarraarr  vveerriilleebbiilliirr..

((77))  GGeerrii  vveerrmmee  ttaalleebbiinniinn  kkaabbuull  eeddiilleebbiilliirr  oolldduu¤¤uunnaa  kkaarraarr  vveerriillmmeessii  hhââlliinnddee,,  aayyrr››ccaa  CCeezzaa  MMuuhhaakkeemmeelleerrii  UUssuu--
llüü  KKaannuunnuu  hhüükküümmlleerriinnee  ggöörree  ttuuttuukkllaammaa  kkaarraarr››  vveerriilleebbiilliirr  vveeyyaa  ddii¤¤eerr  kkoorruummaa  tteeddbbiirrlleerriinnee  bbaaflflvvuurruullaabbiilliirr..

((88))  GGeerrii  vveerrmmee  hhââlliinnddee,,  kkiiflflii  aannccaakk  ggeerrii  vveerrmmee  kkaarraarr››nnaa  ddaayyaannaakk  tteeflflkkiill  eeddeenn  ssuuççllaarrddaann  ddoollaayy››  yyaarrgg››llaannaabbiilliirr
vveeyyaa  mmaahhkkûûmm  oolldduu¤¤uu  cceezzaa  iinnffaazz  eeddiilleebbiilliirr..  

(3) Dönmezer- Erman, III, No 2243, 



lat›lan veya mahkûmiyet karar› verilmifl olan bir yabanc›n›n, talep üzeri-
ne, kovuflturman›n yap›labilmesi veya hükmedilen cezan›n infaz› amac›y-
la, geri verilebilmesi öngörülmüfltür. Suç iflledi¤i yarg› karar› ile kesin ola-
rak saptan›ncaya kadar herkes masumdur. Geri verme kurumu, yaln›z-
ca suç ifllemiflleri de¤il, yarg›lanacak olan ve hakk›nda ceza kovuflturma-
s› bafllat›lm›fl olan yabanc› kiflileri de kapsam›na ald›¤›ndan suçlular›n
geri verilmesi yerine suç iflledi¤i iddia olunan yabanc›n›n geri verilmesi
ifadesinin kullan›lmas› daha yerinde olmufltur.4

II-YABANCILARIN GER‹ VER‹LMES‹N‹N HUKUK‹ ESASI

Yabanc›lar›n geri verilmesi, Uluslararas› Ceza Hukukunun karfl›l›kl›
yard›m vas›talar›ndan biri ve en önemlisidir. Geri vermenin alt›nda yatan
amaç, hiçbir devlet ülkesinin suç ifllemifl kifliye s›¤›nak oluflturmamas› ve
suç eylemlerinin cezas›z kalmamas›d›r. Temelinde toplumsal yarar ve
adalet vard›r.5

Ceza Kanunlar›n›n mülkili¤i ilkesi, bir devlette suç iflledikten veya
mahkum olduktan sonra baflka bir Devletin ülkesine kaçan kiflinin, bu
ülkede takip ve yarg›lanmas›na engel oluflturmaktad›r. Suçlular›n geri
verilmesine iliflkin kurumun temelinde mülkilik sisteminin sak›ncalar›n›
gidermek bulunmaktad›r. Devletlerin karfl›l›kl› yararlar›, kendilerinin ta-
kip ve kovuflturmas›n› yapamad›klar›, suç iflledi¤i iddia olunan yabanc›-
lar›n, cezas›z kalmamalar› için cezaland›racak olan Devlete teslimi konu-
sunda hukuki iflbirli¤ini zorunlu k›lar.6

III- TÜRK HUKUKU VE GER‹ VERME KURUMUNUN DAYANDI⁄I
KAYNAKLAR

Türk iade kurumu, Anayasan›n 38/9. maddesi, YTCK’n›n 18. mad-
desi, De¤iflik Devletlerle yap›lm›fl bulunan suçlular›n iadesi sözleflmeleri,
21.11.1959 gün ve 7376 say›l› “Suçlular›n ‹adesine Dair Avrupa Sözlefl-
mesinin Tasdiki Hakk›nda Kanun” ile “Suçlular›n ‹adesine Dair Avrupa
Sözleflmesi” ne dayan›r.7

Anayasan›n 38/9. maddesi uyar›nca Uluslararas› Ceza Divan›na ta-
raf olman›n gerektirdi¤i yükümlülükler hariç olmak üzere vatandafl, suç
sebebiyle yabanc› bir ülkeye verilemez. YTCK’n›n 18. maddesi Devletlera-
ras› iliflkilerde anlaflma hükümlerine ayk›r› olmad›¤› sürece uygulan›r.
Bir baflka deyiflle, YTCK’n›n 18. maddesine ayk›r› bir anlaflma hükmü yü-
rürlükte kald›¤› sürece, bu madde hükmünün uygulanmas›na engel olur.
Bunun yan›nda Anayasan›n 38/9. maddesi YTCK’n›n 18. maddesine ay-
k›r› olarak bir vatandafl Türk’ün bir suç nedeniyle yabanc› ülkeye geri ve-
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(4) Donay, Suçlular›n ‹adesinde Yeni Geliflmeler, s.239,

(5) Özgen, s.4, 

(6) Armao¤lu, Belçika Kaidesi ve Siyasi.. s.1591,

(7) Kalabal›k, Suçlular›n ‹adesi.. s.1351, 



rilmesini olanakl› k›lan bir anlaflma hükmünü onaylamayacakt›r. TBMM
böyle bir anlaflmay› onaylarsa Anayasan›n 90. maddesinin son f›kras›
hükmüne göre yöntemine uygun olarak yürürlü¤e konulmufl anlaflmalar
kanun hükmünde bulundu¤undan ve bunlar hakk›nda Anayasaya ayk›-
r›l›k iddias›yla Anayasa mahkemesine baflvurulamayaca¤›ndan bu metin-
ler yürürlükte kalmaya devam edecektir.8 Vatandafl›n geri verilmesi temel
hak ve özgürlükler kapsam›nda de¤erlendirilebilece¤inden 90. maddenin
son f›kras›na 7.5.2004 tarihli 5170 Say›l› Kanunun 7. maddesiyle ekle-
nen “Usulüne göre yürürlü¤e konulmufl temel hak ve özgürlüklere iliflkin
milletleraras› andlaflmalarla kanunlar›n ayn› konuda farkl› hükümler
içermesi nedeniyle ç›kabilecek uyuflmazl›klarda milletleraras› andlaflma
hükümleri esas al›n›r.” Hükmü burada da uygulanacakt›r.

13 Aral›k 1957 tarihinde Avrupa Konseyine üye 11 devlet taraf›ndan
imzalanan 21 Kas›m1959 gün ve 7376 say›l› Suçlular›n ‹adesine Dair Av-
rupa Sözleflmesinin Tasdiki Hakk›nda Kanun ile onaylanarak yürürlü¤e
giren Suçlular›n ‹adesine Dair Avrupa Sözleflmesinin 28. maddesi, sözlefl-
meyi imzalayan devletler aras›nda daha önce imzalanan iki tarafl› suçlu-
lar›n iadesine iliflkin her türlü anlaflma hükümlerini ortadan kald›rm›fl-
t›r. Bununla birlikte sözleflmeyi imzalayan devletler, 28. maddenin 2. f›k-
ras›na göre “sözleflme hükümlerini tamamlar nitelikte ve sözleflme pren-
siplerinin uygulanmas›n› kolaylaflt›rmak üzere” iki veya çok tarafl› anlafl-
malar yapabilirler. YTCK’n›n 18. maddesi ile suçlular›n iadesine iliflkin
Avrupa sözleflmesinin hükümleri aras›nda geri vermenin temel koflullar›
bak›m›ndan bir çeliflki bulunmamaktad›r.9 Sözleflmenin 22. maddesi,
suçlunun geri verilmesi usulüne iliflkin olarak geri vermenin istendi¤i ta-
raf devlet kanununun uygulanaca¤›n›10 öngörmüfltür. YTCK’n›n 18.mad-
desinin 5. f›kras› uyar›nca, yetkili a¤›r ceza mahkemesinin geri verme ta-
lebinin kabul edilebilir oldu¤una karar vermesinden sonra, bu karar›n
geri verilmesi istenen kiflinin ifllemifl oldu¤u suç bak›m›ndan yerine geti-
rilip getirilmemesine karar verme yetkisi Bakanlar Kurulunundur.

IV- GER‹ VERMEN‹N KOfiULLARI

Geri vermeye iliflkin koflullar, Türkiye’nin çeflitli devletlerle imzalam›fl
bulundu¤u iki tarafl› sözleflmeler ile Suçlular›n ‹adesine Dair Avrupa Söz-
leflmesinde belirlenmifltir. Ancak, buna ra¤men geri vermeye iliflkin asga-
ri koflullar›n, iç hukuk düzenlemesi olan kanunla belirlenmesi, uygula-
mada tek düzeli¤i sa¤lama aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Geri verme ta-
leplerinin hangi usul ve esaslara göre yerine getirilece¤i, sözleflmelerde
genellikle düzenlenmemekte, taraf devletlerin iç hukukuna b›rak›lmakta-
d›r. Kifli özgürlü¤ünün k›s›tlanmas› sonucunu do¤uran geri vermenin
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(9) Dönmezer-Erman III, s.518, (nak. Kalabal›k, Suçlular›n ‹adesi.. s.1353)

(10) Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesi Mad 22, (Özgen, Suçlular›n Geri Verilmesi, s.179)



usul ve esas›na iliflkin asgari flartlar›n kanunla belirlenmesine ihtiyaç
vard›r.11

Geri verme talebinin kabulü için ifllendi¤i iddia olunan eylemde ya da
talep edilen kiflide bulunmas› gereken ve gerekmeyen koflullar vard›r. 

A- Eyleme iliflkin koflullar

Suçlular›n ‹adesine Dair Avrupa Sözleflmesinin 2. maddesinin 1. f›k-
ras› uyar›nca gerek geri vermeyi talep eden ve gerekse kendisinden geri
verme talebinde bulunulan taraf›n kanunlar›nca en afla¤› bir y›l hürriye-
ti ba¤lay›c› bir cezay› veya güvenlik tedbirini veya daha a¤›r bir cezay› ge-
rektiren eylemler suçlunun geri verilmesini gerektirir. Ancak, geri verme-
yi isteyen taraf ülkesinde bir cezaya mahkumiyet hükmü veya tutuklama
karar› verilmiflse hükmolunan ceza en az dört ay hürriyeti ba¤lay›c› ceza
olmal›d›r.12 Geri vermeyi gerektiren suçlar›n neler oldu¤unu sayma yeri-
ne eylemin gerektirdi¤i asgari ceza süresini esas alan bu yaklafl›m tarz›
iadeye konu suçlar›n say›s›n›n artmas›n› amaçlamaktad›r.13

Eyleme iliflkin koflullar gerçekleflmifl olsa bile geri verme her zaman
olanakl› olmayabilir. YTCK’n›n 118. maddesinin 1. f›kras›nda geri verme
talebine esas olan eyleme iliflkin bir k›s›m istisnalar öngörülmüfltür. 

Geri verme talebine esas oluflturan eylem;

1. Türk kanunlar›na göre suç de¤ilse: 

Eylemin her iki devletçe de cezaland›r›labilir olmas› gerekir. Geri ver-
meyi talep eden Devlet kanununca eylemin suç oluflturmas› gerekti¤i tar-
t›flmas›zd›r. Çünkü Devlet buna dayanarak geri verme talebinde buluna-
cakt›r. Bunun yan›nda geri vermesi talep edilen Devletin kanununa göre
de eylemin suç olmas› flartt›r. Talep edilen san›k ya da hükümlünün tu-
tuklanmas› ya da yakalan›p zorla, geri verme talebinde bulunan tarafa
teslim edilmesi ancak yüklenen eylemin o Devlet ülkesinde de suç olma-
s›na ba¤l›d›r. Bir Devletin kendi hukukuna göre suç oluflturmayan bir ey-
lemin takibine kat›lmas› olanaks›zd›r.14 Bu nedenle geri verme talebinin
kabul edilebilmesi yabanc›n›n eyleminin Türk kanunlar›na göre suç olufl-
turmas›na ba¤l›d›r.
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2. Düflünce suçu veya siyasal15 ya da askerî16 suç niteli¤inde ise:

Geri vermenin dayana¤›n› teflkil eden fiilin, düflünce suçu veya siya-
sal ya da askerî suç niteli¤inde olmamas› gerekir.17

Siyasal suçun tam ve aç›k tan›m›n› yapmak olanaks›zd›r. Çünkü si-
yasi suç kavram› yer ve zamana göre de¤iflkenlik arz etmektedir. Konu-
nun çözümü içtihatlara b›rak›lm›flt›r. Doktrinde de siyasal suçun tan›m-
lanmas› konusunda birlik yoktur. Bununla birlikte siyasal suçun tayini-
nin hangi ölçütlere göre yap›laca¤› geri verme talebinin kabulü ya da red-
di aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Bu görüfllerin bir bölümü siyasal suçu devlete ve devletin varl›¤›na
karfl› suçlar olarak kabul etmektedir. Bu görüfl siyasal suçu, ihlal edilen
hukuki yarar› esas alarak tan›mlamaktad›r.181953 y›l›nda Kopenhag’da
toplanan Ceza Hukukunu Birlefltirme konferans›nda kabul edilen sistem
de budur.19 Baz› görüfllere göre ise, kamusal özgürlüklerin kullan›lmas›-
na iliflkin ya da bunlar›n ihlal olunmas›na yönelik eylemler siyasal suç
olarak kabul edilmifltir.20 Siyasal suç kavram›na aç›kl›k getiren bizim de
paylaflabilece¤imiz görüfl fludur. “Siyasal suçlar devletin siyasal düzenine
karfl› ifllenen suçlard›r. Bunun haricinde kalanlar ise hukuku adiye suç-
lar›d›r. Devletin ba¤›ms›zl›¤›, ülkenin bütünlü¤ü ile devletin di¤er devlet-
lerle iliflkileri gibi haller devletin d›fl düzenine iliflkin bulundu¤undan
bunlara karfl› ifllenen suçlar vatana karfl› ifllenmifl siyasal suçlard›r. Bu-
na karfl›l›k anayasal düzene, ülkenin siyasal kurumlar›na sald›r› gibi ey-
lemler ile isyan ç›karmak, toplumu birbirine karfl› mücadeleye teflvik gi-
bi eylemler de devlet güçlerine karfl› ifllenmifl siyasal suçlard›r.”21

Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesinin uygulanmas›
bak›m›ndan Devlet baflkanlar›n›n veya ailesinin hayat›na karfl› ifllenmifl
suçlar siyasi suç kabul edilmemifltir.22 Bunun yan›nda, 9. 12.1948 tari-
hinde imzalanan ve 12.1.1951 tarihinde yürürlü¤e giren Genocid (soyk›-
r›m) Suçlar›n›n Önlenmesi ve Cezaland›r›lmas› hakk›nda Birleflmifl Mil-
letler Sözleflmesinde yer alan insanl›¤a karfl› suçlar(md 1/a); sivillere, sa-
vafl suçlular›na, yaral› ve hasta askerlere karfl› ifllenen suçlar› kapsayan
1949 tarihli Cenevre Sözleflmesinin de¤iflik maddelerinde yer alan suç
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tipleri; Savafl zaman›nda ifllenen benzer nitelikteki suçlar(md.1/c) siyasi
suç olarak kabul edilmemifllerdir.23

Sivil Ceza Hukukuna göre suç oluflturmayan, ancak askeri kanunlar
gere¤ince cezaland›r›labilen, askeri suçlar (s›rf askeri suçlar) Suçlular›n
Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesinin 4. maddesi uyar›nca geri ver-
meyi gerektirmez.24

Düflünce suçu da madde metninde geri verme talebine engel hal ola-
rak madde metninde yer alm›flt›r.

Sözleflmede bas›n suçlar›na iliflkin bir hüküm bulunmamaktad›r.
Dolay›s›yla bas›n suçlar› iadeye engel suçlar aras›nda de¤ildir.

Aksi taraflarca kararlaflt›r›lmad›kça kural olarak mali suçlara iliflkin
iade mümkündür.25

3. Türkiye Devletinin güvenli¤ine karfl›, Türkiye Devletinin ve-
ya bir Türk vatandafl›n›n ya da Türk kanunlar›na göre kurulmufl
bir tüzel kiflinin zarar›na ifllenmiflse:
Suç, yurt d›fl›nda ifllenmifl olmakla birlikte, Türk Devletinin güvenli¤i-

ne karfl›, Türk devletinin veya bir Türk vatandafl›n›n ya da Türk kanunla-
r›na göre kurulmufl bir tüzel kiflinin zarar›na ifllenmiflse, geri verme talebi
kabul edilmez.26 Devlet güvenli¤i geri verme talebinin reddine iliflkin bir
neden olarak öngörülmüfltür. Siyasal suçun tan›m› tam olarak yap›lama-
m›fl oldu¤undan “Devlet güvenli¤inin” geri verme ölçütü olarak kabul edil-
mesi yerinde olmufltur. Yabanc› ülkede ifllenmifl olsa bile, Türk Devletinin
güvenli¤ine karfl› ifllenmifl suç geri vermeye engel olacakt›r. Bunun yan›n-
da Türk vatandafl›n›n ya da Türk kanunlar›na göre kurulmufl bir tüzel ki-
flinin zarar›na suç ifllenmifl olmas› durumunda da sonuç ayn›d›r.

4. Türkiye’nin yarg›lama yetkisine giren bir suç ise, 
Her Devlet kendi yarg›lama yetkisine öncelik ve üstünlük tan›r. Bu

nedenle geri verilmesi istenen kifli hakk›nda geri verme iste¤ine konu suç
nedeniyle talep edilen ülkede soruflturma yap›lmaya bafllanm›fl ise, geri
verme iste¤i reddolunur.27

Bir Devletin yarg›lama yetkisi iki flekilde söz konusu olabilir:

aa))  SSuuçç  ttaalleepp  eeddiilleenn  DDeevvlleettiinn  üüllkkeessiinnddee  iiflfllleennmmiiflflttiirr..

Ceza kanunlar›n›n mülkili¤i ilkesi gere¤ince ülkesinde suç ifllenilen
Devlet yarg›lama hakk›na da sahiptir. Ancak, devletlerin Kanunlar› ara-
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(23) Güngör, Suçlular›n ‹adesi… s.377, 

(24) Güngör, Suçlular›n ‹adesi… s.378, 

(25) Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesi Mad: 5, “Vergi, resim, kambiyo ve gümrük mevzu-
lar›nda iflbu sözleflmedeki flartlara tevfikan suçlular›n iadesi, ancak her suç veya suç kategorisi için
bu hususun Akit Taraflar aras›nda kararlaflt›r›lm›fl olmas› halinde mümkündür.”

(26) Madde gerekçesi,

(27) Özgen, Suçlular›n Geri Verilmesi, s.173



s›ndaki farklar nedeniyle özellikle hava ve denizde ifllenen suçlarda, su-
çun hangi ülkede ifllenmifl olu¤u konusunda ç›kan anlaflamazl›klarda ka-
rar verme yetkisi, geri verme talep edilen Devlete aittir. Talep edilen Dev-
letin Kanunlar›na göre suç kendi ülkesinde ifllenmifl say›l›yorsa fail geri
verilmez. Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesinin 7/1.
maddesi uyar›nca “Kendisinden iade talep edilen taraf, Kanunlar›na göre
k›smen veya tamamen kendi ülkesinde veya ülkesi kabul olunan yerde ifl-
lenmifl say›lan suçtan dolay› talep edilen kifliyi geri vermekten kaç›nabi-
lir.”28

Ceza Kanunlar›n›n yer bak›m›ndan uygulanmas› YTCK’n›n 8. madde-
sinde hükme ba¤lanm›flt›r. YTCK’n›n 8. maddesi uyar›nca:

(1) Türkiye’de ifllenen suçlar hakk›nda Türk kanunlar› uygulan›r. Fii-
lin k›smen veya tamamen Türkiye’de ifllenmesi veya neticenin Türkiye’de
gerçekleflmesi hâlinde suç, Türkiye’de ifllenmifl say›l›r.

(2) Suç;

a. Türk kara ve hava sahalar› ile Türk karasular›nda, 

b. Aç›k denizde ve bunun üzerindeki hava sahas›nda, Türk deniz ve
hava araçlar›nda veya bu araçlarla, 

c. Türk deniz ve hava savafl araçlar›nda veya bu araçlarla,

d. Türkiye’nin k›t’a sahanl›¤›nda veya münhas›r ekonomik bölgesin-
de tesis edilmifl sabit platformlarda veya bunlara karfl›,

ifllendi¤inde Türkiye’de ifllenmifl say›l›r.

bb))  SSuuçç  yyaabbaanncc››  üüllkkeeddee  iiflfllleennmmeessiinnee  rraa¤¤mmeenn  ttaalleepp  eeddiilleenn  ddeevvlleettiinn  yyaarr--
gg››llaammaa  hhaakkkk››  vvaarr  iissee,,  ggeerrii  vveerrmmeekktteenn  kkaaçç››nnaabbiilliirr..  

Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesinin 8. maddesi
uyar›nca “Kendisinden iade talep edilen taraf, iade talebine neden olan
bir veya birkaç eylemden dolay› kendisi hakk›nda kovuflturma yapmakta
oldu¤u kiflinin iadesini ret edebilir.”29 YTCK’n›n 12. ve 13. maddelerinde
yabanc› ülkede ifllenmifl olmas›na ra¤men bu maddelerde öngörülen ba-
z› suçlar›n Türkiye’de kovuflturulabilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

5. Zamanafl›m›na veya affa u¤ram›fl ise, 

Geri verme talebinin dayana¤›n› oluflturan suçla ilgili olarak gerek ta-
lep eden devlet hukukuna göre gerek Türk hukukuna göre dava ve ceza
zamanafl›m›n›n dolmam›fl olmas› gerekir. Bunun gibi suç, her iki devlet-
te affa u¤ramam›fl da olmal›d›r.30 Talep eden ve edilen devlet kanunlar›n-
dan birine göre zamanafl›m› dolmufl ise, suçlu geri verilmeyecektir. Zama-
nafl›m›n›n dolup dolmad›¤›n›n belirlenmesinde zamanafl›m›n› kesen ve
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(28) Özgen, Suçlular›n Geri Verilmesi, s.116,

(29) Özgen, Suçlular›n Geri Verilmesi, s.117,

(30) Madde gerekçesi,



durduran nedenler de göz önüne al›nmal›d›r. Geri verme talebi adli ma-
kamlar taraf›ndan da yap›lm›fl olsa zamanafl›m›n› kesmez.31 Ancak, geri
verme talebi nedeniyle savc› huzurunda ifadesinin al›nmas› veya sorguya
çekilmesi ve tutuklanmas› halinde zamanafl›m› kesilmifl say›lmal›d›r.
Çünkü YTCK’n›n dava zamanafl›m›n›n durmas› ya da kesilmesine iliflkin
67. maddesinde “geri verme talebi” zamanafl›m›n› kesen nedenler aras›n-
da say›lmam›flt›r. Bununla birlikte ceza zamanafl›m›na iliflkin 71. madde-
sine göre mahkumiyet hükmünün infaz› için yetkili merci taraf›ndan hü-
kümlüye kanuna göre yap›lan tebligat veya bu maksatla hükümlünün
yakalanmas› ceza zamanafl›m›n› kesecektir.32

Geri verme talebine iliflkin suça iliflkin talep eden ya da edilen devlet-
te genel af var ise, yabanc› geri verilmeyecektir. Çünkü YTCK’n›n 65.
maddesine göre genel af halinde, kamu davas› düfler, hükmolunan ceza-
lar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Buna karfl›l›k Türk ülkesi
d›fl›nda bir yabanc›n›n di¤er bir yabanc›ya karfl› iflledi¤i suçtan dolay›
Türkiye’de bir genel aff›n yürürlü¤e girmifl olmas› geri verme talebinin
reddine yol açmaz.33 Buna karfl›l›k 17.3.1978 tarihli Suçlular›n Geri Ve-
rilmesi Hakk›nda Avrupa Sözleflmesine Ek ‹kinci Protokolün 4. maddesi-
ne göre geri verilmesi istenen kiflinin iflledi¤i suçun, geri vermenin isten-
di¤i Devletin Ceza Hukuku bak›m›ndan genel affa u¤ram›fl bulunmas›
halinde geri vermeye olanak tan›nmam›flt›r. Sözleflme, geri vermeyi iste-
yen Devlet ülkesinde ilan olunan af ile ilgili bir hüküm öngörmemifl ken-
di ülkesinde af ilan eden taraf Devletin geri verme iste¤inde bulunmaya-
ca¤› varsay›lm›flt›r.34

Bunun yan›nda YTCK’n›n 18. maddesine al›nmam›fl ancak Suçlula-
r›n ‹adesine Dair Avrupa Sözleflmesinde yer alan baz› istisnalar da vard›r.
Bunlar:

a- Vergi resim, kambiyo ve gümrük konular›nda geri verme talebinde
bulunulabilmesi ancak her suç veya suç kategorisi için bu hususun ta-
raflarca kararlaflt›r›lmas› durumunda olanakl›d›r.35 Bu hüküm 17.3.1978
tarihli Suçlular›n Geri Verilmesi Hakk›nda Avrupa Sözleflmesine Ek ‹kin-
ci Protokolün 2. maddesi ile eklenen düzenleme ile de¤ifltirilmifl, tarafla-
r›n kararlaflt›rmam›fl olduklar› mali suçlarda da suçlular›n geri verilmesi
olanakl› hale getirilmifltir.36

b- Talep eden taraf›n kanununda geri verme talebine neden olan ey-
lemin ölüm cezas›n› gerektirmesine karfl›l›k, kendisinden iade talep edi-
len taraf›n kanunlar›nda ölüm cezas›n›n bulunmamas› ya da bu ülkede

38 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008

___________________________________________________

(31) Kalabal›k, Suçlular›n ‹adesi..s.1362,

(32) Kalabal›k, Suçlular›n ‹adesi..s.1363,

(33) Kalabal›k, Suçlular›n ‹adesi..s.1363,
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geçerli cezan›n genellikle uygulanmamas› halinde talep eden taraf ölüm
cezas›n›n yerine getirilmeyece¤ine iliflkin talep edilen tarafa yeterli temi-
nat verdi¤i takdirde geri verme ifllemi yap›labilir.37

c- Talep edilen kifli hakk›nda kendisinden iade talep edilen taraf›n
yetkili makamlar›nca geri verme talebine neden olan bir ya da birkaç ey-
lemden dolay› son karar verilmiflse geri verme iflleminin gerçeklefltirilme-
sine olanak yoktur. Kendisinden iade talep olunan taraf›n yetkili makam-
lar›nca ayn› eylem ya da eylemler hakk›nda kovuflturma yap›lmamas›na
veya yap›lan kovuflturmaya son verilmesine karar verilmifl ise geri verme
talebi reddolunabilir.38

d- Kendisinden geri verme talep olunan taraf, geri verme talebine ne-
den olan bir ya da birkaç eylemden dolay› kendisi hakk›nda kovuflturma
yapmakta oldu¤u kiflinin geri verilmesi talebini reddedebilir.39

B) Kifliye ‹liflkin Koflullar

1) Vatandafl›n geri verilmezli¤i kural›

YTCK’n›n 18/2. maddesi uyar›nca Uluslararas› Ceza Divan›na taraf
olman›n gerektirdi¤i yükümlülükler hariç olmak üzere, vatandafl suç se-
bebiyle yabanc› bir ülkeye verilemez.40

Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesinin 6./1-a madde-
sinde de sözleflmeye taraf her devletin vatandafl›n› iade etmeme hakk›na
sahip bulundu¤u belirtilmifltir. 

Geri verme yoluna ancak Türkiye’nin egemenlik sahas› d›fl›nda ifllen-
mifl olan suçlar dolay›s›yla gidilebilir. Anayasa’da hüküm alt›na al›nd›¤›
üzere, vatandafl kural olarak geri verilemez. Ancak, Uluslararas› Ceza Di-
van›na taraf olman›n gerektirdi¤i yükümlülükler dolay›s›yla vatandafl da
yarg›lanmak veya mahkûm oldu¤u cezas› infaz edilmek üzere yabanc› bir
devlete teslim edilebilecektir. Geri vermenin dayana¤›n› teflkil eden fiilin
Türk kanunlar›na göre de suç oluflturmas› gerekir. Bu itibarla, yabanc›
bir ülkede ifllenen veya ifllendi¤i iddia edilen bir suç nedeniyle hakk›nda
ceza kovuflturmas› bafllat›lan veya mahkûmiyet karar› verilmifl olan bir
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yin ve taktiri yerine eksik araflt›rmaya dayan›larak yaz›l› biçimde geri verme talebinin kabul edilebilir
oldu¤una karar verilmesi, yasaya ayk›r›d›r.” ((55..CCDD,,  1166..0044..22000077,,  22000066//1133559933,,  22000077//22887733)),,((YYaayy››nnllaann--
mmaamm››flfl  kkaarraarr))



yabanc›, talep üzerine, kovuflturman›n yap›labilmesi veya hükmedilen
cezan›n infaz› amac›yla, geri verilebilir.41

Uluslararas› Ceza Divan› Statüsü Avrupa Birli¤i’nin bir parças›d›r.
Türkiye AB’ye uyum sürecinde bu konuda gerekli düzenlemeleri yapm›fl,
bu ba¤lamda, Anayasa’n›n 38. maddesinin 11. f›kras› “Uluslararas› Ceza
Divan›na taraf olman›n gerektirdi¤i yükümlülükler hariç olmak üzere va-
tandafl, suç sebebiyle yabanc› bir ülkeye verilemez.” biçiminde de¤ifltiril-
mifltir. YTCK’n›n 18/2. maddesi hükmü Anayasan›n bu hükmüne para-
lel bir düzenlemedir. Türkiye, henüz Uluslararas› Ceza Divan› Statüsü
imzalanmadan bu yolda bir anayasa de¤iflikli¤i gerçeklefltirmifltir. Anaya-
sa koyucu, henüz söz konusu Statü imzalanmadan Anayasa’da Uluslara-
ras› Ceza Divan›’na taraf olman›n gerektirdi¤i yükümlülüklere at›f yap-
makla, bir anlamda siyasi iradeyi, bu Statü’yü ileride iç hukukun bir par-
ças› haline getirme konusunda ba¤lamaktad›r.42

“Uluslararas› Ceza Divan›, divan› kuran Roma Statüsünde bahsedi-
len, uluslararas› toplumu ilgilendiren çok ciddî suçlar› iflleyenler hakk›n-
da yarg› yetkisini kullanmak üzere daimî bir mahkeme s›fat›yla 1 Tem-
muz 2002 tarihinde kurularak faaliyete geçmifltir. 

Uluslararas› Ceza Divan›n›n merkezi Hollanda’n›n Lahey fiehrinde
bulunmaktad›r ve bu uluslararas› kurulufl bir hukukî flahsiyete sahiptir.
Uluslararas› Ceza Divan›, ancak kendisini kuran, Roma Statüsüne taraf
olan üye devletlerin s›n›rlar› dahilinde ve özel bir anlaflma olmas› flart›y-
la, baflka üye devletlerde görev ve yetkiye sahiptir. Uluslararas› Ceza Di-
van›, uluslararas› toplumu müflterek olarak ilgilendiren çok ciddî suçlar-
la s›n›rl› olmak üzere yarg› yetkisine sahiptir ve bunlar, insanl›¤a karfl› ifl-
lenmifl suçlar, savafl suçlar›, soyk›r›m suçlar› ve sald›r› suçlar›d›r. Ulus-
lararas› Ceza Divan›, Roma Statüsünün yürürlü¤e girmesinden, yani, 1
Temmuz 2002 tarihinden sonraki bir tarihte ifllenen suçlar için yarg› yet-
kisine sahiptir. 

Uluslararas› Ceza Divan› statüsüne taraf olan bir devlet, bir olay› Di-
van savc›s›na soruflturmas› için götürebilece¤i gibi, Divan savc›s› resen
de soruflturma açabilir. Bu amaçla, Divan savc›s›, devletlerden, Birleflmifl
Milletler organlar›ndan, uluslararas› kurulufllardan, sivil toplum örgütle-
rinden ve di¤er güvenilir kaynaklardan bilgi ve belge edinebilir, tan›k din-
leyebilir. Divan savc›s›, e¤er, soruflturma bafllatmak için makul düzeyde
dayanak oldu¤u sonucuna var›rsa, soruflturma izni talebiyle, Divan›n du-
ruflma öncesi ifllerden sorumlu dairesine baflvuruda bulunur ve baflvu-
rusunda toplad›¤› maddî delilleri s›ralar. Divan›n bu dairesi, talebi ve de-
lilleri inceledikten sonra, e¤er, soruflturma bafllatmak için makul bir da-
yanak oldu¤una ve olay›n, Divan›n yarg› yetkisine girdi¤ine karar verirse,
soruflturma bafllatmas› için Divan savc›s›na yetki verir. Hemen, bu nok-
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(42) Gönenç, Levent, 2004 Anayasa De¤ifliklikleri, www.yasayananayasa.ankara.edu.tr,



tada belirtmek gerekir ki, terörizm ve uyuflturucu kaçakç›l›¤› suçlar›, ma-
alesef, Divan›n yarg› yetkisine dahil de¤ildir. 

Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi, Birleflmifl Milletler fiart›n›n ye-
dinci bafll›¤› çerçevesinde ald›¤› bir kararla, Divandan soruflturma ve ko-
vuflturma ertelemesini istedi¤i durumlarda, on iki ayl›k bir süreyle sorufl-
turma veya kovuflturma dondurulur. Divan›n yarg› yetkisi, ulusal mah-
kemelerin yarg› yetkisini tamamlay›c› oldu¤undan, bir devlet soruflturma
açmaya istekli olmad›¤› veya kovuflturmay› gerekti¤i gibi yürütme imkâ-
n› olmad›¤› zaman, ancak Divan›n yarg› yetkisi bulunmaktad›r.”43

2) Kiflinin, talep eden devlete geri verilmesi hâlinde, ›rk›, dini,
vatandafll›¤›, belli bir sosyal guruba mensubiyeti veya siyasî gö-
rüflleri nedeniyle kovuflturulaca¤›na veya cezaland›r›laca¤›na ya
da iflkence ve kötü muameleye maruz kalaca¤›na dair kuvvetli
flüpheler bulunmas›:
YTCK’n›n 18/3. maddesi uyar›nca kiflinin, talep eden devlete geri ve-

rilmesi hâlinde, ›rk›, dini, vatandafll›¤›, belli bir sosyal guruba mensubi-
yeti veya siyasî görüflleri nedeniyle kovuflturulaca¤›na veya cezaland›r›la-
ca¤›na ya da iflkence ve kötü muameleye maruz kalaca¤›na dair kuvvetli
flüpheler bulunmas› sebepleri varsa, talep kabul edilmez. Bu konudaki
kuflkunun somut vak›alara dayanmas› gereklidir.

Avrupa insan Haklar› Sözleflmesinin 3. maddesine göre “ Hiç kimse-
ye iflkence veya insanl›k d›fl› veya onur k›r›c› bir muamele yap›lamaz ve-
ya ceza uygulanamaz.” ‹flkence veya kötü davran›fl görmeme hakk› nite-
li¤i itibariyle mutlak bir hakt›r ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin
15/2. maddesine göre herhangi bir ola¤anüstü durum nedeniyle dahi ol-
sa ask›ya al›namaz, s›n›rlanamaz, çi¤nenemez.44

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinde tan›mlanmamakla birlikte, Bir-
leflmifl Milletler taraf›ndan 10.12.1984 tarihinde kabul edilen Türkiye’nin
de 16.6.1988 tarihinde onaylad›¤› “‹flkence ve Di¤er Zalimce, ‹nsanl›k D›-
fl› veya Onur K›r›c› Davran›fl veya Cezalara karfl› Sözleflme”nin 1. madde-
sinde iflkence kavram› tan›mlanm›flt›r. ‹flkence bu maddedeki tan›ma gö-
re özetle “Bir kimseye, bilgi almak veya bir itiraf sa¤lamak veya bir eylem-
den ötürü cezaland›rmak gibi bir amaçla, bir resmi görevli veya resmi s›-
fatla davranan bir baflkas› taraf›ndan, bilerek, maddi veya manevi a¤›r ac›
vermek veya eziyette bulunmakt›r.” Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonunun
ve Divan›n›n çeflitli kararlar›nda da “iflkence”, “insanl›k d›fl›” ve “onur k›-
r›c› davran›fl” ceza kavramlar›na yer verilmifltir. Kararlara göre, insanl›k
d›fl› davran›fl, kifliye kasten, belli bir a¤›rl›kta maddi (fiziki) ve /veya ma-
nevi (psikolojik) ac› vermektir. ‹flkence bireye kasten zalimce ve çok ac›
veren insanl›k d›fl› davran›flta bulunmakt›r. Onur k›r›c› davran›fl ise, ki-
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fliyi baflkalar›n›n veya kendisinin gözünde afla¤›layan, küçük düflüren
davran›flt›r. Her iflkence eylemi ayn› zamanda zorunlu olarak insanl›k d›-
fl› ve onur k›r›c› davran›flt›r. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin ›rk ay-
r›m›na dayanan davran›fllar›, bir kimsenin r›zas› al›nmaks›z›n t›bbi ve bi-
limsel deneylere tabi tutulmas›n› da Sözleflmenin 3. maddesi kapsam›n-
da “onur k›r›c›” davran›fl saym›flt›r. Komisyon ve Divana göre, 3. madde
yabanc›lar›n geri verilmesinde de dikkate al›nmal›d›r. Bir yabanc›n›n zor-
la gönderilece¤i ülkede kötü davran›fl ya da iflkenceye u¤rama olas›l›¤›,
ülkede mevcut yönetim veya egemen koflullar göz önünde bulunduruldu-
¤unda ciddi ve gerçek bir risk oluflturuyorsa yabanc›n›n o ülkeye geri ve-
rilmesi 3. maddeye ayk›r›l›k oluflturacakt›r.45

‹flkence ve ‹nsanl›k D›fl› veya Onur K›r›c› Davran›fl veya Cezan›n Ön-
lenmesine ‹liflkin Avrupa Sözleflmesi kamu kurumlar›nca özgürlü¤ünden
yoksun b›rak›lan kiflilerin iflkence ve kötü davran›fl görmelerini engelle-
mek amac›yla genel denetime dayanan yarg› d›fl› bir koruma sisteminin
oluflturulmas› amac›yla 26. 11.1987 ‘de Avrupa Konseyi üyesi Devletler
aras›nda imzaya aç›lm›fl ve Türkiye bu sözleflmeyi 26.2.1988 tarihinde bü-
tün üye Devletlerden önce onaylam›flt›r. Sözleflme gere¤ince iflkenceye
karfl› korumay› sa¤lamak üzere ‹flkence ve ‹nsanl›k D›fl› veya Onur K›r›c›
Davran›fl veya Cezaya Karfl› Avrupa Komitesi öngörülmüfltür. Sözleflme
gere¤i komiteye taraf Devletlerde inceleme yapma yetkisi tan›nm›flt›r.(Söz.
Md. 1-2) Avrupa komitesi yapt›¤› incelemelerle ilgili kamu aç›klamas› yap-
maya yetkilidir.46 Bir devlet ülkesinde iflkence veye di¤er kötü davran›fllar-
da bulunuldu¤una iliflkin bu türden aç›klamalar ve di¤er somut kan›tlar
ya da bu konudaki kuvvetli flüpheler YTCK’n›n 18/3. maddesinde öngörü-
len nedenle geri verme iste¤ine iliflkin engeli oluflturacakt›r.

YTCK’n›n 18/3. maddesinde düzenlenen “Kiflinin, talep eden dev-
lete geri verilmesi hâlinde, ›rk›, dini, vatandafll›¤›, belli bir sosyal gu-
ruba mensubiyeti veya siyasî görüflleri nedeniyle kovuflturulaca¤›na
veya cezaland›r›laca¤›na ya da iflkence ve kötü muameleye maruz
kalaca¤›na dair kuvvetli flüphe sebepleri varsa, talep kabul edilmez.”
Hükmü, Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesinin 3/2. mad-
desinde öngörülen hükümden kaynaklanmaktad›r.

V-GER‹ VERME YÖNTEM‹
Geri verme iflleminin yap›labilmesi, hakk›nda ceza kovuflturmas›

bafllat›lan veya mahkûmiyet karar› verilmifl olan bir yabanc› hakk›nda il-
gili Devlet taraf›ndan bir talepte bulunulmas› halinde olanakl›d›r. Geri
verme iflleminin yap›labilmesi için bu iste¤in varl›¤› zorunludur. Nitekim
YTCK’n›n 18. maddesinin 1. f›kras›nda yabanc›n›n ancak “talep üzerine”
geri verilebilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
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Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesinin 12/1. madde-
si uyar›nca bu istek yaz›l› olarak yap›lmak zorundad›r. ‹stek belgesine yi-
ne ayn› maddenin 2. f›kras›nda say›lan belgeler eklenecektir. Bunlar: 

1- Geri vermeyi isteyen Devletin kanunlar›na uygun olarak verilmifl
ve infaz yetene¤i tafl›yan bir hükümlülük veya tutuklama karar›n›n asl›
veya onayl› sureti, 

2- Geri verme iste¤ine konu olan eylemlerin aç›klanmas›, eylemin ifl-
lendi¤i yer ve zaman, bu eylemlere uygulanacak hükümlerin aç›k bir bi-
çimde gösterilmesi,

3- Uygulanacak Kanuni metinlerin bir sureti veya bu olanakl› de¤il-
se uygulanacak hükümlerin aç›klanmas› ve ayr›ca geri istenen yabanc›-
n›n olabildi¤i kadar aç›k eflkali, milliyetini ve kimli¤ini saptamaya yara-
yacak di¤er tüm bilgilerdir.47

Türkiye geri verme iste¤inde bulunan Devlet durumunda ise, suçtan
ve yabanc› suçludan haberdar olan yerel C. Savc›s›, istek belgesinde bu-
lunmas› gereken belgeleri toplayarak Adalet Bakanl›¤›na gönderecektir.
Ceza ‹flleri Genel Müdürlü¤ünce incelenen belgeler geri vermeye iliflkin is-
tek yerinde bulunursa D›fliflleri Bakanl›¤›na gönderilecek Devletler ara-
s›ndaki anlaflmalar çerçevesinde belgeler ilgili Devlete diplomatik yollar-
dan sunulacakt›r.48

Suçlular›n geri verilmesine dair Avrupa sözleflmesinin 12/1. madde-
sinde yer alan ve taraflarca baflka türlü kararlaflt›r›lmam›flsa geri verme
iste¤inin diplomatik yoldan yap›lmas›n› öngören hüküm, diplomatik yo-
lun gecikmelere yol aç›yor olmas› nedeniyle 17.3.1978 tarihinde ‹kinci Ek
Protokolün 5. maddesi ile de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Bununla birlikte diplo-
matik yol kapat›lmam›flt›r. Türkiye 8.10.1992 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere hükme koydu¤u çekince ile diplomatik yolu kullanma hak-
k›n› sakl› tutmufltur.49

VI- ‹STEK BELGES‹N‹N ‹LG‹L‹ DEVLET TARAFINDAN
‹NCELENMES‹

A- Geri Verme Karar›n› Vermeye Yetkili Makam

Türkiye’nin geri verme iste¤inde bulunulan Devlet olmas› durumun-
da Diplomatik yollarla D›fliflleri Bakanl›¤›na sunulan istek belgesi, Adalet
bakanl›¤›na gönderilir. Adalet Bakanl›¤› istek belgesini, geri verme iste¤i
hakk›nda karar vermeye yetkili makama gönderir. Bu makam YTCK’n›n
18. maddesinin 4. f›kras›na göre kiflinin bulundu¤u yer a¤›r ceza mahke-
mesidir. A¤›r Ceza Mahkemesi, geri verme talebi hakk›nda YTCK’n›n 18.
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maddesi ve Türkiye’nin taraf oldu¤u ilgili uluslararas› sözleflme hüküm-
lerine göre karar verir. Bu karara karfl› temyiz yoluna baflvurulabilir. 

A¤›r Ceza Mahkemesi geri verme talebinin kabul edilebilir oldu¤una
karar verirse, bu karar›n yerine getirilip getirilmemesi YTCK’n›n 18/5.
maddesi hükmü uyar›nca Bakanlar Kurulunun takdirine ba¤l›d›r. Ba-
kanlar Kurulu, mahkemenin, geri verme talebine, siyasî gerekçelerle ki-
flinin talep eden devlete geri verilmesinden kaç›nabilir.50,51

B- Geri Verilmesi ‹stenen Kifli Hakk›nda Koruma Tedbirleri 

1) Geri Verme ‹steminin Kabulünden Önce
YTCK’n›n 18/6. maddesi uyar›nca geri verilmesi istenen kifli hakk›n-

da koruma tedbirlerine baflvurulmas›na, Türkiye’nin taraf oldu¤u ilgili
uluslararas› sözleflme hükümlerine göre karar verilebilir.

Geri verme, Devletleraras› ifllemleri gerektirdi¤inden zamana ve uzun
incelemelere gereksinim duyulan bir ifllemdir. Bu süreç içinde bir k›s›m
koruma tedbirlerinin uygulanmas› gerekli görülebilir. Bunlar, ceza mah-
kemesi karar› ile bir cezay› tamamlayan ya da cezan›n yerine geçmek üze-
re öngörülen özgürlü¤ü ba¤lay›c› her türlü tedbirdir.52

Geri verme isteminin diplomatik yolla sunulmas› gecikebilece¤inden
kaçmaya meydan vermemek amac›yla talep eden Devlet, istemin sunul-
mas›ndan önce yabanc› kiflinin tutuklanmas›n› isteyebilir. Geri verme is-
teminin yerine getirilebilmesi için gereken çaba harcanacak, geri verilme-
si istenen kifli bulundu¤unda, Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa
Sözleflmesinin 16. maddesi uyar›nca geçici olarak tutuklanabilece¤i gibi,
20. madde uyar›nca kendisinden geri verme istenen Devlet, isteyen Dev-
letin talebi üzerine hukukunun izin verdi¤i ölçüde, delil oluflturabilecek
eflya ya da suç sonucunda elde olunmufl, yakalanma an›nda yabanc› ki-
flinin üzerinde bulunan veya daha sonra ortaya ç›kan eflya hakk›nda ya-
banc›n›n ölümü veya kaçmas› nedeniyle geri verme ifllemi gerçeklefltirile-
mese bile el koyma tedbirine de baflvurulabilecektir. Burada sözü edilen
tutuklama CMK’n›n 100. maddesinde öngörülen tutuklamadan farkl›
olup, Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesinin 16. madde-
sinde öngörülen ya da di¤er iki tarafl› anlaflmalarda kabul edilen geçici
tutuklamad›r. Tutuklama karar›n› verecek makam kiflinin bulundu¤u yer
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a¤›r ceza mahkemesidir. Geçici tutuklaman›n süresi Avrupa Sözleflmesi-
nin 16/4. maddesi hükmüne göre her halde k›rk günü geçemez. Geri ver-
me istemine iliflkin belgeler tutuklamay› takip eden onsekiz gün içinde is-
tene tarafa sunulamaz ise tutuklama karar› kald›r›lmak ve kifli serbest
b›rak›lmak zorundad›r. Bu süreler iki tarafl› imzalanan uluslararas› söz-
leflme hükümleri ile ayr›ca belirlenmifl olabilir.

Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesinin 28/2. madde-
si uyar›nca Devletler bu sözleflmede yer alan hükümleri tamamlay›c› ni-
telikte iki ya da çok tarafl› sözleflmeler imzalayabilirler.53

2) Geri Verme ‹steminin Kabulünden Sonra

YTCK’n›n 18/7. maddesi hükmü uyar›nca geri verme talebinin kabul
edilebilir oldu¤una karar verilmesi hâlinde, ayr›ca Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu hükümlerine göre tutuklama karar› verilebilir veya di¤er
koruma tedbirlerine baflvurulabilir.

Geri verme istemine iliflkin belgeleri alan Devlet, bunun kendi huku-
kunda kabul etti¤i sisteme göre inceleyecek ve bu konuda olumlu ya da
olumsuz bir karar verecektir. Bu karar›n verilmesi sürecinde yabanc› ki-
flinin kaçmas›n› ya da izini kaybettirmesini önleyici tedbirleri de alacak-
t›r.54 Bunlardan en önemlisi YTCK’n›n 18/7. maddesi göndermesi ile
CMK’n›n 100. maddesi uyar›nca verilecek tutuklama karar› ve ayn› Ka-
nunda öngörülen di¤er koruma tedbirleridir. YTCK’n›n 18/7. maddesin-
de “geri verme talebinin kabul edilebilir oldu¤u”ndan söz edildi¤ine göre,
incelemeyi yapmaya yetkili a¤›r ceza mahkemesi, incelemesi s›ras›nda is-
temin kabul edilebilir oldu¤u yönünde bir düflünceye sahip oldu¤unda,
tutuklama karar› verebilece¤i gibi di¤er koruma tedbirlerinin uygulanma-
s›na da hükmedebilecektir. 

CMK’n›n 100. maddesi uyar›nca koflullar› bulunmakta ise, tutukla-
ma karar› verilebilecektir. Karar› vermeye yetkili mahkemenin yabanc›n›n
iflledi¤i iddia olunan suçu iflleyip ifllemedi¤ini incelemeye yetkisi bulun-
mamaktad›r.55 Tutuklanan kifli iki veya çok tarafl› sözleflmelerde öngörü-
len süre ve Avrupa Anlaflmas›n›n18/ 4. maddesinde belirlenen otuz gün-
lük süre içinde teslim al›nmad›¤› takdirde serbest b›rak›lacakt›r.

VII- ÖZELL‹K KURALI

YTCK’n›n 18/8. maddesi hükmünde geri vermede özellik kural›na yer
verilmifltir. Bu hükme göre geri verme hâlinde, kifli ancak geri verme ka-
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rar›na dayanak teflkil eden suçlardan dolay› yarg›lanabilir veya mahkûm
oldu¤u ceza infaz edilebilir.56

Geri vermede özellik kural›, isteyen Devletin istenen kifliyi isteminde
belirtti¤i suçun d›fl›nda kovuflturamayaca¤› ve cezaland›r›lamayaca¤› ko-
nusunda her türlü kötüye kullanmalar› engeller niteliktedir.57 Geri veri-
len kifli iadeden önce gerçeklefltirdi¤i ve geri vermeye konu suçtan baflka
eylemden dolay› takip ve kovuflturulamayaca¤› gibi, bir ceza ya da koru-
ma tedbirinin yerine getirilmesi için tutuklanamaz ve herhangi bir flekil-
de özgürlü¤ü k›s›tlanamaz.58

VIII- ÖZELL‹K KURALININ ‹ST‹SNALARI59

A) Geri veren Devletin buna r›za göstermesi

Bu durumda r›zan›n al›nabilmesi için bir istekte bulunulmal› ve bu
isteme Avrupa Sözleflmesinin 12. maddesinde öngörülen zorunlu belgeler
ile geri verilmesi istenen kiflinin suça iliflkin yapt›¤› aç›klama tutana¤› da
eklenmelidir. R›za, ancak yabanc›n›n geri istenmesine neden olan suçun
geri vermeyi gerektirmesi durumunda gösterilir.

B) Geri verilen yabanc›n›n, isteyen Devletin ülkesini serbest b›-
rak›ld›¤› tarihten itibaren k›rkbefl gün içinde terk etmek olana¤›na
sahip oldu¤u halde terk etmemesi ya da terk ettikten sonra geri dön-
mesi

Burada sözü edilen terk etme olana¤›d›r. Bu olanak, parasal ya da
sa¤l›k veya benzeri konulara iliflkin olabilir. Kiflinin terk etme olana¤›

46 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008

___________________________________________________

(56) “5237 Say›l› TCK’n›n 18/son, Suçlular›n iadesine Dair Avrupa Sözleflmesinin 14. ve Türkiye Cumhuri-
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maddesi gere¤ince iade edilen flahs›n, iadeden evvel ika etti¤i ve geri verme karar›na dayanak teflkil
eden suçlardan baflka bir fiilden dolay› yarg›lanamayaca¤› gibi bir ceza veya emniyet tedbirinin infa-
z› için tutuklanamayaca¤› ve herhangi bir surette hürriyetinin k›s›tlanamayaca¤› nazara al›narak, ia-
de eden Devletin egemenlik hakk›yla ilgili bu kural›n iflletilebilmesi için iade talepnamesinde ve kara-
r›nda geri vermeye konu edilen suçlar›n ika edildikleri yer, zaman ve hukuki tavsiflerinin aç›kça gös-
terilmesi gerekti¤i ve geri verme talebinde san›¤›n sadece yasal olmayan yollarla halktan para topla-
mak suretiyle doland›r›c›l›k ve sahte pasaport düzenleme suçlar›n› iflledi¤i ve bu suçlardan dolay› ta-
kip alt›nda bulundu¤u bildirildi¤i halde, iade talebi ve ekindeki izahnamede yer almayan zimmet ve
rüflvet suçlar›ndan da iadesine karar verilmesi, ayr›ca kararda doland›r›c›l›k ve sahtecilik suçlar›n›n
ifllenifl biçimleri ve hukuki tavsiflerinin sarih ve iade sonras› yap›lacak yarg›laman›n kapsam›n› belir-
leyecek flekilde gösterilmemesi, 

‹adesi talep edilenin “siyasi lider oldu¤u, at›l› suçlarla ilgisi bulunmad›¤›, ‹ran Devleti Adli Makamlar›-
n›n kendisini eylemci olarak gösterip idam›n› istedikleri ve bu nedenle ‹ran’dan kaçmak zorunda kal-
d›¤›, iadesi durumunda idam cezas›na çarpt›r›laca¤›, iflkence ve kötü muameleye maruz kalaca¤›” yö-
nündeki savunmas›n›n reddine iliflkin nedenlerin yasal dayana¤›n›n karar yerinde aç›klanmamas› su-
retiyle CMK’n›n 230. maddesine muhalefet edilmesi, bozmay› gerektirmifltir.” ((55..CCDD,,  1122..0022..22000077,,
22000066//1122996622,,22000077//885533)),,  ((YYaayy››nnllaannmmaamm››flfl  kkaarraarr))

(57) Donay, Suçlular›n ‹adesinde ..s.261,

(58) Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesi Mad 14, (Özgen, Suçlular›n Geri Verilmesi, s.173,)

(59) Suçlular›n Geri Verilmesine Ait Avrupa Sözleflmesi Mad 14/1-a-b, (Özgen, Suçlular›n Geri Verilmesi,
s.173,)



varken ülkeyi terk etmemesi durumunda özellik kural›n›n etkisi ortadan
kalkar.

CC)) SSuuçç  kkaabbuull  oolluunnaann  eeyylleemmiinn  nniitteellii¤¤ii  yyaarrgg››llaammaa  ss››rraass››nnddaa  ddee¤¤iiflflmmiiflflssee,,
ggeerrii  vveerriilleenn  kkiiflflii  hhaakkkk››nnddaa  aannccaakk  yyeenniiddeenn  nniitteelleenneenn  ssuuççuunn  öö¤¤eelleerrii  ggeerrii  vveerr--
mmeeyyii  ggeerreekkttiirriiyyoorrssaa,,  ssoorruuflflttuurrmmaa  vvee  kkoovvuuflflttuurrmmaa  yyaapp››llaabbiilliirr..6600
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KABAHATLER HUKUKUNDA 
SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

Cüneyd ALTIPARMAK 

Genel Olarak

Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar›n›n kapsam› d›fl›na ç›-
karma e¤iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme getiren
özel kanunlarda baz› fiiller karfl›l›¤›nda idarî yapt›r›mlar öngörülmekte,
bu fiiller, “idarî suçlar” olarak tan›mlanmaktad›rlar. ‹dari suçun karfl›l›¤›
olarak genellikle parasal nitelikte bir yapt›r›m öngörülmektedir. Bu eko-
nomik yapt›r›m “idarî para cezas›” olup ceza hukukundaki “adli para ce-
zas›” de¤ildir1. Gerek ceza hukukunda gerekse kabahatler kanununda ön-
görülen para cezalar› belli bir miktar paran›n kifliden al›n›p Hazineye ve-
rilmesi gibi görünse de; adlî nitelikteki para cezas› ile idarî nitelikteki pa-
ra cezas› aras›nda, karar veren merci, yapt›r›m›n infaz›, yapt›r›ma ba¤la-
nan kanunî neticeler bak›m›ndan önemli farkl›l›klar›n da bulundu¤u
unutulmamal›d›r2. 

Kabahat türünden haks›zl›klar›n yapt›r›m alt›na al›nmas›yla, toplum
düzeninin, genel ahlâk›n, genel sa¤l›¤›n, çevrenin ve ekonomik düzenin
korunmas›n›n amaçland›¤› düflünülmektedir. Bu nedenle Kanun’da ka-
bahatlere iliflkin genel ilkeler, bu haks›zl›klar karfl›s›nda uygulanabilecek
idarî yapt›r›mlar›n türleri ve sonuçlar› ile idarî yapt›r›m kararlar›n›n yeri-
ne getirilmesine iliflkin esaslar düzenlenmifltir3. 
___________________________________________________

(1) Bu konuda daha detayl› bilgi için bkz.: Kabahatler Kanunu Hükümet Tasar›s› Genel Gerekçesine 

(2) “Örne¤in, idarî nitelikte bir yapt›r›m olarak para cezas›na, ceza muhakemesi süreci sonucunda mah-
keme taraf›ndan hükmedilmez; bu ceza, idarî görev yapan bir kifli veya kurul taraf›ndan verilir. Bu ce-
zalar, adlî sicile kaydedilmez, ödenmedi¤i takdirde hapse dönüfltürülmez. ‹darî nitelikteki “para ceza-
s›”, bir uyar› (ikaz) fonksiyonu gördü¤ü gibi, kamu aç›s›ndan oluflmufl olan zarar›n giderilmesi amac›-
na da hizmet edebilir. Bu nedenle, idarî para cezas›n›n mislî nitelikte olmas› mümkündür” (Kabahatler
Kanunu Hükümet Tasar›s› Genel Gerekçesinden).

(3) Bkz.: Kabahatler Kanunu Hükümet Tasar›s› Genel Gerekçesi m.1 ”…Ayr›ca, Tasar›da, 765 say›l› Türk
Ceza Kanununda yer almas›na ra¤men, 5237 say›l› Kanunda suç olarak tan›mlanmayan çeflitli hak-
s›zl›klar, anlafl›labilir ve hukuk tekni¤i bak›m›ndan uygulanabilir bir biçimde özel kabahatler olarak ta-
n›mlanm›flt›r. Ancak, belirtilmelidir ki, Tasar› kapsam›nda tan›mlanan bu özel kabahatler, s›n›rlay›c›
de¤ildir…”



Kanun’un di¤er -ve belki de en önemli- özelli¤i de Kabahatler aç›s›n-
dan genel hükümler ihdas eden konumudur. Özel kanunlarda çeflitli ey-
lemler karfl›l›¤›nda idarî yapt›r›mlar öngörülürken; ço¤u zaman, bu yap-
t›r›mlar›n yerine getirilmesi, bunlara ba¤lanan hukukî sonuçlar, zama-
nafl›m›, tekerrür, özellikle idarî para cezas› türündeki yapt›r›m›n yerine
getirilmesi, bu suretle oluflan ekonomik gelirin kullan›lma biçimi gibi hu-
suslarda farkl› ve detayl› düzenlemelere yer verilmektedir4. Sistematikten
uzak bu düzenlemelerin önüne geçebilmek için, usul birili¤i ve hukuk gü-
venli¤ini temin etmek için; Kanunun 3. maddesi ile belirlenen genel ilke-
lerin, özel kanunlarda tan›mlanan kabahatler hakk›nda da uygulanmas›
sa¤lanm›flt›r5. 

Bu makalemizde; 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’ndaki genel ilkeler-
den ve dolay›s› ile tüm kabahatler için geçerli olan  “soruflturma zama-
nafl›m›” kavram› üzerinde durmaya çal›flaca¤›z. Bilindi¤i üzere bu Ka-
nunda iki tür zamanafl›m› süresi öngörülmüfltür. Bunlardan ilki bizim in-
celeyece¤imiz soruflturma zamanafl›m›, di¤er ise tahsil zamanafl›m›d›r.
Belirtmek gerekir ki “Kabahat ifllendikten sonra, kanunda yaz›l› belirli bir
süre içinde soruflturma yap›l›p, kabahatten dolay› kifli hakk›nda idari pa-
ra cezas› verilmez ise soruflturma zamanafl›m›, kabahatten dolay› veri-
len ceza kanunda yaz›l› belirli bir süre içinde uygulanmaz ise yerine ge-
tirme (tahsil) zamanafl›m› söz konusu”6 olacakt›r.

Makalede öncelikle mevzuat ve tasar› hakk›nda bilgiler verilecek, ar-
d›ndan soruflturma zamanafl›m› kavram› ve uygulanmas› hakk›nda bilgi-
lere yer verilecektir. 

1. Madde Metni ve Tasar› 

1.1.Madde Metni

Kabahatler Kanununun (KK) 20. maddesi flöyledir: 

“(1) Soruflturma zamanafl›m›n›n dolmas› halinde kabahatten dolay› ki-
fli hakk›nda idari para cezas›na karar verilemez.

(2) Soruflturma zamanafl›m› süresi

a) Yüzbin Türk Liras› veya daha fazla idarî para cezas›n› gerektiren
kabahatlerde befl,
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(4) Örne¤in Vergi Kabahatleri bu konuya örnek olabilir. Bu konu için bkz.: Yavaflla Baflaran Funda, “Ver-
gi Kabahatleri ve Kabahatler Kanunu”, Dünya Gazetesi, 26.10.2007.

(5) Bkz.: Kabahatler Kanunu Hükümet Tasar›s› Genel Gerekçesi m.3. Ayr›ca ayr›nt›l› bilgi için bkz.: Hake-
ri, Hakan, Ceza Hukuku, Ankara 2007 (Seçkin Yay›nevi); Yalç›n, ‹smail, Tüm Yönleriyle Kabahatler
Hukuku, Ankara 2007 (Seçkin Yay›nevi); Otac›, Cengiz, Türk Kabahatler Hukuku, Ankara 2006 (Tur-
han Kitabevi); Hakeri, Hakan, Ceza Hukuku, Ankara 2007 (Seçkin Yay›nevi); Ça¤layan, Ramazan, ‹da-
ri Yapt›r›mlar Hukuku, Ankara 2006 (Asil Yay›nevi).

(6) Çelik M.Lamih, Kabahatler Kanununa Göre Tahsil Zamanafl›m›, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi,
Y›l:2007, Say›:8, s.34-36.



b) Ellibin Türk Liras› veya daha fazla idarî para cezas›n› gerektiren ka-
bahatlerde dört, 

c) Ellibin Türk Liras›ndan az idarî para cezas›n› gerektiren kabahatler-
de üç,

y›ld›r.

(3) Nispi idari para cezas›n› gerektiren kabahatlerde zamanafl›m› süre-
si sekiz y›ld›r.

(4) Zamanafl›m› süresi, kabahate iliflkin tan›mdaki fiilin ifllenmesiyle
veya neticenin gerçekleflmesiyle ifllemeye bafllar.

(5) Kabahati oluflturan fiilin ayn› zamanda suç oluflturmas› halinde su-
ça iliflkin dava zamanafl›m› hükümleri uygulan›r.

1.2. Tasar› Metni ve Maddenin Geçirdi¤i De¤ifliklikler 

10.3.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen Hü-
kümet Tasar›s›nda maddenin ellibin Yeni Türk Liras›ndan daha az olan
kabahatler için zamanafl›m›n› yirmibin Yeni Türk Liras›ndan az ve daha
fazla olmak üzere ikili bir ayr›ma tabi tuttu¤u görülmekteydi. Hükümet
Tasar›s›nda maddenin üçüncü f›kras›ndaki zamanafl›m› süresinin befl y›l
olarak belirtildi¤i anlafl›lm›flt›r7. Bu durum Adalet Komisyonunda de¤iflik-
li¤e u¤ram›flt›r. Bu süre befl y›ldan sekiz y›la ç›kar›lm›flt›r8. 

Madde üzerindeki en son de¤ifliklik ise 06.12.2006 tarih 5560 say›l›
Kanunun 33. maddesi ile yap›lm›flt›r. Buna göre madde son fleklini alm›fl-
t›r. Böylece zamanafl›m›na konu para ceza miktarlar› için, yüzbin Türk
Liras› veya daha fazla, ellibin Türk Liras› veya daha fazla, ellibin Türk Li-
ras›ndan az idarî para cezas›n› gerektiren kabahatler fleklinde üçlü bir
ayr›ma gidilmifltir. 
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(7) Hükümet Tasar›s› 20. madde:  “(1) Soruflturma zamanafl›m›n›n dolmas› halinde, kabahatten dolay› ki-
fli hakk›nda idarî para cezas›na karar verilemez. (2) Soruflturma zamanafl›m› süresi; a) Yüzbin Yeni
Türk Liras› veya daha fazla idarî para cezas›n› gerektiren kabahatlerde befl, b) Ellibin Yeni Türk Lira-
s› veya daha fazla idarî para cezas›n› gerektiren kabahatlerde dört,  c) Yirmibin Yeni Türk Liras› veya
daha fazla idarî para cezas›n› gerektiren kabahatlerde üç, d) Yirmibin Yeni Türk Liras›na kadar idarî
para cezas›n› gerektiren kabahatlerde iki, y›ld›r. (3) Nispî idarî para cezas›n› gerektiren kabahatlerde
zamanafl›m› süresi befl y›ld›r. (4) Zamanafl›m› süresi, kabahate iliflkin tan›mdaki fiilin ifllenmesiyle ve-
ya neticenin gerçekleflmesiyle ifllemeye bafllar. (5) Kabahati oluflturan fiilin ayn› zamanda suç olufltur-
mas› halinde, suça iliflkin dava zamanafl›m› hükümleri uygulan›r.” Maddenin gerekçesi ise flu flekilde-
dir: “Madde metninde, kabahat dolay›s›yla soruflturma zamanafl›m› süreleri ve sonuçlar›na iliflkin dü-
zenlemeler yap›lm›flt›r.”

(8) Komisyon Raporunda geçen ifade aynen flöyledir. “Soruflturma zamanafl›m›” bafll›kl› 20 nci maddenin
üçüncü f›kras›nda yap›lan de¤ifliklikle, nispi para cezas›n› gerektiren kabahatlerde soruflturma zama-
nafl›m› süresi befl y›ldan sekiz y›la ç›kar›lm›flt›r.” Bu durumu için bir gerekçe belirtilmemifltir. 



2. Yapt›r›m Karar› Verme Yetkisi 

Kabahat deyiminden; kanunun, karfl›l›¤›nda idari yapt›r›m uygulan-
mas›n› öngördü¤ü haks›zl›k anlafl›l›r (KK m. 29). ‹fllenen bir kabahatten
dolay› yapt›r›m› karar› verme yetkisi konusuna flöyle bir ay›r›ma gidilebi-
lir10. 

2.1.‹dari Kurul, Makam ve En Üst Amirin Yetkisi

Kabahat dolay›s›yla idari yapt›r›m karar› vermeye ilgili kanunda aç›k-
ça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir (KK m.
22/1) Kanunda aç›k hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve
kuruluflunun en üst amiri bu konuda yetkilidir (KK m. 22/2)11. Kaba-
hatler Kanunuda düzenlenen kabahalerde, örne¤in m. 37, m. 36, m. m.
33’de, kollu¤a, zab›taya, Belediye Encümeni, Mülki Amire bu yetkinin ve-
rildi¤i görülebilecektir.

2.2.Cumhuriyet Savc›s›n›n Yetkisi

Cumhuriyet savc›s›, kanunda aç›kça hüküm bulunan hallerde bir
kabahat dolay›s›yla idari yapt›r›m karar› verebilir. (KK m. 23/1). Savc›-
n›n bir suç nedeniyle bafllatt›¤› soruflturmada bir kabahatin ifllendi¤ini
ö¤renmesi halinde durumu ilgili kamu kurum ve kurulufluna bildirebile-
ce¤i gibi, kendisi de idari yapt›r›m karar› verebilecektir (KK m. 23/2).
Suç flüphesi ile bafllat›lan soruflturma konusu fiilin kabahat oluflturdu-
¤unun anlafl›lmas› halinde savc› eyleme uyan idari yapt›r›m karar› vere-
bilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu eylem
için daha önce ilgili kamu kurum ve kuruluflu taraf›ndan idari yapt›r›m
karar› verilmemifl olmal›d›r (KK m. 23/3).

2.3.Mahkemenin Yetkisi

Kovuflturma konusu fiilin kabahat oluflturdu¤unun anlafl›lmas› ha-
linde mahkeme taraf›ndan idari yapt›r›m karar› verilir. (KK m.24).
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(9) KK m. 2’nin gerekçesi flöyledir : “Madde metninde, genel olarak kabahate iliflkin bir tan›m yap›lm›flt›r.
Bu tan›mlamada, suç gibi kabahatin de bir haks›zl›k oluflturdu¤u vurgulanm›flt›r. Esas itibar›yla hak-
s›zl›k oluflturan bir fiilin suç veya kabahat olarak tan›mlanmas›nda, izlenen suç politikas› etkili olmak-
tad›r. Haks›zl›klar aras›nda bu yönde yap›lan tasnifte, hukuka ayk›r› olan fiilin ifade etti¤i haks›zl›k
içeri¤i esas al›nmaktad›r.  Esasen hukuka ayk›r› olan ve haks›zl›k ifade eden fiiller aras›nda suç veya
kabahat olarak bir ay›r›m yap›lmas›, bir nitelik fark› oluflturmamaktad›r. Söz konusu tasnif, haks›zl›k-
lar aras›ndaki nicelik fark›na dayanmaktad›r.” 

(10) Kabahatler Kanununun 25. maddesine göre verilecek kararda; a) Hakk›nda idari yapt›r›m karar› veri-
len kiflinin kimlik ve adresi, b) ‹dari yapt›r›m karar› verilmesini gerektiren kabahat fiili, c) Bu fiilin ifl-
lendi¤ini ispata yarayacak bütün deliller, d) Karar tarihi ve karar› veren kamu görevlilerinin kimli¤i,
aç›k bir flekilde yaz›lmal› ve ayr›ca kabahati oluflturan fiil, ifllendi¤i yer ve zaman gösterilerek aç›klan-
mal›d›r.

(11) KK m.22/3 ve 4 uyar›nca ancak idari kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve
kuruluflunun görev alan›na giren yerlerde ifllenen kabahatler dolay›s›yla idari yapt›r›m karar› verme-
ye yetkilidir. Bunun yan›nda 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanununun yer bak›m›ndan yetki kural-
lar› kabahatler aç›s›ndan da uygulanacakt›r. 



3. Soruflturma Zamanafl›m›

Kabahatler Kanunu’nda belirtilen soruflturma kavram›n›n, Ceza Mu-
hakemesi Kanunu’ndaki soruflturma kavram› ile benzer olmad›¤›n› ifade
etmek gerekir. Kabahatler Kanunun sistemati¤i dikkatlice analiz edildi-
¤inde, bu kavram›n ifllenen kabahatle ilgili olarak ceza verilebilme süre-
sini kastetti¤i aç›kt›r. Bu aç›dan bir kabahatin ifllenmesinden itibaren
idari kurul, makam, en üst amir, Cumhuriyet savc›s› veya mahkeme-
ce belirli bir süre içinde ceza verilmemifl ise, art›k her hangi bir yapt›r›m
uygulanamayacakt›r. Bu hususta çeflitli kanunlarda benzer hükümler
mevcuttur12.  

4. Soruflturma Zamanafl›m› Süresinin Bafllamas› 

Kabahatler Kanunu’nun 20. maddesinin 4. f›kras›na göre sorufltur-
ma zamanafl›m› süresi, kabahate iliflkin tan›mdaki fiilin ifllenmesiyle ve-
ya neticenin gerçekleflmesiyle ifllemeye bafllar. Örne¤in; Kabahatler Ka-
nunu’nda düzenlenen dilencilik ve kumar kabahatlerinde fiilin ifllendi¤in-
den itibaren, sarhoflluk kabahatinin ifllenmesi halinde de “sarhofl olarak
baflkalar›n›n huzur ve sükûnunu bozacak flekilde davran›fllarda” bulun-
mas› yani neticenin gerçekleflmesi ile zamanafl›m› süresi bafllayacakt›r. 

5. Soruflturma Zamanafl›m› Süreleri 

5.1. Kabahatler Kanuna Göre Verilebilecek Cezalar 

Kabahatler için iki türlü yapt›r›m öngörülmüfltür. Bunlar idari para
cezas› ve idari tedbirlerdir. ‹dari tedbirler ise ilgili kanunlarda belirtilen-
ler ile beraber, mülkiyetin kamuya geçirilmesini ifade eder. ‹dari para ce-
zalar› ise, maktu veya nispi olabilir. 

Zamanafl›m› süreleri öngörülen asli cezan›n idari para cezas› olma-
s›ndan hareketle belirlenmifltir. Zira asli ceza yoksa di¤er cezalar›n uygu-
lanmas› mümkün de¤ildir. Bu nedenle bir kabahat soruflturma zamana-
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(12) Baflta bu konuda Türk Ceza Kanununa de¤inmek gerekir. TCK’da bafll›ca iki zamanafl›m› öngörülmüfl-
tür. Bunlar ceza ve dava zamanafl›m›d›r (Bkz.: TCK m.66-69). Ceza zamanafl›m› verilen bir cezan›n in-
faz edilebilme süresini ortaya koymakta iken, dava zaman afl›m› ise aç›lan kamu davas›n›n bitirilme
süresini ortaya koymaktad›r. Bunun yan›nda Devlet Memurlar› Kanununda disiplin suçlar› için zama-
nafl›m› süreleri öngörülmüfltür. Buna göre uyarma, k›nama, ayl›ktan kesme ve kademe ilerlemesinin
durdurulmas› cezalar›nda bir ay içinde disiplin soruflturmas›na, memurluktan ç›karma cezas›nda alt›
ay içinde disiplin kovuflturmas›na, Bafllanmad›¤› takdirde disiplin cezas› verme yetkisi zamanafl›m›na
u¤rar. Disiplin cezas›n› gerektiren fiil ve hallerin ifllendi¤i tarihten itibaren nihayet iki y›l içinde disip-
lin cezas› verilmedi¤i takdirde ceza verme yetkisi zamanafl›m›na u¤rar (DMK m.127). Disiplin amirleri
uyarma, k›nama ve ayl›ktan kesme cezalar›n› soruflturman›n tamamland›¤› günden itibaren 15 gün
içinde vermek zorundad›rlar. Kademe ilerlemesinin durdurulmas› cezas›n› gerektiren hallerde sorufl-
turma dosyas›, karar›n› bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin ku-
rulu, dosyay› ald›¤› tarihten itibaren 30 gün içinde soruflturma evrak›na göre karar›n› bildirir. Memur-
luktan ç›karma cezas› için disiplin amirleri taraf›ndan yapt›r›lan soruflturmaya ait dosya, memurun
ba¤l› bulundu¤u kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami alt› ay içinde bu kurul-
ca, karara ba¤lan›r (DMK m.128). 



fl›m›na u¤ram›flsa, kifli hakk›nda ne idari para cezas› ne de idari tedbir-
ler uygulanabilecektir. 

5.2. Maktu ve Nispi Para Cezas› Ayr›m›

Maktu kelimesi sözlükte “kesin olarak de¤eri biçilmifl”, nispi kelime-
si ise; “birbirine göre (olan), önceki duruma göre” anlamlar› ile karfl›l›k
bulur13. Maktu para cezas› fiile ba¤lanan cezan›n tek bir miktar içerdi¤i
durumlarda söz konusudur14. Örne¤in;

• Mal veya hizmet satmak için baflkalar›n› rahats›z eden kifli, elli
Türk Liras› idari para cezas› ile cezaland›r›l›r (KK m. 37/1).

• Baflkalar›n›n huzur ve sükûnunu bozacak flekilde gürültüye neden
olan kifliye, elli Türk Liras› idari para cezas› verilir (KK m. 36/1)

• Sarhofl olarak baflkalar›n›n huzur ve sükûnunu bozacak flekilde
davran›fllarda bulunan kifliye, kolluk görevlileri taraf›ndan elli Türk Li-
ras› idari para cezas› verilir (KK m.35/1)

• Kumar oynayan kifliye, yüz Türk Liras› idari para cezas› verilir.
Ayr›ca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya ge-
çirilmesine karar verilir (KK m.34/1).

• Evsel at›k ve art›klar›, bunlar›n toplanmas›na veya depolanmas›na
özgü yerler d›fl›na atan kifliye, yirmi Türk Liras› idari para cezas› veri-
lir (KK m.41).

54 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008

___________________________________________________

(13) Bkz.: www.tdk.gov.tr

(14) Öngörülen bu para cezalar› otomatik olarak artt›r›lmaktad›r. Biz Kanun metnine ba¤l› kalarak örnekle-
ri verdik. Ancak flunu belirtelim ki yukar›da elli YTL olarak gösterilen cezan›n, elli sekiz YTL oldu¤u,
yirmi YTL olarak gösterilen cezan›n yirmi iki YTL oldu¤u bilinmektedir. Ceza miktarlar›n›n Ocak
2008’de tekrar de¤iflikli¤e u¤rayarak artaca¤›n› belirmeliyiz. Konuya iliflkin olarak elimizdeki en gün-
cel liste ise flöyledir: 

Emre ayk›r› davran›fl 5326 s.K. 32. md. 117,00
117,00

(Belediye Encümeni) 

Dilencilik 5326 s.K. 33. md. 58,00 58,00

(Belediye Zab›tas›) 

Gürültü 5326 s.K. 36/1. md. 58,00 58,00

(Belediye Zab›tas›) 5326 s.K. 36/2. md.

(Ticari ‹fl l. Sahibine) 1.183,00 5.918,00

Rahats›z etme 5326 s.K. 37. md. 58,00 58,00

(Belediye Zab›tas›) 

‹flgal 5326 s.K. 38/1. md. 58,00 58,00

(Belediye Zab›tas›) 5326 s.K. 38/2. md. 117,00 591,00

Çevreyi Kirletme 5326 s.K. 41/1. md. 22,00 22,00

(Belediye Zab›tas›) 5326 s.K. 41/2. md. 591,00 5.918,00

5326 s.K. 41/3. md. 58,00 58,00

5326 s.K. 41/4. md. 117,00 3.550,00

5326 s.K. 41/4. md. (Tüzel Kifli ‹çin) 117,00 5.918,00

5326 s.K. 41/5. md. 58,00 58,00

5326 s.K. 41/6. md. 295,00 295,00



Nispi para cezas›nda ise Kanunun koydu¤u asgari ve azami limit ara-
s›nda bir cezaya hükmedilmesi gerekmektedir. Örne¤in;

• Yetkili makamlar›n aç›k ve yaz›l› izni olmaks›z›n meydan, cadde, so-
kak veya yayalar›n gelip geçti¤i kald›r›mlar üzerine inflaat malzemesi y›-
¤an kifliye, belediye zab›ta görevlileri taraf›ndan yüz Türk Liras›ndan
beflyüz Türk Liras›na kadar idari para cezas› verilir (KK m.38/2)

• ‹nflaat at›k ve art›klar›n› bunlar›n toplanmas›na veya depolanmas›-
na özgü yerler d›fl›na atan kifliye, yüz Türk Liras›ndan üçbin Türk Lira-
s›na kadar idari para cezas› verilir. ‹nflaat faaliyetinin bir tüzel kifli ad›-
na yürütülmesi halinde bu tüzel kifli hakk›nda verilecek idari para ceza-
s›n›n üst s›n›r› beflbin Türk Liras›d›r. Bu at›k ve art›klar›n kald›r›lma-
s›na iliflkin masraf da ayr›ca kifliden tahsil edilir (KK m.41/4).

5.3. Öngörülen Zamanafl›m› Süreleri
Kanunun öngördü¤ü zamanafl›m› süreleri flöyledir: 

• Yüzbin Türk Liras› veya daha fazla idarî para cezas›n› gerektiren ka-
bahatlerde befl y›ld›r

• Ellibin Türk Liras› veya daha fazla idarî para cezas›n› gerektiren ka-
bahatlerde dört y›ld›r

• Ellibin Türk Liras›ndan az idarî para cezas›n› gerektiren kabahat-
lerde üç y›ld›r.

• Cezan›n nispi idari para cezas›n› gerektirdi¤i kabahatlerde zamana-
fl›m› süresi sekiz y›ld›r.

Burada de¤inilmesi gereken baflka bir husus da Kabahatler Kanunu-
nun 20. maddesinin 5. f›kras›ndaki hükümdür. Buna göre kabahati olufl-
turan fiilin ayn› zamanda suç oluflturmas› halinde suça iliflkin dava za-
manafl›m› hükümleri uygulanacakt›r. 

6. Zamanafl›m›n›n Dolmas› Neticesinde Verilecek Karar 
Burada cezay› vermeye yetkili kifli ya da kurumun verece¤i karar “so-

ruflturma zamanafl›m›n›n dolmas› nedeniyle idari para cezas› verilmesine
yer olmad›¤›na” fleklinde olacakt›r. Burada kabahatin gerçekleflti¤i belir-
tilecek, kabahatin unsurlar› ortaya konulduktan sonra kanunun öngör-
dü¤ü süre içerisinde soruflturulma yap›lmad›¤› da ifade edilmelidir.

Yarg›tay bir karar›nda “2918 Say›l› Kanuna muhalefetten San›k O. E. hak-
k›nda yap›lan duruflma sonunda: Hükümlülü¤üne dair B. Sulh Ceza Mahkemesin-
den verilen 28.6.2002 tarihli hükmün Yarg›tay’ca incelenmesi san›k taraf›ndan sü-
resinde istenilerek dava evrak› Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n 2004/205024 say›l› ve
27.10.2004 tarihli yaz›s› ekinde daireye verilmekle dosyadaki ka¤›tlar okunduktan
sonra gere¤i görüflülüp düflünüldü: 18.5.2005 gün ve 25819 say›l› Resmi Gazete-
de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5349 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve
Uygulama fiekli Hakk›nda Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun’un 3. mad-
desi ile de¤iflik 5252 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama fiekli

Kabahatlerde Soruflturma Zamanafl›m› • C. Alt›parmak 55



Hakk›nda Kanun’un 7. maddesi uyar›nca, san›¤›n eylemine uygulanabilecek mü-
eyyide idari para cezas›na dönüfltürüldü¤ü cihetle,…hükmün BOZULMASINA, uy-
gulanabilecek idari para cezas›n›n miktar›na göre 5326 say›l› Kabahatler Kanu-
nu’nun 20/2-d maddesinde yaz›l› soruflturma zamanafl›m›n›n dolmufl olmas› kar-
fl›s›nda an›lan maddenin 1. f›kras› ve CMUK’n›n 322. maddesi uyar›nca ilgili kifli-
ye ‹DAR‹ PARA CEZASI VER‹LMES‹NE YER OLMADI⁄INA 28.06.2005 günü oybirli-
¤iyle karar verildi.” fleklindedir. (Y7.CD E.2004/34549, K.2005/9971, KT.
28.06.2005). Bir baflka karar da “2860 say›l› kanuna muhalefetten san›klar, A ve
B haklar›nda yap›lan duruflma sonunda; Mahkemenin görevsizli¤ine ve iadeye da-
ir, Akçakale Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 10.06.2003 tarihli hükmün Yarg›-
tayca incelenmesi san›klar müdafii taraf›ndan süresinde istenilerek dava evrak›
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n›n onama isteyen 26.04.2004 tarihli tebli¤namesiyle
daireye verilmekle dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra Türk Milleti ad›na gere¤i
görüflülüp düflünüldü: Hüküm tarihi itibariyle görevsizlik karar› yerinde ise de; hü-
kümden sonra 31 Mart 2005 günlü mükerer Resmi Gazetede yay›mlanarak 1 Ha-
ziran 2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5326 Kabahatlar kanununun 20/2-d madde-
sinde yaz›l› soruflturma zamanafl›m›n›n dolmufl olmas› karfl›s›nda,..hükmün BO-
ZULMASINA, an›lan maddenin 1. f›kras› uyar›nca ilgili kiflilere ‹DAR‹ PARA CEZA-
SI VER‹LMES‹NE YER OLMADI⁄INA, 01.06.2006 günü oybirli¤iyle karar verildi”
(Y7.CD. E.2004/15526 K.2006/10259,KT. 01.06.2006) fleklindedir.

Kabahatler hukuku aç›s›ndan idari para cezas› asli ceza oldu¤u için, sorufl-
turma zamanafl›m› Kanun ile öngörülen di¤er cezalar›n da verilmesini engelleye-
ce¤ine yukar›da15 de¤inmifltik. Bu konuda Yarg›tay’›n fikri de ayn› yöndedir: “
4915 say›l› Kanuna muhalefetten san›k N. hakk›nda yap›lan duruflma sonunda;
müsadereye ve iadeye dair ... Sulh Ceza mahkemesinden verilen 09.03.2004 tarih-
li hükmün Yarg›tay’ca incelenmesi sonunda; 11 Temmuz 2003 gün ve 25165 say›-
l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4915 say›l› Yasayla 3167 say›l›
Yasada yap›lan de¤iflikli¤e göre san›¤›n eylemine uygulanabilecek müeyyide idari
para cezas›na dönüfltürüldü¤ü ve idari para cezas›n›n miktar›na göre müsadere
davas›n›n da 5326 say›l› Kabahatler Kanununun 20/2-d maddesinde yaz›l› sorufl-
turma zamanafl›m›na ba¤l› olmas› karfl›s›nda,…hükmün BOZULMASINA, an›lan
maddenin 1. f›kras› uyar›nca davan›n zamanafl›m› nedeniyle DÜfiÜRÜLMES‹NE,
dava konusu av tüfe¤inin geçerli belge ibraz› halinde sahibine iade edilmek üzere
zab›taya TEVD‹‹NE, 6 adet dolu fifle¤in san›¤a iadesine, 07.03.2006 günü oybirli¤i
ile karar verildi.” (Y7.CD. E.2005/1579 K.2006/1165 KT.07.03.2006). Ayn›
yönde bir di¤er kararda “Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, bafl-
vurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüflüldü. Temyiz is-
te¤inin reddi nedenleri bulunmad›¤›ndan iflin esas›na geçildi, Vicdan› kan›n›n olufl-
tu¤u duruflma sürecini yans›tan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeri¤ine göre yap›-
lan incelemede; 11.7.2003 gün ve 25165 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yü-
rürlü¤e giren 4915 say›l› Kara Avc›l›¤› kanununun 24. maddesi uyar›nca 3167 sa-
y›l› yasan›n 22. maddesinde yer alan hafif para cezas› idari para cezas›na dönüfl-
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(15) Bkz. Yukar›da Bafll›k 5.1.



türüldü¤ü ve idari para cezas›n›n miktar›na göre müsadere davas›n›n da 5326 sa-
y›l› kabahatler kanununun 20/2-d maddesinde yaz›l› soruflturma zamanafl›m›na
ba¤l› olmas› karfl›s›nda hükmün BOZULMASINA, zamanafl›m› nedeniyle kamu da-
vas›n›n DÜfiÜRÜLMES‹NE, dava konusu av tüfe¤inin geçerli belge ibraz› halinde
sahibine iade edilmek üzere zab›taya TEVD‹‹NE, 14.11.2005 günü oybirli¤iyle ka-
rar verildi” (Y7.CD E. 2004/28720, K.2005/19789 KT.14.11.2005)
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(BÜYÜK T‹CARET MERKEZLER‹N‹N ‹Ç‹NDE BULUNAN KOR‹DOR,

SAHANLIK, MERD‹VAN ALTI VE BENZER‹ BÖLÜMLERDE K‹RAYA VER‹LEN 

YERLER‹N TAHL‹YE DAVALARINDA) 

MUSAKKAFLIK  KAVRAMININ ETK‹S‹ VE 6570 
SAYILI YASANIN UYGULANMA ZORUNLULU⁄U

Yrd. Doç. Dr. Ferhat ERÇ‹N*

I – Genel Olarak 

Ekonomideki geliflme ve de¤iflmeler büyük al›flverifl merkezlerine yap›-
lan yat›r›mlar›n artmas›na, bu tür ticaret merkezlerinin ço¤almas›na neden
olmaktad›r. Yeni pazarlar oluflturmak maksad›yla aç›lan bu devasa al›flve-
rifl merkezlerinin, içlerindeki iflyerlerinin kira bedelleri gelir kaynaklar›n›
oluflturmaktad›r. Tüketicilerin söz konusu büyük al›flverifl merkezlerine
olan yo¤un ilgileri, yat›r›mc›lar› buralarda iflyeri kiralamaya yöneltmekte-
dir. Bunun sonucunda de, büyük ticaret merkezlerinin sahipleri, genel ifl-
lem flartlar›n› içeren kira sözleflmeleri1 kirac›lara imzalatmaktad›rlar2. 

Söz konusu bu kira sözleflmelerinin koflullar›, kiralayanlar taraf›n-
dan tek tarafl› olarak belirlenip, kendi lehlerine haz›rlanmaktad›r. Büyük
ticaret merkezlerinin sahipleri buralar›n her santimetrekaresini de¤erlen-
dirmektedirler. Bu al›flverifl merkezlerinin koridorlar›ndaki, sahanl›kla-
r›ndaki, merdiven altlar›ndaki ve benzeri yerlerde bulunan kullan›labilir
en küçük mekânlar bile, t›pk› ticaret merkezlerinin di¤er ba¤›ms›z bölüm-
lerinde oldu¤u gibi, döviz baz›nda çok yüksek bedellerle kiraya verilmek-
tedir. Kirac›lar bahsi geçen bu yerlerde, genellikle büyük yat›r›mlar yapa-
___________________________________________________

(*) ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dal›
Medenî Hukuk Ö¤retim Üyesi ...

(1) Genel ‹fllem fiartlar›n› ‹çeren Mukaveleler: Günümüzde modern toplumda yap›lan pekçok sözleflme
tipinde, akdin içeri¤ini meydana getiren koflul ve hükümlerin ço¤u önceden taraflardan birince tek
tarafl› flekilde haz›rlanmakta; bunlar genellikle görüflülmeden, tart›fl›lmadan di¤er tarafça da kabul
edilmektedir. Taraflardan birisinin önceden saptay›p, tespit etti¤i ve akdin kurulmas› s›ras›nda di¤er
tarafa sundu¤u standartlaflt›r›lm›fl, tiplefltirilmifl koflullara, hükümlere genel ifllem flartlar›
denilmektedir bkz. EREN Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8.bas›, ‹stanbul 2003, s.197. 

(2) “Kirac›lar Aç›s›ndan Büyük Al›flverifl Merkezlerindeki Kiralar”, http://www.ongoren.av.tr/news/tr/
06-12.php 06.05.2007.



rak, tan›nm›fl markalar›n (adlar›n›) franchiselar›n› veya bayiliklerini al›p;
ürün satmak ya da hizmet vermek için iflyerleri açmaktad›rlar.

Ancak uygulamada yukar›da bahsedilen bu büyük al›flverifl merkez-
lerinin koridorlar›nda, sahanl›klar›nda, merdiven altlar›nda kiralanan
yerler için aç›lan tahliye davalar›nda; baz› yerel mahkemelerin, 6570
Say›l› Kanunun uygulanma koflullar›n› yanl›fl yorumlad›klar› ve söz ko-
nusu bu akitlere kirac›lar› koruyan 6570 Say›l› Yasan›n tahliyeye yönelik
hükümleri yerine; bunlara oranla nispeten daha kolay olan Borçlar Ka-
nununun tahliye hükümlerini uygulad›klar› görülmektedir. Bu uygula-
malarda, büyük ticaret merkezlerinin sahipleri lehine ve kirac›lar aleyhi-
ne haks›z tahliye kararlar›n›n verilmesine neden olmaktad›r. 

Bu çal›flma, kentlerimizde h›zla say›lar› artarak ço¤alan büyük al›fl-
verifl merkezlerinin bahsedilen koridor, sahanl›k, merdiven alt› ve benze-
ri k›s›mlar›nda kiralanan yerler için aç›lacak tahliye davalar›nda; Borçlar
Kanunu yerine, 6570 Say›l› Yasan›n3 uygulanmas› gerekti¤ini ortaya koy-
mak için kaleme al›nm›flt›r.

II – 6570 say›l› Gayrimenkul Kiralar› Hakk›nda Kanunun Uygulama
Alan›na Giren Kira Sözleflmeleri

Borçlar Kanununun hükümleri uyar›nca, kira sözleflmeleri sözleflme
özgürlü¤ü kural›na göre yap›lan sözleflmelerdir4. Bu nedenle Borçlar Ka-
nununa göre; akdin taraflar›, kira sözleflmesinde kira paras›n›n miktar›-
n› ve tahliye sebeplerini özgürce belirler. Ancak, tam bir serbestli¤i öngö-
ren kira alan›ndaki Borçlar Kanununun bu hükümlerine; kanun koyucu
taraf›ndan, ilk önce 3780 say›l› Millî Korunma Kanunu (Kabul Tarihi:
18.01.1940; Resmi Gazete’de yay›n ve ilân tarihi: 26.01.1940 – Resmi Ga-
zete Say›s›: 4417) ile müdahale edilmifl, kira paralar› dondurulmufltur.
Daha sonra, özellikle büyük flehirlerde konut ve iflyeri s›k›nt›s› ve ekono-
mik aç›dan toplumun zay›f kesimini oluflturan kirac›lar›n tamamen koru-
mas›z b›rak›lmas›n›n kamu düzenine ayk›r›l›k teflkil edece¤i düflüncesiy-
le; 18.05.1955 tarihinde 6570 say›l› Gayrimenkul Kiralar› Hakk›nda Ka-
nun kabul edilmifl ve bu yasa 01.06.1955 tarihi itibariyle yürürlü¤e gir-
mifltir. Bu yasayla kira konusu düzenlenmifl, müdahaleler ve s›n›rlama-
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(3) 6570 say›l› Gayrimenkul Kiralar› Hakk›nda Kanun hükümlerinin önemli bir k›sm›, yeni Türk Borçlar

Kanunu Tasar›s›n›n 338. – 356. maddeleri aras›nda “Konut ve Çat›l› ‹flyeri Kiralar›” bölüm bafll›¤›
alt›nda Tasar›ya al›nm›flt›r. 6570 Say›l› Kanun hükümlerinin, Tasar›n›n içine al›nmas›na ra¤men,
6570 Say›l› Yasan›n yürürlükten kald›r›lan yasalar aras›nda say›lmam›fl olmas› ve bu Kanunun yeni
Borçlar Kanunu karfl›s›nda yürürlü¤ü meselesi tart›flma ve elefltirilere yol açm›flt›r. Bunlar üzerine
haz›rlanan Türk Borçlar Kanununun Yürürlü¤ü ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanun Tasar›s›n›n 15.
maddesi ile 18.05.1955 tarihli ve 6570 say›l› Gayrimenkul Kiralar› Hakk›nda Kanunun yürürlükten
kald›r›laca¤› belirtilmifl ve ayn› yasan›n 9. maddesinde de yeni Türk Borçlar Kanununun kira
sözleflmesine iliflkin 298 ilâ 377. maddelerinin kirac›y› koruyucu nitelikteki hükümlerinin, yeni Türk
Borçlar Kanununun yürürlü¤e girmesinden önce yap›lan kira sözleflmelerine de uygulanaca¤›
belirtilerek, yap›lan elefltirilere k›smen cevap verilmifltir bkz. ÖZD‹LEK Beyza Banu: “6570 Say›l›
Kanuna Tâbi Kira Akitlerinin Borçlar Kanununun Adi Kiraya ‹liflkin Hükümlerine Göre Sona Ermesi”,
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_319.htm 11.03.2007.

(4) 6. HD’nin 08.10.1990 tarihli ve 10743/11879 say›l› karar›, Kazanc› ‹çtihat Bankas› – Kazanc› Biliflim
(K›salt›lm›fl›: K‹B).



lar yap›lm›flt›r. 6570 Say›l› Yasada da, yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren
toplumda meydana gelen geliflmeler ve yeni e¤ilimlere uygun flekilde de-
¤ifliklikler yap›lm›flt›r 6570 Say›l› Kanun, genel hatlar› ile kirac›lar› koru-
ma amac›n› tafl›maktad›r. Bu amaç kendini özellikle kira süresi ve tahli-
ye konular›nda göstermektedir. Borçlar Kanununun kira akdini düzenle-
yen hükümleri, Borçlar Yasas›na tâbi olan yerlerdeki kira akitlerinin ta-
raflar›na, sözleflme ile tahliye sebeplerini serbestçe düzenleme yetkisi ver-
mektedir. Buna karfl›n, 6570 Say›l› Kanun kendisine tâbi olan yerlerde,
kirac›y› koruma maksad› ile tahliye sebeplerini sayarak, s›n›rlam›flt›r
(6570 Say›l› Yasan›n 7. maddesi)5.

6570 Say›l› Kanunun 1. maddesi, yasan›n uygulama alan›n›n s›n›r-
lar›n› çizmifltir6. Yasan›n bu maddesi, “Belediye teflkilat› olan yerler-
de, iskele, liman ve istasyonlardaki gayrimenkullerin (musakkaf
olm›yanlar› hariç) kiralanmalar›nda, kiralayanla kirac› aras›nda-
ki hukuki münasebetlerde bu kanun ile Borçlar Kanununun bu ka-
nuna ayk›r› olm›yan hükümleri tatbik olunur. Mabetler kiraya ve-
rilemez ve ibadethane haricinde hiçbir ifl için de kullan›lamaz.”
hükmünü getirmifltir7. 

Böylelikle, 6570 Say›l› Yasa bu hükmü ile konusu tafl›n›r kiralanma-
s› olan sözleflmeleri direkt olarak kendi uygulama sahas› d›fl›na ç›karm›fl
ve uygulama alan›na giren kira akitlerinin de, belirli özellikteki gayrimen-
kullere iliflkin olmalar› ve söz konusu bu tafl›nmazlar›n da belirli yerler-
de bulunmalar› flartlar›n› getirmifltir8.
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(5) Anayasa Mahkemesinin, 28.04.1970 tarihli ve E.1969/67 K.1970/22 say›l› karar› (03.02.1971 ta-
rihli ve 13743 say›l› Resmi Gazete); Anayasa Mahkemesinin, 11.06.1996 tarihli ve E.1996/1
K.1996/18 say›l› karar›, (18.10.1997 tarihli ve 23144 say›l› Resmi Gazete); 

SADAY Oktay: “6570 Say›l› Kanuna Göre Kira Hukuku ve Tahliye”, http://www.turkhukuksite-
si.com/makale_138.htm 23.03.2007; ÖZD‹LEK Beyza Banu: “6570 Say›l› Kanuna Tâbi Kira Akit-
lerinin Borçlar Kanununun Adi Kiraya ‹liflkin Hükümlerine Göre Sona Ermesi”, http://www.turkhu-
kuksitesi.com/makale_319.htm 11.03.2007; 6570 Say›l› Yasan›n hükümlerinin önemli bir k›sm›-
n›n, yeni Türk Borçlar Kanunu Tasar›s›n›n içine al›nmas› nedeniyl; bu tasar› kanunlaflt›¤›nda, konuy-
la ilgili Yarg›tay›n bugüne kadar olan uygulamas› ve doktrinin flimdiye dek ileri sürdü¤ü görüfller
baflvuru kayna¤› olmaya devam edeceklerdir bkz. ÖZD‹LEK Beyza Banu: “6570 Say›l› Kanuna Tâbi
Kira Akitlerinin Borçlar Kanununun Adi Kiraya ‹liflkin Hükümlerine Göre Sona Ermesi”,
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_319.htm 11.03.2007. 

(6) DEM‹REZEN Mehmet: “6570 Say›l› Kanuna Tâbi Gayrimenkullerin Tahliyesi”, http://www.turkhu-
kuksitesi.com/makale_553.htm 06.05.2007.

(7) 6. HD’nin 16.11.1990 tarihli ve 13737/14163 say›l› karar›, “6570 say›l› tafl›nmaz kiralar› hak-
k›ndaki yasa, gerçek ve tüzel kifli ay›r›m› yapmaks›z›n, belediye teflkilat› olan yerlerle, is-
kele, liman ve istasyonlardaki musakkaf tafl›nmazlar›n kiralanmalar›nda kiralayan ile
kirac› aras›ndaki hukuki iliflkilerde uygulanmak üzere getirilmifltir.” MALKOÇ Aytaç/KILI-
ÇO⁄LU Mustafa: Kira-Tahliye-Tespit ve Tazminat Davalar›, Ankara 1991, s.21-22.

(8) BURCUO⁄LU Haluk : Yarg›tay Kararlar› Ifl›¤›nda 6570 Say›l› Yasaya Göre Kirac›n›n Tahliye Edilme-
si, ‹stanbul 1993, s.11.



Bir tafl›nmaz kiras› hakk›nda, 6570 Say›l› Kanunun uygulanabil-
mesi için iki ölçü bulunmaktad›r. ‹lki, gayrimenkulun musakkaf9 (üstü-
nün çat›, dam vs. ile örtülü) bir yap› olmas›; ikincisi ise bu musakkaf
tafl›nmaz›n, belediye teflkilât› olan yerlerde veya belediye teflkilât› olma-
sa bile bir iskele, liman veya istasyonda10 bulunmas›d›r11. Belediye tefl-
kilât› olmayan yerlerde kiraya verilen tafl›nmazlar hakk›nda 6570 Say›l›
Yasa hükümleri uygulanmaz12. Belediye teflkilât› olduktan sonra, kira-

62 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008

___________________________________________________

9) HGK’n›n 27.05.1998 tarihli ve 3-361/373 say›l› karar›, “... Kiraya verilen musakkaf yerlere iliflkin
uyuflmazl›klara 6570 Say›l› Yasa hükümleri uygulan›r. ... Gayri musakkaf tafl›nmaz mallar ise
Borçlar Kanunun hükümlerine tâbidir.” [ERDO⁄AN Celal : Tahliye, Kira Tespiti ve Kira Alaca¤› Davala-
r›, Ankara 2000, s.1441-1442 (K›salt›lm›fl›: 2000)]; HGK’nun 13.05.1994 tarihli ve 3-174/336 say›l› karar›,
“Kiralanan, bir tarla oldu¤u ve musakkaf olmad›¤› için BK’na tâbi olan bir yerdir.” (K‹B).

(10) 6570 Say›l› Kanunun uygulanmas›nda iskele, liman ve istasyon tabirlerinden ne anlafl›laca¤› hususunda;
söz konusu bu terimlerin içlerinde olduklar› yerleflim birimlerini belirtikleri; iskele, liman ve istasyon tabirle-
rinin bunlar›n içinde bulunduklar› yerleflim birimleri anlam›nda ele al›nmas›n›n kanunun ruhuna daha uy-
gun oldu¤u; yasan›n ana hedefinin önemli yerleflim birimlerindeki konut ve iflyeri kiralar›n› kontrol alt›na al-
mak oldu¤u; önemli yerleflim yerlerinde, kiral›k ev veya iflyeri bulman›n zor oldu¤u; 6570 Say›l› Kanunun ki-
rac› lehine hükümler tafl›rken, yasa koyucunun bu gerçekleri göz önüne ald›¤›; belediye teflkilat› bulunma-
yan bir yerde (mesela bu teflkilat›n bulunmad›¤› bir köyde), iskele, liman ya da istasyon nitelemesine giren
bir tesisin yap›lmas› durumunda, bu tesisin köyün konut ve iflyerlerinin tamam›n›n de¤erlerini olumlu olarak
etkileyece¤i ve kiral›k yerlerin de¤erlerinin artaca¤›, dolay›s›yla, kirac›lar›n verecekleri ödünlerin içeriklerinin
geniflleyece¤i; bu durumun da, kanunun temel amac› olan kirac›lar›n korunmas›n› gündeme getirece¤i; bu se-
beplerle iskele, liman ve istasyon terimlerinin sadece bu tesislerin bulunduklar› alanlar olarak de¤il, bu te-
sislerin içinde bulunduklar› yerleflim birimi olarak de¤erlendirilmelerinin hukuken daha do¤ru oldu¤u görüfl-
leri için bkz. BURCUO⁄LU, s.14-15. ‹skele, liman ve istasyon sözcüklerinden anlafl›lmas› gerekenin dar ma-
nada sözlük anlamlar› oldu¤u fleklindeki karfl› görüfl için de bkz. 6. HD’nin 30.05.1980 tarihli ve 2212/6880
say›l› karar›, “Bal›kç› bar›na¤› liman ve iskele say›lmaz.” [ERDO⁄AN Hasan: Tahliye Davalar›, Ankara
2002, s.701 (K›salt›lm›fl›: Tahliye)]; 6. HD’nin 21.06.1976 tarih ve 4030/4343 say›l› karar›, “Binas› bulun-
mayan tren durak yerleri, istasyon say›lmaz ve oradaki tafl›nmazlara 6570 Say›l› Yasa uygulan-
maz.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.698-699). 

(11) MALKOÇ/KILIÇO⁄LU, s.19; KURU Baki: ‹cra ve ‹flas Hukuku El Kitab›, 2.b., ‹stanbul 2006, s.741; 6570
Say›l› Yasa, gerçek ve tüzel kifli ay›r›m› yapmaks›z›n, kiralayan ile kirac› aras›ndaki hukuki iliflkilerde uygu-
lanmak üzere getirilmifltir bkz. 6. HD’nin 23.10.1990 tarihli ve 11826/12702 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin
27.01.1998 tarihli ve 488/519 say›l› karar›, “Kiralanan belediye s›n›rlar› içerisinde ve musakkaf ni-
telikte oldu¤undan, 6570 Say›l› Yasa hükümlerinin uygulanmas› gerekir. Bu yerin 2886 say›l›
Devlet ‹hale Yasas› hükümlerine göre kiralanm›fl olmas› 6570 Say›l› Yasan›n uygulanmas›n› en-
gellemez.” (K‹B); ayn› yönde, Anayasa Mahkemesinin, 11.06.1996 tarihli ve E.1996/1 K.1996/18 say›l› ka-
rar›na Baflkan Yekta Güngör ÖZDEN ve üye Haflim KILIÇ’›n karfl› oy gerekçeleri (18.10.1997 tarihli ve 23144
say›l› Resmi Gazete); ayn› yönde 13. HD’nin 05.06.2003 tarihli ve 2882/7415 say›l› karar›, (K‹B); 13. HD’nin
18.03.2002 tarihli ve 624/2706 say›l› karar›, (K‹B); 13. HD’nin 15.02.2002 tarihli ve 12771/1613 say›l› ka-
rar›, (K‹B); 13. HD’nin 28.09.1995 tarihli ve 7150/8215 say›l› karar›, (K‹B); karfl› görüflte, 13. HD’nin
29.01.2003 tarihli ve 15077/859 say›l› karar›, “Dava konusu büfe hazineye ait devlet hastahanesi bah-
çesinde bulunan bina olup, ... 2886 Say›l› Yasa sonradan yürürlü¤e giren bir yasa oldu¤u için,
devlete ait tafl›nmazlar›n kiraya verilmesinde 6570 Say›l› Yasa hükümleri uygulanmaz. Devlete
ait tafl›nmazlar›n kiralanmas› 2886 Say›l› Yasa hükümlerine tâbidir.? (K‹B); ayn› yönde, 13. HD’nin
08.02.2005 tarihli ve 17401/1770 say›l› karar›, (K‹B). Yeni Türk Borçlar Kanunu Tasar›s›’nda, yürürlükteki
6570 Say›l› Kanun’da oldu¤u gibi çat›l› binalar›n belediye s›n›rlar› içerisinde ya da iskele, liman veya istas-
yonlarda bulunmas› flart›n›n aranmad›¤›; belediye s›n›rlar› içinde olsun olmas›n tüm konut ve çat›l› iflyerleri
ile bunlarla birlikte kirac›n›n kullan›m›na b›rak›lan tüm eflyalar›n kiralanmas›n›n “Konut ve Çat›l› ‹flyeri Ki-
ralar›” bafll›¤› alt›ndaki hükümlere tâbi oldu¤unun belirtilmesi hakk›nda bkz. ÖZD‹LEK Beyza Banu: “6570
Say›l› Kanuna Tâbi Kira Akitlerinin Borçlar Kanununun Adi Kiraya ‹liflkin Hükümlerine Göre Sona Ermesi”,
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_319.htm 11.03.2007. 

(12) 6. HD’nin 17.09.2001 tarihli ve 2001/6362-6628 say›l› karar›, “Tahliyesi istenilen tafl›nmaz›n belediye
s›n›rlar› d›fl›nda olmas› halinde uyuflmazl›¤›n 6570 Say›l› Yasaya göre de¤il, Borçlar Kanununa
göre çözümlenmesi gerekir.”; ayn› yönde 6. HD’nin 06.03.1972 tarihli ve 894/926 say›l› karar› (ERDO-
⁄AN, 2000, s.761); 6. HD’nin 23.03.1989 tarihli ve 3020/5115 say›l› karar›, “... 6570 Say›l› Yasa beledi-
ye teflkilât› olan yerlerle iskele, liman ve istasyonlardaki musakkaf tafl›nmazlar› kapsar. Bu yer-
de belediye teflkilât› yoksa; iskele, liman ve istasyon de¤ilse bu kanunu uygulamak mümkün de-
¤ildir.” (Yasa Hukuk Dergisi 1990, C.XIII, S.3, s.417-418).



lanan›n bulundu¤u yerin kasaba veya köy olmas›n›n bir önemi bulun-
mamaktad›r13. 

Hâs›lat kiras›nda14, 6570 Say›l› Kanun hükümlerinin mi yoksa Borç-
lar Kanununun hükümlerinin mi uygulanaca¤› tart›flmal›d›r. 

Bizim de kat›ld›¤›m›z görüfl, hâs›lat kiras›na konu olan tafl›nmazlar›n
musakkaf olmalar› ve belediye s›n›rlar› içinde veya iskele, liman ve istas-
yon olan yerlerde bulunmalar› flart›yla; bunlarla ilgili kira kontratlar›na,
6570 Say›l› Kanun hükümlerinin uygulanmas› gerekti¤i yönündedir15. 
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(13) BURCUO⁄LU, s.14; 6.HD. 16.09.2004 tarihli ve 6146/6274 say›l› karar›, “Kiralanan›n belediye teflkilât› bulunmayan
köy s›n›rlar› içinde oldu¤u hususu ihtilafs›zd›r. Bu durumda 6570 Say›l› Kanun hükümleri uygulanmaz.” (K‹B); 6. HD’nin
02.07.1992 tarihli ve 8228/8588 say›l› karar›, “Kiralanan musakkaf bir tafl›nmaz olmakla birlikte belediye hudutlar›
dahilinde olmay›p, Kilyos Köyü s›n›rlar› içinde bulundu¤undan 6570 Say›l› Yasa hükümlerinin uygulanmas› mümkün
de¤ildir.” (K‹B); 12. HD’nin 28.01.2002 tarihli ve 578/1517 say›l› karar›, “Köy hudutlar› içindeki tafl›nmazlar, musakkaf
veya gayr› musakkaf olsun söz konusu yasa (6570 say›l›) kapsam› d›fl›ndad›r.” (K‹B); ayn› yönde, 12. HD’nin 03.10.2000
tarihli ve 13051/14192 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 03.07.2000 tarihli ve 5963/6103 say›l› karar›, “‹htilaf konusu
kiralanan köy s›n›rlar› içinde bulundu¤undan, 6570 Say›l› Kanun kapsam›nda de¤ildir.” (K‹B); karfl› yönde 6. HD’nin
18.05.1996 tarihli ve 4164/4450 say›l› karar›, “Belediye teflkilât› olan köylerde musakkaf tafl›nmazlar 6570 Say›l›
Yasaya tâbidir.” (K‹B); 6. HD’nin 21.03.1974 tarihli ve 1283/1284 say›l› karar›, “6570 Say›l› Kanunun ancak belediye
teflkilât› olan yerlerde uygulanma imkân› vard›r. ... köyde belediye teflkilât› bulunup bulunmad›¤›n›n mahkemece
araflt›r›lmas› ve belediye teflkilât›n›n bulunmad›¤›n›n anlafl›lmas› halinde olayda 6570 Say›l› Kanun hükümlerinin de¤il,
BK.n›n kira akdine iliflkin hükümlerinin tatbiki gerekece¤inin ...” [(ERDO⁄AN, Celal: Tahliye Kira Tespiti ve Kira Alaca¤›
Davalar›, Ankara 1990, s.619-620 (K›salt›lm›fl›: 1990)]; 6. HD’nin 19.10.1956 tarihli ve 8359/5705 say›l› karar›, “6570
Say›l› Kanun belediye teflkilât› olmayan yerlerdeki tafl›nmaz mallara uygulanmaz ... Kiralanan köyde oldu¤u; bu yerde
de belediye teflkilât›n›n bulunmad›¤› anlafl›ld›¤›na göre 6570 Say›l› Kanunun tatbikine imkân yoktur.”; köydeki
tafl›nmazlar›n 6570 Say›l› Yasan›n d›fl›nda kalaca¤› yönünde bkz. 6. HD’nin 21.09.1972 tarihli ve 3639/3065 say›l›
karar› (ERDO⁄AN, Tahliye, s.697-698).

(14) Hâs›lat kiras›nda, kiralayan kirac›ya bir ücret karfl›l›¤›nda hâs›lat veren, yani gelir getiren bir mal›n› veya hakk›n
kullan›lmas›n› ve semerelerinin toplanmas›n› terk etmektedir bkz. 6. HD’nin 19.09.1977 tarihli ve 5179/5619 say›l›
karar›, (K‹B).

(15) HGK’n›n 21.05.1986 tarihli ve 6-247/551 say›l› karar›, “Dava konusu olan ve tahliyesi istenen otel, bütün yatak
eflyas› ile birlikte teslim olundu¤undan iflletilmeye yönelik olarak kiralanm›fl demektir. Bu nedenle
mahkemenin akdin adî kira niteli¤inde bulundu¤u hakk›ndaki kabulü yerinde de¤ildir. Kiralanan hâs›lat
kiras›na konu teflkil etmektedir. Hâs›lat kiras›na tâbi bir tafl›nmaz›n tahliyesinde de 6570 say›l›
Gayrîmenkul Kiralar› Hakk›nda Kanun hükümleri uygulan›r. Feshi ihbarla sözleflme sona erdirilemez.”
(ERDO⁄AN, 2000, s.759-760); HGK’n›n 17.01.1975 tarihli ve 355/553 say›l› karar›, “Taraflar aras›ndaki akit
asl›nda bütün vas›flar›yla bir hâs›lat kiras› sözleflmesidir. Kira sözleflmelerinde kamu düzenini sa¤layan
yasa ile konulan takyitleri önlemek için baflka lâf›zlar›n konulmas› akdin gerçek niteli¤ini ortadan
kald›rmaz. Sözleflmeye konu olan umumî helan›n iflletilmesi ... davac›ya kiralanm›fl olup 6570 Say›l›
Kanunun 1. maddesine göre olayda bu Yasa hükümlerinin uygulanmas› gerekir.” (ERDO⁄AN, 2000, s.759); 6.
HD’nin 26.05.2003 tarihli ve 3937/3872 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 19.02.2002 tarihli ve 1001/1150 say›l› karar›,
“Musakkaf tafl›nmazlara iliflkin hâs›lat kiralar›nda 6570 Say›l› Kanunun hükümleri uygulan›r.” (K‹B); 6.
HD’nin 16.11.1998 tarihli ve 82/9696 say›l› karar›, “Taraflar aras›ndaki ... sözleflmeye göre kiralanan pansiyon
bar ve cafe olarak iflletilmek üzere daval›ya kiralanm›flt›r. Bu sözleflmenin kapsam›na giren kiralanan›n
has›lat kiras› hükümlerine tâbi oldu¤u anlafl›lmaktad›r. ... Ancak kiralanan yerin 6570 Say›l› Kanuna tâbi
oldu¤u anlafl›l›r ise tahliye edilebilmesi için Yasada gösterilen sebeplerden birine dayan›lm›fl olmas› gerekir.
Kira sözleflmesinden bu yerin vasf›n›n ne oldu¤u tam olarak anlafl›lamamaktad›r. Mahkemece mahallinde
keflif yap›larak aç›kl›kla 6570 Say›l› Yasaya tâbi bir yer olup olmad›¤› tespit edilmeli ve sonuçta bu Yasa
hükümlerine tâbi bir yer oldu¤u anlafl›ld›¤› takdirde davac› taraf›ndan bu yasa hükümlerine dayan›lm›fl
olmamas› nedeniyle davan›n bu gerekçeyle reddine, flayet kiralanan Borçlar Kanunu hükümlerine tâbi bir
yer ise o takdirde süresi içinde aç›lan davan›n kabulüne karar verilmelidir.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.714); 6.
HD’nin 06.05.1985 tarihli ve 4712/8102 say›l› karar›, (K‹B); asl›nda hâs›lat kiras› olan genel tuvaletlerin iflletilmesini,
Yarg›tay’›n âdi kira olarak kabul etmesi hakk›nda bkz. 6. HD’nin 11.01.1965 tarihli ve 5679/108 say›l› karar›, “Umumi
helalar 6570 Say›l› Kanunun kapsam›na girdi¤inden, bunlar›n tahliyelerinde de 6570 Say›l› Kanun
hükümleri uygulan›r.” (ERDO⁄AN, 2000, s.760). Ayr›ca, yeni Türk Borçlar Kanunu Tasar›s›nda önemli bir de¤ifliklik
yap›larak, konut ve çat›l› iflyerlerinin kiralanmas›na iliflkin hükümlerde, kira sözleflmesinin tan›m› verilirken, kiraya
verenin temel borcunun bir fleyin kullan›lmas›n› veya kullanmayla birlikte ondan yararlan›lmas›n› kirac›ya b›rakmak
oldu¤u belirtilmifl, böylelikle tan›m›n tüm kira türlerini kapsamas› amaçlanm›flt›r bkz. ÖZD‹LEK Beyza Banu: “6570 Say›l›
Kanuna Tâbi Kira Akitlerinin Borçlar Kanununun Adi Kiraya ‹liflkin Hükümlerine Göre Sona Ermesi”,
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_319.htm 11.03.2007.



Zira, 6570 Say›l› Yasa kapsam›na giren tafl›nmaz kiralar›nda adî ki-
ra ve hâs›lat kiras› gibi bir ay›r›m yapmam›flt›r. Bu sebeple, hâs›lat kira-
s›na konu olan kira kontratlar›na da; kiralanan yer musakkaf yani üzeri
dam, çat› vs. ile örtülü olmak ve tafl›nmaz›n belediye s›n›rlar› içinde veya
iskele, liman ve istasyonlarda bulunmas› kofluluyla 6570 Say›l› Yasa uy-
gulanmal›d›r16.

Karfl› görüfl, hâs›lat kiralar›nda 6570 Say›l› Kanun hükümlerinin uy-
gulanmayaca¤›; bunlara Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmas› ge-
rekti¤i fleklindedir17.
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(16) 6. HD’nin 22.09.1997 tarihli ve 6475/6743 say›l› karar›, “6570 Say›l› Yasa kapsam›na giren

tafl›nmaz kiralar›nda adî kira hâs›lat kiras› ay›r›m› yapmad›¤›ndan, örtülü olup belediye
s›n›rlar› içinde veya iskele, liman ve istasyonlarda bulunan tafl›nmazlarla ilgili hâs›lat
kiralar›nda da 6570 Say›l› Yasa uygulan›r.” (K‹B); 6. HD’nin 07.03.1994 tarihli ve 2289/2657
say›l› karar›, “Yasa adî kira ve hâs›lat kiras› aras›nda bir ayr›m yapmam›flt›r. O halde,
yasada yaz›l› yerlerde bulunan ve galip vasf› musakkaf olan tafl›nmazlar›n hâs›lat
kiras›na ait uyuflmazl›klar›n çözümünde de 6570 Say›l› Yasa ile bu yasaya ayk›r› olmayan
BK.nun hâs›lat kiras›na iliflkin hükümlerinin uygulanmas› icap eder. Dava konusu yer
hâs›lat kiras›na konu teflkil etmekle birlikte, 6570 Say›l› Yasan›n uygulama alan›
içerisinde bulundu¤undan ...” (ERDO⁄AN, 2000, s.743-744); 6. HD’nin 05.05.1992 tarihli ve
5717/6122 say›l› karar›, “Kasap dükkan›n›n iflletme ruhsat› ile birlikte çal›fl›r halde kiraya
verilmesi hâs›lat kiras› niteli¤indedir. Kiralanan, belediye hudutlar› içinde
bulundu¤undan tahliye sebepleri yönünden 6570 Say›l› Yasan›n uygulanmas› gerekir.”
(ERDO⁄AN, Tahliye, s.673); 6. HD’nin 05.12.1991 tarihli ve 14571/15288 say›l› karar›, “Belediye
hudutlar› içindeki musakkaf kiralananlar hâs›lat kiras›na konu olsa dahi haklar›nda
6570 Say›l› Kanunun uygulanmas› gerekir” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.708-709); 6. HD’nin
24.01.1991 tarihli ve 188/687 say›l› karar›, “Musakkaf hâs›lat kiralar›nda da 6570 Say›l›
Yasan›n hükümleri uygulan›r.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.669-670); 6. HD’nin 07.12.1990 tarihli ve
14703/15344 say›l› karar›, “Hâs›lat kiras› da olsa, e¤er kiralanan yer belediye teflkilât› olan
yerde ve musakkaf ise bu yerde 6570 Say›l› Kanunun ve bu Kanuna ayk›r› olmayan BK.
hükümlerinin uygulanmas› gerekir.” (ERDO⁄AN, 2000, s.770-771); 6. HD’nin 07.04.1989 tarihli
ve 4053/6200 say›l› karar›, “Hâs›lat getiren 6570 Say›l› Kanunun 1. maddesinin kapsam›na
giren yerler için dahi bu Yasa hükümlerinin uygulanmas› gerekir. ... 6570 Say›l› Yasan›n
uygulanma alan›n› belirleyen 1. maddesinde ... adî kira ve hâs›lat kiras› aras›nda bir
ay›r›m yapmam›flt›r. O halde Yasada yaz›l› yerlerde bulunan ve galip vasf› musakkaf olan
tafl›nmazlar›n hâs›lat kiras›n›n da, 6570 Say›l› Yasa ile bu Yasaya ayk›r› olmayan BK.nun
hâs›lat kiras›na iliflkin hükümlerinin uygulanmas› gerekir.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.704-705);
6. HD’nin 10.10.1986 tarihli ve 9195/11101 say›l› karar›, “Belediye hudutlar› içindeki hâs›lat
kiras›na konu musakkaf nitelikteki tafl›nmaz için de 6570 Say›l› Kanunun uygulanmas›
gerekir.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.701-702).

(17) HGK’n›n 14.04.2004 tarihli ve 11-222/222 say›l› karar›, (K‹B); ayn› yönde, 14. HD’nin 18.04.2006
tarihli ve 3499/4539 say›l› karar›, (K‹B); 14. HD’nin 21.03.2006 tarihli ve 1512/3233 say›l› karar›,
(K‹B); 6. HD’nin 14.10.2003 tarihli ve 6798/7212 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 23.09.2003 tarihli ve
6198/6232 say›l› karar›, “Hâs›lat kiras›na tâbi sözleflmelerde, kiralanan musakkaf olsa
dahi, uyuflmazl›¤›n Borçlar Kanununun hâs›lat kiras›na iliflkin hükümlerine göre
çözümlenmesi gerekir.” (K‹B); 6. HD’nin 30.06.2003 tarihli ve 4863/4975 say›l› karar›, “‹htilaf
konusu tafl›nmaz tuvalet olarak kiraya verildi¤inden taraflar aras›nda hâs›lat kiras› söz
konusudur. Hâs›lat kira sözleflmesinde, kiralanan musakkaf olsa bile ihtilaf›n Borçlar
Kanununun hâs›lat kiras›na iliflkin hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir.” (K‹B); ayn›
yönde, 6. HD’nin 24.06.2003 tarihli ve 4778/4827 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 07.04.2003 tarihli
ve 2141/2225 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 13.01.2003 tarihli ve 8207/71 say›l› karar›, (K‹B); 13.
HD’nin 30.01.2002 tarihli ve 7609/887 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 09.07.2002 tarihli ve
4430/4754 say›l› karar›, (K‹B); 13. HD’nin 09.03.1992 tarihli ve 1260/2218 say›l› karar›,
(ERDO⁄AN, 2000, s.774-775); 6. HD’nin 19.09.1977 tarihli ve 5179/5619 say›l› karar›, (K‹B); 6.
HD’nin 20.11.1973 tarihli ve 5293/4549 say›l› karar›, (ERDO⁄AN, 2000, s.762-763); 6. HD’nin
10.09.1973 tarihli ve 3716/3021 karar›, (ERDO⁄AN, Tahliye, s.698).



Has›lat kiralar›nda 6570 Say›l› Kanunun uygulanabilmesi için; kira
sözleflmesine konu olan tafl›nmazlar›n musakkaf olup olmad›¤›; yani gay-
rimenkulün üstün/galip vasf› mahkemelerce tespit edilmelidir18. 

Yine 6570 Say›l› Kanunun uygulanmas› bak›m›ndan, tafl›nmaz›n
mesken ya da iflyeri olarak kiralanm›fl olmas› önemli de¤ildir19. 

Kiralanan tafl›nmaz, belediye teflkilât› olan bir yerde bulunmuyorsa
veya belediye bulunan bölgede olmas›na ra¤men gayrimenkulun üstü
dam veya çat› ile örtülü de¤ilse (örne¤in, arsa, ba¤, bahçe, baraka, ben-
zin istasyonu, büfe, çay bahçesi, çocuk bahçesi, k›r kahvesi, kulübe, plaj,
tarla, yazl›k sinema vs. gibi bir yerse); yahut da kiralanan mecur iskele,
liman ve istasyonlarda bulunan musakkaf (üstü kapal›) nitelikte bir ta-
fl›nmaz de¤ilse; kira sözleflmesi hakk›nda Borçlar Kanununun kira akti-
ne iliflkin hükümleri uygulan›r20. 

Devlet taraf›ndan memurlara tahsis edilen lojmanlarda, 6570 Say›l›
Yasa hükümleri uygulanmaz (Yarg›tay HGK’n›n, 05.06.1963 tarihli ve 6-80/39 say›-

l› karar›)21. 

Kira iliflkisinin bafllang›c›nda kiralanan›n bulundu¤u yerde belediye
teflkilat› bulunmad›¤› halde, sonradan belediye teflkilât›n›n kurulmas›
durumunda kiralayan ile kirac› aras›ndaki akdi iliflkiye 6570 Say›l›
Kanun hükümlerinin uygulanaca¤› kabul edilmektedir22.

III – 6570 Say›l› Yasan›n Kulland›¤› “Musakkafl›k” Kavram›

6570 Say›l› Kanun, 1. maddesinin 1. f›kras›nda getirdi¤i “musakkaf-
l›k” kavram›yla; kendisinin ve Borçlar Kanununun nerelerde uygulanaca-
¤›n› çok aç›k bir flekilde belirtmifltir. 
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(18) ERDO⁄AN, Tahliye, s.690.

(19) ARAL Fahrettin: Borçlar Hukuku Özel Borçlar ‹liflkileri, 5.b., Ankara 2003, s.218.

(20) MUfiUL Timuçin: Teorik ve Uygulamal› ‹cra ve ‹flas Hukuku, I ‹cra Hukuku, ‹cra Teflkilât› – Takip
Yollar› Menfi Tespit ve ‹stirdat Davalar› ‹htiyatî Haciz, ‹stanbul 2001, s.1158-1159; UYAR Talih: ‹cra
Hukukunda Tahliye, Manisa 1987, s.532; BURCUO⁄LU, s.13; HGK’n›n 14.02.1979 tarihli ve 6-
1274/138 say›l›, “Plaj, niteli¤i ve özelli¤i yönünden üzeri örtülü (musakkaf)
tafl›nmazlardand›r tahliyesi kira yasas›na ba¤l›d›r.” (K‹B); HGK’n›n 27.05.1998 tarihli ve 3-
361/373 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 16.03.1993 tarihli ve 3100/3453 say›l› karar›, “Sözleflmeye
göre kiralanan›n dükkân oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Mahallinde yap›lan keflifte kiralanan›n
dükkân oldu¤u bilirkifli taraf›ndan beyan edilmifltir. Bu durumda kiralanan› arsa olarak
kabul etmek mümkün de¤ildir. Musakkaf bir bina oldu¤una göre, 6570 Say›l› Yasa
hükümlerine tâbidir. BK. hükümleri uygulanamaz. Kiralanan›n tapuda arsa gösterilmesi
bu durumu de¤ifltirmez.” (YAVUZ Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6.b., ‹stanbul
2002, s.239-240, dn.4).

(21) TANDO⁄AN Haluk : Borçlar Hukuku Özel Borç ‹liflkileri, Cilt:I/2, 3.b., ‹stanbul 1988, s.22 ve dn.68;
ARAL, s.218; 1. HD’nin 06.02.1984 tarihli ve 66/916 say›l› karar›, “Daval›n›n kira sözleflmesi
düzenlenmesinden sonra hazine ad›na tescil edilen tafl›nmaz› hazinenin memur konutu
olarak tahsis etmesi daval›n›n kira sözleflmesinden do¤an hakk›n› ortadan kald›rmaz. Bu
durumda daval›n›n fuzuli flagil oldu¤undan söz etmek olanaks›zd›r. Ancak hazine,
koflullar› gerçekleflti¤inde 6570 Say›l› Yasaya dayanarak tahliye davas› açabilir.” (Yasa
Hukuk Dergisi Mart 1984, C.7, S.3, s.380-381).

(22) ÖZD‹LEK, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_319.htm 11.03.2007.



Musakkaf, kelime anlam› olarak bir sakf (tavan) alt›nda bulunan; ya-
ni üstü tavanla, çat›yla, damla örtülmüfl ve bunlar›n tutundu¤u duvarla-
r› olan demektir23. 6570 Say›l› Kanun sadece belediye s›n›rlar› içinde yer
alan veya iskele, liman ya da istasyonlarda bulunan musakkaf (üstü ör-
tülü) tafl›nmazlar›n kiralanmas›nda uygulanmaktad›r24. 

Musakkaf gayrimenkuller iskâna uygun, üstü kapal› dört duvar› bu-
lunan; ya¤mur, kar, f›rt›na gibi do¤a kuvvetlerine karfl› canl›lar› koruyan
yerlerdir. Bunlar mesken olabilece¤i gibi bunun d›fl›nda depo, dükkân,
ah›r, vesair binalar da olabilir. Temeli olmay›p ve ancak üzeri kapal› ol-
makla birlikte, etraf› aç›k baraka ve benzeri tesisler, musakkaf tafl›nmaz
olarak kabul edilmemektedir. Yine ba¤, bahçe, bostan ve arsa gibi tafl›n-
mazlar musakkaf nitelikte olmad›klar›ndan 6570 Say›l› Kanunun kapsa-
m›na girmezler25. Bu gibi yerler hakk›nda Borçlar Kanununun hükümle-
ri uygulan›r.

IV – Yarg›tay Kararlar›nda “Musakkafl›k” Kavram›

Yarg›tay, 6570 Say›l› Kanunun uygulanmas› için dava konusu olan
tafl›nmaz›n üstün/galip vasf›n›n musakkaf olup olmad›¤›n›n, mahkeme-
ce bilirkifli marifetiyle, keflif yap›larak tespit edilmesi üzerinde titizlikle
durmaktad›r26.
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(23) TANDO⁄AN, s.19; YILMAZ Ejder: Hukuk Sözlü¤ü, Ankara 1985, s.500; ÖZD‹LEK, http://www.turkhukuksitesi.com/
makale_319.htm 11.03.2007; Dan›fltay 10.D.’nin 22.12.1998 tarihli ve 8952/6885 say›l› karar›, ... tafl›nmaz 6570
Say›l› Yasa kapsam›nda bir “daml› yap›” oldu¤undan ...” (K‹B).

(24) ARAL, s.218; YAVUZ, s.239. 

(25) ER Refik: En Son ‹çtihatlarla Teoride ve Uygulamada Tahliye Davalar›, Ankara 1994, s.56; TUNABOYLU Müslim: Tahliye
Davalar›, Ankara 1995, s.462-463; ERDO⁄AN, 2000, s.755; KARAHASAN Mustafa Reflit: Türk Borçlar Hukuku – Özel
Borç ‹liflkileri, C.1, ‹stanbul 2002, s.994; ; 6. HD’nin 16.12.2002 tarihli ve 7632/7868 say›l› karar›, (K‹B).

(26) 6. HD’nin 12.09.2005 tarihli ve 6670/8058 say›l› karar›, “... bilirkifli raporlar›nda kiralananda 110 m2 musakkaf
nitelikte kapal› alan bulundu¤u bunun d›fl›nda 96 m2lik k›sm›n›n ise aç›k alan oldu¤u aç›klanm›flt›r. ...
tafl›nmaz›n galip vasf› musakkaf nitelikte anlafl›lmaktad›r. Bu durumda uyuflmazl›¤›n 6570 Say›l› Yasa
hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir.” (K‹B); 6. HD’nin 18.07.2005 tarihli ve 6564/730 say›l› karar›, (K‹B); 6.
HD’nin 23.06.2005 tarihli ve 4493/6523 say›l› karar›, “... keflif yap›larak kiralanan›n musakkaf olup olmad›¤›n›n
belirlenmesi gerekir.” (K‹B); 3. HD’nin 02.05.2005 tarihli ve 4182/4815 say›l› karar›, “... kiralanan›n oto y›kama
ve tamir yeri olarak kullan›lan, üzerinde musakkaf nitelikte olmayan gayri musakkaf basit yap›lar
bulundu¤u keflfen bilirkifli raporu ile saptanm›flt›r. ... tafl›nmaz BK. hükümlerine tâbi olur.” (K‹B); 6. HD’nin
05.04.2005 tarihli ve 1799/3226 say›l› karar›, (K‹B); 3. HD’nin 03.03.2005 tarihli ve 1265/2210 say›l› karar›, “Dava
konusu yer, ... sözleflme ve dosyada mevcut bilirkifli raporuna göre “arsa üzerinde baz istasyonu”dur. Bu
niteli¤i ile mecur, musakkaf olmay›p 6570 Say›l› Yasaya tâbi yerlerden de¤ildir.” (K‹B); ayn› yönde, radyo baz
istasyonunun musakkaf olmad›¤› hakk›nda, 3. HD’nin 30.12.2004 tarihli ve 14592/14678 say›l› karar›, (K‹B); 3. HD’nin
02.10.2003 tarihli ve 10765/11468 say›l› karar›, (K‹B); 3. HD’nin 23.10.2003 tarihli ve 12797/12737 say›l› karar›, “...
dava konusu tafl›nmaz›n ... musakkaf olup olmad›¤› belirlenerek, ...” (K‹B); 6. HD’nin 16.12.2002 tarihli ve
7632/7868 say›l› karar›, “... öncelikle davaya konu edilen yap›n›n musakkaf olup olmad›¤›n›n belirlenmesi
gerekir.” (K‹B); 3. HD’nin 07.10.2002 tarihli ve 10622/11035 say›l› karar›, “... mahkemece, yap›lacak inceleme
sonucuna göre, mecurun bask›n niteli¤i de irdelenerek tart›flmaya mahal vermeyecek flekilde mecurun
niteli¤inin tespiti gerekmektedir.” (K‹B); 6. HD’nin 12.02.2002 tarihli ve 789/990 say›l› karar›, “Dava konusu
kiralanan›n musakkaf bir yap› oldu¤u belirlendi¤ine göre; kiralanan 6570 Say›l› Yasaya tâbi olup, Borçlar
Kanununun 262. maddesi uyar›nca ihtarname ile tahliyesi mümkün de¤ildir.” (K‹B); 6. HD’nin 30.10.2001
tarihli ve 2001/8414-8556 say›l› karar›, “Kiralanan tafl›nmaz›n niteli¤inde uyuflmazl›k bulunmas› halinde
uygulanacak yasa bak›m›ndan keflif yap›larak musakkaf olup, olmad›¤›n›n belirlenmesi gerekir.”
(ERDO⁄AN, Tahliye, s.717); ayn› yönde, 6. HD’nin 27.04.2004 tarihli ve 3176/3225 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin
19.01.2004 tarihli ve 9529/121 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 13.05.2002 tarihli ve 2930/3279 say›l› karar›, (K‹B);



Yarg›tay uygulamalar›nda musakkafl›k olgusu bak›m›ndan sorun ç›-
kan haller özellikle üç noktada toplanmaktad›r27: a) Tafl›nmaz›n üzerinde
büfe, baraka, kulübe türünde bir yap› oldu¤unda, b) Tafl›nmaz›n bir k›s-
m›nda üstü örtülü bir inflaat ve di¤er bir k›sm›nda ise bofl arazi (arsa) bu-
lundu¤unda, c) Tafl›nmaz›n bofl arsa olarak önce kiraya verilip, kirac› ta-
raf›ndan sonra bu arsan›n üzerinde bir yap› infla edilmifl olmas› duru-
munda.

Bunlara bakacak olursak;

a) Üstlerinde baraka, büfe, kulübe gibi yap›lar infla edilmifl olan
gayrimenkuller

Arsa üzerine yap›lan büfe, baraka, gecekondu, kulübe gibi yap›lar›n
6570 Say›l› Kanuna tâbi olup olmad›¤› konusunda: Yarg›tay baz› karar-
lar›nda (6.HD’nin 16.01.1956 tarihli ve 247/202 say›l› karar›; Ticaret Dairesinin
07.06.1948 tarihli ve 2433/2420 say›l› karar›; HGK’n›n 16.10.1968 tarihli ve
968-4-207/693 say›l› karar›), Medenî Kanunun 654. maddesinde sözü edi-
len (yeni Medenî Kanun, 728. madde) ve tafl›n›r mal hükümlerine tâbi ol-
du¤u kabul edilen; baflkas›n›n arazisi üzerinde kal›c› olmas› amaçlan-
maks›z›n yap›lan kulübe, büfe, çardak, baraka ve benzeri hafif yap›lar›n
kiralanmalar› halinde 6570 Say›l› Kanun hükümlerinin uygulanaca¤›na
hükmetmifltir. Ancak Yarg›tay di¤er baz› kararlar›nda, tamamen aksi
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26. dipnot devam›: 6. HD’nin 11.10.2001 tarihli ve 7627/7817 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 11.10.2001 tarihli ve 7622/7813 say›l›

karar›, (K‹B); 3. HD’nin 13.03.2001 tarihli ve 1816/2125 say›l› karar›, (K‹B); 12. HD’nin 30.10.2000 tarihli ve
15632/16076 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 08.09.2000 tarihli ve 6597/6741 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 29.06.1999
tarihli ve 492/5847 say›l› karar›, (ERDO⁄AN, 2000, s.777-778); 6. HD’nin 23.11.1998 tarihli ve 10032/10033 say›l›
karar›, (K‹B); 6. HD’nin 18.06.1998 tarihli ve 5361/5424 say›l› karar›, “... kiralanan›n galip vasf› ve kullanma
amac› bak›m›ndan musakkaf bir tafl›nmaz m› ... oldu¤unun keflfen saptanmas› gerekmektedir.” (K‹B); 6.
HD’nin 24.02.1997 tarihli ve 1233/1457 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 19.10.1992 tarihli ve 1992/10924-11571 say›l›
karar›, (ERDO⁄AN, Tahliye, s.604-605); 6. HD’nin 01.02.1991 tarihli ve 711/1250 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin
23.10.2001 tarihli ve 8152/8305 say›l› karar›, “Dava konusu tafl›nmaz›n öncelikle Borçlar Kanunu hükümlerine
mi, 6570 Say›l› Yasa hükümlerine mi tâbi oldu¤u saptan›p, sonucuna göre deliller de¤erlendirilerek bir
karar verilmesi gerekir.” (K‹B); 6. HD’nin 12.04.2001 tarihli ve 2805/3017 say›l› karar›, “Daval› vekili kiralanan›n
musakkaf nitelikte oldu¤unu savunmufl ve davac› vekili buna karfl› ç›kmam›fl ise de kiralanan›n niteli¤inin
mahkemece re’sen tespiti gerekir.” (K‹B); 6. HD’nin 10.02.1992 tarihli ve 1339/1881 say›l› karar›, “Kira
sözleflmesinin musakkaf bir tafl›nmaza iliflkin olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Hal böyle olunca 6570 Say›l›
Yasan›n uygulama yeri yoktur. Uyuflmazl›¤›n Borçlar Kanunu hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir.”
(ERDO⁄AN, 2000, s.773); 6. HD’nin 01.02.1991 tarihli ve 706/1246 say›l› karar›, “... kiralanan yerin kiraland›¤›
tarihte musakkaf olup olmad›¤›n›n esasl› bir flekilde tespiti gerekir.” (MALKOÇ/KILIÇO⁄LU, s.20); 12. HD’nin
08.04.1985 tarihli ve 13226/3214 say›l› karar›, “Kiralanan yerde, kiralama tarihinden önce yap›lm›fl musakkaf
(üstü örtülü) nitelikte tesislerin bulundu¤unun anlafl›lmas› halinde, tafl›nmaz›n 6570 Say›l› Kanunun
kapsam›nda kabul edilmesi gerekece¤i ... Mecurun arsa olarak kiraland›¤›na dair 08.03.1978 tarihli
sözleflmede bir aç›kl›k bulunmamas›na, bilirkifli raporundan kiralanan yerde kiralama tarihinden önce
yap›lm›fl musakkaf vasf›nda tesislerin mevcut oldu¤unun anlafl›lmas›na, ...”; 12. HD’nin 03.07.1980 say›l›
karar›, “... kiralanan yerler Florya’da plaj, foto¤rafç›, emanetçi, lokanta, büfe ve çay ocaklar›d›r. ... bir karar
verilebilmesi için bu yerin 6570 Say›l› Kanunun 14. ve 1. maddeleri aç›s›ndan mecurun vasf›n›n tespiti
gerekir.” (UYAR, s.577).

(27) BURCUO⁄LU, s.15-16.



yönde içtihatta bulunmufltur (6.HD’nin 15.02.1968 tarihli ve 5216/888 say›l› kara-

r›; 6. HD’nin 15.09.1972 tarihli ve 3374/2969 say›l› karar›)28.

Yarg›tay, bazen büfe kiralanmalar›nda 6570 Say›l› Yasan›n uygulan-
mas› gerekti¤i sonucuna var›rken29; bazen de büfeleri, barakalar› ve ku-
lübeleri 6570 Say›l› Kanun kapsam›nda kabul etmemifltir30.
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(28) TANDO⁄AN, s.19 ve dn.62, s.20 ve dn.62a; ÖZD‹LEK, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_319.htm
11.03.2007; HATEM‹ Hüseyin//SEROZAN Rona /ARPACI Abdülkadir: Borçlar Hukuku – Özel Bölüm,
‹stanbul 1992, s.175. 6570 say›l› Kaunun konulmas›ndaki maksad›n, bafl›n› örtülü bir yere sokabilmifl
kirac›lar›n yani daha zay›f durumda olanlar›n; daha güçlü durumda olduklar› kabul edilen kiralayanlara
karfl› korunmas› oldu¤unun dikkate al›narak, Yarg›tay’›n bu gibi baraka ve kulübelerin kiraya verilmelerini
de 6570 Say›l› Kanunun uygulama alan› içinde kabul eden içtihatlar›n›n yasan›n gayesine daha uygun
oldu¤u yönündeki görüfller için bkz. FEYZ‹O⁄LU Feyzi Necmeddin: Borçlar Hukuk – ‹kinci K›s›m – Akdin
Muhtelif Nevileri (Özel Borç ‹liflkileri), C I, 4.b., ‹stanbul 1980, s.402; HATEM‹/SEROZAN/ARPACI, s.176.

(29) HGK’n›n 16.10.1968 tarih ve 4/207 say›l› karar›, “Belediyenin kendi yerine, kiraya verilmek üzere infla
ettirdi¤i sat›fl büfesi vergi hukuku bak›m›ndan sabit inflaat say›ld›¤› gibi, arza tab’an da 6570 s.
Kanunun 1. maddesinde yer alan musakkaf tafl›nmaz niteli¤inde say›lmas› gerekir.” (ERDO⁄AN,
Tahliye, s.693). 

(30) BURCUO⁄LU, s.16; 6. HD’nin 23.06.2005 tarihli ve 4493/6523 say›l› karar›, “Genel yap›lar› itibariyle
büfeler temelsiz yap› niteli¤inde olup musakkaf say›lamaz.” (K‹B); 13. HD’nin 22.09.2004 tarihli ve
4629/12592 say›l› karar›, “... büfenin basit yap›l›, temelli bulunmayan baraka niteli¤inde gayri
musakkaf nitelikte yap› mahiyetinde oldu¤u kabul edilmifltir.” (K‹B); 6. HD’nin 22.01.2004 tarihli ve
94/216 say›l› karar›, “... kiralanan sat›fl büfesidir. ... Bu haliyle Borçlar Kanununun adî kiraya
iliflkin hükümlerinin uygulanmas› gerekir.” (K‹B); ayn› yönde, 6. HD’nin 11.09.2001 tarihli ve
2001/5996-6390 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 16.12.2002 tarihli ve 7632/7868 say›l› karar›, “Temelli
say›lmayan üzeri kapal› olsa bile etraf› aç›k baraka say›lan yerler musakkaf olmay›p 6570 Say›l›
Yasa kapsam›na girmezler.” (K‹B); 6. HD’nin 04.11.1997 tarihli ve 8925/9048 say›l› karar›, “Baraka,
büfe menkul niteliktedir.” (K‹B); ayn› yönde 6. HD’nin 07.05.1984 tarihli ve 5788/6066 say›l› karar›,
(K‹B); 6. HD’nin 05.02.1983 tarihli ve 4779/4752 say›l› karar›, (K‹B); 13. HD’nin 08.02.1993 tarihli ve
221/1322 say›l› karar›, “Kiralanan yer büfe, tafl›n›r mal hükmünde bulundu¤undan 6570 Say›l›
Kanuna tâbi de¤ildir.” (YAVUZ, s.239-240, dn.4); ayn› yönde, 12. HD’nin, 09.10.1987 tarih ve
13585/9981 say›l› karar›, (YKD. 1987, C.XIII, S.12, s.1792-1793); 6. HD’nin 11.01.1992 tarihli ve
5952/6309 say›l› karar›, “Seyyar büfenin kiralanmas› hakk›nda 6570 Say›l› Yasan›n uygulanmas›
mümkün de¤ildir.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.709-710); 12. HD’nin 23.01.1986 tarihli ve 7043/688 say›l›
karar›, “Tahliyesi istenen yer büfe olup, 6570 Say›l› Kanuna göre musakkaf yerlerden
say›lamayaca¤›na ...” (UYAR, s.554); 6. HD’nin, 12.04.1979 tarih ve 699/3209 say›l› karar›, “Davac›
belediye, mülkiyeti idareye ait gazete büfesinden daval›n›n ç›kar›lmas›n› istemifltir. ...
Mahallinde yap›lan keflifte boflalt›lmas› istenilen büfenin baflka yerde imal edilip bu yere monte
edildi¤i ve rüzgarla sair etkilerden devrilmemesi için kenar demirlerinin betona gömüldü¤ü ve bu
demirler k›r›larak büfenin ayn› flekilde buradan kald›r›labilece¤i belirtilmifltir. Bu bilirkifli
tetkikat›na göre kiralanan›n baraka nevinden bir büfe oldu¤u anlafl›lmaktad›r. MK. 654.
maddesince baraka nevinden olan yap›lar tafl›n›r mal niteli¤indedir. Kulübenin arza temas eden
k›sm›n›n betonlaflm›fl olmas› ve yan demirlerle betona raptedilmesi büfenin bu hukuki niteli¤ini
de¤ifltirmez. ... B.K.’nun 262. maddesinin 3. bendi gere¤ince tafl›n›r mallar hakk›ndaki kira
sözleflmesinin her istenilen zaman için üç gün evvel yap›lmas› gereken bir ihtar ile bozulmas›
mümkündür.” (K‹B); 6. HD’nin, 07.11.1977 tarih ve 7179/7359 say›l› karar›, “Baraka gibi menkul
hükmünde olan yerler için 6570 Say›l› Yasa uygulanmaz.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.699-700); 6. HD’nin
14.11.1974 tarihli ve 4925/5009 say›l› karar›, “Temelsiz barakalar›n tahliyesi için, BK.262/3.
maddesi uyar›nca üç gün öncesi için ihbar gönderilmesi gerekir. Tahliyesi istenen yap›
barakad›r. Medenî K. 654. maddesi gere¤ince, bu gibi temelsiz zay›f binalar, tafl›n›r mal
niteli¤indedir.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.595-596); 6. HD’nin, 18.09.1972 tarih ve 3376/2989 say›l› karar›,
“Baraka ve tafl›n›r mal kiralar› 6570 Say›l› Kanun hükümlerine tâbi de¤ildir.” (ERDO⁄AN, 2000,
s.761-762); 6. HD’nin 15.09.1972 tarihli ve 3374/2969 say›l› karar›, “Dava konusu tafl›nmaz mal,
baraka ve menkul niteli¤inde olup, 6570 Say›l› Kanun hükümlerine tâbi de¤ildir. Bu durumda
kira sözleflmesinin bozulabilmesi için, BK.262 son f›kras› hükmünce ihbar yapmak lâz›md›r.”
(ERDO⁄AN, 2000, s.664); 6. HD’nin 03.06.1968 tarihli ve 1866/2763 say›l› karar›, “Kiralanan baraka
oldu¤una göre, BK.262. maddesinin son f›kras›na nazaran, her istenilen zaman için ve üç gün
evvel yap›lan ihbarla sözleflme bozulabilir.” (ERDO⁄AN, 2000, s.659); 6. HD’nin, 15.02.1968 tarih ve
5216/888 say›l› karar›, “Barakalar 6570 Say›l› Kanuna tâbi de¤ildir.” (ERDO⁄AN, 1990, s.616.



Fakat, Yarg›tay baz› kararlar›nda büfelerin musakkaf olup olmad›k-
lar›n›n araflt›r›lmas›ndan bahsederek; büfelerin musakkaf yani üstü ör-
tülü olmalar› halinde, 6570 Say›l› Yasaya dahil olacaklar› anlam›na gelen
kararlar da vermifltir31. 

Ayr›ca, Yarg›tay 6570 Say›l› Kanuna tâbi olmak için kiralanan tafl›n-
maz›n sabit inflaat olmas›n›; sökülüp, tak›labilir, tafl›nabilir nitelikte ol-
mamas›n› aramaktad›r32.

Kira akitlerinin, 6570 Say›l› Kanun kapsam›na girip girmedi¤i husu-
sunda, Yarg›tayca ay›r›c› bir kriter olarak kullan›lan Medenî Kanunun
654. maddesinde (yeni Medenî Kanun 728.), “Temelli kalmak maksad› ol-
maks›z›n baflkas›n›n arsas› üzerine yap›lan kulübe ve baraka gibi hafif bi-
nalar, infla edenin mülkü olur ve tapu siciline kaydolunmaz.” hükmü bu-
lunmaktad›r.
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(31) 3. HD’nin 14.09.2000 tarihli ve 7443/8239 say›l› karar›, “... kiralanan›n s›rf “sandviç sat›fl bü-
fesi” olmas› gözetilerek 6570 Say›l› Yasa kapsam›nda olmad›¤› fleklindeki kabulü eksik
incelemeye dayal› olup, bu flekilde verilen karar usul ve yasaya ayk›r› olmakla bozmay› ge-
rektirmifltir. ... dava konusu tafl›nmaz›n ... musakkaf tafl›nmaz niteli¤inde olup olmad›¤›,
an›lan yasa (6570 say›l›) kapsam›nda kal›p kalmad›¤› yönünde somut verilere dayanan ra-
por temin edilmemifltir.” (K‹B); 6. HD’nin 27.01.1998 tarihli ve 485/517 say›l› karar›, “Büfe nite-
li¤inde olan kiralanan›n musakkaf ya da gayri musakkaf olup olmad›¤› araflt›r›lmal›d›r.
Tafl›nabilir nitelikteyse, baflka sebep aranmaks›z›n tahliyesi istenebilir.” (K‹B); 6. HD’nin
20.11.1978 tarihli ve 8433/8152 say›l› karar›, “Dava konusu belediye büfesinin 6570 Say›l›
Yasa kapsam›na giren yerlerden olup olmad›¤›n›n öncelikle araflt›r›lmas› gerekir.” (ERDO-
⁄AN, Tahliye, s.700); ayn› yönde, 3. HD’nin 14.09.2000 tarihli ve 8661/8694 say›l› karar›, (K‹B).

(32) 6. HD’nin 25.04.2006 tarihli ve 2243/4461 say›l› karar›, “... kiralanan›n 1100 m2, prefabrik çe-
lik konstrüksiyon niteli¤inde yer oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Kiralanan bu niteli¤i itibariyle
musakkaf nitelikte olmad›¤›ndan Borçlar Kanunu hükümlerine tâbidir.” (K‹B); 6. HD’nin
27.01.2003 tarihli ve 267/369 say›l› karar›, “Bilirkifli marifetiyle yap›lan keflifler neticesinde
düzenlenen raporlarda tafl›nmaz›n baraka niteli¤inde oldu¤u, sökülüp götürülebilir nite-
likte bulundu¤u ve 6570 Say›l› Yasaya tâbi olmad›¤› bildirilmifltir. Buna göre kiralanan›n
Borçlar Kanununun adî kiraya iliflkin hükümlerine tâbi oldu¤unun kabulü ile uyuflmazl›-
¤›n bu kanun hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir.” (K‹B); 3. HD’nin 11.11.2002 tarihli ve
13020/13079 say›l› karar›, “... dava konusu tafl›nmaz›n aç›k arazi olarak kiraland›¤› ve te-
melsiz zemin üzerine grobeton dökülerek, sökülür tak›l›r baraka niteli¤inde hafif yap› bu-
lundu¤u ve tüm bu özellikler nedeniyle gayri musakkaf oldu¤u ...” (K‹B); 6. HD’nin
12.04.2001 tarihli ve 2811/2990 say›l› karar›, “... kiralanan›n sandviç büfesi yeri oldu¤u, bele-
diyenin öngördü¤ü projeye göre ... sökülüp tak›labilir nitelikte infla olunacak büfenin ...
Bu durumda kiralanan belirtilen vasf›na göre Borçlar Kanunu hükümlerine tâbidir. Üzeri-
ne sonradan bina yap›lm›fl olmas› sonuca etkili de¤ildir. Süresinde yap›lan fesih ihbar›
göz önünde tutularak tahliye karar› verilmesi gerekir.” (K‹B); 6. HD’nin 11.11.1997 tarihli ve
9304/9387 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 16.09.1982 tarihli ve 7070/7960 say›l› karar›, “Çekiflme
konusu vitrin belli bir zemine ba¤l› olmamakla tafl›n›r mal (menkul) hükmünde kabul edi-
lece¤inden her istenilen zaman için üç gün evvel yap›lacak bir bildirim (ihbar) ile kira söz-
leflmesi bozulabilir. ... Yap›lan sözleflmeye göre, daval›n›n kendisi taraf›ndan yap›l›p ote-
lin girifl holüne konacak vitrinde hal› teflhir edece¤i, vitrinin seyyar mahiyette oldu¤u bu-
na karfl›l›k davac› flirkete senelik 11.700 TL. kira ödeyece¤i anlafl›lm›flt›r. Bu durumda vit-
rin belli bir zemine ba¤l› olmad›¤›na göre, BK.654. maddesi uyar›nca menkul hükmünde
kabul etmek gerekir. Mahkemenin kabul etti¤i gibi 6570 Say›l› Yasan›n kapsam›na giren
musakkaf bir yer kabul etmek olanaks›zd›r.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.597-598); 6. HD’nin,
12.04.1979 tarihli ve 699/3209 say›l› karar›, “Baflka yerde imal edilip oldu¤u yere monte edi-
len, rüzgardan ve sair etkilerden devrilmemesi için kenar demirleri betona gömülen ve de-
mirler k›r›larak kald›r›lmas› mümkün olan büfe, baraka niteli¤indedir. Temelli kalmak
maksad› olmaks›z›n arsa üzerine yap›lan kulübe ve barakalar tafl›n›r mal say›l›rlar.” (K‹B).



Bu hükmün maksad›n›n, geçici gayelerle kurulan hafif yap›lar› bü-
tünleyici parça sayman›n ekonomik sak›ncalar›n› önlemek oldu¤u kabul
edilmektedir. Bir tafl›n›r inflaat›n varl›¤›ndan bahsedilebilmesi için bu ya-
p›n›n geçici bir amaca tahsis edilmifl olmas› (sübjektif unsur) ve inflaat ile
toprak aras›nda kuvvetli bir ba¤ olmamas› (objektif unsur) aranmaktad›r.
Önce geçici bir amaçla yap›lm›fl, hafif bir yap›n›n daha sonra sürekli bir
gayeye tahsis edilince tafl›n›r inflaat özelli¤inden uzaklaflaca¤› kabul edil-
mektedir33. 

Baflkas›n›n arazisi üzerine kurulmufl olsalar da, gecekondular›n ki-
raya verilmesinde kiralayan ile kirac› aras›ndaki iliflkiye, 6570 Say›l›
Kanun hükümlerinin uygulanmas› gerekti¤i genel kabul gören ve kanu-
nun ç›kar›l›fl amac›na uygun düflen bir görüfltür34.

b) Sadece bir bölümleri dam, çat›, tavan vs. ile “örtülü” olan ta-
fl›nmazlar

Yaln›z bir bölümünün üzeri örtülü olan gayrimenkullerin kiraya ve-
rilmeleri durumunda; Yarg›tay›n takarrür eden içtihatlar›na göre, tafl›n-
maz›n “üstün olan niteli¤i”, bir baflka deyiflle “galip vasf›” tespit edilerek;
kira akdinin 6570 Say›l› Kanun kapsam›na dahil olup olmad›¤› belirlene-
cektir. Üstün olan nitelik veya galip vas›ftan anlafl›lan; kiralanan gayri-
menkulun tahsis olundu¤u kullan›m amac›na göre, onu tan›mlayan nite-
liktir35. 
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(33) BURCUO⁄LU, s.18; TEK‹NAY Selâhattin Sulhi/AKMAN Sermet/BURCUO⁄LU Haluk/ALTOP Atilla:
Tekinay Eflya Hukuku, C.I, 5.b., ‹stanbul 1989, s.797-800; O⁄UZMAN M.Kemal/SEL‹Ç‹ Özer/OK-
TAY-ÖZDEM‹R Saibe: Eflya Hukuku, 10.b., ‹stanbul 2004, s.373 vd. Bafllang›çta tafl›n›r inflaat nite-
li¤ini tafl›yan bir yap›n›n sonradan tahsis maksad›n›n de¤ifltirilmesi ile bu özellikten ç›kaca¤› ve uy-
gulamada çok karfl›lafl›lan büfe kiralar›n›n iktisadi önemi dikkate al›nd›¤›nda, Yarg›tay’›n 6570
Say›l› Kanunun uygulanmayaca¤›na iliflkin içtihad›n›n yumuflat›lmas›; 6570 Say›l› Yasan›n gayesi-
nin, genelde ekonomik durumu daha zay›f olan kirac›y› kollamak oldu¤una dikkat edilmesi gerekti-
¤i; bir büfe kirac›s›n›n, sabit inflaat oluflturan bir iflyerinin kirac›s›ndan daha az korumaya lây›k ol-
mad›¤›; uzun zamand›r sürmekte olan büfe kiralanmalar›na iliflkin kira kontratlar›n›n 6570 Say›l›
Kanunun kapsam›na dahil edilmesi görüflleri için bkz. BURCUO⁄LU, s.18-19.

(34) TANDO⁄AN, s.21; UYAR, s.533; ÖZD‹LEK, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_319.htm
11.03.2007; HATEM‹/SEROZAN/ARPACI, s. 176; karfl› görüfl, SADAY Oktay: “6570 Say›l› Kanuna
Göre Kira Hukuku ve Tahliye”,http://www.turkhukuksitesi.com/makale_138.htm.

(35) BURCUO⁄LU, s.19; 6. HD’nin 06.10.2005 tarihli ve 7150/9109 say›l› karar›, “Mahkemece yap›la-
cak ifl uzman bilirkifliler arac›l›¤›yla mahallinde yeniden keflif yap›larak kiralanan›n ga-
lip vasf›n›n belirlenmesi amac›yla rapor al›nmas› ve has›l olacak sonuca göre bir karar ve-
rilmesi gerekir.” (K‹B); 6. HD’nin 25.03.2004 tarihli ve 1902/2041 say›l› karar›, “Kiralanan ço-
cuk trafik e¤itim pisti, aile çay bahçesi ve büfedir. Mahallinde yap›lan keflif sonucunda üs-
tün vasf›n›n gayri musakkaf oldu¤u ve bu haliyle Borçlar Kanununun adî kiraya iliflkin
hükümlerine tâbi oldu¤u anlafl›lm›flt›r.”; 6. HD’nin 15.10.2002 tarihli ve 6241/6548 say›l› ka-
rar›, (K‹B); 6. HD’nin 18.06.2002 tarihli ve 3788/4031 say›l› karar›, “... kiralanan›n Gülhane Par-
k› içerisinde çay bahçesi oldu¤u ... yap›lan keflif ve al›nan bilirkifli raporundan da kirala-
nan›n 1567 m2 yer kaplad›¤›, bunun küçük bir k›sm›nda büfe, flark odas› ve k›fll›k çay
bahçesi olarak kapal› alan›n bulundu¤u, öne ç›kan niteli¤inin gayri musakkaf oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r.” (K‹B); 12. HD’nin 30.04.2001 tarihli ve 6546/7386 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin
14.10.1997 tarihli ve 7733/8028 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 11.06.1997 tarihli ve 5035/5355 sa-
y›l› karar›, “... sözleflmede kiralanan›n; Petrol Ofisi akaryak›t istasyonu, lokanta ve çayha-
ne olarak tarif edildi¤i görülmektedir. Mahallinde yap›lan keflifte bu yerin 605.53 m2 



Üzerlerinde bir yap› bulunmayan ya da üstü örtülü bir tafl›nmaz in-
flaat olmayan ba¤, bahçe ve bostanlar›n kiralanmalar›nda; üstün yarar-
lanma arsaya yönelik oldu¤undan, bunlar musakkaf say›lmazlar ve 6570
Say›l› Yasan›n uygulama sahas›na girmezler. Böyle yerlerdeki kira sözlefl-
melerinde, Borçlar Kanunu hükümleri uygulan›r36. 

Plaj, çay bahçesi, aç›k hava sinemas›, akaryak›t istasyonu olarak ki-
ralanan arsalar üzerinde, bunlardan faydalanabilmek için zorunlu baz›
binalar yap›lsa bile bu arsalar üstün yararlanma biçimi aç›s›ndan örtülü
musakkaf kabul edilmemektedir37.
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35. dipnot devam›: geniflli¤inde oldu¤u üzerinde bir k›s›m musakkaf binalar›n bulunmas›na ra¤men galip vasf›n›n musak-

kaf olmad›¤› saptanm›flt›r. Bu itibarla, 6570 Say›l› Yasan›n uygulama yeri bulunmamaktad›r.” (ERDO⁄AN,
2000, s.776-777); 6. HD’nin 07.04.1992 tarihli ve 4350/4821 say›l› karar›, “E¤er kiralanan galip vasf› sebebiyle mu-
sakkaf de¤ilse ister adî kira ister hâs›lat kiras› hükümlerine tâbi olsun sözleflmenin hemen sonunda akdin
yenilenemeyece¤i belirtilip dava aç›ld›¤›na göre baflkaca bir tahliye nedeni aranmaks›z›n kiralanan›n tah-
liyesine karar verilmesi icap eder. Kiralanan galip vasf› yüzünden musakkaf nitelikli ise, 6570 Say›l› Yasa-
n›n 1. maddesi hükmü delaletiyle ayn› Yasadaki, tahliye nedenlerinin birine dayan›lmad›¤›na göre davan›n
reddi gerekir.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.711-712); 6. HD’nin 06.03.1973 tarihli ve 1163/971 say›l› karar›, “Tafl›nmaz
mal›n galip vasf› itibariyle musakkaf olmad›¤› tespit edilmifltir. Bu durumda olayda 6570 Say›l› Kanunun
hükümlerinin tatbikine yer yoktur.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.594).

(36) ERDO⁄AN, Tahliye, 690.

(37) TANDO⁄AN, s.20; HGK’n›n, 11.01.1980 tarihli ve 6-237/49 say›l› karar›, “Tafl›nmaz mal çay bahçesi olup 6570
Say›l› Kanun hükümlerine tâbi de¤ildir.” (UYAR, s.568); HGK’n›n, 12.01.1972 tarihli ve 970-4-88/3 say›l› karar›,
“Sözleflmenin yap›ld›¤› tarihte, dava konusu edilen yer, park içinde bulunan bofl bir aland›r. Sonradan
yap›lan yap› galip vasf› çay bahçesi olarak kullanmay› hedef tutan kira sözleflmesi mucibi yap›lacak
tasarrufun bir gere¤idir ve bahçeden faydalanabilmek için zaruri olan bu yap›n›n yap›lm›fl olmas›, önceden
yap›lan sözleflmenin, musakkaf yerlere uygulanmas› gereken 6570 Say›l› Kanunun 1 inci maddesi hükmüne
kendili¤inden dahil say›lmas›n› gerektirmez. ... Kiralanan›n kullan›fl flekli ve amac› itibariyle akdin bütün
niteli¤i musakkafl›k olmay›p arsa kiras› oldu¤undan davada, 6570 Say›l› Kanun hükümlerinin uygulama
yeri yoktur.” (TUNÇOMA⁄ Kenan: Türk Borçlar Hukuku, C.II, 3.b., ‹stanbul 1977, s.449-450); HGK’n›n, 22.01.1969
tarihli ve 969-6-657/773 say›l› karar›, “Plâj, gazino ve aç›k hava sinemas› olarak kiralanan arsa üzerinde
soyunma odalar› ve makine dairesi bulunmas› tafl›nmaz›n üstün vasf›n›n musakkaf olmamas›n› ortadan
kald›rmaz.” (TANDO⁄AN, s.20, dn.63a); Plâj yeri olarak kiralanan hazine arazisinin 6570 Say›l› Yasaya tâbi olmad›¤›
hakk›nda, HGK’n›n 11.01.1969 tarihli ve 68-4-755/30 say›l› karar› (TANDO⁄AN, s.20, dn.63a); 6. HD’nin 07.11.2005
tarihli ve 8345/9973 say›l› karar›, ?... kiralanan›n gerek alan gerekse oturma yerleri, kullan›l›fl ve iflletilifl
tarz›na göre hâkim ve üstün vasf›n›n çay bahçesi oldu¤u ve aç›k alanlar›n musakkaf alanlardan çok oldu¤u
bu nedenle tafl›nmaz›n üstün niteli¤inin gayr› musakkaf oldu¤u ve bu haliyle 6570 Say›l› Kanun
kapsam›nda olmad›¤› ...” (K‹B); 3. HD’nin 01.20.2003 tarihli ve 386/6 say›l› karar›, “... dava konusu tafl›nmaz›n
musakkaf say›lan yerlerden olup olmad›¤› bask›n niteli¤ine göre belirlenmeli, ...” (K‹B); 6. HD’nin 06.03.1991
tarihli ve 2677/3108 say›l› karar›, “Yap›lan incelemede 350 m2 geniflli¤indeki aç›k çay bahçesinin sadece 50
m2lik k›sm›nda bir çay oca¤› bulundu¤u tesbit edilmifl, hatta bu çay oca¤›n›n kiraland›ktan sonra kirac›
taraf›ndan yap›ld›¤› söylenmifltir. Hem bu bak›mdan, hem de hâkim unsur yönünden taraflar aras›ndaki
uyuflmazl›¤›n Borçlar Kanunu hükümlerine göre çözümlenmesi gerekti¤i anlafl›lmaktad›r.” (K‹B); 6. HD’nin
11.02.1988 tarihli ve 13905/1951 say›l› karar›, “... kiralanan›n hâkim vasf›n›n arsa oldu¤u anlafl›ld›¤›na göre
sorunun çözümü Borçlar Yasas› hükümleri do¤rultusunda olmal›d›r.” (Yasa Hukuk Mevzuat ve ‹çtihad Dergisi
1988, C.XI, S.8, s.1164); 12. HD’nin 16.05.1984 tarihli ve 4772/6177 say›l› karar›, “Gayri musakkaf ve çay bahçesi
fleklinde kiraya verilen tafl›nmaz›n içinde bina bulunmas›n›n, tafl›nmaz›n 6570 Say›l› Kanuna tâbi olmas›n›
gerektirmeyece¤i ...” (UYAR, s.561); 12. HD’nin 20.10.1983 tarihli ve 6134/7801 say›l› karar›, “Takip dayana¤› kira
sözleflmesinde kiralanan yerin (aile çay bahçesi) oldu¤u yaz›l›d›r. Bu durumda kiralanan yerin belediye
hudutlar› içerisinde olmas›n›n bir önemi olmay›p, gayri musakkaf olmas› nedeniyle 6570 Say›l› Kanun
kapsam› d›fl›nda kald›¤›n›n kabulü zorunludur.” (UYAR, s.567); 6. HD’nin 28.09.1976 tarihli ve 5300/3710 say›l›
karar›, “Çocuk bahçesi ve büfesi olarak kiralanan yer 6570 Say›l› Yasa kapsam›na girmez.” (ERDO⁄AN,
Tahliye, s.699); 3. HD’nin 05.11.1974 tarihli ve 8871/8391 say›l› karar›, “Çiçek yetifltirilen ve a¤açlar›n›n
ürünlerinden yararlan›lan, daval› taraf›ndan arka taraf›na baz› binalar yap›ld›¤› bildirilen yerin, aç›k ve
üstün özelli¤inin saptan›p musakkaf olup olmad›¤› araflt›r›lmal›d›r.” (ERDO⁄AN, 2000, s.763); 12. HD’nin
03.12.1973 tarihli ve 12075/11912 say›l› karar›, “Kiralanan arsa ise, üzerine yap›lan yazl›k sinema bu niteli¤i
de¤ifltiremez. Kiralanan arsa olup, yazl›k sinema olarak kullan›laca¤›na göre, üstün niteli¤i gayri
musakkaf olufludur. Kirac›n›n sonradan yapt›¤› tesis bu niteli¤i de¤ifltirmez. 6570 Say›l› Kanunun kapsam›
d›fl›nda kal›r.” (ERDO⁄AN, 1990, s.619); 4. HD’nin 25.06.1970 tarihli ve 4539/5275 say›l› karar›, “Akaryak›t
istasyonu delillerden anlafl›ld›¤› üzere üstün yararlanma biçimi itibariyle çat›l› bir yer de¤ildir.” (TANDO⁄AN,
s.20, dn.63a); ‹cra-‹flâs Dairesinin 27.01.1970 tarihli ve 11950/836 say›l› karar›, “Gayrimenkulün musakkaf 



c) Önce bofl arsa fleklinde kiraya verilmifl olan, fakat sonradan
üzerlerinde yap›lar infla edilen gayrimenküller

Arsa olarak kiralanm›fl tafl›nmazlar hakk›nda, 6570 Say›l› Yasa uy-
gulanmaz; buralara Borçlar Kanunu hükümleri tatbik edilir38. 
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37. dipnot devam›: olup olmad›¤› yap›l›fl›n›n özelli¤i ile kullanmak ve tahsis durumu bak›m›ndan galip vasf›na

bak›larak tâyin olunur. ... Gayrimenkul (yazl›k sinema bahçesi) olarak kullan›lmaya ve
faydalan›lmaya arz edilmifl, 2134 metrekare yüzölçümlü bu mahallin üstü örtülmeyerek zemini anfi
flekline sokulup üzerlerine sandalyeler konulmufl, küçük bir zemin üzerindeki üstü örtülü makine
dairesi ve sahne muvakkat yap›lar olup yazl›k sineman›n iflletilmesine tahsis edilen teferruattan
ibaret bulunmufl (madde 621) oldu¤una göre mecurun galip vasf› (gayri musakkaf) olmas›d›r. ...
Mecurun (yazl›k sinema bahçesinden) ibaret oldu¤una göre sinema makinesinin iflletilmesi için
zaruri makine dairesinin örtülü bulunmas›, sinema perdesi veya sair gösteriler için bir sahneyi ve
birkaç locay› ihtiva etmesi ona musakkaf vasf› izafesi için yeterli de¤ildir. Teferruat kabilinden
olan bu örtülü mahaller üstü aç›k yazl›k sinema bahçesinin galip vasf›n› de¤ifltirmez.” (UYAR, s.580-
581); 6. HD’nin 22.12.1969 tarihli ve 5082/5250 say›l› karar›, “Dava konusu tafl›nmaz mal bahçeli k›r
kahvesidir. Bu durumda k›r kahvesi musakkaf olmad›¤›ndan hakk›nda 6570 Say›l› Kanun
uygulanmaz.” (ERDO⁄AN, 2000, s.761); 6. HD’nin, 17.03.1969 tarihli ve 1882/1103 say›l› karar›, “Tarla
olarak kiralanan yerin bir k›sm›na benzin pompas› yapt›r›lmas› o tafl›nmaz›n 6570 Say›l› Kanuna
tâbi olmas›n› gerektirmez.” (ERDO⁄AN, 1990, s.760-761).

(38) UYAR, s.535; HGK’n›n 07.06.2006 tarihli ve 6-316/343 say›l› karar›, “Her ne kadar, ilk hükümde
kiralanan›n vasf› gözden kaç›r›l›p, sehven kiran›n yenilendi¤i kabul edilmemifl ise de, kiralanan
yerin arsa vasf›ndaki otopark oldu¤u, musakkaf olmad›¤›, 6570 s. K.nun kapsam›na girmedi¤i,
... anlafl›lm›flt›r.” (K‹B); 6. HD’nin 27.04.2004 tarihli ve 3092/3194 say›l› karar›, “... kira sözleflmesinde
kiralanan yer 9 m2lik bofl, aç›k alan olarak belirtilmifltir. kira sözleflmesindeki bu belirtmeye
göre kiralanan borçlar kanununun adi kiraya iliflkin hükümlerine tâbidir.” (K‹B); 6. HD’nin
24.06.2003 tarihli ve 4687/4831 say›l› karar›, “Tahliyesi istenen kiralanan arsa olup, Borçlar
Kanununa tâbidir.” (K‹B); 3. HD’nin 05.02.2002 tarihli ve 649/1160 say›l› karar›, “6570 say›l›
Gayrimenkul Kiralar› Hakk›ndaki Kanunun 1. maddesine göre; arsa olarak kiralanan (musakkaf
olmayan) yerler bu kanun kapsam›na girmemektedir. Ancak, dava konusu tafl›nmaz›n musakkaf
olup olmad›¤› dosya kapsam›ndan net olarak anlafl›lamamaktad›r. Bu nedenle mahkemece, dava
konusu yerde yeniden keflif yap›lmak suretiyle tafl›nmaz›n musakkaf olup olmad›¤›n›n tespit
edilmesi gerekir.” (K‹B); 6. HD’nin 24.09.2001 tarihli ve 5959/6939 say›l› karar›, “Dava konusu
tafl›nmaz ... bofl arsa olarak daval›ya kiraya verilmifltir. ... Kiralanan gayrimusakkaf niteli¤i
itibariyle Borçlar Kanunu hükümlerine tâbidir.” (K‹B); 3. HD’nin 12.02.2001 tarihli ve 975/1343 say›l›
karar›, (K‹B); 6. HD’nin 30.06.1992 tarihli ve 7962/8396 say›l› karar›, “... kira sözleflmesi ... 500 m2
genifllikteki bofl arsaya iliflkindir. Bu sebeple bu sözleflme ile ilgili uyuflmazl›kta 6570 Say›l›
Yasan›n 7/e maddesinin uygulama yeri bulunmamaktad›r.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.712); 6. HD’nin
22.10.1990 tarihli ve 12147/12669 say›l› karar›, “Dava konusu tafl›nmaz›n 01.04.1985 bafllang›ç
tarihli ve 4 y›l 7 ay süreli sözleflme ile arsa olarak kiraland›¤› ve bu hali ile 6570 Say›l› Kanuna
tâbi olmad›¤› mahkemenin kabulündedir. Uyuflmazl›kta 6570 Say›l› Yasan›n tatbik kabiliyeti
bulunmad›¤›na göre tamamen BK.’nun akit serbestisi ilkesine göre düzenlenmifl kira akdi
hükümlerine tâbidir.” (MALKOÇ/KILIÇO⁄LU, s.22); 6. HD’nin 07.04.1988 tarihli ve 436/5445 say›l›
karar›, “Dava konusu yerin, ... bofl arazi oldu¤u saptanm›fl oldu¤undan 6570 Say›l› Yasa
hükümlerine göre de¤il, Borçlar Yasas›n›n serbest sözleflme ilkesini esas alan kira sözleflmesine
iliflkin hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekir.” (YKD. 1989, C.XV, S.8, s.1104-1105); 12.
HD’nin 11.02.1986 say›l› ve 7945/1476 say›l› karar›, “Arsan›n, kira sözleflmesinde ne amaçla (ne
biçimde) kullan›laca¤› hususunun aç›klanmas›n›n, kiralanan›n “arsa” olma niteli¤ini
de¤ifltirmeyece¤i ... Takip dayana¤› sözleflmeye göre, kiralanan fleyin cinsi arsad›r. Kiralanan
fleyin ne biçimde kullan›laca¤› hususunun ayr›ca aç›klanmas›, onun arsa olma vasf›na ve olaya
etkisi yoktur.” (UYAR, s.553); 12. HD’nin 28.01.1982 say›l› ve 99/490 say›l› karar›, “Kiralanan yer arsa
vasf›nda oldu¤undan, 6570 say›l› Kira Kanunu kapsam›na girmedi¤inden, Borçlar Kanunu
hükümlerinin uygulanmas› gerekir.” (UYAR, s.552-553); 6. HD’nin 07.06.1978 tarihli ve 4148/4536
say›l› karar›, “Arsalar hakk›nda 6570 Say›l› Yasa uygulanmaz.” (ERDO⁄AN, 2000, s.764-765); 6.
HD’nin 11.05.1973 tarihli ve 2465/2022 say›l› karar›, “Tafl›nmaz mal arsa olup, 6570 Say›l› Kanun
hükümlerine tâbi de¤ildir.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.991-992); 6. HD’nin 07.09.1965 tarihli ve 1893/3283
say›l› karar›, “Kiradaki arsaya yap›lacak inflaat sebebiyle aç›lacak tahliye davas›nda 6570 Say›l›
Kanun hükümleri uygulanmaz.” (ERDO⁄AN, 1990, s.615-616); 6. HD’nin 12.02.1959 tarihli ve
1541/1089 say›l› karar›, “Arsa olarak kiralanm›fl olan tafl›nmaz mal hakk›nda 6570 Say›l›
Kanunun uygulanmas›na imkân yoktur.” (ERDO⁄AN, 1990, s.615).



Arsa olarak kiralanan tafl›nmaz›n üstüne kirac› taraf›ndan musakkaf
yap›lar yap›lmas› halinde; 6570 Say›l› Yasan›n, kira sözleflmesine uygu-
lan›p uygulanmayaca¤› hususunda Yarg›tay’›n çeliflkili kararlar› bulun-
maktad›r. 

Bofl ve üstü aç›k flekilde arsa olarak, kiraya verilen gayrimenkullerin
üzerlerine kirac›lar taraf›ndan sonradan k›smen veya tümüyle kulübe,
büfe, baraka, bina yap›lm›fl olmas› durumunda; gayrimenkulun “üstü
aç›k olma” özelli¤inin de¤iflmeyece¤ini; yani, mevcut kira kontrat›n›n
6570 Say›l› Yasaya tâbi olmayaca¤›n› ve kiralanan tafl›nmaz›n niteli¤inin,
kira akdinin kuruldu¤u tarihteki durumuna göre saptanaca¤›n›; yani, ta-
fl›nmaz›n üstün/galip niteli¤inin kiraland›¤› andaki gibi gayri musakkaf
arsa oldu¤unu kabul eden Yarg›tay kararlar› mevcuttur39. 
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(39) HGK’n›n 16.05.1990 tarihli ve 1990/6-147-300 say›l› karar›, “Arsa olarak kiralanm›fl yer üzerine kirac›
taraf›ndan bina yap›lm›fl olmas› sözleflmenin niteli¤ini de¤ifltirmez.” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.587-
588); HGK’n›n 28.12.1984 tarihli ve 12-467/1134 say›l› karar›, “... Olayda taraflar aras›ndaki kira
sözleflmesinde kiralanan›n arsa oldu¤u aç›klanm›fl, sözleflmenin 3 ve 4. maddelerinde kirac›n›n
arsa üzerinde bir tak›m tesisler yapaca¤› ve sözleflmenin sonunda bunlar› söküp götürece¤i kabul
edilmifltir. Yenilenen sözleflmelerde de ayn› hükümler benimsenmifltir Bu durum karfl›s›nda
taraflar›n tafl›nmaz›n arsa vasf›n› sürdürmesinde anlaflt›klar›n›n kabulü gerekir. ...” (MUfiUL,
s.11581159, dn.14); HGK’n›n 06.06.1970 tarihli ve 4-859/302 say›l› karar›, “K›r kahvesi olarak
kiralanan yerin üzerine kirac›n›n sonradan bina inflaa ederek çat›l› hale getirmesi halinde
kiralanan 6570 Say›l› Kanuna tabi tutulamaz. Bu hal tafl›nmaz›n arsa vasf›n› de¤ifltirmez.?
(ERDO⁄AN, Tahliye, s.695-696); ayn› yönde, HGK’n›n 22.11.1969 tarihli ve 969-498/835 say›l› karar›
(TANDO⁄AN, s.20, dn.63), HGK’n›n 08.04.1964 tarihli ve 879/301 say›l› karar› (TANDO⁄AN, s.20, dn.63),
HGK’n›n 30.01.1963 tarihli ve 6/19-4 say›l› karar› (TANDO⁄AN, s.20, dn.63), 6. HD’nin 12.12.1959 tarihli
ve 9129/7569 say›l› karar› (TANDO⁄AN, s.20, dn.63); 6. HD’nin 20.06.2005 tarihli ve 4911/6343 say›l›
karar›, (K‹B); 6. HD’nin 30.05.2005 tarihli ve 4365/5537 say›l› karar›, “... kira sözleflmesinde
kiralanan›n cinsi eski sinema arsas› olarak gösterilmifl olup, sözleflmenin özel flartlar 5.
maddesinde de “kirac›ya arsan›n gayri musakkaf olarak teslim edildi¤i, kiralanan›n yaz›l›
muvafakat›n› almak flart› ile kirac› taraf›ndan kurulacak geçici tesislerin hiçbir zaman arsay›
musakkaf hale getirmeyece¤i” öngörülmüfltür. Bu durumda kiralanan›n niteli¤i itibariyle Borçlar
Kanununun adî kiraya iliflkin hükümlerine tâbi bulundu¤unun kabulü ile uyuflmazl›¤›n buna göre
çözümlenmesi gerekirken, ...” (K‹B); 3. HD’nin 15.09.2003 tarihli ve 11151/10216 say›l› karar›, “...
kiralanan tafl›nmaz›n Fatih mahallesi çocuk-gençlik oyun alan› ve park› (büfe-kafeterya çay
bahçesi) olarak kiraya verildi¤i anlafl›lmaktad›r. ... dava konusu yerin arsa olarak kiraland›¤›,
kirac› taraf›ndan büfe ve kafeterya infla edilmifl ise de bask›n özelli¤inin musakkaf olmad›¤›
anlafl›lmaktad›r.” (K‹B); 6. HD’nin 13.11.2000 tarihli ve 2000/9491-9722 say›l› karar›, “Bofl arazi olarak
kiraya verilen yere kirac› taraf›ndan lokanta, market yap›lm›fl olmas› tafl›nmaz›n vasf›n›
de¤ifltirmez. Bu durumda kira iliflkisinin BK. hükümlerine göre incelenmesi gerekir.” (ERDO⁄AN,
Tahliye, s.715-716); 6. HD’nin 04.07.2000 tarihli ve 2000/5867-6217 say›l› karar›, “Arsa olarak kiraya
verilen yerde kirac› taraf›ndan bina yap›lm›fl olmas› kiralanan›n arsa niteli¤ini de¤ifltirmez.”
(ERDO⁄AN, Tahliye, s.615-616); 6. HD’nin 01.02.1991 tarihli ve 706/1246 say›l› karar›, “Tafl›nmaz
belediye hudutlar› içinde olmakla birlikte kiraland›¤› anda musakkaf de¤ilse o zaman tamamen
uyuflmazl›¤›n BK.nun kira aktini düzenleyen feshi ihbar hükümlerine göre çözümlenmesi gerekip
inflaat veya ihtiyaç sebebinin nazara al›nmamas› icap eder.” (MALKOÇ/KILIÇO⁄LU, s.20); 6. HD’nin
25.12.1989 tarihli ve 1715/855 say›l› karar›, “Tafl›nmaz bofl arsa olarak kiralanm›flt›r. Kiralanan
fleyin niteli¤i kira iliflkisinin kuruldu¤u tarihteki durumuna göre belirlenir. Kirac›n›n
kullan›m›na terk edilen tafl›nmaz arsad›r. Bundan sonra kirac›n›n üzerine bina vs. tesis yapmas›
kiralanan fleyin niteli¤ini de¤ifltirmez. Bu nedenle uyuflmazl›¤›n 6570 Say›l› Kanun hükümlerine
göre de¤il BK.’n›n akit serbestisini esas alan ve kira iliflkisini düzenleyen hükümlerine göre
çözümlenmesi gerekir.” (ÖZD‹LEK, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_319.htm 11.03.2007); 12.
HD’nin 10.02.1986 say›l› ve 12338/6132 say›l› karar›, Arsa olarak kiraya verilen tafl›nmaz üzerinde
daha sonra kirac› taraf›ndan tesis (bina) yap›lmas› halinde, kiralanan yerin niteli¤inin
de¤iflmeyece¤i (yine “arsa” say›laca¤›) ... Takip dayana¤› akitte mecurun “arsa” oldu¤unun yaz›l›
bulunmas›na, bilâhare üzerine tesis yap›lmas›n›n kira aktini ve kiralanan›n vasf›n›
etkilemeyece¤ine binaen, ..” (UYAR, s.553); 6. HD’nin 01.06.1983 tarihli ve 6102/6082 say›l› karar›, 



Buna karfl›n arsa olarak kiraya verilen tafl›nmazlar›n üzerinde, son-
radan musakkaf binalar yap›lmas› durumunda; bu yerlerin, üstün/galip
vas›flar›n›n musakkaf olaca¤›n› ve bu kira akitlerinden kaynaklanan
uyuflmazl›klarda, 6570 Say›l› Kanunun uygulanaca¤›n› kabul eden Yar-
g›tay kararlar› da vard›r40. 

Bununla birlikte, kiralanan›n galip vasf›n›n de¤iflip de¤iflmemesi, ki-
ralanan yerin üzerine sonradan “kiralayan›n izni ile” binalar yap›lmas›
durumunda önemli olmaktad›r. E¤er, kira kontrat›n›n akdedilmesinden
sonra kiralayan›n onay›yla, kirac› taraf›ndan yap›lan yap›lar kiralanan
yerin galip vasf›n›n de¤iflmesine yol aç›yorsa; kira iliflkisinin bafllang›c›n-
da üstü örtülü olmayan ancak daha sonradan musakkaf hale getirilen bu
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39. dipnot devam› “... kiralanan›n yazl›k çay bahçesi ve çocuk park› oldu¤u belirlenmifltir. Mahallinde yap›lan

kefliflerde çay bahçesi olarak kullan›lan k›sm›n yaz›n s›ca¤›ndan ve k›fl›n ya¤›fl›ndan korunmas›
için beton direkler üzerine eternit konularak örtüldü¤ü ve çocuk bahçesi k›sm›n›n aç›k bulundu¤u
ve tafl›nmaz üzerindeki eski büfenin y›k›larak depo ve çay oca¤› olarak kullan›lmak üzere
tu¤ladan yap›lma iki bina yap›ld›¤› tespit olunmufltur. Bu binalar›n sonradan kirac› taraf›ndan
izinsiz yap›lmas› nedeniyle y›kt›r›lmas› için belediye encümenince karar al›nd›¤› tespit
olunmufltur. Bu durumda belirtilen örtü ve binalar›n kira akdi yap›ld›ktan sonra kirac›
taraf›ndan ruhsats›z yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Davan›n tetkikine esas al›nacak husus
kiralanan›n akdin yap›ld›¤› tarihteki durumudur. Çay bahçesi olarak kiraland›ktan sonra
davac›n›n belediye encümen karar›na göre her zaman y›k›lmas› mümkün olan binalar› yapm›fl
olmas› kiralanan›n musakkaf olarak kabulünü gerektirmez. Kald› ki bu binalarda nazara al›nsa
dahi kiralanan›n galip vasf› yine musakkaf olarak kabule imkân verir nitelikte de¤ildir. Bu
cihetler göz önünde tutulmadan yaz›l› flekilde red karar› verilmesi usul ve kanuna ayk›r›d›r”
(YKD., Eylül 1983, C.IX, S.9, s.1316-1317), bu kararda, kiralanan yerin üstün yaralanma biçimine at›f
yap›lmas›n› do¤ru bulmayan ve kiraya verenin izni olmadan yap›lan binalar sebebiyle kiralanan›n galip
vasf› de¤iflse bile; 6570 Say›l› Yasan›n uygulanmas›n›n do¤ru olmayaca¤›, aksi takdirde kira kontrat›na
ayk›r› davranan kirac›n›n bu hareketinden ötürü ödüllendirilmifl olaca¤› görüflü için bkz.
HATEM‹/SEROZAN/ARPACI, s.175-176; kira kontrat›na ayk›r› davranarak kiralanan tafl›nmaz üzerinde
kiralayandan izinsiz yap›lar yapan kirac›n›n bu hareketinin hiçbir flekilde korunmamas› ve 6570 Say›l› Yasa
hükümlerinin burada uygulanmamas› gerekti¤i hakk›nda bkz. ÖZD‹LEK, http://www.turkhukuksitesi.com/
makale_319.htm 11.03.2007; 6. HD’nin 10.09.1980 tarihli ve 3203/7628 say›l› karar› (TANDO⁄AN, s.20,
dn.63); 12. HD’nin 31.12.1973 tarihli ve 2075/11912 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 08.04.1969 tarihli ve
439/8106 say›l› karar›, “Kiralanan yer sözleflmede arsa ise, sonradan kirac› taraf›ndan bina
yap›lm›fl olmas› durumu de¤ifltirmez ve 6570 Say›l› Kanunun uygulanmas›n› gerektirmez.”
(ERDO⁄AN, 2000, s.761); 6. HD’nin 10.03.1969 tarihli ve 5709/977 say›l› karar›, “Kiralanan, tapuda ev
olarak kay›tl› olsa dahi, arsa olarak kiraya verilmifl ve halen de arsa durumunda ise, 6570 Say›l›
Kanun hükümlerine tâbi olmad›¤›ndan feshi ihbarla sözleflme bozulabilir.” (ERDO⁄AN, Tahliye,
s.590).

(40) 6. HD’nin 12.05.2003 tarihli ve 3180/3313 say›l› karar›, “Aç›k alan olarak kiraya verilen tafl›nmaz
üzerinde sonradan tesislerin yap›ld›¤›, bu tesislerin musakkaf oldu¤u, böylece kiralanan›n 6570
Say›l› Kanun hükümlerine tâbi oldu¤u, 6570 Say›l› Kanuna tâbi sözleflmelerden do¤an
uyuflmazl›klar›nda o kanun hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir.” (K‹B); 12. HD’nin 04.03.1980
tarihli ve 611/1969 say›l› karar›, “... kiraya verilen arsa belediye hudutlar› dahilinde olsa bile 6570
Say›l› Kanunun bu gibi kiralanan yerlere uygulanmas›na prensip bak›m›ndan yasal olanak yoksa
da, mukavelede taraflara tahmil edilen vecibe ve haklar yönünden kiralanan yerin kiraland›ktan
sonra mukavele flartlar› dahilinde vasf› de¤iflmifl ise yani musakkaf bir duruma gelmifl ise o halde
olaya 6570 Say›l› Kanunun uygulanmas› icap eder. Sözleflmenin 2. maddesinde kirac›ya bu yerde
bir tak›m tesisler yapma mecburiyeti yüklenmifl ve 8. madde ile de bu tesislerin paras›z belediyeye
devredilece¤i kabul edilmifltir. fiu halde kirac› yüklendi¤i bu vecibeleri yerine getirmifl ise
belediye buna paras›z sahip olaca¤›ndan ayn› zamanda kiralanan yer taraflar›n akdi vecibeleri
dolay›s›yla musakkaf hale gelmifl ise o halde kira akdinin 6570 Say›l› Kanun hükümlerine göre
de¤erlendirilmesi ...” (UYAR, s.578-579); ‹cra-iflas Dairesinin 08.06.1963 tarihli ve 2194/2764 say›l›
karar›, “Arsa olarak kiralanan tafl›nmaz›n mal›n üzerine kiralayan›n r›zas› olmaks›z›n sözleflme
hilâf›na borçlu taraf›ndan yap›lan inflaat tahliyeye mani de¤ildir.” (ERDO⁄AN, 2000, s.1359).



yer ile ilgili olarak 6570 Say›l› Yasa hükümlerinin uygulanmas› do¤ru ola-
cakt›r41.

Ancak, “kiralayan›n izni ile” kirac› taraf›ndan arsan›n üzerine bina
infla edilmesinin; kira sözleflmesinin yap›ld›¤› tarihteki tafl›nmaz›n niteli-
¤ini de¤ifltirmeyece¤i; yani, buradaki kira sözleflmelerine 6570 Say›l›
Yasan›n uygulanmayaca¤› hakk›nda Yarg›tay kararlar› da bulunmakta-
d›r42.

Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu, bafllang›çta bofl arsa olarak kiralanan
yere, taraflar›n ortak iradeleriyle ve sözleflmede güdülen amaç çerçevesin-
de sabit bir yap› yap›lmas› halinde, taraflar aras›ndaki uyuflmazl›¤›n
6570 Say›l› Yasaya göre çözümlenmesi gerekti¤i yönünde karar vermifl-
tir43.
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(41) ÖZD‹LEK, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_319.htm 11.03.2007; 3. HD’nin 29.01.1980
tarihli ve 509/618 say›l› karar›, Sözleflme gere¤i musakkaf hale getirilen yer 6570 Say›l›
Kanuna tâbi yerlerden say›l›r. ... 01.08.1968 tarihli kira sözleflmesi hükümlerine göre eski
hal yerinin arsas› üzerine kirac›lar taraf›ndan garaj ve kahvehane yap›laca¤› ve böylece
musakkaf hale getirilen kiralanan, kirac›lar›n kira süresince, sözleflmede belirtilen
koflullarla kullanacaklar› kabul edilmifltir. Kiralayan›n muvafakati ile yap›lan bu
yap›lar›n y›k›ld›¤› da iddia ve ispat olunmam›flt›r. Sözleflme koflullar› gere¤i musakkaf
hale getirilen bu haliyle sözleflmesi devam eden dava konusu yer 6570 say›l› Kira
Kanununun 1. maddesinde say›lan ve sözü edilen Yasaya tâbi olan bir yerdir.” (ERDO⁄AN,
2000, s.765, bu kayna¤›n Ankara 1990 bask›s›nda karar metnindeki sözleflmenin tarihi 01.08.1963
olarak verilmifltir); 3. HD’nin 17.02.1987 tarihli ve 13328/1626 say›l› karar›, “... kira sözleflmesine
göre kiralanan yerde davac› kirac› gazino ve lokanta infla etmeyi ve kira döneminin
sonunda da bu binalar› daval› belediyeye terk etmeyi kabul etmifltir. Bu sözleflmenin sona
erdikten sonra taraflarca yenilendi¤i ve yeni flekline göre gazino ve lokanta olarak kiraya
verildi¤i aç›kt›r. O halde mecur arsa olma vasf›ndan ç›km›fl musakkaf bir tafl›nmaz
niteli¤ini iktisap etmifltir.” (ERDO⁄AN, 2000, s.767).

(42) 6. HD’nin 20.03.2006 tarihli ve 787/2760 say›l› karar›, (K‹B); 13. HD’nin 10.10.2005 tarihli ve
8551/14741 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 03.10.2005 tarihli ve 7394/8891 say›l› karar›, (K‹B); 13.
HD’nin 28.05.2004 tarihli ve 16681/8264 say›l› karar›, (K‹B); 13. HD’nin 30.04.2002 tarihli ve
2410/4863 say›l› karar›, (K‹B); 3. HD’nin 05.04.2001 tarihli ve 2436/3104 say›l› karar›, (K‹B); 6.
HD’nin 12.04.2001 tarihli ve 2001/2811-2990 say›l› karar›, “Büfe yeri olarak kiraya verilen arsa
üzerine sonradan bina yap›lmas› kiralanan›n niteli¤ini de¤ifltirmez.” (ERDO⁄AN, Tahliye,
624-625); 13. HD’nin 22.06.1995 tarihli ve 5627/6192 say›l› karar›, (K‹B); 6. HD’nin 08.06.1984
tarihli ve 6004/7030 say›l› karar›, “Arsa olarak kiraya verilen yere, taraflar›n anlaflmas›
sonucu bina yap›lm›fl olmas›, sözleflmenin niteli¤ini de¤ifltirmez. ... Taraflar aras›nda
yap›lan ... kira akdinde kiralanan fleyin cinsi arsa olarak gösterilmifl ve arsa üzerinde
baraka, büfe oldu¤u belirtilmifltir. Baraka büfe menkul niteli¤indedir. Taraflar aras›nda
yap›lan akde göre kiralanan arsad›r. Musakkaf nitelikte de¤ildir. Sonradan büfenin
y›k›larak taraflar›n anlafl›lmas› ile bina yap›lm›fl olmas›, kira akdinin yap›ld›¤› tarihteki
niteli¤ini de¤ifltirmez. Bu cihet göz önünde tutulmadan kiralanan›n musakkaf
bulundu¤undan bahisle davan›n reddine karar verilmesi usul ve kanuna ayk›r›d›r.”
(ERDO⁄AN, Tahliye,s.598); ayn› yönde, 6. HD’nin 02.05.1983 tarihli ve 4779/4752 say›l› karar›,
(ERDO⁄AN, 2000, s.669-670); ayr›ca, karfl›laflt›r›n›z 6. HD’nin 20.12.1988 tarihli ve 15604/20134
say›l› karar›, “Kiralanan bofl arsa üzerine, kiralayan taraf›ndan kirac›ya verilen yetkiye
dayanarak kirac›n›n tesis veya bina yapmas›, sözleflmede bunlar›n kiralayana
kalaca¤›ndan söz edilmedi¤ine göre iliflkiye uygulanacak Yasa hükmünü etkilemez.”
(ERDO⁄AN, Tahliye, s.703-704).

(43) HGK’n›n 30.03.2005 tarihli ve 6-181/208 say›l› karar›, (K‹B). 



V – Musakkafl›k Kavram›n›n Büyük Al›flverifl Merkezlerinde
Uygulanmas› 

Büyük al›flverifl merkezlerinin koridorlar›nda, sahanl›klar›nda, mer-
diven altlar›nda ve benzeri k›s›mlar›nda kiralanan yerlere, 6570 Say›l›
Kanunun hükümlerinin uygulanmas› gereklidir. 

Zira, Yarg›tay’›n yukar›da bahsetti¤imiz tüm uygulama ve kriterleri
üstü aç›k arsalar›n, arazilerin kiralamalar›nda söz konusudur. Musakkaf
büyük ticaret merkezlerindeki iflyeri kiralamalar›nda; Yarg›tay›n araziler
ve arsalar üzerinde arad›¤›, sabit temel, sökülüp götürülebilme vs. kriter-
lerini uygulamaya kalkmak; 6570 Say›l› Yasan›n amaç ve ruhuna tama-
men ayk›r›d›r. 

Böyle bir yorum ve uygulama yukar›da bahsedilen iflyeri kiralamala-
r›n›n tahliyeleri konusunda; Borçlar Kanununun, 6570 Say›l› Yasaya
oranla çok daha kolay olan hükümlerinin uygulanmas›na sebep olacak-
t›r. Bu yöndeki yanl›fl uygulamalara izin verilmesi, söz konusu iflyerleri-
ni çok büyük miktarlarda teminatlar vererek, uzun sürelerle franchiselar
veya distribütörlükler vs. alarak kiralayan kirac›lar›; franchise ya da dis-
tribütörlük ald›klar› kifli ve flirketlere karfl› zor durumda b›rakacakt›r. 

6570 Say›l› Yasa toplumsal gereksinimler karfl›s›nda kamu düzeni
düflüncesi ile ç›kar›lm›fl, sosyal içerikli ve amaçl› bir yasad›r. Bu özelli¤i-
nin bir sonucu olarak da, konut ve iflyeri yetersizli¤i nedeniyle ekonomik
yönden daha güçsüz olan kirac›lar›, kiralayanlara karfl› korumaya e¤ili-
mindedir. Bu sebeple, 6570 Say›l› Yasa, Borçlar Kanununun akit serbes-
tisi ve serbest fesih ilkesinden ayr›larak, kira iliflkisi kurulduktan sonra
akdin feshi ve mecurun tahliyesi hususlar›n› öngördü¤ü gerçek ve objek-
tif sebeplere ba¤lam›flt›r44.

Borçlar Kanununun tahliye hükümlerinin, inceleme konumuz olan
bu iflyerlerinin kira sözleflmelerine uygulanmas›; hakkaniyet ve Medenî
Kanundaki iyi niyet ilkelerinin tamamen çi¤nenmesi anlam›na gelecektir.
6570 Say›l› Yasan›n ruhu, kiralayana tahliye yollar›n› zorunluluk olma-
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(44) B‹LGE Necip: Borçlar Hukuku – Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971, s.146; ERDO⁄AN, 2000, s.66; UYAR,
s.534; 12. HD’nin 13.03.1984 tarihli ve 12334/3071 say›l› karar›, “Kiraya verilen yerin, 6570 Say›l›
Kanuna tâbi “kapl›ca”, “hamam” oldu¤u düflünülmeden, mukaveleye “6570 Say›l› Kanuna tâbi de-
¤ildir” fleklinde konan hükmün mecurun musakkaf durumunu etkilemeyece¤ine, kamu düzeni ile il-
gili hususlarda mukaveleye konan flart›n geçerli olamayaca¤›na, aksi takdirde böyle bir kay›t kona-
rak ilk akitlerdeki tahliye taahhüdüne dahi geçerlilik tan›nmas› ve bu husustaki ‹çtihad› Birlefltir-
me Karar›n›n bertaraf edilmesi gibi bir neticeye ulafl›laca¤›na binaen, ... ” (UYAR, s.561-562); 6. HD’nin
13.03.1980 tarihli ve 10777/2319 say›l› karar›, “6570 Say›l› Kanun kamu düzeniyle ilgilidir.”(ERDO⁄AN,
2000, s.1259-1260); 6. HD’nin 28.11.1964 tarihli ve 4375/5196 say›l› karar›, “6570 Say›l› Kanun kamu dü-
zenine iliflkin bulundu¤undan, ...” (ERDO⁄AN, Tahliye, s.177); ayn› yönde 6. HD’nin 28.11.1964 tarihli ve
4375/5196 say›l› karar›, (ERDO⁄AN, 2000, s.70). 6. HD’nin 08.02.1991 tarihli ve 1189/1626 say›l› karar›,
(K‹B); HGK’n›n 27.01.1993 tarihli ve 710/6 say›l› karar› (ERDO⁄AN, 2000, s.916-917); ayn› yönde, HGK’n›n
23.12.1992 tarihli 667/755 say›l› karar› (ERDO⁄AN, 2000, s.915-916); 6. HD’nin 20.09.1991 tarihli ve
19914/10638 say›l› karar› (ERDO⁄AN, 2000, s.945-946); 6. HD’nin 18.07.1990 tarihli ve 12927/13359 say›l›
karar› (MALKOÇ/KILIÇO⁄LU, s.20, 23); 6. HD’nin 17.04.1990 tarihli ve 5555/5792 say›l› karar› (K‹B). 



d›kça açmamakt›r45. Bu sebeple de, Borçlar Kanununun tahliyeye iliflkin
kolay hükümlerinin; büyük ticaret merkezleri içindeki bahis konusu yer-
lere uygulanmaya kalk›fl›lmas› ile sosyal koruma amac›yla getirilmifl olan
6570 Say›l› Yasan›n ruhuna, özüne ve mant›¤›na ve de Yasa Koyucunun
amac›na ayk›r› davran›lm›fl olacakt›r.

Ayn› zamanda, büyük ticaret merkezlerindeki bu iflyerlerinin genel ifl-
lem flartlar›n› içeren kira sözleflmelerini imzalayan kirac›lar; 6570 Say›l›
Yasan›n kirac›lar lehine hükümleriyle, bu genel ifllem flartlar›na karfl› bir
nebze korunmufl olacaklard›r.

VI – Genel De¤erlendirme ve Sonuç

Büyük ticaret merkezleri içindeki koridorlardaki, sahanl›klardaki ve
merdiven altlar›ndaki ve benzeri yerlerdeki iflyeri kira sözleflmeleri hak-
k›nda aç›lacak tahliye davalar›nda, 6570 Say›l› Yasan›n kirac›lar› koru-
yan hükümlerinin uygulanmas› gereklidir.

Aksi düflünceyle, Yarg›tay›n aç›k alanlar ve araziler üzerindeki yap›-
larda 6570 Say›l› Kanunun uygulanmas› için arad›¤›; arza sabit temel sis-
temine sahip olma, sökülüp tak›labilir ve götürülebilir olmama kriterleri-
nin buralarda aranmas› kirac›lar aleyhine haks›z sonuçlar›n do¤mas›na
neden olacakt›r. 

Ayr›ca, büyük ticaret merkezlerinin içlerindeki bahsedilen tüm bu ifl
yerlerinin, içinde bulunduklar› ana yap›lar›n tavanlar›yla örtülü oldukla-
r› yani musakkaf nitelikte olduklar›; bu yüzden bunlar›n “musakkafl›kla-
r›n›n” tart›fl›lmas›n›n hukuken mant›ks›z oldu¤u gerçe¤i de gözden kaç›-
r›lmamal›d›r. Musakkaf bir ana yap›n›n içindeki kiralanan bu iflyerleri de
musakkaft›r. Musakkaf bir yap›n›n içinde gayri musakkafl›k söz konusu
olamaz. 

Büyük ticaret merkezleri içindeki koridorlarda, sahanl›klarda, merdi-
ven altlar›nda ve benzeri k›s›mlarda bulunan iflyerlerinin; içinde bulun-
duklar› ticaret merkezlerinin ana tavanlar›n›n, çat›lar›n›n alt›nda olmala-
r› ve yine ticaret merkezinin ana duvarlar›n›n aras›nda bulunmalar› se-
bebiyle musakkafl›k koflulunun bu yönden gerçekleflti¤i kabul edilmeli ve
buralara karfl› aç›lacak tahliye davalar›nda 6570 Say›l› Yasa hükümleri
uygulanmal›d›r.

Böyle bir yaklafl›m 6570 Say›l› Kanunun amac›na, ruhuna ve özüne
de uygun olacakt›r.
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(45) ÖZD‹LEK, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_319.htm 11.03.2007.



Bu nedenlerle, 6570 Say›l› Kanunda ve yeni Türk Borçlar Yasas› Ta-
sar›s›nda46, yukar›da de¤inilen hususlara paralel olarak; aç›k yasal dü-
zenlemeler yap›lmal›d›r. Borçlar Yasas›n›n genellikle sosyo-ekonomik aç›-
dan az geliflmifl bölgeler ve aç›k alanlar, arsalar, araziler üzerindeki hafif
yap›lar›n kiralanmalar›nda söz konusu olan tahliye hükümlerinin; kapa-
l› ticaret merkezlerinin içinde uygulanmas›na hiçbir flekilde izin verilme-
melidir. Bu yönde yap›lacak de¤ifliklikler, ç›kabilecek bütün tereddütleri
ortadan kald›racakt›r. 

Bütün bunlara ek olarak, Anayasan›n “Piyasalar›n Denetimi ve D›fl
Ticaretin Düzenlenmesi” bafll›kl› 167. maddesinin, “Devlet, para, kredi,
sermaye, mal ve hizmet piyasalar›n›n sa¤l›kl› ve düzenli ifllemelerini sa¤-
lay›c› ve gelifltirici tedbirleri al›r; ...” hükmü de, bu do¤rultuda bir düzen-
lemenin yap›lmas›n› gerektirmektedir. Büyük al›flverifl merkezlerinin kar-
fl›s›nda küçük yat›r›mc›lar›, giriflimcileri korumak ve ticari istikrar› sa¤-
lamak sosyal devlet ilkesinin amac›na, ruhuna ve özüne de uygun düfle-
cektir.
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(46) Yeni Türk Borçlar Yasas› Tasar›s›nda, “Konut ve Çat›l› ‹flyeri Kiralar›” tabiri kullan›larak; 6570 Say›l›
Kanunun musakkafl›k unsuruna aç›kl›k getirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ancak, yeni Türk Borçlar Yasas›
Tasar›s›n›n, kanunun konut ve çat›l› iflyeri kiralar› hakk›nda uygulama alan›n› gösteren 338.
maddesinde yukar›da belirtti¤imiz yönde aç›klama getirici bir düzenleme yap›lmal›d›r. 



AMALGAM D‹fi DOLGUSU NEDEN‹YLE 
D‹fi HEK‹M‹N‹N HUKUKSAL SORUMLULU⁄U

Yrd. Doç. Dr. Hasan PETEK*

G‹R‹fi
Gerek sa¤l›k amac›yla, gerekse estetik kayg›larla insanlar a¤›z ve difl

sa¤l›klar›na son y›llarda büyük önem vermeye bafllam›fllard›r. Özellikle
difllerin çürüyen k›s›mlar›na dolgu yap›lmas› da bu kapsamda de¤erlen-
dirilmelidir. Dolgu olarak amalgam dolgu (metal dolgular); porselen si-
manlar, kompozitler (difl renginde dolgular) ve inlaylar (alt›n veya porse-
lenden haz›rlanan döküm dolgular) kullan›lmaktad›r. Fakat amalgam
dolgunun vücuda zarar verdi¤i yönünde birçok habere de rastlan›lmak-
tad›r1. Konunun öncelikle t›bbi/bilimsel boyutu bulunmakla birlikte, or-
taya ç›kan zarar›n ne flekilde tazmin edilece¤i hukukçular› da yak›ndan
ilgilendirmektedir. Bu çal›flmada, öncelikle konu hakk›nda genel bilgi ve-
rilerek, amalgam dolgu lehinde ve aleyhinde kamuoyundaki görüfller ak-
tar›lacak, daha sonra hukukî sorumluluk boyutu incelenecektir2.

I. GENEL OLARAK
Latince “amalgama” kelimesinden türeyen amalgam (Arapça al-mal-

gam: merhem; ‹ngilizce amalgamate: birlefltirmek), en basit tan›m›yla,
çok kuvvetli çözme özelli¤ine sahip olan s›v› c›van›n, bak›r, gümüfl, alt›n
ve alkalimetaller (lityum, sodyum, potasyum vs.) gibi baz› metallerle yap-
t›¤› kar›fl›m› (alafl›m›) ifade etmektedir3.

Difl dolgu maddesi olarak kullan›lan (siyah dolgu veya gümüfl dolgu
olarak da adland›r›lan) amalgam, içinde gümüfl, kalay, az miktarda bak›r
ve çinkodan oluflan tozun s›v› c›vayla kar›flt›r›lmas›yla haz›rlan›r. Kar›fl›-
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(*) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dal›.

(1) Örne¤in Almanya’da 10 y›ldan uzun bir zamand›r, özellikle halk›n daha çok okudu¤u gazetelerde, amalgam
difl dolgusunun sa¤l›¤a zararlar› hakk›nda yaz›lar ç›kmaktad›r (Schinnenburg, Wieland: Besonderheiten
des Arzthaftungsrechtes bei zahnärztlicher Behandlung, MedR 2000, s.187).

(2) Gerek amalgam dolgu hakk›ndaki genel bilgiler ve gerekse lehte ve aleyhte ileri sürülen görüfller, birçok fark-
l› internet sitesinden derlendi¤inden, her biri için ayr›ca kaynak gösterilmemifltir.

(3) Sadece c›van›n de¤il, di¤er tüm metallerin kar›flt›r›lmalar› sonucu elde edilen alafl›mlara da “amalgam” de-
nilir. C›van›nkiler oldukça yayg›n oldu¤undan, genelde c›van›n ismi söylenmeden adland›r›l›r (sodyum amal-
gam, çinko amalgam gibi).



m›n yaklafl›k % 50’sini oluflturan c›va, metalleri birbirine ba¤layarak da-
yan›kl› bir dolgu malzemesi yarat›lmas›n› sa¤lar. Kar›fl›m, difl hekimi ta-
raf›ndan diflte haz›rlanan oyu¤a (kavite) konulur ve dolgu birkaç saatte
sertleflir.

Dünyada 150 y›ldan fazla süredir uygulanmakta olan ve y›lda bir mil-
yardan fazla yap›ld›¤› tahmin edilen amalgam dolgu hakk›nda, özellikle
difl hekimlerince lehte ve aleyhte görüfller ileri sürülmüfltür. Bu görüflle-
ri afla¤›daki flekilde özetlemek mümkündür:

Lehteki Görüfller

• Amalgam dolgunun görünümü estetik olmamakla birlikte, di¤er dol-
gu malzemelerine göre daha k›sa zamanda ve kolay uygulanabilen, çok da-
yan›kl› ve ekonomik bir dolgu maddesidir. Porselen, alt›n ve beyaz dolgular
gibi dolgu malzemeleri hem daha pahal›d›rlar, hem de daha çok zaman ve
dikkat isterler. Ayr›ca alt›n›n d›fl›ndakiler amalgam kadar uzun ömürlü de-
¤ildir. Özellikle  arka difllerde (çi¤neme bas›nc›na dayanabilmesini için) gü-
nümüzde kullan›lan en iyi dolgu maddesi oldu¤u kabul edilmektedir.

• Çok uzun zamand›r devam eden uygulama, amalgam dolgu malze-
mesinin güvenilir, sa¤l›kl› ve dayan›kl› olarak kullan›ld›¤›n›, içeri¤indeki
gümüfl, bak›r, kalay gibi metallerin c›vayla kimyasal reaksiyonlar›n›n
sert, stabil ve güvenli bir yap› oluflturdu¤unu göstermektedir.

• Amalgam dolgudaki c›va miktar› zehirli de¤ildir. C›va di¤er metal-
lerle birleflti¤inde kimyasal yap›s› de¤iflir ve zarars›z hâle gelir. Çi¤neme
ve ö¤ütme sonucunda a¤›zda aç›¤a ç›kan c›va miktar› su, hava ve yiye-
ceklerle al›nan miktardan çok daha azd›r; a¤›zdaki dolgu say›s› ne olur-
sa olsun, ortaya ç›kan toksik zehir hep limitin alt›ndad›r.

• Bütün bilimsel araflt›rmalarla c›van›n zarars›z oldu¤u sonucuna va-
r›lm›flt›r. Amalgamlar söküldü¤ünde c›van›n sebep oldu¤u düflünülen ba-
z› hastal›klar›n iyileflti¤i iddia edilmesine karfl›n, bu konu bilimsel olarak
kan›tlanamam›flt›r4. Amalgam ancak c›vaya alerjisi kesin olarak tespit edi-
lenlerde kullan›lmamal›d›r; zaten bu da çok düflük bir olas›l›kt›r.
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(4) Hamm Eyalet Yüksek Mahkemesinin bir karar›na konu olayda, hastan›n üç difline amalgam dolgu
uygulanm›flt›r. Bir süre sonra hastan›n sa¤l›k durumunda kötüleflme (ilaçlarla tedavi edilen bafl a¤r›s›,
ortopedik ve nörolojik tedavi gerektiren s›rt ve boyun a¤r›lar›) bafllam›fl; yap›lan tedaviler bir sonuç
vermemifltir. Daha sonra bir sinir doktoru taraf›ndan da, ilaçla tedaviye bafllanm›fl; yap›lan bir testte
hastan›n tükürü¤ünde önemli miktarda c›va tespit edildi¤inden, buna sebep oldu¤u düflünülen amalgam
dolgular sökülmüfltür. Ayn› zamanda hastan›n sinir doktoru nezaretindeki tedavisi de devam etmifltir. K›sa
bir süre sonra hastan›n rahats›zl›klar› ortadan kalkm›fl ve yine çal›flmaya bafllam›flt›r. Hastan›n, amalgam
üreticisine karfl› açt›¤› tazminat davas›nda, mahkeme, öncelikle hastada kullan›lan dolgular›n daval›
taraf›ndan üretilen dolgulardan oldu¤unun ve bu dolgu malzemesinin (sa¤l›¤a zarar verecek derecede) hatal›
oldu¤unun davac› taraf›ndan ispatlanmas› gerekti¤ini ortaya koymufltur. Davac›ya uygulanan dolgular
daval› taraf›ndan üretilmifl olsa bile, bu dolgular›n davac›n›n rahats›zl›klar›na sebep oldu¤u (flikâyetlerinin
sadece amalgam dolgudan kaynakland›¤›) bilimsel olarak ispatlanamam›flt›r; dolgular›n sökülmesinden
sonra rahats›zl›klar›n›n ortadan kalkmas›n›n da, tek bafl›na dolgular›n davac›n›n sa¤l›¤›na zarar verdi¤ini
ispat edemeyece¤i belirtilmifltir. Çünkü amalgam dolgular›n sökülmesinden sonra da, sinir doktoru
taraf›ndan tedaviye devam edilmifltir. Davac›n›n, sa¤l›¤›nda meydana gelen zarara amalgam dolgunun
sebep oldu¤unu (nedensellik ba¤›n›) ispatlayamamas› sebebiyle, üreticiye karfl› açt›¤› dava reddedilmifltir
(VersR 2002, s.312). Ayr›ca bkz. LG Augsburg, VersR 1994, s.1478.



• Amalgam dolguya karfl› yürütülen kampanya, kompozit dolgu mad-
delerine daha genifl bir pazar yaratma çabas› içinde olan büyük flirketler-
ce organize edilmektedir. Maliyeti daha düflük olan ve yap›ld›ktan sonra
nerdeyse ömür boyu hiçbir sorun ç›karmayan amalgam dolgu yerine, k›-
sa bir süre içerisinde mikros›z›nt› veya afl›nma nedeniyle de¤ifltirilecek
kompozit dolgular›n kullan›lmas›, bu flirketlerin kazanç elde etmesini
sa¤layacakt›r.

• Amalgam dolgu maddesi, sadece sertleflme s›ras›nda c›va buhar›
ortaya ç›kar›r ve bu buhar, genelde ona uzun süre maruz kalan difl he-
kimleri için tehlikelidir. Hastan›n ald›¤› dozda c›vay› normal insanlar, fle-
hir yaflam›nda egzoz gazlar›ndan birkaç misli olarak almaktad›rlar. Örne-
¤in fabrika at›klar›yla kirlenen sularda avlanan bal›klardan veya midye-
lerden, insan vücuduna amalgam dolgudakinden çok daha tehlikeli doz-
da c›va geçmektedir. Günlük hayatta kullan›lan makyaj malzemelerinde,
el kremlerinde bile amalgam dolgudakinden daha fazla c›va vard›r.

• ABD ve Portekiz’de yap›lan araflt›rmalar, difl dolgusunda kullan›lan
c›van›n çocuklar›n zihinsel geliflimini olumsuz yönde etkilemedi¤ini, di¤er
insanlarda da nörolojik ya da böbrek sorunlar›na yol açmad›¤›n› ortaya
koymufltur.

• Bilimsel yay›nlarda, amalgam›n alerjik olmas›ndan daha ciddi bir
yan etkisi rapor edilmemifltir. Alerji olgular› da, 150 y›lda 100 olguyu geç-
memektedir.

• Amalgam dolgular›n sökülmesiyle multiple skleroz rahats›zl›¤›n›n
iyiye gitmesi veya amalgam›n arthritis (eklem romatizmas›), Alzheimer gi-
bi rahats›zl›klara neden oldu¤u gibi iddialar da tamamen gerçek d›fl›d›r
ve bilimsel bir dayana¤› bulunmamaktad›r.

Aleyhteki Görüfller

• Amalgam dolgu yap›l›rken maddenin solunmas› ya da do¤rudan
parçalar›n›n yutulmas›, dolgunun de¤istirilmesi gerekti¤inde eski dolgu-
nun difl hekimi tarafindan parçalan›rken veya dolgu yap›ld›ktan sonra
zamanla afl›nan dolgunun yemek yerken ufalanarak yutulmas› (önce sin-
dirim sistemine sonra da kana kar›flmas›) ya da tükürük yollar›yla c›va
insan vücuduna girmektedir.

• Nas›l uranyum, plutonyum gibi toksik radyoaktif elementler az
miktarda bile olsa tehlikeliyse, c›va gibi son derece toksik bir maddeyi her
gün ufak dozlarda almak da, insan› yavafl yavafl ve sinsi bir flekilde ze-
hirlemektedir. Her dolgunun günde yaklafl›k 10 mikrogram c›va sald›¤›
bilinmektedir. 

• Amalgam dolgusu olan insanlar üzerinde yap›lan otopsi çal›flmala-
r›nda, vücut içerisindeki c›van›n beyin, mide, barsaklar, karaci¤er, böb-
rekler ve difl etlerinde birikti¤i tespit edilmifltir. Kiflinin a¤z›ndaki dolgu
say›s› fazlaysa, o oranda fazla c›va bulunmufltur.
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• Hayvan deneyleri göstermifltir ki, c›va çok h›zl› bir flekilde vücuda
yay›larak hassas organlar› olumsuz etkileyebilmektedir. Kanadal› bilim
adamlar›n›n koyunlar ve maymunlarda yapm›fl olduklar› amalgam dolgu-
lardan yaklafl›k 1 ay sonra mide, barsaklar, böbrekler ve difl etlerinde c›-
va birikimlerine rastlanm›fl ve koyunlarda böbrek fonksiyonlar› % 50 ora-
n›nda yavafllam›flt›r.

• Amalgam dolgudaki c›va temel olarak, beyindeki sinir hücrelerine
zarar vererek sinir sistemine etki eder. Sinirlilik, bafl dönmesi, bafl a¤r›-
s›, halsizlik, k›s›rl›k, böbrek rahats›zl›klar›, haf›za kayb›, uykusuzluk ve
depresyon, saç dökülmesi, romatizma ve eklem iltihab›, ifltahs›zl›k, s›k
s›k gribal enfeksiyonlara yakalanma, sinüzit komplikasyonu fleklinde nö-
rolojik semptomlara yol açar; a¤›z tad›n› de¤ifltirdi¤i için damak tad›n› da
etkiler. 

• fiikâyetleri bulunan hastalar›n, amalgam dolgular›n›n ç›kart›lma-
s›ndan sonraki ilk 1 y›l içerisinde, flikâyetlerinin büyük ço¤unlu¤u (% 83)
ortadan kalkm›flt›r

• Alzheimer hastal›¤› oluflmas›nda önemli rol oynamaktad›r. Alzhei-
mer rahats›zl›¤›n›n nedeninin % 80 oran›nda amalgam dolgular olabile-
ce¤i tahmin edilmektedir.

• Parkinson ve MS hastal›¤›na amalgam dolgular›n sebep olup olma-
d›¤› konusundaki araflt›rmalar devam etmektedir.

• Hamile bayanlar›n amalgam dolgular›, do¤acak çocuklar›na da za-
rar vermektedir; annenin vücudundaki c›va, plasentadan cenine geçmek-
te ve ceninin beynine ulaflmaktad›r. Hamile koyunlara amalgam dolgu
yap›ld›ktan 48 saat sonra c›van›n plasentaya geçti¤ini kan›tlayan bilim-
sel çal›flmalar mevcuttur. Annenin amalgam dolgusundaki c›va, do¤um-
dan sonra da anne sütü yoluyla çocu¤a geçmektedir.

II. B‹L‹MSEL DE⁄ERLEND‹RME

Yukar›da da görüldü¤ü üzere, amalgam difl dolgusu kullan›lma-
s›/kullan›lmamas› yönündeki tart›flmalarda, ciddi iddialar ortaya at›l-
maktad›r. Baz›lar›, içerisinde c›va olan bir maddenin vücut içerisinde
(hem de a¤›zda) kesinlikle bir zarara sebep olaca¤›n›, hatta hamile kifliler-
de cenin üzerinde de etkili olaca¤›n› düflünüp, amalgam dolguya karfl›
cephe almaktad›r. Amalgam›n zararl› etkilerinin flu ana kadar kesin ola-
rak ispatlanamam›fl olmas›, amalgam lehine söylenenlerin de hemen ka-
bul edilmesini sa¤lamamaktad›r. Bu sebeple, önce konunun k›saca bilim-
sel de¤erlendirilmesi yap›lmal›, zarar gördü¤ünü iddia edenler karfl›s›nda
difl hekiminin hukukî sorumlulu¤u daha sonra incelenmelidir5.
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(5) Çal›flmam›zda amalgam difl dolgusu üreticisinin sorumlulu¤una de¤inilmeyecektir. Amalgam difl
dolgusu, ilaç olarak kabul edilmelidir. Türk Hukukunda 1262 say›l› ‹spençiyari ve T›bbi Müstahzarlar
Kanunu (RG., 26.5.1928, S.898), ilaçlarla ilgili konular› düzenlemektedir; fakat bu Kanunda ilaç
üreticisinin sorumlulu¤una iliflkin hiçbir düzenleme bulunmamaktad›r. Asl›nda Türk Hukukunda,



Toksikologlar, c›van›n vücutta yeri olmad›¤›n› (bulunmamas› gerekti-
¤ini) her zaman belirtmektedir. Difllerde dolgu maddesi olarak kullan›lan
amalgam içerisinde bulunan c›va (örne¤in yemeklerin a¤›zdaki sindirimi,
difl g›c›rdatmas›, s›cak veya asitli yiyeceklerin a¤›z yoluyla al›nmas› esna-
s›nda) c›va buharlar› oluflturmakta ve bu c›va buharlar› solunum yoluy-
la vücuda geçmektedir. Sindirim yoluyla ba¤›rsaklara ulaflan c›va, ba¤›r-
saklar taraf›ndan hiçbir zaman kabul edilmemekte, vücuttan d›flar› at›l-
maktad›r. Fakat a¤›zda oluflan c›va buharlar›n›n solunum yoluyla ci¤er-
lere kadar gitmesi büyük tehlike yaratmaktad›r. C›va buharlar› akci¤er
yoluyla sinir ve hücre zehiri olarak kana kar›flmakta, böylece di¤er organ-
lara, hatta beyine kadar ulaflarak zehirlenmelere yol açabilmektedir. Kon-
santrasyonu çok az da olsa, amalgam dolgu maddelerinde bulunan c›va,
bak›r ve çinko vücuda yay›larak tehlike oluflturabilmektedir. Ancak difl
hekimleri böyle bir tehlikeyi genellikle ciddi görmediklerinden, hastalar›-
na aç›klamamaktad›r. Toksikologlar ise, amalgam zehirlenmelere karfl›
toplumu devaml› uyarmakta, hatta difllerde dolgu maddeleri olarak a¤›r
metallerin kullan›lmas›n›n yasak edilmesini de istemektedir6.

Hemen belirtilmelidir ki, amalgam dolgu konusunda tüm dünyada
benzer tart›flmalar yaflanmas›na ra¤men, hâlen en çok kullan›lan dolgu
malzemesi olma niteli¤ini de korumaktad›r. Hakk›nda zararl› etkileri bu-
lundu¤u yönünde iddialar olmas›na karfl›n, kendisine alternatif olabile-
cek baflka bir dolgu maddesi bulunamam›flt›r. En büyük alternatifi olan
kompozit dolgunun da olumsuz yönleri mevcuttur7. Bununla birlikte, ka-
muoyunda amalgam dolgu hakk›ndaki olumsuz görüfllerin etkisiyle, res-
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5. dipnot devam›: üreticinin sorumlulu¤una iliflkin özel bir kanun da mevcut de¤ildir. 4077 say›l› Tüketicinin Korun-

mas› Hakk›nda Kanun’da (RG., 8.3.1995, S.22221), tüketicinin korunmas› bak›m›ndan üreticinin so-
rumlulu¤u düzenlenmeye çal›fl›lm›flt›r; fakat konunun ayr›nt›lar›, Ay›pl› Mal›n Neden Oldu¤u Zarar-
lardan Sorumluluk Hakk›nda Yönetmelik’te (RG., 13.6.2003, S.25137) düzenlenmifltir. Sorumlulu¤un
flartlar›n›n bir yönetmelikle düzenlenmesi, özellikle kusursuz bir sorumluluk getirilmesi mümkün ol-
mad›¤›ndan, -yönetmelik hükümlerine ra¤men- üreticinin sorumlulu¤unun kusursuz bir sorumluluk
oldu¤unu kabul etmek mümkün de¤ildir. Bu sebeple hukukumuzda üretici, genel haks›z fiil sorumlu-
lu¤u esaslar›na göre (BK.m.41 vd.) sorumlu tutulabilir. Hukuka ayk›r› fiil, kusur, zarar ve nedensel-
lik ba¤›, üreticinin sorumlu tutulabilmesi için bulunmas› zorunlu unsurlard›r. Günümüzün t›bbi veri-
lerine göre amalgam dolgunun bir zarara sebep oldu¤u kesin bir flekilde ispatlanamad›¤›ndan, so-
rumlulu¤un unsurlar› eksik olacak ve üreticiye karfl› aç›lan tazminat davalar› sonuçsuz kalacakt›r
(Bu konuda Alman Hukukundan baz› örnekler için bkz. OLG Hamm, VersR 2002, s.312; LG Augs-
burg, VersR 1994, s.1478). Bununla birlikte, amalgam üreticisinin, kullan›c›lara karfl› gerekli uyar›
yükümlülüklerini yerine getirmemesi, hastan›n serbestçe karar verebilece¤i flekilde aç›klama yapma-
mas› sebebiyle, en az›ndan amalgam dolgunun baflka bir dolguyla de¤ifltirilmesi masraflar›n› ve has-
tan›n manevî zarar›n› tazmin etmesi gerekti¤i kabul edilmelidir.

(6) Pehlivan, Mustafa / Pehlivan, Erol / Özler, Mehmet Ali: ‹nsan Sa¤l›¤› Üzerine C›va ve C›va Bile-
fliklerinin Etkisi, Çevre Dergisi 1993/8, s.34 (http://www.ekolojidergisi.com.tr/resimler/8-6.pdf).

(7) Schinnenburg, s.187. Kompozit (difl renginde) dolgular›n en büyük avantaj›, estetik olmalar›d›r. Ay-
r›ca bu dolgular difllere iyice ba¤land›¤› için difl dokular›n› destekler, k›r›lmalar› ve s›cakl›k geçmesi-
ni engeller. Kompozitler, yaln›zca çürükleri restore etmek için de¤il, difllerin rengini ve biçimini de¤ifl-
tirerek kozmetik etkileri için de kullan›labilmektedir. En önemli dezavantaj›, ifllem sonras› duyarl›l›k-
lar›n olmas›d›r. Dolgular›n renkleri, kahve, çay gibi boyay›c› yiyeceklerle de hafifçe de¤iflebilmekte-
dir. Pahal› olmalar›, amalgam dolguya göre daha k›sa süre dayanmalar›, hastaya daha uzun süre-
de uygulanabilmeleri de di¤er dezavantajlar›d›r.



mî makamlarca baz› önlemlerin al›nd›¤› görülmektedir. Örne¤in Alman-
ya’da Federal Sa¤l›k Dairesi ile Federal ‹laç ve T›bbi Ürünler Entitüsü,
alerjisi olanlar ile böbrek rahats›zl›¤› olanlarda bu tür dolgunun kullan›l-
mamas›n› tavsiye etmifltir. Alt› yafl›n alt›ndaki çocuklarda amalgam dol-
gu kullan›lmas› genel olarak yasaklanmam›fl olmakla birlikte, amalgam
tedavisinin gerekli olup olmad›¤› konusunda özel bir dikkat gösterilmesi,
özellikle üç yafl›n alt›ndaki çocuklarda buna azami dikkat edilmesi gerek-
ti¤i belirtilmektedir. Benzer endiflelerle -her ne kadar günümüz t›p bilimi-
nin verilerine göre, amalgam dolgunun gerek anneye ve gerekse anne kar-
n›ndaki cenine herhangi bir zarar› oldu¤u yönünde kesin bilgiler bulun-
masa da-, hamile kiflilerde de gerekli olmad›¤› sürece amalgam dolgudan
kaç›n›lmas› gerekti¤i ifade edilmektedir8.

Görüldü¤ü gibi Almanya’da, tedbiren amalgam dolgunun baz› kifliler-
de kullan›lmamas› resmî makamlarca tavsiye edilmektedir. Amalgam dol-
gunun bu kiflilerde kullan›lmamas›na yönelik bir yasak bulunmamas›9,
bu dolgu malzemesi aleyhine flimdilik herhangi bir bilimsel verinin bu-
lunmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Fakat gelece¤e yönelik endifleler,
en az›ndan baz› riskli gruplarda önlem al›nmas›n› gerektirmektedir. 

Gerçekten de amalgam dolgudan uzak durulmas› yönündeki tüm id-
dialara ra¤men, flu ana kadarki bilimsel veriler amalgam dolgunun ya-
saklanmas›na yeterli flekilde sa¤l›¤a zararl› etkileri oldu¤unu ortaya ko-
yamamaktad›r10. Baz› Alman mahkeme kararlar›nda dile getirilen “sa¤l›-
¤a zararl› etkileri olabilece¤i” yönündeki görüfller, bilim dünyas›nda flüp-
heyle karfl›lanmaktad›r. Amalgam dolgunun, di¤er dolgu malzemelerine
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(8) Pfeffer, Helmut / Kurz, Peter: Die rechtliche Situation für den Zahnarzt bei der Verwendung von
Amalgam, MedR 2001, s.235-236; Schinnenburg, s.187; OLG Koblenz, NJW 1999, s.3420. Ayr›ca
bkz. Will, Christoph / Reinhold, Andreas / Schwandt, Peter / Wartensleben, Herbert: Amal-
gam und Arzthaftung, RPG 1996, s.66 vd.

(9) Almanya’da bütün amalgam dolgu türlerinin kullan›lmas› tamamen yasaklanmam›fl olmakla birlik-
te, 1992 y›l›n›n Mart ay›ndan beri, Gamma 2- ihtiva eden amalgam dolgular›n›n kullan›lmas›, Alman
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yasaklanm›flt›r. Gamma 2- tafl›mayan amalgamlar, Gamma 2- içeren
amalgamlara göre daha az konsantrasyonda vücuda c›va verirler. Ülkemizde ise hâlâ Gamma 2- ih-
tiva eden amalgamlar difllerde dolgu maddesi olarak kullan›lmaktad›r (Pehlivan/Pehlivan/Özler,
s.35).

(10) Yap›lan çok genifl kapsaml› araflt›rmalarda, amalgam dolgu aleyhine somut sonuçlara ulafl›lamam›fl-
t›r. Tüm dünya çap›nda ise, sadece 37 olayda, amalgam alerjisi sebebiyle hastalar›n zarar gördü¤ü
(vücutlar›nda k›zar›kl›klar ve kabar›kl›klar olufltu¤u, kafl›nt›ya sebebiyet verdi¤i) tespit edilmifltir
(Schinnenburg, s.187).

Yap›lan araflt›rmalarda, difllerinde amalgam dolgu bulunan hastalar›n teneffüs etti¤i havada, kontrol
gruplar›na göre daha yüksek c›va oran› tespit edilmifltir. Sak›z çi¤neme veya difl f›rçalamadan sonra
teneffüs edilen havada ve tükürükte bu oran artmaktad›r. Amalgam dolgulardan çözülen c›va mik-
tarlar› de¤iflik yöntemlerle birçok araflt›rmac› taraf›ndan ölçülmüfltür. Okabe, Oyama ve Habu l cm2
amalgamdan bir haftada flalin içinde çözülen c›va miktar›n›, günlük yiyecek ve içeceklerle al›nan doz-
dan daha düflük bulmufllard›r. A¤›z içinde 12 veya daha fazla amalgam dolgu bulunan bireylerde
amalgamdan al›nan günlük c›va dozu, yiyecek ve içecekler yoluyla al›nan civan›n ancak % 10?u ka-
dard›r. A¤›zda 20 amalgam dolgu yüzeyi bulunan bireylerde günlük 18 mikrogram-c›va çözüldü¤ü
belirtilmektedir. (Uluslararas› Sa¤l›k Kuruluflu’nun c›va için belirledi¤i tolerans s›n›r›, günlük 43 mik-
rogramd›r) (Pehlivan/Pehlivan/Özler, s.34).



göre daha iyi veya zararl› oldu¤u yönünde ciddi veriler bulunmamaktad›r;
her malzemenin yararl› ve zararl› yönleri bulundu¤undan, böyle bir kar-
fl›laflt›rma yap›lmas› mümkün olmad›¤› gibi, do¤ru da de¤ildir. Dünya
Sa¤l›k Örgütü (WHO) ve Dünya Diflçiler Birli¤i de (FDI) benzer yönde aç›k-
lamalar yaparak, amalgam dolgunun, di¤er dolgu malzemeleri gibi yan
etkileri ve tehlikeleri oldu¤unu, fakat bunlar›n di¤erlerinden daha fazla
olmad›¤›n› belirtmifltir11.

III. HUKUKÎ DE⁄ERLEND‹RME

A) D‹fi HEK‹M‹ ‹LE HASTA ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹N‹N HUKUKÎ N‹-
TEL‹⁄‹

Hukukumuzda ne hekimin, ne de difl hekiminin sorumlulu¤una ait
özel bir düzenleme bulunmaktad›r. Hekimlerin sorumlulu¤unda oldu¤u
gibi, difl hekimlerinin sorumlulu¤unda ortaya ç›kan hukukî uyuflmazl›k-
lar da, Borçlar Hukukunun genel nitelikteki hükümleriyle çözümlenme-
ye çal›fl›lmaktad›r. Buna göre, difl hekimi ile hasta aras›nda önceden ku-
rulmufl geçerli bir sözleflme bulunuyorsa, sorumluluk için bu sözleflmeye
iliflkin kanunî düzenlemeler (ve Borçlar Kanununun 96 ve devam› mad-
deleri); böyle bir sözleflmesel iliflki bulunmamas› durumunda ise, Borçlar
Kanununun haks›z fiile iliflkin 41 ve devam› maddeleri uygulama alan›
bulur.

Difl tedavisine bafllanmadan önce, difl hekimi ile hastan›n ayr›nt›l› bir
flekilde görüflmesi ve aralar›nda bir sözleflme iliflkisinin kurulmas›12 iflin
do¤as› gere¤i oldu¤undan, bu tedaviden kaynaklanan uyuflmazl›klar
haks›z fiile göre de¤il, sözleflmeye ayk›r›l›k esaslar›na göre çözümlenmeli-
dir.

Türk Hukukunda, hekim ile hasta aras›nda kurulan sözleflmenin hu-
kukî niteli¤i hakk›nda birçok görüfl bulunmakla birlikte, bu sözleflmenin
vekâlet sözleflmesi oldu¤u gerek ö¤retide gerekse mahkeme kararlar›nda
bask›n olarak kabul edilmektedir13.

Bununla birlikte, difl hekimi ile hastas› aras›ndaki sözleflme, farkl›
bir de¤erlendirmeyi gerekli k›lmaktad›r. Gerçekten de, difl hekimlerinin
yapt›¤› tedavi, bir sonuç yaratmaya yönelik olarak görülebilir; bu aç›dan
bak›ld›¤›nda, Borçlar Kanunumuzda düzenlenen eser sözleflmesi niteli-
¤inde kabul edilmelidir. Çünkü difl hekimi, difl çekme, difl tafllar›n› temiz-
leme, dolgu yapma, protez difl yapma fleklinde baz› sonuçlar› yükümlen-
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(11) Pfeffer/Kurz, s.236; Will/Reinhold/Schwandt/Wartensleben, s.68.

(12) Difl hekimi ile hasta aras›ndaki sözleflme herhangi bir flekle ba¤l› olmad›¤›ndan, aç›k veya z›mnî,
yaz›l› veya sözlü olabilir.

(13) Bu görüfller için bkz. Ayan, Mehmet: T›bbî Müdahalelerden Do¤an Hukukî Sorumluluk, Ankara
1991, s.51 vd. Vekâlet sözleflmesinde, bir fleyin (eserin veya sonucun) meydana getirilmesi de¤il,
belirli bir do¤rultuda çal›flma (hastaya sa¤l›¤›n› kazand›r›c› yönde özenle çal›flma) borcu
yüklenilmektedir; vekil, sonucun arzu edilen gibi gerçekleflmemesinden -kusuru bulunmad›¤› sürece-



mektedir. Fakat, difl tedavisinin baflar›yla sonuçlanmas›n›n niteli¤i bak›-
m›ndan objektif olarak taahhüt edilmeye elveriflli olmamas› ve eser söz-
leflmesinin eserin teslimi ile muayenesine iliflkin hükümlerinin uygulan-
mas›na olanak tan›mamas›, difl tedavisinin eser sözleflmesine konu olufl-
turamayaca¤›, vekâlet sözleflmesi say›lmas› gerekti¤i de kabul edilebilir14.

Bizce, difl tedavisinde, bir eser meydana getirilmesi veya bir sonucun
taahhüt edilmesi mümkünse, eser sözleflmesi hükümlerine göre de¤er-
lendirilmelidir; çünkü t›p biliminin ve uygulamada yararlan›lan teknik
araçlar›n geliflmesi, difl hekiminin baz› müdahalelerde sonucu taahhüt
edebilmesine de olanak sa¤lam›flt›r. Bu tür müdahalelerde eser sözleflme-
sine dayanmak, hastan›n haklar›n› daha kolay koruyabilece¤i ay›ba kar-
fl› tekeffül hükümlerinin uygulanmas›n› sa¤lar; böylece, hastan›n tazmi-
nat talebinden baflka, onar›m, sözleflmeden dönme ve bedelin indirilmesi
gibi seçimlik haklar› do¤ar. Di¤er (sonucun garanti edilemeyece¤i) müda-
halelerde ise, vekâlet sözleflmesi hükümleri uygulanmal›d›r15. E¤er difl he-
kimi taraf›ndan yürütülen tedavide, k›smen eser sözleflmesi k›smen de
vekâlet sözleflmesi unsurlar› bulunmaktaysa (örne¤in tedavi ve protez ya-
p›m› bir arada borçlan›lm›flsa), sözleflmeye vekâlet sözleflmesi hükümleri
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(14) Tando¤an’a göre, “Her fleyden önce, maddî olmayan bir sonuç, ancak mahiyeti bak›m›ndan bir
çal›flma sonucu olarak vaad edilmeye elveriflli oldu¤u takdirde bir istisna sözleflmesinin konusunu
oluflturabilir. Bir ö¤retim, dava veya tedavide belli baflar›l› bir sonuca eriflilmesi, bu husus mahiyeti
gere¤i tart›lamayan ve yükümlülük alt›na girenin gücü d›fl›nda kalan faktörlere ba¤l› oldu¤undan,
gerçeklefltirilece¤inin önceden yükümlenilebilmesine elveriflli (versprechbar) de¤ildir. Bu yüzden özel
bir ö¤retim sözleflmesi, difllerin veya bir hastal›¤›n tedavisine, cerrahî bir ameliyata, hatta vücudun
sa¤l›¤a kavuflturulmas› ile ilgili olmayan bir estetik ameliyata iliflkin sözleflmeler istisna sözleflmesi
olarak nitelendirilemezler. Estetik ameliyat s›n›rda kalan bir hâl olmakla birlikte, onda da cerrahî
müdahalenin yüksek kiflisel karakteri ve taraflar aras›ndaki belirgin güven iliflkisi dolay›s›yla
vekâlet hükümleri uygulanmal›d›r.” (Tando¤an, Halûk: Borçlar Hukuku Özel Borç ‹liflkileri, C.2, 4.
Bask›, ‹stanbul 1989, s.21).

(15) Bir Yarg›tay karar›nda da benzer sonuca ulafl›lmaktad›r: “Eser (istisna) sözleflmelerinde, sadece bir
hizmette bulunmak de¤il, ayn› zamanda “eser” denilen olumlu-olumsuz bir sonucun taahhüdü
sözkonusudur. Sonuç gerçekleflmezse zarardan yüklenici sorumlu olur.

2- Bir hasta ile onu tedavi eden doktor ve bir avukat ile onun müvekkili aras›ndaki iliflki, vekâlet
sözleflmesinin konusunu oluflturur. Doktor, hastas›na t›bbî yard›mda ve avukat da hukukî yard›mda
bulunmay› taahhüt ederler; ancak, hastay› iyilefltirme ve davay› kazanma gibi bir sonucun
taahhüdü, vekâlet sözleflmesinde söz konusu olamaz. Hasta ölse veya dava kaybedilse dahi t›bbî
yard›mda bulunan doktor ile hukukî yard›mda bulunan avukat yapt›klar› yard›m›n karfl›l›¤› olan
ücret hak kazan›rlar ve kusurlar› d›fl›nda sorumlu olamazlar.

Eser (istisna) sözleflmelerinde ise, sadece bir hizmette bulunmak de¤il, ayn› zamanda eser denilen
olumlu-olumsuz bir sonucun taahhüdü söz konusudur. Sonuç gerçekleflmezse, meydana gelen
zarardan yüklenici sorumlu olur.

Bir difl doktorunun, kanal tedavisi de¤il de, takma difl yapmas› (protez) ifli ve bir cerrah›n
tedavi de¤il de güzellik amac›yla insan vücudu üzerindeki t›bbî müdahalesi (olay›m›zda oldu¤u gibi)
ifli, BK.n›n 355 ve devam› maddelerinde düzenlenmifl bulunan istisna (eser) sözleflmesinin
konusunu oluflturur.” 15.HD., 3.11.1999, 4007/3868 (YKD., 2000/5, s.723-724).

Görüldü¤ü gibi Yarg›tay, sonucun garanti edilebildi¤i ve bir eser ortaya konuldu¤u (takma difl
yap›lmas› -protez) hâllerde eser sözleflmesi, sonucun taahhüt edilmeyip sadece tedavinin üstlenildi¤i
(kanal tedavisi gibi) hâllerse ise vekâlet sözleflmesi bulundu¤u fikrindedir. Bu görüflten hareketle,
kanaatimizce, amalgam dolgu yap›lmas›, bir sonuç garanti edildi¤i ve difl hekimi el becerisini de
ortaya koyarak (bir bak›ma sanatç› gibi) bir eser yaratt›¤› için, eser sözleflmesi olarak
nitelendirilmelidir.



uygulanmal›d›r. Çünkü böyle bir sözleflmede as›l edim hastal›¤›n tedavi-
si olup, protez, bu amac›n elde edilmesi bak›m›ndan bir araç niteli¤inde-
dir. Bu sebeple, protez yap›m›na iliflkin edime de, as›l edimin tâbi oldu¤u
hükümler uygulanmal›d›r16.

Alman Hukukunda, difl hekimi ile hasta aras›ndaki hukukî iliflki,
hizmet sözleflmesi olarak nitelendirilmektedir17. Bu iliflkinin vekalet söz-
leflmesi olarak nitelendirilmemesi, - Türk Hukukundan farkl› olarak- Al-
man Hukukunda vekalet sözleflmesinin ancak ivazs›z olabilmesi yüzün-
dendir; bu sebeple, ivazl› olmas› gereken hizmet sözleflmesi niteli¤inde
görülmektedir. Difl protezi yap›lmas›, dolgu yap›lmas› veya difl tafl› temiz-
lenmesi gibi faaliyetler olsa bile, eser sözleflmesi olarak de¤erlendirilme-
mektedir. Çünkü bu hâllerde de, difl hekimi bir sonucu garanti etmemek-
tedir; difl hekiminin hâkimiyet alan› d›fl›ndaki insan vücudunun herhan-
gi bir reaksiyonu, yap›lan tedavinin baflar›l› sonuçlanmas›n› engelleyebi-
lir18. Sözleflme iliflkisinin hizmet sözleflmesi olarak nitelendirilmesi, teda-
vinin herhangi bir nedenle baflar›ya ulaflmamas› hâlinde, difl hekiminin
bir sonucu ortaya koydu¤unu ispatlayarak sorumluluktan kurtulmas›n›
da engeller. Alman Federal Mahkemesi de, difl protezi yap›lmas›na yöne-
lik iliflkiyi, hizmet sözleflmesi olarak nitelendirmifltir. Difl hekimi bu hâl-
de, protez yap›lan difli kurtarmay› garanti etmemekte, difl hekimli¤inin
genel kabul görmüfl bilimsel esaslar›na uymay› ve uygun malzeme kul-
lanmay› taahhüt etmektedir19. 
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(16) Bu konudaki di¤er görüfller için bkz. Ayan, s.52-53. Örne¤in Tando¤an (s.72), bu tür sözleflmelerin,
kanunun çeflitli sözleflme tiplerinde öngördü¤ü unsurlar›n kanunun öngörmedi¤i bir tarzda bir araya
gelmesiyle oluflan karma sözleflmelerden, kombine akitlere dâhil oldu¤u görüflündedir. Bu sözleflme
türünde, taraflardan birinin edimi birden fazla sözleflmeye iliflkin hükümler içermekte, di¤er taraf ise
sadece bir edim (genellikle para ödemeyi) yükümlenmektedir. Bu sözleflmelerden kaynaklanan
uyuflmazl›klar›n nas›l çözümlenece¤ine iliflkin farkl› görüfller bulunmakla birlikte, genel olarak kabul
edilen, yaratma (k›yas) kuram›n› uygulayarak sorunun çözümlenmesidir. Bu kurama göre, karma
sözleflmeler kanunla düzenlenmedi¤i için bu sözleflmelere herhangi bir kanun hükmü do¤rudan de¤il,
k›yasen uygulanmal›d›r. Hâkim, gerekti¤inde taraf iradelerine ve menfaatlerine göre çeflitli tiplere ait
unsurlar› ba¤daflt›rmal›, gerekti¤inde sadece bir tipe ait unsurlar uygulanmal› ya da genel hükümlere
baflvurulmal›; bu flekilde sonuca var›lamazsa, kendisi Medenî Kanunun 1. maddesine göre kural
koymal›d›r. Bu konuda bkz. Tando¤an, Halûk: Borçlar Hukuku Özel Borç ‹liflkileri, C.I/1, 6. Bask›,
‹stanbul 1990, s.69 vd.

(17) Könning, Angela: Zur Rechtsnatur des Zahnarztvertrages, VersR 1989, s.223 vd.; Deutsch, Erwin:
Die Haftung des Zahnarztes bei der zahnärztlichen Behandlung, VersR 1983, s.994; Schinnenburg,
s.185; Deutsch, Erwin / Spickhof, Anderas: Medizinrecht, 5. Auflage, Berlin 2003, s.178, kn.281;
BGH, VersR 1975, s.347; LG Karlsruhe, NJW-RR 1996, s.755.

(18) Difl hekimi ile difl teknisyeni (laboratuar) aras›nda ise, eser sözleflmesi mevcuttur. Çünkü difl
teknisyeni aralar›ndaki iliflkiye göre, uygun flekildeki sonucu (protezi) difl hekimine teslim etme borcu
alt›ndad›r. Hasta ile difl teknisyeni aras›nda herhangi bir sözleflme iliflkisi bulunmamaktad›r; ancak,
difl hekimi ile difl teknisyeni aras›ndaki sözleflmeden, üçüncü kifliyi koruyucu etkili sözleflme
kapsam›nda, hastan›n da taleplerde bulunmas› mümkün olabilir. Fakat hastan›n do¤rudan difl
teknisyenine baflvurmas› yerine, difl hekimine karfl›, protezin teknik (protezin türü ve büyüklü¤ü,
içeri¤i, rengi vs.) aç›dan hatal› imali sebebiyle eser sözleflmesi hükümlerine göre talepte bulunmas›
daha uygundur (Schinnenburg, s.186); Könning, s.229; Deutsch, s.994; Deutsch/Spickhof,
s.179, kn.281. Ayr›ca bkz. BGH, VersR 1975, s.347; LG Karlsruhe, NJW-RR 1996, s.755).

(19) BGH, VersR 1975, s.347-348. Benzer bir karar için bkz. LG Karlsruhe, NJW-RR 1996, s.755 vd.



B) AMALGAM DOLGU SEBEB‹YLE HUKUKÎ SORUMLULUK
Difl hekimi ile hasta aras›ndaki iliflkiden, amalgam dolgu kullan›lma-

s› sebebiyle difl hekimi aleyhine bir sorumlulu¤un do¤abilmesi için, difl
hekiminin sözleflmeye ayk›r› kusurlu bir davran›fl›n›n bulunmas›, bunun
sonucunda hastan›n bir zarara u¤ramas› ve davran›fl ile zarar aras›nda
uygun nedensellik ba¤›n›n olmas› koflulunun gerçekleflmesi gerekir.

Bu konuda Türk mahkeme kararlar›na yans›yan bir karar henüz bu-
lunmamakla birlikte, Alman Hukukunda difl hekimleri, -bilimsel bir kesin-
lik bulunmamas›na ra¤men-hastalar›n›n difllerine uygulad›klar› amalgam
dolgunun sebep olabilece¤i (veya sebep oldu¤u iddia edilen) zararlar yüzün-
den maddî ve manevî tazminat talepleriyle karfl› karfl›yad›r. Almanya’da bu
konuda baz› davalar da aç›lmas›na karfl›n, hepsi reddedilmifltir20.

Bu davalarda mahkemeler öncelikle, amalgam dolgu kullan›lmas›n›n
bir tedavi hatas› olup olmad›¤›n› incelemifltir. Her ne kadar amalgam dol-
gularda yüksek miktarda c›va bulunmas›na ra¤men, bunun sa¤l›¤a zarar
verecek derecede tehlike tafl›mad›¤›na hükmedilmifltir; söz konusu c›va
miktar›, güncel bilimsel veriler ›fl›¤›nda, toksikolojik tehlike tafl›mas› için
gerekli s›n›rlar›n alt›nda kalmaktad›r. Resmî makamlarca belirtilen teda-
vi flekilleri aras›nda bu tür tedaviye de yer verilmesi, difl hekimlerinin her-
hangi bir tedavi hatas›n›n bulunmad›¤›n› göstermektedir. Resmî makam-
lar›n, çocuklarda veya hamilelerde gerekli olmad›¤› takdirde amalgam
dolgu kullan›lmamas› yönündeki tavsiyeleri, sadece tedbir niteli¤i tafl›-
maktad›r; böyle bir flüphe, amalgam dolgunun sa¤l›¤a zararl› oldu¤unu
ve bu sebeple difl hekiminin tedavi hatas› yüzünden sorumlulu¤unu ka-
bul etmeye yeterli de¤ildir21.

Bununla birlikte, difl hekiminin ayd›nlatma yükümlülü¤ünü ihlal et-
ti¤i kanaatine var›ld›¤›nda, böyle bir sorumluluk söz konusu olabilir. Di-
¤er tüm t›bbi müdahalelerde oldu¤u gibi, difl hekimi de, hastas›n›n r›za-
s› olmadan tedaviye bafllayamaz. R›za ise, hastan›n neye r›za verdi¤ini
gerçekten bilmesi hâlinde geçerlidir; bunun için de hastan›n gerekti¤i öl-
çüde ayd›nlat›lmas› gerekmektedir. Sadece yeterince bilgilendirilen has-
ta, önerilen tedaviye raz› olup olmama konusunda serbest iradesiyle ka-
rar verebilir (bilgilendirilmifl r›za, ayd›nlat›lm›fl onam). Bir t›bbî müdaha-
lenin olumlu ve olumsuz yönlerini bilmeden r›za gösteren hasta, kendi
serbest iradesiyle karar vermifl say›lmaz. Serbest iradeye dayanan r›za,
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(20) Bu davalar için bkz. Pfeffer/Kurz, s.236, dn.9. Baz› davalar ise, sigorta flirketlerine karfl› aç›lm›flt›; bu
davalarda, amalgam dolgunun hastada alerjik reaksiyona sebep olmas› veya hastan›n sa¤l›¤›na zarar
verece¤i endiflesi yüzünden, kompozit dolguyla de¤ifltirilmesi için yap›lan ifllemin hastal›k sigortas›ndan
karfl›lanmas› söz konusuydu; bu tür davalar mahkemelerce kabul edilmifltir. Bu davalar hakk›nda bkz.
Koch, Wolfgang Heinrich / Weitz, Martin: Amalgam: Toxikologische Unbedenklichkeit des
Füllungswerkstoffs vor Gerichten widerlegt, MedR 1998, s.551-552. Ancak kabul edilen bu davalar,
amalgam dolgular›n sa¤l›¤a zararlar›n›n mahkeme kararlar›nda da kabul edildi¤i fleklinde
yorumlanmamal›d›r. Çünkü bu davalarda, sigorta flirketi ile hasta aras›ndaki iliflki gere¤i (sigorta sözleflmesi
kapsam›nda) bir yorum yap›lm›fl ve sigorta flirketinin, dolgu de¤ifltirme masraf›n› karfl›lamas› gerekti¤ine
hükmedilmifltir. Bu konuda bkz. Pfeffer/Kurz, s.237.

(21) Pfeffer/Kurz, s.236.



gerçeklefltirilecek t›bbî müdahalenin hukuka uygunlu¤unu sa¤layaca¤›
için büyük önem tafl›maktad›r22. Hastan›n t›bbî müdahaleye r›za göster-
mesi, temelini Anayasam›z›n 17. ve Medenî Kanunumuzun 24. maddele-
rinde bulan “kendi gelece¤ini bizzat belirleme hakk›”n›n (Selbstbestim-
mungsrecht) bir uzant›s›d›r; her t›bbî müdahale, hastan›n aç›k ya da ör-
tülü iradesine uygun olmal›d›r. Yeterli flekilde ayd›nlat›lmad›¤› için has-
tan›n r›zas› geçerli kabul edilemezse, usulüne uygun flekilde icra edilmifl
olsa bile, t›bbî müdahale hem sözleflmeye ve hem de hukuka ayk›r› olur;
bu durumda, difl hekimi, tedavinin olumsuz bir sonucu için herhangi bir
kusuru bulunmasa dahi -hastay› ayd›nlatmamas› yeterli bir kusur say›-
larak- sorumlu tutulur23.

Ayd›nlatma yap›l›rken “ortalama bir insan (hasta)” esas al›nmakla
birlikte, hastan›n aç›kça görülebilir sübjektif özellikleri de göz ard› edil-
memelidir. Difl hekimi, hastan›n e¤itimini, yafl›n›, zekâ seviyesini ve teda-
vinin gidiflat›ndan edindi¤i tecrübeleri dikkate alarak, somut olaydaki bu
nitelik ve flartlara sahip makul ve ortalama bir insan›n bekleyebilece¤i ay-
d›nlatmay› yapmal›d›r24.

E¤er hastan›n c›vaya alerjisi varsa veya -kesin bilimsel bulgular ol-
mamakla birlikte- amalgam dolgu hakk›ndaki flüpheler kendisine akta-
r›ld›¤›nda, bu tür dolgunun kendisinde kullan›lmamas›n› isteyecektiy-
se25, difl hekiminin hastas›n› bu yönde ayd›nlatmamas›, tedavi hatas›
kapsam›nda de¤erlendirilir26. Hastan›n alerjisi olmas› hâlinde maddî bir
zarar ortaya ç›kmas›na ra¤men, di¤er hâlde -hastan›n tedirgin olmas›,
zehirlenebilece¤ini ve zarara u¤rayabilece¤ini düflünmesi, korku içinde
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(22) Deutsch, s.995; Schinnenburg, s.186. Difl hekiminin ayd›nlatma yükümlülü¤ü hakk›nda genifl bilgi için
bkz. Stöhr, Karlheinz: Aufklärungspflichten in der Zahnheilkunde, MedR 2004, s.156 vd.;
Deutsch/Spickhof, s.179-180, kn.286; LG Karlsruhe, NJW-RR 1996, s.756; OLG Koblenz, NJW 1999,
s.3420.

(23) Ayan, s.71, 73.

(24) Ayan, s.75-76, 84.

(25) Almanya’da, eflinin amalgam dolgu yapt›rd›ktan bir sene sonra (c›va zehirlenmesi yüzünden) öldü¤ü
iddias›yla dava açan davac›, eflinin sa¤l›¤›na düflkün birisi oldu¤unu, e¤er difl hekimi taraf›ndan amalgam
dolgunun sa¤l›¤a zarar verdi¤i yönündeki iddialar hakk›nda ayd›nlat›lm›fl olsayd›, kesinlikle bu dolguyu
yapt›rmayaca¤›n› belirterek, tazminat talebinde bulunmufltur. Fakat eflinin ölümüne amalgam dolgunun
sebep oldu¤unu ispatlayamad›¤›ndan, davay› kaybetmifltir. OLG Koblenz, NJW 1999, s.3419.

(26) Augsburg Eyalet Mahkemesinin bir karar›na göre, amalgam dolgunun kullan›lmas›yla ba¤lant›l› muhtemel
tehlikeler hakk›nda hastan›n ayd›nlat›lmas›, bu tehlikelerin ancak t›p biliminin verilerine göre kabul edilmesi
hâlinde söz konusudur. Fakat amalgam dolgunun insan sa¤l›¤›na zarar verdi¤i, tehlike tafl›d›¤› yönünde
herhangi bir t›bbi kesinlik bulunmamakta; sadece bu yönde -t›p bilimi d›fl›nda, ispatlanamam›fl- söylentiler
bulunmaktad›r. Bu sebeple, difl hekiminin, amalgam dolgu hakk›nda hastay› ayd›nlatma yükümlülü¤ü
mevcut de¤ildir (VersR 1994, s.1478). 

Kanaatimizce, bu kararda isabetli bir sonuca var›lmam›flt›r. Hasta Haklar› Yönetmeli¤inin 5. maddesinin (a)
bendinde, sa¤l›k ?Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli” olarak tan›mlanmaktad›r. Amalgam
hakk›ndaki söylentileri, kendisine dolgu yap›lmas›ndan sonra ö¤renen hastan›n, psikolojik iyilik hâli
bozulabilir; bu da sa¤l›¤›n›n bozulmas› anlam›na gelir. Hekimin de, hastan›n sa¤l›¤›n›n bozulmas›n›
önleyecek her konuda onu ayd›nlatmas› gerekmektedir; aksi hâlde, tedavi hatas› sebebiyle sorumlulu¤u söz
konusudur. Ayr›ca, difl hekiminin, hastaya, amalgam dolguya r›za gösterip göstermeme konusundaki
karar›n› etkileyebilecek her fleyi bildirmesi gereklili¤i de, ayd›nlatma yükümlülü¤ünün kapsam›nda kabul
edilmelidir. Gerçekten de tedavide rastlanmas› mümkün, hafif ve geçici zarar tehlikeleri yan›nda,
gerçekleflmesi olas›l›¤› son derece az olan ya da müdahaleden önce öngörülmesi imkâns›z veya t›p bilimince



yaflamas› fleklinde- sadece manevî bir zarar söz konusudur. Bu gibi hâl-
lerde amalgam dolgunun sökülmesi gerekmektedir; fakat sökülme s›ra-
s›nda da hastan›n zarar görmesi (c›va buhar›ndan etkilenmesi veya sö-
külen dolgu parçalar›n› yutmas›) mümkündür27. Bütün bunlar›n yaflan-
mamas› için, difl hekiminin üzerine düflen ayd›nlatma yükümlülü¤ünü
yerine getirmesi, amalgam dolgu hakk›ndaki iddialar› ve flüpheleri has-
tan›na objektif bir flekilde aç›klamas› ve alternatif tedavi imkanlar›n›
(dolgu malzemelerini) belirtmesi gerekmektedir28. Böyle bir ayd›nlatmaya
ra¤men, hasta hâlâ amalgam dolgu kullan›lmas›n› talep ediyorsa, daha
sonra ortaya ç›kabilecek zararlardan art›k difl hekiminin sorumlulu¤u
söz konusu de¤ildir.

Genel hukuk kural›na göre, bir iddian›n sahibi, iddias›n› ispatla yü-
kümlü oldu¤undan (TMK m. 6), ayd›nlat›lmaks›z›n r›zas›n›n al›nd›¤›n›
söyleyen hasta, bu iddias›n› ispatlamal›d›r. Fakat hasta-hekim iliflkisin-
de güçsüz taraf›n hasta oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, ispat›n difl hekimine
yüklenmesi (ispat yükünün tersine çevrilmesi) uygundur29. Bu sebeple
hastan›n ayd›nlat›larak r›zas›n›n al›nd›¤›n› ispat yükü, difl hekiminin
üzerindedir. Fakat di¤er t›bbi müdahalelerde hasta genellikle ayd›nlat›l-
mas›na ve imzas›n› tafl›yan r›za beyan› al›nmas›na ra¤men, difl tedavile-
rinde bu yola çok nadir baflvurulmaktad›r. Bu belki de, difl tedavilerinin
yap›s›ndan kaynaklanmaktad›r; hasta tedaviye genel olarak r›za göster-
dikten sonra, tedavinin devam› s›ras›nda difl hekimi taraf›ndan ayd›nla-
t›larak, bir sonraki aflama hakk›nda da r›zas› al›nmaktad›r. Bundan da,
hastan›n, yap›lan tüm tedaviye r›zas›n›n bulundu¤u sonucu ç›kart›labi-
lir30. Fakat kanaatimizce, bu flekilde bir yorum yaparak, amalgam dolgu
kullan›lmas› konusunda difl hekiminin ayd›nlatma yükümlülü¤ünü yeri-
ne getirdi¤ini kabul etmek mümkün de¤ildir. Çünkü amalgam dolgu kul-
lan›lmas›, tedavinin gidiflat›na göre hastaya aç›klanmas› gereken bir olgu
de¤ildir; hasta bu konuda bafltan ayd›nlat›lmal›, hatta sa¤l›kl› düflünebil-
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(27) Amalgam dolgular›n sökülmesi s›ras›nda, hastan›n zarar görmesini (c›va buhar›ndan etkilenmesini,
dolgu parçalar›n› yutmas›n›) engelleyecek güvenlik tedbirleri al›nmal›d›r (Deutsch/Spickhof, s.179,
kn.284).

(28) Pfeffer/Kurz, s.236; Schinnenburg, s.187; OLG Koblenz, NJW 1999, s.3420. Difl hekiminin,
alternatif dolgu imkânlar› konusunda hastas›n› ayd›nlat›rken, söz konusu alternatiflerin maliyeti
konusunda da ayd›nlatmas› gerekmektedir. Örne¤in alternatif olarak görülen kompozit dolgunun,
amalgam dolguya göre daha pahal› oldu¤u bilinmektedir. Bu durumda hastaya flu seçenek
sunulmaktad›r: Zarar› oldu¤u yönünde bilimsel bir kesinlik olmamakla birlikte flüpheler bulunan,
daha uzun süre dayanan ve daha ekonomik olan amalgam dolgu mu, yoksa k›sa süre dayanan ve
daha pahal› olan ve yine zararl› baz› etkileri bulunan kompozit dolgu mu?

(29) “... muayenenin muhtemel sonuçlar›, riski davac›ya bildirilmemifltir. Bu yönün ispat› daval› doktora
düfler. ... daval› hekim, ayd›nlatma görevini yerine getirdi¤ini, bütün veri ve sonuçlar› t›p bilimine
uygun olarak davac›n›n anlayaca¤› biçimde bildirdi¤ini iddia ve ispat etmedi¤ine göre meydana
gelen ... zararl› sonuçtan sorumludur.” 4.HD., 7.3.1977, E.1976/6297, K.1977/2541 (YKD., 1978/6,
s.909).

(30) Deutsch, s.995.



mesi için yeterli bir zaman da tan›nmal›d›r31. Dolay›s›yla, amalgam dolgu
konusunda hastas›n› ayd›nlatt›¤›n› ispatlayamayan difl hekimi, ortaya ç›-
kan zarar› tazmin etmelidir.

Difl hekiminin sorumlu tutulabilmesi için, hastan›n, özellikle uygun
nedensellik ba¤›n› ispat edebilmesi de büyük güçlük arzetmektedir. Ger-
çekten de hasta, kendisine uygulanan amalgam dolgu yüzünden bir za-
rara u¤rad›¤›n› ve bu zarar›n amalgam dolgudan kaynakland›¤›n› ispat
etmelidir. Bu konuda, t›bbi bilirkiflilerin yard›m›na baflvurulmal›d›r. Fa-
kat her tedavide ortaya ç›kmas› muhtemel riskler oldu¤undan, amalgam
tedavisinde de baz› tehlikeler ve zararlar ortaya ç›kabilir. Dolay›s›yla has-
ta, maruz kald›¤› zarar›n difl hekiminden tazmin edilmesi gerekti¤ini de
ortaya koymal›d›r. Gerçekten de, amalgam dolgu yap›lmas›ndan sonra
hastan›n vücudunda c›va miktar› normalin üzerinde ç›kabilir; fakat bu
c›van›n bir zarara sebep oldu¤unu da hastan›n ispatlamas› gerekmekte-
dir32. Daha önce de belirtildi¤i üzere, günümüz t›p bilimi verileri, amal-
gam dolgunun insan sa¤l›¤›na zarar verdi¤ini kesin bir flekilde ortaya ko-
yamamaktad›r. Bu sebeple, hastan›n nedensellik ba¤›n› ispatlamas›
mümkün gözükmemektedir. Buna ra¤men, amalgam dolgusu olan has-
tan›n vücudunda afl›r› miktarda c›va bulundu¤unu, bunun sebebinin
amalgam dolgu oldu¤unu ve bu c›va miktar›n›n belirli zararlara yol açt›-
¤›n› ispatlamas› hâlinde, maddî ve manevî tazminat talebinde bulunmas›
kuflkusuz olas›d›r.

Difl hekimine karfl› aç›lacak maddî ve manevî tazminat davas›, söz-
leflmenin icra olundu¤u (tedavinin yap›ld›¤›) veya daval›n›n ya da vekili-
nin dava zaman›nda orada bulunmas› flart›yla sözleflmenin yap›ld›¤› yer-
deki (HUMK m. 10) veya daval›n›n yerleflim yerindeki genel yetkili mah-
kemede (HUMK m. 9/I) ya da kiflilik haklar›n›n ihlâline de sebep olundu-
¤undan Medenî Kanunun 25. maddesine göre davac›n›n kendi yerleflim
yeri mahkemesinde, (davan›n aç›ld›¤› tarihteki de¤erine göre asliye veya
sulh hukuk mahkemesinde) aç›l›r. Bu davalar, Borçlar Kanununun 125.
maddesinde belirtildi¤i flekilde on y›lda zamanafl›m›na u¤rar.

SONUÇ
Difl hekimi ile hasta aras›ndaki sözleflme, bir eser yarat›ld›¤› ve sonu-

cun garanti edilebildi¤i hâllerde eser sözleflmesi; sadece tedavinin yü-
kümlenildi¤i hâllerde ise, vekâlet sözleflmesi olarak nitelendirilmelidir.
Amalgam dolgu yap›lmas›, bir sonuç garanti edildi¤i ve bir eser ortaya ko-
nuldu¤u için, eser sözleflmesi olarak de¤erlendirilmelidir.

Her ne kadar amalgam difl dolgusunun sa¤l›¤a zarar verdi¤i yönün-
de baz› iddialar ortaya at›lm›flsa da, bunlar›n do¤rulu¤u t›p bilimince he-
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(31) Ayd›nlatma, hastan›n bask› alt›nda kalmadan, özgürce karar verebilece¤i ve bu flekilde kendi
gelece¤ini belirleme hakk›n› gere¤i gibi kullanabilece¤i uygun bir zamanda gerçeklefltirilmelidir
(Stöhr, s.160); Ayan, s.83.

(32) Pfeffer/Kurz, s.236-237.



nüz ispatlanamam›flt›r. Bu sebeple, amalgam dolgudan, beyin hücreleri-
nin zarar gördü¤ünü, sinirlilik, bafl dönmesi, bafl a¤r›s›, halsizlik, k›s›r-
l›k, böbrek rahats›zl›klar›, haf›za kayb›, uykusuzluk, depresyon, saç dö-
külmesi, romatizma ve eklem iltihab›, ifltahs›zl›k, s›k s›k gribal enfeksi-
yonlara yakalanma, sinüzit, Alzheimer, MS, Parkinson gibi rahats›zl›kla-
ra u¤rayarak zarar gördü¤ünü iddia eden hastalar, sahip olduklar› bu ra-
hats›zl›klara amalgam dolgunun sebep oldu¤unu ispatlayamamaktad›r.
Dolay›s›yla, maddî ve/veya manevî tazminat talepleri mahkemelerce ka-
bul edilmemektedir.

Bununla birlikte, difl hekiminin amalgam dolgu hakk›ndaki iddialar
konusunda hastas›n› ayd›nlatmamas›, gerek amalgama alerjisi oldu¤u
için vücudu de¤iflik flekillerde reaksiyon gösterip rahats›zlanan hastala-
r›n, gerekse -alerjisi olmamas›na ra¤men- amalgam hakk›ndaki iddialar-
dan sonradan haberdar olup tedirgin olan, zehirlenebilece¤ini ve zarara
u¤rayabilece¤ini düflünen, korku içinde yaflayan hastalar›n, amalgam
dolgular›n› (gerekli güvenlik tedbirlerini alarak) ücretsiz sökmesi ve yer-
lerine daha güvenilir dolgular› (amalgam dolguyla aras›ndaki fiyat fark›n›
alarak) uygulamas› sonucunu do¤urur. Her iki hâlde de, hastalar›n u¤ra-
d›klar› manevî zararlar için tazminat talep etmeleri de olas›d›r.
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LOZAN ÖNCES‹ VE SONRASINDA
PATR‹KHANEN‹N HUKUKSAL KONUMU

Av. Hüseyin ÖZBEK*

II. Mehmet ‹stanbul’un fethinden sonra Georgios Scholarios’un II.
Gennadios ad›yla Ortodoks Hr›stiyan tebaan›n Patrikli¤ine seçilmesini
sa¤lad›. Balkanlardaki Ortodokslar da ‹stanbul Patrikhanesine ba¤lan-
d›.Patrik protokolde vezirle eflit tutuluyor, bir yeniçeri muhaf›z birli¤i ta-
raf›ndan korunuyordu.Osmanl›n›n belirledi¤i vergiyi Rumlardan toplama
görevi kiliseye verilmiflti.Kilise mahkemesi evlenme, boflanma, velayet,
miras, vasiyet davalar›na bakmakla yetkiliydi. 

Osmanl›, tebaas› olan Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerle olan iliflkile-
rini millet sistemine göre düzenlemiflti. Buradaki millet tan›m› ulus ol-
maktan ziyade belli bir dine ba¤l› topluluk anlam›nda kullan›lmaktad›r.
Bunlar kendi iç hiyerarflilerinde dini önderlerinin yönetiminde, fakat Os-
manl› Devletinin tebaas› durumundad›rlar. Doç. Dr. Sibel Özel bunu
kompart›man olarak tan›mlamaktad›r: “Yani belli bir dini gruba ait olan
kompart›manlara farkl› hukuk sisteminin uygulanmas› millet sistemini
oluflturuyordu. Dolay›s›yla Osmanl› devleti bu tebaas›yla –Rumlar, Ermeni-
ler ve Yahudiler; bunlar›n hepsi birer cemaat– bu cemaatteki bireylerle tek
tek iliflkiye geçmek yerine her bir cemaatin dini liderini muhatap al›yordu
ve her biri bu kompart›manlar› oluflturan cemaatlerin liderleri devletle di-
rekt temas halindeydiler. Patrik de Osmanl›’daki Rum cemaatinin lideri ko-
numundayd› ve bu yüzden de ona Bizans’ta sahip olmad›¤› baz› yetkiler
verilmiflti. Bunlar idari yetkilerdi, çünkü Osmanl›’n›n hukuk ve siyasal yö-
netimi bunu gerektiriyordu.”(1)

Çürümüfl, çöküfl sürecine girmifl Bizans’›n Ortodoks Hristiyanl›¤›,
bin y›l› aflk›n bir süredir aralar›nda düflmanl›¤›n da ötesi olarak nitelene-
bilecek uzlaflmazl›klar bulunan Katolik Roma taraf›ndan yutulup yok
edilmekten ‹stanbul’un fethi sayesinde kurtulmufl oldu. Prof. Niyazi Ber-
kes bu durumu flöyle de¤erlendirmektedir: “Yok olmaktan kurtulan Orto-
doks Hr›stiyanl›¤›na yeni Türk rejimi evvelce elinde bulunmayan iki yeni
kudret kazand›rd›. Bir defa Ortodoks Kilisesi’ne devletten ayr› bir otonomi
___________________________________________________

(*) ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri



verdi. ‹kincisi ‹stanbul Kilisesini bütün Ortodoks Kiliselerinin üstüne ç›kar-
d›…E¤er bu gün dünyada kendini Evrensel Roma Papal›¤›na ayar gören
Ortodoks Patrikli¤i diye bir fley varsa onun mensuplar› bunu Osmanl› reji-
mine borçludurlar. Yoksa Katoliklik, daha sonraki Protestanl›k ve çeflitli
Heretik hareketler karfl›s›nda Ortodoksluk ya tarihe kar›flm›fl veya bir ke-
nara s›¤›nm›fl s›radan bir heretik sekt haline gelmifl olacakt›.”(2)

Roma-Papal›k merkezli Katolik dünyas›na karfl› kendi denetimi alt›n-
daki Ortodoks Hr›stiyanl›¤›n güçlendirilmesi Osmanl›n›n stratejik ç›kar-
lar›na da uygun düflüyordu.

Osmanl›n›n kudretli dönemlerinde soruna yol açmadan uygulanan ve
yarar› görülen bu sistem, Hr›stiyan Bat› dünyas›n›n yükselifli, emperya-
list yay›lma aflamas›na geçifliyle birlikte d›flar›yla iflbirli¤inin ve ayr›flma-
n›n dinami¤ine dönüfltü. Patrikhane, Ortodoks tebaan›n dinsel merkezi
hüviyetinden daha bask›n bir siyasal merkez ifllevi görmeye bafllad›. Os-
manl›n›n çöküfl dönemindeki örtülü etkinlikleri, Mora isyan›ndaki k›flk›r-
t›c› tutumu, Yunanistan’›n ba¤›ms›zl›¤›yla sonuçlanacak bat› destekli is-
yan sürecindeki dinsel, ideolojik ve örgütsel katk›lar› tarihsel gerçekler
olarak ortadad›r.

1774 Küçük Kaynarca Antlaflmas›yla Çarl›k Rusya’s›n›n Osmanl›
Hr›stiyan tebaas› üzerindeki nüfuzu artar. Çarl›k Rusya’s› baflta olmak
üzere Bat›y› arkas›nda hisseden tebaan›n Osmanl› aleyhtar› faaliyetleri
art›fl gösterir.1814 y›l›nda Rusya’n›n Odessa kentinde kurulan Filiki
Eterya’n›n amac› Megali ‹dea’y› gerçeklefltirip Büyük Yunanistan’› kur-
makt›r. Fener’in ileri gelenlerinden Aleksandros ‹psilanti’nin örgütün
bafl›na geçmesiyle birlikte ilk ayaklanma 1820’de Eflak Bo¤dan’da ç›kar.
Prut’u geçip Bükrefl’iflgal etse de ‹psilanti baflar›l› olamaz, isyan bast›r›-
l›r. Kardefli Dimitrios ‹psilanti ikinci isyan› 25 Mart 1821’de Mora’da
bafllat›r.

Fener Patri¤i Grigorios V Mora isyan›n›n arkas›ndad›r. Fener’de ele
geçen belgelerden Patrikhanenin, isyan›n deyim yerindeyse harekat mer-
kezi oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 6 Nisan 1821’de ayaklanma Yanya’dan bü-
tün Mora’ya yay›l›r. ‹syan›n önderlerinden Patras Piskoposu Pol Germa-
nos’un; “Düflmanlar da¤›ls›n ve Yunanistan yücelsin” slogan›yla bafl-
layan ya¤ma ve sald›r›larda binlerce Türk öldürülür. 15 Ocak 1822’de
Yunanistan Krall›¤› ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eder. 4 Nisan 1827’de ‹ngiltere ve
Rusya Mora’daki Türk tafl›nmazlar›n›n Rum’lara devrini sa¤lamaya yöne-
lik Sen Petersburg protokolünü imzalar. ‹ngiltere, Fransa ve Rusya 6
Temmuz 1827’de Osmanl›y› Sen Petersburg Protokolü’nü kabul etmeye
zorlama konusunda anlafl›rlar. Osmanl› direnince ‹ngiliz, Frans›z, Rus
donanmas› 20 Ekim 1827’de Navarin’de demirli donanmaya bask›n ya-
parlar. Tarihe “Navarin Facias›” olarak geçen bu olay sonucu Osmanl›
donanmas› yok olur. 26 Nisan 1828’de Rus sald›r›s›na u¤rayan Osmanl›,
14 Eylül 1829 Edirne bar›fl antlaflmas›yla Yunan özerkli¤ini içeren proto-
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kolü kabul etmek zorunda kal›r. Üç devlet 3 fiubat 1830’da bu kez de Os-
manl›’y› Yunan ba¤›ms›zl›¤›na iliflkin imzalad›klar› protokolü kabule zor-
larlar. Osmanl›’n›n 24 Nisan 1830’da bu protokolü onay›yla ortaya Yuna-
nistan diye bir devlet ç›kar.

Patrikhane baflta olmak üzere kilise ve ruhanilerin Yunan ulusçulu-
¤u üzerindeki etkisine iliflkin olarak Prof. ‹lber Ortayl›; “Balkanlar’da ulu-
salc› ideolojinin yay›lmas›nda gerçek anlamda bir burjuvazi ve burjuva ide-
olojisi ile ilgisi çok az olan Ortodoks kilisesinin rolü büyük olmufltur” de-
mektedir.(3) Prof. Niyazi Berkes ise; “..Yunan milliyeti en baflar›l› flekilde
papaz teokrasisinin yarat›¤›d›r. Bizde yobazlar ulusal duygulara her za-
man yabanc› kalm›fllard›r; Yunanl›larda ise ulusçulu¤un rehber ve bekçile-
ri papazlar olmufltur. Kiliseyi ve Ortodokslu¤u yok farz ediniz, Yunan ulu-
sunun birlik içinde bir ulus olarak ayakta durabilece¤i flüphelidir. Türk
ulusçulu¤u, Halife teokrasisini önleyebildi¤i zaman mümkün olabildi; Yu-
nanl›larda ise bunun tersi olmufltur” de¤erlendirmesinde bulunmaktad›r.

Yunan ba¤›ms›zl›¤›na giden yolun aç›lmas›nda Emperyalist devletler-
le iflbirli¤inin yan›nda, Osmanl› tebaas› Rumlar aras›nda ayr›l›kç› düflün-
celerin geliflmesinde de sonuçta bir Osmanl› kurumu olan Patrikhanenin
yads›namaz katk›lar› ortadad›r. Osmanl›n›n yükselifl döneminin denetim-
li imtiyazl› kurumu Patrikhane, çöküfl döneminin denetimsiz imtiyazl›
kurumu olma özelli¤ini sonuna kadar kullanm›flt›r. 

Patrik Vekili Dorotheos 30 Ekim 1918 Mondros Mütareke’sinin ar-
d›ndan ‹tilaf devletlerinden bütün Anadolu’nun iflgalini ister. ‹flgal güçle-
rinin ‹stanbul’a giriflini kutlamak amac›yla Rum okullar›n›n 3 gün tatil
edilmesi emrini verir. 9 Mart 1919’da Patrikhane’nin Osmanl› hükümeti
ile resmi iliflkilerini kesti¤ine iliflkin beyanname yay›nlar. Rumlar Osman-
l› kimliklerini y›rtarak Yunanistan’a iltihak ettiklerini aç›klarlar. Patrik-
hane bu karar› Bab›aliye bildirir. Temmuz 1919’da as›lan çift bafll› Bizans
Kartal› armal› bayrak Kurtulufl Savafl› zaferine kadar Fener Patrikhane-
si’nin çat›s›nda dalgalanmaya devam eder. 

Atatürk Nutuk’ta Samsun’a ç›kt›¤› gün ülkenin genel durumunu ta-
n›mlarken konuya iliflkin olarak: “Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve
belgelerle iyice anlafl›lm›flt›r ki; ‹stanbul Rum Patrikhanesi’nde kurulan
Mavri Mira Heyeti, illerde çeteler kurmak ve idare etmek, gösteri toplant›la-
r› ve propagandalar yapt›rmakla meflgul. Yunan K›z›lhaç’› ve Resmi Göç-
menler Komisyonu Mavri Mira Heyeti’nin çal›flmalar›n› kolaylaflt›rmakla
görevli. Mavri Mira Heyeti taraf›ndan yönetilen Rum okullar›n›n izci teflki-
latlar›, yirmi yafl›ndan yukar› gençleri de içine almak üzere her yerde ku-
ruluflunu tamaml›yor” der.(4)

Kurtulufl Savafl› sonras›nda Türkiye, zaaf dönemlerinin huzursuzluk
kayna¤› olan ve ülkenin Ortodoks yurttafllar›n› uyru¤u olduklar› devlete
karfl› k›flk›rtan bu kurumu ülke d›fl›na ç›karmay› ciddi olarak düflün-
müfltür. Mustafa Kemal’in 25 Aral›k 1922’de Çankaya’da Le Journal
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muhabiri Paul Herriot’a yapt›¤› aç›klamadaki: “Bir fesat ve h›yanet oca-
¤› olan ve memleketimize nifak tohumlar› eken, ihtilaflar yaratan, H›risti-
yan vatandafllar›m›z›n huzur ve refah› için u¤ursuzlu¤a ve felakete sebep
olan Rum Patrikhanesini art›k topraklar›m›z üzerinde b›rakamay›z. Bu teh-
likeli teflkilat› memleketimizde muhafazaya bizi mecbur etmek için ne gibi
vesile ve sebepler gösterilebilir? Bu fesat oca¤›n›n hakiki yeri Yunanistan
de¤il midir?” (4) sözleriyle bu konudaki kararl›l›k en üst düzeyde ifade
edilmektedir.

Lozan görüflmeleri bafllarken Türk kamuoyu Patrikhane’nin yurt d›-
fl›na ç›kar›laca¤› beklentisi içindedir. Delegasyona da bu yönde talimat
verilmifltir. Heyet üyelerinden Dr. R›za Nur, 20 Kas›m 1922’de bafllayan
görüflmelerin hemen ard›ndan,16 Aral›k 1922’de sundu¤u tebligle;
TBMM hükümeti taraf›ndan ülkemizdeki az›nl›klara di¤er ülkelerde tan›-
nan haklar›n aynen tan›nd›¤›n›, Osmanl› döneminde az›nl›klara tan›nan
ayr›cal›klar›n kalkt›¤›n›, yeni rejimin ipso fakto bu ayr›cal›klar›n yerine
geçti¤ini, din adamlar›n›n Osmanl›daki siyasal konumlar›n›n de¤iflti¤ini,
art›k yaln›zca din alan›nda kalmalar› gerekti¤ini, siyasi bir organ olan
Patrikhane’nin geçmiflteki konumu ve ifllevi göz önüne al›nd›¤›nda yeni
döneme uymas›n›n mümkün olmad›¤›n›, bu nedenle de yurt d›fl›na ç›ka-
r›lmas›n›n bir zorunluluk oldu¤unu aç›klar.(5) S.Ö.

Türk taraf›n›n Patrikhanenin yurt d›fl›na ç›kar›lmas› istemi büyük bir
dirençle karfl›lafl›r. ABD temsilci heyeti baflkan› onca uzakl›¤›na karfl›n
Amerika’n›n bu soruna çok büyük önem verdi¤ini, Patrikhanenin ‹stan-
bul’da kalmas› için çaba harcayaca¤›n› belirtir. Yunan heyeti Patrikhane-
yi ‹stanbul d›fl›na ç›karacak hiçbir anlaflmaya taraf olmayaca¤›n› ve im-
zalamayaca¤›n›, Patrikhane’nin Yunan de¤il bir Türk kurumu oldu¤unu
öne sürer. Frans›z temsilci uzlaflt›r›c› bir yaklafl›mla Patrikhane’nin Os-
manl›n›n millet sisteminden kaynaklanan siyasal ayr›cal›klar›ndan ar›n-
d›r›larak, yaln›zca dini yetkilerle s›n›rland›r›l›p Türk hukukuna ba¤l› ola-
rak ‹stanbul’da kalmas› ve Patrik’in Türk hukukuna göre seçilmesi konu-
sunda uzlaflt›r›c› bir seçenek gelifltirir. ‹ngiliz Bafl delegesi Lord Gurzon
Patrik’in siyasal ve yönetim alandaki yetkilerinin tümüyle kald›r›larak
yaln›zca dini bir kurumu olarak kalmas› teklifinde bulunur.

Lozan’da Türk heyeti karfl›s›nda gösterilen fliddetli tepki ve tüm ülke
temsilcilerinin ortak direnci k›r›lamaz. TBMM ve Türk kamuoyunun Pat-
rikhanenin yurt d›fl›na ç›kar›lmas› konusundaki beklentisi bu nedenle
gerçekleflemez. Konferans›n 10 Ocak 1923 günlü tutana¤›na göre; “‹smet
Pafla, Patrikli¤in siyasal yada yönetime iliflkin ifllerle bundan böyle hiç u¤-
raflmayaca¤›, yaln›z din alan›na giren ifllerle yetinece¤i konusunda, konfe-
rans önünde müttefik temsilci heyetinin yapm›fl oldu¤u resmi konuflmalar›
ve verdikleri garantileri senet sayd›¤›n› belirtmifltir.”(6) S.Ö.

Atatürk 16-17 Ocak 1923’te ‹zmit Kasr›ndaki bas›n toplant›s›nda Lo-
zan’da devam eden görüflmelere iliflkin aç›klamas›nda; “…az›nl›klar soru-
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nunda mübadele keyfiyeti esas olarak kabul edilmifltir.Fakat ‹stanbul
Rumlar›n› ve patrikhaneyi ç›kartamad›k. Yaln›z Patrikhanenin siyasi so-
runlarla u¤raflmamas›n› flart koyduk. Patrikhane sorununu bir H›ristiyan-
l›k sorunu yapmak istediler. Biz de bu noktada fazla ›srar etmedik” de-
mektedir.

Atatürk 22 Ocak 1923’te Bursa’da fiark Sinemas›’nda yapt›¤› konufl-
mada ayn› konuya de¤inerek; “Patrikhane’nin siyasi meselelerle ifltigal et-
memek üzere ‹stanbul’da kalabilece¤ini, bu flart hilaf›nda hareketi görül-
dü¤ü takdirde derhal hudut haricine ç›kar›labilece¤ini” söyler.

Venizelos konferans›n bafllar›nda Patrikhanenin bir Türk kurumu ol-
du¤una iliflkin beyan›n›n Türk hukukuna, yani ulusal iç hukuka tabi ol-
mas› anlam›n› do¤uraca¤›n› fark ederek Lord Gurzon’dan yapt›¤› hatan›n
düzeltilmesine yard›mc› olmas›n› istemifltir. ABD ve ‹ngiltere bafltan beri,
Ortodokslu¤un sembolü olmas›n›n yan›nda bat› dünyas› için de vazgeçil-
mezli¤i nedeniyle Patrikhane’nin ‹stanbul d›fl›na ç›kar›lmas›n›n tüm Hr›s-
tiyan alemini yaralayaca¤›n› öne sürmektedirler. Patrikhane’nin hukuk-
sal konumuna uluslararas› bir nitelik kazand›rarak Türk ulusal hukuku-
nun d›fl›na ç›karmak amaçlanmaktad›r. Buna yönelik olarak Türk heye-
tinden ›srarla, Patrikhane’nin ekümenik niteli¤ini de vurgulayacak biçim-
de kayda geçirilecek bir belge istenmifltir. Türk heyetinin bu istemi red-
diyle Lozan Antlaflmas›’n›n ne nihai metninde, ne de eklerinde Patrikha-
ne ismen bile zikredilmemifltir. Ulusal Kurtulufl Savafl›ndan zaferle ç›kan
Genç Türkiye, geçmiflin ac›lar›ndan ders alm›fl, Patrikhane’nin her an bü-
yük devletlerin müdahalesine neden olabilecek, iç hukukun etki alan›n›n
d›fl›nda bir hukuki yap› kazanmas›na kesin tav›r alm›fl ve bu kararl›l›¤›-
n› sonuna kadar sürdürmüfltür. Osmanl›n›n millet sisteminin imtiyazl›
kurumu Patrikhane, Lozan sonras›nda bir iç hukuk kurumu olarak ya-
sal çerçeve içinde Türkiye Cumhuriyeti yurttafl› olan Rum cemaatinin
dinsel kurumu ifllevini sürdürmekle s›n›rlanm›flt›r. 

Lozan Antlaflmas›yla az›nl›k tan›m› içinde kalsalar bile hukuksal an-
lamda Türkiye Cumhuriyeti yurttafl› olmaktan kaynaklanan haklar›n eflit
biçimde kullan›labildi¤i bir hukuk düzeninde Osmanl› millet sisteminin
gerektirdi¤i kurumlara art›k ihtiyac›n olmad›¤› aç›kt›r.

Lozan sonras›n›n ilk uygulamas› olmas› nedeniyle ‹stanbul Valili¤in-
ce 6 Aral›k 1923 tarih ve 1092 say›l› olarak Patrikhaneye gönderilen tez-
kere Türkiye’nin tutumunu yans›tmas› aç›s›ndan son derece dikkat çeki-
cidir.: “‹stanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Kutsal Meclisine Türkiye dahi-
linde gerçeklefltirilecek dini ve ruhani seçimlerde kat›lacak adaylar›n Tür-
kiye vatandafl› ve seçim s›ras›nda Türkiye dahilinde görevli olmalar› gerek-
mektedir. Bu flartlar seçilecek kifli için de geçerlidir. Buna göre Kutsal mec-
lis yada di¤er ismiyle Sensinod, patrik adaylar›n›n listesini ‹stanbul valili-
¤ine verecek, sunulan adaylar Türkiye cumhuriyeti devleti Vatandafl› ola-
cak ve makamlar›n›n da Türkiye Cumhuriyet devletinin s›n›rlar› içinde ol-
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mas› gerekecek. Bu metropolitlerden olacakt›r. Valilik seçilmesini istemedi-
¤i adaylar› listeden ç›karabilir.” Yaz›daki Patri¤in Türkiye Cumhuriyeti
yurttafl› olmas› ve ülke s›n›rlar› içindeki bir metropolitlikten gelmesi zo-
runlulu¤u Bizans ve Osmanl›’daki uygulamayla çeliflmemektedir. Bu
flartlar Türkiye’nin Lozan’daki tutumuna koflut olarak Patrikhane’nin
ekümeniklik iddias›n›n tan›nmad›¤›n›n kesin ifadesidir.

Yunanistan Lozan’da Patrikhaneyi metne geçirip uluslar aras› bir hu-
kuk konusu haline getiremeyince, Patrik Konstantin VI’n›n (Arabac›o¤lu)
mübadele yoluyla Yunanistan’a gönderilmesini yeni bir f›rsat olarak de-
¤erlendirerek, bunun Lozan Antlaflmas›na ve Türk ve Rum Ahalinin Nüfus
Mübadalesine ‹liflkin Sözleflme’nin 12.maddesine ayk›r› oldu¤u sav›yla 11
fiubat 1925’te Milletler Cemiyetine (Cemiyeti Akvam) baflvurur. Türkiye
Milletler Cemiyetine cevaben Patrikhane’nin bir Türk kurumu oldu¤unu,
kurum ve iflleyifl olarak Türk hukukuna tabi oldu¤unu, uluslar aras› hiç-
bir anlaflmada aksine bir hüküm bulunmad›¤›n›, üstelik hiçbir yabanc›
otoriteye bu konuda müdahale olana¤› veren uluslararas› bir norm da
bulunmad›¤›n›, Yunanistan’›n konuyu uluslar aras› alana tafl›ma çabala-
r›na dikkat çektikten sonra, Milletler Cemiyetine savunma yapmak için
temsilci göndermeyece¤ini, esasen Cemiyet’in yarg› yetkisinin de bulun-
mad›¤›n› belirtir. 

14 Mart 1925’te Milletler Cemiyeti Konseyi önünde Yunan temsilci bi-
linen iddialar›n› tekrarlar. Cemiyet yetki konusunda La Hay Milletlerara-
s› Adalet Divan›’dan görüfl ister. Taraflara da konuyu kendi aralar›nda
çözmeleri ve Karma Mübadele Komisyonu’nun tarafs›z üyelerinden yar-
d›m almalar› tavsiyesinde bulunur. Bafllayan ikili görüflmelerde Türki-
ye’nin, Milletler Cemiyeti’ne yapt›¤› baflvuruyu geri çekmesi, metropolitle-
rin mübadelenin d›fl›na ç›kar›lmas›na karfl›l›k Patri¤in istifas› istemi Yu-
nanistan taraf›ndan kabul edilir. 

Türkiye’nin kararl› durufluna ikinci örnek 18 A¤ustos 1926 tarihinde
Cumhurbaflkan› Atatürk’ün de imzalad›¤› baflbakanl›k kararnamesidir.
Patrikhane bütün Ortodoks kiliselerini bir araya getirecek flekilde eküme-
nik konsil toplama karar› al›r. D›fliflleri Bakanl›¤›na izin baflvurusunda
bulunur. Bakanlar Kurulu Patrikhanenin siyasi ve idari yetkilerinden
yoksun olarak, yaln›zca dini bir kurum olarak ‹stanbul’da ikametinin
kararlaflt›r›lm›fl olmas›ndan bahisle istemi reddeder. Patrikhane ‹s-
kenderiye veya Aynaros’ta toplamay› düflünürse de kat›lan ruhanilere dö-
nüflte ülkeye girifl izni verilmeyece¤i endiflesiyle kongreden vazgeçer. 

Patrikhane’nin üçüncü giriflimi 1930 y›l›ndad›r. Pan-Ortodoks Kon-
gre karar› alarak yapt›¤› baflvuru tasarlanan dini kongrenin Türkiye’de
yap›lmas›n›n yasak oldu¤u gerekçesiyle ‹stanbul Valili¤ince reddedilir.
Bunun üzerine kongre Aynaros’ta gerçeklefltirilir. Kongreye Rus ve Bul-
garistan temsilcileri kat›lmaz. Bu iki kilise Fener’in ekümeniklik iddias›-
n› bafltan beri kabul etmemektedirler.
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Buraya kadar yazd›klar›m›zdan anlafl›ld›¤› gibi Türk heyetinin, Lo-
zan’da Yunan ve di¤er heyetlerin ekümeniklik ›srarlar›na ve bunu antlafl-
ma metnine geçirme çabalar›na karfl›n ödün vermez tavr›, Atatürk Türki-
ye’sinin de¤iflmez devlet politikas› olarak sürdürülmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti, Patrikhane’nin zaman zaman belirlenmifl olan konumunu
ve tabi oldu¤u hukuk s›n›rlar›n› zorlayan giriflimlerine karfl› gereken tav-
r› göstermifl, bu yap›n›n de¤iflmesine izin vermeyece¤ini kararl›l›kla ifade
etmifltir.

‹kinci Dünya Savafl› sonras›n›n iki kutuplu ortam›nda ülkemizin ba-
t› saf›nda yer almas›, ABD’nin ülkemizde artan ekonomik politik etkisi,
Türkiye’nin siyasal tercihlerinde ve d›fl politikas›nda de¤iflikliklere yol aç-
maya bafllam›flt›r. Stalin’in güçlendirme çabalar›yla Moskova kilisesinin
ekümeniklik iddialar›na karfl› ABD ve Bat› Fener Kilisesine daha fazla il-
gi duymaya bafllam›fllard›r. Bu süreçte ABD yurttafl› Kuzey ve Güney
Amerika Ortodoks Kilisesi Baflpiskoposu Athenogoras ABD’nin önerisi
ve deste¤iyle bir gecede Türkiye Cumhuriyeti yurttafl› yap›l›r. 1 Kas›m
1948’de Patrik seçilir ve Türkiye’ye gelebilmesi için

ABD’ye mesafeli duran Maksimos V istifa ettirilir.

Athenogoras dönemi bir çok aç›dan dönüm noktas›d›r. Bu dönemde
Fener, Yunanistan ve Bat› ile iliflkilerini dikkat çekici ölçüde art›r›r. Pat-
rik her davran›fl› ve uygulamas›yla Fener’in belirlenen statüsünün d›fl›na
taflmak istedi¤ini gösterir. 

22 Ekim 1991’de Patrik seçilen Bartholomeos’la birlikte bambaflka
bir sürece girildi¤i görülmektedir. Tabi oldu¤u hukuku önemsememe, ya-
salar› hiçe sayma, uluslararas› hukukun bir parças› olma yolundaki ça-
balar›n› artarak sürdürmekte olan yeni Patrik’in,1992’de Sovyetlerin çö-
küflüyle Ortodoks dünyas›nda do¤an bofllu¤u doldurma amaçl› Estonya,
Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan kiliselerine yönelik ilgi ve nüfuz art›rma
giriflimleri ABD ç›karlar›yla da örtüflmektedir. 

2004 fiubat ay›nda 12 kiflilik kutsal meclise -asl›ndan hepsi Yunan
as›ll›- ikisi Yunan’l›, di¤erleri ABD, ‹ngiltere, Yeni Zelanda ve Finlandiya
uyruklu 6 kifliyi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlar›ndan izin alma
ve bilgi verme gere¤i duymadan atamas› ve buna benzer tutumlar›n› sür-
dürmesi Fener’in tabi oldu¤u ulusal hukuka bak›fl›n› ve verdi¤i de¤eri
göstermesi aç›s›ndan dikkat çekicidir. 

ABD ve AB Patrikhane’yi ekümenik bir kurum olarak gördüklerini
her f›rsatta Türkiye’ye diplomatik inceli¤i bir tarafa b›rakarak aç›ktan
söylemektedirler. AB ‹lerleme Raporlar›n›n de¤iflmez talebi ekümenikli¤in
tan›nmas›d›r. Patri¤in yurt d›fl› gezilerinde kendisine devlet baflkan› pro-
tokolü uygulanmas›, yabanc› konuklar›n Fener’i ziyaretlerinde uygulanan
ve kamuoyuna özellikle yans›t›lan abart›l› törenler, Fener’in görkemli ka-
p›s›nda verilen demeçler Türkiye Cumhuriyeti’ne manevi cebir anlam›na
gelmektedir. D›fl güçler, objektif hukuku öteleyip, kafalar›nda ve gönülle-
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rinde yatan ekümenikli¤in kabulü ile sonuçta hukukilefltirilmesi için
Türkiye’yi tam anlam›yla bask› alt›na alm›fllard›r. Lozan Antlaflmas› ha-
len yürürlüktedir. Patrikhanenin statüsüne iliflkin yeni bir hukuksal dü-
zenleme de yap›lmam›flt›r. Bu nedenle de Türkiye geçmiflte gösterdi¤i ka-
rarl›l›¤› sürdürmeye yetecek hukuksal dayanaklara fazlas›yla sahiptir.
Bütün sorun özgüven içinde, gücünü hukuktan alan bir kararl›l›¤›n ye-
terince gösterilemeyiflidir. 

Patrik ruhani alan›n d›fl›nda sanat ve edebiyat dünyas›n›n, sinema-
dan çevrecili¤e, açl›ktan küresel ›s›nmaya kadar uzanan genifl bir yelpa-
zenin aran›lan renkli figürüdür art›k. Bu yelpaze içindeki etkinliklerin ço-
¤unun öznesi olmas›, bunlar›n yaz›l› ve görsel medyadan kamuoyuna su-
nulufl tarz›, entelektüel yönüne yap›lan vurguyla ekümeniklik iddias›n›n
popüler aya¤› da güçlendirilmek istenmektedir.  

Gelinen noktada, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde devletin tüm ku-
rumlar› taraf›ndan, Fener’in benzer giriflimlerine karfl› gösterilen titizlik
ve duyarl›l›¤›n sürüp sürmedi¤inin sorgulanmas› gerekmektedir. Ülkeyi
kurtaran ve Cumhuriyeti kuran irade taraf›ndan, yaflan›lan tarihsel ac›-
lardan ve u¤ran›lan kay›plardan al›nan derslerle s›n›rlar› çizilen, ulusal
hukuka tabi bir kurumun milli hukukun d›fl›na ç›karak, sonuçta dünya
egemenlerinin müdahale ve himaye giriflimlerine yol açacak bir soruna
dönüflmesine engel olunmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.   

Bütün sorun günümüz Türkiye’sini yönetenlerin kendilerini, Türki-
ye’yi kuranlar›n iradesinin ve kararl›l›¤›n›n mirasç›s› say›p saymad›klar›
noktas›nda dü¤ümlenmektedir. Bir di¤er tan›mla sorun Türkiye’nin ku-
rulufl felsefesinin düflünsel, siyasal, hukuksal temelleriyle günümüz yö-
neticilerinin bir doku uyuflmazl›¤› içinde olup olmad›klar› sorunudur.

1) Doç. Dr. Sibel Özel, Lozan - ‹stanbul Barosu Yay›nlar›

2) Prof. Niyazi Berkes, Patrikhane ve Ekümeniklik - Kaynak Yay›nlar›

3) Prof. ‹lber Ortayl›, Osmanl› ‹mparatorlu¤unda Alman Nüfuzu – Kaynak Yay›nlar›

4) Atatürk, Nutuk – Türk Devrim Tarihi Enstitüsü

5) U¤ur Y›ld›r›m, Keflifl Güç Emperyalizmin Ortodoks Kart› – Otopsi Yay›nlar›
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‹FLASIN ERTELENMES‹ 
VE 

AD‹ KONKORDATONUN 
BORÇLUNUN KEF‹LLER‹NE ETK‹S‹

Av. Sanl› BAfi

A. Genel Olarak ‹flas›n Ertelenmesi Ve Konkordato
Özellikle, son y›llarda ülkemizde görülen finansal dalgalanmalar›n ti-

cari iflletmeler üzerinde yaratt›¤› ekonomik darbo¤az ve bu mali darbo-
¤azlar›n söz konusu iflletmeleri mali krize sürüklemesi s›kça karfl›lafl›l›r
bir olgu olmufl ve bu durumun afl›lmas›, iflletmelerin tekrar sa¤l›kl› bir
yap›ya kavuflturularak ticari faaliyetlerine devam etmelerinin sa¤lanmas›
ülkemizin mali ve ekonomik gündeminde önemli bir yer tutar hale gelmifl-
tir. Mevcut düzenlemelerin borçlunun mali durumunun düzelmesi için
yetersiz kalmas› karfl›s›nda birtak›m yeni kavram ve kurumlara ihtiyaç
duyulmufltur1. Nitekim bu amaçla ‹cra ve iflas Kanunumuzda 4949 say›-
l› kanunla iflas›n ertelenmesi kurumu yeniden düzenlenirken bir yandan
konkordato hükümlerinde önemli de¤iflikliklere gidilmifl2, bu anlamda
malvarl›¤›n›n terki suretiyle konkordato3 kurumu kabul edilirken, di¤er
yandan da, 5092 say›l› kanunla “sermaye flirketlerinin ve kooperatiflerin
uzlaflma yoluyla yeniden yap›land›r›lmas›” kurumu (‹‹K m. 309m-309ü)
(k›saca uzlaflma yoluyla yap›land›rma) ‹cra ve ‹flas Kanunumuza girmifl-
tir4. Söz konusu kurumlardan iflas›n ertelenmesi ile adi konkordatonun
borçlunun kefillerine etkisi bu çal›flmam›z›n konusunu oluflturacakt›r.

___________________________________________________

(1) Almanya’da 1877’den beri yürürlükte olan ‹flas Kanunu olan Konkursordnung da (KO) günümüz ko-
flullar›nda yetersiz kald›¤› için yeni ‹flas Kanunu olan Insolvenzordnung (InsO) 05.10.1994’te kabul
edilerek 01.01.1999’da yürürlü¤e girmifltir. Özkaya.H.Ö., Alman Hukukunda Ödeme Güçlü¤ü ‹çindeki
fiirketlerin Yap›land›r›lmas›na ‹liflkin Düzenlemeler, Mehmet Somer’e Arma¤an,‹stanbul 2006,s.652

(2) Gerçekten konkordato hükümleri uzun süre sistemimizde uygulama alan› bulamam›flt›r.Konu-
ralp,H.,Uzlaflma Suretiyle Sermaye fiirketlerinin Yeniden Yap›land›r›lmas›n›n Tarihi Geliflimi ve Amac›,
‹cra ‹flas Kanunundaki De¤ifliklikler çerçevesinde Sermaye fiirketleri ve Kooperatiflerin Borçlar›n›n Ye-
niden Yap›land›r›lmas› Semineri, 11.5.2004,‹TO yay.,‹stanbul 2004,s.12

(3) InsO’da da “Borçlu fiirketin Tüm Malvarl›¤› ‹le Devri” kurumu getirilmifltir. Özkaya., s. 657

(4) Geçmiflte kamuoyunda “fiirket Kurtarma Kanunu” olarak bilinen 06.06.1985 tarih ve 3222 say›l› ka-
nun ile “‹stanbul Yaklafl›m›” olarak bilinen 30.01.2002 tarih ve 4743 say›l› kanun borçlunun mali ya-
p›s›n›n düzeltilmesine yönelik çal›flmalar›n ilk örneklerindendir. Son olarak yürürlü¤e “Anadolu Yakla-
fl›m›” olarak da bilinen “Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlar›n›n Yniden
Yp›land›r›lmas› Hak›nda Kanun” da bu ba¤lamda zikredilmelidir.30.12.2006 t ve 26392 s.RG



Söz konusu hukuki yollardan ‹‹K’in m.285 ve m.309 vd. hükümlerinde
düzenlenen konkordato5 ile 5092 say›l› kanunla kabul edilen “sermaye
flirketlerinin ve kooperatiflerin uzlaflma yoluyla yeniden yap›land›r›lmas›
kurumu (‹‹K md. 309m-309ü) (k›saca uzlaflma yoluyla yap›land›rma)6,
‹‹K’in 179. maddesinde düzenlenen iflas›n ertelenmesi kavram›ndan fark-
l›d›rlar. Ancak borca bat›k durumda olan bir sermaye flirketi, alacakl›lar-
la uzlaflt›¤› projenin tasdikini uzlaflma yoluyla yap›land›rma kapsam›nda
mahkemeden istedikten sonra, talebi e¤er kabul görmez ise iflas›n erte-
lenmesini isteyebilir ve bu talebi de reddedilirse de o takdirde iflas›na ka-
rar verilmesini de isteyebilir7. 

‹flas›n ertelenmesi kurumu 4949 Say›l› Kanunla ‹cra ve ‹flas Kanu-
nunda düzenlenmeden önce Türk Ticaret Kanununda düzenlenmifl idi.
Bugün ise bu kurum k›smen ‹cra ve ‹flas Kanununda k›smen de Türk Ti-
caret Kanununda düzenlenmektedir.(TTK m. 324/2) ‹flas›n ertelenmesi
kavram› di¤er hukuki yollar›n aksine mali durumu bozulmufl olan bir flir-
ketin maddi hukuk iliflkileri üzerinde etkili olan ve flirketin iyilefltirilmesi
için bafll› bafl›na bir yöntem olarak de¤il aksine sadece iyilefltirme yön-
temlerinin veya tedbirlerinin uygulanabilmesine olanak sa¤layan geçici
bir korumad›r8. ‹flas›n ertelenmesi kurumu flirketi flirketin durumunun
iyilefltirilmesine veya flirketin iflas› veya konkordatoya veyahut ta uzlafl-
ma yoluyla yap›land›rmaya götürecektir. Dolay›s›yla iflas›n ertelenmesi if-
lasa engel olan ve ilgili taraflar›n menfaatlerini koruyan bir adli tedbir ni-
teli¤indedir9. ‹lgili taraflar anlam›nda iflas›n ertelenmesi kurumundan ya-
rarlanacak kesimlerin bafl›nda ise borçlunun alacakl›lar› say›lmal›d›r zi-
ra iflas›n ertelenmesi karar› alacakl›lar›n iflas durumuna nazaran alacak-
lar›n› daha fazla tahsil edebilmelerine imkan vermektedir10. Nitekim Yar-
g›tay da bir karar›nda iflas›n ertelenmesinde amac›n sermaye flirketi ve
kooperatifin ekonomi içinde kalarak faaliyetine devam›n› ve alacakl›lar›n
iflasa ba¤l› olumsuz sonuçlar›ndan etkilenmemesini sa¤lamak oldu¤unu
vurgulam›flt›r11. TTK m. 324’de düzenlenen sermaye kayb› ve borca bat›k-
l›k durumunda flirketi idare ve temsile yetkili organ taraf›ndan flirketin if-
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(5) Konkordato hükümlerinde 17.07.2003 t. Ve 4949 s.kanunun 83. maddesi ile önemli de¤ifliklikler ya-
p›lm›flt›r.(m.309a-309ü)Ayr›ca bkz.‹cra ve ‹flas Kanunu yön.m.106,107, 11.4.2005 t. Ve 25783 s.RG

(6) InsO’da da flirketlerin yeniden yap›land›r›lmas›na yönelik “Yap›land›r›lma Plan›” prosedürü mevcuttur.
Özkaya., s. 657

(7) Pekcan›tez,H.Seminer,s.49

(8) Atalay, O.Borca Bat›kl›k ve ‹flas›n Ertelenmesi,‹zmir 2006 s.51; Pekcan›tez,H.Anonim Ortakl›klar›n ‹f-
las›, Ankara ,1991,s.48 

(9) Öztek,S.”‹flas›n Ertelenmesi”,Bankac›lar dergisi, sy.53,2005,s.23-71,Bu yönde Y.19.HD.,
7.2.2002,5389/906 “‹flas›n ertelenmesi borca bat›k durumda olan bir sermaye flirketinin mali durumu-
nun ›slah›n›n mümkün olmas› halinde o flirketin iflas›n›n önlemesini sa¤layan bir kurumdur”

(10) Pekcan›tez,H. “‹flas›n Ertelenmesi”, ‹stanbul Barosu Dergisi,c.79, 2005, s.324

(11) 19.HD.7.4.2005,448/3753 (yay›nlanmam›flt›r); Federal Mahkemeye göre de iflas›n ertelenmesi alacak-
l›lar›n ve borçlu flirketin lehine belli koflullarla iyileflme flans› tan›nmas› olarak nitelenmifltir. Öte yan-
dan alacakl›lar›n hemen iflas›na karar› verilmesine nazaran iyi duruma gelmesi gerekli de¤ildir.Ala-
cakl›lar›n daha kötü duruma gelmemesi yeterli kabul edilmelidir. Pekcan›tez,Erteleme, s.323,dp.4



las›n›n istenmesi halinde mahkemenin iflas›n ertelenmesine karar vere-
bilmesi için yönetim kurulunun veya alacakl›lar›n talebi gerekir. Talep ol-
maks›z›n mahkemece resen iflas›n ertelenmesine karar verilemez12.

Ancak gözden uzak tutulmamas› gereken nokta, her üç kurumun da
da as›l olarak borçlunun mali durumunun iyilefltirilmesine yönelik ol-
makla birlikte; iflas›n ertelenmesine sadece pasifi aktifinden fazla olan
(borca bat›kl›k) borçlu baflvurabilecek iken, konkordato ve uzlaflma yo-
luyla yap›land›rmaya borç ödemeden aciz halinde bulunan bir borçlunun
baflvurabilece¤idir.

Öte yandan tüm bu yollar›n yan› s›ra özel hukuk iliflkisi olan ve borç-
lunun mali durumunun iyilefltirilmesine yönelik tedbirler de vard›r. Bu
noktada konkordato prosedürü içinde görev yapan herhangi bir resmi
makam›n kat›l›m› olmaks›z›n borçlunun, do¤rudan do¤ruya alacakl›lar›-
n›n her bir ile ayr› ayr› anlaflmak suretiyle gerçeklefltirdi¤i konkordato tü-
rü olan “mahkeme d›fl› konkordato”13 ile üçüncü kifli lehine sözleflme ni-
teli¤i gösteren “s›radan vazgeçme sözleflmesi” zikredilmelidir. ‹kincisi ile
alacakl› iflas masas›ndan tatmini konusundaki talep hakk›n› di¤er ala-
cakl›lar lehine bu alacakl›lar tatmin edildikten sonra kullanmak üzere
paralar›n paylaflt›r›lmas›ndaki s›ras›ndan vazgeçerek daha sonra kullan-
may› taahhüt etmektedir14.

1.‹flas›n Ertelenmesinin Borçlunun Kefillerine Etkisi

‹flas›n ertelenmesinin borçlunun alacakl›lar›n da menfaatine oldu¤u-
nu belirtmifl idik. Alacakl›lar›n menfaati kavram›ndan anlafl›lmas› gere-
kenin alacakl›n›n alaca¤›n›n tatmini oldu¤unda duraksama olmad›¤›na
göre bu noktada alacakl›n›n alaca¤›n›n tatmini bak›m›ndan, borçlu hak-
k›nda iflas›n ertelenmesi karar› verilmesinin borçlunun borcuna/borçla-
r›na kefil olanlar bak›m›ndan etkisi de önem tafl›maktad›r. Her ne kadar
iflas›n ertelenmesinin alacakl› bak›m›ndan faydas›, borçlunun mali duru-
munun iyilefltirilmesi ve dolay›s›yla alacakl›n›n, alaca¤›n›n öncelikle
borçlunun malvarl›¤›ndan tatminini sa¤lamas› olarak karfl›m›za ç›kmak-
ta ise de bu noktada iflas›n ertelenmesinin, alacakl›n›n durumunu iflas
karar›na nazaran daha kötü duruma düflürmemesi gerekti¤i de göz önü-
ne al›nmal›d›r.15 ‹‹K’nin ilgili hükümlerinde iflas›n ertelenmesinin kefille-
re etkisinin ne olaca¤› aç›kça düzenlenmemifltir. ‹flas›n ertelenmesinin
müteselsil kefil ve müflterek borçlulara herhangi bir etkisinin olmad›¤›
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(12) Aksi görüflte Domaniç,H.Yazar, mahkemenin de resen iflas›n ertelenmesine karar verebilece¤inin ge-
rekçesi olarak iflastan etkilenen kesimin genifl olmas›n› göstermektedir.,Pekcan›tez,‹flas, s.49,dp.96

(13) Mahkeme d›fl› konkordato kurulmas› ve geçerlili¤i Borçlar kanunu m.19 vd. hükümlerine tabi olan bir
özel hukuk iliflkisidir.Erdem,M. “Mahkeme d›fl› konkordato”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der-
gisi , sy.2005/1,‹stanbul, s.232,234; Söz konusu sözleflme “özel konkordato” olarak da nitelendirilmifl-
tir.Öztek,s.33 

(14) Bu sözleflmenin hukukumuz bak›m›ndan da geçerli olaca¤› kabul edilmektedir. Atalay, s.42 

(15) Bkz.yuk. dp.5



kabul edilmektedir. Buna göre alacakl›n›n, borçlunun iflas›n›n ertelen-
mesi halinde müteselsil kefil ve müflterek borçluya müracaat ederek ala-
ca¤›n›n tamam›n›n tatminini istemesi mümkündür16,17. Nitekim Yarg›tay’a
göre iflas›n ertelenmesi karar›n›n müteselsil kefile etkisi olmamal›d›r. “…
Mahkemece yasa hükmüne ra¤men rehinli takiplerin durdurulmas›na ka-
rar verilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r.Mahkemece bu yönlerin gözetilme-
mesi isabetsiz oldu¤u gibi müteselsil kefillerin erteleme kapsam›nda oldu-
¤unun kabulü de yerinde görülmemifltir.”18, “…‹flas›n ertelenmesi karar›n›n
etkileri ‹‹K’nin179/b maddesinde düzenlenmifltir.Erteleme talebinde bulu-
nan lehine müteselsil kefil olanlar›n erteleme karar› sonucu verilen takip
yasa¤›ndan faydalanaca¤›na iliflkin bir düzenleme mevcut bulunmad›¤›n-
dan erteleme talebi müteselsil kefiller yönünden geçerli de¤ildir.”19

‹flas›n ertelenmesinin adi kefiller bak›m›ndan etkisi ise tart›flmal›d›r.
Bir görüfle göre burada önemli olan nokta iflas›n ertelenmesi ile iflas›n
eflit de¤erlendirilip de¤erlendirilemeyece¤idir20. Zira Borçlar kanununa
göre (m.491) alacakl›n›n kefile baflvurabilmesi için iflas›n aç›lmas› yeter-
lidir. Bu görüfle göre ‹sviçre’de 1 Temmuz 1942 y›l›nda yürürlü¤e giren
de¤ifliklik ile konkordato ile iflas eflit olarak de¤erlendirilmifl olup, bu du-
rumda iflas›n ertelenmesi ile konkordatonun da eflit olarak de¤erlendiril-
mesi gerekmektedir. Çünkü iflas›n ertelenmesinde de konkordatoda da
oldu¤u gibi alacakl›n›n borçluya baflvurmas› cebri icra hukuku nedeniy-
le engellenmektedir21,22. Bu görüflün sonucu olarak, alacakl›n›n adi kefile
baflvurabilmesi BK m. 502/2’ye k›yasen borçlu flirket hakk›nda iflas›n er-
telenmesi karar› verildi¤i konusunda kefile bildirimde bulunmas› koflu-
luyla mümkündür.23 Do¤al olarak, kefil as›l borçlu hakk›nda iflas›n erte-
lenmesi karar› verildi¤ini bir baflka yoldan ö¤renirse bu bildirim görevi or-
tadan kalkar24. 

Yeni Alman ‹flas Yasas›na göre iflas›n aç›lmas›ndan sonra alacakl›la-
r›n onay›yla kabul edilebilen ve borçlunun veya iflas yöneticisinin sundu-
¤u “tasfiye plan›” da iflas›n kapanmas› sonucunu do¤urmakta ve bundan
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(16) Pekcan›tez, Erteleme,s.353;Atalay,s.158;Öztek s.58;

(17) Ancak borçlunun iflas› nedeniyle as›l borç vadesinden önce muaccel hale gelecekse de (‹‹K m.195) ke-
fil yine de as›l borcu vadesinden önce ödemeye zorlanamayacakt›r.(BK m.491)

(18) 19.HD.08.07.2004,3011/8154 (Yay›mlanmam›flt›r)

(19) 19.HD.17.3.2005 tarih ve 2004/11750 E.,2005/2789K Say›l› karar› (Yay›nlanmam›flt›r)

(20) ‹flas›n hukuki mahiyeti hakk›ndaki görüfller için bkz.Y›ld›r›m,N.D., “‹flas›n Hukuki Mahiyeti”,‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuas›,C.LIV,1991-1994,sy.1-4,s.331-346

(21) Pekcan›tez, Erteleme,s.354;Atalay,s.159;Öztek s.59

(22) Amerikan Federal ‹flas Kanununda da düzenlenmifl olan “Yeniden Yap›lanma” prosedüründe(Bank-
trupcy Code,Chp. 11), alacaklar›n rehinle temin edilmifl olup olmamas›na bak›lmaks›z›n tüm takiplerin
kendili¤inden duraca¤›na iliflkin olarak bkz.Do¤rusöz,H. “Amerikan Hukukunda Ödeme Güçlü¤ü ‹çin-
deki fiirketlerin Yeniden Yap›land›r›lmas›”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,‹stan-
bul,sy.2005/1,s.217

(23) Atalay,s.159

(24) Nitekim, kefilin as›l borçlunun iflas›n› bir baflka flekilde ö¤renmesi halinde de bu bildirme görevi orta-
dan kalkar. Üstünda¤,S.‹flas Hukuku,‹stanbul 1991,s.94 



sonra “tasfiye plan› prosedürü” geçerlilik kazanmaktad›r. “Tasfiye pla-
n›”n›n kabul edilmesindeki amac›n borçlunun ekonomik aç›dan varl›¤›n›
sürdürmesi oldu¤u belirtilmektedir25. Sonuçlar› bak›m›ndan “Tasfiye pla-
n› prosedürü” bizdeki iflas›n ertelenmesi kurumuna benzetilebilir.

Di¤er görüfle göre ise, iflas›n ertelenmesinde aranan borca bat›kl›k
hali flirketin mutlak olarak aciz halinde oldu¤unu göstermeyece¤inden if-
las halinde öngörülen bu hükmün iflas›n ertelenmesi kurumunda k›ya-
sen uygulanmas› mümkün de¤ildir.26

Bizce de iflas›n ertelenmesinin kefilin hukuki durumuna etkisi konu-
sunda k›yasen iflas hükümlerinden yararlan›lmas› iflas›n ertelenmesi ku-
rumunun amac›na da uygun düflecektir. 

2. Adi Konkordatonun Borçlunun Kefillerine Etkisi
Konkordato da iflas›n ertelenmesi gibi borçlunun iflletmesinin bafl›n-

da kalarak alacakl›lar›n› tatmin etmek imkan› sa¤lamay› amaçlayan bir
prosedürdür.27 Bu noktada ‹‹K’in adi konkordatoya iliflkin (‹‹K m. 285-
308) hükümlerinin as›l borçlunun(konkordato talep edenin) kefilleri aç›-
s›ndan etkilerine de de¤inilmesi yerinde olacakt›r. ‹‹K m. 295/I’e göre
“Konkordatoya muvafakat etmeyen alacakl› müflterek borçlulara ve borçlu-
nun kefillerine ve borcu tekeffül edenlere karfl› bütün haklar›n› muhafaza
eder.” Alacakl› konkordatoya muvafakat etmemifl ancak konkordato tas-
dik edilmifl ve bu karar da kesinleflmifl ise alacakl› iradesi d›fl›nda alaca-
¤›n›n bir k›sm›ndan vazgeçmek zorunda kalacakt›r. Bu nedenle Kanun-
koyucu borçlunun di¤er borçlular karfl›s›nda bir zarara u¤ramamas› için
bu çözümü öngörmüfltür. “Konkordatoya muvafakat etmifl olan alacakl›
dahi kendi haklar›n› yukar›daki kimselere ödeme mukabilinde temlik tek-
lif etmek ve onlara toplanman›n günü ile yerinden en afla¤› on gün evvel
haber vermek flart› ile bu hümden istifade eder” (m. 295/II) Alacakl›n›n
konkordatoya muvafakat etmesi halinde, söz konusu muvafakati ile ala-
cakl› borçluyu borcunun bir k›sm›ndan ibra etmifl olmaktad›r.‹flte bu du-
rumda alacakl› di¤er borçlular hakk›nda haklar›n›n devam›n› istiyorsa f.2
de belirtilen eylemde bulunmak zorundad›r.Aksi durumda borçtan so-
rumlu olan di¤er borçlular hakk›nda da konkordato etkili olacakt›r.Bu
durumu konkordatonun “dolayl› etkisi” olarak nitelendirebiliriz. Nitekim
maddede say›lan kiflilerin konkordatoya muvafakat eden alacakl›ya karfl›
sorumluluklar› konkordato teklif eden borçlunun borcundan dolay› yap›-
lan ve kabul edilen indirim oran›ndad›r. Bu konudaki bir HGK karar›na
göre de “Dava d›fl› flirket yüzde yüz oran›nda konkordato teklif etmifl da-
vac› da buna muvafakat etmifl oldu¤undan müflterek borçlu ve kefil olan
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(25) Do¤rusöz, s.656

(26) Atalay,s.159,dp.633;BK m. 502/2 hükmüne göre alacakl› , as›l borçlunun iflas›nadan kefili haberdar
etmedi¤i takdirde bu ihmalinden dolay› kefile terettüp eden zarar oran›nda kefile karfl› sahip oldu¤u
haklar›n› yitirir. 

(27) Üstünda¤,S.‹cra ve ‹flas Kanununun Dünü ve Bugünü,‹stanbul 1990,s.149



daval›n›n sorumlulu¤undan bir indirim bahis konusu de¤ildir,alacakl› ona
karfl› bütün haklar›n› muhafaza etmektedir.Bu nedenlerle mahkemece Hu-
kuk Genel Kurulunca da benimsenen özel daire bozma karar›na uyulmak
gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r. Direnme
karar› bozulmal›d›r.”28

Ayr›ca “Alacakl› müracaat hakk›na halel gelmeksizin yukar›daki kim-
selere konkordato müzakeresine ifltirak etmek yetkisini verebilir ve onla-
r›n karar›n› kabul taahhüdünde bulunabilir”.(m.295/III) Bu durumda da
alacakl› toplant›ya kendisi kat›lmak yerine maddede say›lan kiflilere ka-
t›lma yetkisi vermek suretiyle onlar›, borçluyu, konkordato hükümleri
çerçevesinde as›l borçtan ibra etme hususunda vekil tayin etmifl olmak-
ta ve konkordato teklifi kabul edilen borçlunun borcundan yap›lan indi-
rim oran›nda vekil (müflterek borçlular) de as›l borçluya karfl› borcundan
kurtulmaktad›r. 

Maddede belirtilen “borcu tekeffül eden kifliler” kapsam›na kimlerin
girdi¤ine de de¤inilmelidir. Örne¤in, as›l borçlunun borcu için rehin ve-
ren üçüncü flah›s bu kapsamda de¤erlendirilmelidir. Nitekim “Rehinle te-
min edilmifl alacaklar komiser taraf›ndan takdir edilen k›ymet neticesin-
de teminats›z kald›klar› k›s›m için hesaba kat›l›rlar.” (‹‹K m. 297/III) Ya-
ni alaca¤›n rehinle temin edilmemifl k›sm› adi alacak hükmündedir.29 Ta-
biidir ki burada kastedilen rehin, borçlunun borcunun temini için kendi
malvarl›¤›ndan verdi¤i rehindir. Borçlu borcundan flahsen sorumlu de¤il-
se rehin ile karfl›lanmayan k›s›m alaca¤›n hesab›nda dikkate al›nmaya-
cakt›r.30 Oysa rehni bir üçüncü kifli vermifl ise alacak tam olarak konkor-
datoya kabul edilerek hesaba kat›lacakt›r. Rehin veren üçüncü kifli de ‹‹K
m. 295 deki müflterek borçlular›n haklar›na sahip olacak ve konkordato
müzakerelerine kat›labilme olana¤› bulacakt›r. 

Acaba as›l borçlunun borcunu garanti eden üçüncü flah›s ‹‹K m. 295
de say›lan kifliler aras›nda kabul edilebilir mi? Üçüncü kiflinin fiilini ta-
ahhüt banka teminat mektuplar› ile gündeme gelmifltir ve “banka temi-
nat mektuplar›”n›n hukuki niteli¤i tart›flmal› ise de bugün hakim görüfl,
uygulamada kullan›lan tekdüze ve matbu teminat mektuplar›n›n üçüncü
kiflinin fiilini taahhüt oldu¤u yolundad›r31. Üçüncü kiflinin fiilini taahhüt
garanti sözleflmesinin özel bir türüdür. Garanti sözleflmesi ile bir taraf di-
¤erine onun için gerçekleflebilecek, kendisinin sorumlu olmad›¤› bir risk-
ten do¤acak zarar›n tamam›n› veya bir k›sm›n› gidermeyi taahhüt eder.
Dolay›s›yla üçüncü kiflinin fiilini taahhüt eden as›l borçludan ba¤›ms›z
olarak alacakl›ya karfl› bir borç alt›na girmekte baflka bir ifade ile onun
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(28) HGK 9.4.1975,‹BD.,1975/11-12,s.933

(29) Tanr›verdi,S. “4949 say›l› icra ve iflas kanunu’nda de¤ifliklik yap›lmas›na dair kanunun adi konkorda-
to ile ilgili hükümlerde getirmifl oldu¤u de¤iflikliklerin tespiti ve de¤erlendirilmesi”,Yeditepe Üniversite-
si Hukuk Fakültesi Dergisi,C.I,S.2,Y›l.2005,s.548 

(30) Pekcan›tez,H./Atalay,O./Özkan,S./Özekes,M.,‹cra ve ‹flas Hukuku, 3.bas›,Ankara 2004,s.400

(31) O¤uzman,M.K., Borçlar Hukuku Dersleri,C.II,‹stanbul,1991,s.284,285



borcu feri nitelik tafl›mamaktad›r. Ferilik özelli¤inin olmamas›ndan dola-
y› da32 kefalete iliflkin pek çok özel hükümle birlikte kefaletin sona erme-
sine iliflkin hükümler de üçüncü kiflinin fiilini taahhüt eden hakk›nda
uygulanmayacakt›r.33 Bu durumda, üçüncü kiflinin fiilini taahhüt eden
garanti sözleflmesi borçlusu ‹‹K m. 295 de say›lan “borcu tekeffül eden-
ler” kapsam›nda say›lmamak gerekir. fiu halde, konkordatoya muvafakat
eden alacakl›, üçüncü kiflinin fiilini taahhüt edene karfl› m.295/II’deki
gerekleri yerine getirmesi gerekmeksizin konkordato flartlar›ndan ba¤›m-
s›z olarak müracaat edebilecektir. Nitekim Yarg›tay’a göre de “Konkorda-
to isteyen teminat mektubu lehdar› kollektif flirketle konkordatoyu kabul
eden alacakl› davac› A.fi. aras›ndaki konkordatoya konu…liral›k as›l borç
ile garanti sözleflmesi nedeniyle bu as›l borçtan ba¤›ms›z olarak bir yükle-
nim alt›na giren (teminat mektubu veren)ve garanti veren as›l borçla ilgili
bulunmayan daval› bankan›n, ‹‹K’in 295/I maddesinde öngörülen konkor-
datoya kabul oyu veren alacakl›n›n müflterek borçlular ve borçlunun kefil-
lerine karfl› alaca¤›n› ancak konkordato koflullar›na göre isteyebilece¤i yo-
lundaki hükümden yararlanmas› düflünülemez… Mahkemece garanti söz-
leflmesinin yan› olan daval› bankan›n ‹‹K’in 295/1. maddesinde say›lan
kiflilerden olmad›¤› gözetilerek davan›n kabulüne karar verilmek gerekir-
ken yaz›l› biçimde hükümde kurulmas› (yani daval› bankaya ancak kon-
kordato koflullar›na uygun olarak baflvurulabilece¤i fleklinde bir hüküm ve-
rilmesi) do¤ru görülmemifltir.”34 Dolay›s›yla, üçüncü kiflinin fiilini taahhüt
eden de (alacakl›n›n yetkilendirmesi olsa dahi) m. 295/III’de yer alan
konkordato müzakerelerine kat›lma hakk›na sahip olmayacakt›r. 

B. Sonuç 

Tüm bu aç›klamalar da göstermektedir ki; gerek iflas›n ertelenmesi
gerekse konkordato esas itibariyle borçlunun mali durumunun iyilefltiril-
mesine yönelik kurumlar olmakla birlikte hukuki sonuçlar›n› do¤urduk-
lar› andan itibaren as›l borçlunun d›fl›nda kalan birden fazla kesimin de
hak ve borçlar›n› etkilemektedir. Söz konusu etkilenen kesimlerin bafl›n-
da da alacakl›n›n alaca¤›n› temin eden kefillerin geldi¤i tart›flmadan
uzakt›r. 
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(32) Kefaletin ferili¤inin sonuçlar›;kefilin kendisinden ödeme isteyen alacakl›ya borçlunun yapabilece¤i tüm
savunmalar› yapabilmesi, kefilin ödeme yapt›¤› oranda alacakl›n›n haklar›na halef olmas›d›r. 

(33) BK m.491 uyar›nca asl› borçlunun iflas› halinde borç muaccel olacak ve alacakl› da kefile baflvurabi-
lecek iken üçüncü kiflinin fiilini taahhüt edene baflvuramayacakt›r.Ayn› flekilde alacakl› BK m. 502/II-
deki yükümlülü¤e ve dolay›s›yla oradaki sonuca da tabii de¤ildir. 

(34) 11.HD.17.5.1983,E.1983/2462,K.1983/2617,YKD.1983/9,s.1338-1341
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BANKA KRED‹ SÖZLEfiMELER‹N‹N 
GEÇERL‹L‹⁄‹NE DA‹R ESER ‹NCELEMES‹ 

Av. Dr. Hac› KARA

I-) G‹R‹fi:

Uygulamada soyut ve tek tarafl› olarak haz›rlanan matbu sözleflme-
ler “Genel ‹fllem Koflullar›” olarak isimlendirilmektedir. Genel ‹fllem Ko-
flullar› en yayg›n olarak banka ve sigorta flirketlerince haz›rlanan sözlefl-
melerde kullan›lmaktad›r. 

Tüketiciler bak›m›ndan Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun’un1

6. maddesinde 2003 y›l›nda yap›lan de¤ifliklikle2 bu konuda düzenleme
yap›lm›flt›r. Buna göre, sat›c› veya sa¤lay›c›n›n tüketiciyle müzakere et-
meden, tek tarafl› olarak sözleflmeye koydu¤u, taraflar›n sözleflmeden do-
¤an hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kural›na ayk›r› düflecek biçimde
tüketici aleyhine dengesizli¤e neden olan sözleflme koflullar› haks›z flart-
t›r. Taraflardan birini tüketicinin oluflturdu¤u her türlü sözleflmede yer
alan haks›z flartlar tüketici için ba¤lay›c› de¤ildir. E¤er bir sözleflme flar-
t› önceden haz›rlanm›flsa ve özellikle standart sözleflmede yer almas› ne-
___________________________________________________

(1) 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun 08/03/1995 tarih ve 22221 say›l› R.G.’de yay›m-
lanarak yürürlü¤e girmifltir.   

(2) 06/03/2003 kabul tarihli, 14/03/2003 tarih ve 25048 say›l› R.G.de yay›mlanan 4822 say›l› Kanunun
7. maddesi ile de¤ifltirilen madde metni flu flekildedir: “Madde 6 - Taksitli sat›fllarda; tüketici, borçlan-
d›¤› toplam miktar› önceden ödeme hakk›na sahiptir. Tüketici ayn› zamanda, bir taksit miktar›ndan az
olmamak flart›yla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da sat›c›, öde-
nen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.

Sat›c›, taksitlerden birinin veya birkaç›n›n ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifas›n› talep et-
me hakk›n› sakl› tutmuflsa, bu hak; ancak sat›c›n›n bütün edimlerini ifa etmifl olmas› durumunda ve
tüketicinin ifa edilmemifl bir ediminin üzerinden en az dört hafta geçmifl olmas› ve sat›c›n›n en az bir
haftal›k bir süre vererek muacceliyet uyar›s›nda bulunmas› koflullar›yla kullan›labilir. Taraflarca belir-
lenen ve tüketiciye yaz›l› olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam sat›fl fiyat› hiçbir flekilde art›r›la-
maz. Taksitli sat›fllarda sat›c›, afla¤›daki bilgileri yaz›l› olarak bildirmek ve taraflar aras›nda aktedilen
sözleflmenin bir nüshas›n› tüketiciye vermek zorundad›r.

a) Mal ve hizmetlerin peflin sat›fl fiyat›,

b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam sat›fl fiyat›,

c) Faiz miktar›, faizin hesapland›¤› y›ll›k oran ve gecikme faizi oran›,

d) Ön ödeme tutar›,

e) Ödeme plan›.”



deniyle tüketici içeri¤ine etki edememiflse, o sözleflme flart›n›n tüketiciy-
le müzakere edilmedi¤i kabul edilir.

Genel ‹fllem Koflullar›n› içeren ticari nitelikli sözleflmeler bak›m›ndan
ise özel bir düzenleme bulunmad›¤›ndan3, genel hükümler uygulanmak-
tad›r. Bu çal›flmam›zda, ticari nitelikte banka kredi sözleflmeleri ile ilgili
olarak Sn. Prof Dr. Hayri Domaniç taraf›ndan haz›rlanan ve Banka Kre-
di Sözleflmeleri’nde yer alan koflullar›n geçerlili¤ine dair hukuki bir ince-
leme olan, “Banka Kredi Sözleflmelerinin Emredici Kurallara Ayk›r›l›¤› Ve
Geçersizli¤i”4 isimli eser incelenecektir. ‹ncelememiz flekil ve içerik olmak
üzere iki ana bafll›k alt›nda yer almaktad›r. 
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(3) Borçlar Kanunun yeni tasar›s›nda 20 ve devam› maddelerde Genel ‹fllem Koflullar› düzenlenmifltir. Ta-
sar› metni afla¤›daki gibidir.

“E. Genel ifllem koflullar›

I. Genel olarak

Madde 20- Genel ifllem koflullar›, bir sözleflme yap›l›rken düzenleyenin, ileride çok say›daki benzer söz-
leflmede kullanmak amac›yla, önceden, tek bafl›na haz›rlayarak karfl› tarafa sundu¤u sözleflme hü-
kümleridir. Bu koflullar›n, sözleflme metninde veya ekinde yer almas›, kapsam›, yaz› türü ve flekli önem
tafl›maz.

Ayn› amaçla düzenlenen sözleflmelerin metinlerinin özdefl olmamas›, bu sözleflmelerin içerdi¤i hüküm-
lerin, genel ifllem koflulu say›lmas›n› engellemez. 

Genel ifllem koflullar› içeren sözleflmeye veya ayr› bir sözleflmeye konulan bu koflullar›n her birinin tar-
t›fl›larak kabul edildi¤ine iliflkin kay›tlar, onlar› genel ifllem koflulu olmaktan ç›karmaz.

Genel ifllem koflullar›yla ilgili hükümler, sunduklar› hizmetleri kanun veya yetkili makamlar taraf›ndan
verilen izinle yürütmekte olan kifli ve kurulufllar›n haz›rlad›klar› sözleflmelere de, niteliklerine bak›l-
maks›z›n uygulan›r.

II. Kapsam›

1. Yaz›lmam›fl say›lma

Madde 21- Karfl› taraf›n menfaatine ayk›r› genel ifllem koflullar›n›n sözleflmenin kapsam›na girmesi,
sözleflmenin yap›lmas› s›ras›nda düzenleyenin karfl› tarafa, bu koflullar›n varl›¤› hakk›nda aç›kça bil-
gi verip, bunlar›n içeri¤ini ö¤renme olana¤› sa¤lamas›na ve karfl› taraf›n da bu koflullar› kabul etmesi-
ne ba¤l›d›r. Aksi takdirde, genel ifllem koflullar› yaz›lmam›fl say›l›r.

Sözleflmenin niteli¤ine ve iflin özelli¤ine yabanc› olan genel ifllem koflullar› da yaz›lmam›fl say›l›r.

2. Yaz›lmam›fl say›lman›n sözleflmeye etkisi

Madde 22- Sözleflmenin yaz›lmam›fl say›lan genel ifllem koflullar› d›fl›ndaki hükümleri geçerlili¤ini ko-
rur. Bu durumda düzenleyen, yaz›lmam›fl say›lan koflullar olmasayd› di¤er hükümlerle sözleflmeyi
yapmayacak oldu¤unu ileri süremez.

III. Yorumlanmas›

Madde 23- Genel ifllem koflullar›nda yer alan bir hüküm, aç›k ve anlafl›l›r de¤ilse veya birden çok an-
lama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karfl› taraf›n lehine yorumlan›r.

IV. De¤ifltirme yasa¤›

Madde 24- Genel ifllem koflullar›n›n bulundu¤u bir sözleflmede veya ayr› bir sözleflmede yer alan ve
düzenleyene tek yanl› olarak karfl› taraf aleyhine genel ifllem koflullar› içeren sözleflmenin bir hükmü-
nü de¤ifltirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi içeren kay›tlara yer verilemez. 

V. ‹çerik denetimi

Madde 25- Genel ifllem koflullar›na, karfl› tarafa dürüstlük kurallar›na ayk›r› olarak zarar verici veya
karfl› taraf›n durumunu a¤›rlaflt›r›c› nitelikte hükümler konulamaz.”

(4) Bas›m Tarihi: Temmuz 2006, Bas›m Yeri: ‹stanbul, Yay›nevi: Ar›kan Bas›m Yay›m Da¤›t›m Ltd. fiti.,
Toplam Sayfa Adedi: 61



II-) fiEK‹L BAKIMINDAN:
Eserin girifl k›sm›nda tüm “Banka Kredi Sözleflmeleri”nin ayn› oldu-

¤u belirtildikten sonra, 13 ana madde halinde emredici hükümlere ayk›-
r› sözleflme hükümleri s›ralanmakta ve bu hükümlerin hangi kanun
maddelerine ayk›r› oldu¤u k›saca belirtilmektedir. 

Birinci bölümde yer verilmemifl olmakla birlikte, beflinci sayfadan iti-
baren 2/1 maddesi ile numaraland›r›lmas›ndan, ilk dört sayfada yer alan
13 maddenin birinci madde bafll›¤› alt›nda incelendi¤i anlafl›lmaktad›r. 

5. sayfadan itibaren bafllang›çta yer alan madde s›ras› takip edilerek,
sözleflme hükümlerinin ayr›nt›l› aç›klamalar›na yer verilmifltir. Birinci bö-
lüme paralel olarak, ikinci bölümde 2/1, 2/2, 2/3…2/13 fleklinde madde
numaralar› verildikten sonra, birinci bölümde yer almayan hükümlere
2/14-2/19 maddeleri aras›nda yer verilmifltir. Kolay takip edilmesi bak›-
m›ndan 2/14-2/19 aras›nda aç›klanan 6 maddenin de birinci bölümde yer
alan özet hükümler aras›nda say›lm›fl olmas› halinde, takip kolayl›¤›n›n
sa¤lanaca¤› ve böylece metin bütünlü¤ünün korunaca¤› görüflündeyiz.

2/1 ve 2/13 maddeleri aras›nda banka ismi zikredilmeden genel
aç›klamalara yer verilmesine ve bafllang›çta tüm banka kredi sözleflmele-
rinin ayn› hükümleri ihtiva etti¤i aç›klanmas›na ra¤men, 2/16, 2/17 ve
2/18 maddelerinde aç›kça “Pamukbank Kredi Sözleflmesi” ad› zikredil-
mifltir. Bu durumda an›lan hükümlerin sadece bir bankaya m› özgü ol-
du¤unun belirtilmesinin uygun olaca¤›n› de¤erlendirmekteyiz.

28. sayfadan itibaren 39. sayfaya kadar (II) nolu madde alt›nda Av.
Onur Yalç›n’›n eserinden al›nt›lar yap›lm›flt›r. Kitab›n 47. sayfas›ndan iti-
baren al›nt› yap›ld›¤› belirtilmifl olmas›na ra¤men, bu al›nt›n›n birbirini
takip eden sayfalar m›, yoksa kitab›n muhtelif sayfalar›ndan yap›lan al›n-
t›lar m› oldu¤u çok net anlafl›lamamaktad›r. Ayr›ca, al›nt› yap›lan k›s›m-
lar hakk›nda Say›n Hocam›z›n kendi görüfllerine de yer verilmesi halinde,
bu görüfllerin bir de¤erlendirilmesini takip etmek mümkün olabilecektir.

39. sayfada madde numaras›z yeni bir bafll›¤a yer verildikten sonra
46. sayfada (III) nolu bafll›k alt›nda devletin ve ilgili kurumlar›n denetim
mükellefiyeti izah edilmifl ve son olarak yine yeni bir madde numaras› (IV)
alt›nda yap›lmas› zorunlu denetim ve ifllemler anlat›lm›flt›r.

De¤erli görüfller içeren eserin flekil bak›m›ndan yeniden düzenlene-
rek sistematik olarak maddelendirilmesi halinde eseri daha kolay takip
etmenin mümkün olaca¤›n› de¤erlendirmekteyiz.

III-) ESER‹N ‹ÇER‹⁄‹NE ‹L‹fiK‹N DE⁄ERLEND‹RMELER‹M‹Z:
Bu bafll›k alt›nda Sn. Hayri Domaniç hocam›z›n eserindeki s›ra takip

edilmek suretiyle, banka kredi sözleflmelerinde yer alan hükümler incele-
necektir.
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1. Banka defter, kay›t ve belgeleri hakk›nda:
Matbu kredi sözleflmesinde; “Bu Sözleflmeden do¤an ihtilaflarda,

Banka’n›n defter, kay›t ve belgeleri muteberdir. Bunlara karfl›, her türlü iti-
raz hakk›ndan feragat ederek Banka kay›tlar›n›n kat’i delil teflkil edece¤i-
ni ve bu sözleflmeden kaynaklanan ifllemlerin dava konusu olmas› halinde
Yemin teklif hakk›ndan feragat etti¤ini Müflteri kabul ve taahhüt eder.”
hükmü yer almaktad›r.

Say›n Hocam›z bu hükmün A.Y’n›n 36/1, Avrupa ‹nsan Haklar› Söz-
leflmesinin 6/1, MK m. 23, TTK m. 82, VUK m. 227/1, HUMK m. 287 ve
TTK m. 85’e ayk›r› oldu¤unu belirtmektedir.

Genifl bir yorumla banka kredi sözleflmelerinin bu hükmünü, iddia
ve savunma hakk›n› k›s›tlayan bir düzenleme olarak kabul etmek müm-
kün ise de dar anlamda bak›ld›¤›nda bu hükmün, Anayasam›z ve Avru-
pa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ile düzenlenen hak arama hürriyetini orta-
dan kald›ran bir hüküm olarak kabul edilemeyece¤i kanaatindeyiz. Zira,
söz konusu hüküm borçlunun dava açma ve hak arama hürriyetini orta-
dan kald›rmad›¤› gibi, mahkemeler de bu düzenlemeye istinaden davay›
görmekten kaç›namaz.

Ayn› flekilde MK m. 23/1 hükmü ile kiflinin medeni haklara sahip ol-
ma ve bunlar› kullanabilmesine dair fiil ehliyeti güvence alt›na al›nm›flt›r.
Banka kredi sözleflmelerinin MK 23/1 maddesi ile getirilen korumay› ih-
lal etmedi¤i kanaatindeyiz. 

Bu durumda an›lan hükmün HUMK m. 287 çerçevesinde delil sözlefl-
mesi olarak kabul edilip edilmeyece¤i üzerinde durmak gerekecektir.
Usul kanununun 287. maddesi ile düzenlenen delil sözleflmesi, belli bir
hususun, belli bir delil ile ispat edilece¤ine dair yap›lan sözleflmedir. 

Bu tan›m çerçevesinde kredi sözleflmesinde yer alan maddenin bir
delil sözleflmesi oldu¤unu kabul etmek gerekecektir. Ancak, Say›n Hoca-
m›z›n da ifade etti¤i gibi taraflar aras›nda imzal› bulunan kredi anlaflma-
s›na göre, delil olaca¤› belirtilen Banka Defterlerinin alaca¤› kan›tlayabil-
mesi için, evvela TTK 82’ye uygun olmas› zorunludur, aksi takdirde def-
terler delil olmaktan ç›kar. 

Yine, TTK m. 70/b.6’ya göre, ticari defterlerin delil olmas› için, “her
kayd›n dayand›¤› vesikalar›n” da bulunmas› zorunludur. Böylece, “Kanu-
na uygun bir surette tutulan ve birbirini teyit eden ticari defterlerin mün-
derecat› sahibi lehine delil ittihaz olunacakt›r” (TTK m. 85).

Ayr›ca Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 227/1. maddesine göre: “Bu
Kanunda aksine hüküm olmad›kça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü
flah›slarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kay›tlar›n tevsiki mec-
buridir.” Dolay›s›yla, alacakl› bankan›n alaca¤›na delil gösterdi¤i defterle-
rin, TK 70, 82 ile VUK 227 ve TTK m. 85’e uygun olmas› flartt›r.
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2. Teminatlar›n Nakde Çevrilmesi:

Matbu bir kredi sözleflmesinde; “Banka kendisine rehnedilmifl bulunan
menkul ve gayrimenkulleri, menkul k›ymetleri ve di¤er her türlü teminatlar›
bu sözleflme ve bankan›n kanun ve tüzük (yönetmelik) hükümleri dairesin-
de istedi¤i zaman ve yerde ve diledi¤i fiyatla satma¤a yetkili olup, müflteri
bu yüzden do¤acak tüm hak ve iddialar›ndan önceden vazgeçti¤ini ve Ban-
kay› ibra eyledi¤ini kabul ve taahhüt eder.” hükmü yer almaktad›r.

Prof. Dr. Hayri Domaniç hocam›z incelemesinin 7 vd. sayfalar›nda bu
hükmün ‹‹K 145 – 153 ve MK 873 kurallar›na ayk›r› oldu¤unu, 6183
Say›l› Kanunun 88-99. maddelerine göre yetkili icra dairesi taraf›ndan,
zorunlu ifllemler ve ilanlar neticesinde en yüksek bedeli verenlere mal
edilmek suretiyle yap›lmas› gerekti¤ini, bankan›n bu mallar› “diledi¤i”
düflük fiyatla satmas› halinde, yetkinin kötüye kullan›lm›fl olaca¤›n› ve
bu nedenle, böyle bir eylemi befl y›la kadar hapis cezas› ve ayr›ca tazmi-
nat ve para cezas›yla cezaland›ran TCK m. 508-510 kurallar›n›n uygulan-
mas› gerekece¤ini ifade etmektedir.

‹‹K m. 145 – 147 tafl›n›r rehninin, ‹‹K m. 148 - 153 ve MK m. 873 vd.
maddelerde ise, tafl›nmaz rehninin paraya çevrilmesi düzenlenmifltir. Ho-
cam›z sadece MK’un tafl›nmaz rehnine dair MK m. 873 hükmüne at›fta
bulunmufltur. Ancak, banka kredi sözleflmesi tafl›n›r rehninin paraya
çevrilmesini de kapsad›¤›ndan, tafl›n›r rehnine dair MK m. 946 – 949 ara-
s›ndaki hükümleri de incelemek gerekecektir. 

Banka kredi sözleflmesinde yer alan bu hükmün uygulanabilirli¤i bu-
lunmamaktad›r. Zira, bankan›n böyle bir tasarrufta bulunabilmesi için
borca karfl›l›k gösterilen teminatlar›n mülkiyetinin kendisine ait olmas›
gerekir. Halbuki, MK m. 873/2 ve m. 949 gere¤ince taraflar aras›nda söz-
leflme bulunsa dahi “Borcun ödenmemesi halinde rehinli tafl›nmaz›n/tafl›-
n›r›n mülkiyetinin alacakl›ya geçece¤ine iliflkin sözleflme hükmü geçersiz-
dir.” Bu durumda alacakl› bankan›n ‹‹K m. 145 vd. gere¤ince rehnin pa-
raya çevrilmesi yoluyla takip yapmaktan baflka bir hukuki yol mevzuat›-
m›z çerçevesinde mümkün de¤ildir. Sat›fl›n icra dairesi taraf›ndan ger-
çeklefltirilmesi halinde ise, sat›fl bedelinin ve sat›fl fleklinin ne flekilde ola-
ca¤› yine ‹‹K’da ayr›nt›l› olarak düzenlendi¤inden bu kanun hükümlerine
ayk›r› bir sat›fl yap›lamayaca¤› kanaatindeyiz. Bu nedenle hocam›z›n bu
hükmün ‹‹K ve MK’a ayk›r› oldu¤una dair görüfllerine ifltirak etmekteyiz.

Cezai müeyyide bak›m›ndan ise, güveni kötüye kullanma yeni Ceza
Kanunumuzun 155. maddesinde düzenlenmifltir (Mülga Ceza Kanunu m.
508). Bu maddeye göre:

“(1) Baflkas›na ait olup da,"muhafaza etmek veya" belirli bir flekil-
de kullanmak üzere zilyedli¤i kendisine devredilmifl olan mal üzerin-
de, kendisinin veya baflkas›n›n yarar›na olarak, zilyedli¤in devri ama-
c› d›fl›nda tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kifli,
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flikayet üzerine, alt› aydan iki y›la kadar hapis ve adlî para cezas› ile
cezaland›r›l›r.

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet iliflkisinin ya da
hangi nedenden do¤mufl olursa olsun, baflkas›n›n mallar›n› idare et-
mek yetkisinin gere¤i olarak tevdi ve teslim edilmifl eflya hakk›nda ifl-
lenmesi halinde, bir y›ldan yedi y›la kadar hapis ve üçbin güne kadar
adlî para cezas›na hükmolunur.”

Bu madde gere¤ince güveni kötüye kullanma suçunun oluflabilmesi
için, bir mal›n zilyedli¤inin “muhafaza edilmek” veya “belirli bir flekilde
kullan›lmak üzere” devri gerekmektedir. Halbuki bankaya verilen rehin,
muhafaza ve/veya kullanma saiki ile verilmedi¤inden suçun unsuru ger-
çekleflmemektedir. Kald› ki, bankan›n kendisine verilen rehinli mal› borç-
lunun r›zas› d›fl›nda üçüncü bir kifliye devretmesi fiilen imkans›zd›r. Zira,
gayrimenkullerde devrin tapuda yap›lmas› gerekecektir. Menkullerde ise
en çok rehne konu mal ya motorlu tafl›tlar ya da bir iflletmeye ait makine-
ler olabilmektedir. Motorlu tafl›tlarda gayrimenkullere benzer bir flekilde
rehin trafik siciline ifllenmekte, sat›fl ise, resmi senet ile gerçekleflmekte-
dir. ‹flletmeye ait makineler ise, borçlu taraf›ndan kullan›lmaya devam
olunmakta bankaya teslim edilmemektedir. Bu nedenle banka yetkilileri
hakk›nda herhangi cezai müeyyide uygulanamayaca¤› görüflündeyiz.

Banka kredi sözleflmesinin yukar›daki hükmü ile ilgili olarak Say›n
Prof. Dr. Domaniç, kredi alacakl›s› bankaya verilen rehinleri kendi ira-
desi ile “diledi¤i zaman” paraya çevirme yetkisinin en fazla BK 386-398’e
dayal› bir vekâlet yetkisi olabilece¤i, bu durumda BK 396/1’e göre, “Ve-
kâletten azil ve ondan istifa her zaman caizdir.” hükmüne göre, kredi
borçlusunun tek tarafl› iradesi ile bu iliflkinin her zaman sona erdirebile-
ce¤i, bu nedenle de kredi borçlusunun bankaya rehnetti¤i tafl›n›r ve ta-
fl›nmaz mallar› bankan›n “istedi¤i zaman ve yerde, diledi¤i fiyatla satabi-
lece¤ine” dair taahhüdün, BK 396/1 kural›na ayk›r› oldu¤unu ifade et-
mektedir.

BK m. 386/2, “Di¤er akitler hakk›ndaki kanuni hükümlere tâbi olma-
yan ifllerde dahi, vekâlet hükümleri cari olur.” hükmüne göre, hüküm bu-
lunmayan hallerde vekalete dair BK hükümlerinin k›yasen uygulanmas›
mümkün olmakla birlikte, biz burada do¤rudan bir vekalet iliflkisi olma-
d›¤› kanaatindeyiz. Zira vekalette vekil, kendi nam›na ancak müvekkili
hesab›na hareket etmektedir. Bu nedenle vekilin iktisabetti¤i haklar mü-
vekkiline aittir. 

Kald› ki, vekalet iliflkisinin varl›¤›n› kabul halinde, BK m. 398’e göre
“Vekilin vekâletinin nihayet buldu¤una ›tt›la peyda eylemeden evvel yapt›-
¤› ifllerden müvekkil veya mirasç›lar›, vekâlet baki imifl gibi mesuldür.” Bu
nedenle, bankan›n vekillikten azledilinceye kadar yapt›¤› ifllemleri geçer-
li saymak gerekir ki, bu durumda kendisini azil hususunda geç kalan bir
borçluya karfl› banka vekil olarak teminatlar› nakde çevirebilecektir. 

114 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008



3. Kredi Sözleflmesini Fesih Hakk›:
Say›n hocam›z, banka kredi sözleflmesinde bankaya hiçbir geçerli se-

bep göstermeksizin vadeli bir kredi sözleflmesini diledi¤i zaman feshetme
hakk›n› tan›nd›¤›, bu durumun Anayasan›n 48. maddesi ile BK m. 1, m.
29, m. 96-108 hükümlerine ayk›r› oldu¤u halde bankan›n vadeli kredi
sözleflmelerini “hiçbir ihtara gerek kalmaks›z›n” feshedebilmesi, sözleflme
kavram› ile sözleflmelerin ancak belli sebeplerle sona erdirilebilece¤ini
aç›klayan emredici kurallara ayk›r› oldu¤u görüflündedir. 

Taraflar sözleflmede sözleflmenin sona erme sebeplerini belirleyebilir-
ler. Bu konuda irade serbestisi mevcuttur. Bankan›n vadeli kredi sözlefl-
mesini feshetmesi çok farkl› hallerde ortaya ç›kabilecektir. Birkaç örnek
vermek gerekirse; ya kredi sözleflmesi imzalanm›fl ancak kredi henüz ve-
rilmemifltir veya kredi verilmifl ödemeler henüz bafllamam›flt›r ya da kre-
di verilmifl ödemeler devam etmektedir. Bu örnekleri art›rmak mümkün-
dür. Tüm bu ve benzeri durumlarda herhangi bir geçerli sebep göster-
meksizin bankan›n tek tarafl› kredi sözleflmesini feshetmesi halinde, kre-
diyi kullanan kiflinin tamamen ma¤dur olaca¤› ortadad›r. Bu durumda
kredi sözleflmesinde yer alan tek tarafl› ve nedensiz fesih hakk›n›n huku-
ken geçerli olup olmad›¤› incelenmelidir. 

Hocam›z yukar›da belirtilen nedenlerle bu hükmün geçersiz oldu¤u-
nu belirtmektedir. Öncelikle BK m. 1’e dayan›lmas› halinde, sözleflmenin
geçerli olarak kurulamad›¤›n› kabul etmek gerekir ki, bu durumda öden-
mifl olan kredi sebepsiz zenginleflme teflkil eder.

BK m. 29 ise, ikrah› düzenlemektedir. Biz burada ikrah flartlar›n›n
oluflmas› halinde bu maddeye dayan›labilece¤i, aksi takdirde sözleflme
hükmünü ikraha dayand›rman›n zorlama bir yorum olaca¤›
görüflündeyiz.

BK m. 96-108 “Borçlar›n Ödenmemesinin Neticeleri” bafll›¤› alt›nda
genel olarak borcun ifa edilmemesinin neticelerini, özellikle de borçlunun
temerrüdünü düzenlemektedir. Borçlunun, yani kredi kullanan›n borcu-
nu ifada temerrüde düflmesi halinde temerrüdün sonuçlar› BK m. 96 vd.
hükümlere göre belirlenecektir. Halbuki, banka kredi sözleflmesinde yer
alan bu hüküm hiçbir neden olmasa dahi bankaya sözleflmeyi tek tarafl›
sona erdirme hakk› bahfletmektedir. Bu durumda an›lan maddenin hu-
kuka ayk›r›l›¤› noktas›nda, baflka bir hükümden yaralanmak mümkün
olabilecektir.

Medeni Kanunun 2. maddesine göre, “Herkes, haklar›n› kullan›rken
ve borçlar›n› yerine getirirken dürüstlük kurallar›na uymak zorundad›r. Bir
hakk›n aç›kça kötüye kullan›lmas›n› hukuk düzeni korumaz.”

Madde hükmünün bu özelli¤i, ‹sviçre Federal Kurulu’nun Medeni Ya-
sa tasar›s›n› Millet Meclisi’ne sevkine ait 1904 günlü mesaj›nda flöyle
aç›klanmaktad›r: "Bir hakk›n kullan›lmas›n›n aç›kça adaletsizlik teflkil
etti¤i ve gerçek hakk›n tan›nmas› ve ferdin korunmas› için tüm hukuki
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yollar›n kapal› bulundu¤u hallerde, MK m. 2 f. 2 hükmünün amac› zaru-
retten do¤an ve ola¤anüstü bir imkân sa¤lamakt›r". Federal Kurul’da bu
görüfle yer verilen ‹sviçre’de, Medeni Hukuk Profesörü Merz’in ifade etti¤i
gibi, bu durumlarda, flekli hukuktaki hakk›, maddi, adalet mülâhazalar›
s›n›rlar ve onu gerçek ölçülerine götürebilir5. 

Ord. Prof. Dr. Andreas B. SCHWARZ’›n MK’n›n 2. maddesine iliflkin
görüflü de özetle flöyledir: “MK’n›n 2. maddesindeki esaslar, yasan›n har-
fi harfine tatbikinin hakkaniyete uymayan neticelere götürdü¤ü hallerde,
bir tashih vas›tas› olarak tüm hukuk sistemine hâkim bulunmaktad›r. Bu
umumi esaslar yasaya ve onun hükümlerine, hayat›n de¤iflik durumlar›na
uymak kâbiliyetini vermekte ve yasaya genifl bir elâstikiyet bahfletmekte-
dir.”6

AKYOL’a göre, dürüstlük kural› ve hakk›n kötüye kullan›lmas› yasa-
¤› emredici hükümlerden de¤ildir. Ancak bu kurallar›n uygulanmas› da-
vada ve usulde hukuki mesele teflkil etti¤inden hakim taraf›ndan görevi
gere¤i re’sen dikkate al›nmak zorundad›r. Hakim her iki kural› da durufl-
man›n hangi safhas›nda olursa olsun dikkate almak zorundad›r7.

Sonuç olarak banka kredi sözleflmesinin bu hükmü, hakkaniyete ve
adalete ayk›r› neticelere sebep olaca¤›ndan, bu hükmün MK m. 2’de dü-
zenlenen dürüstlük kural›na ayk›r› oldu¤unu de¤erlendirmekteyiz.

4. Bankan›n Sözleflme Hükümlerini Ve Kredi Limitlerini Tek Ta-
rafl› De¤ifltirme Hakk›:
Banka Kredi Sözleflmesinde, “Banka bu krediyi limit içinde tamamen

veya k›smen kulland›r›p kulland›rmama, koflullar›n› tespit, k›smen veya ta-
mamen iptal etme, kredi limitini azaltma veya kredinin tamam›n› her an
durdurma yetkisine kay›ts›z flarts›z sahiptir.” denilmektedir. 

Prof. Dr. Hayri Domaniç hocam›z, bu hükmün de temerrüt sebepleri
do¤mad›kça, sözleflmenin taraflar› ba¤lay›c› olmas› özelli¤ine ve sözleflme
hürriyetini düzenleyen Anayasan›n 48. maddesi ile, mülkiyet hakk›n› ko-
ruyan Anayasan›n 35. maddesine ayk›r› oldu¤unu, yukar›da 3 numara-
da dayanak al›nan BK 96-108 kurallar›yla TK 20/3 hükmünün bu bölüm
elefltirilerin de yasal dayana¤› oldu¤unu ifade etmektedir.

Yukar›da 3 nolu bafll›k alt›nda izah edildi¤i gibi, bankan›n bu mad-
deye göre ifllem yapabilmesi için, MK m. 2 gere¤ince, somut bir tak›m
olaylara (kredi kullanan›n iflas›, ödeme aczi, ödemelerini tatil etmesi vs.)
dayanmas› zorunludur. 

Nitekim, BK m. 310’a göre, “Ödünç alan kimse karzdan sonra borcu-
nu edadan aciz haline girmifl bulunursa, borç veren, taahhüt etti¤i fleyin
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tesliminden imtina edebilir. Ödünç alan kimse, akitten evvel borcunu öde-
mekten aciz halinde bulunup da ödünç veren akitten sonra bundan haber-
dar olmufl ise, yine bu salâhiyeti kullanabilir.” hükmünün mefhumu mu-
halifinden, bu maddede belirtilen flartlar›n d›fl›nda kredi kulland›ran
bankan›n taahhüt etti¤i krediyi vermekten kaç›namayaca¤› anlafl›lmakta-
d›r. Dolay›s›yla, hiçbir hakl› neden yok iken s›rf ticari kayg›larla kredinin
iptali, k›smen kulland›r›lmas›, limit s›n›rland›r›lmas› yap›lmas› hakk›n
kötüye kullan›lmas› kabul edilmelidir. 

5. Bankan›n Kredi Limitini Art›r›p Eksiltmesi:

Banka Kredi sözleflmesine göre banka, “‹htara gerek kalmaks›z›n kre-
di limitini her an art›r›p eksiltmeye banka yetkilidir”. 

Hocam›z, bu madde de sözleflmelerin ancak birbirine uygun karfl›l›k-
l› irade beyanlar›yla yap›labilece¤ini ve ayn› flekilde de¤ifltirilebilece¤ini
düzenleyen BK 1. madde ile sözleflme kavram›na ayk›r› oldu¤unu, sözlefl-
melerin do¤umu, de¤ifltirilmesi ve sona erdirilmesini de kapsayan BK
1/1. madde “‹ki taraf karfl›l›kl› ve birbirine uygun surette r›zalar›n› beyan
ettikleri takdirde akit tamam olur.” dedi¤ine göre, kredi sözleflmesinin
an›lan maddesi ile bankan›n, “... kredi limitini her an art›r›p eksiltmeye
yetkili” say›lmas›n›n BK 1/1. maddeye, bankan›n aç›lm›fl kredinin ne ka-
darl›k bölümünü kald›raca¤› veya ne kadar yeni kredi almaya müflteriyi
zorlayaca¤› hususunun BK m. 2/1 kural›na ve bankan›n tek yanl› olarak
ve temerrüt halini tespit ve ihtara gerek kalmaks›z›n kredi sözleflmesinde
kesinleflen ve kullan›lan krediyi vadeyi de beklemeksizin azaltabilmesinin
BK 19 ve 20. maddelere ayk›r› ve bu nedenle geçersiz oldu¤unu belirt-
mektedir.

Taraflar›n karfl›l›kl› iradeleri ile akit tamam olaca¤›ndan (di¤er kuru-
cu unsurlar›nda bulunmas› kayd›yla) geçerli bir akdin varl›¤›n› kabul et-
mek gerekecektir. Bu nedenle, kredi miktar›n›n art›r›l›p eksiltilmesi yet-
kisi daha bafllang›çta bankaya verildi¤inden bu hususun BK m. 1 ve BK
m.2’ye ayk›r› olmayaca¤› kan›s›nday›z. 

Sözleflmenin bankaya tek tarafl› kredi limitini art›r›p eksiltme yetkisi
veren bu hükmünün de öncelikle MK m. 2 ve m. 3 ve BK m. 19, m. 20
hükümleri çerçevesinde de¤erlendirilmesi zorunludur. 

Limitin azalt›lmas› bak›m›ndan banka somut durumda herhangi bir
hakl› nedene dayanm›yorsa, limit azalt›lmas› hakk›n kötüye kullan›lmas›
teflkil edecektir. Ayr›ca, kredi kullanan müzayaka halinde bulundu¤unu
ispat ederse bu hüküm BK m. 21’e göre de geçersiz say›lacakt›r. 

Limit art›r›lmas› bak›m›ndan ise hiç kimse kendi lehine bir imkandan
yararlanmaya zorlanamaz. Ayr›ca, kredi limitinin art›r›lmas› akdin yeni-
lenmesi mahiyetindedir. Tecdit, (Novation); borcun yerine yenisinin geç-
mesi suretiyle eski borcun sona erdirilmesidir. Borcun yenilenmesi ala-
cakl› ile borçlu aras›nda yap›lacak bir sözleflme ile gerçekleflir8. Taraflar›n
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eski borç yerine geçecek yeni bir borç iradesine (niyetine-animus novan-
di) sahip olmalar› gerekir9. Tecdit niyeti anlaflma yap›ld›¤› anda belirli ol-
mal›d›r (BK 114/1, 2)10. Yenileme iradesinin aç›k ve kesin olmas› gerekir11.
Borcun karine olarak yenilendi¤i kabul edilemez (BK114/2). Bu nedenle,
kredi kullanan›n onay› olmaks›z›n tek tarafl› olarak akdin yenilenmesi
mümkün olmayaca¤›n› de¤erlendirmekteyiz.

Bununla birlikte her halükarda limit azalt›ls›n veya art›r›ls›n duru-
mun banka taraf›ndan müflteriye ihtar edilmesi gerekti¤i kanaatindeyiz.
Zira, kredi kullanan müflteriye yasal haklar›n› kullanmak üzere gerekli
imkan›n tan›nmas› flartt›r.

6. Mevduat Ve K›ymetli Evrak›n Alacakl›ya Rehni:

Bir Devlet bankas›nca düzenlenen Kredi Sözleflmesinde, “Müflteri ve
Garantörün; Bankaya karfl› iflbu sözleflmeden ve/veya herhangi bir sebep-
ten do¤mufl ve do¤acak her türlü borçlar›ndan do¤abilecek bütün alacak-
lar› sa¤lamak üzere; Banka’n›n yurt içinde ve d›fl›nda bütün fiubelerinde
ve yurt içindeki ve d›fl›ndaki ifltiraklerinde ad›na aç›lm›fl ve aç›lacak Vade-
siz Tasarruf Mevduat/Yat›r›m/Vadesiz Alacakl› Cari/Vadesiz Döviz Tev-
diat› Hesab› ve her türlü hesaplar›n›n bakiyelerinin ve do¤mufl do¤acak
her türlü alacaklar›n›n, Müflteri’ye ait olup da Banka’da bulunan veya her-
hangi bir zaman ve flekilde bulunabilecek olan bütün senetler ve emtiay›
temsil eden belgeler, konflimentolar, hisse senetleri ve tahviller, hamiline ve
nama yaz›l› mevduat sertifikalar›, bunlar›n kuponlar› ve di¤er k›ymetli ev-
rak ve k›ymetli madenler, mal ve eflyalar›n üzerinde Banka’n›n hapis hak-
k› bulunaca¤›n› ve bütün alacaklar›n› hesaplar›n›n Banka’ya rehnedilmifl
oldu¤unu ve muaccel olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n ve herhangi bir ihbar-
da bulunmaks›z›n bunlar›n veya bedellerini Banka’ca takas ve mahsup
edilebilece¤ini; ‹flverenden do¤mufl ve do¤acak maafl, ikramiye, temettü,
k›dem tazminat› ile her ne nam alt›nda olursa olsun taraf›na ödenmesi ge-
reken hak ve alacaklar›n›n tamam›n›n banka’ya rehin ve temlik etti¤ini,
temlik etti¤i alacaklar› iflvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza banka’n›n
yetkili oldu¤unu kay›ts›z flarts›z kabul ve beyan ederler.” denilmektedir. 

Prof. Dr. Hayri Domaniç hocam›z bu maddenin MK m. 949, m. 955,
BK m. 2/1, 11-14, 118, HUMK m. 287-290, TK m. 601 ve ‹‹K m. 82 hü-
kümlerine ayk›r› oldu¤unu belirtmektedir.

‹lk olarak, bankaya müflteriye ait olup da bankada bulunan bütün
senetler ve emtiay› temsil eden belgeler, konflimentolar, hisse senetleri ve
tahviller, hamiline ve nama yaz›l› mevduat sertifikalar›, bunlar›n kupon-
lar› ve di¤er k›ymetli evrak ve k›ymetli madenler, mal ve eflyalar›n üzerin-
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de hapis hakk› kullanma imkan› veren bu maddenin hukuka uygunlu¤u
incelenmelidir.

MK 950. madde hükmü incelenecek olursa bu maddede:

“Alacakl›, borçluya ait olup onun r›zas›yla zilyedi bulundu-
¤u tafl›n›r› veya k›ymetli evrak›, borcun muaccel olmas› ve nite-
li¤i itibar›yla bu eflyan›n alacak ile ba¤lant›s› bulunmas› halin-
de, borç ödeninceye kadar hapsedebilir. 

Zilyetlik ve alacak ticari iliflkiden do¤muflsa, tacirler ara-
s›nda bu ba¤lant› var say›l›r.

Alacakl›, borçluya ait olmayan tafl›n›rlar üzerinde de zilyet-
li¤in iyiniyetle kazan›lmas›n›n korundu¤u ölçüde hapis hakk›-
na sahip olur.”

MK m. 950 gere¤ince banka müflteriye ait tafl›n›r ve k›ymetli evrak
üzerinde hapis hakk› kullanabilir. Ancak, bu hapis hakk› sadece muac-
cel alacaklar üzerinde kullan›labilir. Dolay›s›yla, banka kredi sözleflme-
sinde sadece do¤mufl yani muaccel alacaklar için de¤il do¤acak alacaklar
için de hapis hakk› kullan›laca¤›na dair düzenleme an›lan maddeye ayk›-
r› oldu¤undan geçersizdir.

‹kinci olarak kredi sözleflmesinde “bütün alacaklar›n hesaplar›n›n
Banka’ya rehnedilmifl oldu¤u ve muaccel olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n
ve herhangi bir ihbarda bulunmaks›z›n bunlar›n veya bedellerini Banka’ca
takas ve mahsup edilebilece¤i” kararlaflt›r›lm›flt›r. 

MK m. 955’e göre “Senede ba¤lanm›fl olan veya olmayan alacaklar›n
rehni için rehin sözleflmesinin yaz›l› flekilde yap›lmas› ve senede ba¤l› ala-
caklarda senedin teslim edilmesi gerekir.” Bu maddeye göre, rehnin ku-
rulmas› yaz›l› bir sözleflme ve senede ba¤l› alacaklarda teslim, di¤er hak-
larda ise hakk›n türüne göre gerekli flekle uygun davranma flart›n›n bir-
likte bulunmas›na ba¤l›d›r. 

Kredi sözleflmesinin bu hükmünün rehnin kurulmas› için gerekli
olan yaz›l› olma flart›n› karfl›lad›¤› kabul edilebilir. Ancak, teslim flart›
gerçekleflmeden rehin kurulamayacakt›r. Dolays›yla, gelecekte bankan›n
eline geçecek alacaklar üzerinde rehin kuruldu¤unu kabul etmek müm-
kün de¤ildir. 

Bu maddede, bankan›n hiç bir ihbarda dahi bulunmadan takas ve
mahsup edebilece¤i kabul edilmifltir. BK m. 118’e göre; “‹ki flah›s karfl›-
l›kl› bir miktar mebla¤› veya yekdi¤erine mümasil baflka mallar› birbirine
borçlu olduklar› takdirde, her iki borç muaccel ise iki taraftan her biri bor-
cunu alaca¤› ile takas edebilir”. Buna göre, takas yap›labilmesi için taraf-
lar›n karfl›l›kl› borçlu ve alacakl› olmalar› ve borçlar›n her ikisinin de mu-
accel olmas› gerekir. Bu flart sa¤lanmadan takas mümkün de¤ildir.

Ayr›ca rehnin paraya çevrilme usulü yukar›da izah edilmiflti. Banka-
n›n buna uygun davranmas› gerekir. BK m. 170 ile tediye amac›yla tem-
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lik yap›lmas› kabul edilmifl ise de, burada BK m. 170 anlam›nda bir tem-
lik olmad›¤› ortadad›r. 

Bir di¤er sorun da, bankan›n müflterinin do¤mufl ve do¤acak maafl,
ikramiye, temettü, k›dem tazminat› ile her ne nam alt›nda olursa olsun
taraf›na ödenmesi gereken hak ve alacaklar›n› bankaya rehin ve temlik
etti¤inin kabulünün hukuken geçerli olup olmad›¤›d›r. ‹‹K m. 82 haczi
kabil olmayan mal ve haklar›, m. 83 ise k›smen haczi kabil olan fleyleri
tek tek saym›flt›r. Banka müflterisinin di¤er bir alacakl›s›, alaca¤›n› an-
cak m. 82-83 çerçevesinde tahsil edebilecek iken, bankan›n bu alacaklar
üzerinden alaca¤›n› tahsil etmesi Anayasam›z›n eflitlik ilkesine ‹‹K m. 82-
83 hükümlerine ayk›r› oldu¤undan geçersiz olaca¤›n› de¤erlendirmekte-
yiz. 

7. ‹flas Eden Borçlu Kefiline Müracaat:

Tip Banka Kredi Sözleflmesinde borçlunun iflas› halinde bankan›n, if-
las masas›na alaca¤›n› kaydettirmeden kefile müracaat edebilece¤i kabul
edilmifltir. Prof. Dr. Domaniç hocam›z bu hükmün BK m. 502’ye ayk›r› ol-
du¤unu belirtmektedir. 

BK m. 487’ye göre; “Kefil, borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müflte-
rek müteselsil borçlu s›fat› ile veya bu gibi di¤er bir s›fatla borcun ifas›n›
deruhde etmifl ise alacakl› as›l borçluya müracaat ve rehinleri nakde tah-
vil ettirmeden evvel kefil aleyhinde takibat icra edebilir” hükmüne göre,
müteselsil kefalet var ise bankan›n borçluya müracaat etmeden kefile
müracaat etmesi olas›d›r.

Ancak, “Kefilin Haklar›” bafll›¤› alt›nda düzenlenen BK m. 502 gere-
¤ince, “Borçlu, iflâs eder ise alacakl› alaca¤›n› iflâs masas›na kay›t ettir-
me¤e mecburdur. Alacakl›, borçlunun iflâs›na muttali olur olmaz ondan ke-
fili haberdar etmekle mükelleftir. Böyle yapmad›¤› takdirde bu tekâsülün-
den dolay› kefile terettüp eden nazar nisbetinde kefile karfl› haiz oldu¤u
haklar›n› gaip eder”.

Bu düzenlemeye göre; alacakl›, borçlunun iflas› durumunda, kefilin
ç›karlar›n› korumak için, alaca¤›n› iflas masas›na yazd›rmak ve borçlu-
nun iflas›n› ö¤renir ö¤renmez durumu kefile bildirmek zorundad›r. Bunu
yapmamas› halinde kefilin bu sebeple u¤rad›¤› zarar oran›nda kefile kar-
fl› olan haklar› kaybedecektir. 

Ayr›ca, BK m. 491’e göre “Borçlunun iflâs› sebebi ile as›l borç vadenin
hulûlünden evvel muacceliyet kesbetse bile, kefil, as›l borcun ifas› için ta-
yin olunan vadeden evvel borcu ödeme¤e icbar olunamaz. As›l borcun mu-
acceliyet kesbetmesi evvelce borçluya ihbar vukuuna mütevakk›f ise bu ih-
bar kefile de icra olunmak lâz›m gelir. Kefil hakk›nda borcun muacceliyet
kesbetmesi ihbar gününden bafllar”. Bu nedenle, banka kredi sözleflmesi-
nin BK m. 502 hükmüne ayk›r› oldu¤una dair hocam›z›n görüflüne iflti-
rak etmekteyiz. 
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8. Bloke Hesaba Al›nan Paralar›n Faizi:

Kredi Sözleflmesinde banka “bloke hesaba al›nan paralara faiz yürü-
tüp yürütmemekte ve faiz oran›n› tayinde” serbest b›rak›lm›flt›r. Say›n ho-
cam›z, TTK m. 22 ile BK m. 307’de tacirin paras›na faiz iflletilece¤i aç›k-
land›¤› halde, banka sözleflmesinin bu hükmünün kredi borçlusunu faiz-
den yoksun b›rakt›¤›n›, bunun ise MK m. 2‘ye göre hakk›n kötüye kulla-
n›lmas› say›laca¤›n› ifade etmektedir. 

TTK m. 22 ve BK m. 307 hükümleri aç›k olup, bankan›n bu hüküm-
lere ayk›r› davranmas› halinin hakk›n kötüye kullan›lmas› olarak kabul
edilmesi gerekece¤i görüflündeyiz. 

9. Zamanafl›m›:

Banka Kredi Sözleflmesinde borçlunun zamanafl›m› savunmas›ndan
peflinen feragat etti¤i düzenlenmifltir. Prof. Dr. Domaniç hocam›z eserin-
de bu maddenin TK m. 6 ve BK m. 127’deki emredici hükümlere ayk›r›
oldu¤unu belirtmektedir.

Gerek TTK m. 6, gerekse BK m. 127 kanunlarda belirlenen zamana-
fl›m› sürelerinin sözleflme ile de¤ifltirilemeyece¤ini düzenleyen emredici
hükümlerdir. Genifl anlamda bak›ld›¤›nda zamanafl›m› süresinin iflleme-
yece¤inin kabul edildi¤i, böylece zamanafl›m› süresinin de¤ifltirildi¤i, bu-
nun ise an›lan maddelerde düzenlenen zamanafl›m› sürelerinin de¤ifltiri-
lemeyece¤i ilkesine ayk›r› oldu¤u düflünülebilir. 

Ancak, biz banka kredi sözleflmesi ile yap›lan düzenlemenin zamana-
fl›m› sürelerinin de¤ifltirilmesini de¤il, zamanafl›m› def’inden daha sözlefl-
menin bafllang›c›nda, yani hak do¤madan feragat etmeyi düzenledi¤ini
de¤erlendirmekteyiz. Bu durumda kimse bir hak do¤madan önce yasala-
r›n kendisine tan›d›¤› haktan feragat edemeyece¤inden bu hükmün ge-
çerli olmayaca¤› görüflündeyiz.

10. Bankan›n Mahsup Hakk›:

Bir Banka Kredi Sözleflmesinde: “Banka, müflteri taraf›ndan kendisi-
ne emaneten veya serbest depo suretiyle verilen mal veya mal› teslim eden
belgeler, konflimentolar, hisse senetleri, tahviller, bunlar›n kuponlar›, di¤er
k›ymetli evrak, mal veya eflya üzerinde, Müflterinin Banka ile olan her tür-
lü iflleminden do¤mufl ve do¤acak borçlar› için hapis ve yukar›daki esasla-
ra göre mahsup hakk›na sahiptir” denilmektedir.

An›lan düzenleme ile ilgili (6) nolu bafll›kta aç›klamalarda bulunul-
mufl idi. Hapis ve mahsup hakk›n›n do¤mam›fl alacaklar› da kapsayacak
flekilde geniflletilmesi hakkaniyete, adalet duygusuna ve iyiniyet kurala-
r›na ayk›r›d›r. 
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11. Vadeden Önce Takas Ve mahsup:
Kredi sözleflmesinde: “Banka, alacaklar›ndan vadesi gelmifl olsun ve-

ya olmas›n herhangi birini veya hepsini müflteriye ihbarda bulunmadan,
Müflterinin Bankada olan her türlü alaca¤›, mevduat hesab›, döviz tevdiat
hesab›, bloke hesab›yla veya Müflteri hesab›na Bankan›n lehine tahsil et-
ti¤i ve edece¤i çek bedelleriyle takas ve mahsup etmeye yetkilidir.”

Hocam›z bu düzenlemenin BK m. 2, 22, 163 ile MK m. 949’a ayk›r›
oldu¤unu ifade etmektedir. 

BK 118 vd. maddelerde düzenlenen takas hakk› ancak, “‹ki flahs›n
karfl›l›kl› bir miktar mebla¤› veya yekdi¤erine mümasil baflka mallar› birbi-
rine borçlu olmalar› ve her iki borcun da muaccel olmas› halinde” iki taraf-
tan her birinin borcunu alaca¤› ile takas etmesi fleklinde kullan›labilir.
Ancak, BK m. 123/b. 1’e göre, “Tevdi edilmifl veya haks›z olarak al›nm›fl
veya hile ile al›konulmufl bulunan bir fleyin iadesine veya bedeline taalluk
eden mutalebeler (talepler)” alacakl›lar›n arzusu hilâf›nda takas ile ›skat
edilemez. Bu flartlar yerine getirilmeden takas hakk› kullan›lamayaca¤›
aç›kt›r.

Ayr›ca, takas-mahsup birlikte kullan›lmakta ise de, mahsup kavram
olarak takastan ayr›d›r. Mahsup bir alacak miktar›n›n, somut baz› olay-
lar göz önüne al›narak indirilmesine denir. Mahsupta alacak miktar›ndan
indirilecek de¤er bir karfl› alacak de¤ildir. Gerçek alaca¤›n miktar›n› be-
lirlemek için alacaktan indirilmesi gereken bir miktard›r. Yenilik do¤uran
hakk›n kullan›lmas› olmay›p gerçek miktar› belirlemek için yap›lan bir ifl-
lemdir (Örne¤in; sebepsiz zenginleflme miktar›ndan, zenginleflenin yapt›-
¤› giderlerin indirilmesi mahsup ifllemidir). Halbuki takas bir borcun di-
¤eri ile denge haline getirilmesidir. Borcu maddeten sona erdirmektedir.
Takasta birbirinden ba¤›ms›z iki alacak bulunmaktad›r. Mahsupta ise,
yek di¤erinden ayr› ve ba¤›ms›z iki alacak söz konusu de¤ildir. Takas in-
flai bir hakt›r. Mahsup ise, inflay› hak veya def'i olmay›p, bir itirazd›r12.

12. Gecikmede Mürekkep Faiz:
Matbu Kredi Sözleflmesinde yer alan: “‹flbu Genel Kredi Sözleflmesin-

den do¤an borçlar› gününde ödemedi¤i takdirde, temerrüdün do¤du¤u ta-
rihten bunlar› bankaya ödeyece¤i tarihe kadar geçecek günler için yetkili
mercilerce veya bankaca Ödünç Para Verme Mevzuat›na göre tespit edilmifl
en yüksek kredi faiz oran›na; veya ileride artt›r›ld›¤› takdirde artm›fl en
yüksek kredi faiz oran›na, Bu oran›n % 50’sinin ilavesi suretiyle bulunacak
oran› üzerinden temerrüt faizi ve onun gider vergisini ödemeyi, Müflteri ka-
bul ve taahhüt eder" fleklinde temerrüt faizi düzenlenmifltir.

Say›n Prof. Dr. Domaniç, bu hükmün BK m. 308/3 ve 3095 say›l› Fa-
iz Kanunu m. 3/1’e ayk›r› oldu¤unu ve Anayasan›n 40, 125 ve 129. mad-
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deleri gere¤ince bunun denetlenmesinden devletin sorumlu oldu¤unu be-
yan etmektedir.

Kredi sözleflmesinin bu hükmü sadece faiz oran›n› belirledi¤inden
burada mürekkep faizi men eden m. 308/b. 3 hükmünün uygulanmaya-
ca¤›n› de¤erlendirmekteyiz. Ancak, faize iliflkin düzenleme kamu düze-
niyle ilgili oldu¤undan ve bankac›l›k sektörü bak›m›ndan taraflar›n ser-
best iradelerine b›rak›lamayaca¤›ndan faiz oranlar› 3095 Say›l› Kanuna
uygun olarak belirlenmelidir. Bu nedenle, banka kredi sözleflmesi an›lan
hükmünün geçersiz oldu¤unu de¤erlendirmekteyiz.

13. Sözleflme Hükümlerinin, Teminat›n Ve Kefilin De¤ifltirilme-
si ve ‹htiyati Tedbir Karar›na Ra¤men Teminat›n Faizsiz Bir He-
sapta Bloke Edilmesi:
Bir özel bankan›n Kredi Sözleflmesinde Mektup Bedelinin depo edil-

mesi bafll›¤› alt›nda: “Banka, sebep göstermekle asla mükellef olmaks›z›n,
a) Üç günlük süre içinde mevcut kefillerin de¤ifltirilmesini veya yeni kefil ve
teminat gösterilmesini, b) Teminat mektubu ve kontrgaranti muhteviyat›n›
ödemeye davet edilmemifl ve komisyon Müflteri taraf›ndan düzenli olarak
ödense dahi; görece¤i lüzum üzerine, o tarihteki anapara, faiz, komisyon,
gider vergisi ve di¤er masraflar› ile birlikte nakden ve defaten faiz getirme-
yen bir hesapta bloke edilmek üzere 3 gün içinde Banka’ya depo edilmesi-
ni talebe, yerine getirilmedi¤i takdirde ihtiyati haciz ve di¤er kanun yolla-
r›na baflvurmaya muhtar ve selahiyetli oldu¤unu müflteri flimdiden kabul
eder. Mektubun ödenmemesi konusunda ihtiyati tedbir karar› al›nm›fl ol-
mas› dahi, banka’n›n depo talebi hakk›n› hiçbir flekil ve surette etkileme-
yecektir” denilmektedir.

Prof. Dr. Domaniç bu hükmün; Anayasa’n›n 138/4. maddesine,
HUMK 113A hükmüne, BK’n›n 1-10, 19 ve 20 maddeleri ile hakk›n kötü-
ye kullan›lmas›n› yasaklayan MK 2. maddesine ve ‹‹K 257. maddesine ay-
k›r› oldu¤unu, TCK m. 276/1’e göre sorumlular›n cezaland›r›lmas› gere-
kece¤ini, Bakanlar Kurulunun R.G.’nin 11.1.1998 tarihli say›s›nda ya-
y›mlanan 30.12.1997 tarihli karar›n›n 2. maddesine göre temerrüdün
bafllayabilmesi için en az 30 gün süre tan›nmas› gerekti¤i halde, kredi
sözleflmesinde yaz›l› sürenin üç gün oldu¤unu, Bankalar Kanunu ile
1211 say›l› Merkez Bankas› Kanununa dayal› Bakanlar Kurulu karar› ile
bu karar›n yetkili k›ld›¤› Merkez Bankas›n›n 30.6.1987 tarihli ve
87/11921 say›l› Karar›na göre Bankalar kredi ve mevduat faizlerini ser-
bestçe tespit edip, hem Merkez Bankas›na bildirmek, hem Merkez ve fiu-
belerinde ilan etmek zorunda olup, bu faiz tespitlerinde emredici hüküm-
lere de uymak mecburiyetinde oldu¤unu, Merkez Bankas›n›n denetimi
1211 Say›l› Kanunun 40. Maddesinin gere¤i oldu¤u gibi Hazine, Hükü-
met ve BDDK da, en az›ndan Anayasan›n 167. Maddesi gere¤ince bu tür
denetimleri yapmak ve emredici kurallara ayk›r› faizleri önlemek zorunda
oldu¤unu ayr›ca, 18.6.1999 tarihli ve 4389 say›l› Bankalar Kanununun
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21. maddesinin (k ve i) bendlerine göre, Bakanlar Kurulu ve Kurum tara-
f›ndan bu Kanuna dayan›larak al›nan kararlara, ç›kar›lan yönetmelik ve
tebli¤lere ve yap›lan di¤er düzenlemelere uyulmamas› halinde idari para
cezas› uygulanabilece¤ini belirtmektedir.

Bankan›n bir sebep dahi göstermeksizin kefillerin ve teminat›n de¤ifl-
tirilmesini, teminat mektubu ve kontrgaranti tutar›n›n ferileri ile birlikte
faizsiz bir hesapta blokesini talep hakk›n›n sözleflmede kararlaflt›r›lm›fl
olmas›n›n taraflar aras›nda ba¤lay›c›l›¤›n›n hukuki aç›dan de¤erlendiril-
mesi gerekecektir.

Anayasam›z›n, 167. maddesine göre; “Devlet para, kredi, sermaye,
mal ve hizmet piyasalar›n›n sa¤l›kl› ve düzenli ifllemelerini sa¤lay›c› ve ge-
lifltirici tedbirleri al›r”. Bankan›n hiçbir hakl› gerekçe göstermek zorunda
dahi olmaks›z›n tek tarafl› olarak an›lan taleplerde bulunmas›n›n özellik-
le mal ve hizmet piyasalar›n› zincirleme olarak olumsuz bir flekilde etki-
leyece¤i aflikard›r. Bu durumda devletin buna müdahale etmesi anayasal
bir görev olarak kabul edilmelidir.

Ayr›ca, bu hüküm MK m. 2 hükmüne ayk›r›d›r. Burada, taraflar›n
bafllang›çta bu hükümleri kabul ettikleri, sözleflme hükümlerinin taraflar
hakk›nda ba¤lay›c› oldu¤u ileri sürülse dahi, bankalar›n özellikle kredi
sözleflmelerinde bask›n ve kuvvetli taraf olduklar›, yani tek tafral› bir ta-
lep ile tüm isteklerini karfl› tarafa kabul ettirmede etkin olduklar›, tip söz-
leflmelerin bankan›n iste¤i do¤rultusunda olufltu¤u dikkate al›nd›¤›nda
asl›nda tam da kredi kullanan akit taraf bak›m›ndan serbest bir iradenin
oluflmad›¤› da bir gerçektir. Bu nedenle BK m. 21 hükmü gere¤ince akit-
ler aras›nda aç›k bir nispetsizlik bulundu¤u ileri sürülebilecektir.

Teminat mektubu ve kontrgaranti tutar›n›n ferileri ile birlikte faizsiz
bir hesapta blokesini talep hakk›n›n TTK m. 22 ve BK m. 307 hükümle-
rine ayk›r› oldu¤u aç›k olup, bankan›n bu hükümlere ayk›r› davranmas›
halinin hakk›n kötüye kullan›lmas› olarak kabul edilmesi gerekece¤i
görüflündeyiz. 

14. Bankan›n Müflterinin ‹fl ve ‹fllemlerini Kontrol Yetkisi:

Bir devlet bankas›na ait kredi sözleflmesinde, “Bankan›n Müflterinin
‹fl ve ‹fllemlerini Kontrol Yetkisi” bafll›¤›n› tafl›yan bir maddesinde: “Bu
sözleflme ile veya di¤er flekillerde Müflteriye aç›lan kredi nedeniyle iflletme-
sinin ifllemlerini, mal durumunu aç›kl›kla gösterir defter ve kay›tlar› ile bun-
lar› ispatlay›c› belgelerini Bankan›n veya T.C. Merkez Bankas›’n›n gerekli
gördükleri zaman incelemeye yetkili olduklar›n› ve istenebilecek her türlü
bilgi ve belgeyi istenildi¤i anda vermeyi Müflteri kabul ve taahhüt eder” de-
nilmektedir. 

Say›n Domaniç hocam›z bu maddenin, TK 79, 331/1 ve 363/2 mad-
delerine ayk›r› oldu¤undan geçersiz oldu¤unu belirtmektedir. 
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Sözleflmedeki bu düzenlemenin ticari s›r kavram› ve meslek s›rr›n›n
korunmas› ilkesini ihlal edip etmeyece¤i de¤erlendirilmelidir. Ticaret Ka-
nunumuzun yukar›da an›lan maddeleri dahil bir çok kanunda ticari s›r
ve meslek s›r›n›n korunmas›na dair düzenleme yap›lm›flt›r. 

Hatta Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda polisin ticari s›r mahiye-
tindeki bilgi ve belgelerden ancak hakim karar› ile yararlanabilece¤i hük-
me ba¤lanm›flt›r. Yani polis dahi bir belgeyi ancak hakim karar›yla talep
edebilmektedir. Bu nedenle, ticari s›rr›n ve meslek s›rr›n›n korunmas› il-
kelerine aç›kça ayk›r› olan bu maddeyle düzenlenen denetim keyfili¤e
aç›kt›r. Kald› ki, bu denetimden gaye kredi kullanan müflterinin mali du-
rumunu kontrol ise, banka kredi aç›lmas› aflamas›nda müflterinin mali
durumunu ve yapaca¤› iflin realitesini denetleyebilecek bir durumdad›r.
Bu nedenle müflterinin iflletmesinin ifllemlerini ve mal durumunu göste-
ren defter ve kay›tlar› ile bunlar› ispatlay›c› belgelerin incelenmesinin
hakl› bir gerekçeye dayanmad›¤› görüflündeyiz.

15. Bankan›n Defter Ve Kay›tlar›n›n ‹ncelenememesi:
Yukar›da belirtilen maddeye göre, kredi borçlusunun “Defter ve kay›t-

lar› ile bunlar› ispatlay›c› belgeleri banka her zaman incelemeye ve her tür-
lü bilgi ve belgeyi istedi¤i anda almaya yetkili oldu¤u halde, bankan›n def-
ter ve belgeleri ise müflteri taraf›ndan incelenemeyecek, istenemeyecektir”.
Ayr›ca, Kredi Sözleflmesine göre, “Müflteri ve Banka aras›nda ç›kacak her
türlü anlaflmazl›kta Banka defter ve belgelerindeki kay›tlar›n kesin delil
olaca¤›, müflterinin bunlara itiraz etmeyece¤i” düzenlenmifltir.

Prof. Dr. Domaniç bunun BK 1, 19, 20 ve 81. maddelerine ayk›r› ol-
du¤u görüflündedir. Bankan›n defter ve belgelerinin delil olarak kabulüy-
le ilgili yukar›daki (1) numaral› aç›klamalar›m›za at›fta bulunmaktay›z.

16. Yabanc› Para Cinsinden Ödenen Krediye Uygulanacak Faiz:
Kredi Sözleflmesine göre: “Yabanc› para borçlar› için sözleflmede daha

yüksek bir faiz kararlaflt›r›lmam›fl oldu¤u takdirde bankan›n … haklar›
sakl› olmak kayd›yla, borca Bankaca ayn› cins 1 y›l vadeli döviz tevdiat
hesaplar› için belirledi¤i en yüksek faizin alt› misli fazlas› oran›nda faiz uy-
gulamaya hakk› vard›r” denilmektedir.

Bu madde ile banka mudilerinden toplad›¤› yabanc› paraya verdi¤i
faizin 6 mislini müflterisinden talep edebilmektedir. TTK m. 8/b.1 ile “Ti-
cari ifllerde faiz miktar› serbestçe tayin olunabilir” denildikten sonra 3.
bentte “Ödünç para verme iflleri, bankalar, tasarruf sand›klar› ve tar›m
kredi kooperatifleri hakk›ndaki hususi hükümler mahfuzdur” denilmifltir.

Bankac›l›k Kanununda; “Bakanlar Kurulu, bankalar›n ödünç para
verme ifllemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azami faiz oranlar›n›,
kat›lma hesaplar›nda kar ve zarara kat›lma oranlar›n›, özel cari hesaplar
dahil bu maddede belirtilen ifllemlerde sa¤lanacak di¤er menfaatlerin nite-
likleri ile azami miktar ya da oranlar›n› tespit etmeye, bunlar› k›smen veya
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tamamen serbest b›rakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini
Merkez Bankas›na devredebilir” fleklinde yer alan 144. madde ile banka
taraf›ndan verilecek kredilere uygulanan faiz oranlar›n›n, Bakanlar Kuru-
lunca veya Bakanlar Kurulunun yetki vermesi halinde Merkez Bankas›n-
ca belirlenmesi hükme ba¤lanm›flt›r. 

Bakanlar Kurulunun 2006/11188 say›l› “Mevduat ve Kredi Faiz
Oranlar› ve Kat›lma Hesaplar› Kar ve Zarara Kat›lma Oranlar› ‹le Özel Ca-
ri Hesaplar Dahil Bu ‹fllemlerde Sa¤lanacak Di¤er Menfaatlerine Dair Ka-
rar›”13 ile; bankalar›n kredi verme ifllemleri ve mevduat kabulünde uygu-
layacaklar› faiz oranlar› ile kat›lma hesaplar›nda uygulayacaklar› kar ve
zarara kat›lma oranlar›n› ve mevduat, kredi ve kat›l›m fonlar› ifllemlerin-
de sa¤lanacak di¤er menfaatlere iliflkin esaslar belirlenmifl ve “Bankala-
r›n mevduata ve kredilere uygulayacaklar› faiz oranlar› ile kat›lma hesap-
lar›na uygulayacaklar› kar ve zarara kat›lma oranlar› ve bu oranlar›n k›s-
men veya tamamen serbest b›rak›lmas›n›n Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas›nca yay›mlanacak tebli¤lerle düzenlenmesi” karara ba¤lanm›flt›r. 

Bakanlar Kurulu Karar›na istinaden 2006/1 say›l› “Mevduat Ve Kre-
di Faiz Oranlar› Ve Kat›lma Hesaplar› Kar Ve Zarara Kat›lma Oranlar› ‹le
Kredi ‹fllemlerinde Faiz D›fl›nda Sa¤lanacak Di¤er Menfaatler Hakk›nda
Tebli¤” yay›mlanm›flt›r14. Kredi faiz oranlar› ve sa¤lanacak di¤er menfaat-
ler tebli¤in 4. maddesinde düzenlenmifltir. An›lan maddeye göre “Banka-
larca, reeskont kaynakl› krediler d›fl›ndaki kredilere uygulanacak faiz
oranlar› ile faiz d›fl›nda sa¤lanacak di¤er menfaatlerin ve tahsil olunacak
masraflar›n nitelikleri ve s›n›rlar› serbestçe belirlenir.”

Yine Türk Paras›n›n K›ymetini Koruma Hakk›nda 32 Say›l› Kararda
döviz kredilerine dair 17. maddesi (d) bendinde “Bu maddede belirtilen
kredilere ait faiz ve di¤er masraflar ilgililer aras›nda serbestçe tesbit edi-
lir” denilmektedir.

Yap›lan bu aç›klamalara çerçevesinde bankan›n kredi faiz oranlar›n›
serbestçe belirleme hakk› bulunmaktad›r. Ancak, kredi sözleflmesinde;
“…sözleflmede daha yüksek bir faiz kararlaflt›r›lmam›fl oldu¤u takdirde…”
denilmektedir. Bu durumda banka kararlaflt›r›lan faiz oran›n› veya kara-
laflt›r›lan bu miktar “Bir (1) y›l vadeli döviz tevdiat hesaplar› için belirle-
di¤i en yüksek faizin alt› misli fazlas›”ndan az ise, ikinci oran› tatbik et-
mekte muhayyer kalmaktad›r. Halbuki, kredi sözleflmelerinde faiz esasl›
bir unsurdur. Di¤er taraf›n r›zas› olmaks›z›n de¤ifltirilmesi mümkün de-
¤ildir. Bu nedenle kredi sözleflmesinde faiz oran›n› belirleyen maddenin
geçerli olmayaca¤› görüflündeyiz. 
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17. Faiz Ve Komisyon Oranlar›n›n De¤ifltirilmesi:

Banka Kredi Sözleflmesine göre: “Banka, kredi ve hesaplara faiz ve
komisyon tahakkuk ettirmekte iken (bu konuda Müflteri ile Banka aras›n-
da belirlenen bir oran olsa bile), faiz ve komisyon oranlar›n› tek tarafl› ola-
rak bir ihbarda bulunmaks›z›n de¤ifltirmeye yetkilidir. Müflteri, bu husus-
ta hiçbir itirazda bulunmayaca¤›n› kabul eder. Ancak, Müflterinin derhal
kredi hesab›n› kapatmak ve riskini tasfiye etmek hakk› vard›r”. 

Bakanlar Kurulunun 2006/11188 say›l› “Mevduat ve Kredi Faiz
Oranlar› ve Kat›lma Hesaplar› Kar ve Zarara Kat›lma Oranlar› ‹le Özel Ca-
ri Hesaplar Dahil Bu ‹fllemlerde Sa¤lanacak Di¤er Menfaatlerine Dair Ka-
rar› 6. maddede faiz oranlar› ile kar ve zarara kat›lma oranlar›n›n de¤ifl-
tirilmesi düzenlenmifltir. Madde 6/b. 2’ye göre; “Kredi faiz oranlar›, aç›l-
m›fl ve aç›lacak kredi hesaplar›na ilan tarihinden itibaren uygulanabilir”. 

Bakanlar Kurulu Karar› gere¤ince kredi faiz oranlar›n›n ilan edilme-
si zorunludur. Müflteriye hiçbir bildirim yap›lmayaca¤›na dair düzenleme
geçerli de¤ildir.

18. Teminat Ve Kontrgarantilerin ‹adesi:

Bir bankan›n Kredi Sözleflmesinde Müflteri; “Banka’n›n verdi¤i temi-
nat mektuplar› ile kontrgarantilerden diledi¤inin geri verilmesini her an is-
temeye hakk› oldu¤unu ve bunlar› yaz›l› isteme halinde Banka’ya geri ver-
meyi ve bu suretle Banka’y› borcundan (taahhüdünde), tamamiyle kurtar-
may› sa¤lamay›, bunu sa¤layamad›¤› takdirde baflkaca herhangi bir ihta-
ra gerek kalmadan teminat mektubu ve kontrgarantilerin tutarlar›n›, ver-
dikleri tarihten itibaren sözleflmede yaz›l› temerrüt faizi ve gider vergileri ile
birlikte derhal ve nakden faizsiz bir hesaba yat›rmay› taahhüt eder” flek-
linde bir hüküm yer almaktad›r.

Say›n Domaniç hocam›z bu hükmün, BK 308/3. maddesine ve 3095
Say›l› Kanunun 3. maddesine ayk›r› oldu¤unu ifade etmektedir. 

K›saca belirtmek gerekirse teminat mektubu, borçlunun muhataba
kars› yüklendi¤i bir edimin yerine getirilmesini garanti etmek üzere, ban-
ka taraf›ndan lehdara verilen mektuptur. Kural olarak teminat mektubu,
muhatab›n u¤rayaca¤› muhtemel bir zarar›n tazmini için verilir. Her te-
minat mektubu mutlaka belirli bir riski garanti etmektedir. Her türlü
borç veya fiil, garanti edilen riskin konusu olabilir. 

Banka, teminat mektubu ile, muhatab›n zarar›n› tazmin etmeyi taah-
hüt eder. Bu flekilde kredili müflteri, bankan›n isim ve prestijinden fay-
dalanarak nakit teminat vermekten kurtulur; bankada, vermifl oldu¤u te-
minat mektubu karfl›l›¤›nda müflterisinden bir ücret (komisyon) almaya
hak kazan›r; ancak, bir tazmin halinde ald›¤› toplam komisyonun çok da-
ha üstünde bir tutar olan teminat mektubu bedelini ödeme riskini üstle-
nir. Teminat mektuplar› garanti sözleflmesi say›lmaktad›rlar. Garanti söz-
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leflmesinin en belirgin özelli¤i, garanti verenin garanti alan için ortaya ç›-
kabilecek olan belirli bir riski tekeffül etmesidir15. 

‹lk olarak müflterinin, bankan›n talep etti¤i anda teminat mektubu-
nu veya kontrgarantiyi iade etmesi her zaman mümkün de¤ildir. Zira, bu-
rada hak sahibi lehdard›r ve onun kabulü olmaks›z›n bunlar›n iadesi
mümkün de¤ildir. 

‹kinci olarak, bankan›n sorumlulu¤unun do¤mas› için belirtilen ris-
kin gerçeklemesi gerekmektedir. Bu risk gerçekleflmeden bankan›n so-
rumlulu¤u do¤mayaca¤›ndan, bankan›n teminat mektubu ve kontrga-
rantilerin tutarlar›n› talep etme hakk› bulunmayaca¤› görüflündeyiz.
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(15) IfiIKTAÇ Muhip Seyda, http://www.hukuk.gen.tr/dergi/yazilar/TeminatMektuplari.pdf, sh. 1



LEX COMMISSORIA (MÜLKÜNE GEÇ‹RME) YASA⁄I

(AMACI, KAPSAMI VE ALACAKLIYA REH‹NL‹ MALI ÖZEL YOLLAR-

DAN PARAYA ÇEV‹RME YETK‹S‹ VER‹LMES‹ ‹LE ‹L‹fiK‹S‹)

–YASAKLARIN SORGULANMASI VE SINIRLANDIRILMASI ÖNER‹S‹-

Av. Fatma KURT*

Rehnin sa¤lad›¤› teminat, alacakl›ya rehin konusu mal›n de¤erinden
alaca¤›n› öncelikle elde etme yetkisi vermesidir; bu ba¤lamda rehin, ma-
l›n kendisine, mülkiyetine de¤il, mal›n de¤erine yönelik bir hakt›r1. Rehin,
kefalete nazaran daha güvenceli olarak kabul edilmekle birlikte2, paraya
çevrilmesinin uzun formaliteleri gerektirmesi, borçluyu koruyucu hü-
kümlerin suistimalinin gecikmelere neden olmas›, özellikle de¤erli tafl›n-
mazlar›n sat›fl›n›n imkans›z veya çok zor olmas› ve sonuçta de¤erinin al-
t›nda bedellerle sonuçlanmas›, rehin teminat›n›n en s›k elefltirilen yönle-
ridir3. 

Kredi sisteminin güvenilir ve verimli flekilde çal›flmas›nda, verilen
kredilerin h›zl› dönüflünün sa¤lanmas›n›n önemi yads›namaz; borçlunun
___________________________________________________

(*) Avukat, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dal› Doktora
Ö¤rencisi

(1) Bu teminat ifllevi, tafl›nmaz rehni bak›m›ndan MK m. 873; tafl›n›r rehni bak›m›ndan MK m. 946’da
ifade edilmifltir. Ayr›ca bkz. Bülent DAVRAN, Rehin Hukuku Dersleri, ‹stanbul 1972, sh. 8; H›fz›
Veldet VEL‹DEDEO⁄LU, Türk Medeni Hukuku, ‹stanbul 1963, sh. 772; O⁄UZMAN/SEL‹Ç‹/OKTAY-
ÖZDEM‹R, Eflya Hukuku, 11. Bas›, sh. 693; Selahattin Sulhi TEK‹NAY, Eflya hukuku: Menkul
Mülkiyeti ve S›n›rl› Ayni Haklar, ‹stanbul 1994, sh. 104; KUNTALP, Lex Commissaria Yasa¤›
Kavram›, Koflullar› ve Uygulama Alan›, ‹nan K›raç’a Arma¤an, ‹stanbul 1994, sh. 151; Lex
Commissoria Yasa¤›, Onur Kerem Günel (yay›mlanmam›fl yüksek lisans tezi), 1997, sh. 14

(2) Zira kefilin mali durumunun ileride bozulmas› riski vard›r. 

(3) ‹lhan E.POSTACIO⁄LU, ‹potek Alacakl›s›na ‹potekli Gayrimenkulü Kendi Eliyle R›zai Olarak Paraya
Çevrilmesi Yetkisinin Verilmesi Problemi, Prof. Dr. Haluk Tando¤an’›n An›s›na Arma¤an, Ankara
1990, (Bir Kanun Tasar›s› Denemesi), sh. 539; Seza RE‹SO⁄LU, Medeni Kanun Aç›s›ndan ‹potek
‹fllemleri ve Uygulamada Ortaya Ç›kan Sorunlar, Türkiye Bankalar Birli¤i Yay›nlar› N. 91,
Konferanslar Serisi No. 10, Ankara 1978, sh. 4; Eraslan ÖZKAYA, ‹nançl› ‹fllem ve Muvazaa Davalar›,
Ankara 2004, sh. 27; Suat SARI, Alacakl›ya Rehnin Paraya Çevrilmesi Yetkisi Verilmesi , Legal
Hukuk Dergisi, fiubat 2007, Y›l:5, Say›:50, sh. 407



korunmas› amac›yla kredi veren alacakl›lar›n zor duruma düflürülmesi,
kredilerin kesilmesine yol açabilir4. Ancak, rehnin paraya çevrilmesinde
farkl› ç›karlar›n dengelenmesi gereksinimi oldu¤u da yads›namaz5. Reh-
nin paraya çevrilmesi hükümlerinin amaçlar›, alacakl›lar›n etkin bir fle-
kilde alacaklar›na kavuflmas› ve böylece kredi imkanlar›n›n ve ekonomik
faaliyetlerin devam›n›n sa¤lanmas› ile borçlular›n afl›r› güç durumlara,
sefalete düflürülmemeleri olarak belirlenebilir6. Farkl› bir bak›fl aç›s›na
göre ise, rehnin paraya çevrilmesinde alacakl›lar ile borçlular›n menfaat-
lerinin çat›flmas› de¤il, ayn› yönde olmas› sözkonusudur; flöyle ki, alaca-
¤›n tahsilinin çabuk ve etkin olmas› sonuçta borçlular›n da lehine olacak-
t›r, zira piyasada kredi imkanlar› artacak, borçlular bir dahaki kredi ihti-
yaçlar›n› daha kolay ve a¤›r flartlarla karfl›laflmadan çözebileceklerdir7.

‹flte bu farkl› yaklafl›mlar›n görünümü olan hukuki konulardan biri,
borç vadesinde ödenmedi¤inde, kanunda öngörülen masrafl› ve nispeten
uzun bir süreç olan paraya çevirme usullerini izlemek yerine, alacakl›ya,
rehin konusu mal üzerinde mülkiyet hakk› tan›n›p tan›namayaca¤›
konusudur. Bu konu, alaca¤›n muacceliyetinden önce, borcun vadesinde
ödenmedi¤i takdirde rehin konusu mal›n mülkiyetinin alacakl›ya geçece-
¤ine dair anlaflma yap›lmas›n› yasaklayan lex commissoria ilkesi konusu-
dur. 

Bu çal›flmam›zda, kökenleri Roma hukukuna dayanan ve farkl› hu-
kuk sistemlerinde benimsenmifl olan bu yasa¤›n, kredi olanaklar›n›n gi-
derek önem kazand›¤› ekonomik ve sosyal koflullar karfl›s›nda, amac›,
unsurlar› ve uygulama alan›n›n yeniden de¤erlendirilmesi, anlat›lacakt›r.
Bu çerçevede öncelikle, lex commissoria yasa¤›n›n tarihçesi ve mukaye-
seli hukuktaki görünümleri ele al›nacak (I) ve lex commissoria yasa¤›n›n
amac› konusundaki farkl› görüfller ortaya konacakt›r (II). Daha sonra,
kurumun unsurlar› ve uygulama alan›n›n belirlenmesi gere¤iyle, lex com-
missoria yasa¤›n›n benzer kurumlardan ay›rt edilmesi ve bu kurumlar
bak›m›ndan sonuçlar› incelenecektir (III); izleyen bölümde de, lex com-
missoria yasa¤›n›n unsurlar› belirlenecektir (IV). Çal›flmam›z›n en son bö-
lümünde ise, yasal rehnin paraya çevrilmesi usulünün yaratt›¤› sorunla-
r› aflmak amac›yla baflvurulan, alacakl›n›n rehinli mal› bizzat paraya çe-
virmesi anlaflmas›, lex commissoria yasa¤› ile olan iliflkisi dolay›s›yla ele
al›nacakt›r (V). 
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(4) Seza RE‹SO⁄LU, Bankalar›n Kredi ‹fllemlerinden Do¤an Alacaklar›n›n Tahsilinin H›zland›r›lmas›, Me-
deni Kanun Aç›s›ndan ‹potek ‹fllemleri ve Uygulamada Ortaya Ç›kan Sorunlar, Türkiye Bankalar Bir-
li¤i Yay›nlar› N. 138, Ankara 1986, sh. 1; PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEK‹N ÖZKAN/ÖZEKES,
‹cra ve ‹flas Hukuku, 4. Bas›, sh. 45

(5) ‹cra hukukunda menfaat dengesi hakk›nda aç›klamalar için bkz. PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGUR-
TEK‹N ÖZKAN/ÖZEKES, sh. 44-47

(6) Marc DONNIER, Voies D’Execution et Procedures de Distribution, Cinquième Edition, Paris, sh. 10

(7) Reinhard DAMMANN, La Réforme des Sûrétes: une Occasion Manguée (DALLOZ-Internet)



I. LEX COMMISSORIA (MÜLKE GEÇ‹RME) YASA⁄I KAVRAMI

a) Tarihçe 

Roma hukukunda eski devirlerde alaca¤›n teminat alt›na al›nmas› fi-
ducia (inançl› akit) ile sa¤lan›rd›8. Fiducia muamelesinde alacakl› temina-
ta konu olan mal›n zaten maliki oldu¤undan, borç ödenmedi¤inde ala-
cakl›n›n mala malik olaca¤›na dair anlaflma yapman›n pratik olarak ge-
rekli olmad›¤› söylenebilir9. Fiducia muamelesi yerini zamanla pignus de-
nilen hakiki rehin akdine b›rakm›fl; rehin hakk›, zilyetlik devrini içeren
ayni akit fleklinde pignus (datio pignoris) veya sadece anlaflma ile rehin
hakk›n›n gerçekleflti¤i hypotheca ile sa¤lanabilmifltir10. 

Pignus ve hypotheca halinde taraflar ek bir anlaflma ile, üzerinde re-
hin hakk› tesis edilen mal›n mülkiyetinin, borç vadesinde ödenmedi¤i
takdirde alacakl›ya geçece¤i konusunda anlaflabiliyorlard›11. ‹flte lex com-
missoria, alaca¤› vadesinde ödenmeyen alacakl›ya rehinli mal› elinde tut-
ma hakk› veren bu ek anlaflman›n ad› idi12. 

Bu yöndeki anlaflmalar›n klasik hukukta pek uygulanmad›¤›, MS 3.
ve 4. yüzy›llarda özellikle ekonomik krizler s›ras›nda13 uygulama alan›
buldu¤u ifade edilmektedir14. ‹flte bu anlaflma, MS 326 y›l›nda ‹mparator
Constantinus taraf›ndan bir emirname ile yasaklanm›flt›r15. 

Bu yasa¤›n sebepleri olarak, tefecilerin hileleri16 ve rehnin de¤eri ala-
caktan yüksek oldu¤u hallerde borçlu aleyhine haks›zl›klar›n artmas›na17
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(8) Paul KOSCHAKER/Kudret AY‹TER, Roma Hususi Hukukunun Ana Hatlar›, Ankara 1975, sh. 176;
Türkan RADO, Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, ‹stanbul 1983, sh. 88

(9) Fiducia muamelesinde lex commissoria anlaflmalar›n›n fonksiyonu için bkz. Havva KARAGÖZ ÇOK-
YAfiAR, Roma Hukukunda Lex Commissoria Yasa¤›n›n Kapsam› ve Bu Yasa¤›n Uygulama Alan›n›
Daraltan ‹fllemler, Prof. Dr. Ayd›n Aybay’a Arma¤an, ‹stanbul 2004, sh. 129

(10) KOSCHAKER/AY‹TER, sh. 178-79; RADO, sh. 90

(11) Ziya UMUR, Roma Hukuku Ders Notlar›, ‹stanbul 1999, sh. 347; RADO, sh. 87; Bülent TAH‹RO⁄-
LU/Belgin ERDO⁄MUfi, Roma Hukuku Meseleleri, ‹stanbul 1982, sh. 109-10

(12) Ziya UMUR, Roma Hukuku Lügat›, ‹stanbul 1983, sh. 116

(13) Roma ‹mparatorlu¤u’nun iktisadi ve sosyal krizlerinin sonucunda çiftçilerin topraklar›n› zenginlere
satmak zorunda kald›¤›; ‹mparatorlu¤un bu sosyal gruplar aras›ndaki sorunlara çözüm bulmak, zen-
ginlerin yolsuzluklar›na engel olmak için tedbirler almak zorunda kald›¤› hakk›nda bkz. Bkz. Bülent
TAH‹RO⁄LU, Roma Devleti’nin ‹ktisadi Krizleri, ‹ÜHFM, C: XLV-XLVII, S: 1-4, Atatürk’e Arma¤an,
sh.679-80, 684-685, 696.

(14) Josef HOFFSTETTER, Cours de Droit Romain, Cinquième Chapitre, Droits Réels, Lausanne 1980, sh.
122 (HELVACI, sh. 11, dn. 10’dan naklen) 

(15) KOSCHAKER/AY‹TER, sh. 179; RADO, ‹stanbul 1978, sh. 82; Bülent TAH‹RO⁄LU, Roma Borçlar Hu-
kuku, ‹stanbul 2000, sh. 147. 

Yasak Codex Theodosius’da flöyle ifade edilmektedir: “Di¤er aldatmacalar (hileler) aras›nda lex com-
missorialar›n etkisi ço¤ald›¤›ndan, onun geçersiz k›l›nmas› ve önceki bütün etkilerinin kald›r›lmas›
kabul edilir. E¤er bir kimse, bu yüzden, bu tür bir akitle ifl görür ise, bu yasakla öncekilerle birlikte
haz›rdaki etkilerinin ortadan kalkmas›na ve gelecekteki etkilerinin yasaklanmas›na katlan›r. Alacak-
l›lar›n mal elden ç›km›fl olsa bile, vermifl olduklar›n› geri almalar›n› emrediyoruz.” Bkz. ÇOKYAfiAR,
sh. 132’den naklen.



iflaret edilmektedir. Ayr›ca, yasa¤›n, Constantinus döneminde etkili olan
ekonomik krizler s›ras›nda, daha ziyade eyalet arazilerindeki suistimalle-
re yönelik olarak uyguland›¤› da belirtilmektedir18. Bu ba¤lamda, Roma
Hukukunda lex commissoria yasa¤›n›n uygulama alan›n›n çok dar ve ya-
sa¤›n istisnai nitelikte oldu¤u görülmektedir. Nitekim, lex commissoria
benzeri veya muadili anlaflmalar19 ne Constantinus zaman›nda ne de da-
ha sonra yasaklanm›fl de¤ildir. Bu çerçevede, Roma hukukunda yasak-
tan sonraki dönemde, alacakl›n›n belli flartlarla merhunu mülkiyetine ge-
çirmesi veya satarak alaca¤›n› elde ettikten sonra, e¤er varsa, geri kalan›
rehin verene iade etmesi mümkündü20. 

Roma Hukukunda s›n›rl› bir uygulama alan› oldu¤u anlafl›lan bu ya-
sak, kodifikasyon hareketleri ile Roma Hukukunu iktibas eden birçok
ça¤dafl kanunda, bu arada ‹sviçre Medeni Kanununda ve 1926 y›l›nda bu
kanunu iktibas eden Türk Medeni Kanunu ile Yeni Türk Medeni Kanu-
nunda da yerini alm›flt›r. 

b) Hukukumuzda ve Karfl›laflt›rmal› Hukukta 
Lex Commissoria Yasa¤› 
Lex comissoria yasa¤›, Roma Hukuku’na dayanan ve Medeni Kanu-

numuzda aç›k yasa maddeleri ile kabul edilmifl bir kurumdur. Tafl›n›rlar
bak›m›ndan MK m. 949; tafl›nmazlar bak›m›ndan ise MK m. 873/f. 2’de
öngörülen21 lex commissoria yasa¤›, borçlu ile alacakl›n›n, borç vadesin-
de ödenmedi¤i takdirde, alacakl›n›n rehinli mala malik olaca¤› fleklinde
bir anlaflma yapamayacaklar›n› ifade eder. 

Medeni Kanunumuzda an›lan maddeler, kaynak ‹sviçre Medeni Ka-
nununun tafl›n›rlar bak›m›ndan 894.; tafl›nmazlar bak›m›ndan ise 816.
maddelerine dayanmaktad›r. An›lan maddeler ‹sviçre’de halen yürürlük-
te olmakla birlikte, lex commissoria yasa¤›n›n uygulama alan›, doktrin ve
yarg› kararlar› ile son derece daralt›lm›flt›r. fiöyle ki, ‹sviçre hukukunda,
lex commissoria yasa¤›n›n teminat amaçl› inançl› muameleleri veya ben-

132 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008

___________________________________________________

(16) Cenderelli ALDO, Divieto della Lex Commissoria, Principo Generale o Regola Occasionale, Atti del se-
minario sulla Problemmatica Contrattuale in Diritto Romano, Vol. II, Milano 1987, sh. 225 (ÇOKYA-
fiAR, sh. 133, dn. 28’den naklen) 

(17) RADO, sh. 87

(18) Bu noktada, Constantinus’un sadece eyalet arazilerindeki suistimalleri önlemek ve tefecilere karfl›
‹mparatorlu¤un gücünü göstermek amac›yla hareket etti¤i, yoksa, yasa¤›n genel bir kural ortaya at-
mak amac›nda olmad›¤› da ifade edilmektedir. Bkz. ÇOKYAfiAR, sh. 133

(19) Rehinli mal›n alacakl›ya ait olmas›n› sa¤layan flartl› sat›fl akitleri (emptio per creditorem), ifa maka-
m›na temlik (dati in solutum) ve nitekim ‹mparator emriyle mal›n mülkiyetinin alacakl›ya geçmesini
sa¤layan impetratio dominii ile rehinli mal›n alacakl›ya b›rak›lmas›na izin verilmekteydi. Bu konuda
detayl› bilgi için bkz. ÇOKYAfiAR, sh. 134-142

(20) RADO, sh. 87; KOSCHAKER/AY‹TER, sh. 181; ÇOKYAfiAR, sh. 134-142

(21) Hukukumuzda ayr›ca gemi ipote¤ine iliflkin TTK m. 919; Ticari ‹flletme Rehni Kanunu m. 14’de bu ya-
sak tekrarlanmaktad›r. MK m. 954/f. 2 atf›yla, hak ve alacak rehni de lex commissoria yasa¤›na ta-
bidir. 



zer kurumlar› geçersiz k›lmad›¤› kabul edilmekte22; ayr›ca rehinli alacak-
l›ya rehin konusu mal› bizzat satarak paraya çevirme yetkisi verilmesinin
bu yasak kapsam›nda olmad›¤› kabul edilmektedir23. Ayr›ca ‹sviçre Fede-
ral Mahkemesi, 1994 y›l›nda verdi¤i bir karar›nda24, borçlunun haklar›-
n›n yeterince korundu¤u flartlarda merhunun mülkiyetinin alacakl›ya
geçmesinin lex commissoria yasa¤›na tabi olmayaca¤› sonucuna ulaflm›fl-
t›r. Mahkeme bu sonuca ulafl›rken, doktrindeki a¤›rl›kl› görüflün de, ala-
cakl›n›n borçluya hesap vermesi ve fazla de¤eri iade etmesi gibi borçlu-
nun menfaatlerini koruyan tedbirler al›nd›¤› sürece yasa¤›n uygulanma-
yaca¤› yönünde oldu¤unu ifade etmektedir.

Temel olarak borçluyu koruma düflüncesine dayanan lex commisso-
ria yasa¤›, K›ta Avrupas› hukuk sistemlerinin koruyucu yap›s› ile Anglo-
Amerikan hukuk sistemlerinin liberal yap›s› aras›ndaki farklar›n ortaya
ç›kt›¤› konulardan biridir25. Gerçekten de, hukukumuzdaki ipotek kuru-
munun Anglo-Amerikan hukukundaki karfl›l›¤› say›labilecek “mortgage”
bafllang›çta, flartl› bir mülkiyet devri niteli¤inde idi; borçlu borcunu vade-
sinde ödemedi¤i takdirde alacakl› do¤rudan malik s›fat› kazan›yordu26.
Ancak belirtmek gerekir ki, rehin konusu mal›n do¤rudan alacakl›n›n
mülkiyetine geçmesi fleklindeki teminat flekli, Amerikan hukukunda ge-
nel olarak terkedilmifl; farkl› rehin türlerine iliflkin düzenlemelerde, rehin
konusu mal›n alacakl›ya b›rak›lmas›na ancak belli flartlarla izin verilmifl-
tir. fiöyle ki, Amerikan hukukunda menkul rehnine iliflkin düzenlemele-
ri içeren Model Ticaret Kanununa27 göre, alacakl› rehinli mal› mülkiyeti-
ne geçirmek isterse, önce borçluya bildirim yapmal›d›r. Borçlu alacakl›-
n›n mülkiyeti kazanma bildirimine 21 gün içerisinde itiraz ederse, ala-
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(22) ATF 56 II 408 = JdT 1931 I 304 (O⁄UZMAN/SEL‹Ç‹/OKTAY-ÖZDEM‹R, sh. 423, dn. 978’den naklen);

ATF 56 444 (George SCYBOZ/Pierre-Robert GILLIERON, Code Civil Suisse et Code des Obligations An-
notés, Lausanne 1988, sh. 417); ATF 86 II 221 = JdT 1961 I 221 (TEK‹NAY, sh. 520, dn. 4’den nak-
len) 

(23) ATF 64 II 415 = JdT 1939 199 (SCYBOZ/GILLIERON, CC Annotés, sh. 446) 
(24) JdT 1994 I 309-311 (swisslex)
(25) Nitekim bu yaklafl›m farkl›l›¤›, Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinde kurulmufl ve bu sistemin yakla-

fl›m ve uygulamalar›n› izleyen uluslararas› finans kurulufllar›n›n raporlar›na da yans›m›fl, Dünya Ban-
kas›’n›n her y›l haz›rlad›¤› “Doing Business” raporlar›nda, reform önerilen konular aras›nda teminat-
lar›n paraya çevrilmesine yönelik basit usullerin kabul edilmesi, alacakl›lar›n merhunu bizzat ele ge-
çirip satabilmesi önerilmifltir. Bkz. Doing Business 2006, sh. 37-38 (www.doingbusiness.org)  

(26) G. SPENCE, Equity Jurisprudence, 603 (1846-1850) (Bruce J BERGMAN, Bergman on New York Mort-
gage Foreclosures, Mattehew Bender, 2007, N. 32 § 04’den naklen)

(27) Amerikan hukukunda rehin sözleflmeleri eyalet hukuklar›na tabi olmakla birlikte, Amerika Birleflik
Devletleri’nde eyalet hukuklar›n›n uyumlaflt›r›lmas› aray›fllar›, özel hukuk ve ticaret hukuku alan›nda
Yeknesak Model Kanunlar›n (Uniform Code) haz›rlanmas›na yol açm›flt›r. Nitekim, Yeknesak Eyalet
Kanunlar› Komisyonerleri Ulusal Konferans› (National Conference of Commissionares on Uniform Sta-
te Laws) ve Amerikan Hukuk Enstitüsü (American Law Institute) taraf›ndan haz›rlanm›fl ve 1907’den
günümüze çeflitli de¤iflikliklerle gelifltirilmifl olan Yeknesak Ticaret Kanunu (Uniform Commercial Co-
de, “UCC”), birtak›m de¤iflikliklerle de olsa, 50 eyalette de kabul edilmifl durumdad›r. Bu çerçevede,
Amerikan hukukunda tafl›n›r rehnine iliflkin de¤erlendirmelerimizde, UCC’nin en yayg›n olarak kulla-
n›lmakta olan 1977 formunun tafl›n›r rehnine (“collateral”) iliflkin 9. maddesi esas al›nmaktad›r. UCC
hakk›nda bilgi için bkz. John MURRAY/Harry FLECHTNER, Sales, Leases and Electronic Commerce,
Second Edition, sh. 2-3; UCC metni için bkz. http://www.law.cornell.edu/ucc/9/overview.html 



cakl› art›k merhunu mülkiyetine geçiremeyecek ve ancak satarak paraya
çevirme yolunu izleyebilecektir28. Sat›fl paras›ndan öncelikle sat›fl masraf-
lar›, daha sonra alacakl› ve di¤er hak sahipleri tatmin edildikten sonra
art› de¤er kal›r ise, bunun borçluya ödenmesi gerekecektir29. Tafl›nmaz
rehninde ise pek az eyalet rehinli tafl›nmaz›n mülkiyetinin alacakl›ya b›-
rak›lmas›na izin vermektedir30. 

Bu noktada, iki hukuk sistemi aras›ndaki farkl› yaklafl›mlar›n kat› ve
dura¤an olmad›¤›na, aksine her iki sistem aras›nda etkileflimin sürdü¤ü
bir “Hukuki Darwinizm”31 sürecinin devam etti¤ine iflaret etmek gerekir.
Bu süreçte, Kara Avrupas› hukuk sisteminin koruyucu yap›s›n›n giderek
Anglo-Amerikan hukukunun liberal yap›s›na alan b›rakt›¤›n› söylemenin
yanl›fl olmayaca¤› kanaatindeyiz. Nitekim, hukuk sisteminin afl›r› koru-
mac›l›¤› ile en fazla elefltiri alan32 ülkelerden olan Fransa, çok yak›n bir
tarihte, Medeni Kanunun tafl›n›r ve tafl›nmaz rehnine iliflkin hükümlerin-
de köklü de¤ifliklikler yapm›fl33; bu de¤ifliklikler ile, lex commissoria yasa-
¤› kald›r›lm›flt›r34. 
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(28) UCC 1977 9-504 (1). Ayr›ca bkz. Henri J. BAILEY/Richard B. HAGEDORN, Secured Transactions in
a Nutshell, St. Paul, Minn. 2000, sh. 466-67  

(29) UCC 1977 9-504 (2) 

(30) Bu eyaletler, Connecticut, Illinois ve Vermont’dur. Connecticut ve Vermont’da, rehinli tafl›nmaz›n mül-
kiyetinin alacakl›ya geçifli, mahkemeye baflvuruyu da içeren bir prosedür ile mümkündür. Yarg› ma-
kamlar›n›n dahli olmaks›z›n, sadece taraflar›n r›zas›na dayanan usul sadece Illinois’de mevcuttur.
Bunun için üç flart›n birarada gerçekleflmesi gerekir: 1. Rehin verenin flahsi sorumlulu¤una baflvurul-
mayaca¤› yönünde feragat, 2. Rehin verenin r›zas›, 3. Tafl›nmaz üzerinde rehin veya baflkaca temi-
nat hakk› sahibi üçüncü kiflilerin itiraz›n›n olmamas›. Bkz. BERGMAN, N. 32 § 04; Baxter DUNAWAY,
The Law of Distressed Real Estate, West Release 12/97, N. 12.16.; App. 14 A 

(31) Bu kavram, Reinhard DAMMANN, “La Réforme des Sûrétes: une Occasion Manguée” (D.-Internet) ma-
kalesinden al›nt› ile kullan›lmaktad›r. 

(32) Dünya Bankas›’n›n “Doing Business 2006” raporlar›nda yap›lan notlamalarda Frans›z hukuk siste-
mi, Mali gibi ülkeler ile ayn› seviyede, 10 üzerinden 3 notlamas› ile de¤erlendirilmifltir. Ayn› notlama-
da örne¤in ‹ngiltere, 10 üzerinden 10 ile en yüksek konumdad›r. Bkz. Reinhard DAMMANN, La Réfor-
me des Sûrétes: une Occasion Manguée (D.-‹nternet)

Dünya Bankas› raporlar›n›n Frans›z hukuk sistemine iliflkin bu de¤erlendirmeleri karfl›s›nda, Fran-
sa’n›n önde gelen hukuk kurulufllar›ndan olan “Association Henri Capitant des Amis de la Culture
Juridique Française”, K›ta Avrupas› hukuk sistemini benimseyen farkl› ülkelerden hukukçular›n ka-
t›l›m›yla, Dünya Bankas›’n›n elefltirilerine yan›t niteli¤inde bir rapor haz›rlam›flt›r. Bu raporda, temel
olarak, Dünya Bankas› raporlar›nda iki hukuk sisteminin sadece etkinlik ve maliyet k›staslar›na gö-
re karfl›laflt›r›lmas› elefltirilmifl; yaz›l› hukuk sistemlerinin de ticaret hayat›n›n gerektirdi¤i esnekli¤i
sa¤layabilece¤i belirtilmifl; ayr›ca k›ta Avrupas› hukuk sisteminin adalet ve eflitlik ilkeleri, tarihi kö-
kenleri vurgulanarak savunulmufltur. Bkz. Les Droits de Tradition Civiliste en Question, A Propos des
Rapports Doing Business de la Banque Mondiale (www.henricapitant.org/IM6/pdf/vol.2pdf)

(33) Frans›z Medeni Kanunu’na tafl›n›r rehninin paraya çevrilmesine iliflkin 2346-2348. maddelerini ek-
leyen 23 Mart 2006 tarihli Kanun Hükmünde Kararname (Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 11 Journal Officiel du 24 mars 2006); Frans›z Medeni Kanunu’nun tafl›nmaz üzerindeki imtiyaz
ve ipote¤in hükümlerine iliflkin 2458-2462. maddelerini de¤ifltiren 20 fiubat 2007 tarih 2007-212 Sa-
y›l› Kanun (Loi nº 2007-212 du 20 février 2007 art. 10 II Journal Officiel du 21 février 2007) Bkz.
www.legifrance.gouv.fr

(34) Bu de¤ifliklikler hakk›nda detayl› aç›klamalar için bkz. Philippe DUPICHOT, La Réforme du Régime
Hypothécaire (D.-‹nternet); Lauret AYNES, La Réforme du Droit des Sûrétés par l’Ordonnance no
2006-346 du 23 Mars 2006 (D.-‹nternet); Reinhard DAMMANN, La Réforme des Sûrétes: une Occasi-
on Manguée (D.-‹nternet) 



Frans›z Medeni Kanunundaki bu de¤ifliklikler ile rehin hakk› sahibi
alacakl›, borç vadesinde ödenmedi¤i takdirde Mahkemeye baflvurarak re-
hinli mal›n kendisine b›rak›lmas›n› isteyebilmektedir35. Taraflar›n alaca-
¤›n vadesinden önce bu yönde bir anlaflma yapmalar› da geçerlidir36. An-
cak her iki halde de, mal›n de¤erinin mülkiyetin geçece¤i s›rada tespit
edilmesini ve varsa, fazla de¤erin borçluya ödenmesini sa¤layan düzenle-
meler vard›r37. Rehin konusu mal›n, borçlunun yaflad›¤› ev oldu¤u veya
borçlunun iflas›na karar verildi¤i durumlarda, alacakl› rehini mal›n ken-
disine b›rak›lmas›n› isteyemez. 

Mukayeseli hukuktaki bu geliflmeler karfl›s›nda, hukukumuz bak›-
m›ndan lex commissoria yasa¤›n›n amac› ve kapsam›n›n belirlenerek reh-
nin paraya çevrilmesi hükümleri ile olan iliflkisinin ele al›nmas›, hem pra-
tik hem akademik olarak güncel ve önemli bir konu olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. 

II. LEX COMMISSORIA YASA⁄ININ AMACI
Roma Hukukunda arazilerin tefecilerin eline geçmesini önlemek

amac›yla getirilmifl olan lex commissoria yasa¤›n›n modern hukuk sis-
temlerinde farkl› kapsamlarda da olsa karfl›m›za ç›kmas› dolay›s›yla, ya-
sa¤›n günümüzdeki amac›n›n de¤erlendirilmesinde yarar vard›r. 

a) Borçlunun gabine karfl› korunmas› görüflü
Hukukumuzda hakim olan görüfl, yasa¤›n amac›n›n, rehin veren

borçlunun gabine38, suistimallere ve aldat›lmalara karfl› korunmas› oldu-
¤udur39. Zira kredi gereksiniminde olan borçlu, rehin konusu mal›n de¤e-
ri teminat alt›na al›nan alaca¤›n de¤erinden fazla oldu¤u halde böyle bir
anlaflmaya raz› olmak zorunda kalabilir. Ayr›ca taraflar sözleflme yap›l›r-
ken borcun ödenece¤i iyimserli¤iyle hareket etti¤inden, rehin verenin psi-
kolojik olarak da böyle bir flart› kabul etmeye e¤ilimi olabilir, zira borcu
nas›l olsa ödeyece¤i ve mal›n›n mülkiyetini kaybetmeyece¤i kan›s›ndad›r.
‹flte kredi verenlerin, borçlunun kredi ihtiyac› ve psikolojik olarak zay›fl›-
¤›ndan yararlanarak rehnedilen mallar›n mülkiyetini kazanmas›n› önlen-
mek amac›yla, borç vadesinde ödenmedi¤inde merhunun alacakl›ya ait
olaca¤›n› öngören anlaflmalar geçersiz kabul edilmifltir. 
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(35) Tafl›n›rlar bak›m›ndan, CC m. 2347; Tafl›nmazlar bak›m›ndan CC m. 2458

(36) Tafl›n›rlar bak›m›ndan, CC m. 2348; Tafl›nmazlar bak›m›ndan CC m. 2459

(37) Tafl›n›rlar bak›m›ndan, CC m. 2348’e göre devir an›nda menkul mal›n organize bir piyasada belirli bir
de¤eri yok ise, taraflarca seçilen veya mahkemece atanan bir uzman taraf›ndan de¤erleme yap›lmas›
gerekir. Tafl›nmazlar bak›m›ndan 2460. maddede, alacakl›ya b›rak›lacak gayrimenkulün de¤erinin ta-
raflarca seçilen veya mahkemece atanan bir uzman taraf›ndan belirlenmesi öngörülmüfltür. 

(38) Bu noktada belirtmek gerekir ki, lex comissoria yasa¤› borçlunun gabine karfl› korunmas›ndan hareket
etse dahi, BK m. 21’de düzenlenen gabinin unsurlar› ayr›ca aranmayacakt›r. Bkz. HELVACI, sh. 74

(39) H›fz› Veldet VEL‹DEDEO⁄LU, sh. 777; O⁄UZMAN/ SEL‹Ç‹/OKTAY-ÖZDEM‹R, sh. 713; TEK‹NAY (S›n›r-
l› Ayni Haklar), sh. 104; Selahattin Sulhi TEK‹NAY, ‹fltira ve Vefa Haklar›, ‹BD 1987, say› 7-9, sh. 518;
Jale AK‹PEK, Türk Eflya Hukuku (Ayni Haklar), Üçüncü Kitap, Ankara 1974, sh. 185; POSTACIO⁄LU,
(Bir Kanun Tasar›s› Denemesi), sh. 536 



Bu görüflün ender de olsa elefltirildi¤i de olmufltur40. Zira, borçlunun
gabine karfl› korunmas› düflüncesi, kanunkoyucunun iki varsay›mdan
hareket etmesini gerektirmektedir: Rehinli alacakl›, merhunun de¤eri ile
teminat alt›na al›nan alaca¤›n de¤eri aras›ndaki fark› elde etmek istemek-
tedir. Rehin tesis edenin iradesi, rehinli alacakl›n›n mülkiyetin kendisine
b›rak›lmas› için uygulad›¤› varsay›lan bask› nedeniyle sakatlanm›flt›r. Bu
varsay›mlar›n ise her halde gerçek durumla uyufltu¤u savlanamaz.

b) ‹hkak-› (Hakk›n› kendi elde etme) Hak Yasa¤› Görüflü

Yasa¤›n amac› hakk›nda bir di¤er görüfle göre41, yasa¤›n borçlunun
gabine karfl› korunmas› yerine bizzat ihkak-› hak yasa¤› ile aç›klanmas›
daha yerinde olacakt›r. Bu görüfle göre, lex commissoria anlaflmas›, bor-
cun ifa edilmemesini yapt›r›ma ba¤layan bir icra hukuku sözleflmesidir.
Borcun ifa edilmemesi üzerine, merhunun bir mahkeme ilam› veya kamu
otoritesinin müdahalesi olmaks›z›n rehinli alacakl› taraf›ndan iktisab›,
bir ihkak-› hak durumu meydana getirmektedir. ‹cra hukukunun hü-
kümleri ise emredici niteliktedir, bu nedenle lex commissoria anlaflmala-
r› kesin hükümsüzlük müeyyidesine çarpt›r›lm›flt›r. 

Kanaatimizce bu görüfl, lex comissoria anlaflmalar›n›n özel yoldan
paraya çevirme anlaflmalar›n› da kapsad›¤› varsay›m›ndan hareket etme-
si dolay›s›yla kurumu aç›klamakta yetersizdir. Lex comissoria anlaflma-
lar›, Roma hukukunda ve hukukumuzda merhunun mülkiyetinin ala-
cakl›ya geçmesi anlaflmalar› olarak anlafl›lmaktad›r.42 Dolay›s›yla bu gö-
rüflün, lex commissoria anlaflmas› ile özel paraya çevirme anlaflmas› ara-
s›nda ayr›m yapan Türk-‹sviçre hukuk sisteminin yap›s›na uygun olma-
d›¤› kanaatindeyiz. 

c) Rehinli alacakl›n›n haks›z zenginleflmesinin önlenmesi görüflü

Borçluyu gabine ve suistimallere karfl› koruma görüflü, kanunkoyu-
cunun ahlaka ayk›r› bir sonucu engellemeye çal›flt›¤› izleninimi vermek-
tedir. Oysa baz› hukukçular, yasa¤›n ahlaka ayk›r›l›k yönü yan›nda, ala-
cakl›n›n ifa menfaatini aflan bir de¤er elde etmesini engellemek amac›na
da vurgu yapm›fllard›r43. Bu görüfle göre kanunkoyucu, merhunun de¤e-
ri ile teminat alt›na al›nan alaca¤›n de¤eri aras›ndaki muhtemel fark›n re-
hinli alacakl›ya geçmesine engel olmak istemifltir. Böylece lex commisso-
ria yasa¤› sadece borçlunun korunmas›na de¤il, fakat mal›n de¤erine yö-
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(40) Negib GIHA, Le Pacte Commissoire, Ses Rapports avec le Droit de Gage et Les Notions Juridiques Vo-
isines, Genève, 1947, sh. 78 (HELVACI, sh. 74, dn. 220’den naklen)

(41) GIHA, sh. 81 (HELVACI, sh. 74, dn. 221’den naklen)

(42) Lex commissoria anlaflmas› ile özel paraya çevirme yetkisi aras›ndaki iliflki çal›flmam›z›n V. bölümün-
de ayr›ca ele al›nacakt›r. 

(43) HELVACI, sh. 77; GÜRSOY/EREN/CANSEL, Türk Eflya Hukuku, Ankara 1978, sh. 1183; Ferit SAY-
MEN/Halid K. ELB‹R, Türk eflya hukuku (ayni haklar), sh. 573; Sümer ALTAY/ Ali ESK‹OCAK, Türk
Medeni Hukukunda Tafl›nmaz Rehni, ‹stanbul 2007, sh. 195, N. 279; GÜNEL, sh. 15



nelik bir hak olan rehin hakk›n›n kapsam›na ve sisteme uygun flekilde
kullan›lmas›na da hizmet etmifl olmaktad›r44. 

Bu görüfl çerçevesinde, rehnin borçlu de¤il bir üçüncü kifli taraf›ndan
verildi¤i durumda dahi lex commissoria yasa¤› uygulama alan› bulacak-
t›r45. Yine sadece rehin sözleflmesi yap›l›rken de¤il, sözleflme kurulduktan
sonra yap›lan lex commissoria anlaflmalar›n›n da yasak kapsam›nda ol-
mas› bu amaç ›fl›¤›nda aç›klanabilecektir46. Hukukumuzda Kuntalp, bu
görüflü en ileriye götürerek uygulam›fl ve lex commissoria yasa¤›n›n özü-
nü, alacakl›n›n haks›z zenginleflmesinin engellenmesi fleklinde ifade ede-
rek, bu yararlanman›n mevcut olmad›¤› durumlarda lex commissoria ya-
sa¤›n›n uygulanmayaca¤›n› ifade etmifltir47. 

Nitekim, lex commissoria yasa¤›n›n›n mevcut olmad›¤› hukuk sistem-
leri veya bu yasa¤› aflmaya veya daraltmaya yönelik hukuk reformlar›nda,
merhunun de¤eri ile alacak de¤eri aras›ndaki fark›n tespiti ve bu fark›n
hak sahibine iadesinin özel olarak düzenlendi¤i görülmektedir. Örnek ver-
mek gerekirse, Frans›z Medeni Kanununda 2006 y›l›nda yap›lan de¤iflik-
likler ile merhunun alacakl›n›n mülkiyetine geçmesine imkan veren dü-
zenlemeler yap›l›rken, mal›n de¤erinin taraflarca kararlaflt›r›lan veya mah-
kemece atanan bir uzman vas›tas›yla tespit edilece¤i ve varsa, fazla de¤e-
rin borçluya ödenece¤i aç›kça öngörülmüfltür48. Roma hukuku kökenli lex
commissaria yasa¤›n› tan›mayan Amerikan hukukunda da, menkul reh-
ninin sat›fl paras›ndan, sat›fl masraflar› ve hak sahipleri tatmin edildikten
sonra arta kalan de¤erin borçluya ödenece¤i öngörülmüfltür49. 

Bizce, bu görüfl, lex commissoria yasa¤›n›n amac›n›n aç›klanmas›n-
da borçlunun gabine karfl› korunmas› görüflünü daha gerçekçi ve ayd›n-
lat›c› olarak aç›klamaktad›r, zira rehin verenin her halde alacakl›n›n bas-
k›s› veya iyimserli¤i nedeniyle lex commissoria anlaflmas›na raz› oldu¤u-
nu kabul etmek için bir neden yoktur. Borçluyu korumak için böyle bir
varsay›mdan hareket etmek yerine, gerçekten borçlu aleyhine haks›z bir
zenginleflme olup olmad›¤›n›n dikkate al›nmas› ve borçlunun kendi hak-
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(44) GÜNEL, sh. 13-15, 30.

(45) HELVACI, sh. 77

(46) Gerçekten de, rehin sözleflmesi kurulurken yap›lan lex commissoria anlaflmas› ile borçlu kredi mik-
tar›na kavufltuktan sonra yap›lan lex commissoria anlaflmalar› aras›ndaki fark, borçlunun rehin ak-
di kurulurken buna raz› edilebilmesinin daha kolay olmas›d›r. Dolay›s›yla, borçlunun gabine karfl›
korunmas› görüflü, akdin kurulmas›ndan sonra kararlaflt›r›lan lex commissoria’n›n yasaklanmas›n›
aç›klayamamaktad›r. Oysa alacakl›n›n de¤er fark› dolay›s›yla haks›z olarak zenginleflmesi riski, her
iki durumda da vard›r ve bu nedenle lex commissoria anlaflmas›n›n rehin akdi kurulurken veya da-
ha sonra yap›lmas› aras›nda bir ayr›ma gidilmesine gerek yoktur. Bkz. HELVACI, sh. 79

(47) KUNTALP, sh. 154-155

(48) Bu düzenleme gayrimenkuller bak›m›ndan CC 2460.; menkuller bak›m›ndan CC 2348. maddede yer
almaktad›r. CC 2348’de, mal›n devir an›ndaki de¤erinin tespit edilece¤i aç›kça belirtilmektedir. E¤er
menkul mal›n organize bir piyasada belirli bir de¤eri var ise, uzman taraf›ndan de¤erleme yap›lma-
s›na gerek yoktur. 

(49) UCC 1977 9-504 (2) 



k› olan malvarl›¤› de¤erlerini kaybetmesine karfl› korunmas› daha yerin-
dedir. 

III. LEX COMMISSORIA YASA⁄ININ BENZER KURUMLARDAN AYIRT
ED‹LMES‹ VE YASA⁄IN BU KURUMLAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

Bu bölümde, lex commissoria anlaflmas› niteli¤inde olmamakla bir-
likte, teminat konusu mal›n mülkiyetinin alacakl›ya geçmesi sonucunu
do¤uran baz› hukuki ifllemler ele al›nacakt›r. Zira, rehnin paraya çevril-
mesindeki güçlükler nedeniyle kredi veren kifliler, tafl›nmaz üzerinde ipo-
tek tesisi yerine, tafl›nmaz›n mülkiyetinin teminat amac›yla temliki veya
borcun ödenmesi flart›na ba¤l› al›m veya geri al›m haklar› tan›nmas› ve-
ya sat›fl vaatleri gibi hukuki ifllemlere baflvurmaktad›rlar. ‹flte bu hukuki
muameleler de, lex commissoria yasa¤› kapsam›nda de¤erlendirilmekten
kurtulamam›fl, dolay›s›yla yasa¤›n kapsam ve etkisi rehin sözleflmelerini
aflm›flt›r50. Bu bölümde, yasa¤›n uygulama alan›n› belirlenmesi maksa-
d›yla bu benzer kurumlar ele al›nacak ve lex commissoria yasa¤›n›n bu
kurumlar bak›m›ndan sonuçlar›na iflaret edilecektir.

a) Teminat Amac›yla Temlik

Teminat amac›yla temlik anlaflmas›nda, kredi alacakl›s› lehine bir re-
hin hakk› kurulmas› yerine alacakl›ya mülkiyet devredilmekte, taraflar
ayr›ca bir borçland›r›c› ifllemle, borç ödendi¤i takdirde, teminat konusu
mal›n alacakl› taraf›ndan eski malike iade edilece¤ini kararlaflt›rmakta-
d›rlar. ‹sviçre-Türk hukuk sisteminde, teminat amaçl› temlik sözleflmele-
rinin inançl› ifllem niteli¤inde ve geçerli olduklar› kabul edilmifltir51. 

Lex commissoria yasa¤›n›n teminat amac›yla yap›lan inançl› muame-
lelere uygulan›p uygulanmayaca¤› tart›flmal›d›r. Bir görüfle göre52, lex
commissoria yasa¤› bu ifllemler bak›m›ndan uygulama alan› bulamaz. Zi-
ra, bu ifllemlerde borçlu mülkiyeti fiilen temlik etmekte, dolay›s›yla yap-
t›¤› ifllemin sonuçlar›n›n –mülkiyeti kaybetti¤inin- fark›ndal›¤› ile hareket
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(50) CABRILLAC/MOULY, Droit des Surétes, Cinquième Edition, sh. 427

(51) Bkz. O⁄UZMAN/SEL‹Ç‹/OKTAY-ÖZDEM‹R, sh. 305; KUNTALP, sh. 160; ÖZKAYA, sh. 97; fiirin AY-
DINCIK, Bir ‹nançl› ‹fllem Türü Olarak Alaca¤›n Teminat Amac›yla Temliki, ‹ÜHFM, C. LXIV, S. 1,
2006, sh. 135.

Emsal yarg› kararlar›: HGK, 27.3.1996, E. 1995/1-877, K. 1996/205; HGK, 2.2.1994, E. 1993/1-
761, K. 1994/19; 1. HD, 7.10.2004, 8810/10850; 1. HD. 8.5.2006, 3653/5292; 14. HD., 6.11.2003,
E. 2003/7193, K. 2003/7821 (Kazanc› Bilgi Bankas›); 1. HD., 24.4.1992, E. 1992/2167, K.
1992/5331 (ÖZKAYA, sh. 127); Ayr›ca bkz. O⁄UZMAN/SEL‹Ç‹/OKTAY-ÖZDEM‹R, sh. 307, dn. 340
ve 340a’da an›lan kararlar.

‹sviçre hukukunda, ipotekli borç senedi ve irat senedi uygulamas› karfl›s›nda, tafl›nmazlar›n inançl›
temlike konu olmalar›na rastlanmad›¤› ifade edilmektedir. Ancak tafl›n›r ve alacak senetleri bak›m›n-
dan teminat amaçl› temliklere rastlanmakta ve geçerli kabul edilmektedir. Bkz. Paul-Henri STEINAU-
ER, Les Droit Réels, Berne 2003, N. 3048; ATF 119 II 326=JdT 1995 II, sh. 87-94 (swisslex); O⁄UZ-
MAN/SEL‹Ç‹/OKTAY-ÖZDEM‹R, sh. 304-05 

(52) AK‹PEK, sh. 187; GÜRSOY/EREN/CANSEL, sh. 1087; STEINAUER, N. 2782c; Henri-Robert SCHÜP-
BACH, Le Leasing Immobilier (swisslex)



etmektedir. Lex commissoria anlaflmas›nda ise, borrçlu, borcunu ödeme-
di¤i takdirde merhunun mülkiyetinin alacakl›ya geçece¤ine yönelik bir
anlaflma yapt›¤›ndan, borcunu vadesi gelince nas›l olsa ödeyece¤i ve mül-
kiyeti devretmek zorunda kalmayaca¤› yönündeki iyimser psikolojisi ile
hareket edebilmektedir. Oysa mülkiyeti teminat amac›yla da olsa devre-
den borçluda, bu flekilde bir iyimserlik psikolojisi olmayacakt›r. Bir bafl-
ka ifade ile, lex commissoria yasa¤›, borçlunun mülkiyeti devreden ifllem-
lerini de¤il, ileride borcunu ödeyemez ise mülkiyeti devretmek zorunlulu-
¤unu do¤urabilecek ifllemlerini yasaklamaktad›r53. 

Teminat amaçl› temliklerin lex commissoria yasa¤› karfl›s›ndaki ko-
numuna iliflkin di¤er görüfl ise54, bu gerekçeyi elefltirmekte ve teminat ve-
ren kiflinin her iki ihtimalde de borcu nas›l olsa vadesinde ödeyece¤i ve
mülkiyeti kaybetmeyece¤i inanc›nda oldu¤unu ileri sürmektedir. Dolay›-
s›yla, lex commissoria yasa¤›na iliflkin kurallar›n k›yasen teminat mak-
sad›yla yap›lan temliklere de uygulanmas›n› önermektedir. Aksi takdirde,
yasa¤›n kanuna karfl› hile yolu ile bertaraf edilmesine imkan verilmifl
olur. 

Lex commissoria yasa¤›n› sadece borçlunun ekonomik ve psikolojik
zay›fl›¤›n›n himayesi olarak de¤il, alacak ile merhunun de¤erleri aras›n-
daki farktan do¤abilecek haks›z kazanc›n engellenmesi olarak gören gö-
rüfle göre ise yasa¤›n bu tür temlik ifllemlerine de uygulanmas› mümkün-
dür; ancak yasa¤›n sonucu, teminat amac›yla temlikin geçersizli¤i de¤il;
merhunun alaca¤› aflan de¤er k›sm›n›n, borçluya geri verilmesi zorunlu-
lu¤udur55. 

Yarg›tay eski tarihli baz› kararlar›nda, teminat amac›yla devir sözlefl-
mesinin lex commissoria yasa¤›na ayk›r›l›k nedeniyle bat›l oldu¤u sonu-
cuna varm›fl56, ancak son y›llarda verdi¤i kararlar›nda bu görüflünü de-
¤ifltirerek, lex commissoria yasa¤›n›n inanç sözleflmelerine dayal› tafl›n-
maz temliklerine uygulanmayaca¤› sonucuna ulaflm›flt›r57. 

Bizce, Yarg›tay’›n lex commissoria yasa¤›n›n, tafl›nmaz rehnine iliflkin
hükümler aras›nda yer almas› nedeniyle inançl› temliklere uygulanmaya-
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(53) Nitekim, lex commissoria yasa¤›n›n ileriye yönelik mülkiyetten vazgeçme vaadine de¤il, mülkiyetin
teminat amac›yla alacakl›ya b›rak›ld›¤› her ifllemi kapsad›¤› kabul edilirse, finansal kiralama sözlefl-
mesinin dahi geçerlili¤i sorgulanabilir. Zira finansal kiralayan›n finansal kiralama konusu mal›n mül-
kiyetini elinde tutmas› da teminat fonksiyonuna yöneliktir. (Bkz. SCHÜPBACH, swisslex) 

(54) HELVACI, sh. 122

(55) KUNTALP, sh. 160; HATEM‹/SEROZAN/ARPACI, Eflya Hukuku, ‹stanbul 1991, sh. 618; Antoine EI-
GENMANN, Le Droit Suisse des Surétes Mobilières (www.swisslex) 

(56) 7. HD, 5.5.1975, E.1974/3450, K. 1975/2434 (YKD, 1975/12, sh. 39); 7. HD, 23.10.1978,
7118/12404 (YKD. 1979/5, sh. 654)

(57) “Bu durumda; gayrimenkul rehni bak›m›ndan geçerlili¤i olan M.K. nun 873 (eski 788) maddesinin
inanç sözleflmelerine dayal› temlike konu tafl›nmazlar bak›m›ndan uygulama yeri olmad›¤› da kufl-
kusuzdur. Nitekim bu düflünce Hukuk Genel Kurulunun 23.5.1990 gün ve 1-202/315 say›l› karar›n-
da da aynen benimsenmifltir.” 1. HD, 21.9.2004, 5513/9546; 1. HD., 27.12.2005, 13460/13858; 1.
HD, 8.5.2006, 3653/5292 (Kazanc› Bilgi Bankas›)



ca¤› fleklindeki kabulü yerinde olmam›flt›r. Bu hukuki ifllemler teknik an-
lamda tafl›nmaz rehni olmasalar dahi, teminat ifllevi görmeleri itibar›yla,
rehin hukukuna iliflkin hükümlerin bünyesine uygun düfltü¤ü ölçüde bu
ifllemlere k›yasen uygulanabilmesi gerekir58. Bu ba¤lamda teminat amaç-
l› temliklerin lex commissoria yasa¤› bak›m›ndan denetlenmesi gerekir
düflüncesindeyiz. Bu noktada, teminat amaçl› temliklerin peflinen kanu-
na karfl› hile olduklar› kabul edilemez. E¤er inançl› temlik yoluyla lex
commissoria yasa¤› ile engellenmek istenen hukuki ve ekonomik sonuç-
lar do¤uyor ise, burada bir kanuna karfl› hile halinin varl›¤› kabul edile-
bilmelidir59. 

b) Geri Al›m Hakk› ile Sat›m veya Al›m Hakk› 

Teminat amac›yla baflvurulan hukuki ifllemler aras›nda, al›m ve geri
al›m hakk› da yer almaktad›r60. Geri al›m (vefa) hakk› ile sat›mda, kredi
ihtiyac›ndaki borçlu, malvarl›¤› de¤erini ödünç verene satmakta, taraflar
sat›m akdi ile yapt›klar› vefa sözleflmesi ile sat›c›ya borcun vadesine ka-
dar kullanabilece¤i geri al›m hakk› tan›maktad›rlar. Böylece borç vade-
sinde ödenmedi¤i takdirde ödünç veren mal›n kesin olarak maliki olmak-
tad›r. Alacakl›ya teminat amac›yla al›m hakk› tan›nd›¤› durumda ise, bor-
cun ifa edilmemesi halinde alacakl› al›m hakk›na dayanarak teminat ko-
nusu malvarl›¤› de¤erinin maliki olmak imkan›n› elde etmektedir. Lex
commissoria yasa¤›n›n teminat amac›yla tan›nan al›m veya geri al›m hak-
lar›na uygulan›p uygulanmayaca¤› tart›flmal›d›r. 

Geri al›m hakk› bak›m›ndan yap›lan bir de¤erlendirmeye göre61, mal-
varl›¤› de¤erini elinden ç›kararak istedi¤i krediyi elde etmifl borçluyu, ma-
l›n›n ileride elinden ç›kmas› ihtimalini hesaps›zca kabul eden bir borçlu
gibi korumak için bir neden yoktur. Bu çerçevede, vefaen sat›m sözleflme-
leri, lex commissoria yasa¤›n›n müdahalesi olmaks›z›n geçerli say›lmal›-
d›r. Teminat amac›yla kurulan vefa hakk›n›n›n lex commissoria yasa¤›
kapsam›nda olmad›¤›na dair farkl› bir gerekçe olarak, vefa hakk›n›n, bor-
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(58) Rehin hukuku hükümlerinin teminat amaçl› ifllemlere k›yasen uygulanmas›n›n, ‹sviçre doktrininde de
a¤›rl›kl› görüfl oldu¤u ifade edilmektedir. HELVACI, sh. 123. Lex commissoria yasa¤›na iliflkin hük-
mün k›yasen uygulanmas›n›n sonucunun, temlikin geçersiz olmas› de¤il, fazla de¤erin borçluya
ödenmesi oldu¤una dair bkz. Bkz. STEINAUER, N. 3054c. 

(59) “Kanuna karfl› hilede; taraflar, hukuk düzeninin yasaklad›¤› hukuki veya ekonomik bir sonucu elde
etmek için, yap›lmas› hukuken caiz baflka bir ifllem yaparlar. ... ‹sviçre Federal Mahkemesi, kanuna
karfl› hileyi saptamak için çeflitli kararlar›nda flu noktadan hareket etmektedir. “Sözkonusu olan ka-
nun hükmünün, taraflar›n elde etmek istedikleri ekonomik sonucu tamamen veya k›smen men edip
etmedi¤ini veya bu sonucu men etmemekle beraber s›rf bunu elde etmek için kullan›lan vas›talar› m›
men etti¤ini araflt›rmak laz›md›r. fiayet kanun, sadece vas›tay› men etmiflse, istenilen sonuca baflka
vas›talarla varmak olanakl›d›r” (Esener, sh. 14 ve dipnot: 26’da an›lan Federal Mahkeme Kararlar›).”
HGK, 17.5.2000, E. 2-888/885 (Kazanc› Bilgi Bankas›)

(60) Ülkemizde organize sanayi bölgelerinde arazi tahsis edilenlerin, organize sanayi bölge kurallar›na
uygun hareket etmelerinin teminat› olarak al›m ve ön al›m haklar›na baflvuruldu¤u görülmektedir.
Bkz. KUNTALP, sh. 158

(61) TEK‹NAY, (‹fltira ve Vefa) sh. 519; POSTACIO⁄LU (Bir Kanun Tasar›s› Denemesi), sh. 536



cun ödenmesini de¤il, borcun ödenmesi halinde mülkiyetin geri devredil-
mesini teminat alt›na ald›¤› da ifade edilmektedir62. 

Farkl› görüflteki hukukçulara göre63 ise, rehin hukuku hükümleri te-
minat amaçl› ifllemlere k›yasen uygulanmal›; her somut olayda kanuna
karfl› hile meydana getirip getirmedi¤i incelenmelidir. Nitekim, MK m.
969’da “Geri al›m hakk› tan›yarak sat›n almay› meslek edinenler hakk›n-
da da, tafl›n›r rehni karfl›l›¤›nda ödünç verenlere iliflkin hükümler uygula-
n›r” denilerek, vefaen sat›m yapanlar›n, rehin karfl›l›¤› ödünç verme ku-
rallar›n› dolanmalar›n›n engellenmek istendi¤i ifade edilmifltir. Ayr›ca,
Medeni Kanunumuzun kabulünden önce yürürlükte olan Mecelle’nin
118. maddesinde tan›mlanan “bey’i bilvefa”64n›n bir rehin sözleflmesi ola-
rak düzenlenmesi de k›yasen uygulamay› destekleyen bir husustur65. 

Ö¤retideki bu farkl› de¤erlendirmelere karfl›n Yarg›tay’›n vefa veya ifl-
tira hakk›na iliflkin baz› kararlar›nda66 lex commissaria yasa¤› bak›m›n-
dan bir de¤erlendirme yap›lmad›¤› görülmektedir. Yarg›tay’›n al›m (ifltira)
hakk›na iliflkin baz› kararlar›nda67 ise, borcun ödenmemesi halinde mül-
kiyetin alacakl›ya geçece¤inin kesin olmad›¤› gerekçesiyle lex commissa-
ria yasa¤›n›n uygulanmayaca¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r. ‹sviçre 
Federal Mahkemesi ise teminat amac›yla yap›lan vefaen sat›m› geçerli
saymaktad›r68. Di¤er yandan ‹sviçre doktrininde, alaca¤›n muacceliyetin-
den önce tan›nan al›m hakk›n›n, borcun ifas› ile ilgisi olmad›¤› ispat edil-
medikçe geçersiz olaca¤› görüflü de savunulmaktad›r69. 

Bizce, bu hukuki ifllemlerin teminat ifllevi görmeleri dolay›s›yla, rehin
hukukuna iliflkin hükümlerin bu ifllemlerin bünyesine uygun düfltü¤ü
ölçüde k›yasen uygulanabilmesi gerekir. Bu ba¤lamda al›m ve geri al›m
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(62) KUNTALP, sh. 159

(63) HELVACI, sh. 121. Ayr›ca bkz. dn 58. 

(64) Bey’i bilvefa’da tafl›nmaz maliki bedeli ödendi¤inde geri almak kayd›yla tafl›nmaz›n› belli bir para ile
satmakta, al›c› da paras› verildi¤inde tafl›nmaz›n iadesini kabul etmektedir. Mecelle madde 118. Bkz.
‹smet SUNGURBEY, Medeni Hukuk Elefltirileri, Üçüncü Cilt, ‹stanbul 1971, sh. 93. 

(65) ‹ktisadi kriz y›llar›nda, gayrimenkullerin hakiki de¤erlerinden çok az bedellerle tefecilerin eline geç-
mesini önlemek amac›yla ç›kar›lm›fl olan 18.6.1933 tarih ve 2280 say›l› “Borç ‹çin Gayrimenkul Sa-
t›fl›na ve Muvazaaya Dair Kanun”’un 2. maddesinde, gayrimenkulün borç karfl›l›¤›nda devrinin ipo-
tek say›laca¤› öngörülmüfltür. Sungurbey, burada kanunkoyucunun hukuki bilgisizlikle hareket etti-
¤i, bu ifllemlerin eski hukuka göre “bey’i bilvefa” yeni hukuka göre “teminaten temlik” (inançl› mu-
amele) say›lmalar› gerekti¤i görüflündedir. Bkz. SUNGURBEY, sh. 98-101

(66) 6. HD, 9.6.1982, 1981/7580 (YKD 1982, say›: 11, sh. 1520); HGK, 7.12.1979, E. 1977/12-989, K.
1979/1507 (Kazanc› Bilgi Bankas›)

(67) 6. HD, 12.5.1975, 2105/3512 (Mustafa Reflit KARAHASAN, Türk Eflya Hukuku, C. 4, ‹stanbul 1991,
sh. 901); 6. HD, 30.3.1993, E. 2567/K. 3830 (Yay›nlanmam›fl karardan al›nt› için bkz.KUNTALP, sh.
157) 

(68) ATF 56 II 408 = JdT 1931 I 304 (O⁄UZMAN/SEL‹Ç‹/OKTAY-ÖZDEM‹R, sh. 423, dn. 978’den naklen);
Karar hakk›nda detayl› bilgi ve elefltirisi için bkz. HELVACI, sh. 148-155; ATF 56 444 (SCYBOZ/GIL-
LIERON, CC annotée, sh. 417); ATF 86 II 221 = JdT 1961 I 221 (TEK‹NAY, sh. 520, dn. 4’den nak-
len) 

(69) STEINAUER, N. 2782c



hakk›n›n teminat amac›yla tan›nd›¤› hallerde, kanuna karfl› hile halinin
denetlenmesi ve alacakl›n›n haks›z zenginleflmesine neden olacak anlafl-
malara izin verilmemesi gerekir düflüncesindeyiz.

c) Tafl›nmaz Sat›fl Vaadi
Tafl›nmaz sat›fl vaadinin teminat amac›yla kullan›ld›¤› hallerde, kre-

di ihtiyac›nda olan taraf, bu krediyi vermek için teminat talep eden taraf
lehine tafl›nmaz› üzerinde ipotek tesis etmek yerine, ona tafl›nmaz›n› sat-
may› vaadetmektedir. Sat›fl vaadinde bulunan taraf, kredi miktar›na eflit
olarak belirlenen sat›fl bedelini faizi ile birlikte ödeyerek sat›fl vaadi söz-
leflmesinden tek tarafl› olarak dönebilme hakk›na sahip olmaktad›r. 

Yarg›tay birçok karar›nda, sat›m vaadinde bulunana dönme hakk› ta-
n›nm›fl olmas›ndan hareketle, teminat amac›yla yap›lan tafl›nmaz sat›m
vaadi sözleflmelerinin muvazaal› ve bu nedenle hükümsüz oldu¤u sonu-
cuna ulaflm›flt›r70. Yarg›tay’›n bu kararlar› doktrinde elefltirilmekte ve bu-
rada muvazaadan sözedilemeyece¤i ifade edilmektedir. Zira taraflar yap-
t›klar› sat›m vaadinin hükümlerini do¤urmas›n› istemektedirler. Burada
sorun muvazaa de¤il, lex commissoria yasa¤›na ayk›r›l›kt›r71. Nitekim
Yarg›tay baz› kararlar›nda konuyu bu yönden ele alm›fl ve teminat amaç-
l› sat›fl vaadlerinin asl›nda MK m. 788/f. 2’yi dolanmak amac›na yönelik
oldu¤u gerekçesiyle bu sözleflmeleri geçersiz saym›flt›r72.

Bizce de, teminat amac›yla yap›lan sat›m vaadinin, lex commissoria
yasa¤› ile engellenmek istenen hukuki ve ekonomik sonucu sa¤lay›p sa¤-
lamad›¤› bak›m›ndan denetlenmesi gerekir. Nitekim, lex commissoria ya-
sa¤›n›n amac›n›, alacakl›n›n haks›z zenginleflmesinin önlenmesi olarak
aç›klayan görüfl, sat›m vaadinde tafl›nmaz›n de¤eri gerçek de¤erine uy-
gun olarak belirlenmifl ise, yasa¤›n art›k uygulanmayaca¤› sonucuna
ulaflmaktad›r73. 

IV. LEX COMISSORIA YASA⁄ININ UNSURLARI 
Lex commissoria anlaflmalar›n›n benzer kurumlardan ay›rdedilmesi-

ne yönelik incelememizden sonra bu bölümde, yasa¤›n unsurlar› konu-
sundaki bafll›ca meselelere de¤inece¤iz. Doktrinde yasa¤›n unsurlar› ola-
rak an›lan flartlar flöyledir74: 1. Bir merhunu temellük anlaflmas› olmal›-
d›r, 2. Anlaflma alacakl›n›n tatmin edilmesine hizmet etmelidir, 3. Anlafl-
ma alaca¤›n muacceliyetinden önce yap›lm›fl olmal›d›r. 

Bu unsurlara iliflkin de¤erlendirmeler aras›nda, merhunun mülkiye-
tinin bedelli veya bedelsiz devrinin sonuçlar› (a) ve yine muacceliyetten
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(70) HGK, 11.11.1983, 14-610/1155; 14. HD, 6.11.1984, 4408/6692; HGK, 16.3.1988, E. 1987/14-608,
K. 258; HGK, 6.11.1991, 14-369/562 (Kazanc› Bilgi Bankas›) 

(71) O⁄UZMAN/SEL‹Ç‹/OKTAY-ÖZDEM‹R, sh. 423, dn. 978; HELVACI, sh. 147; KUNTALP, sh. 158 

(72) Bkz. 14. HD, 20.3.1979, E. 1978/247, K. 1979/1715 (Kazanc› Bilgi Bankas›). 

(73) KUNTALP, sh. 158

(74) Bkz. HELVACI, sh. 81 vd., KUNTALP, sh. 153 vd. 



önceki anlaflmalar›n geçersiz say›lmas› meselesi (b), yasa¤›n niteli¤i ve
amac›na yönelik farkl› görüfllerin ortaya at›ld›¤› tart›flmalar› içermesi do-
lay›s›yla dikkate de¤erdir. 

a) Mülkiyetin devrinin bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesi
konusu 

Rehinli mal›n mülkiyetinin alacakl›ya geçece¤ine dair anlaflmalar›n
geçersiz oldu¤unu öngören MK m. 873 veya m. 949’da, mülkiyetin bir be-
del karfl›l›¤› veya bedelsiz olarak devri aras›nda ayr›m yap›ld›¤›na dair bir
ibare yoktur. Merhunun de¤erine bak›lmaks›z›n alacakl›ya ait olaca¤›n›
öngören sözleflmelerin geçersiz olaca¤› konusunda tereddüt olmamakla
birlikte75, merhunun belirli veya belirlenebilir bir bedel karfl›l›¤›nda dev-
redilece¤inin öngörülmesinin yasa¤›n kapsam›na girip girmedi¤i tart›fl-
mal›d›r. 

Bir görüfle göre, merhunun mülkiyetinin belli bir bedel karfl›l›¤›nda
geçece¤ine iliflkin sözleflmeler dahi geçerli de¤ildir76. Bu görüfl temel ola-
rak borçluyu koruma amac›n›n bu halde de devam etti¤i, üstelik MK m.
873 veya MK m. 949’da mülkiyetin alacakl›ya geçece¤ine iliflkin anlaflma
geçersiz say›l›rken baflkaca nesnel flartlar aranmad›¤› gerekçelerine da-
yanmaktad›r. Ayr›ca, kararlaflt›r›lan bedelin uygunlu¤unun ve artan be-
delin iadesinin bir garantisi olmad›¤›na göre, görünüflte alacakl›ya bir
miktar para iade edilmesinin yasa¤›n amac›n› ortadan kald›rmad›¤› da
ifade edilmektedir77. Üstelik, bedelli merhunu temellük anlaflmalar› yasa-
¤a dahil edilmedi¤i takdirde, yasa¤›n ka¤›t üzerinde kalaca¤› endiflesi var-
d›r78. Bu çerçevede, bedelli temellük anlaflmalar›n›n dahi yasa¤›n kapsa-
m›nda olmas› gerekti¤i ileri sürülmektedir79. 

Ancak, bu görüflün karfl›s›nda, MK m. 873 veya MK m. 949’un, mül-
kiyetin alacakl›ya ifa yerine (datio in solutum) geçmesini konu ald›¤›, bu
nedenle uygun bir bedel karfl›l›¤› mülkiyetin geçti¤i ve fazla de¤erin borç-
luya iade edildi¤i hallerin yasak kapsam›nda olmad›¤› ifade edilmekte-
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(75) HELVACI, sh. 87; GÜNEL, sh. 40

(76) AK‹PEK, sh. 185; HELVACI, sh. 92; SAYMEN/ELB‹R, sh. 691 (Hatta yazarlar, taraflarca bir bilirkifli
vas›tas›yla yapt›r›lacak k›ymet takdiri sonucu, merhunun de¤erinin alaca¤a eflit oldu¤u tespit edilse
dahi, mülkiyetin alacakl›ya geçece¤ine dair sözleflmelerin geçersiz olaca¤›n› belirtmifllerdir. Bkz.
SAYMEN/ELB‹R, sh. 625)

(77) RAAPE, Die Verfallklausel bei Pfand und Sicherungsübereignung, Berlin, 1913, sh. 16 (GÜNEL, sh.
42, dn. 95’den naklen); H.F. GAUL, Lex Commissoria und Sicherungsübereignung, AcP, 1968, sh.
372-373 (GÜNEL, sh. 43, dn. 98’den naklen) 

(78) HELVACI, sh. 92

(79) Bu noktada, yasa¤›n ‹sviçre Hukuku bak›m›ndan geçirdi¤i tarihi geliflim de bu görüflü destekleyici-
dir. fiöyle ki, Eski ‹sviçre Borçlar Kanunu Tasar›s›n›n 229. maddesinde, yasak sadece ifa yerine in-
tikali öngören anlaflmalar› kapsayacak flekilde flöyle ifade edilmifl idi: “Borcun ödenmemesi halinde
alacakl›ya rehin verilmifl olan nesneyi alaca¤›n›n yerine temellük etmek yetkisi…” Ancak bu metin
daha sonra de¤ifltirilmifl ve ‹sviçre-Türk Medeni Kanunu’nda halihaz›rdaki düzenlemeye paralel ha-
le getirilmifltir. Bkz. HELVACI, sh. 92, dn. 260’dan naklen.



dir80. ‹sviçre ö¤retisinde Dessauges81, merhunun de¤eri borsa veya pazar-
da belirlenebilir ise veya muaccelliyetten sonra uzman veya hakim gibi ta-
rafs›z kiflilerce belirlenecek bir de¤er üzerinden temlik edilecek ise, yasa-
¤a ayk›r› bir yön olmad›¤› görüflündedir. Oysa baz› hukukçular82, an›lan
görüflün uygulamada zorluklar içerdi¤ini, de¤er tespitinin ne zaman ve
kim taraf›ndan yap›laca¤› konusundaki belirsizlikler yan›nda, malvarl›¤›
de¤erinin do¤ru olarak tespit edilece¤inin veya de¤er fark›n›n rehin vere-
ne ödenece¤inin bir garantisi olmad›¤›na dikkat çekmektedirler. 

Bize göre lex commissoria yasa¤›n›n kredi ihtiyac›ndaki borçluyu ko-
ruma amac›, borçlunun mal›n› devretmeyi veya belli bir bedel karfl›l›¤›
satmay› kabul etti¤i halleri kapsamaktad›r. Bu çerçevede, mülkiyetin
devrinin bedelli veya bedelsiz olarak kararlaflt›r›lm›fl olmas› halleri ara-
s›nda bir ayr›m yap›lmaks›z›n lex commissoria yasa¤› uygulanmal›d›r.
Bununla birlikte, temlik bedeli uygunsa ve alacakl›ya haks›z zenginleflme
sa¤lamayacaksa lex commissoria yasa¤›n›n ileri sürülmesinin MK m. 2’de
ifadesini bulan dürüstlük kural›na ayk›r› olabilece¤i yönündeki görüfle83

kat›l›yoruz. 

b) Yasa¤›n, muacceliyetten önce yap›lan sözleflmelere
uygulanmas›

Bu koflul lex commissoria yasa¤›na iliflkin MK m. 873 veya m. 949’da
yer almamas›na ra¤men84 ö¤reti ve yarg› kararlar› ile, sadece teminat al-
t›na al›nan alaca¤›n muacceliyetinden önce yap›lan anlaflmalar›n yasa¤a
tabi oldu¤u kabul edilmifltir85. Bu kabul, genel olarak, yasa¤›n amac›ndan
hareket etmektedir. Yasa¤›n amac›, borçlunun kredi elde edebilmek için
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(80) KUNTALP, sh. 154; GÜNEL, sh. 35, 46-47. Bu görüfle gore, teminat konusu alacak, ödenmesi karar-
laflt›r›lan bedel ile takas suretiyle sona ermifl olmakta, bedelden takas sonunda artan bir bölüm var
ise, bu art› de¤er rehin verene ödenmektedir. 

(81) Edouard DESSEAUGES, De la realization privée du gage, Lausanne, 1934, sh. 42-43

(82) HELVACI, sh. 91-92 ; AK‹PEK, sh. 185 (Ancak yazar ayr›ca, sat›fl bedeli alacak ile mahsup edilmek
üzere merhunun mülkiyetinin, alaca¤›n muaccel olmas›ndan önce alacakl›ya devredilmesiyle ilgili
sözleflmenin yasa¤a ayk›r› olmad›¤›n› ifade etmektedir)

(83) HELVACI, sh. 93

(84) Belirtmek gerekir ki, gemi ipote¤ine iliflkin TTK m. 919’da alaca¤›n muacceliyetinden önceki anlafl-
malar›n yasakland›¤› aç›kça ifade edilmektedir. Nitekim, doktrinde HELVACI, Medeni Kanun hüküm-
lerinde muacceliyet flart›na iliflkin bir intra legem boflluk oldu¤u kabul edilirse, bu bofllu¤un TTK m.
1 hükmünden hareketle TTK m. 919’dan k›yasen yararlanarak doldurulabilece¤i ve Medeni Kanun
bak›m›ndan da alaca¤›n muacceliyetinden önceki anlaflmalar›n yasak kapsam›nda oldu¤u sonucu-
na ulafl›labilece¤i görüflündedir. Bkz. HELVACI, sh. 101, dn. 278

Bir görüfle göre ise, MK m. 873 ve MK m. 949’un “borcun vadesinde ödenmemesi halinde” rehinli ma-
l›n mülkiyetinin alacakl›ya geçece¤ine iliflkin sözleflmenin geçersiz olaca¤› fleklindeki madde lafz›,
ancak muacceliyetten önceki anlaflmalar›n yasak kapsam›nda oldu¤unu ortaya koymaktad›r; zira
borcun ödenmemesi flart›na ba¤l› anlaflma ancak borcun vadesinden önce yap›labilecektir. Bkz. GÜ-
NEL, sh. 21-22, 32

(85) O⁄UZMAN/SEL‹Ç‹/OKTAY-ÖZDEM‹R, sh. 797; GÜRSOY/EREN/CANSEL, sh. 1087; HELVACI, sh.
101; AK‹PEK, sh. 185; SAYMEN/ELB‹R, sh. 690; DAVRAN, sh. 19; ALTAY/ESK‹OCAK, sh. 196, N.
279



haks›z sonuçlar› olabilecek flartlar› kabul etmeye ve ileride mal›n› devret-
meye zorlanmamas› oldu¤una göre, alacak muaccel oldu¤u aflamada
borçlu, alacakl›n›n bu yöndeki bask›s›ndan art›k kurtulmufl olmaktad›r
ve borçlunun korunmas› gere¤i kalmam›flt›r86. 

Bize göre burada alacakl›n›n bask›s›n›n sona ermesinden ziyade, ala-
ca¤›n muaccel hale gelmesiyle borçlunun ödeme kabiliyeti ve sonuçlar›
hakk›nda sözleflmenin kuruldu¤u aflamaya göre daha sa¤l›kl› ve gerçek-
çi bir de¤erlendirme yapabilecek durumda olmas› sözkonusudur. Borçlu
bu de¤erlendirme sonucunda, merhunu alacaktan daha de¤erli oldu¤u
halde devretmeye raz› olsa dahi, art›k burada kanunkoyucunun engelle-
mesi gereken bir tedbirsizlik ve düflüncesizlik halinden söz edilemeyecek-
tir. Borçlu bu aflamada, cebri sat›fl sürecinden kaç›nmak veya baflkaca
kiflisel nedenlerle böyle bir karar verme serbestisine sahip olmal›d›r. Bu
noktada, borçlunun irade serbestisine geçerlilik tan›mak daha uygun ola-
cakt›r. 

V. ALACAKLIYA MERHUNU (Rehinli Mal›) ÖZEL YOLLARDAN PARA-
YA ÇEV‹RME YETK‹S‹ VER‹LMES‹ PROBLEM‹

Borç vadesinde ödenmedi¤i takdirde merhunun mülkiyetinin alacak-
l›ya ait olaca¤›na iliflin anlaflmalar›n, yukar›da ortaya konan çerçeve içe-
risinde yasak olmas› karfl›s›nda rehnin, kural olarak, paraya çevrilmesi
gerekmektedir. Di¤er yandan, yasal paraya çevirme usulünün en iyi be-
deli verece¤i yönündeki iddian›n, uygulamada aksi ispat edildi¤i gibi87,
paraya çevirme usullerinin masrafl› ve uzun süreli olmas› birçok halde
hem taraflar›n hem kamunun menfaatlerine ayk›r› sonuçlar do¤urmak-
tad›r88. ‹flte bu nedenle, rehnin paraya çevrilmesi sürecini h›zland›raca¤›
ve basitlefltirece¤i düflüncesi ile baflvurulan yollardan biri de, alacakl›ya
rehni icra dairelerine baflvurmaks›z›n bizzat paraya çevirme yetkisi veril-
mesidir89. Alacakl›ya bizzat rehni paraya çevirme yetkisi verilip verileme-
yece¤i çeflitli hukuk sistemlerinde farkl› flekilde düzenlenmifl oldu¤u gibi,
doktrinde de bu hususun geçerlili¤i ve flartlar› konusunda farkl› görüfller
ileri sürülmektedir. ‹flte bu hukuki mesele, lex commissoria yasa¤› ile
olan iliflkisi dolay›s›yla bu bölümde ele al›nacakt›r.
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(86) Frans›z hukukunda lex commissoria yasa¤›n› kald›ran Medeni Kanun de¤iflikliklerinden önce, rehin
sözleflmesinin yap›lmas› ile borçlunun bir kez kredi elde ettikten sonra alacakl›n›n haks›z flartlar ile-
ri sürmesi bask›s›ndan kurtulmufl olaca¤›, bu nedenle rehin sözleflmesi yap›ld›ktan sonra yasa¤›n
uygulama alan› olmad›¤› kabul edilmekte idi. Bkz. CABRILLAC/MOULY, sh. 708-709.

(87) CABRILLAC/MOULY, sh. 709

(88) Cebri icra faaliyetlerinin çabuk ve az masrafla gayesine ulaflmas›, kamu yarar› icab›d›r. Bkz. Saim
ÜSTÜNDA⁄, ‹cra Hukukunun Esaslar›, ‹stanbul 2004, sh. 4

(89) SARI, sh. 407; POSTACIO⁄LU (Kanun Tasar›s› Denemesi), sh. 538-539



a) Alacakl›ya paraya çevirme yetkisi verilmesi lex commissoria
yasa¤› kapsam›nda m›d›r?

Öncelikle ayd›nlat›lmas› gereken konu, alacakl›ya merhunu bizzat
paraya çevirme yetkisi verilmesinin lex commissoria yasa¤›n›n kapsam›n-
da olup olmad›¤›d›r. Doktrinde hakim olan görüfle göre90, Medeni Kanu-
numuzun yasaklad›¤› hukuki sonuç, merhunun mülkiyetinin alacakl›ya
geçmesidir; merhunun sat›larak paraya çevrilmesine yönelik anlaflmalar
bu yasak kapsam›nda de¤ildir. Hatta kimi hukukçular, alacakl›n›n bu
sat›flta merhunu bizzat sat›n almas› halinde dahi lex commissoria yasa-
¤›na ayk›r›l›k olmayaca¤›na dikkat çekmektedirler91. 

Hakim görüfl bu yönde olmakla birlikte, alacakl›ya paraya çevirme
yetkisi verilmesinin lex commissoria yasa¤›n›n dolambaçl› yoldan ihlali
neticesini do¤urmamas› gerekti¤i de ifade edilmektedir92. Bu ba¤lamda,
merhunun sat›fl›ndan sonra elde edilen de¤er ile alacak aras›ndaki fark›n
borçluya iade edilece¤i öngörülmemifl, bir baflka ifade ile alacakl›ya, ala-
ca¤›n›n de¤erine bak›lmaks›z›n tüm sat›fl paras›n› elde etme hakk› veril-
mifl ise, bu halde lex commissoria yasa¤›na ayk›r›l›k söz konusu olacak-
t›r93. Yine alacakl›ya merhunu satt›rmak veya ona malik olmak hususun-
da seçimlik hak tan›yan sözleflmeler geçersiz kabul edilmelidir94.

Di¤er yandan, hukukumuzda alacakl›ya merhunu paraya çevirme yet-
kisi verilmesinin lex commissoria yasa¤› kapsam›nda olmad›¤› ve dolay›-
s›yla hukukumuzda bu anlaflmalar›n yap›lmas›na yasal bir engel olmad›-
¤›n› belirten baz› hukukçular95, bu sonucu elefltirmekte ve de lege feran-
da, alaca¤›n muacceliyetinden önce özel paraya çevirmeye iliflkin anlaflma-
lara da izin verilmemesini önermektedirler. Aksinin kabulü, kanunkoyu-
cunun kredi ihtiyac› içerisindeki borçlular› mallar›n› devretme mecburiye-
tinde kalmaya karfl› koruma amac›na ayk›r› sonuçlar do¤uracakt›r96. 

Bu noktada, hukukumuz bak›m›ndan bu öneriyi destekleyen bir bafl-
ka düzenlemeye dikkat çekmek gerekebilir. Lex commissoria yasa¤›n› ge-
mi ipote¤i bak›m›ndan öngören TTK m. 919’da, yasak Medeni Kanunu-
muzdan daha genifl bir flekilde ifade edilmifl ve sadece geminin mülkiye-
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(90) POSTACIO⁄LU, ‹cra Hukuku Esaslar›, 1982, sh. 557; Baki KURU, ‹cra ve ‹flas Hukuku, Cilt: 3, 3.

Bask›, sh. 2479; ÜSTÜNDA⁄ 312; HELVACI, sh. 134; GÜNDO⁄AN sh. 18; Talih UYAR, ‹cra Hukukun-
da Rehnin Paraya Çevrilmesi, Manisa 1992, sh. 133; Lale S‹RMEN, Alacak Rehni, Ankara 1990, sh.
124; SARI, sh. 412

(91) Hans LEEMAN, Kommentar zum Scheweizerischen Zivilgesetzbuch, Band IV, Sachenrecht, II. Abtei-
lung, Bern 1925, Art. 894, N. 9 (HELVACI, sh. 132, dn. 364’den naklen). ‹sviçre Federal Mahkemesi
de, bankaya tan›nan paraya çevirme hakk›n›n, bankan›n bizzat sat›n alma hakk›n› da kapsad›¤›n›
kabul etmifltir. Bkz. JDT 1994 I 309-311 (swisslex) 

(92) GÜNDO⁄AN, sh. 19 
(93) HELVACI, sh. 134
(94) AK‹PEK, sh. 185
(95) HELVACI, sh. 134-35; O⁄UZMAN/SEL‹Ç‹/OKTAY-ÖZDEM‹R, sh. 797
(96) Nitekim doktrinde gerek lex commissoria gerekse özel paraya çevirme sözleflmelerinin yasaklanma-

s›, borçlunun korunmas› yönündeki kamu düzeni endiflesi ile aç›klanmaktad›r. Bkz. CABRIL-
LAC/MOULY, sh. 426



tinin alacakl›ya devredildi¤i haller de¤il, alacakl›ya gemiyi cebri icra yo-
lundan baflka bir flekilde elinden ç›karma yetkisi veren sözleflmeler de ya-
saklanm›flt›r. Medeni Kanun ile Ticaret Kanunu hükümleri aras›ndaki bu
fark›n, gemi ipote¤i hükümlerinin mehaz› olan Alman hukukunda97 lex
commissoria yasa¤›n›n, özel paraya çevirme anlaflmalar›n› da kapsamas›
ile aç›klanabilece¤ini san›yoruz98. 

Sonuç olarak, doktrinde alacakl›ya özel paraya çevirme yetkisi veril-
mesinin geçersiz oldu¤u görüflünde olan hukukçular dahi99, bu görüflle-
rini lex commissoria yasa¤› gerekçesine de¤il, hukukumuzda merhunun
ancak icra iflas idaresince sat›labilece¤i gerekçesine dayand›rmaktad›r.
Dolay›s›yla, alacakl›ya merhunu bizzat paraya çevirme yetkisi verilmesi-
nin geçerlili¤ine iliflkin tart›flmalar bir yana b›rak›l›rsa, bu yetkinin veril-
mesinin, MK m. 873 ve MK m. 949’da yasaklanan lex commissoria söz-
leflmelerinden farkl› oldu¤unda tereddüt yoktur. 

‹sviçre Federal Mahkemesi de, ‹sv. MK m. 894’de yer alan menkulle-
re iliflkin lex commissoria yasa¤›n›n, alacakl›ya merhunu özel yoldan pa-
raya çevirme yetkisi veren anlaflmalar› kapsamad›¤› görüflündedir100. Hat-
ta, alacakl› bankan›n kredi sözleflmesindeki özel paraya çevirme yetkisi-
ni kullanarak borçluya ait hisse senetlerini bizzat sat›n ald›¤› durumda
dahi Mahkeme, alacakl›n›n lex commissoria yasa¤›n› ihlal etmedi¤ini be-
lirtmifltir101. Frans›z hukukunda da, lex commissoria yasa¤› ile özel para-
ya çevirme yetkisi ayr› ayr› ele al›nmakta; 2006 y›l›ndaki Medeni Kanun
de¤ifliklikleri ile lex commissoria yasa¤› terkedilmesine ra¤men, özel pa-
raya çevirme yetkisi konusundaki yasak devam etmektedir102. Bir baflka
ifade ile Frans›z hukukunda, Türk-‹sviçre hukuk sisteminden tam tersi
bir tercih ile, lex commissoria sözleflmelerine izin verilmekte, fakat ala-
cakl›lara cebri icra hükümleri haricinde yollarla paraya çevirme hakk› ta-
n›nmamaktad›r. 

b) Alacakl›ya paraya çevirme yetkisi verilmesi geçerli midir?

Ö¤retide egemen olan görüfle göre103, alacakl›ya paraya çevirme yetki-
sinin lex commissoria yasa¤› kapsam›nda olmad›¤› bir kez tespit edildik-
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(97) Türk Ticaret Kanunu’nun gemi rehnine iliflkin özel hükümlerinin mehaz›, 15 Kas›m 1940 tarihli “Mü-

seccel Gemilerle ‹nfla Halinde Bulunan Gemiler (Yap›lar) Üzerindeki Haklara ‹liflkin Kanun”’dur. Bkz.
Turgut KALPSÜZ, Gemi Rehni, 5. Bask›, sh. 3

(98) Yasa¤›n Alman Medeni Kanunu’ndaki yeri hakk›nda aç›klamalar için bkz. HELVACI, sh. 41; GÜNEL,
sh. 58. 

(99) AK‹PEK, sh. 186; SAYMEN/ELB‹R, sh. 573
(100) ATF 64 II 415 = JdT 1939 199 (SCYBOZ/GILLIERON, CC Annotés, sh. 446 naklen) 
(101) JdT 1994 I 309-311 (swisslex). Özel paraya çevirme yetkisini kullanan alacakl›n›n rehinli mal› bizzat

al›m›n›n yasa¤a ayk›r› olmad›¤› yönünde görüfl için ayr›ca bkz. LEEMAN, Art. 894, No. 8 (GÜNEL, sh.
60, dn. 139’dan naklen) 

(102) CC art. 2458 (www.legifrance.gouv.fr); DUPICHOT (D.-‹nternet); DAMMANN, (D.-‹nternet) 
(103) POSTACIO⁄LU (‹cra Hukuku), sh. 557; KURU, sh. 2479; ÜSTÜNDA⁄, sh. 312; UYAR, sh. 133; HEL-

VACI, sh. 134; GÜRDO⁄AN, sh. 19; S‹RMEN, sh. 124; TEK‹NALP, Türk Bankac›l›k Uygulamas›nda
Genel ‹fllem fiartlar›, Prof. Dr. Ernst Hirsch’in Hat›ras›na Arma¤an, Ankara 1986, sh. 160



ten sonra, bu yetkinin verilmesine yasal bir engel yoktur. Bu hukukçu-
lardan bir k›sm›, bu görüfllerin, icra iflas hukukunun rehnin paraya çev-
rilmesi hükümlerinin emredici olmad›¤›na dayanmaktad›rlar104. 

Di¤er yandan, alacakl›ya paraya çevirme yetkisi verilmesinde yasal
engel görmeyen bu hukukçular, alacakl›n›n sat›fl yetkisini kullanmas›n›,
borçluyu veya di¤er alacakl›lar› koruyucu birtak›m koflullara tabi tut-
maktad›rlar. Örne¤in, paraya çevirme yetkisi kullan›lmadan önce, sözlefl-
mede kararlaflt›r›lmam›fl olsa dahi, borçluya ihtar yap›lmas›n›n gerekli ol-
du¤u105; merhunun baflka bir alacakl› taraf›ndan ihtiyaten veya icraen
haczettirilmifl olmas› veya malikin iflas› hallerinde paraya çevirme yetki-
sinin kullan›lamayaca¤›106; tafl›nmazlar bak›m›ndan böyle bir anlaflman›n
yap›labilmesinin, di¤er rehin alacakl›lar›n›n muvafakatine ba¤l› olmas›
gerekti¤i107 ifade edilmektedir. Hatta baz› hukukçular, alacakl›ya rehinli
mal› icra daireleri d›fl›nda serbestçe satma hakk›n›n, ancak alaca¤›n mu-
acceliyetinden sonra tan›nabilece¤i görüflündedirler108. 

Nitekim ‹sviçre Hukukunda da, alacakl›ya paraya çevirme hakk› ve-
rilmesi 1940’l› y›llardan itibaren kabul edilmekte birlikte109, bu hak ‹sviç-
re Federal Mahkemesi’nin içtihatlar›yla gelifltirilmifl koflullarla kullan›la-
bilmektedir. Bu çerçevede, alacakl›, bu yetkisini kullan›rken, dürüstlük
kural› gere¤ince malikin haklar›n›n korunmas› konusunda özen borcu al-
t›ndad›r110. Alacakl› sat›m konusunda malike bilgi vermeli ve sat›mdan ge-
riye bir de¤er art›fl› olursa, bunu malike iade etmelidir111. Federal Mahke-
me, bu yetkinin, merhunun haczi veya iflas hallerinde kullan›lamayaca-
¤›n› belirtmektedir112. Ayr›ca alacakl›ya özel paraya çevirme yetkisi tan›n-
m›fl olsa dahi, taraflar aç›kça aksini kararlaflt›rmad›¤› sürece, alacakl› di-
lerse yasal paraya çevirme yoluna da baflvurabilir113. Ancak flunu da be-
lirtmek gerekir ki, ‹sviçre’de alacakl›n›n merhunu bizzat paraya çevirme-
si yoluna en çok, bankalar›n kredi sözleflmelerinde rehin ald›klar› k›ymet-
li evraklar için baflvurulmaktad›r114. 
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(104) POSTACIO⁄LU (‹cra Hukuku), sh. 557; KURU, sh. 2479

(105) S‹RMEN, sh. 124

(106) KURU, sh. 2479; GÜRDO⁄AN, sh. 20

(107) UYAR, sh. 90; ÜSTÜNDA⁄, sh. 312. 

(108) O⁄UZMAN/SEL‹Ç‹/OKTAY-ÖZDEM‹R, sh. 797; HELVACI, sh. 373

(109) ATF 73 III 13=JdT 1947 II 102; ATF 64 II 415=JdT 1939 I 199 (STEINAUER, sh. 424, dn. 27’den nak-
len) 

(110) ATF 118 II 112 (‹sv.FM-‹nternet). Bu özen borcu kapsam›nda,örne¤in, bankan›n cazip flartlarla h›zl›
ve ciddi bir flekilde ifllem yapabilece¤inin kesin oldu¤u durumlar hariç, malike bildirim yaparak po-
tansiyel al›c›lar ça¤›rmas›na izin vermesi gerekmektedir. Bkz. Carlo LOMBARDINI, Droit Bancaire Su-
isse, ph. 582 (www.swisslex)

(111) ATF 119 II 344 (‹sv.FM-‹nternet)

(112) ATF 81 III 57 (‹sv.FM-‹nternet)

(113) ATF 54 III 241 (STEINAUER, sh. 425, dn. 33’den naklen)

(114) OFTINGER/BAER, Kommentar zum Schveizerischen ZGB, Das Sachenrecht, Abteilung 2/c, Zurich,
1981, Art. 891, N. 2 (GÜNEL, sh. 60’dan naklen).



Türk hukukunda, özel yoldan paraya çevirme sözleflmelerinin geçer-
siz oldu¤u görüflündeki hukukçular ise, alacakl›ya özel paraya çevirme
yetkisi verilememesinin gerekçesi olarak, ‹cra ‹flas Kanunu hükümlerinin
emredici karakterini vurgulamakta, Türk hukukunda merhunun ancak
‹cra ‹flas Kanununun tayin etti¤i usul dairesinde paraya çevrilebilece¤ini
belirtmektedirler.115

Konuya icra iflas hükümlerinin emredici karakterinden farkl› bir hu-
kuki temel ile yaklaflan bir di¤er görüfl ise116; Medeni Kanunun 946, 863,
873, 875, 885 ve 886. maddeleri göz önünde tutuldu¤unda rehnin para-
ya çevrilmesinin icra daireleri marifetiyle yap›laca¤›n›n öngörüldü¤ünü,
Medeni Kanunumuzun ayni haklarda s›n›rl› say› ve tipe ba¤l›l›k ilkeleri-
nin, taraflara rehin hakk›n›n kapsam›n› sözleflme ile de¤ifltirmeye imkan
vermedi¤ini; dolay›s›yla, alacakl›ya herkese karfl› ileri sürülebilir nitelik-
te bir paraya çevirme yetkisi verilemeyece¤i sonucuna ulaflmaktad›r. Di-
¤er yandan, bu yetkinin baflka hukuki ifllemlerle sa¤lanabilmesi müm-
kündür117. 

Bize göre, alacakl›ya rehni paraya çevirme yetkisi verilmesi, rehin
hakk›n›n maddi hukuk anlam›nda kapsam›na iliflkin olmaktan ziyade bir
cebri icra sözleflmesidir. Zira, bu sözleflmenin konusu, lex commissoria
sözleflmelerinde oldu¤u gibi mülkiyetin intikali de¤il, rehnin paraya çev-
rilmesi usulüdür, ki bu da, icra hukukunun konusudur. ‹cra hukuku
ise, hakk›n icras›n›n hak sahibi taraf›ndan bizzat de¤il, devlet organlar›
taraf›ndan, kanunla belirlenmifl flekilde yerine getirilmesi esas›na daya-
n›r.118 Bu çerçevede, ö¤retide alacakl›ya paraya çevirme yetkisi verilmesi-
ne yasal engel olmad›¤› yönündeki hakim görüflün, icra hukukunun da-
yand›¤› bu esas ve menfaatler dengesi boyutuna yeterince de¤inmemifl ol-
mas› dikkat çekicidir. Bu nedenle, özel paraya çevirme yetkisinin geçerli-
li¤i konusunda bir kanaat oluflturabilmek için, cebri icra hükümlerimizin
niteli¤i bak›m›ndan daha kapsaml› bir de¤erlendirme yapmak gereksinim
duyuyoruz.

‹sviçre hukukunda rehnin özel yollardan paraya çevrilmesinin geçer-
li oldu¤unu savunan Dessauges, bu görüflünü olufltururken, ‹sviçre Me-
deni Usul Yasas›’n›n rehnin paraya çevrilmesi hükümlerinin emredici
olup olmad›¤› meselesini kapsaml› olarak ele alm›flt›r119. Bu de¤erlendir-
mede, öncelikle, Medeni Kanun ve Borçlar Kanununun haz›rl›k çal›flma-
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(115) AK‹PEK, sh. 186; SAYMEN/ELB‹R, sh. 573; C. WIELAND, Kanunu Medeni’de Ayni Haklar (Çev: Hak-
k› Karafak›), Ankara 1946, sh. 615; ‹brahim KAPLAN, Banka Standart Sözleflmeleri ve Banka Genel
‹fllem fiartlar›, BAT‹DER, Aral›k 1991, Cilt XVI, Say› 2, sh. 85

(116) SARI, sh. 413-416

(117) Yazar bu noktada, rehin verenin alacakl›ya paraya çevirmeye yönelik temsil yetkisi vererek bunun
sa¤lanabilece¤i görüflündedir. Paraya çevirme yetkisinin temsil kurumu ile sa¤lanabilmesi hakk›nda
kapsaml› de¤erlendirme için bkz. SARI, sh. 416-425.

(118) PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZKAN/ÖZEKES, sh. 42

(119) DESSEAUGES, sh. 93-103. 



lar›nda kanun koyucunun aç›kça rehnin paraya çevrilmesi hükümlerinin
kamu düzenine iliflkin oldu¤u ve taraflarca aksinin kararlaflt›r›lamayaca-
¤›n› belirtti¤i tespit edilmifltir120. Di¤er yandan, ö¤retide hakim görüflün,
rehnin sadece cebri icra usulü izlenerek paraya çevrilebilece¤i yönünde
oldu¤u da ortaya konmaktad›r121. Hakim görüfl, özellikle, borcunu ödeme-
yen borçlunun malvarl›¤›na el atman›n kamu gücü kullan›m› niteli¤inde
olmas› ve bunun sadece devlet organlar› arac›l›¤›yla kullan›labilece¤i; ay-
r›ca icrai sat›fl›n özel sat›fltan farkl› hükümlerle düzenlenmesinin nedeni-
nin, farkl› menfaatlerin dengelenmesi oldu¤u gerekçelerine dayanmakta-
d›r. ‹flte bu hakim görüfle karfl› ç›karak Usul Kanununun rehnin paraya
çevrilmesine iliflkin hükümlerinin emredici olmad›¤›n› savunan Dessau-
ges, usul kanununun kamu düzenini ilgilendiren belli hükümleri olmak-
la beraber, kanunun ruhunun taraf insiyatiflerine aç›k oldu¤u122 ve tica-
ret hayat›n›n gereklerine uyum sa¤layacak esneklikleri bar›nd›rd›¤› ge-
rekçelerine dayanmaktad›r. Nihayet ‹sviçre Federal Mahkemesi, özel pa-
raya çevirme yetkisinin geçerlili¤ini benimsemifl oldu¤una göre, ‹sviçre
hukukunda Dessauges’in görüflü do¤rultusunda, rehnin paraya çevril-
mesine iliflkin icra hukuku hükümlerinin emredici olmad›klar› sonucu-
nun a¤›rl›k kazand›¤› söylenebilir123. 

Türk Hukuku bak›m›ndan yap›lacak de¤erlendirmede, mehaz ‹sviçre
hukukunda ulafl›lan sonucun dikkate al›nmas› gerekmekle birlikte, Yar-
g›tay’›n ‹cra ‹flas Kanununa göre yap›lan cebri artt›rman›n bir amme ta-
sarrufu oldu¤u124, ‹cra ‹flas Kanunumuzun paraya çevirmeye iliflkin hü-
kümlerine ayk›r›l›¤›n kamu düzenine ayk›r›l›k olarak nitelendirildi¤i125 iç-
tihatlar›n›n görmezlikten gelinememesi gerekir. Bu içtihatlar, hukuku-
muzda yarg› kararlar›n›n, rehnin paraya çevrilmesine iliflkin hükümleri
kamu düzeni ile ilgili gördüklerini ortaya ç›karmaktad›r. Nitekim Yarg›-
tay’›n, ‹‹K m. 45’de yer alan önce rehne müracaat kural›n›n emredici ol-
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(120) Lex commissoria yasa¤›na iliflkin hükümlerin ilk olarak 1881 Eski ‹sviçre Borçlar Kanununda kabu-
lü s›ras›nda, Komisyon madde metinlerini özel paraya çevirme yetkisini kapsayacak flekilde yazm›fl;
fakat Federal Meclis’te Kanun kabul edilirken, özel paraya çevirmenin de yasak kapsam›nda oldu-
¤una dair ibare metinden ç›kar›lm›flt›r. Bununla birlikte, Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›¤›n’nca maddeye
yaz›lan yorumda, “belirtmeye gerek dahi yoktur ki, rehnin paraya çevrilmesi hükümleri kamu düze-
nindendir ve taraflarca aksi kararlaflt›r›lamaz” denmifltir. Propositions de Département de Justice et
de Police, présentées à la Commission du Conseil des Etats, relativement aux décisions des deux
Conseils des 11 juin et 18 decembre 1880, (DESSAUGES, sh. 94, dn. 1’den naklen). 

(121) DESSAUGES, sh. 99

(122) Örne¤in takibin bafllat›lmas› ve devam›nda alacakl›n›n talebine ba¤l›l›k. Bkz. DESSAUGES, sh. 100

(123) Bu konuda OFTINGER baz› endifleler dile getirmekte; alacakl›ya hukuk teorisi bak›m›ndan görülme-
dik flekilde her türlü resmi kontrolden uzak bir icra süreci gerçeklefltirme hakk› verildi¤ine dikkat çek-
mektedir. Ancak hukukçu, rehnin paraya çevrilmesi hükümlerinin borçlu ve alacakl›n›n haklar›n› ga-
ranti alt›na alan resmi korumalar› olmasa dahi, rehnin özel yoldan ve basitçe paraya çevrilmesi ile
mal›n gerçek de¤erine sat›lmas›n›n taraflar›n menfaatini gerçeklefltirdi¤i görüflündedir. 

Bkz. OFTINGER/BAER, Art. 891, N. 49 vd. (GÜNEL, sh. 61, dn. 141’den naklen) 

(124) ‹BK, 24.6.1953, E. 1952/14, K. 1953/6 (Kazanc› Bilgi Bankas›)

(125) Örne¤in, ‹‹K m.126’da öngörülen bir ay önceden ilan flart›na ayk›r›l›¤a iliflkin: HGK, 17.4.1996, E.
1995/12-1075, K. 1996/279; 12. HD, E. 1991/5087, K. 1991/12567, T. 2.12.1991 (Kazanc›)



mad›¤› sonucuna ulafl›rken, hükmün bir cebri icra de¤il, maddi hukuk
kural› oldu¤unu ifade etmifl olmas›; icra sözleflmeleri bak›m›ndan farkl›
bir sonuca ulafl›labilece¤inin göstergesi olabilir126. 

Bu çerçevede biz, rehnin paraya çevrilmesine iliflkin icra hukuku ku-
rallar›n›n emredici olmad›¤› yönündeki ö¤reti görüflüne kat›lam›yoruz.
Öncelikle, belirtmek gerekir ki, rehnin paraya çevrilmesinde, rehnin sa-
t›lmas› konusunda malikin r›zas› olmad›¤›na göre127, burada kamu gücü
kullan›lmas› sözkonusudur128. Dolay›s›yla, ‹cra ‹flas Kanununumuzun
tüm hükümlerinin emredici olmad›¤› ve Kanunun taraf insiyatifine aç›k
oldu¤u görüflü benimsendi¤i durumda dahi, rehnin paraya çevrilmesi hü-
kümlerinin bu insiyatife aç›k oldu¤unu söylemek güçtür. Bu hükümler,
icra organlar›n›n kanunla belirtilen s›n›rlarda kamu gücü kulland›klar›
hükümlerdir. Bir an için sat›m›n mahiyeti gere¤i kamu gücü gerektirme-
yen bir ifllem oldu¤u düflünülse dahi, borçlunun r›zas› hilaf›na mal›n›n
sat›lmas›n›n Anayasam›z›n 35. maddesi ba¤lam›nda mülkiyet hakk›na
bir müdahale olabilece¤i ve bunun ancak kanun ile yap›labilece¤i de ak›l-
da tutulmal›d›r. Bir baflka ifade ile, paraya çevirme yetkisinin icra organ-
lar› d›fl›nda kullan›lmas› mümkün olsa dahi, bunun için, borçlunun bor-
cun vadesinden önce verdi¤i r›zas› yeterli olmamal›d›r; sat›m›n borçlunun
r›zas› olmadan gerçekleflti¤i her halde paraya çevirme yetkisi kanuna ve-
ya kanun ile izin verilen bir iflleme dayanmal›d›r.

Bu de¤erlendirmeler çerçevesinde, rehnin yasal yollar haricinde pa-
raya çevrilmesi gerek taraflar›n gerekse kamunun menfaatlerine hizmet
edecek ise, ki bu ihtiyac›n oldu¤u görülmektedir129, bu halde, ‹cra ‹flas
Kanununda yap›lacak bir düzenleme ile özel paraya çevirme flekline im-
kan verilmesi önerilebilir. Bu düzenlemede, gerek lex commissoria yasa-
¤›n›n borçluyu koruma ve alacakl›lar›n haks›z zenginleflmesini önleme
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(126) 11. HD, 18.3.1982, E. 619/1108 (Kazanc› Bilgi Bankas›). Ayr›ca bkz. ÜSTÜNDA⁄, sh. 6.

(127) Malikin rehin akdinde alacakl›ya paraya çevirme yetkisi vermifl olmas› ile sat›m akdinin taraflar›n r›-
zas› ile kurulmas›n› kar›flt›rmamak gerekir. Borçlu malik böyle bir sözleflme maddesine raz› olmufl ol-
sa dahi, mal›n sat›ld›¤› anda al›c› ile sat›m bedeli ve di¤er unsurlar konusunda karfl›l›kl› irade bulufl-
mas› olmayacakt›r. Hatta muhtemelen borçlu rehnin paraya çevrilmesine raz› olmayacak; alacakl›
buna ra¤men paraya çevirme yetkisini kullanmak isteyecektir. Bu çerçevede, sat›m sözleflmesini ger-
çeklefltiren irade, paraya çevirme yetkisine sahip alacakl›n›n iradesi olacakt›r. Bu nedenle, doktrin-
de alacakl›ya paraya çevirme yetkisi verilmesi meselesini, temsil kurumu ve vekalet hükümleri ile çö-
zümleyen görüfle kat›lam›yoruz (Bu görüfl için bkz. GÜRDO⁄AN, sh. 19-20; SARI, sh. 416-425; GÜ-
NEL, sh. 72). Nitekim bu görüflün ola¤an sonucu, paraya çevirme yetkisi veren borçlunun bu yetkiyi
her zaman geri alabilmesi oldu¤u halde (BK m. 396), GÜRDO⁄AN borçlunun alacakl›n›n sat›fl konu-
sundaki vekaletnamesini azledemeyece¤ini belirtmektedir. (Bkz. GÜRDO⁄AN, sh. 19-20)

(128) Nitekim, bu nedenle, ‹‹K m. 119 gere¤ince menkullerin pazarl›k suretiyle sat›m›n›n hukuki mahiyeti-
nin de, özel hukuka tabi sat›fl sözleflmesi de¤il, takip hukuku tasarrufu oldu¤u sonucuna ulaflmak
gerekir. Bkz. Mine ERTURGUT, ‹cra ve ‹flas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi, Ankara
2000, sh. 167 

(129) Bu noktada ‹cra ‹flas Kanunumuzun asl›nda uygulaman›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak baz› esneklik-
leri bar›nd›rd›¤›na da iflaret etmek gerekir. fiöyle ki, ‹‹K m. 119’da öngörülen menkullerin pazarl›k su-
retiyle sat›fl›, günün koflullar›na uygun ve daha yüksek bedelle sat›m sa¤layabilecek olmas›na ra¤-
men, uygulamada çok ender baflvurulan bir paraya çevirme fleklidir. Bkz. PEKCANITEZ/ATA-
LAY/ÖZKAN/ÖZEKES, sh. 243.



amaçlar›n›n gerekse cebri icra hukukunun menfaatleri dengeleme ama-
c›n›n gözetilmesi gerekecektir.

Böyle bir yasal düzenlemenin yoklu¤unda, özel paraya çevirme yetki-
sinin dürüstlük kurallar›na uygun olarak kullan›lmas› kofluluyla geçerli
kabul edilmesinin, kamu gücü boyutuna iliflkin tart›flmalar bir yana,
menfaatler dengesi bak›m›ndan dahi yeterli olmad›¤›n› san›yoruz. fiöyle
ki, borçlunun sadece sat›fl aflamas›nda de¤il, bu sat›fl yetkisi veren söz-
leflmenin kuruldu¤u anda dahi korunma ihtiyac› olacakt›r. Borçlu s›rf
kredi ihtiyac› dolay›s›yla düflük sat›m bedelli veya güç koflullara ba¤l› bir
paraya çevirme sözleflmesini de kabul etmek durumunda kalmamal›d›r.
Bu noktada, doktrinde de önerildi¤i flekilde130, özel paraya çevirme yetki-
sinin, ancak alaca¤›n muacceliyetinden sonra tan›nabilece¤i benimsene-
bilir131. Alaca¤›n muacceliyetinden önce anlaflma yap›lmas›na imkan veri-
lecek ise, kredi ihtiyac›ndaki borçlunun haks›z flartlara zorlanmamas›n›
sa¤lamak üzere, borçluyu koruyucu sat›m flartlar›132 emredici olarak dü-
zenlenmeli; ayr›ca muacceliyet zaman›nda mal›n gerçek de¤erinin tespiti
ve kalan de¤erin borçluya iadesini sa¤layacak mekanizmalar öngörülme-
lidir. Ayr›ca di¤er alacakl›lar›n133 ve menfaat sahiplerinin durumlar›n›n da
ele al›nmas› yerinde olur134. 

Di¤er yandan, yap›lacak düzenlemede, tafl›nmazlardaki ayni hak ve
tescil sisteminin do¤urdu¤u güçlükler dikkate al›narak135, sadece men-
kuller veya alacaklar, hatta sadece borsada veya piyasada fiyat› belli mal
ve haklar bak›m›ndan özel paraya çevirme anlaflmalar›na izin verilebilir.
Nitekim bankalar›n kredi ifllemlerinde kulland›klar› genel ifllem flartlar›n-
da ve rehin sözleflmelerinde, tafl›nmaz rehnine iliflkin özel paraya çevirme
yetkisine rastlanmamakta; bankalar›n sat›fl ifllemlerini icra dairesi yoluy-
la gerçeklefltirdikleri görülmektedir.136
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(130) O⁄UZMAN/SEL‹Ç‹/OKTAY-ÖZDEM‹R, sh. 797

(131) Esasen borçlunun, alaca¤›n muacceliyetten sonra böyle bir yetki vermesi halinde, sat›m borçlunun r›-
zas› hilaf›na de¤il, onun r›zas› ile yap›ld›¤›na göre, bir cebri icra tasarrufundan söz edilemez. Dolay›-
s›yla, muacceliyetten sonra verilecek yetki bak›m›ndan cebri icra hükümlerine ayk›r›l›k sözkonusu
de¤ildir; mesele temsil kurumu ile çözülebilmektedir. 

(132) Sat›m yetkisinin kullan›laca¤›n›n borçluya ihbar› veya sat›fl tutar›na itiraz imkanlar› gibi.

(133) Karfl› görüfl için bkz. GÜRDO⁄AN, sh. 19. Yazar, di¤er alacakl›lar›n böyle bir sat›fltan zarar görme-
yece¤ini, zira bu sat›fl›n tafl›nmaz›n bizzat borçlu taraf›ndan sat›lmas›ndan fark› olmad›¤›n› ifade et-
mektedir.

(134) Örne¤in aile konutu bak›m›ndan, böyle bir anlaflman›n yap›lmas›na izin vermemek veya izin verile-
cek ise, bunun borçlunun efline de bildirilmesi gibi. Ayn› flekilde tafl›nmaz› kullanan kirac›lara ihbar
da icap edecektir. 

(135) Nitekim doktrinde alacakl›ya merhunu satma yetkisi verilmesinin tafl›nmazlardaki ayni hak ve tescil
sistemine uygulanmas›nda tereddütler ifade edilmifl; Postac›o¤lu, “‹potek Alacakl›s›na ‹potekli Gay-
rimenkulü Kendi Eliyle R›zai Olarak Paraya Çevrilmesi Yetkisinin Verilmesi Problemi, -Bir Kanun Ta-
sar›s› Denemesi-“ bafll›kl› makalesinde, sat›fl yetkisini içeren sözleflmenin flekli ve kapsam›, bu yet-
kinin ne zaman kullan›labilece¤i, asgari sat›fl bedelinin nas›l belirlenece¤i ve alacakl› marifetiyle sa-
t›fl sonuç vermedi¤i takdirde durumun ne olaca¤› meselelerini kapsayan bir kanun tasar› önerisi ge-
lifltirmifltir. 

(136) Bkz. KAPLAN; sh. 85, dn. 87.



Sonuç olarak, yasakoyucu taraf›ndan özel paraya çevirme anlaflma-
lar›na iliflkin bir düzenleme yap›lmas›n›n, mevcut ‹cra ‹flas Kanunumuz-
daki paraya çevirme usulünün taraflar›n anlaflmas› ile afl›lmas›na imkan
verilmesinden daha yerinde bir tercih oldu¤unu düflünüyoruz. Kamu gü-
cü boyutu olan ve kanunla düzenlenmifl paraya çevirme usulüne, kanu-
ni düzenleme olmaks›z›n istisna tan›nmas›n›n, üstelik bu istisnan›n flart-
lar›n›n belirlenmesinin, ö¤reti veya içtihatlara b›rak›lmas›n›n, mensubu
oldu¤umuz K›ta Avrupas› hukuk sisteminin yap›s›na da uygun olmad›¤›-
n› düflünüyoruz. Üstelik içtihat hukuku gelene¤inden gelen ve en liberal
hukuk sistemleri olarak an›lan Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinde da-
hi, alacakl›ya merhunu temellük veya satma yetkisi verilmesinin, kanun-
koyucu taraf›ndan belli flartlara tabi tutularak yasa ile düzenlenmifl oldu-
¤u da tespit edilmifltir.

KAYNAKÇA

• AK‹PEK Jale G., Türk Eflya Hukuku, Ankara 1974

• ALTAY Sümer/ESK‹OCAK Ali, Türk Medeni Hukukunda Tafl›nmaz Rehni, ‹stanbul 2007

• AYNES Lauret, La Réforme du Droit des Sûrétés par l’Ordonnance no 2006-346 du 23 Mars 2006
(DALLOZ-‹nternet)

• BAILEY Henri J./HAGEDORN Richard B., Secured Transactions in a Nutshell, St. Paul, Minn.
2000

• BERGMAN Bruce J, Bergman on New York Mortgage Foreclosures, Matthew Bender, 2007

• CABRILLAC/MOULY, Droit des Surétes, Cinquième Edition

• DAMMANN Reinhard, La Réforme des Sûrétes: une Occasion Manguée, (DALLOZ-Internet)

• DAVRAN Bülent, Rehin Hukuku Dersleri, ‹stanbul 1972

• DESSEAUGES Edouard, De La Réalisation Privée du Gage, Lausanne 1934

• DONNIER Marc, Voies D’Execution et Procedures de Distribution, Cinquième Edition, Paris

• DUNAWAY Baxter, The Law of Distressed Real Estate, West Release 12/97

• DUPICHOT Philippe, La Réforme du Régime Hypothécaire, (DALLOZ-‹nternet)

• EIGENMANN Antoine, Le Droit Suisse des Surétes Mobilières, (swisslex) 

• ERTURGUT Mine, ‹cra ve ‹flas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi, Ankara 2000

• GÜNEL Onur Kerem, Lex Commissoria Yasa¤›, Ankara 1997, (yay›mlanmam›fl yüksek lisans tezi)

• GÜNDO⁄AN Burhan, Türk-‹sviçre ‹cra ve ‹flas Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, Ankara
1967 

• GÜRSOY Kemal/ EREN Fikret/ CANSEL Erol, Türk Eflya Hukuku, Ankara 1978

• HATEM‹ Hüseyin/ SEROZAN Rona/ ARPACI Abdülkadir, Eflya Hukuku Meseleleri, ‹stanbul 1991

• HELVACI ‹lhan, Türk Medeni Kanununa göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük)
Yasa¤›, ‹stanbul 1997

• KAPLAN ‹brahim, Banka Standart Sözleflmeleri ve Banka Genel ‹fllem fiartlar›, BAT‹DER, Aral›k
1991, Cilt XVI, Say› 2, sh. 51-89

• KALPSÜZ Turgut, Gemi Rehni, 5. Bask›

• KARAGÖZ ÇOKYAfiAR Havva, Roma Hukukunda Lex Commissoria Yasa¤›n›n Kapsam› ve Bu Ya-
sa¤›n Uygulama Alan›n› Daraltan ‹fllemler, Prof. Dr. Ayd›n Aybay’a Arma¤an, ‹stanbul 2004

• KOSCHAKER Paul/ AY‹TER Kudret, Roma Hususi Hukukunun Ana Hatlar›, Ankara 1975

• KUNTALP Erden, Lex Commissaria Yasa¤› Kavram›, Koflullar› ve Uygulama Alan›, ‹nan K›raç’a Ar-
ma¤an, ‹stanbul 1994

• KURU Baki, ‹cra ve ‹flas Hukuku, Cilt: 3, 3. Bask›

• MURRAY John/ FLECHTNER Harry, Sales, Leases and Electronic Commerce, Second Edition

Lex Commissoria Yasa¤› • Av. Fatma Kurt 153



• O⁄UZMAN Kemal/ SEL‹Ç‹ Özer/ OKTAY ÖZDEM‹R Saibe, Eflya Hukuku, ‹stanbul 2006

• ÖZKAYA Eraslan, ‹nançl› ‹fllem ve Muvazaa Davalar›, Ankara 2004

• PEKCANITEZ Hakan/ATALAY O¤uz/SUNGURTEK‹N ÖZKAN Meral/ÖZEKES Muhammet, ‹cra ve
‹flas Hukuku, 4. Bas›

• POSTACIO⁄LU ‹lhan E., ‹cra Hukuku Esaslar›, 1982

• POSTACIO⁄LU ‹lhan E., ‹potek Alacakl›s›na ‹potekli Gayrümenkulü Kendi Eliyle R›zai Olarak Pa-
raya Çevrilmesi Yetkisinin Verilmesi Problemi – Bir Kanun Tasar›s› Denemesi-, Prof. Dr. Haluk
Tando¤an’›n Hat›ras›’na Arma¤an, Ankara 1990, sh. 534-546

• RADO Türkan, Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, ‹stanbul 1983

• RE‹SO⁄LU Seza, Medeni Kanun Aç›s›ndan ‹potek ‹fllemleri ve Uygulamada Ortaya Ç›kan Sorunlar,
Türkiye Bankalar Birli¤i Yay›nlar› N. 91, Konferanslar Serisi No. 10, Ankara 1978

• RE‹SO⁄LU Seza, Bankalar›n Kredi ‹fllemlerinden Do¤an Alacaklar›n›n Tahsilinin H›zland›r›lmas›,
Medeni Kanun Aç›s›ndan ‹potek ‹fllemleri ve Uygulamada Ortaya Ç›kan Sorunlar, Türkiye Banka-
lar Birli¤i Yay›nlar› N. 138, Ankara 1986, sh. 1; 

• SCYBOZ George/ GILLIERON Pierre-Robert, Code Civil Suisse et Code des Obligations Annotés,
Lausanne 1988

• SAYMEN Ferit/ ELB‹R Halid K., Türk eflya hukuku (ayni haklar)

• SCHÜPBACH Henri-Robert, Le Leasing Immobilier (swisslex)

• S‹RMEN Lale, Alacak Rehni, Ankara 1990

• STEINAUER Paul-Henri, Les Droit Réels, Berne 2003

• SUNGURBEY ‹smet, Medeni Hukuk Elefltirileri, Üçüncü Cilt, ‹stanbul 1971

• TAH‹RO⁄LU Bülent, Roma Borçlar Hukuku, ‹stanbul 2000

• TAH‹RO⁄LU Bülent, Roma Devleti’nin ‹ktisadi Krizleri, ‹ÜHFM, C: XLV-XLVII, S: 1-4, Atatürk’e Ar-
ma¤an

• TAH‹RO⁄LU Bülent/ ERDO⁄MUfi Belgin, Roma Hukuku Meseleleri, ‹stanbul 1982

• TEK‹NAY Selahattin Sulhi, Eflya hukuku: Menkul Mülkiyeti ve S›n›rl› Ayni Haklar, ‹stanbul 1994

• TEK‹NAY Selahattin Sulhi, ‹fltira ve Vefa Haklar›, ‹BD 1987, say› 7-9

• TEK‹NALP Ünal, Türk Bankac›l›k Uygulamas›nda Genel ‹fllem fiartlar›, Prof. Dr. Ernst Hirsch’in
Hat›ras›na Arma¤an, Ankara 1986, sh. 119-160

• UMUR Ziya, Roma Hukuku Lügat›, ‹stanbul 1983

• UMUR Ziya, Roma Hukuku Ders Notlar›, ‹stanbul 1999

• UYAR Talih, ‹cra Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, Manisa 1992 

• ÜSTÜNDA⁄ Saim, ‹cra Hukukunun Esaslar›, ‹stanbul 2004

• VEL‹DEDEO⁄LU H›fz› Veldet, Türk Medeni Hukuku, ‹stanbul 1963

• WIELAND (Çev: Hakk› Karafak›), Kanunu Medeni’de Ayni Haklar, Ankara 1946

154 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008



5237 SAYILI YEN‹ TÜRK CEZA KANUNU’NDA
MALA ZARAR VERME SUÇU

Erkan SARITAfi* 

G‹R‹fi

Ceza kanunlar›nda düzenlenen suç tiplerinde belirtilen eylemlerin ce-
zaland›r›lmas› ile hangi amaç(lar) a¤›rl›kl› olarak güdülürse güdülsün
toplum taraf›ndan güçlü bir flekilde korunmas› gerekti¤i düflünülen hu-
kuksal de¤erler, az veya çok, mutlaka göz önünde bulundurulur. Toplum
nazar›nda hayat, vücut bütünlü¤ü, cinsel dokunulmazl›k gibi de¤erlerin
yan›nda bireylerin meflru olarak sahip olduklar› eflyalar üzerindeki mül-
kiyet hakk›n›n korunmas› da önemli bir yer iflgal etmektedir. Bugün mül-
kiyet hakk› en temel insan haklar›ndan biridir ve hem uluslararas› belge-
lerde hem de hemen hemen her modern devletin anayasas›nda flu veya
bu flekilde güvence alt›na al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. Fakat bu hakk›n sadece
anayasalar ile güvence alt›na al›nmas› yeterli de¤ildir. Bu hakk›n özellik-
le kifliler aras›ndaki gayr› meflru eylemlere karfl› etkili bir biçimde korun-
mas› gerekir . ‹flte bu çerçevede ceza hukuku kurallar› mülkiyet hakk›n›,
üzerinde tesis edildi¤i mallara zarar verilmesini düzenleyen “mala zara
verme suçu” ile korumaya çal›flm›flt›r. Bu k›sa yaz›yla incelenmeye çal›fl›-
lacak olan da Yeni Türk Ceza Kanunu madde 151-152’de düzenlenen bu
suç tipidir.

I- GENEL OLARAK MALA ZARAR VERME SUÇU

A- Kanunun Düzenlemesi ve Suçun Tan›mlanmas›

5237 Say›l› Türk Ceza Kanun’unda mala zara verme suçu, özel hü-
kümler isimli ikinci kitapta malvarl›¤›na karfl› suçlar kapsam›nda 151. ve
152. maddelerde düzenlenmifltir. 151. maddede suçun basit flekli hükme
ba¤lanm›flken 152. maddede suçun nitelikli halleri düzenlenmifltir. Mala
zarar verme suçu 151. maddede “Baflkas›n›n tafl›n›r veya tafl›nmaz mal›-
n› k›smen veya tamamen y›kmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kulla-
n›lamaz hâle getirmek veya kirletmek” fleklinde tan›mlanm›fl, hükmün

___________________________________________________

(*) ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dal› Yüksek Lisans Ö¤rencisi



ikinci f›kras›nda ise “hakl› bir neden olmaks›z›n, sahipli hayvan› öldür-
mek, ifle yaramayacak hâle getirmek veya de¤erinin azalmas›na neden ol-
mak” eylemleri de mala zarar verme suçu kapsam›nda ele al›nm›flt›r.

B- Korunan Hukuksal De¤er

ö¤retide belirtildi¤i üzere bu suçla korunan hukuksal de¤er mülkiyet-
tir.1 Mülkiyet hukuk sistemi içinde genel olarak düzenlendi¤i Eflya Huku-
ku ö¤retide “eflya üzerinde en genifl yetkiyi sa¤layan ayni hak” olarak ifa-
de edilmektedir.2 Mülkiyet hakk›, sahibine hakk›n üzerinde kuruldu¤u
fleyi (mal›) kullanma, ondan yaralanma ve onun üzerinde tasarrufta bu-
lunma imkan› verir.3 ‹flte mala zarar verme suçunda belirtilen eylem tip-
leri ile üzerinde mülkiyet hakk› bulunan bir eflyada malikin bu yetkileri-
ne karfl› bir tecavüzde bulunulmakta; malikin fiil öncesinde mal ile ara-
s›ndaki yetki iliflkisine zarar verilmekte, baflka bir de¤iflle, bu suçun ifl-
lenmesi ile mülkiyet hakk›n›n malike verdi¤i bu yetkilerin eylem öncesin-
deki gibi kullan›lmas›n›n önüne geçilmektedir. Örne¤in bir çift koflum at›-
na sahip olan malikin bu atlar›ndan birinin baca¤›na fail taraf›nda zarar
verilince art›k malik, mülkiyetin kendisine sa¤lad›¤› “maldan yararlan-
ma” imkan›ndan yoksun hale gelir.

C- Suçun Konusu

Mala zarar verme suçunda suçun konusu “baflkas›n›n tafl›n›r ve ta-
fl›nmaz mal›d›r.”4 Bu çerçevede öncelikle mal kavram›n› aç›kl›¤a kavufl-
turmak gerekir. Mal kavram›n›n s›n›rlar›n›n çizilmesi hususunda , özel-
likle bunun tamamen ceza hukukuna özgü bir kavramlaflt›rma giriflimi
mi olaca¤› yoksa bu kavram›n hukukun geneli içindeki anlam›na m› ba-
k›laca¤› önemli bir problem olarak karfl›m›za ç›kar. Bu konuda ö¤retide
iki görüflten birincisi “mal” kavram›n›n ceza hukukunun amac› ve genel
olarak korudu¤u hukuksal de¤erler çerçevesinde, ceza hukukuna has bir
flekilde tan›mlanmas›n› savunurken5 bir di¤eri mal kavram›n›n anlam›n›n
Medeni Kanununa göre belirlenmesi gerekti¤ini belirtmektedir6. Esasen
burada hukukun bir bütün oldu¤u ve ceza hukukunun bu bütünün bir
kolu oldu¤u gerçe¤inden hareket etmek gerekir. E¤er bir kavram ceza ka-
nunlar›nda özel olarak tan›mlanm›flsa (örne¤in meflru müdafaa , ›zt›rar,
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(1) Tezcan,Durmufl/Erdem, Mustafa.R./Önok, Murat; 5237 Say›l› Kanuna Göre Teorik ve Pratik Ceza
Özel Hukuku, Seçkin Yay›nlar›, 3.bas›, Ankara 2006, s.446.

(2) O¤uzman, M. Kemal/ Seliçi, Özer/ Oktay-Özdemir, Sahibe; Eflya Hukuku, Filiz Kitabevi, 10. bas›,
‹stanbul 2004, s.220. Ertafl, fieref; Eflya Hukuku, Seçkin Yay›nlar›, 6. bas›, Ankara 2005, no:955 vd.

(3) O¤uzman/ Seliçi/ Oktay-Özdemir; s.222. Tekinay, Selahattin S. Eflya Hukuku, 3. Bas›, ‹stanbul
1978, s.327 vd, Ertafl; no:963 vd.

(4) Önder, Ayhan; fiah›slara ve Mallara Karfl› Cürümler ve Biliflim Alan›nda Suçlar, Filiz Kitabevi, ‹stan-
bul 1994 s. 462. Dönmezer, Sulhi; Kiflilere ve Mallara Karfl› Cürümler, Beta yay., T›pk› 17. bas›, ‹s-
tanbul 2004 no:493. Tezcan/Erdem/Önok; s.446

(5) Önder; s. 288 

(6) Tezcan/Erdem/Önok; s.382



silah vb.) bu halde ceza hukukunda bu tan›m›n esas al›naca¤› flüphesiz-
dir. Ancak böyle bir durumun olmamas› halinde hukukun bütünündeki
genel anlam›n esas al›nmas› gerekir. Tabi bu ifadeden ceza hukukuna ait
özel durumlar›n bulunmas› halinde bu özel durumlar›n kavram›n içeri¤i-
nin belirlenmesi hususuna etki etmeyece¤i gibi bir anlam ç›kar›lmamal›-
d›r. Sonuç olarak mal kavram› hukukun bütününde ve özellikle, esas ola-
rak düzenlendi¤i üzere eflya hukukundaki anlam esas al›narak tan›mlan-
mal› ama kavram›n içeri¤inin belirlenmesinde ceza hukukuna özgü özel
durumlar da göz ard› edilmemelidir.

Eflya hukuku çerçevesinde öncelikle ancak maddi bir varl›¤› olan fley-
ler mal say›labilir.7 Bu noktada fikir eserlerinin mal kavram› içinde de¤er-
lendirilmedi¤ini belirtmek gerekir.8 ‹kinci olarak mal›n bir “de¤er” tafl›ma-
s› da gereklidir. Bu kural olarak iktisadi bir de¤erdir. De¤ersiz olan fley-
ler hakk›nda mala zarar verme suçu ifllenemez.9 Ancak iktisadi de¤er aç›-
s›ndan mal›n sadece madde itibariyle de¤eri de¤il, genel olarak kiflinin
malvarl›¤› içinde gördü¤ü fonksiyon esas al›n›r. Bir otomobilin yak›lmas›
eyleminde otomobilin iktisadi bir de¤er tafl›d›¤›nda flüphe yoktur. Bunun-
la birlikte, bir ka¤›t parças›n›n y›rt›lmas› halinde de o ka¤›t parças› bir
ekonomik fonksiyon arz ediyorsa; örne¤in bir k›ymetli evraksa bu eylem
de mala zarar verme suçunu oluflturabilir.10 Sadece iktisadi de¤eri olan
mallar de¤il manevi de¤eri olan mallara karfl› giriflilen eylemler de bu su-
çun konusunu oluflturabilir; örne¤in “hat›ra de¤eri yüksek mektuplar›n
y›rt›lmas›”11 böyledir. Doktrinde kabul edildi¤i üzere insan cesedi bu su-
çun konusunu oluflturmaz. Zira ceset mülkiyetin konusu kapsam›na gir-
mez.12 Ancak bilimsel çal›flmalar amac› ile saklanan ceset parçalar›, me-
sela kemikler, dokular veya müzede bulunulan bir insan iskeleti mala za-
rar verme suçunun konusunu oluflturabilir.13

Mal›n tafl›n›r veya tafl›nmaz olmas› önemli de¤ildir. Ancak her halde
mal›n baflkas›na ait olmas› gerekir. Bu ifadeden anlafl›laca¤› üzere önce-
likle mal›n bir kimseye ait olmas› yani sahipli bir mal olmas› gereklidir.
Sahipsiz mallar hakk›nda bu suç ifllenemez.14 ‹kinci olarak mal bir bafl-
kas›na ait olmal›d›r. Kimse kendisine ait olan bir mal hakk›nda mala za-
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(7) O¤uzman/Seliçi/Oktay-Özdemir; s.6 Ertafl; no:25
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fley üzerinde vücuda getirilmiflse bu maddi fley “mal” olarak korunacakt›r.

(9) Dönmezer; no:493. Kuflkusuz burada de¤er tayininin sübjektif de¤il objektif bir de¤erlendirmeye tabi
tutularak yap›lmas›n› aramak gerekir. Yoksa failin veya ma¤durum mal›n maddi de¤erine iliflkin ka-
naatleri önemli de¤ildir.

(10) Önder; s.462

(11) Dönmezer; no:493

(12) O¤uzman/Seliçi/Oktay-Özdemir; s.5, Ertafl; no:27, Dönmezer; no:288, Önder; s.462. Tezcan/Er-
dem/Önok; s.383.

(13) Önder; s.462.

(14) Erem/Toroslu; s. 515 Tezcan/Erdem/Önok; s.446.



rar verme suçunu iflleyemez. Kanun bunu “baflkas›n›n tafl›n›r veya tafl›n-
maz mal›” fleklinde ifade etmifltir. Bu çerçevede suçun konusu baflkas›-
n›n mülkiyetinde bulunan tafl›n›r veya tafl›nmaz mald›r.15 Mal her halde
baflkas›n›n mülkiyetinde bulunmal›d›r. Tezcan/Erdem/Önok “Sahipsiz
ve failin kendisine ait mallar bu suça konu olamaz ise de faile ait
olan bir mal üzerinde baflkas›n›n yararlanma hakk› var ise bunlar›n
menfaatlerinin ihlal edilmesi halinde de bu suç oluflur”16 ifadesiyle
baflkas›n›n mal üzerinde mülkiyet d›fl›nda bir hakka sahip olmas› halin-
de de bu suçun oluflabilece¤ini kabul etmifllerse de kanaatimce bu görüfl
isabetli de¤ildir. Suçla korunan hukuksal de¤erin mülkiyet oldu¤unu be-
lirttikten sonra mülkiyet d›fl›nda bir hakk›n da bu suç kapsam›nda ko-
runmas›ndan bahsetmek do¤ru olmaz. Kanun da aç›kça “baflkas›n›n ma-
l›” ifadesini kullanarak sadece mülkiyet hakk›ndan bahsetmifltir; bu kap-
sama baflka haklar›n örne¤in s›n›rl› ayni haklar›n veya flahsi haklar›n da-
hil edilmesi geniflletici yorum olur ki “ceza hukukunda fail aleyhine ge-
niflletici yorum caiz de¤ildir.”17 Bu çerçevede bir baflkas›na kiralad›¤›
mal›n› tahrip eden yahut da üzerinde sükna hakk› olan evini y›kan mali-
kin bu eylemleri mala zarar verme suçunu oluflturmaz, e¤er flartlar› var-
sa özel hukuk anlam›nda sorumluluk do¤urur.

Bir mal›n kime ait oldu¤u kuflkusuz özel hukuk hükümlerine göre
tespit edilecektir.18 Bu noktada birden fazla kiflinin bir mala malik olma-
s› durumu önemlidir. Payl› mülkiyette kabul edildi¤i üzere payl› malik
olan kiflilerin mal›n bütünü üzerinde tasarruf yetkileri olmad›¤›ndan bu
mallar üzerinde paydafllardan birinin zarar verici eylemlerde bulunmas›
halinde de mala zarar verme suçu oluflacakt›r. Bunun için ayr›ca taraflar
aras›nda taksim veya kullanma anlaflmas›n›n var olmas› flart de¤ildir.19

Ancak kanaatimce e¤er payl› mal›n her bir k›sm› paydafllardan her biri-
nin kullan›m›na özgülenmiflse ve paydafl kendi kullan›m›na özgülenen
k›sma (di¤er k›s›mlara bir zarar vermeyecek flekilde) bir zarar vermiflse
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(15) Donay, Süheyl/Kafl›kc›, Mahmut; Aç›klamal› ve Karfl›laflt›rmal› Türk Ceza Kanunu, Beta Yay., 1. ba-
s›, ‹stanbul 2005, s.227.

(16) Tezcan/Erdem/Önok; s.446.

(17) ‹çel, Kay›han/Donay,Süheyl;Karfl›laflt›rmal› ve Uygulamal› Ceza Hukuku, Beta Yay., 3.Bas›, ‹stan-
bul. 1999 s.123.

(18) Tezcan/Erdem/Önok; s.386.

(19) Ancak Yarg›tay payl› mallarda mala zarar verme (nas› ›zrar) suçunun olufltu¤unun kabul edilebilmesi
için r›zai taksim veya kullan›mda anlaflma gibi istisnai hallerin varl›¤›n›n gerekti¤ine hükmetmifltir: “Iz-
rar suçunun oluflabilmesi için, ahar›n menkul veya gayrimenkul mal›na bilerek zarar meydana getiril-
mesi gerekmesine, olay›m›zda san›¤›n babas›ndan miras yolu ile intikal eden ve hissedar› oldu¤u ce-
viz a¤ac›n›, di¤er hissedarlar›n toplad›klar› üründen kendine pay vermediklerinden duydu¤u k›zg›nl›k-
la hayatiyetini devam ettiremeyecek flekilde tahrip etmifl bulunmas›na, ›zrar suçlar›ndan, h›rs›zl›kla il-
gili TCK.n›n 494/2. maddesine benzer, müflterek veya ifltirak halinde mülkiyete konu mallar hakk›n-
da bir düzenleme bulunmamas›na, hisseli mallarda ›zrar suçunun kabul edilebilmesi için r›zai taksim
veya kullan›mda anlaflma gibi istisnai hallerin varl›¤›n›n gerekmesine, olayda ihkak› hak suçunun un-
surlar› da bulunmad›¤›n›n anlafl›lmas›na göre, hukuki nitelikteki eylem nedeniyle beraat karar› veril-
mesi yerine, yaz›l› flekilde ( TCK’n›n 516/6. maddesiyle) mahkumiyet karar› verilmesi, yasaya ayk›-
r›...” (Y10CD. E:2002/27520, K:27196, YKD. May›s 2003)



mala zarar verme suçu oluflmaz. Örne¤in henüz kat mülkiyeti esas›na ge-
çilmemifl bir binaya payl› malik olan befl kifliden her birinin kullan›m›na
bir kat özgülenmiflse bu kiflilerden birinin kendi kullan›m›na özgülenmifl
kattaki cam› k›rmas› halinde mala zarar verme suçu oluflmayacakt›r. Zi-
ra bu halde mülkiyetin bütün paydafllara tan›d›¤› yetkilerin hepsi, o k›-
s›m için bir paydafla özgülenmifltir ve o k›s›m için di¤er paydafllar›n bu
yetkilere sahip olmas› söz konusu de¤ildir. Aksi düflünce, bu suçun dü-
zenlenifl mant›¤› ile ba¤daflmaz.

Suçun konusunun sahipli hayvan olmas› durumunda da sahipli hay-
van eflya hukuku çerçevesinde tafl›n›r mülkiyeti kapsam›nda de¤erlendi-
rildi¤inden hayvan üzerindeki mülkiyet durumu ile ilgili olarak Medeni
Kanundaki tafl›n›rlara iliflkin hükümler uygulanacakt›r.

TCK 153. maddede ibadethaneler ve mezarl›klara zarar verme “ayr›
bir suç tipi”20 olarak düzenlendi¤inden mezarl›klar ve ibadethaneler, bun-
lar›n eklentileri, buralardaki eflyalar, bunlar›n üzerindeki yap›lar mala
zarar verme suçunun konusuna girmezler.

II- SUÇUN FA‹L‹ VE MA⁄DURU

Suçun faili baflkas›n›n tafl›n›r veya tafl›nmaz mal›n› k›smen veya ta-
mamen y›kan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullan›lamaz hâle getiren
veya kirleten yahut hakl› bir neden olmaks›z›n, sahipli hayvan› öldüren,
ifle yaramayacak hâle getiren veya de¤erinin azalmas›na neden olan kim-
sedir. Kanunda faille ilgili olarak herhangi bir s›n›rlamaya gidilmemifltir.
Bu nedenle bu suçun faili herkes olabilir.

Bu suçun ma¤duru ise suç konusu olan mal›n sahibidir. Suçun basit
halinin flikayete tabi olmas› bu suçta ma¤dur s›fat›n›n kimde oldu¤unun
belirlenmesini önemli k›lmaktad›r. Suçun ma¤duru yani mal›n sahibi ise
özel hukuka göre belirlenecektir. Tafl›nmazlarda bu hususta resmi kay›t-
lar esas al›nmakla birlikte tafl›n›rlar aç›s›ndan bu konuda baz› problem-
ler do¤abilir. Özellikle mülkiyetin irade d›fl› geçti¤i hallerde (örne¤in emin
s›fat›yla zilyetten iyi niyetle ayni hak iktisab› hallerinde21) failin mal›n
kendisinin oldu¤unu iddia etmesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu hü-
kümleri çerçevesinde bu bir ön mesele olarak ele al›nmal›d›r.22 Fakat her
halde failin iddias› de¤il objektif olarak tespit edilebilecek zann› üstün tu-
tulmal›d›r. Bu durum failin bir mal›n kendisine ait oldu¤u zann›yla hare-
ket etti¤i durumlardan fakl›d›r. Bu ikinci halde eylemin hukuka ayk›r›l›-
¤›nda yan›lma nedeni ile eylem suç teflkil etmeyecektir.23
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(20) Donay/Kafl›kc›; s. 230.

(21) Bu konuda bkz. Ertafl; no:331 vd.

(22) Erem/Toroslu; s.515.

(23) ‹çel, Kay›han,/Evik, A. Hakan; “‹çel- Ceza Hukuku Genel Hükümler” Beta Yay., Yenilenmifl 4. bas›,
‹stanbul 2007, s.97 Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/ Yenidünya, A. Caner; Ceza Hukuku Ge-
nel Hükümler I, Turhan Kitabevi, 2. Bas›, Ankara 2006, s.713



Ma¤dur s›fat›n›n belirlenmesinde suçun bütün unsurlar› dikkate
al›nmal›d›r. Modern ceza hukukunda genellikle kabul edildi¤i üzere su-
çun maddi yani tipe uygun eylem unsuru hareket, sonuç ve bu ikisi ara-
s›ndaki illiyet ba¤› alt unsurlar›nda oluflur.24 Buna göre suçun ma¤duru
di¤er unsurlar›n da gerçekleflmesi kayd›yla bir bütün olarak eylem unsu-
runun gerçekleflti¤i ana göre belirlenecektir. Örne¤in bir kimsenin bir
çiftlik hayvan›na etkisini belli bir süre sonra gösterecek bir hastal›¤› fl›-
r›nga etmesi, bu arada mal›n malikinin mal› bir baflkas›na satmas› ve
hayvan›n bu yeni malik zaman›nda ölmesi durumunda suçun tipe uygun
eylem unsuru bir bütün olarak yeni malik zaman›nda gerçekleflmifl ola-
ca¤›ndan tamamlanm›fl suçun ma¤duru yeni malik olacakt›r. Önceki ma-
lik aç›s›ndan ise ancak “suça teflebbüsün” koflullar› aç›s›ndan bir de¤er-
lendirme yap›labilir.

III- SUÇUN UNSURLARI

A- Suçun Tipe Uygun Eylem (Maddi) Unsuru

Suçun maddi unsuru baflkas›n›n tafl›n›r veya tafl›nmaz mal›n› k›smen
veya tamamen y›kmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullan›lamaz
hâle getirmek veya kirletmek veyahut hakl› bir neden olmaks›z›n, sahipli
hayvan› öldürmek, ifle yaramayacak hâle getirmek veya de¤erinin azalma-
s›na neden olmak fleklinde ifade edilebilir. Bu ifadeden de anlafl›laca¤›
üzere kanun suçun ifllenifli bak›m›ndan baz› seçimlik hareketler öngör-
müfl ancak bu seçimlik hareketleri suçun konusunun sahipli hayvan ya-
hut hayvan d›fl›ndaki fleyler olmas›na göre ayr› ayr› düzenlemifltir.

Suçun konusunun hayvan d›fl›nda bir fley olmas› durumunda kanun
suçun ifllenmesi aç›s›ndan alt› seçimlik hareket öngörmüfltür. Bunlardan
ilki y›kma eylemidir. Y›kma Doktrinde genel olarak kabul edildi¤i üzere
tafl›nmazlar üzerinde söz konusu olabilir ve genellikle “tafl›nmaz›n önce-
ki kullan›l›fl biçimine uygun olarak bir daha kullan›lamaz duruma gelme-
si” fleklinde ifade edilmektedir.25 Buna karfl›n Doktrinde baz› yazarlar y›k-
man›n hem tafl›n›rlarda hem de tafl›nmazlarda olabilece¤ini belirtmekte
ve genel olarak y›kmay› “bir fley üzerinde bozmaktan daha ileri giden,
bünyesinde de¤ifliklik meydana getiren hareketler” olarak tan›mlamakta
ve buna “bir resmin bafl k›sm›n›n kopar›lmas›”n› örnek göstermektedir-
ler.26 Bozmak o mal›n eylem öncesindeki yap›s›n›n zarar verici nitelikte
de¤ifltirilmesi ve bu yolla ifa etti¤i fonksiyonun tamamen ve k›smen ber-
taraf edilmesidir.27 Örne¤in bir araban›n motorunun bozulmas› bir tablo-
nun karalanmas› böyledir.28 Tahrip etme, y›kmak, bozmak gibi fiilleri de
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(24) ‹çel/Evik; s.44 vd. Artuk/Gökcen/Yenidünya; s. 415

(25) Tezcan/Erdem/Önok; s.447.

(26) Önder; s. 466.

(27) Farkl› tan›mlar için bkz.Dönmezer; no:496,Tezcan/Erdem/Önok;s.449, Erem/Toroslu; s.517.

(28) Dönmezer; no:496. 



kapsayan genel bir ifadedir. Esasen y›kmak ve bozmaktan bahsedildikten
sonra tahrip kelimesine ayr›ca yer verilmesi doktrinde hakl› olarak elefl-
tirilmektedir.29 Yok etmek mal›n maddi varl›¤›n›n tamamen ortadan kald›-
r›lmas› (örne¤in bir tablonun parçalanmas›30) veya hak sahibinin hakimi-
yet alan›ndan art›k geri dönmeyecek flekilde ç›kar›lmas›31 (örne¤in de¤er-
li bir eflyan›n derin bir yerde denize at›lmas›) fleklinde ifade edilebilir.32 Ye-
ni TCK’da 765 say›l› TCK’dan farkl› olarak kirletme sözcü¤üne de yer ve-
rilmifltir ki bu düzenleme gayet yerindedir. Kirletme mal›n özüne bir za-
rar vermemekle birlikte görüntüsünü bozan eylemlerdir. Örne¤in bir bi-
nan›n duvar›na afifl yap›flt›rmak böyledir.33

Suçla zarar verilen fleyin bir hayvan olmas› durumunda ise kanun üç
seçimlik hareketten bahsetmifltir. Bunlardan ilki sahipli hayvan›n öldü-
rülmesidir. Bu, mal üzerinde mülkiyetin tan›d›¤› bütün yetkilerin art›k
kullan›lmaz hale gelmesi sonucunu do¤uran en a¤›r zarar verme halidir.
Kanunda düzenlenen ikinci seçimlik hareket de¤erinin azalmas› halidir.
De¤erde azalma olmak, gerçeklefltirilen eylemle suç konusu mal›n suç
öncesindeki de¤erinden daha az bir de¤ere düflmesi olarak ifade edilebi-
lir. ‹fle yaramaz hale getirme ise ma¤durun o mal üzerinde, mülkiyetin
sa¤lad›¤› yetkilerden biri olan yaralanma yetkisini kullanamaz duruma
getirilmesidir. Örne¤in bir yar›fl at›n›n baca¤›n›n k›r›lmas› böyledir. Dok-
trinde baz› yazarlar34 ifle yaramaz hale getirme fiilinin o mal üzerinde sa-
hibinin fiili egemenlik kurmas›n› engelleme sonucuna yol açmamas› ge-
rekti¤ini aksi halde oluflan suçun mala zarar verme de¤il h›rs›zl›k oldu-
¤unu belirtmekte ve buna ‘baflkas›na ait bir kuflun serbest b›rak›lmas›n›’
örnek göstermektedirler. Kanaatimce bu görüfl isabetli de¤ildir. Bir kere
burada bir h›rs›zl›k oldu¤undan bahsedebilmek için failin bu mal› kendi-
sine veya bir baflkas›na yarar sa¤lamak amac› ile almas› gerekir. Yani salt
olarak ifle yaramaz hale getirme fiilinin o mal üzerinde sahibinin fiili ege-
menlik kurmas›n› engelleme sonucuna yol açmas› yeterli de¤ildir. Bir
hayvan›n sahibinin r›zas› olmaks›z›n sadece “serbest” b›rak›lmas› fiilinde
ise bu flart söz konusu de¤ildir yani bu eylem aç›s›ndan h›rs›zl›k suçun-
dan bahsetmeye imkan yoktur. Mala zarar verme suçu aç›s›ndan ise bu-
rada hayvan›n öldürülmesi olay› ile benzer bir durum vard›r. Kuflkusuz
hayvan›n öldürülmesi ile serbest b›rak›lmas› birbirinden farkl›d›r. Ama
ifle soyut olarak ve sadece sahibi ile mal aras›ndaki objektif mülkiyet ilifl-
kisi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda iki eylem ayn› niteliktedir; ikisi de mülkiyetin
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(29) Tezcan/Erdem/Önok; s.448.

(30) Önder; s. 466.

(31) Erem/Toroslu; s.516.

(32) Tezcan/Erdem/Önok, yok etmeyi suça konu olan fleyin maddi varl›¤›n›n ortadan kalkmas› olarak ta-
n›mlamaktad›rlar(s.448). Oysa eflya maddi olarak varl›¤›n› korusa bile sahibinin tasarruf alan›ndan
tamamen ve geri dönmeyecek bir flekilde ç›kar›lm›fl da olabilir ki bu da yok etme say›lmal›d›r.

(33) Donay/Kafl›kc›; s. 227 . 

(34) Tezcan/Erdem/Önok; s.448. Belirtmek gerekir ki kitab›n sonraki bas›lar›nda bu örne¤e yer verilme-
mifltir.



tan›d›¤› bütün yetkileri ortadan kald›r›r. Burada korunan hukuksal de-
¤er mülkiyet oldu¤una ve bu suçla ma¤durun mülkiyetin kendisine ver-
di¤i yetkileri kullanmas›na engel olunmas› yapt›r›ma ba¤land›¤›na göre
eylemin o mal üzerinde sahibinin fiili egemenlik kurmas›n› engelleme so-
nucuna ulafl›p ulaflmamas›, bu suçun ifllenip ifllenmedi¤inin tespiti aç›-
s›ndan önemli de¤ildir. Ma¤durun mülkiyetin kendisine verdi¤i yetkileri
kullanmas›na engel olunmas› yeterlidir. Burada yap›lan “serbest b›rakma
eylemi” sonucunda hayvan ölmemifl veya de¤erinde bir azalma olmam›fl-
t›r. Ama eylemle birlikte maldan art›k ma¤durun yararlanma imkan› kal-
mam›fl, mal ma¤dur aç›s›ndan ifle yaramaz hale gelmifl, fail eylemi ile ya-
rarlanma imkan›n› bütünüyle sonland›rm›flt›r. Bu nedenle burada da
mala zarar verme suçunun varl›¤›ndan bahsetmek gerekir. Ayr›ca h›rs›z-
l›kla mala zarar verme aç›s›ndan, malikin mülkiyet durumuna etki husu-
sunda bir derecelendirme yap›lmas› da mümkün de¤ildir.

Mala zarar verme suçunda suç konusuna maddi bir zarar›n verilme-
si durumu söz konusu oldu¤undan bu suç bir “zarar suçudur”35. Genel-
likle mala zarar verme suçu icrai hareketlerle ifllenmekle birlikte bu su-
çun ihmal suretiyle icra hareketleri ile ifllenmesi de mümkündür.36 Örne-
¤in kasten bakmamak suretiyle bitkilerin kurumas›na neden olan bahç›-
van›n eylemi bu kapsamdad›r.37

Bir mal›n h›rs›zl›k ve maldan yararlanmak kast› ile al›nmas›ndan
sonra bu mal tahrip edilirse, gerçekleflen h›rs›zl›k suçundan sonra “ceza-
land›r›lmayan sonraki hareket” söz konusu olur ve faile ayr›ca mala za-
rar vermeden dolay› ceza verilmez38.

B- Hukuka Ayk›r›l›k Unsuru
Yeni TCK m. 24 ve 25’de düzenlenen genel hukuka uygunluk neden-

leri mala zarar verme suçu aç›s›ndan da hukuka ayk›r›l›¤› kald›r›r. Bun-
lardan ilki kanun hükmüne uyma olarak karfl›m›za ç›kar. TCK m.
24/f.1’e göre “kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilmez.”
Buna göre örne¤in polislerin mevzuat hükümlerine uygun olarak bir ev-
de arama yapmak için mecburen evin kap›s›n›n kilit sistemini k›rmas› bu
kapsamda de¤erlendirilebilir. Meflru müdafaa halinde de kanunda aran›-
lan flartlara uymak kayd›yla bir hukuka uygunluk nedeninden bahsedi-
lecektir. Bu çerçevede gerek kendisine ve gerek baflkas›na ait bir hakka
yönelmifl, gerçekleflen, gerçekleflmesi veya tekrar› muhakkak olan haks›z
bir sald›r›y› o anda hâl ve koflullara göre sald›r› ile orant›l› biçimde defet-
mek zorunlulu¤u ile ifllenen mala zarar verme niteli¤indeki fiillerden do-
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(35) Kavram için bkz. ‹çel/Sokullu-Ak›nc›/Özgenç/Sözüer/Mahmuto¤lu/Ünver;s.68

(36) Erem/Toroslu; s.516, Önder; s. 464.

(37) Önder; s. 464.

(38) Önder; s. 465. Dönmezer; no:493. Fakat Dönmezer e¤er mal› alan›n önceden bunu y›kmak veya yok
etmek maksad› ile alm›fl oldu¤u anlafl›l›rsa burada yine de mala zarar verme suçu oluflaca¤›n› belirt-
mifltir.



lay› faile ceza verilmez. Örne¤in kendisini ezmek kast›yla arabas›yla do¤-
rudan üstüne gelen kimsenin arabas›n›n tekerinin patlat›lmas› halinde
meflru müdafaa nedeniyle faile ceza verilmeyecektir. Mala zarar verme
hallerinde özelikle ›zt›rar (zorunluluk) hali önemli yer tutar. Izt›rar halin-
de kifli bilerek meydana getirmedi¤i tehlikeden kendisini veya baflkas›n›
kurtarma zorunlulu¤u ile tehlikeyi uzaklaflt›rmaya yetecek ölçüde fakat
esasen suç teflkil eden bir eylemi ifllemektedir.39 Örne¤in hasm›n›n sald›-
r›s›ndan kaç›nmak için yak›nlarda bulunan baflkas›na ait bir sandalyeyi
k›r›p kendisine siper alan yahut yak›nlardaki bir bahçenin kap›s›n› k›ra-
rak içeri giren kiflinin bu eylemleri kanunda ›zt›rar için aranan bütün ko-
flullar›n (TCK m. 25/f.2) gerçekleflmesi kayd›yla hukuka uygun say›la-
cakt›r. ‹lgilinin r›zas› da genel bir hukuka uygunluk nedenidir ve r›zan›n
geçerli olmas› halinde eylem hukuka ayk›r› olmayacak dolay›s›yla da suç
teflkil etmeyecektir. Malikinin r›zas›yla ona ait eski bir evi y›kan iflçinin
eylemi bu nedenle hukuka uygundur. Kanunun kifliye tan›d›¤› hakk›n
kullan›lmas› da bir di¤er hukuka uygunluk nedeni olarak karfl›m›za ç›-
kar. Örne¤in Medeni Kanun madde 740’a göre komflunun arazisine tafla-
rak zarar veren dal ve kökler, onun istemi üzerine uygun bir süre içeri-
sinde kald›r›lmazsa komflu bu dal ve kökleri kesebilir. Bu halde fail ka-
nunun kendisine tan›d›¤› bir hakk› kulland›¤›ndan eylem hukuka ayk›r›
olmayacakt›r.

151. maddenin ikinci f›kras› “hakl› bir neden olmaks›z›n, sahipli hay-
van› öldürmek, ifle yaramayacak hâle getirmek veya de¤erinin azalmas›-
na neden olmak” eylemlerinden bahsetmektedir. Burada “hakl› bir neden
olmaks›z›n” ibaresi ile kanun bu eylemler aç›s›ndan bir “hukuka özel ay-
k›r›l›k” koflulu aram›flt›r. “Hukuka özel ayk›r›l›k halinde suçun bir unsu-
ru olan hukuka ayk›r›l›k unsuru, kanunda özel olarak düzenlenmekte,
failin kast›n›n özel olarak belirtilen hukuka ayk›r›l›k hallerini içermesi
aranmakta ve somut yarg›lamada faile herhangi bir ceza yapt›r›m›n›n uy-
gulanabilmesi için bu hususun da kan›tlanmas› gerekmektedir.”40 Bura-
da da suçun oluflabilmesinden bahsedebilmek için eylemin hukuka ayk›-
r› olmas› yetmeyecek, ayr›ca failin kast›n›n da özel olarak belirtilen ve
“hakl› bir neden olmaks›z›n...” fleklinde formüle edilen hukuka özel ayk›-
r›l›k halini içermesi gerekecektir.

C- Kusurluluk unsuru (Manevi Unsur) 

Mala zara verme, suçunun manevi unsuru kastt›r. Buradaki kast ge-
nel kast olup failde ayr›ca özel bir kast›n varl›¤› aranmaz.41 “Baflkas›n›n
tafl›n›r veya tafl›nmaz mal›na maddede belirtilen hareketlerle zarar veren
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(39) ‹çel/Evik; s.130. Dönmezer,Sulhi/Erman,Sahir; Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku c:II no:816, Beta
Yay.,11. bas›, ‹stanbul 1997 Artuk/Gökcen/Yenidünya; s.663.

(40) ‹çel/Sokullu-Ak›nc›/Özgenç/Sözüer/ Mahmuto¤lu/Ünver; ‹çel- Suç Teorisi, 3. bas›, Beta Yay. ‹stan-
bul 2004, s.111.

(41) Dönmezer no:500. Önder; s. 466, Erem/Toroslu; s.517, Tezcan/Erdem/Önok; s.448. 



bunu bilerek ve isteyerek gerçeklefltiren kiflide bu suç bak›m›nda aranan
kast mevcuttur.”42 Oysa Yarg›tay baz› kararlar›nda bu suçun ifllenebilme-
si için genel kast› yeterli görmeyip failde ayr›ca zarar verme (nas› ›zrar)
kast› aramaktad›r.43 Örne¤in Yarg›tay bir karar›nda “komflunun kendi
mal›na zarar veren dallar›n› kesen kimsenin ›zrar kast›yla hareket etme-
di¤i için suç oluflmam›flt›r”44 sonucuna varm›flt›r. Oysa bu görüfl isabetli
de¤ildir. Zira özel kast, ancak kanunda bu yönde aç›kça bir hüküm var-
sa bir suç tipi için dikkate al›nabilir. Di¤er bir de¤iflle failde genel kasta
ek olarak özel kast olup-olmad›¤›n› inceleyerek buna göre manevi unsu-
run oluflup oluflmad›¤›na hükmetmek, kanunda özel kast›n aç›kça öngö-
rülmüfl olmas› flart›na ba¤l›d›r. Oysa mala zarar verme suçunu düzenle-
yen ne 765 say›l› TCK 516. maddede ne de yürürlükteki TCK 151. mad-
dede böyle bir özel kasta (Yarg›tay kararlar›nda ifade edildi¤i gibi ›zrar
kast›na) yer verilmemifltir. Bununla birlikte her ne kadar bu suçun olu-
flabilmesi için kanun özel bir kast aramasa da 152/ f.1 bent (g) deki a¤›r-
laflt›r›c› nedenin uygulanabilmesi için failin bir kamu görevlisinin zarar›-
na “görevinden dolay› öç almak amac›yla” bu suçu ifllemifl olmas› gerekir.
Kanun koyucu sadece bu a¤›rlaflt›r›c› halin uygulanabilmesi için bir özel
kast - görevinden dolay› öç alma kast›- aramaktad›r. Buna göre bir kim-
se bir kamu görevlisinin zarar›na olarak mala zarar verme niteli¤indeki fi-
illeri ifllerse di¤er unsurlar›n da bulunmas› halinde suç oluflacak ancak
151. maddedeki nitelikli halin uygulanabilmesi için ayr›ca failin bu eyle-
mi kamu görevlisine karfl› görevinden dolay› öç almak amac›yla ifllemifl
olmas› aranacakt›r.

Bu suçun olas› kastla ifllenmesi de mümkündür. Failin mala zarar
verme suçunun kanuni unsurlar›n›n gerçekleflebilece¤ini öngörmesine
ra¤men fiili ifllemesi halinde fail olas› kastla sorumlu tutulacak ve verile-
cek ceza TCK m. 21/f.2’de belirtilen oranda indirilecektir. Örne¤in bir evi
yakmak isteyen fail o evi atefle verdi¤i zaman bitifli¤indeki evin de yana-
ca¤›n› öngörmüfl buna “kay›ts›z kalarak”45 yakmak istedi¤i evi atefle ver-
miflse, atefle verdi¤i evin bitifli¤inde olup da bu nedenle yanan eve olas›
kastla zarar vermifl olur. Mala zarar verme suçunda manevi unsur aç›s›n-
dan son olarak flu husus da belirtilmelidir: TCK madde 22/f.1’de “taksir-
le ifllenen fiiller kanunun aç›kça belirtti¤i hallerde cezaland›r›l›r” denildi-
¤inden ve mala zarar verme suçuna iliflkin hükümde taksirden bahsedil-
medi¤inden bu suçun taksirle ifllenmesi mümkün de¤ildir.
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(42) Önder; s. 466.

(43) Örne¤in Y4CD. 1950/4801 E. 1950/5585 K. , Y8CD. 1987/2637 E. 1987/4513 K.

(44) Y4CD. 6.5.1951 1444 E. 1444 K. Yine benzer bir karar: Y4CD. 1953/903 E. 1953/2019 K. “...daval›-
ya ait a¤aç dallar›n›n san›¤›n tarlas›na gölge yaparak zarar verdi¤inden dolay› kesti¤i ve ›zrar kast›
bulunmad›¤›...” (Bkz. Dönmezer s.559 dipnot:11)

(45) ‹çel/Evik; s.190



IV- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜfi fiEK‹LLER‹

A- Teflebbüs
Suça teflebbüs, failin ifllemeyi kastetti¤i bir suçun elveriflli hareket-

lerle do¤rudan do¤ruya icras›na bafllamas› ve fakat elinde olmayan ne-
denlerle tamamlayamamas› halidir.46 Teflebbüste objektif ve sübjektif ko-
flullar bulunmakla birlikte her fleyden önce o suç tipinin teflebbüse mü-
sait olmas› gerekir.47 ‹cra hareketlerinin k›s›mlara ayr›labildi¤i hallerde
fail kasten ve elveriflli hareketlerle mala zarar verme suçunun kanunda
belirtilen eylem tipinin do¤rudan do¤ruya icras›na bafllam›fl ve fakat elin-
de olmayan nedenlerle sonuç meydana gelmemiflse mala zarar verme su-
çuna teflebbüsten bahsedilir.48 Örne¤in sahipli hayvan› öldürmek için at›-
lan kurflun hayvan›n daha önce kaçmas› nedeniyle hayvana de¤mezse
mala zarar vermeye teflebbüs söz konusudur.49 Ancak burada unutulma-
mas› gereken bir nokta mala zarar verme suçunun seçimlik hareketli bir
suç oldu¤udur. Fail bu seçeneklerden herhangi birini yap›nca suç ta-
mamlanacakt›r. Art›k suç tamamland›¤›ndan daha a¤›r bir harekete te-
flebbüs söz konusu olmayacakt›r. Örne¤in fail eflyay› yok etmek istemek-
le beraber yaln›z bozarsa veya kirletirse suç tamamlan›r.50

B- ‹çtima 
TCK madde 42’ye göre “Biri di¤erinin unsurunu veya a¤›rlaflt›r›c› ne-

denini oluflturmas› dolay›s›yla tek fiil say›lan suça bileflik suç denir. Bu
tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.” Mala zarar verme baflka ba-
z› suçlarda unsur veya a¤›rlaflt›r›c› neden niteli¤inde ise burada bir bile-
flik suç söz konusu olur. Örne¤in TCK m. 153’de “‹badethanelere ve Me-
zarl›klara Zarar Verme” ba¤›ms›z bir suç tipi olarak düzenlenmifltir ve
mala zarar verme suçunda yukarda bahsedilen seçimlik hareketlerden
y›kmak,bozmak,k›rmak fiilleri seçimlik hareket olarak ibadethanelere ve
mezarl›klara zarar verme suçunun unsurudur. E¤er fail bir mezar tafl›n›
k›rarsa 153. madde kapsam›nda de¤erlendirilecek ve bu halde fail ayr›ca
mala zarar verme suçundan dolay› sorumlu tutulmayacakt›r. E¤er fail bir
suç iflleme karar›n›n icras› kapsam›nda, de¤iflik zamanlarda bir kifliye
karfl› mala zarar verme suçunu birden fazla ifllerse zincirleme suç söz ko-
nusu olur. Örne¤in her sabah komflusunun otomobilin tekerle¤ini patla-
tan failin eylemi bu kapsamda de¤erlendirilir. Bu gibi hallerde faile mala
zarar verme suçuna iliflkin ceza bir kez verilir ama bu ceza m. 43’ün ön-
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(46) Kavram ve ayr›nt›l› bilgi için bkz. Sözüer, Adem; Suça Teflebbüs, ‹stanbul 1994. Dönmezer/Er-
man;c:I no:553 vd. ‹çel/Evik;s.235 vd. Artuk/Gökcen/Yenidünya; s.739 vd.

(47) Teflebbüse müsait olmayan suçlar” kavram› ve örnekler için bkz; ‹çel/Evik; s. 251 vd.

(48) Önder; s. 467.Erem/Toroslu; s.517. Tezcan/Erdem/Önok; s.456.

(49) “... cam› k›rmak için at›lan tafl A’ya isabet eder. Bu durumda kifliyi teflebbüs derecesinde kalm›fl nas›
›zrar suçundan ve ayr›ca, olas› kastla ya da taksirle gerçeklefltirdi¤i müessir eylem suçundan dolay›
sorumlu tutmam›z gerekecektir.” ‹çel/Sokullu-Ak›nc›/Özgenç/Sözüer/Mahmuto¤lu/Ünver; s.277.

(50) Önder; s. 466.



gördü¤ü oranda artt›r›l›r. Burada önemli olarak yeni kanunun zincirleme
suç hükümlerinin ancak ma¤dur ayn› ise uygulanaca¤›n› kabul etti¤ini
belirtmek gerekir. Eski kanun zaman›nda bu hususta var olan tart›flma-
lar bu hükümle sonland›r›lm›fl ve her halde ma¤durun ayn› olmas› koflu-
lu getirilmifltir.51 Bu çerçevede örne¤in kendisine rakip oldu¤u düflünce-
siyle her sabah yeni aç›lan bir lokantaya gelip lokanta sahibine ait tabak-
lar› k›ran failin son defa k›rd›¤› tabaklar›n lokanta sahibine de¤il de lo-
kanta sahibinin kendisinden ödünç ald›¤› bir baflka kifliye ait olmas› du-
rumunda acaba zincirleme suç hükümleri uygulanacak m›d›r? Burada
failin ma¤durun s›fat›nda yan›ld›¤› ama bunun esasl› bir yan›lg›52 olma-
d›¤› için yine de suçun oluflaca¤› flüphesizdir. Fakat bu suçla korunan
de¤erin mülkiyet oldu¤u ve suçun ma¤durunun da sadece mal›n maliki
olan kimse olaca¤›n› belirttikten sonra burada zincirleme suç hükümle-
rinin uygulan›p uygulanmayaca¤›n› tart›flmak gerekir. Bu hususta önce-
likle zincirleme suç hükümleri aç›s›ndan kanun koyucunun 765 S. Ka-
nunda “ayn› suç iflleme karar›” lafz›nda ifadesini bulan failin hareketleri
aras›ndaki sübjektif ba¤lant›ya bir de objektif flart (ayn› ma¤dur) ekledi-
¤i söylenebilir. Fakat buradaki objektivite, var olan gerçek duruma göre
de¤il yine objektif olarak de¤erlendirilebilecek “görünüfl”e göre ele al›n-
mal›d›r. Verilen örnekte oldu¤u gibi failin kendisi için daha az ceza sonu-
cunu sa¤layacak zincirleme suç hükümlerinin uygulanmamas› sonucu-
nun do¤mas›nda bir kusuru bulunmamas› yani tabaklar›n lokanta sahi-
bine ait oldu¤unu düflünerek eylemi gerçeklefltirmifl ve olay›n hal ve du-
rumuna göre böyle düflünmekte hakl› olmas› durumunda kanaatimce yi-
ne de zincirleme suç hükümleri uygulanmal›d›r. Zira zincirleme suçta
suç çoklu¤una iliflkin hükümlerin uygulanmamas›n›n nedeni “bu eylem-
lerin aralar›nda sübjektif” bir ba¤lant› bulunmas› ve ayn› hükmün çeflit-
li ihlallerinden do¤an sonuçlar› meydana getirmesidir.53 Öyleyse yeni
TCK’daki ayn› ma¤dur objektif unsurunun da failin ma¤durlar›n ayn› ol-
mad›¤›n› bilmemesi ve bunda da objektif olarak hakl› say›labilmesi duru-
munda zincirleme suç hükümlerinin uygulanmas›na engel olmamas› ge-
rekir.

Ö¤retide failin bu suçu hakaret kast›yla ifllemesi halinde hakaret su-
çu ile bu suç aras›nda fikri içtima kurallar›n›n uygulanmas› gerekti¤i be-
lirtilmektedir.54 Yine Ö¤retide örne¤in de¤iflik kiflilere ait evlerin fail tara-
f›ndan ayn› anda atefle verilmesi gibi hallerde zincirleme suça iliflkin
madde 43/ f.2’nin uygulanaca¤›n› kabul edilmektedir55. Yarg›tay baz› ka-
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(51) Akbulut,Berrin; “Zincirleme Suç- Fikri ‹çtima”, in: Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) say›:2 s.163
Sonbahar 2004.

(52) Dönmezer/Erman;c:II no:316.

(53) ‹çel/Sokullu-Ak›nc›/Özgenç/Sözüer/Mahmuto¤lu/Ünver; s.435.

(54) Erem/Toroslu; s.518. Tezcan/Erdem/Önok; s.456. Aksi görüfl; Dönmezer no:501 (Dönmezer bu hal-
de gerçek içtima hükümlerinin uygulanmas› gerekti¤ini belirtmektedir)

(55) Tezcan/Erdem/Önok; s.456.



rarlar›nda ayn› fiille hem basit h›rs›zl›k hem ›zrar suçu ifllenirse fikri iç-
tima kurallar›n›n uygulanmayaca¤›n› kabul etmektedir.56

C- ‹fltirak

Bu suç aç›s›ndan ifltirake iliflkin genel hükümlerin uygulanmas› her-
hangi bir özellik göstermez. Bu noktada de¤inilmesinde yarar olan bir hu-
sus birden fazla kiflinin kanunda belirtilen hareketleri gerçeklefltirdi¤i
halde bunlardan hangisinin eyleminin kanunda belirtilen neticeyi sonuç-
lad›¤›n›n anlafl›lamamas› halidir. Buna iliflkin olarak Ö¤retide “k›r›lmak
istenen cama birden fazla kifli tafl att›¤› halde cam›n kimin att›¤› tafl ile
k›r›ld›¤›n›n belli olamamas›” örnek gösterilmektedir.57 Bu halde birlikte
suç iflleme karar›na ba¤l› olarak birden çok kifli suçun icras› üzerinde
müflterek hakimiyet kurmaktad›rlar. Bu nedenle burada ortaklafla fail-
lik58 durumu söz konusu olup bu nedenle tafl atanlar›n hepsi mala zarar
verme suçundan dolay› fail olarak sorumlu tutulacaklard›r.59

V- SUÇUN N‹TEL‹KL‹ HALLER‹

A- Genel Olarak

Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri 152. maddede 2 f›kra ha-
linde düzenlenmifltir. Kanun koyucu nitelikli halleri iki f›kraya (gruba)
ay›rarak her bir gruba farkl› cezalar öngörmüfltür. Gerçekten, birinci f›k-
rada say›lan cezaya etki eden nedenlerin bulunmas› halinde kanun ko-
yucu bir alt ve üst s›n›r vererek cezay› belirtti¤i halde, ikinci f›kradaki ne-
denlerin bulunmas› halinde mala zarar verme suçunun basit hali veya
madde 152/f.1’deki nitelikli halleri nedeniyle verilecek ceza iki kat›na ka-
dar artt›r›lacakt›r. Birinci grupta kanun koyucu -son bent hariç olmak
üzere- baz› mallara karfl› yap›lan mala zarar verme eylemlerini bu malla-
r›n nitelikleri itibariyle tafl›d›klar› önemi göz önünde bulundurarak daha
a¤›r bir yapt›r›ma tabi tutmuflken ikinci grupta ise suç konusu olan mal
nas›l bir mal olursa olsun yani ister basit mala zarar vermenin (TCK m.
151’in) isterse de TCK m. 152/f.1’in kapsam›na girsin, suçun iflleniflinde
kullan›lan araçlar dikkate al›narak, verilecek cezada art›r›m yap›lmas›
öngörülmüfltür. Buna göre eylem birinci f›kran›n kapsam›na giren bir
mala karfl› ikinci f›krada belirtilen flekilde ifllenmiflse her iki nitelikli hal
de birlikte uygulanacakt›r. Birinci f›kran›n son bendinde ise failin özel bir
saiki düzenlenmifl ve a¤›rlaflt›r›c› neden olarak ele al›nm›flt›r.
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(56) CGK. 15.6.1945 E.271 K.275 (Dönmezer no:501)

(57) Önder; s. 467.

(58) ‹çel/Sokullu-Ak›nc›/Özgenç/Sözüer/Mahmuto¤lu/Ünver; s. 377.

(59) Önder; s. 467. Erdem, Mustafa.R.; “Yeni TCK’da Faillik ve Suç Ortakl›¤›”, in: Hukuki Perspektifler
Dergisi (HPD) say›:5 s. 207, Aral›k 2005.



B- TCK m. 152/ f. 1’de Say›lan Nitelikli Haller
1- Suçun Kamu kurum ve kurulufllar›na ait, kamu hizmetine tahsis edil-

mifl veya kamunun yararlanmas›na ayr›lm›fl yer, bina, tesis veya di¤er efl-
ya hakk›nda ifllenmesi: Burada önemli olan eflyan›n kamu hizmetine veya
kamunun yararlanmas›na tesis edilmesidir. Ö¤retide ve madde gerekçe-
sinde ifade edildi¤i üzere binan›n veya eflyan›n mülkiyetinin devlete ait ol-
mas› flart de¤ildir.60 Burada tart›fl›labilecek bir nokta binan›n veya eflyan›n
kamu hizmetine tahsis edilip de henüz fiilen kullan›lmaya bafllan›lmam›fl
olmas› halidir. Ö¤retide Dönmezer61 bu halde de bu bent hükümlerinin uy-
gulanabilece¤ini belirtmekte, buna karfl› Önder62 yaln›z tesis edilmifl ve fa-
kat fiilen kamu hizmeti için kullan›lmamakta olan eflya hakk›nda bu bent
hükümlerinin uygulanmamas› gerekti¤ini kabul etmektedir. Kanaatimce
bu nitelikli halin uygulanabilmesi için mal›n kamu hizmetine tahsisi ye-
terli olmay›p ayr›ca fiilen kullan›mda olmas› da gerekir. Aksi düflünce bu
nitelikli halin ihdas› amac›yla ba¤daflmaz. Kamuya ait veya kamu hizme-
tine tahsis edilmifl bir mala yönelik zarar verme eyleminin nitelikli hal ola-
rak düzenlenmesi bu mallara verilen zarar›n bireylere de¤il bütün toplu-
ma yönelik olmas› nedeniyledir. Öyle ki, bu mallar tekil olarak bireylerin
de¤il toplumun hizmetine tahsis edildikleri ve toplum fiilen bu mallardan
yararland›¤› için di¤er mallardan önemli tutulmufllard›r. Bununla birlikte
bir mal›n kamu hizmetine tahsis edilse bile henüz fiilen kullan›lmaya bafl-
lan›lmam›fl olmas› durumunda toplumun bu maldan yararland›¤› söylene-
mez. Bu halde toplumun yararlanamad›¤› bu mal›n toplum nazar›nda özel
mülkiyetteki bir mal ile hiçbir fark› olmayaca¤›ndan böyle bir mala yöne-
lik bir eylemi özel yapt›r›ma tabi tutman›n hiçbir anlam› yoktur. Bu ne-
denle bu nitelikli halin uygulanabilmesi için mal›n kamu hizmetine tahsi-
si yeterli olmay›p ayr›ca fiilen kullan›mda olmas› flart› da aranmal›d›r. An-
cak her halde failin bu nitelikli hal nedeniyle sorumlu tutulabilmesi için
kast›n›n bu nitelikli hali de kapsamas› yani mal›n bu nitelikte oldu¤unu
bilmesi gerekti¤i63 unutulmamal›d›r.

2- Suçun yang›na, sel ve taflk›na, kazaya ve di¤er felaketlere karfl› ko-
runmaya tahsis edilmifl her türlü eflya veya tesis hakk›nda ifllenmesi: Bu
bentte kanun koyucu suçun felaketlere karfl› korunmaya tahsis edilmifl
her türlü eflya veya tesis hakk›nda ifllenmesini nitelikli hal olarak kabul
etmifl ve bu felaketlere yang›n, sel, taflk›n, kaza gibi halleri örnek göster-
mifltir. Say›m s›n›rlay›c› olmamakla birlikte herhalde söz konusu eflyan›n
bir felakete karfl› korunmaya tahsis edilmifl olmas› gerekir. Örne¤in f›rt›-
na burada say›lmam›flt›r ancak bir felaket oldu¤undan f›rt›naya karfl› ko-
runmaya tahsis edilmifl eflyalar da bu hükmün kapsam›ndad›r. Ancak
aç›k bir flekilde felaketten bahsedildi¤inden bu ifade failin aleyhine ola-
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(60) Dönmezer; no:506, Önder; s.470.

(61) Dönmezer; no.506.

(62) Önder; s.470.

(63) ‹çel/Evik; s.188, Erem/Toroslu; s.518.



rak genifl bir flekilde yorumlanamaz ve ceza hukukunun genel bir ilkesi
olarak k›yas ile geniflletilerek uygulanamaz. Toprak kaymas› veya su bas-
mas›na engel olacak setler64, yang›na karfl› koruyucu sistem içindeki efl-
yalar; örne¤in yang›n söndürme tüpleri, yang›n alarmlar›, çeflitli felaket-
lere karfl› erken uyar› cihazlar›, yine felaketlerden korunmaya tesis edil-
mifl s›¤›naklar hep bu kapsamda de¤erlendirilir. Her halde eflyan›n kamu
veya özel mülkiyette olmas› önemli de¤ildir.65

3- Suçun Devlet orman› statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun,
her türlü dikili a¤aç, fidan veya ba¤ çubu¤u hakk›nda ifllenmesi: Burada
öncelikle kanun koyucu devlet orman› statüsündeki yerleri hariç b›rak-
m›flt›r. Bu hallerde Orman Kanunu’nun ceza hükümleri uygulanaca¤›n-
dan esasen mala zarar verme suçu hükümleri uygulama alan› bulamaya-
cakt›r. 765 S. Kanun döneminde meyve veren a¤aç terimi kullan›ld›¤›n-
dan meyve vermeyen a¤açlar (gezi yerleri veya alanlar›ndaki a¤açlar ha-
riç olmak üzere) bu kapsamda say›lm›yordu.66 Oysa yeni TCK’da her tür-
lü a¤aç denilerek bu ayr›m ortadan kald›r›lm›flt›r. Bununla, hükümde sa-
dece malikine kar sa¤layan a¤açlar de¤il de bütün olarak birer milli ser-
vet olan yeflil alanlar›n korunmas› amaçlanm›flt›r. Bu özellikle erozyon ol-
gusuyla birlikte toplumda a¤açlar› sebepsiz veya kontrolsüz keserek or-
manlar› yok edenlere karfl› özellikle son zamanlarda duyulan tepkinin de-
recesi dikkate al›nd›¤›nda oldukça yerinde bir düzenlemedir. Bendin uy-
gulanabilmesi için a¤ac›n tümüyle kesilmesi flart de¤ildir, a¤aca zarar ve-
rilecek flekilde herhangi bir dal›n›n kopar›lmas› dahi yeterlidir.67

4- Suçun sulamaya, içme sular›n›n sa¤lanmas›na veya afetlerden ko-
rumaya yarayan tesisler hakk›nda ifllenmesi: Buna göre bir kimsenin
kendi evi için yapt›¤› içme suyu tesisi, tarlan›n sulanmas› için yap›lan
hendek vb fleylere yönelik mala zarar verme eylemleri bu kapsamda de-
¤erlendirilecektir. (b) bendinde suçun felaketler karfl› korunmaya tahsis
edilmifl her türlü eflya veya tesis hakk›nda ifllenmesi düzenlendi¤i halde
bu bentte ayr›ca afetlerden korumaya yarayan eflyan›n düzenlenmesi ge-
reksizdir.68

5- Suçun grev veya lokavt hâllerinde iflverenlerin veya iflçilerin veya ifl-
veren veya iflçi sendika veya konfederasyonlar›n›n maliki oldu¤u veya kul-
lan›m›nda olan bina, tesis veya eflya hakk›nda ifllenmesi: Bu yeni bir dü-
zenleme olup 765 S. Kanunda buna iliflkin bir düzenleme bulunmamak-
tayd›. Bu suçun faili herkes olabilir iflçi veya iflveren olmas› flart de¤ildir.69

Fakat her halde mal›n iflçilerin veya iflveren veya iflçi sendika veya konfe-
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(66) Dönmezer; no:512, Önder; s.472, Erem/Toroslu; s.522.

(67) Önder; s.473.

(68) Ayn› yönde; Tezcan/Erdem/Önok; s.455.

(69) Donay/Kafl›kc›; s. 229.



derasyonlar›n›n mülkiyetinde veya bunlar›n kullan›m›nda olmas› gerekir.
Ayr›ca herhangi bir zamanda de¤il ancak “grev” veya “lokavt” zaman›nda
bu eflyalara karfl› ifllenen mala zarar verme suçu bu kapsamda de¤erlen-
dirilir. Grev ve lokavt, 2822 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmeleri, Grev ve Lokavt
Kanunu’nda tan›mlanm›flt›r. Buna göre “‹flçilerin, topluca çal›flmamak
suretiyle iflyerinde faaliyeti durdurmak veya iflin niteli¤ine göre önemli öl-
çüde aksatmak amac›yla aralar›nda anlaflarak veyahut bir kuruluflun ay-
n› amaçla topluca çal›flmamalar› için verdi¤i karara uyarak ifli b›rakma-
lar›na grev, iflyerinde faaliyetin tamamen durmas›na sebep olacak tarzda,
iflveren veya iflveren vekili taraf›ndan kendi teflebbüsü ile veya bir iflveren
kuruluflunun verdi¤i karara uyarak iflçilerin topluca iflten uzaklaflt›r›lma-
s›na ise lokavt” denilir. (T‹SGLK m. 25-26) Türk Ceza Kanunu grev veya
lokavt›n yasal veya yasad›fl› olmas› aras›nda bu hükmün uygulanmas›
aç›s›ndan hiçbir ayr›m gözetmemifltir.70 Bu nedenle yasad›fl› bir grev ha-
linde de iflverenlerin veya iflçilerin veya iflveren veya iflçi sendika veya
konfederasyonlar›n›n maliki oldu¤u veya kullan›m›nda olan bina, tesis
veya eflya hakk›nda mala zarar verme suçunun ifllenmesi durumunda bu
nitelikli hal uygulanacakt›r.

6- Suçun siyasî partilerin, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufl-
lar›n›n ve üst kurulufllar›n›n maliki oldu¤u veya kullan›m›nda olan bina, te-
sis veya eflya hakk›nda ifllenmesi: Bu yeni bir düzenlemedir. Bu bendin
uygulanabilmesi için mal›n siyasî partilerin, kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›n›n ve üst kurulufllar›n›n mülkiyetinde veya bunlar›n
kullan›m›nda olmas› gerekir. Örne¤in hizmet yönünden yerinden yönetim
kurulufllar› olan barolara, ticaret odalar›na ait binalar, bu binalar içinde
yine bu kurumlara ait veya bunlar›n kullan›m›nda olan eflyalar bu kap-
samdad›r. Mal›n mutlaka bunlara ait olmas› flart olmay›p bunlar›n kulla-
n›m›nda olmas› yeterlidir.

7- Suçun, sona ermifl olsa bile, görevinden ötürü öç almak amac›yla bir
kamu görevlisinin zarar›na olarak ifllenmesi: Burada kanun koyucu yeri-
ne getirdikleri kamu görevi nedeniyle üzerlerine husumet çekmeleri olas›
olan memurlar›, mala zarar verme suçuna karfl› özellikle korumaktad›r.71

Bu a¤›rlaflt›r›c› nedenin uygulanabilmesi için memurun görevi gere¤i yap-
t›¤› bir muameleden dolay› failin öç almak amac› ile mala zarar verme su-
çunu ifllemifl olmas› gerekir.72 Doktrinde baz› yazarlar burada zarar veri-
len mal›n mutlaka kamu görevlisine ait olmas› gerekti¤ini belirtmektedir-
ler.73 Oysa kanunda suçun basit veya nitelikli hallerinde kullan›lan “bafl-
kas›n›n mal›”, “kamu kurum ve kurulufllar›na ait”, “iflçi veya iflverenle-
rin(...) mülkiyetinde..” gibi ibarelerle aç›kça aidiyet iliflkisini flart koflma-
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(71) Dönmezer; no:504.

(72) Önder; s.469.

(73) Tezcan/Erdem/Önok; s.449.



s›na ra¤men burada “zarar›na olarak” ibaresi kullan›larak, kanun koyu-
cunun mutlaka mal›n memura ait olmas›n› flart koflmad›¤›n› kabul etmek
gerekir. Bu nedenle kanaatimce bu bent kapsam›na girebilmesi için ma-
l›n mutlaka memura ait olmas› flart de¤ildir.74 Eylemin onun zarar›na ifl-
lenmesi örne¤in ona ait olmayan ve fakat kullan›m›nda olan bir eflyan›n
zarara u¤rat›lmas› yeterlidir.

C- TCK m. 152/ f. 2’de Say›lan Nitelikli Haller
Suçun yakarak, yak›c› veya patlay›c› madde kullanarak ifllenmesi :

765 Say›l›n Kanunda bu a¤›rlaflt›r›c› neden yaln›zca motorlu araçlara yö-
nelik zarar verme eylemlerinde uygulanabilirken75 5237 Say›l› yeni
TCK’da bu yönde bir ayr›ma gidilmedi¤inden art›k herhangi bir mal bu ni-
telikli halin konusunu oluflturabilir. Buna göre konusu ne olursa olsun
mala zarar verme suçu yakarak, yak›c› veya patlay›c› madde kullanarak
ifllenirse bu hüküm uygulanacakt›r.

Suçun toprak kaymas›na, ç›¤ düflmesine, sel veya taflk›na neden ol-
mak suretiyle ifllenmesi: Kanun koyucu burada suçun baz› araç eylemler-
le ifllenmesinden bahsederek suçun bu araç eylemlerle ifllenmesi halini
a¤›rlaflt›r›c› neden olarak kabul etmifltir. Burada öncelikle failin kast›n›n
mala zarar vermeye yönelik oldu¤unun tespiti gerekir.76 Yoksa salt toprak
kaymas›na ç›¤ düflmesine, sel veya taflk›na neden olmak ve bunun sonu-
cunda bir zarar meydana gelmesi bu bendin uygulanabilmesi için bafll›
bafl›na yeterli de¤ildir. ‹kinci olarak kanunda belirtilen felaketler ile ma-
la yönelik zarar aras›nda bir illiyet iliflkisi de bulunmal›d›r.

Suçun Radyasyona maruz b›rakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal
silâh kullanarak ifllenmesi: Bu nitelikli hal yenidir. Burada da failin kas-
t›n›n mala zarar vermeye yönelik olmas› flart aranacakt›r. Radyasyon s›-
z›nt›s›na neden olmakla ve bu s›z›nt› bir mala zarar vermekle birlikte ma-
la zarar verme kast› yoksa bu hükmün uygulanmas› mümkün de¤ildir.

VI- MALA ZARAR VERME SUÇUNDA ETK‹N P‹fiMANLIK
TCK madde 168 içinde mala zarar verme suçunun da bulundu¤u ba-

z› suçlara iliflkin etkin piflmanl›k halini düzenlemektedir77. Hükme göre
“mala zarar verme suçu tamamland›ktan sonra ve fakat bu nedenle hak-
k›nda kovuflturma bafllamadan önce, failin, azmettirenin veya yard›m ede-
nin bizzat piflmanl›k göstererek ma¤durun u¤rad›¤› zarar› aynen geri ver-
me veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezan›n
üçte ikisine kadar› indirilir.” ‹kinci f›kraya göre ise “Etkin piflmanl›¤›n ko-
vuflturma bafllad›ktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilme-
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(77) Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Özbek, Veli Özer; “Ma¤duru Koruma ve Ma¤duriyetin Giderilmesi” in: Hukuki
Perspektifler Dergisi (HPD) Say›:2 sh.123 vd. ‹stanbul, Sonbahar 2004.



si halinde, verilecek cezan›n yar›s›na kadar› indirilir”. Bu hükme karfl›l›k
gelebilecek nitelikte bir hüküm 765 Say›l› Kanunda da bulunmaktayd› ve
523. maddede düzenlenmiflti. Ancak nas›l ›zrar (mala zarar verme) suçu-
nun nitelikli halleri bu hükmün kapsam› d›fl›nda tutuldu¤u gibi 765
Say›l› Kanunda ba¤›ms›z bir suç tipi olarak düzenlenen hayvan öldürme
eylemleri de hükmün kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›. Oysa yeni TCK’da
hayvan öldürme basit mala zarar verme kapsam›nda de¤erlendirildi¤in-
den etkin piflmanl›k hükmü hayvan öldürme eylemelerine de uygulana-
bilecektir. Keza TCK m. 168 hükmünün uygulanabilmesi için eylemin
mala zarar verme suçunun basit halini veya nitelikli hallerini oluflturma-
s› aras›nda fark da bulunmamaktad›r.78 Eylem ister TCK m. 151’in ister
152’nin kapsam›na girsin fail yine de etkin piflmanl›k hükmünden yara-
lanabilecektir. Burada ortaya konulan zarar›n giderilmesi halinde kural
olarak suçun basit hali ile nitelikli hali aras›nda bir fark olmaks›z›n bu
hükmün uygulanabilmesinin öngörülmüfl olmas› yararl› olmufltur. Ancak
bir nitelikli hal olarak radyasyona maruz b›rak›larak veya nükleer silah
kullan›larak suçun ifllenmesi düzenlendi¤inden bu halin kapsam›na gire-
bilecek bir fiilin ifllenmesi durumunda etkin piflmanl›k hükümlerinin uy-
gulanmas›n›n ne kadar mümkün olabilece¤i tart›fl›labilir. Zira bu halde
zarar›n bütünüyle ve derhal giderilmesi ço¤u zaman olanaks›zd›r. Etkin
piflmanl›k hükmünün uygulanabilmesi için kanun üç koflulun bir arada
gerçekleflmesini aram›flt›r:

1- Suç tamamlanm›fl olmal›d›r: E¤er suç tamamlanmam›fl ve fakat fa-
il kendi iste¤iyle icra hareketlerini yar›da b›rakm›fl, suçun tamamlanma-
s›n› veya neticenin meydana gelmesini önlemiflse bu halde etkin piflman-
l›k de¤il gönüllü vazgeçme (m. 36) söz konusu olur.79 Ayr›ca bu hükmün
uygulanabilmesi için suçun tamamlanmas› koflulunun aranmas›n›n bir
sonucu olarak teflebbüs nedeniyle henüz bir zarar ortaya ç›kmam›flsa bu
hüküm yine uygulanamayacakt›r.

2- Fail, azmettiren veya yard›m eden bizzat piflmanl›k göstererek ma¤-
durun u¤rad›¤› zarar› aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gi-
dermifl olmal›d›r: Burada tart›fl›labilecek bir nokta fail de¤il de baflka bi-
rinin bu giderimi yapmas› halinde failin yine de bu hükümden yararlan›p
yararlanamayaca¤› sorunudur. Burada kanun koyucunun bir “piflman-
l›k” halini düzenledi¤inden ve ma¤durun zarar›n›n giderilmesini bu pifl-
manl›¤›n objektif tezahürü olarak kabul etti¤inden kanaatimce giderimin
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düzenlemedir.” Donay/Kafl›kc›; s. 59.



bizzat fail taraf›ndan yap›lmas›n› aramak do¤ru olur.80 Esasen kanunda-
ki bizzat ibaresi de bu amaca yöneliktir. Ancak failin bir baflkas›ndan
borç veya ba¤›fl alarak bu giderimi yapmas›na herhangi bir engel yoktur.
Doktrinde genellikle kabul edildi¤i üzere “Suçun ifltirak halinde ifllenme-
si durumunda bunlardan birisi veya bir kaç› geri verme ve tazmini ger-
çeklefltirdi¤inde yaln›zca bunlar etkin piflmanl›ktan yararlanabilir; di¤er
suç ortaklar› yararlanamaz.”81 Ayr›ca ma¤durun u¤rad›¤› zarar›n aynen
geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermifl olmas› gerekir. Zara-
r›n tamamen giderilmesi halinde bu hükmün uygulanabilmesi için ma¤-
durun r›zas› aranmayacakt›r. Ancak e¤er fail zarar› tamamen de¤il de
k›smen tazmin ederse etkin piflmanl›k hükümlerinin uygulanabilmesi
için ayr›ca ma¤durun r›zas› da aranacakt›r.(TCK m. 168/f.4) Bu, 765 Sa-
y›l› Kanunda bulunmayan yeni bir düzenlemedir.

3- Fail zarar›, kovuflturmaya bafllanmadan önce tazmin etmifl olmal›-
d›r: Kovuflturma savc› taraf›ndan haz›rlanan iddianamenin kabulü ile
bafllayan devre oldu¤undan zarar iddianamenin kabul edilmesinden ön-
ce tazmin edilmifl olmal›d›r.82 168. maddenin ikinci f›kras›nda etkin pifl-
manl›¤›n kovuflturma bafllad›ktan sonra ve fakat hüküm verilmezden ön-
ce gösterilmesi halinde, verilecek cezan›n yar›s›na kadar indirilece¤i hük-
me ba¤lanm›flt›r.

Bu flartlar varsa verilecek ceza kanunda gösterilen oranda indirilir.

VII- MALA ZARAR VERME SUÇUNDA K‹fi‹SEL CEZASIZLIK
NEDENLER‹

TCK 167. maddede mala zarar verme suçu da dahil olmak üzere mal-
varl›¤›na karfl› suçlarda (ya¤ma ve nitelikli ya¤ma hariç) “fiahsî Cezas›z-
l›k Sebebi veya Cezada ‹ndirim Yap›lmas›n› Gerektiren fiahsî Sebepler”
düzenlenmifltir. Bu hükümde faille ma¤dur aras›nda kanunda say›lan
baz› iliflkilerin olmas› durumunda ceza verilmemesi, di¤er baz› iliflkilerin
varl›¤› halinde ise cezadan indirim yap›lmas› düzenlenmifltir. Buna göre
mala zarar verme suçunun a) Haklar›nda ayr›l›k karar› verilmemifl efller-
den birinin, b) Üstsoy83 veya altsoyunun veya bu derecede kay›n h›s›mla-
r›ndan birinin veya evlat edinen veya evlâtl›¤›n, c) Ayn› konutta beraber
yaflayan kardefllerden birinin, zarar›na olarak ifllenmesi hâlinde, ilgili ak-
raba hakk›nda cezaya hükmolunmaz. Bunun yan›nda mala zarar verme
suçunun, a) Haklar›nda ayr›l›k karar› verilmifl olan efllerden birinin, b)
Ayn› konutta beraber yaflamayan kardefllerden birinin, c) Ayn› konutta
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(80) Farkl› gerekçelerle ayn› görüflte Donay/Kafl›kc›;a.g.e.sh.249, Tezcan/Erdem/Önok;a.g.e.sh. 499.
Aksi görüfl; Dönmezer; no:550.

(81) Tezcan/Erdem/Önok; s.499 Aksi görüfl; Önder; s.494.

(82) Donay/Kafl›kc›; s. 250.

(83) Üstsoy kavram›yla sadece anne baba- çocuk aras›ndaki iliflki de¤il anne ve baba yönünden bütün di-
key kan h›s›mlar› kastedilmifltir. Nitekim Yarg›tay da bir kimsenin babaannesinin mal›na zarar verme-
sini 167. madde kapsam›nda de¤erlendirmifltir. Y.9.CD. E:2005/3666 K:2005/7747



beraber yaflamakta olan amca, day›, hala, teyze, ye¤en veya ikinci dere-
cede kay›n h›s›mlar›n›n zarar›na olarak ifllenmesi hâlinde; ilgili akraba
hakk›nda flikâyet üzerine verilecek ceza, yar›s› oran›nda indirilir. Buna
göre örne¤in haklar›nda ayr›l›k karar› verilmemifl efllerden birinin di¤eri-
ne ait vazoyu k›rmas› halinde ceza verilmeyecekken e¤er haklar›nda ayr›-
l›k karar› verilmifl ve bu suç ifllenmiflse ma¤durun flikayeti üzerine veri-
lecek ceza indirilecektir. Keza bir baba o¤lunun mal›na zarar verince hiç
ceza verilmeyecek, amcas›yla ayn› konuta yaflayan bir ye¤en amcas›n›n
mal›na zarar verince ise verilecek ceza madde 167’de öngörülen oranda
indirilecektir. Doktrinde kabul edildi¤i üzere bu flekilde cezada indirime
gidilmesi aile içi bar›fl ve huzurun ceza kovuflturmas› yoluyla ek bir zara-
ra u¤rat›lmamas› amac›ylad›r.84

VIII- KOVUfiTURMA VE YAPTIRIM
Kanunda mala zarar verme suçunun basit hali flikayete ba¤l› tutul-

mufltur. Buna göre mala zarar vermenin basit halinde fail ancak ma¤du-
run flikayeti üzerine cezaland›r›l›r. Nitelikli zarar vermede ise kovuflturma
resen yap›l›r. E¤er yukar›da belirtti¤im “Cezada ‹ndirim Yap›lmas›n› Ge-
rektiren fiahsî Sebepler” söz konusu ise suç nitelikli halin kapsam›na gi-
recek flekilde ifllense bile yine de ma¤durun flikayeti aranacakt›r.

Suçun basit halinin kanunda öngörülen yapt›r›m› dört aydan üç y›la
kadar hapis veya adlî para cezas› olarak belirtilmifltir. 765 Say›l› Kanun-
dan farkl› olarak cezan›n alt s›n›r› bir y›ldan dört aya düflürülmüfl, ayr›ca
para cezas› ek bir ceza olmaktan ç›kar›lm›fl ve hapis cezas›na seçenek ola-
rak düzenlenmifltir. Mala zarar verme suçuna iliflkin hükme kirletme fiili-
nin de eklenmifl olmas› gözönünde bulunduruldu¤unda verilecek hapis
cezas›n›n alt s›n›r›n›n düflürülmesi ve hatta hapis cezas›na seçenek olarak
adli para cezas›n›n verilebilece¤inin öngörülmesi do¤ru olmufltur. Suçun
nitelikli halleri düzenleyen 152. maddenin 1. f›kras›n›n kapsam›na girecek
flekilde ifllenmesi halinde fail hakk›nda bir y›ldan alt› y›la kadar hapis ce-
zas›na hükmolunur. Suçun ayn› hükmün ikinci f›kras›nda belirtilen flekil-
de ifllenmesi durumunda ise verilecek ceza yar› oranda artt›r›l›r.

IX- DÜZENLEMEN‹N KR‹M‹NOLOJ‹K YÖNDEN 
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Mala zarar verme suçunda faillerin saikleri çok çeflitli olabilir. Ma¤-
dura büyük ekonomik zarar verme saikiyle hareket edilebilece¤i ve çok
de¤erli mallara zarar verilebilece¤i veya siyasi bir kargafla ortam›nda ma-
lik gözetilmeden büyük çapta zararlar verilebilece¤i gibi basit bir k›zg›n-
l›k neticesinde nispeten daha az de¤erli bir fleye de zarar verilmifl oluna-
bilir. Bu nedenle kriminolojik aç›dan mala zarar verme fiilleri hakk›nda
genellemeler yapmak zordur. Bunun yan›nda faillerin tehlike dereceleri
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ve norma bak›fllar› di¤er bir de¤iflle normatif düzenle iliflkileri birbirinden
oldukça farkl› olabilir. Bütün bunlar göz önünde bulunduruldu¤unda
mala zarar verme suçunu iflleyecek fail tipleri çok genifl bir yelpaze olufl-
turur. Bu da faillerin hepsine ayn› muamele yap›lmas›n›n suçun niteli¤i
ile ba¤daflmamas› ve baflta suçlunun ›slah› olmak üzere amaçlanan he-
deflere var›lamamas› sonucunu do¤urur. Cezan›n genel önleme ve özel
önleme fonksiyonlar› dikkate al›nd›¤›nda bu tip suçlarda cezan›n birey-
selleflmesi iflleminin daha sa¤l›kl› yap›labilmesi için, baflta cezaland›rma-
da eylemin tehlikesiyle orant›l›l›k, suçta ve cezada belirlilik85 ve hukuk
devleti86 olmak üzere ceza hukukunun genel ilkelerinin çizdi¤i s›n›rlar
içinde kalmak kayd›yla hakime nispeten daha genifl bir hareket alan› b›-
rak›lmal›d›r. Yeni ceza kanunundaki düzenlemede mala zarar verme su-
çunun alt ve üst s›n›rlar› aras›ndaki önemli bir fark olmas› bu aç›dan ol-
dukça olumlu bir düzenlemedir. Bu sayede hakim TCK m. 61’deki genel
hüküm çerçevesinde daha sa¤l›kl› bir ceza baflka bir ifadeyle “›slah pla-
n›” belirleyebilecektir. Ayn› durum kendini hemen hemen ayn› oranda su-
çun nitelikli hallerinin düzenlenmesinde de göstermifltir. Yine suçun ba-
sit halinde hapis cezas›na alternatif olarak adli para cezas›na hükmedile-
bilece¤inin öngörülmüfl olmas› bu hareket alan›n› failin lehine olarak da-
ha da geniflletmifltir.

151. maddenin ikinci f›kras›nda baz› ifllenifl biçimlerinin daha a¤›r
yapt›r›ma tutulmas› bu araçlar›n y›k›c›l›k gücü ve özellikle nükleer silah-
lar göz önünde bulunduruldu¤unda zarar›n süreklileflmesi tehlikesi dik-
kate al›nd›¤›nda do¤ru bir düzenleme olmufltur. Ancak yukar›da da belir-
tildi¤i gibi nükleer zararlarla ilgili olarak etkin piflmanl›k hükümlerinin
uygulanmas› hususunda zarar›n nas›l giderilebilece¤i belirsizdir. Zira
nükleer zararlarda ço¤u zaman zarar›n tam olarak giderilmesi imkans›z-
d›r. Ayn› hükmün ilk f›kras›nda suçun grev veya lokavt hâllerinde iflve-
renlerin veya iflçilerin veya iflveren veya iflçi sendika veya konfederasyon-
lar›n›n maliki oldu¤u veya kullan›m›nda olan bina, tesis veya eflya hak-
k›nda ifllenmesinin a¤›rlaflt›r›c› neden olarak öngörülmüfl olmas› grev ve
lokavt hakk›n›n kullan›lmas›n›n önlenmesini sa¤lamak amac›yla giriflilen
fliddet eylemlerinde mala zarar verilmesinin siyasi ve sosyal anlamda
meydana getirece¤i infialin derecesi göz önünde bulunduruldu¤unda isa-
betli olmufltur. Ayn› fley daha zay›f olarak, siyasi partilerin maliki olduk-
lar› veya bunlar›n kullan›m›nda olan eflya hakk›nda ifllenen mala zarar
verme eylemlerinin nitelikli hal kapsam›na al›nmas› için de söylenebilir.  

SONUÇ

Mala zarar verme suçuyla korunan mülkiyet hakk› bu gün art›k he-
men hemen her devlette kabul edilmifl modern bat› demokrasilerinde
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anayasal hak olarak yerini alm›flt›r. Bu hakk›n en etkin bir flekilde ko-
runmas› kanun koyucular›n özellikle de deyim yerindeyse iflin mutfa¤›n-
da emek harcayan hukukçular›n sorumlulu¤undad›r. Bu kapsamda be-
lirtmek gerekir ki yeni TCK’da esas itibariyle 765 Say›l› Kanunun benim-
sedi¤i sistem kabul edilmifl ama hem biçimsel olarak hem de içeri¤e ilifl-
kin olarak bir ço¤u olumlu de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Bununla birlikte hü-
kümlerin elefltirilen baz› noktalar› da bulunmaktad›r. Ancak herhalde ka-
nunlar kadar bunlar›n uygulanmas› da önemlidir. ‹sabetli ve do¤ru bir
hüküm yarg›çlar›n elinde problemli bir husus haline gelebilece¤i gibi,
esas›nda hatal› bir hüküm de yine yarg›çlar›n elinde modern hukuk aç›-
s›ndan kendisinden vazgeçilemeyecek bir ilkeyi do¤urabilir. Buna iliflkin
uygulaman›n neler getirece¤ini hep birlikte görece¤iz.
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4054 SAYILI REKABET‹N KORUNMASI
HAKKINDA YASANIN GEREKÇELER‹ IfiI⁄INDA

REKABET HUKUKUNDA AKT‹F HUSUMET

Av. Gaye BUM‹N Av. Ender VARLIK Av. Ünal SOMUNCUO⁄LU

I. G‹R‹fi
Rekabet hukukunda aktif husumet kavram›, rekabetin yasaya ayk›r›

bir biçimde ihlali halinde kimlerin, rekabeti ihlal edene karfl› yasan›n ön-
gördü¤ü davalar› açma yetkisine sahip oldu¤unu gösteren bir kavramd›r.
Yasan›n 1. maddesine göre, mal ve hizmet piyasalar›ndaki rekabeti engel-
leyici, bozucu ve k›s›tlay›c› anlaflma, karar ve uygulamalarla, piyasaya
hakim olan teflebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalar› gibi fi-
iller rekabetin ihlali olarak kabul edilir. Yasan›n en ziyade üzerinde dur-
du¤u ve gerek ö¤reti ve gerekse uygulaman›n en ziyade tart›flmaya açt›¤›
kavram ise, HAK‹M DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI kavram›d›r. HA-
K‹M DURUM kavram› yasan›n 3. maddesinde flu flekilde ifade edilmekte-
dir: Belirli bir piyasadaki bir veya birden ziyade teflebbüsün, rakipleri ve
müflterilerinden ba¤›ms›z hareket ederek fiyat, arz, üretim ve da¤›t›m
miktar› gibi ekonomik parametreleri belirleme gücü, hakim durumu orta-
ya koyar. Hakim durumun kötüye kullan›lmas›, yasan›n 6. maddesinde,
(... bir veya birden fazla teflebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümün-
de bir mal veya hizmet piyasas›ndaki hakim durumunu tek bafl›na yahut
baflkalar› ile yapaca¤› anlaflmalar ya da birlikte davran›fllarla kötüye kul-
lanmak...) fleklinde genel bir ifade bulmufl ve ayn› maddenin müteakip
bentlerinde ise befl ayr› hal, hakim durumun kötüye kullan›lmas› olarak
örnek verilmifltir. ‹lavesi muvaf›kt›r ki, maddede zikredilen örnekler, KI-
SITLAYICI OLMAYIP, SADECE YASA KOYUCUNUN ÖRNEK GÖSTERD‹⁄‹
HALLERD‹R. Yoksa bu hallerin d›fl›nda da, maddenin kapsam›na girebi-
lecek say›s›z örnekler oluflabilir ve yasada belirlenmifl olmasa da, yasada
belirtilen yapt›r›mlarla karfl›laflabilir.

Özellikle yerli ö¤retide, rekabetin ihlali kavram›, borçlar yasas›n›n
haks›z fiil kavram› ile telif edilmeye çal›fl›lmakta ve rekabet hukukunun
son derece genifl alan›, haks›z fiil kavram›n›n dar alan›na s›¤d›r›lmaya
çal›fl›lmaktad›r. Biz bu çaban›n yanl›fl oldu¤unu düflünüyor ve yasan›n



gerek GENEL GEREKÇES‹ ve gerekse MADDE GEREKÇELER‹NE müra-
caat ederek, fikrimizi pekifltirmek istiyoruz. Bunu yaparken, gerekçelerin
ilgili bölümlerinden aynen al›nt›lar yaparak sonuca ulaflmay› düflünüyo-
ruz.

II. YASANIN GENEL GEREKÇES‹
Yasan›n gerekçelerinden söz ederken, bu gerekçeleri bütünü ile de¤il,

konumuzla ilgili gördü¤ümüz k›s›mlar› bu yaz›m›za aktaraca¤›z.

(... Temel yap› ve unsurlar› itibariyle bugün ülkemizde var olan ekono-
mik sistem, piyasa ya da pazar ekonomisidir. En genel anlam› ile piyasa
ekonomisi, ekonominin merkezi bir karar biriminin yönlendirmesine b›rak›l-
mad›¤›, bilakis piyasa dinamiklerine dayal› olarak yönlendirildi¤i bir eko-
nomik düzeni ifade etmektedir... Piyasa ekonomilerinde iflbirli¤inin sa¤lan-
mas› ve korunmas› için uygulanan ekonomik politikan›n temel merkezi RE-
KABETT‹R. Baflka bir deyiflle rekabet, ancak piyasa ekonomisi ile bir var-
l›¤a sahiptir ve piyasa ekonomisinin ifllerli¤i, sa¤l›kl› bir rekabet ortam›n›n
mevcudiyetine ba¤l›d›r... Rekabet, firmalar› verimli olmaya, kaliteli ve dü-
flük bedelle daha fazla ürün ve hizmet sunmaya yönelten çok önemli bir
süreçtir... Rekabet ancak belirli bir tak›m flartlar›n varl›¤› halinde gerçekle-
flebilmektedir. Rekabet, piyasa ekonomisinin ifllerli¤ini sa¤layan araç du-
rumundaki bir süreç oldu¤u için, rekabeti oluflturacak flartlar›n bulunma-
mas› durumunda, piyasa ekonomisinin sa¤l›kl› bir flekilde ifllemesi de söz
konusu olamamaktad›r... Rekabetin var olabilmesi için piyasa yap›lar›n›n
ald›¤› flekil önemlidir. P‹YASALARIN, YEN‹ G‹RECEKLERE AÇIK TUTULMA-
SINI SA⁄LAYACAK YAPIDA OLMASI ESASTIR. Girifl engellerinin oldu¤u pi-
yasalarda, rekabetin iflleyifl dinami¤i azalma gösterir. Böylece piyasalar-
daki yo¤unlaflma e¤ilimi artarak, rekabetin s›n›rlanmas›na neden olur...
Bu konudaki hukuki düzenlemeler, rekabet özgürlü¤ü alanlar›n›n belirlene-
rek teflebbüslere Efi‹T ve SERBEST B‹R fiEK‹LDE REKABET EDEB‹LME
FIRSATINI VERMEK AMACIYLA VAZED‹LMEKTED‹R. Rekabet hakk›n›n kö-
tüye kullan›lmas›, bazen iktisadi rekabetin dürüstlük kurallar›na ayk›r›
olan aldat›c› davran›fl ve baflka araçlarla kötüye kullan›lmas› biçiminde
olabilece¤i gibi, belirli mal veya hizmetler aç›s›ndan, bunlar›n sa¤lanmas›,
üretimi, da¤›t›m› veya fiyatlar› etkilemek amac›yla rekabetin k›s›tlanmas›-
na yönelik anlaflma ve kararlar ya da PAZARDAK‹ HAK‹M DURUMUN KÖ-
TÜYE KULLANILMASI ‹LE DE SÖZ KONUSU OLAB‹L‹R... Tüm hukuk sis-
temlerinde genel kabul görmüfl temel amaçlar, rekabet sürecinin veya ser-
best rekabetin muhafazas› ya da etkin rekabetin korunmas› fleklinde ifade
edilmektedir. Böylelikle, rekabetin korunmas› ile ticaret serbestisi ve paza-
ra girifl özgürlü¤ü sa¤lanm›fl olmaktad›r... Rekabet sürecinin korunmas› ile,
ülke kaynaklar›n›n halk›n taleplerine göre da¤›t›m› sa¤lan›rken, artan eko-
nomik verimlilikle birlikte, GENEL REFAHA OLUMLU KATKILAR DA SA⁄-
LANMIfi OLACAKTIR... Rekabet düzeni ile, yukar›da belirtilen amaçlar›n
yan›nda ikincil amaçlara ulaflmak da hedeflenmektedir. Her fleyden önce

178 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008



rekabet düzeni, PAZARA G‹R‹fi ENGELLER‹N‹ ORTADAN KALDIRARAK KÜ-
ÇÜK ‹fiLETMELER‹N KORUNMASINA YARDIMCI OLMAKTADIR... Öte yan-
dan rekabet düzeni piyasada do¤ruluk ve dürüstlü¤ün de yayg›nlaflmas›-
na katk›da bulunmaktad›r. Rekabet Kanunu ile ÇÖZÜMLENMES‹ BEKLE-
NEN D‹⁄ER ÖNEML‹ HUSUS DA ÜLKEDE G‹R‹fi‹MC‹ RUHUN YEN‹DEN
CANLANDIRILMASIDIR. Rekabet kanunlar›n›n bulunmad›¤› piyasalarda,
P‹YASAYA G‹R‹fi ENGELLER‹ YARATILARAK, YEN‹ G‹RECEKLER‹N EN-
GELLENMES‹ OLDUKÇA YAYGIN B‹R DURUMDUR... REKABET‹ TAC‹RLER
ARASINDA B‹R YARIfiMA HAL‹ OLARAK KABUL EDEN GÖRÜfiLER GÜNÜ-
MÜZDE GEÇERL‹L‹⁄‹N‹ Y‹T‹RM‹fiT‹R... Haz›rlanm›fl olan bu Rekabet Kanu-
nu ile P‹YASAYA YEN‹ G‹R‹fiLER, MEVCUT G‹R‹fi ENGELLER‹N‹N KALDI-
RILMASI SURET‹ ‹LE KOLAYLAfiTIRILMAKTA, BAfiARISIZLIK R‹SK‹, HE-
SAPLANAB‹L‹R HALE GET‹R‹LMEKTE VE HALKIN BUNDAN AZAM‹ YARAR
SA⁄LAMASI AMAÇLANMAKTADIR... Anayasan›n 167. maddesi, DEVLET
PARA, KRED‹, SERMAYE, MAL VE H‹ZMET P‹YASALARININ SA⁄LIKLI VE
DÜZENL‹ ‹fiLEMELER‹N‹ SA⁄LAYICI, GEL‹fiT‹R‹C‹ TEDB‹RLER‹ ALIR, P‹-
YASALARDA F‹‹L‹ VEYA ANLAfiMA SONUCU DO⁄ACAK TEKELLEfiME VE
KARTELLEfiMEY‹ ÖNLER HÜKMÜNÜ VAZETMEKTED‹R. Bu nedenlerle,
sa¤l›kl› piyasalar›n oluflmas›, G‹R‹fi‹MC‹LER‹N ÖZEND‹R‹LMES‹, s›n›rl› ül-
ke kaynaklar›n›n etkin da¤›l›m› ve bunlar›n verimli bir flekilde kullan›m›n›
teminen anayasal bir direktif olarak zorunlu bulunan ve ekonomik yaflam›-
m›zda yeni bir dönem bafllataca¤›n› umdu¤umuz Rekabetin Korunmas›
Hakk›nda Kanun haz›rlanm›flt›r...)

‹flte konumuzla ilgili bölümlerinden aynen al›nt› yapt›¤›m›z Rekabet
Yasas›’n›n genel gerekçesi, naçizane görüfllerimizin temel kayna¤›n› olufl-
turmaktad›r.

Bu yasa, devletin ekonomik politikas›n›n tesis ve korunmas› için çok
önemli bir araç teflkil etmektedir.

Bu yasa kayna¤›n›, Anayasa’n›n 167. maddesinden almakta ve yasa-
da sözü edilen hak ve mükellefiyetler, anayasal bir direktifin ürün ve so-
nuçlar›n› teflkil etmektedir.

Bu yasa, ülke ekonomisinin korunmas›, geliflmesi ve ülke insanlar›-
n›n refah›n›n sa¤lanmas› için, uygulanmas› kaç›n›lmaz hükümler ihtiva
etmektedir.

En önemlisi bu yasa, piyasaya girifl engellerinin ortadan kald›r›lma-
s›, rekabet ruhunun canland›r›lmas› ve hakim durumdaki teflebbüslerin
kontrol alt›nda tutularak, rekabeti önleyici fiillerinin engellenmesi ama-
c›yla düzenlenmifltir.

Buna göre piyasa girifl engellerinin kald›r›lmas› ve piyasaya giriflin
özendirilmesi için gerekli en önemli faktör nedir? Hiç flüphesiz, piyasaya
yeni girecek teflebbüs, teflebbür birli¤i ve yasa kapsam›ndaki di¤er varl›k-
lar›n, bu yasada tan›nan tüm haklardan istisnas›z ve azami flekilde fay-
dalanabilmeleridir. Bir baflka deyiflle, bu yasa kapsam›ndaki hak sahip-
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lerinin adedi ne kadar fazla olursa, piyasaya girme e¤ilimi o kadar arta-
cak ve çok adette hak sahiplerinin hakim durumdaki teflebbüsleri dene-
tim alt›nda tutma olanaklar› o ölçüde artacakt›r. ‹flte yasa bunu sa¤la-
mak istemifl ve bu nedenle de, hak sahipleri konusunda herhangi bir k›-
s›tlama getirmemifltir.

Gerçekten, Borçlar Yasas›’n›n haks›z fiil hükümleri, gerek zarar gö-
ren ve gerekse zarar ve tazminat konular›nda k›s›tlay›c› hükümler tafl›r-
ken, Rekabet Yasas› bu k›s›tlamalardan kesinlikle ve bilinçli olarak ka-
ç›nm›flt›r. Haks›z fiil hükümleri, dolayl› zarar görenleri kural olarak do¤-
rudan ma¤dur ve dolay›syla tazminat alacakl›s› olarak kabul etmez iken,
Rekabet Yasas› bu konuda Boçlar Yasas›’ndan hiçbir flekilde esinlememifl
ve zarar gören ma¤dur kavram›n› çok genifl tutmufltur.

Keza, haks›z fiil hükümlerine göre, ma¤dur kural olarak, gördü¤ü fii-
li zarar nisbetinde tazminata hak kazan›rken, rekabetin ihlalinden zarar
görenlerin tazminat haklar› böyle bir k›s›tlamaya tabi tutulmam›flt›r.

III. 4054 SAYILI YASANIN 57. MADDES‹ HÜKMÜ ‹LE 
MADDE GEREKÇES‹

Yasan›n 57. maddesi aynen (…Her kim bu kanuna ayk›r› olan eylem,
karar, sözleflme veya anlaflma ile rekabeti engeller, bozar ya da k›s›tlarsa,
yahut belirli bir mal veya hizmet piyasas›ndaki hakim durumunu kötüye
kullan›rsa, bundan zarar görenlerin her türlü zarar›n› tazmine mecburdur.
Zarar›n oluflmas› birden fazla kiflinin   davran›fllar›   sonucu   ortaya   ç›k-
m›fl   ise,   bunlar   zarardan   müteselsilen sorumludur). Yasan›n madde
gerekçesi ise aynen flöyledir: (…Maddede, rekabetin bozulmas› nedeni ile
bundan zarar gören teflebbüs niteli¤indeki veya bu nitelikte olmayan ger-
çek veya tüzel kiflilerin, zarar veren taraflardan bu zarar›n giderimini iste-
yebilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r…)

Madde metninde, rekabetin bozulmas› nedeni ile ZARAR GÖREN-
LER’den söz edilmekte ve ZARAR GÖRENLER kavram›na hiçbir
s›n›rlamac› getirilmemektedir. Madde gerekçesi metninde ise, sadece TE-
fiEBBÜSLER de¤il, TEfiEBBÜS N‹TEL‹⁄‹ TAfiIMASALAR B‹LE, ZARAR
GÖREN TÜM HAK‹K‹ VE HÜKM‹ fiAHISLARDAN söz edilmektedir. Yani,
ne yasa maddesi ve ne de gerekçe metinleri, ZARAR GÖREN KAVRAMINA
hiçbir k›s›tlama getirmeden son derece genifl bir MA⁄DUR K‹TLES‹ olufl-
turmufllard›r. Bu niteli¤iyle Rekabet Yasas› Borçlar Yasas›ndan ayr›lmak-
tad›r. Buradaki TEfiEBBÜS kavram›na, TEfiEBBÜS B‹RL‹⁄‹ içindeki OR-
TAK TEfiEBBÜSLER de kesinlikle dahildir. Keza burada oluflturulan
ma¤dur kitlesi içerisinde, do¤rudan zarar görme kavram›na da hiçbir su-
retle yer verilmedi¤i gibi, madde gerekçesinde sözü edilen, HAK‹K‹ ve
HÜKM‹ fiAHISLAR denilirken, asl›nda do¤rudan zarar görmeyen bir ma¤-
dur kesiminden söz edilmek istenmifltir. Filhahika, hakim durumdaki te-
flebbüs, kural olarak, rekabeti ihlal eden fiili, piyasaya giren bir baflka te-
flebbüs veya teflebbüs birli¤ine karfl› ifller. Buna mukabil, bu fiilin do¤ru-
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dan muhatab› olmayan hakiki ve hükmi flah›slar›n da dava haklar› bu-
lunmaktad›r. Bir baflka deyiflle, 58. maddede zikredildi¤i veçhile, do¤ru-
dan ma¤durlar, piyasadaki RAK‹P TEfiEBBÜSLERD‹R. Piyasaya henüz
girmemifl veya bir TEfiEBBÜS B‹RL‹⁄‹ bünyesinde girmifl olan teflebbüs-
lerin veya hukuki veya hükmi flah›slar›n rakip teflebbüs olarak adland›-
r›lmalar› mümkün de¤ildir. Ancak bunlar›n dahi, hakim durumdaki te-
flebbüslerce zarar u¤rat›lm›fl olmalar› halinde, rakip olmad›klar› halde,
zarar›n giderimini talep edebilecekleri aç›kt›r.

Rakabet Yasas›’n›n Borçlar Yasas›’n›n haks›z fiil hükümlerinden ayr›l-
d›¤› yegane nokta, oluflturulan genifl ma¤dur kitlesinden de ibaret de¤il-
dir. Gerçekten yasan›n 58. maddesinin 2. cümlesinde, REKABET‹N SINIR-
LANMASINDAN ETK‹LENEN RAK‹P TEfiEBBÜSLER, BÜTÜN ZARARLARI-
NIN TAZM‹N‹N‹ REKABET‹ SINIRLAYAN TEfiEBBÜSLERDEN ‹STEYEB‹-
L‹RLER. ZARARIN BEL‹RLENMES‹NDE, ZARAR GÖREN TEfiEBBÜSLE-
R‹N ELDE ETMEY‹ UMDUKLARI BÜTÜN KARLAR, GEÇM‹fi YILLARA A‹T
B‹LANÇOLAR DA D‹KKATE ALINARAK HESAPLANIR. ORTAYA ÇIKAN ZA-
RAR, TARAFLARIN ANLAfiMASI, YA DA KARARI VEYA A⁄IR ‹HMAL‹N OL-
DU⁄U HALLERDEN KAYNAKLANMAKTA ‹SE, HAK‹M, ZARAR GÖRENLE-
R‹N TALEB‹ ÜZER‹NE, U⁄RANILAN MADD‹ ZARARIN YA DA ZARARA NE-
DEN OLANLARIN ELDE ETT‹⁄‹ VEYA ELDE ETMES‹ MUHTEMEL OLAN
KARLARIN ÜÇ KATI ORANINDA TAZM‹NATA HÜKMEDEB‹L‹R. Görülüyor
ki, tazminat›n miktar›nda da Rekabet Yasas›, Borçlar Yasas›’ndan tümüy-
le ayr›lmaktad›r. Haks›z fiil ma¤duru, kural olarak, zarar›n›n miktar›n› is-
patlamak ve bu zararla k›s›tl› bir tazminat istemek hakk›na sahip iken,
Rekabet Yasas› ma¤durlar› için, ne zarar›n isbatlanmas› ve ne de bu za-
rarlar kadar tazminat hakk›n›n do¤mas› söz konusudur. Rekabetin ihlali
ma¤duru, zarar›n›n çok üzerinde tazminat isteyebilir.

Keza, haks›z fiilde, zarar›n varl›¤›n› ve hukuka ayk›r›l›¤›n›, ma¤dur is-
patla yükümlü iken ve bunun için, çok aç›k deliller sunmak mükellefiye-
tinde iken, rekabet ihlali ma¤duru, 59. maddede belirlenen EMARELER‹
mahkemelere sunmakla, ispat yükümünü yerine getirmifl olur ve bu afla-
madan itibaren, rekabeti ihlal fiilinin failleri, uyumlu eylem içinde bulun-
mad›klar›n› kendileri kan›tlamak zorundad›rlar. Yani ispat yükü Rekabet
Yasas›’ nda baz› hallerde yer de¤ifltirmekte ve Borçlar Yasas› prensiple-
rinden bu noktada da ayr›lmaktad›r.

IV. SONUÇ
Görüldü¤ü gibi, Rekabet Yasas›’n›n çok genifl kapsaml› olan ve çok

genifl bir alana yay›lan hükümlerini, Borçlar Yasas›’n›n haks›z rekabet
hükümleri ile telif etmek mümkün de¤ildir ve bu hükümleri haks›z fiil
hükümlerinin dar kal›plar›na s›¤d›rmak imkans›zd›r. Rekabetin ihlalin-
den do¤an zararlara, sadece do¤rudan zararlar de¤il, yans›ma zararlar
(dommage reflechi) da dahildir. Zarar giderimini talep hakk›na sahip
olanlar ise, sadece, do¤rudan zarar görenler de¤il, dolayl› olarak zarar gö-
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renler de bu hakk› kullanma hak ve yetkisine sahiptirler. Hatta sokakta-
ki adam, bir baflka deyiflle tüketici dahi bu kapsama dahildir. Yasada bu-
nu k›s›tlay›c› bir hüküm bulunmad›¤› gibi, yasan›n gerekçeleri de, bu gö-
rüflümüzü aç›kça teyid etmektedir. Çünkü, yasa koyucu, serbest rekabe-
tin korunmas›n› devletçe seçilen ekonomik politikan›n itici gücü olarak
kabul etmifl ve bunun sa¤lanabilmesi için, yasan›n bu yolda (CAYDIRICI
HÜKÜMLER) tafl›mas›n› istemifltir. Bunun yolu da, hakim durumdaki te-
flebbüslerin, azami adette genifl bir kitle taraf›ndan denetim ve hatta ta-
biri caiz ise tehdit alt›nda tutulmas›ndan geçmektedir.
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KARAR DERLEMES‹
Derleyen: Av. ‹smail Gömlekli
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/15092 K: 2007/3442 T: 12.03.2007

‹fi HUKUKU • ÖLÜM S‹GORTASINDAN MAAfi BA⁄LANMASI 
• ‹K‹ SOSYAL GÜVENL‹K KURUMUNDAN ÖLÜM MAAfiI ALINMASI

(1479 say›l› BA⁄ KUR Y m 45)

Özet: Daval›n›n nüfus kay›t örne¤inde
belirtilen Emekli Sand›¤›ndan ald›¤› ayl›¤›n
niteli¤i ve miktar› araflt›r›lmak suretiyle 1985
y›l›nda vefat eden eflinden ald›¤› ölüm ayl›¤›-
n›n geçimine yetecek miktarda olup olmad›¤›
araflt›r›larak yetecek miktarda oldu¤u kana-
atine var›ld›¤› takdirde, davac› kurumun, da-
val›n›n o¤lunun sigortas›ndan 01.09.1990
tarihinden itibaren ba¤lanan ölüm ayl›¤›n›n,
4956 Say›l› Yasan›n yürürlük tarihi olan
01.09.2003 tarihine kadar olan dönem için
istirdada hakk› oldu¤u, 01.09.2003 tarihin-
den sonra ise, yap›lan de¤ifliklik uyar›nca,
istirdada hakk› bulunmayaca¤› kabul
edilmelidir.

Davac›, fazlaya dair haklar› sakl› kalmak kayd›yla 10.173.26 YTL'nin
yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in k›smen kabulüne karar
vermifltir.

Hükmün, davac› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Taraflar aras›ndaki uyuflmazl›k; eflinden ölüm ayl›¤› alan daval›ya o¤-
lunun ölümü nedeniyle Ba¤-Kur üyesi olan o¤lundan da ölüm ayl›¤› ba¤-
lanmas›n›n mümkün olup olmad›¤› noktas›nda toplanmaktad›r.

Ba¤-Kur Kanununun ana ve babaya tahsis yap›lmas›n› içeren 45.
maddesinin 4956 Say›l› Yasa ile de¤iflikli¤inden önceki (d) bendi,"... geçi-
minin sigortal› taraf›ndan sa¤land›¤› belgelenen ana ve babas›na ..." flek-
linde olup, de¤ifliklikten sonra ise, "sigortal›n›n bu Kanun ile di¤er sosyal
güvenlik kanunlar› kapsam›nda çal›flmayan, bu kanunlar kapsam›ndaki
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çal›flmalar›ndan dolay› gelir veya ayl›k almayan ana ve babas›na" ayl›k
ba¤lan›r fleklinde de¤ifltirilmifltir.

Mahkemece yap›lacak ifl; daval›n›n nüfus kay›t örne¤inde belirtilen
Emekli Sand›¤›ndan ald›¤› ayl›¤›n niteli¤i ve miktar› araflt›r›lmak suretiy-
le 1985 y›l›nda vefat eden eflinden ald›¤› ölüm ayl›¤›n›n geçimine yetecek
miktarda olup olmad›¤› araflt›r›larak, yetecek miktarda oldu¤u kanaatine
var›ld›¤› takdirde davac› kurumun, daval›n›n o¤lunun sigortas›ndan do-
lay› 01.09.1990 tarihinden itibaren ba¤lanan ölüm ayl›¤›n›n, 4956 Say›l›
Yasan›n yürürlük tarihi olan 01.09.2003 tarihine kadar olan dönem için
istirdada hakk› oldu¤u, 01.09.2003 tarihinden sonra ise, yap›lan de¤iflik-
lik uyar›nca, istirdada hakk› bulunmayaca¤›ndan, bu esaslar çerçevesin-
de inceleme yap›larak karar vermek gerekirken yaz›l› flekilde hüküm ku-
rulmas› isabetsizdir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaks›z›n
eksik inceleme ve yan›lg›l› de¤erlendirme sonucunda yaz›l› flekilde hü-
küm kurulmas› usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O halde, davac› vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, 12.03.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.



YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/1352 K: 2007/2668 T: 27.02.2007

‹fi HUKU • ÖZEL E⁄‹T‹M KURUMUNDAN ALINAN E⁄‹T‹M
H‹ZMET‹ KARfiILI⁄ININ SSK’CA ÖDENMES‹

(506 SY  m  Ek 37)

Özet: 506 Say›l› Yasan›n ek 37. madde-
si gere¤ince ödenmesi gereken e¤itim karfl›l›-
¤› yap›lan ödemelerin, sa¤lanan e¤itim hiz-
metine oranla gerçe¤e uygun olup olmad›¤›n›
belirlemek amac›yla, konusunda uzman bilir-
kifli veya kurulundan rapor al›nmas› ve dos-
ya kapsam›ndaki kan›tlar ›fl›¤›nda de¤erlen-
dirilmesiyle sonuca var›lmas› gerekir. 

506 Say›l› Yasan›n Ek 37. maddesi gere¤ince ödenmesi gereken ala-
ca¤›n tahsili davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda; ilâmda yaz›l› neden-
lerle davan›n reddine iliflkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi
taraflar avukatlar›nca istenilmesi ve davac› avukat›nca da duruflma talep
edilmesi üzerine, dosya incelenerek, iflin duruflmaya tâbi oldu¤u anlafl›l-
m›fl ve duruflma için 27.02.2007 Sal› günü tayin edilerek taraflara ça¤r›
ka¤›d› gönderilmifltir. Duruflma günü davac› ad›na vekili ile karfl› taraf
ad›na vekili geldiler. Duruflmaya baflland›. Haz›r bulunan Avukatlar›n
sözlü aç›klamalar› dinlendikten sonra duruflmaya son verilerek ayn› gün-
de Tetkik Hâkimi taraf›ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar
okunduktan sonra iflin gere¤i düflünüldü ve afla¤›daki karar tesbit edildi.

1-Dosyadaki yaz›lara, toplanan delillere ve hükmün dayand›¤› gerek-
tirici sebeplere göre, daval› vekilinin tüm, davac› vekilinin sair temyiz iti-
razlar›n›n reddi gerekir.

2-Özürlü çocuklar›n, tedavi, e¤itim ve rehabilitasyonuna iliflkin üc-
retlendirme ölçütlerinde, 2001 y›l› ve sonras›ndaki Bütçe Uygulama Tali-
matlar›nda de¤iflikli¤e gidilmesi nedeniyle, 506 Say›l› Yasan›n Ek 37.
maddesi uyar›nca yap›lacak ödemelerde de, bu düzenlemelerin gözetilme-
si gere¤inin ortaya ç›kmas› üzerine, konuya iliflkin olarak yay›nlanan
31.12.2002 tarihli Genel Yaz› içeri¤inde; "Grup ve/veya bireysel e¤itim ve
rehabilitasyon hizmeti alacak özürlü çocuk say›s›n›n, bu e¤itimi verebilecek
uzman personel say›s› ile orant›l› olmas› ve gerekli say›da uzman personel
çal›flt›r›lmadan verildi¤i beyan edilen e¤itim karfl›l›¤›nda ödeme yap›lmas›-
n› engellemek amac›yla, gerek Ayl›k Bireysellefltirilmifl E¤itim, Çal›flma ve
Rehabilitasyon Plan›, gerekse faturalarda verildi¤i beyan edilen bireysel
e¤itim ve rehabilitasyon seans say›s› ile bu e¤itimi verebilecek uzman per-
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sonel say›s›n›n, SHÇEK Genel Müdürlü¤ü ile Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n yu-
karda aç›klanan yaz›s›nda belirtilen esaslara göre kontrolü yap›lacakt›r.

Di¤er taraftan, özür say›s› dikkate al›nmaks›z›n, grup ve bireysel e¤i-
tim esas al›narak ödeme yap›lmaya bafllan›ld›¤› 1.1.2001 tarihinden buya-
na yap›lan ödemeler, yukarda belirtilen ve iliflikte örneklenen esaslara gö-
re kontrol edilecek, varsa yap›lan fazla ödemelerin tahsili cihetine gidile-
cektir." Düzenlemesine yer verilmifl; an›lan genel yaz›da belirtilen ilkeler
›fl›¤›nda yap›lan inceleme sonucu düzenlenen 03.10.2003 tarihli sigorta
müfettifli raporuyla, 2001 y›l› fiubat ay›ndan bafllamak üzere ö¤renci ve
e¤itici say›s› ile personelin çal›flma gün say›s›na göre fazla ödendi¤i sonu-
cuna var›lan miktar›n istirdad› yoluna gidilmifl olup; Kurum taraf›ndan
yersiz ödeme olarak nitelenip geri al›nan mebla¤›n yasal faiziyle tahsiline
yönelik davan›n yarg›lamas› sürecinde al›narak hükme dayanak yap›lan
bilirkifli raporu da, müfettifl raporu ve genel yaz›daki ölçütlerden hareket-
le sonuca varm›flt›r.

Kurumun, geçmifle dönük ödemeleri yeni düzenlemeler ›fl›¤›nda de-
netleme ve "1.1.2001 tarihinden itibaren yap›lan ödemelerin kontrol edile-
rek varsa yap›lan fazla ödemelerin..." tahsili uygulamas›na dayanak olufl-
turan geçmifle yönelik düzenleme, "...ihdas edilen yeni usulün ifllem tari-
hinden itibaren hüküm ifade etmesi gerekmesine karfl›n, geriye dönük ola-
rak hüküm ifade edece¤inin..." öngörülmesi nedeniyle hukuka uygun bu-
lunmad›¤›ndan, Dan›fltay 10. Dairesince iptal edilmifl olup, salt an›lan
düzenlemeden hareketle uyuflmazl›¤›n çözüme kavuflturulmas› olana¤›
bulunmamaktad›r. Ancak, düzenlemenin iptaline iliflkin karar gerekçe-
sinde de belirtildi¤i üzere, Kurumun, yasadan kaynaklanan genel dene-
tim yetkisine dayal› olarak yapt›¤› incelemeler sonucunda, e¤itim verilme-
di¤i halde verilmifl gibi gösterildi¤i veya verilen e¤itim seans›na oranla faz-
la gösterildi¤i için, yersiz ödeme yap›ld›¤›n› belirlemesi halinde, bu öde-
meleri geri alma konusunda yasal hak ve yetkisinin bulundu¤u çekiflme-
sizdir.

Mahkemece, konuya iliflkin tüm kay›t ve bilgiler topland›ktan sonra,
ödemenin yap›ld›¤› dönemde geçerli mevzuat uyar›nca, davac› kurulufl
taraf›ndan verilen e¤itim karfl›l›¤› yap›lan ödemelerin, sa¤lanan e¤itim
hizmetine oranla gerçe¤e uygun olup olmad›¤›n› belirlemek amac›yla, ko-
nuda uzman bilirkifli veya kurulundan, gerekli karfl›laflt›rma ve hesapla-
malar› içerir flekilde irdeleyen rapor al›nmas› ve an›lan raporun dosya
kapsam›ndaki kan›tlar ›fl›¤›nda derlendirilmesiyle sonuca var›lmas› gere-
¤i üzerinde durulmaks›z›n, eksik inceleme ve yetersiz bilirkifli raporuna
dayal› olarak hüküm kurulmufl olmas›, usul ve yasaya ayk›r› olup bozma
nedenidir.

O halde, davac› vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.
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S0NUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, davac› avukat› yarar›na takdir edilen 500,00 YTL duruflma
avukatl›k paras›n›n daval›ya yükletilmesine, temyiz harc›n›n istek hâlin-
de davac›ya iadesine, 27.02.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/5359 K: 2006/11340 T: 21.09.2006

‹fi HUKUKU •‹fi KAZASININ TESP‹T‹ 
• H‹ZMET SÖZLEfiMES‹-‹ST‹SNA SÖZLEfiMES‹ AYRIMI 

• H‹ZMET SÖZLEfiMES‹YLE ‹LG‹L‹ YAPILACAK UYGULAMALAR
(506 SY m 2, 4, 40, 26; 4817 SY m 8, 77; 818 SY m 53, 313; ‹fl Sa¤. ‹fl

Güv. Tüz. Md. 2 vd.)

Özet: Davac›, ifl kazas› sonucu geçici ifl
göremezlik durumuna giren sigortal›ya yap›-
lan harcama ve ödemeler nedeniyle u¤ran›-
lan kurum zarar›n›n rücuan ödetilmesine ka-
rar verilmesini istemifltir. Mahkeme de dava-
y› reddetmifltir.

Öncelikle 506 Say›l› Kanunun 4. madde-
si kapsam›nda "iflveren" ve varsa " iflveren
vekili" konumunda yer alan kifli/kifliler sap-
tanmal›, daha sonra ifl güvenli¤i ve iflçi sa¤-
l›¤› konular›nda uzman kiflilerden oluflturu-
lacak bilirkifli kurulu arac›l›¤› ile yöntemince
506 Say›l› Kanunun 26, 4857 Say›l› Kanu-
nun 77. ve ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Tüzü-
¤ünün 2 vd. maddelerine uygun olarak ku-
sur incelemesi yapt›r›larak ilgililerin kusur
oran ve aidiyetleri belirlenmeli, davan›n 26.
madde ile birlikte 10. maddeye de dayand›-
¤› dikkate al›narak sonucuna göre karar ve-
rilmelidir. 

Davac›, ifl kazas› sonucu geçici iflgöremezlik durumuna giren sigorta-
l›ya yap›lan harcama ve ödemeler nedeniyle u¤ran›lan Kurum zarar›n›n
rücuan ödetilmesine karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde davan›n reddine karar vermifl-
tir.

Hükmün, davac› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
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zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava, zararland›r›c› sigorta olay› sonucu sigortal›ya yap›lan sosyal si-
gorta yard›mlar› nedeniyle u¤ran›lan Kurum zarar›n›n, 506 Say›l›
Kanunun 10. ve 26. maddelerine dayan›larak daval›dan rücuan tahsili is-
temine iliflkindir. Daval›n›n o¤lu olan dava d›fl› Hüsnü'nün evindeki tadi-
lat ifli konusunda Hüsnü ile kazal›n›n babas›n›n anlaflt›¤›, kazan›n an›-
lan iflin yürütümü s›ras›nda elektrikli spiral motoru ile çal›fl›l›rken ger-
çekleflti¤i, daval› ve Hüsnü taraf›ndan Kuruma sigortal› bildiriminde bu-
lunulmad›¤›, anlafl›lmakta olup, mahkemece kusur incelemesi yapt›r›l-
maks›z›n istemin reddine karar verilmifl ise de, bu kabul dosya içeri¤iyle
uyum göstermemektedir.

506 Say›l› Kanunun 2. maddesinde, bir hizmet akdine dayanarak bir
veya birkaç iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lanlar›n sigortal› say›laca¤› belirtil-
mifltir. An›lan kanun kapsam›nda sigortal› say›lman›n koflullar›; hizmet
akdine göre çal›flma, sözleflmede öngörülen edimin (hizmetin) iflverene ait
ifl yerinde veya ifl yerinden say›lan yerlerde görülmesi, kanunda aç›kça
belirtilen sigortal› say›lmayacak kiflilerden olunmamas›d›r. 4857 say›l› ‹fl
Kanununun 8. maddesinde "ifl sözleflmesi" tan›m›na yer verilmifl ise de,
her iki kanunun amac›, ortaya koydu¤u ilkeler ve dayand›¤› hukuksal
normlar farkl›l›k gösterdi¤inden, bu tan›m›n 506 Say›l› Kanun yönünden
ba¤lay›c›l›¤› bulunmamaktad›r. Pozitif hukukumuzda hizmet akdi Borç-
lar Kanununun 313. maddesinde tan›mlanm›fl olup, her ne kadar tan›m-
da "ücret" unsuruna yer verilmifl ise de, 506 Say›l› Kanunun sistemati¤i
ve takip eden di¤er maddelerin düzenlenifl flekli, an›lan unsurun sigorta-
l› niteli¤ini kazanabilmek için zorunlu olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Bask›n olan bilimsel ve yarg›sal görüfllere göre, hizmet akdinin ay›r›c› ve
belirleyici özelli¤i, "zaman" ve "ba¤›ml›l›k" unsurlar›d›r. Zaman unsuru,
çal›flan›n ifl gücünü belirli veya belirsiz bir süre içinde iflveren veya veki-
linin buyru¤unda bulundurmas›n› kapsamaktad›r ve an›lan sürede buy-
ruk ve denetim alt›nda (ba¤›ml›l›k) edim yerine getirilmektedir. Ba¤›ml›l›k
ise, her an ve durumda çal›flan› denetleme veya buyru¤una göre edimini
yapt›rma olana¤›n› iflverene tan›yan, çal›flan›n edimi ile ilgili buyruklar
d›fl›nda çal›flma olana¤› bulamayaca¤› nitelikte bir ba¤›ml›l›kt›r. Hizmet
akdi, ço¤u kez Borçlar Kanununun 355. maddesinde tan›mlanan istisna
akdi (eser sözleflmesi) ile kar›flt›r›labilmekte, ikisinin ay›rt edilebilmesi
baz› durumlarda güçleflmektedir. Çal›flan, ifl gücünü belirli veya belirsiz
bir zaman için çal›flt›ran›n buyru¤unda bulundurmakla yükümlü olma-
yarak, iflveren buyru¤una ba¤l› olmadan sözleflmedeki amaçlar› gerçek-
lefltirecek biçimde edimini görüyorsa, sözleflmenin amac› bir eser meyda-
na getirmekse, çal›flma iliflkisi istisna akdine dayan›yor demektir. Hizmet
akdinde ise çal›flan, eme¤ini ifl sahibinin emrine haz›r bulundurmaktad›r
ve ücret, faaliyetin meydana gelmesinin sonucu için de¤il, bizzat yap›lan
faaliyetin karfl›l›¤› olarak ödenmektedir. Öte yandan; 313. madde hük-
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münün aç›kl›¤› gere¤i, çal›flan›n kendi aletleri ile çal›flmas› veya götürü
hizmet sözleflmelerinde ücretin, yap›lacak ifle göre toptan kararlaflt›r›lma-
s› olanakl› bulundu¤undan, taraflar›n belli bir fiyat üzerinden anlaflma-
lar› istisna akdinin varl›¤›n› göstermedi¤i gibi, götürü sözleflmelerde, bir
süre için hizmet etme borcunun mu, yoksa, önceden belirlenmifl bir so-
nucun meydana getirilmesi borcunun mu yüklenildi¤inin flüpheli bulun-
du¤u durumlarda, araflt›rma yap›larak taraflar›n amac›, durumu ve ya-
flam deneyimleri gözetilip hukuki iliflki saptanmal›d›r. Bu aç›klamalar ›fl›-
¤› alt›nda inceleme konusu dava de¤erlendirildi¤inde, daval› ile bilgi ve
görgüsüne baflvurulan kiflilerin anlat›mlar›, iflin ve çal›flman›n niteli¤i
karfl›s›nda kaza geçiren kifli ile kurulan hukuki iliflkinin hizmet akdi ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. Hemen belirtilmelidir ki; iflveren olarak kabul edi-
len ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmedi¤i için hakk›nda kaza son-
ras›nda Kurumca idari ifllem tesis edilen daval›n›n iptal istemiyle Sam-
sun ‹dare Mahkemesi'ne açt›¤› dava sonunda, taraflar aras›nda hizmet
akdinin bulunmad›¤› gerekçesiyle verilen ve kesinleflen iptal karar›n›n ifl-
bu dava yönünden ba¤lay›c› yönü bulunmad›¤› aç›kt›r.

Hizmet akdinin varl›¤› ve gerçekleflen kazan›n ifl kazas› niteli¤inde
bulundu¤u, böylelikle belirlendikten sonra, ilgililerin kusur durumlar›n›n
saptanmas› önem arz etmektedir. Bu konuda, daval› ile o¤lunun aç›lan
ceza davas› sonunda kusursuz bulunarak beraat ettikleri ve karar›n ke-
sinleflti¤i belirgin ise de, Borçlar Kanununun 53. maddesi hükmüne gö-
re, hukuk mahkemesi hakimi, kusur durumunun belirlenmesinde ceza
hukukunun sorumlulu¤a iliflkin hükümleriyle ve ceza mahkemesinden
verilen beraat karar› ile ba¤l› de¤ildir. Bu nedenle, an›lan ceza davas› dos-
yas›, yukar›da belirtilen idari dava dosyas› ile birlikte yaln›zca delil olarak
de¤erlendirilebilir.

Sonuç itibar›yla; öncelikle 506 Say›l› Kanunun 4. maddesi kapsam›n-
da "iflveren" ve varsa "iflveren vekili" konumunda yer alan kifli/kifliler sap-
tanmal›, daha sonra ifl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤› konular›nda uzman kifli-
lerden oluflturulacak bilirkifli kurulu arac›l›¤› ile yöntemince 506 Say›l›
Kanunun 26., 4857 Say›l› Kanunun 77. ve ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Tü-
zü¤ü’nün 2 vd. maddelerine uygun olarak kusur incelemesi yapt›r›larak
ilgililerin kusur oran ve aidiyetleri belirlenmeli, davan›n 26. madde ile bir-
likte 10. maddeye de dayand›¤› dikkate al›narak sonucuna göre karar ve-
rilmelidir.

Bu maddi ve hukuki olgular gözönünde bulundurmaks›z›n, mahke-
mece, eksik inceleme ve yan›lg›l› de¤erlendirme sonucu istemin reddi yö-
nünde hüküm kurulmas›, usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O halde, davac› kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itiraz-
lar› kabul edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, Baflkan Vekili M. Zafer Erdo¤an'›n muhalefetine karfl›; üye-
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ler Sami Koçak, Süleyman Caner, Neslihan Sever, Ali Göçen'in oylar›yla
ve oyçoklu¤uyla 21.09.2006 gününde karar verildi.

KARfiI OY

fiC’nin yaralanmas›yla sonuçlanan olay›n meydana geldi¤i dava konusu ifl,
daval›ya ait evin üçüncü kat›ndaki ara ahflap ve cemakanl› bölmeyi sökme iflidir.
Sözleflme s›ras›nda daval› ile ifli alan fiC bedel üzerinde anlaflm›fllar ve iflin
250.000.000 TL'ye yap›lmas› konusunda mutab›k kalm›fllard›r.

Mahkeme ile Dairemiz ço¤unlu¤u aras›ndaki uyuflmazl›k fiC’nin üstlendi¤i
bu ifl dolay›s›yla daval› ile aras›ndaki hukuki iliflkinin hizmet akdi mi, istisna ak-
di oldu¤u noktas›nda toplanmakt›d›r.

Hizmet akdi Borçlar Kanunun 313. ve mütakip maddelerinde aç›klanm›flt›r.
Buna göre hizmet akdinin üç önemli unsuru vard›r. Zaman, ba¤›ml›l›k ve ücret.

‹stisna akdi ise Borçlar Kanunun 355 ve müteakip maddelerinde yer almak-
tad›r. ‹stisna akdinde, ifl sahibine ba¤l› olarak onun emir ve direktifi alt›nda be-
lirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde hizmet etmek de¤il, belli bir bedel karfl›-
l›¤› taraflar›n üzerinde anlaflt›klar› belirli bir fleyin ortaya konulmas› yani üretil-
mesi söz konusudur.

Olay›m›zda ad› geçen kifliler aras›nda daval›n›n emir ve direktifi alt›nda bir
çal›flman›n varl›¤›ndan söz edilemeyece¤i aksine sözleflme an›nda kararlaflt›r›lan
belirli bir bedel (semen) karfl›l›¤›nda belli bir onar›m iflinin yap›lmas›n›n mevcut
oldu¤u ve bu nedenle daval› ile ifli üstlenen ve yap›m s›ras›nda yaralanan fiC ara-
s›ndaki iliflkinin istisna hukuki temeline dayand›¤› ve böylece daval› ‹brahim’in
506 Say›l› Kanun kapsam›nda iflveren olmad›¤› ve meydana gelen ifl kazas›ndan
da sorumlu tutulmas›n›n 506 Say›l› Kanunun 4. ve 26. maddeleri uyar›nca müm-
kün bulunmad›¤› kabul edilmelidir.

Dosyada mevcut ‹dare Mahkemesi kararlar› da bu görüflü paylaflmaktad›r.
Mahkemenin konuyu hukuki yönden yeterli aç›kl›kla tart›flmam›fl olmas›na ra¤-
men bu gerekçeyle davay› reddetmifl olmas› isabetlidir.

Bu sebeple hükmün onanmas› gerekti¤i düflüncesiyle ço¤unlu¤un bozma ka-
rar›na kat›lm›yorum.

M. Zafer ERDO⁄AN

Baflkanvekili
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/14994 K: 2007/3331 T: 08.03.2007

‹fi HUKUKU • BA⁄-KUR S‹GORTALISININ Efi‹N‹N SSK
S‹GORTASINDAN SA⁄LIK YARDIMI ALMASI • ALINAN YARDIMIN 

SOSYAL GÜVENL‹K KURUMU KANUNUNA GÖRE
‹ST‹RDAT ED‹LEMEYECE⁄‹

(5502 SY m Geç. m. 1, 818 SY m 116)

Özet: Sosyal Sigortalar Kurumu alaca¤›,
niteli¤indeki sa¤l›k yard›mlar›n›n ayn› za-
manda Ba¤-Kur'un yükümlülü¤ünü olufltur-
mas›, 20.05.2006 tarihinde yürürlü¤e giren
5502 say›l› SGK Kanunu'nun geçici 1. mad-
desindeki düzenleme ile SSK, Ba¤-Kur, T.C.
Emekli Sand›¤›'n›n her türlü alacaklar›, hak-
lar›, borçlar›, görevleri ile birlikte hiçbir iflleme
gerek kalmaks›z›n an›lan kanunun yürürlük
tarihi itibariyle, bu kan›nla ihdas edilen
SGKurumu'na devredilmifl olmas›, BK 116.
maddesinin birinci f›kras›nda yaz›l› olan
"Alacakl›l›k ve borçluluk s›fatlar›n›n bir fla-
h›sta içtimas›yla borç sak›t olur" hükmü kar-
fl›s›nda, somut uyuflmazl›kta ayn› maddi te-
melden do¤an SS Kurumu alaca¤› ile ayn› tu-
tardaki Ba¤-Kur borcunun yukar›da an›lan
Kuruma devredilmesi ile davaya konu bor-
cun ortadan kalkm›fl bulunmas›na göre,
mahkemece davan›n reddine karar verilmesi
gerekirken kabulüne karar verilmesi usul ve
yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir. 

Davac›, fazlaya dair haklar› sakl› kalmak kayd›yla 6.320.58 YTL'nin
yasal faizi ile birlikte daval›dan tahsiline karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in kabulüne karar ver-
mifltir.

Hükmün, daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava, 1479 Say›l› Yasa kapsam›nda zorunlu Ba¤-Kur sigortal›s› olan
Fatime'nin, davac› kurum sigortal›s› olan daval› efli Siyami üzerinden al-
d›¤› sa¤l›k karnesi ile sa¤l›k yard›mlar›ndan yararland›¤›ndan bahisle;
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davac› kurumca sa¤l›k yard›mlar›n›n karfl›l›¤›n› oluflturan bedelin daval›
efl Siyami'den tahsili istemine iliflkin olup, mahkemece davan›n kabulü-
ne karar verilmifl ise de; Sosyal Sigortalar Kurumu alaca¤› niteli¤indeki
sa¤l›k yard›mlar›n›n ayn› zamanda Ba¤-Kur'un yükümlülü¤ünü olufltur-
mas›, 20.05.2006 tarihinde yürürlü¤e giren 5502 say›l› Sosyal Güvenlik
Kurumu Kanununun geçici 1. maddesindeki düzenleme ile Sosyal Sigor-
talar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu (Ba¤-Kur) ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sard›¤›n›n
her türlü alacaklar›, haklar›, borçlar›, görevleri ile birlikte hiçbir iflleme
gerek kalmaks›z›n an›lan kanunun yürürlük tarihi itibar›yla,bu kanunla
ihdas edilen Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmifl olmas›, Borçlar Ka-
nunun 116. maddesinin birinci f›kras›nda yaz›l› olan "Alacakl›l›k ve borç-
luluk s›fatlar›n›n bir flah›sta içtima›yla borç sak›t olur" hükmü karfl›s›n-
da, somut uyuflmazl›kta ayn› maddi temelden do¤an SSK alaca¤› ile ayn›
tutardaki Ba¤-Kur borcunun yukar›da an›lan Kuruma devredilmesi ile
davaya konu borcun ortadan kalkm›fl bulunmas›na göre, mahkemece da-
van›n reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi usul
ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O halde daval›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edil-
meli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harcinm istek halinde daval›ya iadesine, Üye M.Za-
fer Erdo¤an'›n muhalefetine karfl›, Baflkan Coflkun Erbafl, Üye Ö.Sansal
Erkan, Coflkun Öztürk ve Neslihan Sever’in oylar›yla ve oyçoklu¤uyla,
08.03.2007 gününde karar verildi.

KARfiI OY

Taraflar aras›ndaki uyuflmazl›k, zorunlu Ba¤-Kur sigortal›s› olan daval›n›n
efli Fatime'nin, efli daval› SSK sigortal›s› Siyami üzerinden sa¤l›k yard›m› almas›-
n›n mümkün olup olmad›¤› noktas›nda toplanmaktad›r. Mahkeme davan›n kabu-
lüne karar vermifl, oyçoklu¤uyla al›nan bozma karar›nda ise iki kurumun tek ça-
t› alt›nda topland›¤› ve bu suretle alacakl› ve borçlu s›fatlar›n›n birleflti¤i, BK 116
gere¤ince borcun ortadan kalkt›¤› ileri sürülerek davan›n reddine karar verilmesi
istenmifltir.

Her borç iliflkisinde zorunlu olarak üç unsur bulunmas› gerekir. Bunlar,
edim, alacakl› ve borçludur. Bu unsurlardan biri olmay›nca borç iliflkisinden söz
edilemez. ‹flte Borçlar Kanununun 116. maddesi, bu üç unsurdan alacakl› ve
borçlu s›fatlar›n›n ayn› kiflide toplanmas› halinde borcun sona erece¤ini kurala
ba¤lam›flt›r. Say›n ço¤unluk maddeye yanl›fl anlam vererek, alacakl› SSK ile sa¤-
l›k harcamas› yapmakla yükümlü görülen dava d›fl› Ba¤-Kur'un ayn› kurum tü-
zel kiflili¤i alt›nda birleflmesini alacakl› ve borçlu s›fatlar›n›n tek kiflide birleflme-
si gibi de¤erlendirmifl ve bu sebeple davan›n reddi gerekti¤ine karar vermifltir

Olay›m›zda Borçlar Kanunu 116. maddenin uygulanabilmesi için SSK'n›n
dava konusu alaca¤›n hem alacakl›s› hem de boçlusu olmas› daha baflka bir an-
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lat›mla iki s›fat›n davan›n taraflar›ndan birisi üzerinde birleflmesi gerekir. Oysa,
burada alacakl› SSK ile dava d›fl› Ba¤-Kur birleflmifltir. Bu durum Borçlar Kanu-
nu'nun 116. maddesinde ifadesini bulan bir s›fat birleflmesi olarak nitelendirile-
mez.

SSK’ca yap›lan sa¤l›k harcamalar›n›n yersiz oldu¤u tart›flmas›zd›r. Hal böyle
olunca usul ve yasaya uygun olan mahkeme karar›n›n onanmas› gerekir.

Aç›klanan sebeplerle say›n ço¤unlu¤un bozma karar›na ifltirak etmiyorum.

M. Zafer ERDO⁄AN

Üye
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/13778 K: 2007/1946 T: 13.02.2007

‹fi HUKUKU • HEM ANNEDEN HEM BABADAN ÖLÜM MAAfiI 
ALINMASI•

(1479 SY m 40-47, 47; Ek Madde 7; 619 Say›l› KHK)

Özet: Davac›, daval› kurumun iflleminin
iptaliyle yersiz ayl›k ödemesi nedeniyle borç-
lu olmad›¤›n›n tespitine karar verilmesini is-
temifltir. 

1479 Say›l› Yasan›n ölüm sigortas› ko-
lundan sa¤lanan yard›mlara iliflkin düzenle-
meleri içeren 40-47. maddelerinde, 619
Say›l› Kanunu Hükmünde Kararname veya
an›lan kararnamenin iptali üzerine do¤an
yasal bofllu¤u gidermeye yönelik düzenleme-
ler getiren 4956 Say›l› Yasaya tabi sigortal›
anne ve baban›n her ikisinden hak edilen
ölüm ayl›klar›ndan 18 yafl›na kadar yararla-
nabilece¤i yönünde herhangi bir düzenleme
getirilmedi¤i gibi; 1479 Say›l› Yasan›n Ek 7.
maddesindeki "...veya iki sigortal›dan da ay-
r› ayr› ölüm ayl›¤› alan hak sahiplerine bun-
lardan yaln›z birisi için sosyal yard›m zamm›
ödenir." Düzenlemesi d›fl›nda, yürürlükteki
kurallar aras›nda kurum ifllemine dayanak
hüküm bulunmamaktad›r. Ölüm ayl›¤› aç›-
s›ndan ise, anne ve babadan hak edilen
ölüm ayl›klar›n›n birlikte al›nmas›na engel
bulunmayan yasal düzenlemelere uygun bir
karar verilmesi gerekir.

Davac›, daval› kurum iflleminin iptaliyle yersiz ayl›k ödemesi nedeniy-
le borçlu olmad›¤›n›n tespitine karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in k›smen kabulüne karar
vermifltir.

Hükmün, davac› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

1479 Say›l› Yasaya tabi sigortal› konumundayken ölen annesi nede-
niyle 01.6.1990 tarihinden, ayn› konumdaki babas› nedeniyle de,
01.12.1996 tarihinden itibaren ölüm ayl›¤› almakta olan davac›n›n baba-
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s› nedeniyle almakta oldu¤u ayl›k, 619 Say›l› Kanun Hükmünde Karar-
name ile getirilen düzenleme uyar›nca, 18 yafl›ndan sonra anne ve baba
nedeniyle hak edilen ayl›klardan yüksek olan›n al›nabilece¤i gerekçesiyle
iptal edilmifl ve 01.12.1996-01.01.2003 tarihleri aras› dönemde babas›
nedeniyle ödenen ölüm ayl›klar›n›n yasal faiziyle iadesi istenmifltir.

Kurum iflleminin iptaliyle, yersiz ayl›k ödemesi nedeniyle borçlu ol-
mad›¤›n›n tespiti istemli davan›n yarg›lamas› sonucunda, ödenen ayl›kla-
r›n, 619 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlük tarihi olan
04.10.2000 tarihine kadarki k›sm›n›n iadesinin istenemeyece¤i, an›lan
tarih sonras›na iliflkin k›sm›n›n ise, iadesi gerekti¤i yaklafl›m›ndan hare-
ketle k›smen kabule karar verilmifltir.

04.10.2000 tarihinde yürürlü¤e giren 619 Say›l› Kanun Hükmünde
Kararname , dayana¤› olan yetki yasas›n›n iptaline ba¤l› olarak, Anayasa
Mahkemesi'nin 26.10.2000 tarih, 2000/61 E., 2000/34 K. Say›l› karar›y-
la iptal edilmifl ve iptal hükmü 08.8.2001 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.

1479 Say›l› Yasan›n ölüm sigortas› kolundan sa¤lanan yard›mlara
iliflkin düzenlemeleri içeren 40-47. maddelerinde, 619 Say›l› Kanun Hük-
münde Kararname veya an›lan kararnamenin iptali üzerine do¤an yasal
bofllu¤u gidermeye yönelik düzenlemeler getiren 4956 Say›l› Yasa ve son-
ras› düzenlemelerle, 1479 Say›l› Yasaya tabi sigortal› anne ve baban›n her
ikisinden hak edilen ölüm ayl›klar›ndan 18 yafl›na kadar yararlan›labile-
ce¤i yönünde herhangi bir düzenleme getirilmedi¤i gibi; 1479 Say›l› Yasa-
n›n Ek 7. maddesindeki "...veya iki sigortal›dan da ayr› ayr› ölüm ayl›¤›
alan hak sahiplerine bunlardan yaln›z birisi için sosyal yard›m zamm› öde-
nir." düzenlemesi d›fl›nda, yürürlükteki kurallar aras›nda da Kurum iflle-
mine dayanak hüküm bulunmamaktad›r.

S›ralanan maddi ve hukuki olgulardan hareketle, sosyal güvenlik
zamm› yönünden an›lan yasal düzenlemeye ayk›r› olarak herhangi bir
fazla ödeme iddias› bulunup bulunmad›¤› üzerinde durularak; ölüm ayl›-
¤› aç›s›ndan ise, anne ve babadan hak edilen ölüm ayl›klar›n›n birlikte
al›nmas›na engel bulunmayan yasal düzenlemelere uygun bir karar veril-
mesi gere¤i gözetilmeksizin, eksik inceleme ve hatal› de¤erlendirmeye da-
yal› hüküm kurulmufl olmas›, usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedeni-
dir.

O halde, davac› vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harc›n›n istek hâlinde davac›ya iadesine,
13.02.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/3399 K: 2007/4642 T: 27.03.2007

‹fi HUKUKU • YAfiLILIK AYLI⁄ININ VEKALETLE ÇEK‹LMES‹ 
• VEKALET VEREN‹N ÖLÜMÜNDEN SONRA ÇEK‹LEN YAfiLILIK

AYLI⁄I

(506 SY, HUMK m. 438)

Özet: Ölüm maafl› alan›n düzenledi¤i ve-
kaletle; vekalet verenin ölümünden sonra da
maafl çeken daval› ile hak sahibinin ölümünü
takip etmeden ödeme yapan banka birlikte
sorumlu olur.

Davac›, fazlaya dair haklar› sakl› kalmak kayd›yla 14.980.719.385.
liran›n yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in kabulüne karar ver-
mifltir.

Hükmün, daval›lardan TC Ziraat Bankas› Genel Müdürlü¤ü Afi Avu-
kat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz iste¤inin süresinde oldu-
¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan düzenlenen raporla dosya-
daki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflünüldü ve afla¤›daki ka-
rar tespit edildi.

1- Dosyadaki yaz›lara, toplanan delillere ve hükmün dayand›¤› gerek-
tirici sebeplere göre, daval› bankan›n sair temyiz itirazlar›n›n reddi gere-
kir.

2- Dava, eflinden dolay› Sosyal Sigortalar Kurumundan ölüm ayl›¤›
almakta iken 12.02.1998 tarihinde vefat eden haksahibi Zariye’nin ölü-
münden önce daval›lardan Hafline’ye verdi¤i 25.03.1997 tarihli noter ve-
kaletnamesine istinaden, haksahibinin ölümünden sonra 21.02.1998-
21.11.2003 döneminde söz konusu vekaletname uyar›nca ad› geçen da-
val›ya ödenen 9.987.146.257 TL yersiz ödemenin %50 fazlas› olan
14.980.719.385 TL'nin ödeme tarihlerinden iflleyecek yasal faiziyle birlik-
te vekil k›l›nan daval› ile di¤er daval› Ziraat Bankas› Afi'den müfltereken
ve müteselsilen tahsili istemine iliflkindir. Mahkeme, istek gibi davan›n
kabulüne karar vermifltir. 

Davac› kurum ile daval› banka aras›nda akdedilen 16.11.2001 tarih-
li protokolün 4/7. maddesinde; gelir ve ayl›klar› vekile ödenen emekli dul
ve yetimlerin ayl›k alma koflullar›n›n devam edip etmedi¤inin belirlenme-
si amac›yla her y›l›n Kas›m ay›nda yoklama belgesi al›naca¤›n›n öngörül-
mesi, 4/13. maddesinde ise; ATM kart› verilmesi yetkisinin bankaya b›-
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rak›l›p süresinin bir y›lla s›n›rland›r›lmas› ve haksahibinin yaflay›p yafla-
mad›¤›n›n her y›l kontrol edilerek yaflad›¤›n›n tespiti halinde sürenin bir
y›l daha uzat›laca¤›n›n kararlaflt›r›lm›fl olmas›, istirdada konu ayl›klar›n
bir k›sm›n›n vekalet yoluyla bir k›sm›n›n da ATM'den çekilmifl olmas› kar-
fl›s›nda, protokolden do¤an sorumluluklar›n› yerine getirmedi¤i anlafl›lan
daval› bankan›n istirdada konu 9.987.146.257 TL yersiz ödeme tutar›n›n
iadesi ile sorumlu k›l›nmas›na dair mahkeme kabulünde bir isabetsizlik
bulunmamaktad›r.

Ancak, yasal dayana¤› bulunmaks›z›n istirdada konu ayl›klar›n %50
art›r›ml› biçimde ve istek gibi 14.980.72 YTL olarak tahsiline karar veril-
mesi usul ve yasaya ayk›r› görülmüfltür.

Ne var ki bu ayk›r›l›¤›n giderilmesi yeniden yarg›lama yap›lmas›n› ge-
rektirmedi¤inden hüküm bozulmamal›, Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-
nununun 438. maddesi gere¤ince düzeltilerek onanmal›d›r.

SONUÇ: Hüküm f›kras›n›n tamamen silinmesi yerine,

"1- Davan›n daval› banka yönünden k›smen, temyiz etmeyen di¤er da-
val› yönünden ise tamamen kabulü ile davaya konu 14.980.719.385
TL'nin 9.987.146.257 TL'sinin her iki daval›dan müfltereken ve müteselsi-
len bakiye k›sm›n ise sadece daval› Hafline'den olmak üzere ödeme tarih-
lerinden iflleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline,

2- Al›nmas› gereken 808.96 YTL karar ve ilam harc›n›n daval› Hafli-
ne’den tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine,

3- Yürürlükte bulunan tarife uyar›nca hesaplanan 1558.46 YTL veka-
let ücretinin 1118.72 YTL'sinin her iki daval›dan müfltereken ve müteselsi-
len bakiye k›sm›n›n sadece di¤er daval› Hafline’den tahsili ile davac› kuru-
ma verilmesine,

4- Redde konu miktar üzerinden hesaplanan 599.23 YTL vekalet ücre-
tinin davac› Kurumdan al›n›p daval› bankaya verilmesine,

5- Davac› taraf›ndan yap›lan tebligat gideri, posta gideri ve ilan gide-
rinden oluflan 172.70 YTL yarg›lama giderinin 115 YTL'sinin her iki dava-
l›dan müfltereken ve müteselsilen bakiye k›sm›n sadece di¤er daval› Hafli-
ne'den tahsili ile davac› Kuruma verilmesine" hükümlerinin yaz›lmas›na
karar›n düzeltilmifl bu biçimiyle ONANMASINA, 27.03.2007 gününde oy-
birli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/14527 K: 2007/1883 T: 12.02.2007

‹fi HUKUKU • TEDAV‹ G‹DER‹
(1479 SY m Ek 11 ve Ek19, 2826 SY)

Özet: Ba¤-Kur sigortal›l›¤›n›n durdurul-
mas› durumunda da davac› efli üzerinden
Ba¤-Kur sa¤l›k yard›mlar›ndan yararlanabi-
lir.

Davac›, tedavi gideri ve yasal faizinden dolay› daval› kuruma borçlu
olmad›¤›n›n tespitine karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in kabulüne karar ver-
mifltir.

Hükmün, daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dosyadaki yaz›lara, karar›n dayand›¤› delillerle kanunî gerektirici se-
beplere ve özellikle, sa¤l›k sigortas›n›n kapsam›n› belirleyen 1479 Say›l›
Kanunun Ek 11. maddesinde,"prim borcu olan Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n
Ba¤-Kur sigortal›s› olan eflleri üzerinden sa¤l›k yard›mlar›ndan yararla-
namayaca¤›na” iliflkin engelleyici bir hükme yer verilmemesi, Ba¤-Kur
Sa¤l›k Sigortas› Yard›mlar› Yönetmeli¤i’ndeki bu durumu engelleyici dü-
zenlemenin ise, normlar hiyerarflisi dikkate al›nd›¤›nda hukuki sonuç do-
¤urmayaca¤› gerçe¤i karfl›s›nda, bu kanuna göre sigortal› olup prim bor-
cu bulunan dava d›fl› Dursun'un, davac› efli üzerinden sa¤l›k yard›m› al-
mas›n›n mümkün bulunmas›na, öte yandan, 1479 Say›l› Ba¤-Kur Kanu-
nunun 22.2.2006 gün ve 5458 Say›l› Kanunun 13. maddesi ile de¤iflik Ek
19. maddesindeki; "Bu Kanun ve 2926 Say›l› Kanuna göre kay›t ve tescili
yap›ld›¤› halde, befl y›l ve daha fazla süreye iliflkin prim borcu bulunan si-
gortal›lar›n bu sürelere iliflkin prim borçlar›n›n Kurumca yap›lacak bildirim-
de belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde daha önce prim ödemesi
bulunan sigortal›n›n ödedi¤i primlerin tam olarak karfl›lad›¤› ay›n sonu iti-
bariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortal›n›n ise tescil tarihi itibariyle si-
gortal›l›¤› durdurulur. Prim borcunun ait oldu¤u süreler sigortal›l›k süresi
olarak de¤erlendirilmez ve bu sürelere iliflkin Kurum alacaklar› takip edil-
meyerek, Kurum alacaklar› aras›nda yer verilmez. Ancak, sigortal› veya
hak sahipleri daha sonra sigortal›n›n en son bulundu¤u basama¤›n baflvu-
ru tarihindeki de¤eri üzerinden hesaplanacak borç tutarlar›n› tebli¤ tarihin-
den itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde bu süreler sigortal›l›k süresi
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olarak de¤erlendirilir..." düzenlemesi gözetilerek, 18.10.1972-20.04.1982,
22.03.1985-30.06.1991, 16.07.1998-31.12.2003 tarihleri aras›nda zo-
runlu Ba¤-Kur sigortal›s› olan ve 30.01.1973-29.09.2004 tarihleri aras›n-
da Kuruma prim ödemesi, befl y›ldan daha fazla süreye iliflkin prim bor-
cu oldu¤u anlafl›lan Dursun'un, davaya konu fuzulen yap›ld›¤› iddia edi-
len sa¤l›k giderinin ait oldu¤u dönemde zorunlu Ba¤-Kur sigortal›l›¤›n›n
durdurulmas› durumunda da davac› efli üzerinden Ba¤-Kur sa¤l›k yar-
d›mlar›ndan yararlanmas›n›n mümkün bulunmas›na göre, yerinde görül-
meyen bütün temyiz itirazlar›n›n reddiyle, usul ve kanuna uygun olan
hükmün ONANMASINA, 12.02.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/15208 K: 2007/2689 T: 27.02.2007

‹fi HUKUKU • ‹fiÇ‹L‹K ORANININ VE BU ORANA DAYALI OLARAK
TAHAKKUK ET‹R‹LEN PR‹M VE GEC‹KME ZAMMINA ‹L‹fiK‹N

‹fiLEM‹N ‹PTAL‹
(6183 SY, 506 SY m 80-6, 134; HUMK m. 9, 17)

Özet: 506 Say›l› Yasan›n 80/6. Maddesi
hükmünde öngörülen; alacakl› sigorta Mü-
dürlü¤ü’nün bulundu¤u yer ifl mahkemesinin
yetkisine iliflkin kesin yetki kural›n›n uygula-
nabilmesinin yasal koflulu; uyuflmazl›¤›n,
kurum alacaklar›n›n takip ve tahsiline iliflkin
6183 Say›l› Kanunun uygulanmas›ndan do¤-
mufl bulunmas›d›r.

Davada; HUMK 9. maddesi hükmü gere-
¤i olarak, daval› SSK Baflkanl›¤›’n›n bulun-
du¤u yer mahkemesi olan Ankara ‹fl Mahke-
mesi yetkili ve görevlidir.

Davac›, %9 iflçilik oran›n›n ve bu orana dayal› olarak tahakkuk etti-
rilen prim ve gecikme zamm›na iliflkin ifllemin iptali ile yersiz al›nan
21.788.00 YTL'den flimdilik 10.000.00 YTL'sinin 19.04.2006 tarihinden
itibaren iflleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini iste-
mifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde mahkemenin yetkisizli¤i nede-
niyle davan›n reddine karar vermifltir.

Hükmün, taraflar avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
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zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

1- Karar›n niteli¤ine ve dosya kapsam›na göre daval› Kurumun tem-
yiz itirazlar›n›n reddi gerekir.

2- Davac› vekilinin temyiz itirazlar›na gelince; Dava, hukuki nitelik-
çe; %9 iflçilik oran›na göre Kurumca resen tahakkuk ettirilen ve ihtirazi
kay›tla ödenen prim ve gecikme zamm›na iliflkin Kurum iflleminin iptali
ile yersiz olarak al›nd›¤› iddia edilen tutardan bir k›sm›n›n ödeme tarihin-
den itibaren yasal faiziyle iadesi istemine iliflkindir. Mahkeme, davaya ko-
nu ifllemin Sivas Sigorta Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›ld›¤›n›, 506 Say›l›
Yasan›n 80. maddesinde; 6183 Say›l› Yasan›n uygulanmas›ndan do¤an
uyuflmazl›klar›n çözümlenmesinde alacakl› sigorta müdürlü¤ünün bu-
lundu¤u yer ‹fl Mahkemesinin yetkili k›l›nd›¤›n› gerekçe göstererek dava
dilekçesinin yetki yönünden reddine karar vermifltir.

Öncelikle, 506 Say›l› Yasan›n 80/6 maddesi hükmünde öngörülen;
alacakl› Sigorta Müdürlü¤ü'nün bulundu¤u yer ifl mahkemesinin yetkisi-
ne iliflkin kesin yetki kural›n›n uygulanabilmesinin yasal koflulu; uyufl-
mazl›¤›n, Kurum alacaklar›n›n takip ve tahsiline iliflkin olarak 6183
Say›l› Kanunun uygulanmas›ndan do¤mufl bulunmas›d›r.

‹flbu davaya konu uyuflmazl›¤›n; Kurum alaca¤›n›n takip ve tahsilin-
de, 6183 Say›l› Kanunun uygulanmas›ndan kaynaklanmam›fl bulunmas›
karfl›s›nda, yetkili mahkemenin; 506 Say›l› Kanunun 134. maddesinde
bu konuda aç›kl›k olmamas› nedeniyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-
nununun yetkiye iliflkin genel hükümleri içeren 9 ve 17. maddeleri göze-
tilerek belirlenmesi gerekir.

Hal böyle olunca, davada; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
9. maddesi hükmü gere¤i olarak, daval› Sosyal Sigortalar Kurumu Bafl-
kanl›¤›'n›n bulundu¤u yer mahkemesi olan Ankara ‹fl Mahkemesi yetkili
ve görevli olup, mahkemece iflin esas›na girilerek sonucuna göre hüküm
kurulmas› gerekirken, alacakl› sigorta müdürlü¤ünün bulundu¤u yer
mahkemesinin yetkili oldu¤undan bahisle, dava dilekçesinin yetkisizlik
nedeniyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk›r› olup, bozma ne-
denidir.

O halde, davac› vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harc›n›n istek halinde davac›ya iadesine,
27.02.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/15503 K: 2007/2183 T: 10.02.2007

‹fi HUKUKU •YAfiLILIK AYLI⁄I BA⁄LANMASI 
• YAfiLILIK AYLI⁄I BA⁄LAMA KOfiULLARI

(506 SY m 60-A/b)

Özet: Yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanmak
için 15 y›ldan beri sigortal› bulunma koflulu
aran›r.

Davac›, 01.11.2000 tarihinden itibaren yafll›l›k ayl›¤›na hak kazand›-
¤›n›n tespitine 01.11.2000-01.11.2004 tarihleri aras›nda ödenmesi gere-
ken ayl›klar›n yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in k›smen kabulüne karar
vermifltir.

Hükmün, daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

06.05.1947 do¤umlu olup, 18.10.1985 tarihinde SSK sigortal›s› ola-
rak çal›flmaya bafllayan ve 27.03.1998 günlü tahsis baflvurusu, tahsis ta-
lep tarihine göre 15 y›ll›k sigortal›l›k süresinin doldurulmad›¤› gerekçe-
siyle 30.11.1998 tarihinde reddedilen, bilahere 08.10.2004 tarihli ikinci
tahsis talebine istinaden 01.11.2004 tarihinde kendisine yafll›l›k ayl›¤›
ba¤lanan davac›, 15 y›ll›k sigortal›l›k süresinin doldu¤u 18.10.2000 tari-
hini takip eden 01.11.2000 tarihinden geçerli olmak üzere yafll›l›k ayl›¤›
ba¤lanmas› ve 01.11.2000-01.11.2004 tarihleri aras›nda ödenmeyen yafl-
l›l›k ayl›klar›n›n yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesi gerekti¤inin
tespitine karar verilmesini istemifl ve mahkemece davan›n kabulüne ka-
rar verilmifl ise de; ilk tahsis talep tarihinde 12 y›l 5 ay 9 günlük sigorta-
l›l›k süresi bulundu¤u çekiflmesiz olan davac›n›n, 506 Say›l› Yasan›n
"Yafll›l›k Ayl›¤›ndan Yararlanma fiartlar›" bafll›kl› 60/A-b maddesinde ya-
z›l› 15 y›ldan beri sigortal› bulunmak koflulunu yerine getirmeden talep-
te bulunmufl ve Kurumca, tahsis talep tarihindeki Kurum kay›tlar›na gö-
re 15 y›ll›k sigortal›l›k süresi dolmad›¤› için yafll›l›k ayl›¤› isteminin red-
dedilmifl olmas›nda yasaya ayk›r› bir yön bulunmad›¤› halde davan›n red-
di yerine, eksik inceleme ve yan›lg›l› de¤erlendirme sonucu yaz›l› flekilde
kabul karar› verilmesi usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O hâlde daval› Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.
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SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, Üye Ali Göçen'in muhalefetine karfl›; Baflkan Coflkun Er-
bafl, Üyeler; Süleyman Caner, Coflkun Öztürk, Neslihan Sever'in oylar›y-
la ve Oyçoklu¤uyla, 19.02.2007 gününde karar verildi.

KARfiI OY

Davac›n›n daval› Kuruma yapt›¤› 27.03.1998 tarihli yafll›l›k ayl›¤› baflvurusu-
na; Sosyal Sigortalar Kurumu, "01.07.1998 tarihli 119 say›l müfettifl raporuna is-
tinaden 506 Say›l› Yasaya tabi tesciliniz ve 01.07.1991-30.06.1997 devresi iste¤e
ba¤l› sigortal›l›¤›n›z iptal edilmifltir." fleklinde bilgi vermifltir. Bunun üzerine dava-
c›; Konya ‹fl Mahkemesinin 1998/806 Esas kay›tl› davay› açarak K. Ticaret Koli
fiti. iflyerinde 01.05.1991-31.05.1991 tarihleri aras›nda geçen sigortal› çal›flmas›-
n›n fiili oldu¤unu, Kurumun iptal iflleminin iptali ile, 01.07.1991-30.06.1997 ta-
rihleri aras›ndaki iste¤e ba¤l› sigortal›l›¤›n›n geçerli oldu¤unun tespitini istemifltir.
Mahkemenin Kabul karar›, Dairemizce 03.05.2004 tarihinde ONANMIfiTIR.

Davac› ikinci kez 19.08.2004 tarihinde; "1998 y›l›ndaki talebimi dikkate ala-
rak taraf›ma ayl›k ba¤lay›n" demek suretiyle tahsis talebinde bulunmufl; Kurum,
506 Say›l› Kanunun 60/A-b maddesinde öngörülen "15 y›ldan beri sigortal› bulun-
mak" koflulunun, tahsis talep tarihinde (27.03.1998) bulunmad›¤›ndan bahisle, is-
te¤ini reddetmifl ve tekrar tahsis talebi üzerine, (08.10.2004 tarihli) davac›ya
01.11.2004 tarihinde yafll›l›k ayl›¤› ba¤lam›flt›r. Bu davada davac›; 15 y›l› doldur-
du¤u 18.10.2000 tarihini takip eden aybafl›ndan itibaren, (01.11.2000) yafll›l›k ay-
l›¤› ba¤lanmas›n›, yafll›l›k ayl›klar›ndan flimdilik 2.000.000 TL'sini talep etmifltir.

506 Say›l› Kanunda tahsis talep dilekçesinin "etkin süresi" konusunda aç›k
bir hüküm bulunmamaktad›r. fiöyleki; sigortal›n›n: a) sigortal›l›k süresi b) prim
ödeme gün say›s› c) yafl› konusunda en ufak bir eksiklik tahsis talebinin reddi so-
nucunu do¤urmakta; Kurumun bu konuda gecikerek verdi¤i cevap, sigortal›lar›n
ma¤duriyetine neden olmaktad›r. Dairemizin içtihatlar› ile bu yasal boflluk doldu-
rulmufltur. Örne¤in, bir sigortal› 55 yafl›n› 20.01.2007 tarihinde dolduruyorsa;
31.01.2006 tarihinde tahsis talebinde bulundu¤unda; yasaya göre tahsis talebinin
reddi gerekir, fakat Kurumun böyle bir red ifllemi sonucunda sigortal› dava açar-
sa; Dairemiz, 01.02.2007 tarihinde ayl›k ba¤lanmal› demektedir.

Bu davaya gelince; davac›n›n 27.03.1998 tarihli tahsis dilekçesine Kurum ek-
sik cevap vermifltir. Zira, "15 y›l sigortal›l›¤›n da bulunmamaktad›r." diye bir cevap
vermemifltir. Kurumun yaratt›¤› uyuflmazl›k konusunda davac› hakl› ç›kmaktad›r.
fiayet, yukarda söylendi¤i flekilde Kurumun bir cevab› bulunsayd›, hiç gecikmeden
15 y›l›n doldu¤u tarihin bitiminde davac› tahsis talebinde bulunabilirdi. Kurum
yasal mükellefiyetini yerine getirmemifltir. Bu gerekçe yeterli görülmezse; davac›,
19.08.2004 tarihli dilekçesinde, ilk tahsis dilekçesine göre ayl›k ba¤lay›n demifltir,
ikinci dilekçe ayl›k ba¤lama istemini içermektedir. Ço¤un içinde az vard›r özdeyi-
fline göre, 01.09.2004 tarihinde ayl›k ba¤lanmas› gerekirdi.

Dairemizin süreklilik kazanm›fl içtihatlar›na ayk›r› düflen bozma karar›na ifl-
tirak etmiyor, örnek nitelikteki mahkeme karar›n›n onanmas› görüflümü sayg› ile
sunar›m.

Ali GÖCEN

Üye
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/16025 K: 2007/3317 T: 08.03.2007

‹fi HUKUKU •SSK’CA FA‹Z OLARAK FAZLADAN TAHS‹LAT
• ZAMANAfiIMI

(506 SY m 84; 818 S BK m 113/2)

Özet: Davan›n yasal dayana¤› 506
Say›l› Kanunun 84. maddesi olup, an›lan
madde uyar›nca yanl›fl ve yersiz olarak al›n-
m›fl oldu¤u anlafl›lan primlerin ve faizlerinin
geri verilmesi gerekmekte olup, söz konusu
madde uyar›nca istirdat davas›na konu olan
alacak, 10 y›ll›k zamanafl›m›na tabidir.

Davac›, BK 113. Maddesi gere¤ince da-
vaya konu olan ödemeyi ihtirazi kay›t olmak-
s›z›n ödemiflse de; söz konusu ödemelerin,
kesinleflen icra takibi karfl›s›nda gerçeklefl-
mifl olmas› nedeniyle de an›lan maddenin
uygulanabilirli¤i yoktur.

Davac›, faiz ad› alt›nda tahsil edilen miktarda borçlu olmad›¤›n›n tes-
piti ile faizin iptaline ve ödemek zorunda kal›nan miktar›n yasal faizi ile
birlikte daval›dan tahsiline karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde davan›n reddine karar vermifl-
tir.

Hükmün, davac› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava, davac› iflverenin 1997-1999 y›llar› aras›ndaki prim borçlar›n›n
gecikme zamm›na yasal faiz uygulanmak suretiyle icraen tahsili nedeniy-
le gecikme zamm›na yasal faiz uygulanamayaca¤›n›n tespiti ile bu ad al-
t›nda tahsil olunan miktar›n istirdad›na iliflkindir.

Dava konusu somut olayda; Davac› Afi'nin 1997 y›l›/2 ila 10. aylar›
aras›, 1998 y›l› 11-12. aylar›, 1999 y›l› 1-2-3. aylar›na ait prim borçlar› ve
eklentilerinin 506 Say›l› Yasan›n 80. maddesinde öngörülen sürede öden-
memesi üzerine, kurumca 1999/7081 Say›l› takip dosyas› üzerinden ta-
kip bafllat›ld›¤› ve tebli¤ edilen ödeme emrinde borcun ödenmemesi halin-
de gecikme zamm›na yasal faiz uygulanaca¤›n›n belirtildi¤i ve takibin ke-
sinleflti¤i, bilahare davac›n›n talebi üzerine yap›lan tecil ve taksitlendirme
sonucu, takibe konu borcun gecikme zamm›na yasal faiz de uygulanma-
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s› suretiyle, en son 28.03.2003 tarihinde yap›lan ödeme ile tamamen
ödendi¤i; ifl bu dava ile davac›, gecikme zamm›na faiz yürütülemeyece¤in-
den bahisle bu ad alt›nda ödenen miktardan borçlu olmad›¤›n›n tespiti ve
ödemeye konu miktar›n tahsilini talep etmifl; mahkemece, davaya konu
olan ve bilirkifli taraf›ndan tespiti yap›lan miktar›n, Borçlar Kanunun
113/2. maddesi gere¤i ihtirazi kay›t olmadan davac› tarafça ödenmifl ol-
mas› ve ayr›ca sebepsiz zenginleflme hükümlerine göre de Borçlar Kanu-
nu 66. maddesi gere¤i 1 y›ll›k zamanafl›m› süresinin doldu¤u gerekçele-
riyle davan›n reddine karar vermifltir.

Davan›n yasal dayana¤› 506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 84.
maddesi olup, an›lan madde uyar›nca yanl›fl ve yersiz olarak al›nm›fl ol-
du¤u anlafl›lan primlerin ve ferilerinin geri verilmesi gerekmekte olup, söz
konusu madde uyar›nca istirdat davas›na konu olan alacak, 10 y›ll›k za-
manafl›m›na tabidir ve dava tarihi (08.09.2005) itibariyle de dava süresin-
de aç›lm›flt›r.

Öte yandan, davac›; Borçlar Kanunu 113. maddesi gere¤ince davaya
konu olan ödemeyi ihtirazi kay›t olmaks›z›n ödemifl ise de; söz konusu
ödemelerin, kesinleflen icra takibi karfl›s›nda gerçekleflmifl olmas› nede-
niyle de an›lan maddenin uygulanabilirli¤inden bahsedilemez.

O halde, davac› vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve karar bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harc›n›n istek hâlinde davac›ya iadesine,
08.03.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/16478 K: 2007/4643 T: 27.03.2007

‹fi HUKUKU •PR‹M BORCUNDA UYGULANACAK ZAMANAfiIMI
• ÖDEME EMR‹N‹N ‹P‹TAL‹ • TAHS‹L ZAMANAfiIMI

(506 SY m 80; 818 S BK m 125, 132, 6183 SY m 51. 102) 

Özet: Zamanafl›m› süresi 5 y›l olup, za-
manafl›m› süresinin bafllang›c› da alaca¤›n
vadesinin rastlad›¤› takvim y›l›n› izleyen y›l-
bafl›d›r.Somut olayda, ödeme emrine konu
primin vadesinin 1999 y›l› fiubat sonu olma-
s›, 01.01.2000 tarihinde bafllayan zamana-
fl›m› süresinin, ödeme emrinin tebli¤ edildi¤i
16.01.2006 tarihinden önce ve 01.01.2005
tarihinde sona ermesi karfl›s›nda, davan›n
kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar veril-
mesi gerekir.

Davac›, ödeme emrinin iptaline karar verilmesini istemifltir. 
Mahkeme ilâm›nda belirtildi¤i flekilde davan›n reddine karar vermifltir.

Hükmün, davac› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Davac›, 23.01.2006 tarihinde ve süresinde açt›¤› iflbu dava ile
1999/1. aya ait prim ve gecikme zamm›n›n tahsili amac›yla 30.11.2005
tarihinde düzenlenen ve 16.01.2006 tarihinde tebli¤ edilen ödeme emri-
nin zamanafl›m› nedeniyle iptalini istemifltir. Mahkeme, 5198 Say›l›
Kanun ile de¤iflik 506 Say›l› Kanunun 80. maddesi kapsam›nda zamana-
fl›m› süresinin 06.07.2004 tarihinden itibaren 10 y›la ç›kar›ld›¤›n› gerek-
çe göstererek davan›n reddine karar vermifltir.

506 Say›l› Kanunun 80. maddesinde 3917 Say›l› Kanunla yap›lan de-
¤ifliklik uyar›nca, Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve di¤er ala-
caklar›n›n tahsilinde 6183 Say›l› Kanun hükümlerinin uygulanmas› ön-
görülmüfltür. Bu durumda, zamanafl›m› süresi bak›m›ndan, 3917 Say›l›
Kanunun yürürlü¤e girdi¤i 08.12.1993 tarihinden önceye iliflkin prim ve
gecikme zamlar› yönünden Kurum alacaklar›, Borçlar Kanununun 125.
maddesinde öngörülen 10 y›ll›k zamanafl›m› süresine tabi olup zamana-
fl›m›n›n bafllang›ç tarihi, an›lan Kanunun 128. maddesi hükmü gere¤in-
ce alaca¤›n muaccel oldu¤u tarihtir, bu ba¤lamda zamanafl›m›n›n kesil-

Karar Derlemesi 207



mesi ve durmas›na iliflkin hallerde de Borçlar Kanununun 132. ve deva-
m› maddeleri uygulanacakt›r.

08.12.1993 tarihi ve sonras›na iliflkin prim ve gecikme zamm› borcu
yönünden ise 6183 Say›l› Kanunun "Tahsil Zamanafl›m›" bafll›¤›n› tafl›yan
102 ve ard›ndan gelen maddeleri uygulanacakt›r. An›lan madde hükmü-
ne göre zamanafl›m› süresi 5 y›l olup, zamanafl›m› süresinin bafllang›c› da
alaca¤›n vadesinin rastlad›¤› takvim y›l›n› izleyen y›lbafl› olarak belirlen-
mifltir.

Öte yandan 06.07.2004 tarihinde yürürlü¤e giren 5198 Say›l› Kanun
ile bu konuda yeniden bir düzenleme yap›larak 506 Say›l› Kanunun 80.
maddesinin 5. f›kras›na eklenen ibare ile "kurumun süresi içinde ödenme-
yen prim ve di¤er alacaklar›n›n tahsilinde 6183 Say›l› Kanunun 51. mad-
desi ile birlikte 102. maddesinin de uygulanmayaca¤›" hükme ba¤lanm›fl-
t›r.

Somut olayda, ödeme emrine konu primin vadesinin 1999 y›l› fiubat
sonu olmas›, 01.01.2000 tarihinde bafllayan zamanafl›m› süresinin, öde-
me emrinin tebli¤ edildi¤i 16.01.2006 tarihinden önce ve 01.01.2005 ta-
rihinde sona ermesi karfl›s›nda, davan›n kabulü ile ödeme emrinin ipta-
line karar verilmesi gerekirken, olaya uygulanma imkân› bulunmayan
5198 Say›l› Kanunla de¤iflik 506 Say›l› Yasan›n 80. maddesi kapsam›nda
davan›n reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk›r› görülmüfltür.

O hâlde, davac›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edil-
meli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Aç›klanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASI-
NA, 27.03.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/17014 K: 2007/6230 T: 19.04.2007

‹fi HUKUKU • ‹fi KAZASININ TESP‹T‹ 
• MALULLÜK MAAfiININ SÜREKL‹ ‹fi GÖREMEZL‹K TESP‹T‹NDEN

SONRA BA⁄LANAB‹LECE⁄‹
(506 SY m 26, 8, 9, 10, 11; 4857 SY m 77)

Özet: Sürekli ifl göremezlik geliri, kaza
tarihinden de¤il, sürekli iflgöremezlik duru-
munu tespit eden ilgili sa¤l›k raporunu takip
eden aybafl›ndan itibaren ba¤lan›r. 

Davac›, 04.01.1995 tarihinde meydana gelen olay›n ifl kazas› ve ma-
luliyet oran›nda %28 oldu¤unun tespiti ile fazlaya dair haklar› sakl› kal-
mak kayd›yla 1.000 TL'nin yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilme-
sini istemifltir.

Mahkeme, bozmaya uyarak ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in kabu-
lüne karar vermifltir.

Hükmün, daval›lar avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, tem-
yiz iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan
düzenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i dü-
flünüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

1- Dava, davac›n›n 4.01.1995 tarihinde geçirdi¤i kazan›n ifl kazas› ol-
du¤unun ve sürekli ifl göremezlik derecesinin % 28 oldu¤unun tespiti ile
4.1.2005 tarihi itibariyle gelir ba¤lanmas›na ve ba¤lanacak gelirlerden
flimdilik 1000 TL'sinin an›lan kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle dava-
l› Kurumdan tahsili istemine dair olup, mahkemece 3.4.2006 tarihli,
13425-3669 say›l› bozma ilam›m›za uyduktan sonra davan›n kabulüne
karar verilmifltir.

‹fl kazas› ve sürekli ifl göremezlik tespitleri yönünden, dosyadaki ya-
z›lara, karar›n dayand›¤› delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellik-
le, bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde gö-
rülmeyen bütün temyiz itirazlar›n›n reddiyle usûl ve kanuna uygun olan
hükmün ‹fl kazas› ve sürekli ifl göremezlik tespitine iliflkin bölümünün
ONANMASINA,

2- Daval› kurumun, hükmün kaza tarihinden itibaren gelir ba¤lan-
mas›na ve ba¤lanacak gelirden kaza tarihinden itibaren yasal faizi ile tah-
siline dair temyiz incelemesine gelince;

Sürekli ifl göremezlik gelirinin, kaza tarihinden de¤il, sürekli ifl göre-
mezlik durumunu tespit eden ilgili sa¤l›k raporunu takip eden aybafl›n-
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dan itibaren ba¤lanaca¤› gözetilmeksizin, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Ku-
rumunun 19. maddesine ayk›r› olarak yaz›l› flekilde hüküm tesisi usul ve
yasaya ayk›r› olup bozma sebebidir.

O halde daval› Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASlNA, temyiz harc›n›n istek halinde daval›lardan Türkiye Tafl Kö-
mürü Genel Müdürlü¤ü'ne iadesine, 19.04.2007 günü oybirli¤i ile karar
verildi.

YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/17088 K: 2007/6037 T: 16.04.2007

‹fi HUKUKU• RÜCU DAVASI • ‹LK PEfi‹N DE⁄ER • TAVAN HESABI
(506 SY m 26)

Özet: Rücu hakk›; yasadan do¤an ken-
dine özgü ve sigortal› ya da hak sahiplerinin
hakk›ndan ba¤›ms›z basit rücu hakk›na dö-
nüflmüfl olmas› karfl›s›nda, ilk peflin de¤erli
gelirlerin tazmin sorumlular›n›n kusuruna
isabet eden miktarla s›n›rl› flekilde hüküm
kurulmas› gerekir.

Tavan hesab› yap›las› gerekmez. Tazmin
sorumlusunun sigortal›ya veya hak sahiple-
rine yapm›fl oldu¤u her türlü ödemenin kuru-
mun rücu alaca¤›ndan düflülmesine olanak
yoktur. Art›fllar istenemez.

Davac›, iflkazas› sonucu ölen sigortal›n›n haksahiplerine ba¤lanan
peflin de¤erli gelirler ile yap›lan harcama ve ödemeler nedeniyle u¤ran›lan
Kurum zarar›n›n rücuan ödetilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤i hüküm alt›na alm›flt›r.

Hükmün, davac› avukat› ve daval›lardan Alim taraf›ndan temyiz edil-
mesi üzerine, temyiz iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik
Hâkimi taraf›ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan
sonra iflin gere¤i düflünüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dosyadaki yaz›lara, karar›n dayand›¤› delillerle kanunî gerektirici se-
beplere ve özellikle, dava; ifl kazas›ndan do¤an rücu tazminat› istemine
iliflkin olup, davan›n yasal dayana¤›n› oluflturan 506 Say›l› Kanunun 26.
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maddesindeki halefiyef ilkesi uyar›nca, kurumun rücu alaca¤›; hak sa-
hiplerinin tazmin sorumlular›ndan isteyebilece¤i maddi zarar (Tavan)
miktar› ile s›n›rl› iken, Anayasa Mahkemesinin; 21.03.2007 gün ve 26649
say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan 23.11.2006 gün ve E:2003/10,
K:2006/106 say›l› karar› ile 26. maddedeki "...sigortal› veya hak sahibi
kimselerin iflverenden isteyebilecekleri miktarla s›n›rl› olmak üzere..." bö-
lümünün Anayasaya ayk›r›l›k nedeniyle iptaline karar verilmifl bulunma-
s›, Anayasan›n 153. maddesine göre, Anayasa Mahkemesinin iptal karar-
lar›n›n; Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e girmesi ve giderek elde
bulunan ve kesinleflmemifl tüm davalarda uygulanmas›n›n zorunlu olma-
s›, iptal karar›n›n Resmi Gazetede yay›nland›¤› 21.03.2007 gününden
sonra Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 76. maddesi uyar›nca
yürürlükteki yasalar› tatbik etmekle yükümlü bulunan mahkemelerin ve
Yarg›tay'›n yürürlükten kalkan bir yasa maddesine dayanarak inceleme
yapma ve karar verme yetkilerinin bulunmad›¤›n›n kabulünün do¤al bu-
lunmas›, 26. maddedeki an›lan cümlenin iptali ile Kurumun rücu hakk›-
n›n; yasadan do¤an kendine özgü ve sigortal› ya da hak sahiplerinin hak-
k›ndan ba¤›ms›z basit rücu hakk›na dönüflmüfl olmas› karfl›s›nda, ilk pe-
flin de¤erli gelirlerin; tazmin sorumlular›n›n kusuruna isabet eden mik-
tarla s›n›rl› flekilde hüküm kurulmas› gerekir. Bu ba¤lamda hemen be-
lirtmek gerekir ki; eskiden oldu¤u gibi maddi zarar (tavan) hesab› yap›l-
mas› gerekmemektedir. Öte yandan, tazmin sorumlusunun sigortal›ya
veya hak sahiplerine yapm›fl oldu¤u her türlü ödemenin Kurumun rücu
alaca¤›ndan düflülmesine imkan bulunmad›¤› göz önünde bulundurul-
mal›d›r.Zira, bu tür rücu davalar› Anayasa Mahkemesinin iptal karar›n-
dan önce halefiyet esas›na göre aç›lmakta iken, iptal karar›ndan sonra
kanundan do¤an ba¤›ms›z rücu alaca¤›na dönüflmüfl olup, yasa madde-
si bu haliyle yorumland›¤›nda art›fllar›n istenilemeyece¤i sonucuna ula-
fl›laca¤›nda kuflku ve duraksamaya yer olmamas›n›n, dava dilekçesinde-
ki istem ve hükmedilen miktar itibariyle ifl bu dava da sonuca etkili ol-
may›p ileride aç›lacak davada nazara al›nmas›n›n mümkün bulunmas›na
göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlar›n›n reddiyle usul ve ka-
nuna uygun olan hükmün ONANMASINA, afla¤›da yaz›l› temyiz harc›n›n
temyiz eden daval›lardan al›nmas›na, 16.04.2007 gününde oybirli¤iyle
karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/19617 K: 2007/3938 T: 19.03.2007

‹fi HUKUKU• ‹STE⁄E BA⁄LI S‹GORTA • SA⁄LIK YARDIMINDAN
YARARLANMA

(619 say›l› KHK, 1479 SY m Ek 11, 619 SY m 23)

Özet: Dava, 1 günlük sigortall›¤›n iptali
davas›d›r. 1999’da yürürlükte olan mevzuat
gere¤i iste¤e ba¤l› sigortal› olan sa¤l›k yard›-
m›ndan yararlan›r. Prim ve her türlü borçlar›-
n› ödeyen sa¤l›k yard›m›ndan yararlan›r. Ye-
ter ki sa¤l›k primi borcu olmas›n. 

Davac›, 03.07.2000 tarihli 1 günlük sigortal›l›¤›n›n iptaline karar ve-
rilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde davan›n reddine karar vermifl-
tir.

Hükmün, davac› ve daval›lardan SSK avukat› taraf›ndan temyiz edil-
mesi üzerine, temyiz iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik
Hâkimi taraf›ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan
sonra iflin gere¤i düflünüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

1- Dosyadaki yaz›lara, toplanan delillere ve hükmün dayand›¤› gerek-
tirici sebeplere göre, daval›n›n tüm temyiz itirazlar›n›n reddi gerekir.

2- Davac›n›n temyizine gelince;

Dava, dava dilekçesinin sonuç k›sm› gere¤ince, 03.07.2000 ile
04.07.2000 tarihleri aras› 1 günlük SSK zorunlu sigortal›l›k süresinin ip-
tali istemine iliflkin olarak belirtilmiflse de, dava dilekçesi aç›klama k›s-
m›ndan anlafl›laca¤› üzere, as›l dava konusunun, sa¤l›k sigortas›ndan
yersiz yararland›¤›ndan bahisle daval› Kurumca tahakkuk ettirilen teda-
vi giderine iliflkin borcun iptaline iliflkin oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Mahke-
mece, 1 günlük SSK zorunlu sigortal›l›k süresinin iptaline iliflkin davan›n
reddine karar verilmifl; karar gerekçesinde ise, iste¤e ba¤l› sigortal›l›¤›n›n
geçerli oldu¤u ve daval› Kurumca davac›dan tedavi giderinin tahsil edile-
meyece¤i bildirilmifltir.

Yap›lan incelemede, davac›n›n 16.12.1999 ile 23.07.2004 tarihleri
aras›nda Ba¤-Kur iste¤e ba¤l› sigortal›l›¤› oldu¤u, prim ödemelerinin dü-
zenli ve belirli miktarlarda oldu¤u görülmektedir. Öte yandan, davac›n›n
03.07.2000 ile 04.07.2000 tarihleri aras›nda 1 günlük SSK zorunlu sigor-
tal›l›¤› mevcuttur. Daval› Ba¤-Kur, davac›n›n 1 günlük SSK zorunlu si-
gortal›s› oldu¤unu ö¤renmesi üzerine, 29.03.2005 tarih ve 115595 say›l›
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ifllem ile, davac›n›n 1 günlük SSK sigortal›l›¤› nedeniyle ‹ste¤e Ba¤l› Si-
gortal›l›¤›n 02.07.2000 itibariyle durdurmufl, SSK sigortal›l›¤›n bitim ta-
rihi olan 05.07.2000'den itibaren bafllatm›fl ise de, 619 Say›l› Kanun
Hükmünde Kararname gere¤ince ‹ste¤e Ba¤l› Sigortal›lar›n sa¤l›k yard›-
m›ndan yararlanmayaca¤›ndan, ayr›ca, 30.11.2000 tarihinden sa¤l›k pri-
mi ödenmedi¤inden bahisle 30.11.2000 ve sonras› yap›lan tedavi giderle-
rinin tahsili cihetine gidilmifltir.

Yukar›da belirtildi¤i üzere, davac›n›n ‹ste¤e Ba¤l› Sigortal› oldu¤u
16.12.1999 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat gere¤i, sa¤l›k primi
ödenmek kofluluyla ‹ste¤e Ba¤l› Sigortal› sa¤l›k yard›m›ndan yararlan-
makta idi. Davac›n›n ‹ste¤e Ba¤l› Sigortal›l›¤›n›n bafllad›¤› tarihten sonra
04.10.2000 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren ve daha sonra iptal edilen
619 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname gere¤ince ‹ste¤e Ba¤l› Sigortal›-
lar›n sa¤l›k yard›m›ndan yararlanamayaca¤› hükmü getirilmiflse de, 619
Say›l› Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlük tarihinden önce kaza-
n›lm›fl haklar› ortadan kald›rmas› mümkün de¤ildir.

Yine, 24.07.2003 tarihli 4956 Say›l› Kanunun 37. maddesi ve
08.02.2006 tarihli 5454 Say›l› Kanunun 8. maddesi ile de¤iflik 1479
Say›l› Kanunun Ek 11. maddesi gere¤i, 08.08.2001 tarihinden itibaren
‹ste¤e Ba¤l› Sigortal›lar›n sa¤l›k yard›m›ndan yararlanamayaca¤› hüküm
alt›na al›nm›fl ise de, 4956 Say›l› Kanunun 47. maddesi ile ekli 1479
Say›l› Kanunun geçici 23. maddesinde prim ve her türlü borçlar›n öden-
mifl olmas› halinde ‹ste¤e Ba¤l› Sigortal›lar›n sa¤l›k yard›m›ndan yararla-
nabilece¤i bildirilmifltir.

4956 Say›l› Kanunun 47. maddesi ile 1479 Say›l› Kanunun geçici 23.
maddesi gere¤ince, 30.04.2005 tarihli prim ekstrede fazla ödeme miktar›
olan 2.474.65 YTL'de dikkate al›nmak suretiyle davac›n›n 16.12.1999-
23.07.2004 tarihleri aras›ndaki iste¤e Ba¤l› Sigortal›l›k süresine iliflkin
olarak sa¤l›k sigortas› prim borcu bulunup bulunmad›¤›n› daval› Kurum-
dan sormak, gerekirse bu hususta konusunda uzman bilirkifli marifetiy-
le rapor ald›rmak, sonucunda sa¤l›k primi borcunun bulunmad›¤›n›n an-
lafl›lmas› halinde, davac›n›n tedavi gideri borcunun tamam›ndan sorum-
lu olmad›¤›n›n tespitine karar vermek; prim borcunun bulundu¤unun
anlafl›lmas› halinde ise, prim borcunun hangi döneme iliflkin oldu¤unu
saptamak ve prim borcunun bulundu¤u döneme iliflkin olarak yap›lan te-
davi giderinden davac›n›n sorumlu olmas› gerekti¤ine karar vermek gere-
kir.

Yukar›da belirtilen maddi ve hukuki olgular› dikkate al›nmaks›z›n
mahkemce yaz›l› flekilde hüküm tesis edilmesi usul ve yasaya ayk›r› olup
bozma nedenidir.

O hâlde, davac›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edil-
meli ve hüküm bozulmal›d›r.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/20064 K: 2007/5100 T: 03.04.2007

‹fi HUKUKU • TARIM S‹GORTASI BAfiLANGICI TESP‹T‹ DAVASINA
‹fi MAHKEMES‹NDE BAKILIR

(2926 SY m. 55, 1956 SY m 56-d, 2926 SY m EK 3, 1479 SY  m 70,
HUMK m. 9, 17)

Özet: 2926 Say›l› Kanunun uyuflmazl›k-
lar›n çözüm yerine iliflkin düzenlemesi gere-
¤i, Daval›s› Tar›m Ba¤-Kur Sigorta Genel Mü-
dürlü¤ü olan uyuflmazl›kta Ankara ‹fl Mah-
kemesi’nde ya da daval›n›n flubesinin bulun-
du¤u Artvin ‹fl Mahkemesi’nde davaya bak›l-
mal›d›r.

Davac›, 01.01.1995 tarihi itibariyle 2926 Say›l› Yasa kapsam›nda si-
gortal› oldu¤unun ve bu tarih itibariyle resen tescil iflleminin yap›lmas›
gerekti¤inin tespiti ile var ise prim farklar›n›n tahsili konusunda daval›
Kurumun hakk› bulundu¤unun tespitine karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in k›smin kabulüne karar
vermifltir.

Hükmün, daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava, 506 Say›l› Kanun ile 1479 Say›l› Kanun kapsam›nda bulunan
sigortal›l›k süreleri hariç 01.01.1995-31.07.2006 döneminde 2926 Say›l›
Kanuna tabi Tar›m Ba¤-Kur sigortal›l›¤›n›n tespiti istemine iliflkindir.
Mahkeme, ilam›nda belirtilen sebeplerle davan›n kabulüne karar veril-
mifltir.

2926 Say›l› Kanunun uyuflmazl›klar›n› çözüm yerine iliflkin düzenle-
meyi içeren 55. maddesinin, 4956 Say›l› Kanunun 56/d maddesi hükmü-
ne göre, 02.08.2003 tarihi itibariyle yürürlükten kald›r›larak ayn› Kanu-
nun 54. maddesiyle 2926 Say›l› Kanuna eklenen ve 02.08.2003 tarihin-
de yürürlü¤e giren Ek 3. maddesi hükmünde bu konuda; 1479 Say›l›
Kanuna yap›lan at›f kapsam›nda;

1479 Say›l› Kanunun konuya iliflkin; Uyuflmazl›klar›n Çözüm Yeri
bafll›kl› 70. maddesinde, "Bu Kanunun uygulanmas›ndan do¤an uyufl-
mazl›klar, yetkili ‹fl Mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli
mahkemelerde görülür" hükmü gere¤ince, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 9 ve 17. maddeleri uyar›nca Ba¤-Kur Genel Müdürlü¤ü aley-
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hine aç›lan ifl bu davan›n; ya an›lan Genel Müdürlü¤ünün bulundu¤u
Ankara'da, ya da flubesinin bulundu¤u Artvin ‹fl Mahkemesinde aç›lma-
s› gerekir. Daval› Kurum vekilinin; davaya bakmaya Artvin ‹fl Mahkeme-
sinin yetkili oldu¤una dair yetki itiraz› dikkate al›narak dava dilekçesinin
yetki yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, Ba¤-Kur'un flubesi-
nin bulunmad›¤› Hopa Asliye Hukuk (‹fl) Mahkemesinde yarg›lamaya de-
vam olunup iflin esas›na girilerek yaz›l› flekilde hüküm kurulmas› usul ve
yasaya ayk›r› görülmüfltür.

O halde daval› Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, 03.04.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/14434 K: 2007/8284 K: 21.05.2007

‹fi HUKUKU • RÜCU TAZM‹NATI • ANAYASA MAHKEMES‹ KARARI 
• ZAMANAfiIMI

(506 SY m 26; 818 S. BK m 125, 60, 128)

Özet: ‹flverenden sigortal› ve hak sahiple-
rinin isteyebilecekleri miktar de¤il; sadece ilk
ba¤lanan maafl ve sosyal yard›m zamm›n›n
peflin de¤eri istenebilir.

Zamanafl›m› iflverenler aç›s›ndan 3. kifli,
zararland›r›c› sigorta olay›na neden olanlar
aç›s›ndan BK 60. maddeye göre çal›fl›r. Zama-
nafl›m›n›n bafllang›c›, 26. maddeye iliflkin da-
valarda masraflar için sarf, gelirler için ilk pe-
flin sermaye de¤erinin bafllang›çtaki gelir ba¤-
lama onay tarihinden bafllat›lmas› gerekir. 

Davac›, trafik kazas› sonucu sürekli iflgöremezlik durumuna giren si-
gortal›ya ba¤lanan peflin de¤erli gelirler ile yap›lan harcama ve ödemeler
nedeniyle u¤ran›lan kurum zarar›n›n rücuan ödetilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤i hüküm alt›na alm›flt›r.

Hükmün, daval›lardan Hakk› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üze-
rine, temyiz iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi ta-
raf›ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin
gere¤i düflünüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.
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Dava, ifl kazas›ndan do¤an rücu tazminat› istemine iliflkin olup, ya-
sal dayana¤› oluflturan, 506 Say›l› Kanunun 26. maddesindeki "Halefiyet"
ilkesi uyar›nca, kurumun rücu alaca¤›, hak sahiplerinin tazmin sorum-
lular›ndan, isteyebilece¤i maddi zarar (tavan) miktar› ile s›n›rl› iken; Ana-
yasa Mahkemesinin 23.11.2006 gün ve 2003/10 Esas ve 2006/106 say›-
l› karar› ile an›lan yasa maddesinin birinci f›kras›nda yer alan "...sigorta-
l› veya hak sahibi kimselerin iflverenden isteyebilecekleri miktarla s›n›rl›
olmak üzere..." bölümünün Anayasa'ya ayk›r›l›k nedeniyle iptaline karar
verilmifltir.

Anayasan›n 152 ve 153. maddelerinde öngörülen düzenlemelere gö-
re; "Anayasa Mahkemesinin iptal kararlar›n›n" Resmi Gazetede yay›nla-
narak yürürlü¤e girmesi ile birlikte, elde bulunan ve kesinleflmemifl tüm
davalarda uygulanmas›n›n zorunlu olmas› karfl›s›nda, "iptal karar›n›n"
Resmi Gazete de yay›nland›¤› 21.03.2007 tarihinden sonra; Hukuk Usu-
lü Muhakemeleri Kanununun 76. maddesi uyar›nca, yürürlükteki yasa-
lar› uygulamakla yükümlü bulunan mahkemelerin ve giderek Yarg›tay'›n,
iptal karar› ile keenlemyekun (yok hükmünde) olan ve böylece yürürlük-
ten kalkan bir yasa maddesine dayanarak inceleme yapma ve karar ver-
me yetkilerinin bulunmad›¤›n›n kabulü do¤al olup, bu yönde bir uygula-
ma yap›lmas›na cevaz yoktur. (‹Ç, BBGK’n›n 1960/21 Esas ve 9 say›l› karar›;
HGK’un 21.01.2004/10-44 Esas ve 19 Say›l›; ayr›ca 07.04.2004 gün, 214 E ve 19
say›l› ve 2004/448 Esas ve 461 say›l› kararlar›)

Gerçekten de, usuli kazan›lm›fl hak gere¤ince uygulanmas› gereken
bir kanun hükmü, sonradan (karar kesinleflmeden önce) Anayasa Mah-
kemesi taraf›ndan iptal edilirse; art›k usuli kazan›lm›fl hakka göre de¤il;
aksine, usuli kazan›lm›fl hakk›n istisnas› olarak; iptal karar›ndan sonra
oluflan yeni hukuki duruma göre karar verilmesi gere¤i vard›r. (Kuru,
S.4784)

fiu hale göre; 26 madde de say›lan koflullarda kurumu sigortal›n›n
ard›l› (halefi) olarak kabul eden an›lan yasa maddesinin 1. f›kras›ndaki
"itiraz konusu" kural›n iptalinden sonra bu madde uyar›nca aç›lan dava-
larda art›k "halefiyet ilkesi'ne" dayan›lam›yaca¤›, kurumun rücu hakk›n›n
hukuki temelinin (halefiyet de¤il) bundan, böyle; yasadan do¤an, sigorta-
l› ya da hak sahibi kimselerin alacaklar›ndan ba¤›ms›z, kendine özgü
"Basit Rücu" hakk›na dönüflmüfl olmas›n›n kabulüyle; bu aflamadan
sonra; zararland›r›c› sigorta olay› nedeniyle, sigortal› veya hak sahipleri-
ne kurum taraf›ndan ba¤lanan gelirin (bafllad›¤› tarihteki) ilk peflin ser-
maye de¤erinin, tazmin sorumlular›n›n (iflverenin) kusuruna isabet eden
miktar›yla s›n›rl› flekilde hüküm kurulmas› gerekir. Nitekim bu yönler,
Anayasa Mahkemesinin iptal karar›n›n gerekçesine yans›d›¤› flekilde
"...kanuna uymayan eylemi nedeniyle, hukuksal yapt›r›ma maruz kalan ve
bunun sonucu olarak da ba¤lanan gelirlerin sermaye de¤erini kuruma öde-
yen, böylece olayla ba¤lant›s› (iliflkisi) kesilen iflverenin; kanun, kanun
hükmünde kararname ve kararlarla getirilen katsay›larla, sigortal›ya önce-
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den ba¤lanan gelirlerde sonradan yap›lacak art›fllardan ve bu art›fllar›n
peflin sermaye de¤erinden sorumlu tutularak; sürekli dava tehdidi alt›nda
bulundurulmas›, Sosyal Güvenlik Kurulufllar›na ait olmas› gereken riskle-
rin, iflverene yükletilmesi; hakkaniyet ve sorumluluk ilkeleriyle ba¤daflma-
d›¤› gibi "Sosyal Hukuk Devleti" prensiplerine de ayk›r›l›k oluflturur..." de-
nilerek; gelirlerdeki art›fllar›n tazmin sorumlular›ndan (iflverenlerden) is-
tenemeyece¤i; kesin bir anlat›mla ortaya konmufltur.

Anayasa Mahkemesi kararlar›n›n gerekçeleriyle (konuyu aç›klay›c›
özelli¤i itibariyle, her kesimi bu arada mahkemeleri) de ba¤lay›c› oldu¤u
hususu gözetildi¤inde; iptal karar› ile birlikte ortaya ç›kan, bu yeni hu-
kuki durum itibariyle; konuya uygulama aç›s›ndan aç›kl›k getirmek gere-
kirse; öncelikle, kurumun rücu hakk›n›n hukuksal temeli halefiyete de-
¤il kanundan do¤an (basit) rücu hakk›na dayand›¤›n›n kabul edilmesiyle
birlikte; art›k ilk peflin de¤erli gelirlerin (ba¤land›¤› tarih itibariyle) her bir
hak sahibi yönünden tazmin sorumlular›n›n kusuruna isabet eden mik-
tarla s›n›rl› flekilde hüküm kurulmas› gere¤i vard›r. Bu durumda aç›kl›k-
la söyleyebiliriz ki, ilk peflin sermaye de¤erli gelirlerdeki art›fllar›n istene-
meyece¤inde kuflku ve duraksamaya yer yoktur.

Hemen belirtmek gerekirse, bundan sonra 506 Say›l› Yasa uyar›nca
aç›lan rücuan tazminat davalar›na iliflkin olarak süregelen uygulamada
oldu¤u üzere; maddi zarar (tavan) hesab› yap›lmas› gerekmedi¤i gibi; 506
Say›l› Yasan›n 10. maddesinin uygulanmas›n› gerektiren durumlarda da
Anayasa Mahkemesinin iptal karar›ndan önceki, süregelen içtihatlarla
oluflturulup uygulanan prensiplerde temel farkl› bir yaklafl›m bulunma-
maktad›r. Ancak, 10. madde uygulamas›nda art›k, tavan zarar hesab› ye-
rine, kurumun sigortal›ya bafllang›çta ba¤lad›¤› ilk peflin sermaye de¤eri
üzerinden hesaplama yap›lmas›nda herhangi bir tereddüt olmamal›d›r.
Ayr›ca yap›lan tüm hesaplama uygulamalar›nda; tazmin sorumlusunun,
sigortal›ya ya da haksahiplerine yapm›fl oldu¤u, her türlü ödeme ve ibra-
n›n da kurumun rücu alaca¤›ndan düflülmesine imkan bulunmad›¤› göz
önünde tutulmal›d›r.

Öte yandan, kurumun bundan böyle art›k (halef s›fat› olmad›¤›) si-
gortal›n›n alaca¤›ndan ba¤›ms›z, kanundan do¤an rücu hakk›na sahip ol-
du¤u gözetilerek; sigortal› veya haksahipleri taraf›ndan tazmin sorumlu-
lar› aleyhine aç›lan tazminat davas›nda al›nan kusur ve hesap raporu,
rücu davas›nda ba¤lay›c› olmay›p; güçlü delil niteli¤inde say›lmas› gere-
kir. Ancak, bu aflamada ilave edelim ki kesinleflen önceki rücu davalar›n-
da hükmolunan miktar›n mahsubu yap›l›rken, sigortal›ya ba¤lanan geli-
rin ilk peflin sermaye de¤erinin esas al›nmas› gerekti¤inin; flayet ilk peflin
sermaye de¤erli gelirle birlikte art›fllara da hükmedilmiflse, art›fllar›n
hükmolunacak rücu tazminat›ndan mahsup edilmesine olanak bulun-
mad›¤› da göz ard› edilmemelidir. Bu çevrede meseleye fiili ödemeler aç›-
s›ndan bak›ld›¤›nda ise fiili ödemenin mevcudiyeti halinde, kurumun ta-
lep edebilece¤i miktar›n hesab›n›n da ayn› flekilde gerçeklefltirilmesi ge-
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rekmekte olup; flayet ilk peflin sermaye de¤erli gelirin kusur karfl›l›¤›, fii-
li ödeme miktar›ndan düflük ise o taktirde ilk peflin sermaye de¤erine iti-
bar edilmeli; aksine fiili ödeme miktar› ile peflin de¤erden düflük ise o tak-
tirde de fiili ödeme miktar› esas al›nmal›d›r.

Anayasa Mahkemesinin iptal karar›ndan sonra, 506 Say›l› Yasaya
dayal› olarak iflverenler aleyhine aç›lan rücuan tazminat davalar›nda; sü-
regelen mevcut uygulama d›fl›nda, herhangi bir etkileflim ve de¤iflim ön-
görülmedi¤inden, Borçlar Kanununun 332/1 maddesinde belirtilen iflçi-
iflveren aras›ndaki akde ayk›r›l›k eylemleri ve bu çevrede maddenin 2. f›k-
ras› gere¤ince iflverenin akde ayk›r› davran›fllar› (iflçi sa¤l›¤› ve ifl güven-
li¤inin gerektirdi¤i önlemlerin al›nmamas› vs.) sonucu, 26/1 maddeyle
vaki iliflkilendirme, bir bak›ma akde ayk›r› hareketten do¤an tazminat da-
valar› hakk›ndaki hükümlere tabii olmakla; zaman afl›m›n›n, süregelen
eski uygulamalar gibi, iflverenler aç›s›ndan Borçlar Kanununun 125.
maddesine göre belirlenmesi gerekti¤inde; ayr›ca, zararland›r›c› sigorta
olay›na neden olan üçüncü flah›slar yönünden ise, Borçlar Kanunun 60.
maddesinde öngörülen haks›z fiil zaman afl›m›na tabii oldu¤unda tered-
düt yoktur. Bu arada zaman afl›m›n›n bafllang›c› konusuna gelince; 506
Say›l› Yasada zaman afl›m›n›n (özel olarak)düzenlenmedi¤i düflünüldü-
¤ünde; genel hükümler çerçevesinde çözüm arama gere¤i vard›r. Gerçek-
ten de Borçlar Kanunun 128 maddesinde: "Zaman afl›m›, alaca¤›n muac-
cel oldu¤u zamanda bafllar" denilmektedir. Kurum aç›s›ndan alacak hak-
k›, ba¤lad›¤› gelirin yetkili organ taraf›ndan onayland›¤› tarihte ödenebi-
lir hale gelece¤inden, muacceliyet'in onay tarihi olaca¤› aç›kt›r. O halde,
26. maddeye iliflkin davalarda zaman afl›m›, masraflar için sarf; gelirler
için ise ilk peflin sermaye de¤erinin bafllang›çtaki gelir ba¤lama onay ta-
rihinden bafllat›lmal›d›r.

Faiz bafllang›c›n›n da, ayni flekilde, ilk peflin de¤erli gelire ait tahsisin
onay tarihi oldu¤unda kuflku yoktur.

Anayasa Mahkemesinin iptal karar› ile ortaya ç›kan bu maddi ve hu-
kuki olgular gözetilerek, ifl kazas› sonucu sigortal›ya ba¤lanan gelirlerin
ilk peflin sermaye de¤erinin aç›klanan ilkeler do¤rultusunda tazminine
olanak bulunan k›sm›n›n tespiti ile sonucuna göre karar verilmesinde ya-
sal zorunluluk bulundu¤undan, yaz›l› flekilde hüküm kurulmas› usul ve
yasaya ayk›r› olup, bozma nedenidir.

O halde, daval› vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harc›n›n istek halinde daval›lardan Hakk›’ya iadesi-
ne, 21.05.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/8658 K: 2006/12535 T: 12.10.2006

‹fi HUKUKU• TARIM BA⁄-KUR S‹GORTASININ DURDURULMASI •
ZORUNLU SSK ‹LE ÇALIfiILMASI

(2926 SY m 2; 4721 SY m 162, 163; 4956SY m 45

Özet: Davac›, zorunlu Ba¤-Kur sigortal›l›-
¤›n›n geçerli oldu¤unun tespitine de¤il aksine
kurum iflleminin iptaline karar verilmesini is-
temifl, davas› reddedilmifltir. Sigortal›lar
aleyhine düzenlemeler içeren yasa maddele-
rinin ortadan kald›r›ld›¤› durumlarda, yasa
koyucunun amac› da göz önünde bulunduru-
larak sözde de¤il, öze üstünlük tan›yacak bir
yorumla sonuca var›lmal›, davac›n›n davas›
kabul edilmelidir.

Davac›, Ba¤-Kur tar›m sigortal›l›¤›n›n durdurulmas›na iliflkin Kurum
iflleminin iptaline ve sigortal›l›¤›n›n devam›na karar verilmesini istemifl-
tir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde davan›n reddine karar vermifl-
tir.

Hükmün, davac› Avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Davac›n›n 2926 Say›l› Kanuna tabi zorunlu Tar›m Ba¤-Kur sigortal›-
s› olarak 01.01.1987 tarihi itibariyle kay›t ve tescili yap›lm›flt›r. Davac›-
n›n, 25.02.2005 tarihli dilekçesiyle, evli bir bayan olmas› nedeniyle tar›m
Ba¤-Kur sigortal›l›¤›n›n iptalini istemesi üzerine, tescil edildi¤i tarihteki
yasal düzenlemeye göre, davac›n›n tar›m Ba¤-Kur sigortal›l›¤› iptal edil-
mifltir. Davac›, zorunlu Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi çal›flmalar› d›-
fl›nda Tar›m Ba¤-Kur sigortal›l›¤›n›n geçerli oldu¤unun tespitine, aksine
Kurum iflleminin iptaline karar verilmesini istemifl; mahkemece, davan›n
reddine karar verilmifltir.

Dava dosyas›ndaki bilgi ve belgelere göre, davac›n›n 01.01.1987 tari-
hinden itibaren kendi ad›na tar›msal faaliyette bulundu¤unun aç›kça an-
lafl›lmas›na, Anayasa'n›n 60. maddesinde "Herkes sosyal güvenlik hakk›-
na sahiptir. Devlet bu güvenli¤i sa¤layacak gerekli tedbirleri al›r ve teflki-
lat›n› kurar" hükmünün öngörülmüfl bulunmas›na, 2926 Say›l› Kanunun
5. maddesinde, sigortal›l›¤›n zorunlu olup, sigortal› olmak hak ve yüküm-
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lülü¤ünden vazgeçilemeyece¤i ve kaç›n›lamayaca¤›n›n öngörülmesine,
01.01.2002 tarihinde yürürlü¤e giren 4721 say›l› Türk Medeni Kanunu
ile 743 say›l› eski Medeni Kanun'un 152. maddesinde düzenlenen hü-
kümle, aile reisli¤i kavram›n›n kald›r›lm›fl, 2926 Say›l› Kanun'un aile re-
isli¤i kavram›n› içeren 2. maddesinin, 24.07.2003 gün ve 4956 Say›l›
Kanun'un 48. maddesi ile Medeni Kanundaki düzenlemeye paralel olarak
de¤ifltirilmifl olmas›na, maddi hukukun; her zaman, hayat›n de¤iflen sos-
yal ak›fl› içinde geliflen tüm olaylar› ve ayr›nt›lar› kurallaflt›rma gücüne
sahip olmad›¤› da dikkate al›narak, ç›karlar dengesi ve adalet duygular›-
n› gözeterek toplumun gereksinmelerini karfl›lamakla yükümlü bulunan
yarg› organlar›n›n, sigortal›lar aleyhine düzenlemeler içeren yasa madde-
lerinin ortadan kald›r›ld›¤› durumlarda, yasa koyucunun amac› da göz
önünde bulundurularak, söze oranla öze üstünlük tan›yan bir yorumla
sonuca varmas› ve buna göre davac›n›n 01.01.1987 tarihinden dava tari-
hi olan 17.03.2005 tarihine kadar olan dönemde, zorunlu SSK'l› çal›flma-
lar› d›fl›nda kalan sürede 2926 Say›l› Kanun kapsam›nda tar›m Ba¤-Kur
sigortal›s› oldu¤unun tespitine karar verilmesi gerekirken anayasal bir
hak olan sosyal güvenlik hakk›n› ortadan kald›racak flekilde davan›n red-
dine karar verilmesi, usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O hâlde, davac›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edil-
meli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harc›n›n istek hâlinde davac›ya iadesine,
12.10.2006 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

220 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008



YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/10959 K: 2006/15213 T: 23.11.2006

‹fi HUKUKU• YET‹M AYLI⁄I • BA⁄-KUR ve SSK ALACA⁄ININ 
B‹RLEfiMES‹ • YERS‹Z SA⁄LIK KARNES‹

(1479 SK, 5502 SK) 

Özet: Ayn› maddi temelden do¤an 
Ba¤-Kur alaca¤› ile ayn› tutardaki SSK bor-
cunun yasayla Sosyal Güvenlik Kurumuna
devredilmesiyle alacakl› ve borçulusu
birleflen davada  borç ortadan kalkar. 

Davac›, daval› Kurum iflleminin iptali ile borçlu olmad›¤›n›n tespitine
karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde davan›n reddine karar vermifl-
tir.

Hükmün, davac› Avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava, 1.2.1999 tarihinden 1479 Say›l› Yasa kapsam›nda yetim ayl›¤›
al›rken, 1.6.2003 tarihinden itibaren Sosyal Sigortalar Kurumundan yafl-
l›l›k ayl›¤› almaya bafllayan davac›n›n yersiz sa¤l›k karnesi kullan›m› se-
bebiyle daval› Ba¤-Kur'a borçlu olmad›¤›n›n tespiti istemine dair olup;
mahkemece, davan›n reddine karar verilmifl ise de;

Ba¤-Kur'un alaca¤› niteli¤indeki sa¤l›k yard›mlar›n›n ayn› zamanda
Sosyal Sigortalar Kurumu yükümlülü¤ünü oluflturmas›, 20.05.2006 tari-
hinde yürürlü¤e giren 5502 say›l› Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun
geçici 1. maddesindeki düzenleme ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve
Sanatkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Ba¤-
Kur) ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤›n›n her türlü alacaklar›, hak-
lar›, borçlar›, görevleri ile birlikte hiçbir iflleme gerek kalmaks›z›n an›lan
kanunun yürürlük tarihi itibar›yla, bu kanunla ihdas edilen Sosyal Gü-
venlik Kurumuna devredilmifl olmas›, Borçlar Kanunun 116. maddesinin
birinci f›kras›nda yaz›l› olan "Alacakl›l›k ve borçluluk s›fatlar›n›n bir fla-
h›sta içtima›yla borç sak›t olur" hükmü karfl›s›nda, somut uyuflmazl›kta
ayn› maddi temelden do¤an Ba¤-Kur alaca¤› ile ayn› tutardaki SSK bor-
cunun yukar›da an›lan Kuruma devredilmesi ile davaya konu borcun or-
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tadan kalkm›fl bulunmas›na göre, mahkemece davan›n kabulüne karar
verilmesi gerekirken, reddine karar verilmesi, usul ve yasaya ayk›r› olup
bozma nedenidir.

O halde, davac› vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harc›n›n istek halinde davac›ya iadesine, Üye M.Za-
fer Erdo¤an'›n muhalefetine karfl›; Baflkan Coflkun Erbafl, Üyeler; Ö.San-
sal Erkam, Neslihan Sever ve Ali Göçen'in oylar›yla ve oyçoklu¤uyla
23.11.2006 gününde karar verildi.

KARfiI OY YAZISI

Taraflar aras›ndaki uyuflmazl›k, daval›n›n Ba¤-Kur'dan ölüm ayl›¤› almakta iken
SSK'dan da kendisine yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›ndan sonra hangi kurumdan sa¤l›k
yard›m› alabilece¤i ve bu dönemde Ba¤-Kur'ca sa¤lanan sa¤l›k yard›mlar›n›n yersiz
ödeme sebebiyle davac› taraf›ndan daval› Ba¤-Kur’a iade edilmesi gerekip gerekmedi-
¤i noktas›nda toplanmaktad›r.

Mahkeme, davac›n›n SSK sigortal›s› oldu¤u dönemde bu kurumdan sa¤l›k sigor-
tas› yard›m› almas› gerekti¤i sonucuna vararak davan›n reddine karar vermifltir. Ön-
celikle bu karar›n dosya kapsam›na ve 506 Say›l› Kanun hükümlerine uygun oldu¤u-
nu belirtmek gerekir. Esasen Dairemizin say›n ço¤unlu¤u da bozma karar›nda içerik
olarak bu hususu kabul etmifl olmakla birlikte her iki kurumun 5510 Say›l› Kanun ile
Sosyal Güvenlik Kurumu çat›s› alt›nda birleflti¤ini ve böylece Borçlar Kanununun 116.
madde uyar›nca alacakl› ve borçlu s›fatlar›n›n bir flah›sta birleflti¤ini, borcun sakit ol-
mas› gerekti¤ini ileri sürerek davan›n bu gerekçeyle kabul edilmesi gerekti¤i düflünce-
siyle hükmü bozmufltur.

Her borç iliflkisinde zorunlu olarak üç unsur bulunmas› gerekir. Bunlar, edim,
alacakl› ve borçludur. Bu unsurlardan biri olmay›nca borç iliflkisinden söz edilemez.
‹flte Borçlar Kanununun 116. maddesi, bu üç unsurdan alacakl› ve borçlu s›fatlar›n›n
ayn› kiflide toplanmas› halinde borcun sona erece¤ini kurala ba¤lam›flt›r. Say›n ço¤un-
luk maddeye yanl›fl anlam vererek, alacakl› Ba¤-Kur ile sa¤l›k harcamas› yapmakla
yükümlü görülen dava d›fl› SSK'n›n ayn› kurum tüzel kiflili¤i alt›nda birleflmesini ala-
cakl› ve borçlu s›fatlar›n›n tek kiflide birleflmesi gibi de¤erlendirmifl ve bu sebeple da-
van›n reddi gerekti¤ine karar vermifltir.

Olay›m›zda Borçlar Kanunu 116. maddenin uygulanabilmesi için Ba¤-Kur'un da-
va konusu alaca¤›n hem alacakl›s› hem de boçlusu olmas› daha baflka bir anlat›mla
iki s›fat›n davan›n taraflar›ndan birisi üzerinde birleflmesi gerekir. Oysa, burada ala-
cakl› Ba¤-Kur ile dava d›fl› SSK birleflmifltir. Bu durum Borçlar Kanunu'nun 116.
maddesinde ifadesini bulan bir s›fat birleflmesi olarak nitelendirilemez.

Ba¤-Kur ile SSK'nun yarg›lama süresince ve bozma tarihi itibariyle tüzel kiflilik-
leri devam etmektedir. Ba¤-Kur'ca yap›lan sa¤l›k harcamalar›n›n yersiz oldu¤u tart›fl-
mas›zd›r. Hal böyle olunca usul ve yasaya uygun olan mahkeme karar›n›n onanmas›
gerekir.

Aç›klanan sebeplerle say›n ço¤unlu¤un bozma karar›na ifltirak etmiyorum.

M. Zafer ERDO⁄AN

Üye
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E. 2006/16562 K: 2007/5990 T: 16.04.2007

‹fi HUKUKU• YURTDIfiINDA ÇALIfiANLARIN BORÇLANMASI 
• SUUD‹ ARAB‹STAN’DA ÇALIfiMA

(3201 SY m 3, 506 SY m G.20, 1086 SY m 296, Lahey Sözleflmesi, 4958
SY, 3028 SY)

Özet: Davac›, yurtd›fl› çal›flmalar›n›n tes-
pitine karar verilmesini istemifltir.

Dava Suudi Arabistan'da geçen çal›flma
süresinin 3201 Say›l› Yasadaki iki y›ll›k bafl-
vuru süresi aranmaks›z›n borçlan›labilece¤i-
nin tespiti, aksi yöndeki Kurum karar›n›n ip-
tali istemine iliflkindir. 

Öncelikle borçlan›lmak istenilen yurtd›-
fl›nda geçmifl olan hizmetin Türk iflveren ya-
n›nda geçip geçmedi¤i, Türk iflveren yan›nda
geçmifl ise, Türk Sigorta Kanunlar› kapsam›n-
da olup olmad›¤› araflt›r›lmal›d›r.

Mahkemece yap›lacak ifl; öncelikle borç-
lan›lmak istenen hizmetin Türk iflveren nez-
dinde Türk Sosyal Güvenlik Kurumlar› kapsa-
m›nda geçip geçmedi¤ini tespit etmek, Türk
Sosyal Güvenlik Kurumlar› kapsam› d›fl›nda
bir hizmetin mevcudiyeti halinde ise, davac›-
ya ibraz etti¤i hizmet belgesini HUMK 296.
madde uygulamas› gere¤ice TC yetkili Sosyal
Güvenlik Kurumlar›ndan davac›n›n çal›flt›¤›
günleri gösteren iflyerine ait hizmet belgesi,
ifle girifl ç›k›fl tarihleri, Suudi Arabistan ifl kar-
nesi, ifl güvence karnesi, hizmet cetveli gibi
bilgi ve belgeler elde edilip, bu bilgi ve belge-
lerin o yöredeki Türk Suudi Arabistan Elçili-
¤ince veya Baflkonsoloslu¤unca tercümesi
yap›larak do¤rulu¤u tasdik edilip, resmi se-
net özelli¤ine kavuflturulduktan sonra bir
karara ulafl›lmas› gerekir. 

Davac›, 3201 Say›l› Yasaya göre borçland›r›lmas› gerekti¤inin tespiti-
ne karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in kabulüne karar ver-
mifltir.
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Hükmün, daval› Avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

1- Dosyadaki yaz›lara, karar›n dayand›¤› delilere, kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle davac›n›n daval› Kuruma borçlanma talebinde bu-
lundu¤u 12.04.2005 tarihinde 3201 Say›l› Yasan›n 3. maddesinde de¤i-
fliklik yapan 4958 Say›l› Yasan›n 56. maddesinin yürürlükte bulunmas›-
na göre daval› kurum vekilinin afla¤›da ki bendinin kapsam› d›fl›nda ka-
lan temyiz itirazlar›n›n reddine,

2- Dava, 10.12.1982-23.11.1992 ve 25.11.1997-19.04.1999 tarihleri
aras›nda Suudi Arabistan'da geçen çal›flma süresinin 3201 Say›l› Yasa
uyar›nca iki y›ll›k baflvuru süresi aranmaks›z›n borçlanabilece¤inin tes-
piti, aksi yöndeki daval› Kurum iflleminin iptali istemine iliflkindir.

Mahkemece, davac›n›n yurtd›fl›nda geçmifl olan çal›flma sürelerinin
3201 Say›l› Kanuna göre (4958 Say›l› Yasa ile de¤iflik flekline göre baflvu-
ru süresi kald›r›lm›fl bulundu¤undan) Türkiye'ye kesin dönüfl tarihine
bak›lmaks›z›n borçlanabilece¤inin tespitine, aksi yöndeki Kurum ifllemi-
nin iptaline karar verilmifltir.

Davac›n›n borçlanma ifllemini yapabilmesi için ön koflul; borçlan›la-
bilecek yurtd›fl›nda geçen fiili çal›flman›n varl›¤›d›r. Ancak, böyle bir ça-
l›flman›n bulunmas› halinde davac›n›n yurda kesin dönüfl yapt›ktan son-
ra iki y›l içinde daval› Kuruma müracaat flart› aranmaks›z›n borçlanma
yapabilece¤inin tespitine iliflkin davay› açmakta hukuki yarar›n›n bulun-
du¤u kabul edilebilir. Davac› tarafça borçlanma ifllemine esas al›nabile-
cek nitelikte yurtd›fl›nda geçen bir çal›flman›n varl›¤› kan›tlanamaz ise,
art›k davac›n›n bu davay› açmakta hukuki yarar› bulundu¤undan söz
edilemeyece¤inden ve aç›lan davan›n dinlenme olana¤› bulunmad›¤›n-
dan, dava flart› yoklu¤undan reddine karar verilecektir. Di¤er yandan,
davac› yurtd›fl› hizmet borçlanmas› talebini süre yönünden reddeden Ku-
rum iflleminin iptaliyle birlikte dava konusu yurtd›fl›nda geçen süreleri
borçlanabilece¤inin tespitini de istemifltir. ‹stek hem ifllemin iptalini, hem
de borçlanma yapabilece¤inin tespitini içerdi¤ine göre dava konusu süre-
lerde davac›n›n yurtd›fl›nda çal›fl›p çal›flmad›¤›n›n yöntemince araflt›r›l-
mas›, çal›flm›fl ise bu hususun hiçbir duruksamaya yer vermeyecek bi-
çimde saptanmas› gerekir.

Yurtd›fl›nda çal›flan Türk vatandafllar›n›n bu çal›flmalar›n›n de¤erlen-
dirilmesi ve buna ba¤l› olarak sosyal güvenlik haklar›ndan yararland›r›l-
malar› amac›yla kendilerine boçlanma hakk› tan›nm›flt›r. 3201 Say›l›
Yasa, yabanc› ülkede ve yabanc› sigorta kurumuna tabi olan iflverenler
nezdinde geçen ve Türk Sigorta Kurumlar› kapsam› d›fl›nda kalan hizmet-
lerin de¤erledirilmesini düzenlemektedir. Daha aç›k bir anlat›mla, TC
Emekli Sand›¤›na, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Ba¤-Kur'a 506 Say›l›
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Yasan›n geçici 20. maddesine göre kurulan sand›klara, prim keserek ve
karfl›l›k ödenmifl sürelerin 3201 Say›l› Yasa gere¤ince borçlan›lmas› ola-
naks›zd›r.

Bu nedenle öncelikle borçlan›lmak istenilen yurtd›fl›nda geçmifl olan
hizmetin Türk iflveren yan›nda geçip geçmedi¤i, Türk iflveren yan›nda
geçmifl ise, Türk Sigorta Kanunlar› kapsam›nda olup olmad›¤› araflt›r›l-
mal›d›r.

Yap›lan incelemede davac›n›n yurtd›fl› çal›flmas› ile ilgili olarak gerek
Kuruma, gerekse, mahkemeye ibraz etti¤i T.C. Cidde Baflkonsoloslu¤u-
nun Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Müflavirli¤ince tanzim edilen belgede
"davac›n›n müflavirli¤e ibraz etti¤i pasaportun incelenmesinden ad› geçe-
nin Suudi Arabistan'da 10.12.1982 -23.11.1992 ve 25.11.1997-
19.04.1999 tarihleri aras›nda Suudlu iflveren nezdinde çal›flt›¤›n›n tespit
edildi¤inin" yaz›ld›¤›, ancak, davac› taraf›ndan ibraz edilen belgelerin ek-
te bulunmad›¤› gibi, ne tür belgeler oldu¤unun da yaz› içeri¤inde belitil-
medi¤i görülmektedir. HÜMK'nun 296. maddesinde d›fl ülkede usulüne
uygun yetkili memurlar› taraf›ndan düzenlenen ve onaylanan resmi se-
netlerin o ülkede yürülükte bulunan yasalara uygun ve o ülkedeki T.C.
Baflkonsoloslu¤u veya konsolosluk görevini yürüten T.C. Siyasi Memuru
taraf›ndan onaylanmas› halinde resmi senet hüküm ve kuvvetinde say›-
laca¤› bu flekilde onaylanmam›fl senetlerin delil teflkil edip etmeyece¤inin
mahkemece takdir olunaca¤› bildirilmifltir.

Türkiye Cumhuriyeti 05.10.1961 tarihli Yabanc› Resmi Belgelerin
Tasdiki Mecburiyetinin Kald›r›lmas› Hakk›ndaki Lahey Sözleflmesini 3028
Say›l› Kanun ile onaylam›fl ve bu sözleflme Türkiye'de yürürlü¤e girmifltir.
Ayr›ca Türkiye Cumhuriyeti; "Baz› ‹fllem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tu-
tulmas›” hakk›ndaki çok tarafl› uluslararas› sözleflmeyi de onaylam›fl ve
16.01.1987 tarihli resmi gazetede yay›nlam›flt›r. Ancak, bahse konu bu
son flartlar oluflmad›kça, belge davan›n kabulüne yeterli delil olarak kabul
edilemez. Söz konusu hizmet belgesini do¤rulayan baflkaca bir delil ve
emare de dosya ekinde bulunmamaktad›r. Sosyal Güvenlik Kanunlar›n›n
uygulanmas› ile ilgili uyuflmazl›klar kamu düzeni ile ilgili oldu¤undan,
mahkemenin ibraz edilen belgenin yasal ve gerçe¤e uygun olup olmad›¤›-
n› resen inceleyip gözönünde bulundurulmas› gerekir. Ancak, resmi nite-
lik kazand›r›lm›fl belgelere itibar edilerek sonuca gidilebilir.

Mahkemece yap›lacak ifl; öncelikle borçlan›lmak istenen hizmetin
Türk iflveren nezdinde Türk Sosyal Güvenlik Kurumlar› kapsam›nda ge-
çip geçmedi¤ini tespit etmek, Türk Sosyal Güvenlik Kurumlar› kapsam›
d›fl›nda bir hizmetin varl›¤›n›n mevcudiyeti halinde ise, davac›ya ibraz et-
ti¤i hizmet belgesini HUMK'un 296. madde uygulamas› gere¤ince TC yet-
kili Sosyal Güvenlik Kurumlar›n›n karfl›l›¤› olan Suudi Arabistan yetkili
Sosyal Güvenlik Kurumlar›ndan davac›n›n çal›flt›¤› günleri gösteren iflye-
rine ait hizmet belgesi, ifle girifl ç›k›fl tarihleri, Suudi Arabistan ifl karne-
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si, ifl güvence karnesi, hizmet cetveli gibi bilgi ve belgeler elde edilip, bu
bilgi ve belgelerin o yöredeki Türk Suudi Arabistan Elçili¤ince veya Bafl-
konsoloslu¤unca tercümesi yap›larak do¤rulu¤u tastik edilip, resmi senet
özelli¤ine kavuflturulduktan sonra eldeki yarg›lama dosyas› içerisine ge-
tirtilmesinin sa¤lanmas› gerekmektedir.

Mahkemece yukar›da belirtildi¤i flekilde davac›n›n çal›flma süreleri-
nin kuflku duyulmayacak biçimde saptanmas› halinde bu sürelerle s›n›r-
l› olmak üzere 3201 Say›l› Kanunun 3. ve devam› maddeleri gere¤i borç-
land›r›lma hakk›ndan yararland›r›lmas› gerekti¤i düflünülmelidir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate al›nmadan yanl›fl
de¤erlendirilme ile yaz›l› flekilde karar verilmesi, isabetsizdir.

O hâlde, daval› Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itiraz-
lar› kabul edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, 16.04.2007 günüde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/16664 K: 2007/5491 T: 09.04.2007

‹fi HUKUKU• GEC‹KME ZAMMINA AYRICA YASAL FA‹Z 
YÜRÜTÜLEMEYECE⁄‹ • YASAL SÜRELER • YASAL SÜRELER‹

YARGICIN DE⁄‹fiT‹REB‹LMES‹

(1086 SY m 409-son, 163)

Özet: Davac›, gecikme zamm›na uygula-
nan faizin kald›r›lmas›na ve ödeme emrinin
iptaline karar verilmesini istemifltir.

Dava prim borcuna iflletilen gecikme
zamm›na, ayr›ca kanuni faiz yürütülmesi ifl-
leminin kanuna ayk›r› oldu¤undan bahisle
ödeme emrinin kanuni faiz yönünden iptali
istemine iliflkindir.

Mahkemece davan›n reddine karar veril-
mifl; akabinde, temyiz incelemesi sonucun-
da, dairemizce "gecikme zamm›na faiz yürü-
tülmeyece¤inden davan›n kabulüne karar
vermek gerekti¤i" belirtilmek suretiyle karar
bozulmufltur.

Davalar›n uzamas› veya uzat›lmas›n› en-
gellemek amac›yla HUMK'un 163. maddesiy-
le getirilen kesin mehil kural›, Kanunun ama-
c›na uygun kullan›lmal›, baflka bir anlat›mla
davan›n reddi için araç görülmemelidir. Ke-
sin süreye iliflkin ara karar› her türlü yanl›fl
anlamay› önleyecek flekilde aç›k ve eksiksiz
olmal› ve yap›lacak ifllerin neler oldu¤u tek
tek gösterilmeli ve ara karar gere¤inin yerine
getirilmesi için davac› taraf›ndan yat›r›lmas›
gereken masraf tutar›n›n ayr›nt›l› olarak sap-
tanmas› gerekir.

Davac›, gecikme zamm›na uygulanan faizin kald›r›lmas›na ve ödeme
emrinin iptaline karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde davan›n aç›lmam›fl say›lmas›-
na karar verilmifltir.

Hükmün, davac› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.
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Dava, prim borcuna iflletilen gecikme zamm›na, ayr›ca, kanuni faiz
yürütülmesi iflleminin kanuna ayk›r› oldu¤undan bahisle ödeme emrinin
kanuni faiz yönünden iptali istemine iliflkindir. Mahkemece, davan›n red-
dine karar verilmifl; akabinde, temyiz incelemesi sonucunda, Dairemizce
"gecikme zamm›na faiz yürütülemeyece¤inden davan›n kabulüne karar
vermek gerekti¤i" belirtilmek suretiyle karar bozulmufltur.

Bozma ilam› ve duruflma gününü içeren tebligat, davac› vekili adre-
sinde imzas›na tebli¤ olunmufltur. Duruflma gününde davac› davay› ta-
kip etmemifl, ard›ndan daval› 17.10.2005 tarihli dilekçe ile davas›n› yeni-
lemifltir.Yenileme sonras› verilen 30.11.2005 tarihli duruflmadan, davac›
vekili, bozma ilam› ve duruflma gününü içeren tebligat›n kendisi ile ayn›
handa bulunan baflka bir avukat bürosuna yap›ld›¤›n› beyan etmifl, bu-
nun üzerine mahkemece, tebligat›n kime tebli¤ edildi¤i PTT'den sorul-
mufl; PTT'den yaz› cevab›nda tebligat›n davac› vekilinin adresine sekrete-
ri ve Nihat imzas›na tebli¤ edildi¤i bildirilmifl, bunun üzerine 21.06.2006
tarihli duruflmada, davac› vekiline iddias›n› ispat için delil ve belgelerini
sunmak üzere 1 haftal›k kesin süre verilmifl, davac› vekili 1 haftal›k sü-
re içinde kendi avukatl›k bürosunda çal›flan kiflileri gösterip, Sosyal Si-
gortalar Kurumu dönem bordrosunu sunmufl (aralar›nda Nihat ad› geç-
miyor) ve tan›k dinletece¤ini bildirmifl; 26.07.2006 tarihli duruflmada ise,
tan›k dinletmek iste¤ini yinelemifl, ancak, mahkemece izin verilmeyerek,
bozma öncesi 2 kez, bozma sonras› ise 1 kez olmak üzere toplam 3 kez
dosyan›n ifllemden kald›r›ld›¤›ndan bahisle HUMK'un 409/son maddesi
gere¤ince davan›n aç›lmam›fl say›lmas›na karar verilmifltir.

Davalar›n uzamas› veya uzat›lmas›n› engellemek amac›yla Hukuk
Usulü Mukakemeleri Kanunun 163. maddesiyle getirilen kesin mehil ku-
ral›, Kanunun amac›na uygun kullan›lmal›, baflka bir anlat›mla davan›n
reddi için araç görülmemelidir. Kesin mehile iliflkin ara karar› her türlü
yanl›fl anlamay› önleyecek flekilde aç›k ve eksiksiz olmal› ve yap›lacak ifl-
lerin neler oldu¤u tek tek gösterilmeli ve ara karar gere¤inin yerine geti-
rilmesi için davac› taraf›ndan yat›r›lmas› gereken masraf tutar›n›n ayr›n-
t›l› olarak saptanmas› gerekir.

Somutlaflan olayda; 21.06.2006 günlü ara karar› ile kararlaflt›r›lan
kesin mehil, HUMK'un 163. maddesi ve Yarg›tay Kararlar›na ayk›r›d›r. Bu
ba¤lamda kesin süre geçti¤inden bahisle davac›ya iddias›n› ispatlamak
imkan› verilmeksizin, 05.10.2005 tarihli duruflmada verilen, "dosyan›n
ifllemden kald›r›lmas› karar›" do¤ru kabul edilerek davan›n aç›lmam›fl sa-
y›lmas›na karar verilmesi usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O hâlde, davac› vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harc›n›n istek halinde davac›ya iadesine,
09.04.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/16565 K: 2007/6554 T: 30.04.2007

‹fi HUKUKU• RÜCU DAVASI • HAKKAN‹YET ‹ND‹R‹M‹

(506S SY m 26, 9, 10, 22, 818 S. BK m. 43, 44, AYM 23.11.2006 T, E:
03/10, K: 06/106)

Özet: Davac›, ifl kazas› sonucu sürekli ifl-
göremezlik durumuna giren sigortal›ya ba¤la-
nan peflin de¤erli gelirler ile yap›lan harcama
ve ödemeler nedeniyle u¤ran›lan kurum zara-
r›n›n rücuan ödetilmesini istemifltir.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal karar›n›n
gerekçesinde aç›kça gelirlerde meydana ge-
len art›fllar›n istenemeyece¤i belirtilmifltir.

506 Say›l› Kanunun 10. maddesinde 26.
maddesinde öngörülen “sigortal›n›n veya
hak sahibi kimselerin iflverenden isteyebile-
cekleri miktarla s›n›rl› olmak üzere" ibaresi
de yer almam›flt›r. Bu nedenle AYM'nin iptali
karar›ndan sonra 26. maddeye dayan›larak
aç›lan rücu davalar›nda art›fllar istenemeye-
ce¤ine göre, böyle bir ibare bulunmayan 10.
maddeye dayanan rücu davalar›nda da ge-
lirlerdeki art›fllar›n istenemeyece¤i aç›kt›r.

Mahkemece yap›lacak ifl; iflverenin %100
kusurlu oldu¤u kabul edilerek ilk peflin de-
¤erli gelirden BK’n›n 43 ve 44. maddeleri
uyar›nca hakkaniyet indirimi yap›larak Ku-
rumun rücu alaca¤›na hükmetmektir. 

Davac›, iflkazas› sonucu sürekli iflgöremezlik durumuna giren sigor-
tal›ya ba¤lanan peflin de¤erli gelirler ile yap›lan harcama ve ödemeler ne-
deniyle u¤ran›lan kurum zarar›n›n rücuan ödetilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤i k›smen hüküm alt›na al-
m›flt›r.

Hükmün, davac› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava; ifl kazas›ndan do¤an rücuan tazminat istemine iliflkin olup, ya-
sal dayana¤› 506 Say›l› Kanunun 10. maddesidir. Somut olayda 506
Say›l› Kanunun 9 ve 10. maddesindeki koflullar›n olufltu¤u ve zararlan-
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d›r›c› sigorta olay›nda sigortal›n›n %... kusurlu oldu¤u dava dosyas›nda-
ki bilgi ve belgelerden aç›kça anlafl›lmaktad›r.

Sosyal Sigortalar Kanununun 10. maddesinde, sigortal› çal›flt›rmaya
baflland›¤›n›n süresi içinde Kuruma bildirilmemesi halinde meydana ge-
len ifl kazas› yada meslek hastal›¤› nedeniyle sigortal›n›n u¤rad›¤› tüm za-
rarlar Kurumca karfl›lan›r, ancak "yap›lan ve ilerde yap›lmas› gerekli bu-
lunan her türlü masraflar›n tutar› ile, gelir ba¤lan›rsa bu gelirlerin 22.
maddede sözü geçen süreye göre hesap edilecek sermaye de¤erleri tutar›,
26. maddede yaz›l› sorumluluk halleri aranmaks›z›n, iflverene ayr›ca
ödettirilir (m. 10/son) hükmü yer almaktad›r. Görüldü¤ü gibi, iflverene
rücu edilebilmesi için, 26. maddede oldu¤u gibi özel bir kusur koflulu ön-
görülmemifl, iflverenin kusursuz olmas› halinde dahi sorumlu tutulmufl,
yine iflverenin sorumlu olaca¤› tazminat›n üst s›n›r› bak›m›ndan 26.
maddede öngörülen “sigortal›n›n iflverenden isteyebilece¤i miktarla s›n›rl›"
oldu¤una iliflkin ibare de 10. maddeye al›nmam›flt›r. Anayasa Mahkeme-
sinin 21.03.2007 gün ve 26649 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan
23.11.2006 gün ve E: 2003/10, K: 2006/106 say›l› Karar› ile 26. madde-
deki "sigortal› veya hak sahibi kimselerin iflverenden isteyebilecekleri mik-
tarla s›n›rl› olmak üzere..." bölümünün Anayasaya ayk›r›l›k nedeniyle ip-
taline karar verilmifltir. 26. maddedeki an›lan cümlenin iptali ile Kuru-
mun rücu hakk›n›n yasadan do¤an kendine özgü ve sigortal› yada hak
sahiplerinin hakk›ndan ba¤›ms›z basit rücu hakk›na dönüflmüfl olmas›
karfl›s›nda ilk peflin de¤erli gelirin tazmin sorumlular›n›n kusuruna isa-
bet eden miktarla s›n›rl› flekilde hüküm kurulmas› gerekir. Tazmin so-
rumlusunun sigortal›ya veya hak sahiplerine yapm›fl oldu¤u her türlü
ödemenin Kurumun rücu hakk›ndan düflülmesine imkan yoktur. Zira
Anayasa Mahkemesinin iptal karar›ndan sonra kurumun rücu hakk› ka-
nundan do¤an ba¤›ms›z rücu hakk›na dönüflmüfltür.

Dairemiz, Anayasa Mahkemesinin iptali karar›ndan önceki görüflüne
göre, 10. maddeye dayanan rücu davalar›nda da t›pk› 26. maddede oldu-
¤u gibi ba¤lanan gelirlerdeki art›fl›n tavan zararla s›n›rl› biçimde iflveren-
den istenebilece¤i, bir bak›ma 26. maddede öngörülen halefiyet ilkesinin
10. maddeye k›yasen uygulanabilece¤i kabul edilmekteydi.

Anayasa Mahkemesinin iptal karar›n›n gerekçesinde aç›kça gelirler-
de meydana gelen art›fllar›n istenemeyece¤i belirtilmifltir.

506 Say›l› Kanunun 10. maddesinde 26. maddede öngörülen "sigor-
tal›n›n veya hak sahibi kimselerin iflverenden isteyebilecekleri miktarla
s›n›rl› olmak üzere" ibaresi de yer almam›flt›r. Bu nedenle Anayasa Mah-
kemesinin iptal karar›ndan sonra 26. maddeye dayan›larak aç›lan rücu
davalar›nda art›fllar istenemeyece¤ine göre, böyle bir ibare bulunmayan
10. maddeye dayanan rücu davalar›nda da gelirlerdeki art›fllar›n istene-
meyece¤i aç›kt›r.
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Mahkemece yap›lacak ifl; iflverenin %100 kusurlu oldu¤u kabul edi-
lerek ilk peflin de¤erli gelirden Borçlar Kanununun 43 ve 44. maddeleri
uyar›nca hakkaniyet indirimi yap›larak Kurumun rücu alaca¤›na hük-
metmek gerekir.

Borçlar Kanununun 43 ve 44. maddelerine göre hakkaniyet indiri-
mindeki yöntem ise, sigortal›n›n müterafik kusurunun bir miktar›n› iflve-
renin kusuruna eklemek, iflveren kusursuz ise ilk ba¤lanan gelirin peflin
de¤erinden %50'den az olmamak üzere indirim yap›larak Kurumun rücu
alaca¤›na hükmedilece¤i göz önünde tutulmal›d›r.

Sonuç olarak mahkemenin 506 Say›l› Kanunun 9. ve 10. madde ko-
flullar›n›n varl›¤›na ve hakkaniyet indirimine iliflkin kabulü yerinde ise
de, Anayasa Mahkemesinin iptal karar› ile ortaya ç›kan bu maddi ve hu-
kuki olgular gözetilmeksizin yaz›l› flekilde hüküm kurulmas› usul ve ya-
saya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O halde, davac› Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itiraz-
lar› kabul edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, 30.04.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/13885 K: 2007/7127 T: 08.05.2007

‹fi HUKUKU• RÜCU DAVASI • ARTIfiLARIN ‹STENEMEYECE⁄‹
(506 SY m. 26, Anayasa m 153, AYM 23.11.2006, T, E:2003/10, K:

2006/106; 1086/76)

Özet: Davac›, ifl kazas› sonucu ölen si-
gortal›n›n hak sahiplerine ba¤lanan peflin
de¤erli gelirler ile yap›lan harcama ve ödeme-
ler nedeniyle u¤ran›lan kurum zarar›n›n rü-
cuan ödetilmesini istemifltir. 

Tazmin sorumlusunun sigortal›ya veya
hak sahiplerine yapm›fl oldu¤u her türlü öde-
menin kurumun rücu alaca¤›ndan düflülme-
sine imkan bulunmad›¤› göz önünde bulun-
durulmal›d›r. Zira bu tür rücu davalar›
AYM'nin iptal karar›ndan sonra kanundan
do¤an ba¤›ms›z rücu alaca¤›na dönüflmüfl
olup, yasa maddesi bu haliyle yorumland›-
¤›nda art›fllar›n istenemeyece¤i sonucuna va-
r›l›r. 

Davac›, iflkazas› sonucu ölen sigortal›n›n haksahiplerine ba¤lanan
peflin de¤erli gelirler ile yap›lan harcama ve ödemeler nedeniyle u¤ran›lan
Kurum zarar›n›n rücuan ödetilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤i hüküm alt›na alm›flt›r.

Hükmün, davac› ve daval›lardan T. ‹nfl. Ltd. fiti. avukat› taraf›ndan
temyiz edilmesi üzerine, temyiz iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan
ve Tetkik taraf›ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan
sonra iflin gere¤i düflünüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava; ifl kazas›ndan do¤an rücu tazminat› istemine iliflkin olup, da-
van›n yasal dayana¤›n› oluflturan 506 Say›l› Kanunun 26. maddesindeki
halefiyet ilkesi uyar›nca, Kurumun rücu alaca¤›; hak sahiplerinin tazmin
sorumlular›ndan isteyebilece¤i maddi zarar (Tavan) miktar› ile s›n›rl›
iken, Anayasa Mahkemesinin; 21.03.2007 gün ve 26649 say›l› Resmi Gazete-
de yay›nlanan 23.11.2006 gün ve E:2003/10, K:2006/106 say›l› karar› ile 26.
maddedeki "...sigortal› veya hak sahibi kimselerin iflverenden isteyebile-
cekleri miktarla s›n›rl› olmak üzere..." bölümünün Anayasaya ayk›r›l›k
nedeniyle iptaline karar verilmifl bulunmas›, Anayasan›n 153. maddesine
göre, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlar›n›n; Resmi Gazetede yay›nla-
narak yürürlü¤e girmesi ve giderek elde bulunan ve kesinleflmemifl tüm
davalarda uygulanmas›n›n zorunlu olmas›, iptal karar›n›n Resmi Gazete-
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de yay›nland›¤› 21.03.2007 gününden sonra Hukuk Usulü Muhakemele-
ri Kanununun 76. maddesi uyar›nca yürürlükteki yasalar› tatbik etmek-
le yükümlü bulunan mahkemelerin ve Yarg›tay'›n yürürlükten kalkan bir
yasa maddesine dayanarak inceleme yapma ve karar verme yetkilerinin
bulunmad›¤›n›n kabulünün do¤al bulunmas›, 26. maddedeki an›lan
cümlenin iptali ile Kurumun rücu hakk›n›n; yasadan do¤an kendine öz-
gü ve sigortal› ya da hak sahiplerinin hakk›ndan ba¤›ms›z basit rücu
hakk›na dönüflmüfl olmas› karfl›s›nda, ilk peflin de¤erli gelirlerin; tazmin
sorumlular›n›n kusuruna isabet eden miktarla s›n›rl› flekilde hüküm ku-
rulmas› gerekir. Bu ba¤lamda hemen belirtmek gerekir ki; eskiden oldu-
¤u gibi maddi zarar (Tavan) hesab› yap›lmas› gerekmemektedir. Öte yan-
dan, tazmin sorumlusunun sigortal›ya veya hak sahiplerine yapm›fl oldu-
¤u her türlü ödemenin Kurumun rücu alaca¤›ndan düflülmesine imkan
bulunmad›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r. Zira bu tür rücu davalar›
Anayasa Mahkemesinin iptal karar›ndan önce halefiyet esas›na göre aç›l-
makta iken, iptal karar›ndan sonra kanundan do¤an ba¤›ms›z rücu ala-
ca¤›na dönüflmüfl olup, yasa maddesi bu haliyle yorumland›¤›nda art›fl-
lar›n istenilemeyece¤i sonucuna ulafl›laca¤›nda kuflku ve duraksamaya
yer yoktur.

Anayasa Mahkemesinin iptal karar› ile ortaya ç›kan bu maddi ve hu-
kuki olgular gözetilmeksizin yaz›l› flekilde hüküm kurulmas› usul ve ya-
saya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O halde, davac› SSK ve daval› T. ‹nfl. Ltd. fiti.'nin bu yönleri amaçla-
yan temyiz itirazlar› kabul edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, afla¤›da yaz›l› temyiz harc›n›n temyiz eden daval›lardan T.
‹nfl. Ltd. fiti.'nden al›nmas›na, 08.05.2007 gününde oybirli¤iyle karar ve-
rildi.

Karar Derlemesi 233



YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/18993 K: 2007/7723 T: 14.05.2007

RÜCU DAVASINDA ‹LK PEfi‹N DE⁄ER‹N ‹STENEB‹LECE⁄‹ • 
BA⁄IMSIZ RÜCU ALACA⁄I • TAZM‹N SORUMLUSUNUN

S‹GORTALIYA VE HAK SAH‹PLER‹NE YAPMIfi OLDU⁄U ÖDEMELE-
R‹N KURUMUN RÜCU ALACA⁄INDAN ‹ND‹R‹LEMEYECE⁄‹ •

KURUM ALACA⁄ININ HALEF‹YETE DE⁄‹L KANUNDAN DO⁄AN
BAS‹T RÜCU HAKKINA DAYANDI⁄I • ZAMANAfiIMI

(506 SY m. 26, 4772 SY m 37, Y‹BK 01.07.1994 T. 1992/3-1994/3)

Özet: Davac›, ifl kazas› sonucu ölen si-
gortal›n›n hak sahiplerine ba¤lanan peflin
de¤erli gelirler ile yap›lan harcama ve ödeme-
ler nedeniyle u¤ran›lan kurum zarar›n›n rü-
cuan ödetilmesini istemifltir.

...AYM 7’nin iptal karar› ile ortaya ç›kan
yeni hukuki durum çerçevesinde bundan
sonra gelir art›fllar›n›n sorumlulardan iste-
meyece¤i ve bu maddeye göre aç›lan dava-
larda halefiyet kural›n›n aran›lamayaca¤›,
Kurumun rücu alaca¤›n›n hukuki temelinde
halefiyet de¤il, Kanundan do¤an basit rücu
hakk›n›n bulundu¤u kabul edilmelidir.

...AYM'nin iptal kararlar› usuli kazan›l-
m›fl hakk›n ve aleyhe bozma yasa¤›n›n istis-
nas›n› oluflturur ve bu nedenle sonradan ç›-
kan iptal karar› henüz mahkemece veya Yar-
g›tay'da olan bütün davalara uygulan›r.

Mahkemece, söz konusu iptal karar›n›n
halen derdest olan davalara uygulanmas›
gerekti¤i sonucuna var›l›rsa, yarg›lamada flu
hususlar›n göz önünde tutulmas› gerekir:

1. Kurumun rücu hakk›n›n hukuksal te-
meli, halefiyete de¤il, Kanundan do¤an basit
rücu hakk›na dayan›r. Bu nedenle Kurum, si-
gortal› veya hak sahiplerine ba¤lad›¤› gelirin
ilk peflin sermaye de¤erinin kusur karfl›l›¤›-
n›n isteyebilir. Gelir art›fllar›n› talep edemez.

2. Tazminat davas›nda al›nan kusur ve
hesap raporu, rücu davas›nda ba¤lay›c› de-
¤ildir. Güçlü delil niteli¤indedir.

3. Sigortal› veya hak sahibi kimselerin,
sorumlular› ibra etmesi veya yap›lan her tür-
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lü ödeme kurumun rücu hakk›n› etkilemeye-
ce¤inden, rücu davas›nda dikkate al›namaz.

4. Rücu davas›nda iflveren yönünden
zamanafl›m› BK 125. maddesine göre 10 y›l-
d›r. Zamanafl›m› gelirin onay tarihinden bafl-
lar. 3. kifliler yönünden ise BK. 60. madde
gere¤ince 1 ve 10 y›ld›r.

5. Faiz bafllang›c›, ilk peflin de¤erli geli-
re iliflkin tahsisin onay tarihidir.

6. ‹lk peflin de¤er hesab›, gelirin ba¤-
land›¤› tarih itibariyle ve her bir hak sahibi
yönünden ayr› ayr› yap›lmal›d›r.

7. Fiili ödeme halinde, kurumun talep
edebilece¤i miktar ilk peflin de¤erin kusur
karfl›l›¤› fiili ödeme miktar›nda düflük ise ilk
peflin de¤ere göre; fiili ödeme miktar› ilk pe-
flin de¤erden düflük ise fiili ödeme miktar›
dikkate al›narak belirlenir.

8. Kesinleflen önceki rücu davalar›nda
hükmedilen miktar›n mahsubu yap›l›rken, ilk
peflin de¤er esas al›nacakt›r. ‹lk peflin de¤er-
le birlikte art›fllara da hükmedilmiflse art›fllar
mahsup edilmeyecektir.

Davac›, iflkazas› sonucu ölen sigortal›n›n haksahiplerine ba¤lanan
peflin de¤erli gelirler ile yap›lan harcama ve ödemeler nedeniyle u¤ran›lan
kurum zarar›n›n rücuan ödetilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤i hüküm alt›na alm›flt›r.

Hükmün, davac› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava, rücuan tazminat iste¤ine iliflkin olup, yasal dayana¤› 506
Say›l› Kanunun 26. maddesidir.

‹fl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu Kurum taraf›ndan sigortal› ve-
ya hak sahibi kimselere ba¤lanan gelirin iflveren veya 3. kiflilerden rücu-
an tazminine imkan sa¤layan bu tür davalarda kurumun rücu hakk› Yar-
g›tay kararlar›yla "Kendine özgü halefiyet" hukuksal temeline dayand›r›l-
m›flt›r. Bu içtihad›n temelinde ise 506 Say›l› Kanundan önce yürürlükte
olan 4772 Say›l› Kanunun 37. maddesi ile ilgili 31.03.1954 tarihli ve
18/11 say›l› ve özellikle 26. madde ile ilgili olarak daha sonra verilen
01.07.1994 tarih ve 1992/3-1994/3 say›l› ‹çtihad› Birlefltirme Kararlar›
vard›r.

26. madde ile ilgili oldu¤u için ba¤layac› nitelikteki 01.07.1994 tarih-
li ‹çtihad› Birlefltirme Karar›nda bu tür davalar›n "....içeri¤inde geri alma

Karar Derlemesi 235



hakk› bulunan kendine özgü nitelikteki haleflik hukuki temeline dayand›-
¤›…" kabul edilirken maddenin 1. f›kras›na 3395 Say›l› Kanunla eklenen
“sigortal› veya hak sahibi kimselerin iflverenden isteyebilecekleri miktarla
s›n›rl› olmak üzere” bölümüne dayan›lm›flt›r.

Dairemizin iptal baflvurusu üzerine Anayasa Mahkemesinin
23.11.2006 gün ve 2003/10, 2006/106 Say›l› Karar› ile 26. maddenin
1.f›kras›ndaki bu bölüm, Karar›n Resmi Gazete'de yay›mland›¤›
21.03.2007 tarihi itibariyle iptal edilerek yürürlükten kalkm›flt›r. Anaya-
sa Mahkemesi iptal gerekçesinde flu görüfllere yer vermektedir:

"Kanuna uymayan eylem sonucunda hukuksal yapt›r›ma maruz kalan
ve bunun sonucu olarak da ba¤lanan gelirin sermaye de¤erini Kuruma
ödeyen ve böylece ilgi ve iliflkisi kesilen iflverenin, Kanun, Kanun Hükmün-
de Kararname ve Kararlarla ba¤lanan gelirlerde yap›lacak art›fllardan ve
bu art›fllar›n peflin sermaye de¤erlerinden sorumlu tutularak dava tehdidi
alt›nda bulundurulmas›, sosyal güvenlik kurulufllar›na ait olmas› gereken
risklerin iflverene yükletilmesi anlam›na gelir. Böyle bir durum hakkaniyet
ve sorumluluk ilkeleriyle ba¤daflmad›¤› gibi sosyal hukuk devleti ilkesine
de ayk›r›d›r."

Görüldü¤ü gibi, Anayasa Mahkemesi bu kararla gelir art›fllar›ndan
do¤an Kurum zarar›n›n iflverenden istenemeyece¤ini aç›k ve kesin bir an-
lat›mla kabul etmifl bulunmaktad›r.

Hal böyle olunca, iptal karar› ile birlikte ortaya ç›kan yeni hukuki du-
rum çerçevesinde bundan sonra gelir art›fllar›n›n sorumlulardan istene-
meyece¤i ve bu maddeye göre aç›lan davalarda halefiyet kural›na dayan›-
lamayacag›, Kurumun rücu alaca¤›n›n hukuki temelinde halefiyet de¤il,
"Kanundan do¤an basit rücu hakk›"n›n bulundu¤u kabul edilmelidir.

‹ptal karar›yla ortaya ç›kan bu hukuki durumun mahkemece eldeki
davalar bak›m›ndan ele al›n›p incelenmesi ve gözetilmesi gerekir.

Belirtelim ki, 09.05.1960 tarih ve 1960/21-9 Say›l› ‹çtihad› Birlefltir-
me Karar› ile HGK'n›n 21.01.2004 gün ve 2004/44-19 say›l› ve 07.04.2004 gün
ve 2004/214-198 say›l›, ayr›ca, 29.09.2004 gün ve 2004/448-461 Say›l› Kararla-
r› uyar›nca, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlar› usuli kazan›lm›fl hak-
k›n ve aleyhe bozma yasa¤›n›n istisnas›n› oluflturur ve bu nedenle sonra-
dan ç›kan iptal karar› henüz mahkemede veya Yarg›tay'da olan bütün da-
valara uygulan›r.

Mahkemece, söz konusu iptal karar›n›n halen derdest olan davalara
uygulanmas› gerekti¤i sonucuna var›l›rsa, yarg›lamada flu hususlar›n göz
önünde bulundurulmas› gerekecektir:

Kurumun rücu hakk›n›n hukuksal temeli, Halefiyete de¤il; Kanun-
dan do¤an basit rücu hakk›na dayan›r.

Bu nedenle Kurum, sigortal› veya hak sahiplerine ba¤lad›¤› gelirin ilk
peflin de¤erinin kusur karfl›l›¤›n› isteyebilir. Gelir art›fllar›n› talep edemez.
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Tazminat davas›nda al›nan kusur ve hesap raporu, rücu davas›nda
ba¤lay›c› de¤ildir. Güçlü delil niteli¤indedir.

Sigortal› veya hak sahibi kimselerin, sorumlular› ibra etmesi veya ya-
p›lan her türlü ödeme Kurumun rücu hakk›n› etkilemeyece¤inden, rücu
davas›nda dikkate al›nmaz.

Rücu davas›nda iflveren yönünden zamanafl›m› BK 125. maddesine
göre 10 y›ld›r. Zamanafl›m› gelirin onay tarihinden bafllar. Üçüncü kifliler
yönünden ise BK 60. madde gere¤ince 1 ve 10 y›ld›r.

Faiz bafllang›c›, ilk peflin de¤erli gelire iliflkin tahsisin onay tarihidir.

‹lk peflin de¤er hesab›, gelirin ba¤land›¤› tarih itibariyle ve her bir hak
sahibi yönünden ayr› ayr› yap›lmal›d›r.

Fiili ödeme halinde, Kurumun talep edebilece¤i miktar, ilk peflin de-
¤erin kusur karfl›l›¤› fiili ödeme miktar›ndan düflük ise ilk peflin de¤ere
göre; fiili ödeme miktar› ilk peflin de¤erden düflük ise fiili ödeme miktar›
dikkate al›narak belirlenir.

Kesinleflen önceki rücu davalar›nda hükmedilen miktar›n mahsubu
yap›l›rken, ilk peflin de¤er esas al›nacakt›r. ‹lk peflin de¤erle birlikte ar-
t›fllara da hükmedilmiflse art›fllar mahsup edilmeyecektir.

Mahkemenin yukar›da aç›klanan esaslar do¤rultusunda ve Anayasa
Mahkemesinin iptal karar› gözetilerek hüküm kurmas› gerekti¤inden
hükmün bu sebeple bozulmas› gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r.

O halde, davac› Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itiraz-
lar› kabul edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, 14.05.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/20913 K: 2007/5527 T: 10.04.2007

‹fi HUKUKU• TARIM BA⁄-KUR S‹GORTASINA KAYIT YAPMAKTA
ESAS ALINACAK BELGELER

(2926 SY m 2, 3, 10)

Özet: Davac›, ürün bedelinden yap›lan
tevkifat nedeniyle 2926 Say›l› Kanun kapsa-
m›nda Tar›m Ba¤-Kur sigortal›s› oldu¤unun
tespitine karar verilmesini istemifltir. Mahke-
mece davan›n kabulüne karar verilmifltir.

2926 Say›l› Yasan›n 2. maddesine göre,
Tar›m Ba¤-Kur sigortal›s› say›lma koflulu, 3.
maddede belirtilen tar›msal faaliyetin kesin-
tisiz sürdürülmesine ba¤l›d›r. Bu bak›mdan
davac›n›n dava edilen süreler itibariyle ta-
r›msal faaliyetinin süregeldi¤i kuflkuya yer
b›rakmayacak flekilde belirlenmeli, özellikle
de tar›m Ba¤ Kur Sigortal›l›¤›na karine say›-
lan ve Yasan›n 10. maddesinde öngörülen
kay›tlardan; ziraat odas›, tar›m kredi koope-
ratifi gibi kay›tlar›n bafllang›çlar›yla, bitmifl-
se bitifl tarihleri araflt›r›l›p, tar›m kesinime
yönelik faaliyette bulunan ulusal banka ka-
y›tlar›nda yer alan bilgiler dosyaya kat›la-
rak; davac›n›n ne zamandan beri köyde ika-
met etti¤i, kendi mülkünde mi, yoksa ortakl›k
veya kiralama suretiyle baflkas›n›n mülkün-
de mi, tar›msal faaliyette bulundu¤u, tar›m-
sal faaliyetine ara verip vermedi¤i, üretti¤i
ürün miktar› ve nereye sat›ld›¤› konusu,
muhtarl›k, ilgili kurumlar ve zab›ta marifetiy-
le araflt›r›larak, tan›k beyan›na da baflvurul-
mak suretiyle, özellikle prim tevkifat›n›n bu-
lunmad›¤› y›llarda tar›msal faaliyetine ara
verilip verilmedi¤i, bu y›llarda ürün elde edi-
lip edilmedi¤i ve elde edilen ürününün teslim
edildi¤i yerin hüküm kurmaya el verir flekil-
de yeterince araflt›r›l›p belgelendirilmesi ge-
re¤i üzerinde durulmaks›z›n, tespite iliflkin
istemin prim tevkifat› olmayan dönemleri de
kapsar biçimde kabul edilmesi, usul ve yasa-
ya ayk›r›d›r.
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Davac›, ürün bedelinden yap›lan tevkifat nedeniyle 2926 Say›l›
Kanun kapsam›nda tar›m Ba¤-Kur sigortal›s› oldu¤unun tespitine karar
verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in kabulüne karar ver-
mifltir.

Hükmün, daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Yarg›lama s›ras›nda, davac›n›n tar›msal faaliyetinin 01.08.1994 tari-
hinden itibaren sürekli olarak devam etti¤i konusunda yeterli delil elde
edilemedi¤i gibi; 1996,1997,1998,2002 ve 2005 y›llar›nda davac›n›n tes-
lim etti¤i ürün bedellerinden prim kesildi¤ini gösterir herhangi bir bilgi
bulunmad›¤› halde, 01.08.1994-30.06.2006 tarihleri aras›nda sigortal›l›-
¤›n tespitine karar verilmifltir.

2926 Say›l› Yasan›n 2. maddesine göre, Tar›m Ba¤-Kur sigortal›s› sa-
y›lma koflulu, 3. maddede belirtilen tar›msal faaliyetin kesintisiz sürdü-
rülmesine ba¤l›d›r. Bu bak›mdan davac›n›n dava edilen süreler itibariyle
tar›msal faaliyetinin süregeldi¤i kuflkuya yer b›rakmayacak flekilde belir-
lenmeli, özellikle de tar›m Ba¤-Kur sigortal›l›¤›na karine say›lan ve Yasa-
n›n 10. maddesinde öngörülen kay›tlardan; ziraat odas›, tar›m kredi ko-
operatifi gibi kay›tlar›n bafllang›çlar›yla, bitmiflse bitifl tarihleri araflt›r›l›p,
tar›m kesimine yönelik faaliyette bulunan ulusal banka kay›tlar›nda yer
alan bilgiler dosyaya kat›larak; davac›n›n ne zamandan beri köyde ikamet
etti¤i, kendi mülkünde mi, yoksa ortakl›k veya kiralama suretiyle baflka-
s›n›n mülkünde mi, tar›msal faaliyette bulundu¤u, tar›msal faaliyetine
ara verip vermedi¤i, üretti¤i ürün miktar› ve nereye sat›ld›¤› konusu,
muhtarl›k, ilgili kurumlar ve zab›ta marifeti ile araflt›r›larak, tan›k beya-
n›na da bafl vurulmak suretiyle, özellikle prim tevkifat›n›n bulunmad›¤›
1996-1998, 2002 ve 2005 y›llar›nda, tar›msal faaliyetine ara verip veril-
medi¤i, bu y›llarda ürün elde edilip edilmedi¤i ve elde edilen ürünün tes-
lim edildi¤i yerin, hüküm kurmaya el verir flekilde yeterince araflt›r›l›p
belgelendirilmesi gere¤i üzerinde durulmaks›z›n, tespite iliflkin istemin
prim tevkifat› olmayan dönemleri de kapsar flekilde kabul edilmesi, usul
ve yasaya ayk›r› olup, bozma nedenidir.

O hâlde, daval› vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, 10.04.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/10004 K: 2006/11242 T: 19.09.2006

‹fi HUKUKU• TASARRUF TEfiV‹K FONU KES‹NT‹S‹
(4853SY m. 7, 8; 3417 SY m. 2-a, c)

Özet: Davac›, tasarrufu teflvik kesintisi
ve nema alaca¤›ndan oluflan alaca¤›n yasal
faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini is-
temifltir.

Davan›n yasal dayana¤› 4853 say›l› Ça-
l›flanlar›n Tasarruf Teflvik Hesab›n›n tasfiye-
si ve bu hesaptan yap›lacak ödemelere dair
Kanun'un 7. ve 8. maddeleridir. Buna göre
tasarruf kesintileri ile iflveren katk›lar›n›n il-
gililerin banka hesaplar›na yat›r›lmamas› ha-
linde SS Kurumu tahsile yetkili k›l›nm›flt›r.

Mahkemece, tasarrufu teflvik kesintileri-
nin yasal süresinde davac› hesab›na yat›r›l›p
yat›r›lmad›¤› araflt›r›larak, süresinde yat›r›l-
d›¤›n›n anlafl›lmas› durumunda Kuruma yö-
neltilen davan›n reddine, süreden sonra yat›-
r›lm›fl oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda ge-
cikme nedeniyle davac›n›n u¤rad›¤› nema
alaca¤› olup olmad›¤› uzman bilirkifliden al›-
nacak raporla belirlenip gerekti¤inde T.C. Zi-
raat Bankas› Genel Müdürlü¤ünün ilgili Biri-
minde sorularak nema alaca¤› yönünden so-
nucuna göre karar verilmesi gerekirken, ye-
tersiz bulunan bilirkifli raporunun dayanak
al›narak yaz›l› flekilde karar verilmesi usul
ve yasaya ayk›r›d›r. 

Davac›, fazlaya dair haklar› sakl› kalmak kayd›yla tasarruf teflvik ke-
sintisi ve nema alaca¤›ndan oluflan alaca¤›n yasal faiziyle birlikte tahsili-
ne karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in kabulüne karar ver-
mifltir.

Hükmün, daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Davac›, sigortal› çal›flmas› nedeniyle Tasarruf Teflvik Hesab›na yat›-
r›lmas› gereken kesinti ve iflveren katk›lar›n›n eksik yat›r›ld›¤›n›, bu ne-

240 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008



denle eksik nema ald›¤›n› belirterek, fazlaya iliflkin haklar› sakl› kalmak
üzere 50,00 YTL'nin yasal faizi ile tahsilini istemifltir.

Dava hukuki nitelikçe davac›n›n; çal›flt›¤› döneme iliflkin olarak üc-
retlerinden iflverence yap›lan tasarrufu teflvik kesintileri ile iflveren katk›
pay› ve nemalar›n›n kendisine eksik ödendi¤inden bahisle fazla talep
hakk› sakl› kalmak kayd›yla 50,00 YTL'nin temerrüt tarihinden itibaren
faiziyle birlikte tahsili istemine iliflkin olup, mahkemece davan›n kabulü-
ne karar verilmifltir.

Davan›n yasal dayana¤› 29.04.2003 tarihli Resmî Gazete'de yay›mla-
narak yürürlü¤e giren 4853 say›l› Çal›flanlar›n Tasarruf Teflvik Hesab›n›n
Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yap›lacak Ödemelere Dair Kanun'un 7 ve 8.
maddeleridir. An›lan kanunun 8. maddesinde; "3417 Say›l› Kanun hü-
kümlerine göre, ücretlerden yap›lmas› gereken tasarruf kesintileri ile katk›
paylar›n› süresi içinde ilgililer ad›na aç›lm›fl bulunan Tasarrufu Teflvik He-
saplar›na yat›rmayan iflverenlerden; yat›r›lmas› gereken miktarlar ile ge-
cikme zamm›, resen veya ilgililerin baflvurusu halinde Sosyal Sigortalar
Kurumunca 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline
iliflkin hükümleri dairesinde tahsil olunarak T.C. Ziraat Bankas› flubelerin-
deki ilgili Tasarrufu Teflvik Hesaplar›na yat›r›l›r. 4853 Say›l› Kanunun 10.
maddesi ile mülga 3417 Say›l› Kanunun 2. Maddesinin birinci f›kras›n›n (a)
ve (c) bentleri kapsam›ndaki personelin ayl›k ve ücretlerinden tasarruf ke-
sintileri ile Devlet ve iflveren katk›lar›n› süresi içinde ilgililer ad›na aç›lm›fl
bulunan Tasarrufu Teflvik Hesaplar›na yat›rmayan Kurumlar, yat›r›lmas›
gereken miktarlar›n resen veya ilgililerin baflvurusu hâlinde yasal faizi ile
birlikte T.C. Ziraat Bankas› flubelerindeki ilgili Tasarrufu Teflvik Hesaplar›-
na yat›r›lmas›ndan sorumludurlar." fleklinde düzenleme yap›lm›fl, buna
göre tasarruf kesintileri ile iflveren katk›lar›n›n ilgililerin banka hesapla-
r›na yat›r›lmamas› halinde Sosyal Sigortalar Kurumu tahsile yetkili k›l›n-
m›flt›r.

Banka yaz›s›ndan, davac› hesab›na tasarrufu teflvik kesintisi olarak
113,49 YTL yat›r›ld›¤› anlafl›lmas›, hükme esas bilirkifli raporunda da ta-
sarrufu teflvik kesintisinin 113,49 YTL oldu¤u, yeniden hesaplamaya ge-
rek bulunmad›¤› belirtilerek sadece nema alaca¤›n›n hesapland›¤› görül-
müfltür. Dava konusu çal›flma süresine iliflkin tasarrufu teflvik kesintisi-
nin 113,49 YTL olarak tespitine iliflkin hesap raporuna dayal› olarak ve-
rilen hükmün davac› taraf›ndan temyiz edilmemesi, giderek bu miktar›n
da iflverence ilgili hesaba yat›r›lm›fl bulunmas› karfl›s›nda, davac›n›n ta-
sarrufu teflvik kesintisine iliflkin alaca¤› bulunmamaktad›r. Yine, süre-
sinde yat›r›lm›fl tasarrufu teflvik kesintisi yönünden davac›n›n nema ala-
ca¤› bulunmad›¤› gibi, bundan dolay› Kurumun herhangi bir sorumlulu-
¤u da bulunmamaktad›r.

Mahkemece; tasarrufu teflvik kesintilerinin yasal süresinde davac›
hesab›na yat›r›l›p yat›r›lmad›¤› araflt›r›larak, süresinde yat›r›ld›¤›n›n an-
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lafl›lmas› durumunda Kuruma yöneltilen davan›n reddine, süreden son-
ra yat›r›lm›fl oldu¤unun anlafl›lmas› durumunda, gecikme nedeniyle da-
vac›n›n u¤rad›¤› nema alaca¤› olup-olmad›¤› uzman bilirkifliden al›nacak
raporla belirlenip, gerekti¤inde T.C. Ziraat Bankas› Genel Müdürlü-
¤ü’nün ilgili biriminden sorularak nema alaca¤› yönünden sonucuna gö-
re karar verilmesi gerekirken, yetersiz bulunan bilirkifli raporunun daya-
nak al›narak yaz›l› flekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk›r› olup boz-
ma nedenidir.

O halde, daval› Kurum vekilinin bu yönü amaçlayan temyiz itirazlar›
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, 19.09.2006 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/3391 K: 2007/4921 T: 02.04.2007

RÜCU DAVASINDA ‹LK PEfi‹N DE⁄ER‹N ‹STENEB‹LECE⁄‹ • TAVAN
HESABI YAPILMAMASI • BA⁄IMSIZ RÜCU ALACA⁄I • TAZM‹N

SORUMLUSUNUN S‹GORTALIYA VE HAK SAH‹PLER‹NE YAPMIfi
OLDU⁄U ÖDEMELER‹N KURUMUN RÜCU ALACA⁄INDAN

‹ND‹R‹LEMEYECE⁄‹
(506 SY m. 26, 1086 SY m. 76, ANAYASA m 153)

Özet: Davac›, ifl kazas› sonucu sürekli ifl
göremezlik durumuna giren sigortal›ya ba¤-
lanan peflin de¤erli gelirle yap›lan harcama
ve ödemeler nedeniyle u¤ran›lan Kurum za-
rar›n›n ödetilmesine karar verilmesini iste-
mifltir.

26. maddedeki an›lan cümlenin iptali ile
Kurumun rücu hakk›n›n; yasadan do¤an
kendine özgü ve sigortal› ya da hak sahiple-
rinin hakk›ndan ba¤›ms›z basit rücu hakk›na
dönüflmüfl olmas› karfl›s›nda, ilk peflin de-
¤erli gelirlerin; tazmin sorumlular›n›n kusuru-
na isabet eden miktarla s›n›rl› flekilde hüküm
kurulmas› gerekir. Bu ba¤lamda hemen be-
lirtmek gerekir ki, eskiden oldu¤u gibi maddi
zarar (Tavan) hesab› yap›lmas› gerekmemek-
tedir. Öte yandan, tazmin sorumlusunun si-
gortal›ya veya hak sahipleri yapm›fl oldu¤u
her türlü ödemenin Kurumun rücu alaca¤›n-
dan düflülmesine imkan bulunmad›¤› göz
önünde bulundurulmal›d›r. Zira bu tür rücu
davalar› AYM'nin iptal karar›ndan önce hale-
fiyet esas›na göre aç›lmakta iken, iptal kara-
r›ndan sonra kanundan do¤an ba¤›ms›z rücu
alaca¤›na dönüflmüfl olup, yasa maddesi bu
haliyle yorumland›¤›nda art›fllar›n istenile-
meyece¤i sonucuna ulafl›laca¤›nda kuflku ve
duraksamaya yer yoktur.

Davac›, ifl kazas› sonucu sürekli iflgöremezlik durumuna giren sigor-
tal›ya ba¤lanan peflin de¤erli gelirler ile yap›lan harcama ve ödemeler ne-
deniyle u¤ran›lan Kurum zarar›n›n rücuan ödetilmesine karar verilmesi-
ni istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤i hüküm alt›na alm›flt›r.
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Hükmün, daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava; ifl kazas›ndan do¤an rücu tazminat› istemine iliflkin olup, da-
van›n yasal dayana¤›n› oluflturan 506 Say›l› Kanunun 26. maddesindeki
halefiyet ilkesi uyar›nca, Kurumun rücu alaca¤›; hak sahiplerinin tazmin
sorumlular›ndan isteyebilece¤i maddi zarar (tavan) miktar› ile s›n›rl› iken,
Anayasa Mahkemesinin; 21.03.2007 gün ve 26649 say›l› Resmi Gazetede ya-
y›nlanan 23.11.2006 gün ve E: 2003/10, K:2006/106 say›l› karar› ile 26.mad-
dedeki "...sigortal› veya hak sahibi kimselerin iflverenden isteyebilecekle-
ri miktarla s›n›rl› olmak üzere..." bölümünün Anayasaya ayk›r›l›k nede-
niyle iptaline karar verilmifl bulunmas›, Anayasan›n 153. maddesine gö-
re, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlar›n›n; Resmi Gazetede yaymlana-
rak yürürlü¤e girmesi ve giderek elde bulunan ve kesinleflmemifl tüm da-
valarda uygulanmas›n›n zorunlu olmas›,iptal karar›n›n Resmi Gazetede
yay›nland›¤› 21.03.2007 gününden sonra Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 76. maddesi uyar›nca yürürlükteki yasalar› tatbik etmekle
yükümlü bulunan mahkemelerin ve Yarg›tay'›n yürürlükten kalkan bir
yasa maddesine dayanarak inceleme yapma ve karar verme yetkilerinin
bulunmad›¤›n›n kabulünün do¤al bulunmas›, 26.maddedeki an›lan cüm-
lenin iptali ile Kurumun rücu hakk›n›n; yasadan do¤an kendine özgü ve
sigortal› ya da hak sahiplerinin hakk›ndan ba¤›ms›z basit rücu hakk›na
dönüflmüfl olmas› karfl›s›nda, ilk peflin de¤erli gelirlerin; tazmin sorum-
lular›n›n kusuruna isabet eden miktarla s›n›rl› flekilde hüküm kurulma-
s› gerekir. Bu ba¤lamda hemen belirtmek gerekir ki; eskiden oldu¤u gibi
maddi zarar (Tavan) hesab› yap›lmas› gerekmemektedir o Öte yandan,
tazmin sorumlusunun sigortal›ya veya hak sahiplerine yapm›fl oldu¤u
her türlü ödemenin Kurumun rücu alaca¤›ndan düflülmesine imkan bu-
lunmad›¤› göz ödünde bulundurulmal›d›r. Zira bu tür rücu davalar› Ana-
yasa Mahkemesinin iptal karar›ndan önce halefiyet esas›na göre aç›lmak-
ta iken, iptal karar›ndan sonra kanundan do¤an ba¤›ms›z rücu alaca¤›-
na dönüflmüfl olup, yasa maddesi bu haliyle yorumland›¤›nda art›fllar›n
istenilemeyece¤i sonucuna ulafl›laca¤›nda kuflku ve duraksamaya yer
yoktur.

Anayasa Mahkemesinin iptal karar› ile ortaya ç›kan bu maddi ve hu-
kuki olgular gözetilmeksizin yaz›l› flekilde hüküm kurulmas› usul ve ya-
saya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O halde daval› vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harc›n›n iste halinde daval›ya iadesine, 02.04.2007
gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹

E: 2006/11325 K: 2007/12664 T: 12.10.2006

‹fi HUKUKU• DÖV‹ZLE BORÇLANMA
• BAKANLAR KURULU KARARININ BA⁄LAYICILI⁄I • YURTDIfiINDA

ÇALIfiANLARIN BORÇLANMASI

(3201 SY m 4)

Özet: Davac›, yurtd›fl› hizmet borçlanma-
s›na esas al›nacak miktar›n 2 dolar oldu¤u-
nun tespitine karar verilmesini istemifltir.
Mahkeme iste¤in kabulüne karar vermifltir.
Davac›n›n yurtd›fl› borçlanma iflleminin ge-
çerlili¤i yönündeki mahkeme kabulü yerinde-
dir. Ancak, 3201 Say›l› Kanunun 4. madde-
sinde döviz ile de¤erlendirilecek sürelerin her
bir günü için tahakkuk ettirilecek dövizin cins
ve miktar›n› tespite Bakanlar Kurulunun yet-
kili k›l›nmas›na ve ödenecek prim, kesenek
ve karfl›l›k borç tutar›n›n ödeme tarihi esasa
al›narak belirlenmesi gerekti¤inin hüküm al-
t›na al›nm›fl bulunmas›na; davac› henüz bir
ödemede bulunmadan, de¤ifltirilen hüküm-
lerle, borçlanma bedelinin 3,5 ABD dolar› ol-
du¤unun kararlaflt›r›lmas›na göre, bu rakam
üzerinden borçlanmas› gerekti¤inin tespitine
karar verilmesi gerekirken, mahkemece ek-
sik inceleme ile yan›lg›l› de¤erlendirme sonu-
cu günlük borçlanma bedelinin 2 ABD dolar›
oldu¤unun tespiti yönünde hüküm kurulmas›
usul ve yasaya ayk›r›d›r.

Davac›, yurtd›fl› hizmet borçlanmas›na esas al›nacak miktar›n 2 do-
lar oldu¤unun tespitine karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in kabulüne karar ver-
mifltir.

Hükmün, daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

1- Dosyadaki yaz›lara, toplanan delillere ve hükmün dayand›¤› gerek-
tirici sebeplere göre, daval› kurum vekilinin afla¤›daki bendin kapsam› d›-
fl›nda kalan temyiz itirazlar›n›n reddi gerekir.
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2- Dava; davac›n›n 26.02.1990-17.07.2000 tarihleri aras›nda Avus-
turya'da geçen hizmetlerini 3201 Say›l› Kanun hükümleri uyar›nca borç-
lanmas›na iliflkin baflvurusunun geçerli oldu¤unun ve yurt d›fl› borçlan-
ma iflleminin günlük 2 ABD dolar› üzerinden yap›lmas› gerekti¤inin tes-
piti istemine iliflkin olup, Mahkemece, istem aynen hüküm alt›na al›n-
m›flt›r.

Öncelikle belirtilmedir ki, davac›n›n yurt d›fl› borçlanma iflleminin ge-
çerlili¤i yönündeki mahkeme kabulü yerindedir. Ancak; 3201 Say›l›
Kanunun 4. maddesinde döviz ile de¤erlendirilecek sürelerin her bir gü-
nü için tahakkuk ettirilecek dövizin cins ve miktar›n tespite Bakanlar Ku-
rulunun yetkili k›l›nmas›na ve ödenecek prim, kesenek ve karfl›l›k borç
tutar›n›n ödeme tarihi esas al›narak belirlenmesi gerekti¤inin hüküm al-
t›na al›nm›fl bulunmas›na ve davac› henüz herhangi bir ödemede bulun-
madan, 10.05.2005 gün ve 25811 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü-
¤e giren 22.04.2005 gün ve 2005/8776 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile borçlan-
ma bedelinin günlük 5 ABD Dolar› olarak belirlenmifl bilahare 06.12.2005 gün ve
26015 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e giren 15.11.2005 gün ve
2005/9665 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile, 22.04.2005 ve 2005/8776 say›l›
Kararname yürürlükten kald›r›larak, borçlanma bedelinin 3,5 ABD Dola-
r› olarak belirlenmifl olmas›na göre, davac›n›n günlü¤ü 3,5 ABD dolar›
üzerinden borçlanmas› gerekti¤inin tespitine karar verilmesi gerekirken,
mahkemece, eksik inceleme ve yan›lg›l› de¤erlendirme sonucu günlük
borçlanma bedelinin 2 ABD Dolar› oldu¤unun tespiti yönünde hüküm
kurulmas› usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.

Ne var ki; bu hususun düzeltilmesi yeniden yarg›lamay› gerektirme-
di¤inden hüküm bozulmamal›, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
438. maddesi uyar›nca düzeltilerek onanmal›d›r.

SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle hükmün (1) numaral› ben-
dinde yer alan "2 dolar" sözcüklerinin ç›kart›larak, yerine "3,5 dolar" söz-
cüklerinin yaz›lmas›na ve karar›n düzeltilmifl bu flekliyle ONANMASINA,
12.10.2006 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹

E: 2007/175 K: 2007/2462 T: 22.02.2007

‹fi HUKUKU • UMUM ARABACILAR VE SÜRÜCÜLER ESNAF ODASI
KAYITLARI • F‹‹LEN ÇALIfiMA OLGUSUNUN GEREKL‹L‹⁄‹ • 

BA⁄-KURLULU⁄UN TESP‹T‹ DAVASI

(1479 SY m 24, 79; 2829 SY 506 SY)

Özet: Davac›, 26.07.1983-31.12.1954
tarihleri aras›nda Ba¤-Kur sigortal›s› oldu¤u-
nun tespitine karar verilmesini istemifltir.
Mahkeme, ilam›nda yaz›l› oldu¤u flekilde da-
van›n reddine karar vermifltir.

...mahkemece istem reddedilmifl ise de,
yap›lan inceleme ve araflt›rma ile toplanan
kan›tlar›n hüküm vermeye elveriflli olmad›¤›
anlafl›lmaktad›r. Bu nedenle, 26.07.1983-
31.12.1992 dönemine iliflkin olarak; öncelik-
le meslek kuruluflu belgeleri üzerinde bilirki-
fli incelemesi yapt›r›larak davac›n›n dava ko-
nusu dönemde yöntemince kay›tl› olup olma-
d›¤› belirlenmeli, bu belirleme yap›l›rken yar-
g›lamas› süren ceza davas›nda elde edilecek
bilgi ve belgeler ile var›lacak sonucu ifl bu da-
vada güçlü kan›t niteli¤inde bulundu¤u, at
arabac›l›¤› mesle¤i yönünden vergi yükümlü-
lü¤ünden muaf olup olmad›¤›, odaya aidat
ödeyip ödemedi¤i, Belediye Baflkanl›¤› ve
Emniyet Müdürlü¤ü belgeleri dikkate al›nma-
l›, kayd›n geçerlili¤i saptand›¤› takdirde; bu
kez yöntemince araflt›rma ve kapsaml› bir
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› soruflturmas› ve bil-
gi ve görgü tan›klar›n›n anlat›mlar›na baflvu-
rulmal›, böylelikle kendi ad›na ve hesab›na
ba¤›ms›z çal›flma olgusunun gerçekleflip ger-
çekleflmedi¤i belirlenmelidir. Kayd›n geçersiz
oldu¤unun anlafl›lmas› veya geçerli kay›t bu-
lunmas›na karfl›n an›lan olgunun kan›tlana-
mamas› durumunda zorunlu sigortal›l›k söz
konusu olamayaca¤›ndan bu takdirde dava-
c›n›n tüm prim ödemelerini gösterir hesap
özeti getirtilmesi, yukar›daki aç›klamalar
dikkate al›narak bilirkifli incelemesi ile iste¤e
ba¤l› sigortal›l›k süreleri saptanmal› ve elde
edilecek sonuca göre karar verilmelidir.
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Davac›, 26.07.1983-31.12.1995 tarihleri aras›nda 1479 Say›l› Kanun
kapsam›nda Ba¤-Kur sigortal›s› oldu¤unun tespitine karar verilmesini is-
temifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde davan›n reddine karar vermifl-
tir.

Hükmün, davac› avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava, 26.07.1983 - 31.12.1995 tarihleri aras›nda 1479 Say›l› Kanun
kapsam›nda sigortal› olundu¤unun tespiti istemine iliflkindir.
26.07.1983 - 31.12.1992 döneminde Umum Arabac›lar ve Sürücüler Es-
naf Odas›'na kay›tl› olan davac›n›n Vergi Dairesi ile Esnaf ve Sanatkârlar
Sicil Memurlu¤u kayd›n›n bulunmad›¤›, 06.06.1995 tarihinde düzenle-
nen girifl bildirgesi üzerine daval› Ba¤-Kur taraf›ndan 1479 Say›l› Kanuna
tabi sigortal›l›¤› 26.07.1983 tarihi itibar›yla bafllat›l›p 31.12.1992 tarihi
itibar›yla sona erdirildi¤i, 01.01.1994-15.07.1997 dönemindeki 506
Say›l› Kanuna tabi zorunlu sigortal›l›k süreleri ile Ba¤-Kur hizmeti göze-
tilerek, 2829 Say›l› Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle 01.08.1997
tarihinden itibaren dava d›fl› Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kendisine
yafll›l›k ayl›¤› ba¤land›¤›, daha sonra yap›lan ihbar üzerine daval› taraf›n-
dan 2003 y›l›nda yürütülen soruflturma sonunda kapsaml› tutanak ve
raporlar haz›rlan›p davac›yla birlikte bir tak›m sigortal›lar›n meslek ku-
ruluflu kay›tlar›n›n yöntemince düzenlenmedi¤i belirlenerek sigortal›l›k-
lar›n iptali iflleminin tesis edildi¤i, bunun üzerine, Sosyal Sigortalar Ku-
rumu Baflkanl›¤›'nca tahsis koflular›n›n ayl›k ba¤lama tarihi itibar›yla
gerçekleflmedi¤i gerekçesiyle davac›n›n yafll›l›k ayl›¤›n›n iptal edildi¤i,
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan yap›lan soruflturma sonunda arala-
r›nda davac›n›n da bulundu¤u sigortal›lar, meslek kuruluflu yetkilileri ve
di¤er ilgililer hakk›nda Adana 4. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde dava aç›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r.

Davan›n yasal dayana¤› olan 1479 Say›l› Kanunun 24. maddesine gö-
re; vergi, meslek kuruluflu veya Sicil Memurlu¤u kay›tlar›, zorunlu sigor-
tal›l›¤›n dayanak belgeleri niteli¤inde olup, an›lan kay›tlara sahip kifliler
yönünden ancak, "sosyal güvenlik kurulufllar› kapsam› d›fl›nda kalma" ve
"herhangi bir iflverene hizmet akdi ile ba¤l› olmaks›z›n kendi ad›na ve he-
sab›na ba¤›ms›z çal›flma" olgular›n›n birlikte gerçekleflmesi durumunda
zorunlu sigortal›l›k söz konusu olabilir. Belirtilen kay›tlar›n bulunmama-
s› durumunda zorunlu sigortal›l›ktan söz edilemeyece¤i gibi, an›lan sigor-
tal›l›k niteli¤ine sahip olunmad›¤› dönemlere ait prim borçlar›n›n daha
sonraki tarihlerde Kurumca hatal› olarak geriye dönük tahsil edilmesi de,
ödemeler icra takibi sonucu gerçekleflmedi¤i sürece davac› yarar›na usu-
li kazan›lm›fl hak olgusunu da oluflturmaz. Öte yandan, 1479 Say›l›
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Kanunun 79. maddesi, 24. madde kapsam›na girmeyenlerin iste¤e ba¤l›
sigortal› olabileceklerini öngörmüfl olup, bu yönde tescil istemi bulunma-
mas›na karfl›n zaman›nda ödenen primlere karfl›l›k gelen sürenin iste¤e
ba¤l› sigortal›l›k olarak de¤erlendirilmesi sosyal güvenlik ilkelerine uygun
düflmektedir. Bu gibi durumlarda ödenen primlerin karfl›l›¤› olan süre bi-
lirkifli incelemesi ile saptanmal› ve ilk ödeme tarihinden itibaren an›lan
süre kadar iste¤e ba¤l› sigortal›l›k hüküm alt›na al›nmal›d›r.

Yukar›daki aç›klamalar ›fl›¤› alt›nda dava de¤erlendirildi¤inde; mah-
kemece istem reddedilmifl ise de, yap›lan inceleme ve araflt›rma ile topla-
nan kan›tlar›n hüküm vermeye elveriflli olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu ne-
denle 26.07.1983 - 31.12.1992 dönemine iliflkin olarak; öncelikle meslek
kuruluflu belgeleri üzerinde bilirkifli incelemesi yapt›r›larak davac›n›n da-
va konusu dönemde yöntemince kay›tl› olup olmad›¤› belirlenmeli, bu be-
lirleme yap›l›rken yarg›lamas› süren ceza davas›nda elde edilecek bilgi ve
belgeler ile var›lacak sonucun ifl bu davada güçlü kan›t niteli¤inde bulun-
du¤u, at arabac›l›¤› mesle¤i yönünden vergi yükümlülü¤ünden muaf olup
olmad›¤›, odaya aidat ödeyip ödemedi¤i, Belediye Baflkanl›¤› ve Emniyet
Müdürlü¤ü belgeleri dikkate al›nmal›, kayd›n geçerlili¤i saptand›¤› tak-
dirde; bu kez yöntemince araflt›rma ve kapsaml› bir Cumhuriyet Baflsav-
c›l›¤› soruflturmas› yap›lmal›, bilgi ve görgü tan›klar›n›n anlat›mlar›na
baflvurulmal›, böylelikle kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flma olgu-
sunun gerçekleflip gerçekleflmedi¤i belirlenmelidir. Kayd›n geçersiz oldu-
¤unun anlafl›lmas› veya geçerli kay›t bulunmas›na karfl›n an›lan olgunun
kan›tlanamamas› durumunda zorunlu sigortal›l›k söz konusu olamaya-
ca¤›ndan bu takdirde davac›n›n tüm prim ödemelerini gösterir hesap öze-
ti getirtilmeli, yukar›daki aç›klamalar dikkate al›narak bilirkifli inceleme-
si ile iste¤e ba¤l› sigortal›l›k süreleri saptanmal› ve elde edilecek sonuca
göre karar verilmelidir.

01.01.1993 - 31.12.1995 dönemine iliflkin olarak ise, hiçbir kayd›n
bulunmamas› nedeniyle zorunlu sigortal›l›k yerine iste¤e ba¤l› sigortal›l›-
¤›n, yukar›da an›lan yöntemle de¤erlendirilmesi gerekti¤i dikkate al›nma-
l›d›r.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaks›z›n, mah-
kemece, eksik inceleme ve araflt›rma sonucu yaz›l› flekilde hüküm kurul-
mas›, usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O halde, davac› vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün, yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harc›n›n iste¤i durumunda davac›ya geri verilmesi-
ne, temyiz harc›n›n istek halinde davac›ya iadesine, 22.02.2007 günün-
de oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹ 
E: 2006/9316 K: 2006/13828 T: 02.11.2006

‹fi HUKUKU• ÖLÜM S‹GORTASINDAN MAAfi BA⁄LANMASI • HEM
BABADAN HEM EfiTEN DOLAYI ALINAN MAAfi

(506 SY m Geç. 91)

ÖZET: Davac›, daval›n›n yetim ayl›¤› al-
makta iken eflinden dolay› da maafl ald›¤›
belirlendi¤i ve iki yerden maafl alamayaca¤›
dikkate al›narak ödenen ... liran›n tahsiline
karar verilmesini istemifltir.

02.07.2005 tarih 5386 Say›l› Yasa'n›n 2.
maddesi ile 506 say›l› SS Kanununa eklenen
Geçici 91. madde ile getirilen düzenlemeye
göre “06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi
k›z çocuklar›na ba¤lanan gelir ve ayl›klar,
bunlar›n evlenmeleri, Sosyal Sigortaya,
Emekli Sand›klar›na tabi çal›flmalar› veya
çal›flmalar›ndan dolay› buralardan gelir al-
malar› halleri hariç olmak üzere geri al›nmaz.
Buralardan, yukar›da belirtilen veya ayl›kla-
r› kesilen veya durdurulan k›z çocuklar›n›n
gelir ve ayl›klar› kesme veya durdurma tarihi
itibariyle talep flart› aranmaks›z›n yeniden
bafllat›l›r...” hükmü öngörülmüfltür. Buna gö-
re; k›z çocuklar›na ba¤lanan gelir ve ayl›kla-
r›n kesilmesi halleri; evlenme. Sosyal Sigorta-
ya, Emekli Sand›klar›na tabi çal›flma veya
kendi çal›flmalar›ndan dolay› buralardan ge-
lir ve ayl›k alma halleri ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
Daval›n›n SSK'dan ald›¤› ayl›¤›n, kendi çal›fl-
mas›ndan kaynaklanmad›¤›, SSK sigortal›s›
eflinin ölümü nedeniyle hak sahibi olarak
ba¤lanan ölüm ayl›¤› oldu¤u anlafl›ld›¤›n-
dan, 06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi
olan daval›ya babas›ndan ba¤lanan ölüm
ayl›¤› kesilemez. 

Davac›, daval› Vasfiye’nin yetim ayl›¤› almakta iken eflinden dolay› da
maafl ald›¤› belirlendi¤i ve iki yerden maafl alamayaca¤› dikkat al›narak
ödenen 977.002.194 liran›n düflülmesi ile elde edilecek tutar›n tahsiline
karar verilmesini istemifltir.
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Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in kabulüne karar ver-
mifltir.

Hükmün, daval› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz iste¤inin
süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan düzenlenen
raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflünüldü ve
afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava, SSK sigortal›s› olarak ölen babas›ndan 15.06.1989 tarihinden
itibaren hak sahibi daval›ya ba¤lanan ölüm ayl›¤›n›n,kurum sigortal›s›
eflinden dolay›, ayr›ca ölüm ayl›¤› ald›¤›n›n tespiti üzerine babadan al›nan
ayl›¤›n iptali nedeniyle 15.06.1989-17.06.2004 tarihleri aras›nda fuzulen
ödenen 4.038 YTL tutarl› ayl›klar›n daval›dan tahsili istemine iliflkin
olup,mahkemece çifte ayl›k durumu nedeniyle davan›n kabulüne karar
verilmifl ise de;

02.07.2005 tarih 5386 Say›l› Yasan›n 2. maddesi ile 506 Say›l› Sos-
yal Sigortalar Kanununa eklenen Geçici 91. madde ile getirilen düzenle-
meye göre "06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi k›z çocuklar›na ba¤la-
nan gelir ve ayl›klar, bunlar›n evlenmeleri, Sosyal Sigortaya, Emekli San-
d›klar›na tabi çal›flmalar› veya kendi çal›flmalar›ndan dolay› buralardan
gelir veya ayl›k almalar› halleri hariç olmak üzere geri al›nmaz. Buralar-
dan, yukar›da belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya ayl›klar›
kesilen veya durdurulan k›z çocuklar›n›n gelir ve ayl›klar› kesme veya
durdurma tarihi itibariyle talep flart› aranmaks›z›n yeniden bafllat›l›r..."
hükmü öngörülmüfltür. Buna göre; k›z çocuklar›na ba¤lanan gelir ve ay-
l›klar›n kesilmesi halleri; evlenme, Sosyal Sigortaya, Emekli Sand›klar›-
na tabi çal›flma veya kendi çal›flmalar›ndan dolay› buralardan gelir veya
ayl›k alma halleri ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Daval›n›n SSK'dan ald›¤› ayl›¤›n,
kendi çal›flmas›ndan kaynaklanmad›¤›, SSK sigortal›s› eflinin ölümü ne-
deniyle hak sahibi olarak ba¤lanan ölüm ayl›¤› oldu¤u anlafl›ld›¤›ndan,
06.08.2003 tarihinden önce hak sahibi olan daval›ya babas› üzerinden
ba¤lanan ölüm ayl›¤› kesilemez. Aç›klanan maddi ve hukuki ilkeler do¤-
rultusunda davan›n reddine karar verilmesi gerekirken, yaz›l› flekilde
kabulüne karar verilmifl olmas›, usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nede-
nidir.

O halde, daval›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edil-
meli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harc›n›n istek halinde daval›ya iadesine, 02.11.2006
gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/20933 K: 2007/5526 T: 10.04.2007

‹fi HUKUKU• ÜRÜN BEDEL‹NDEN YAPILAN TEVK‹FAT NEDEN‹YLE
TARIM BA⁄-KUR S‹GORTALISI OLMANIN TESP‹T‹

(2926 SY m 36, 5, 9; 5458 SY m. 2, 3; 4721 SY m. 2)

Özet: Davac›, ürün bedelinden yap›lan
tevkifat nedeniyle 2926 Say›l› Kanun kapsa-
m›nda Tar›m Ba¤-Kur sigortal›s› oldu¤unun
ve 5458 Say›l› Yasadan yararland›r›lmas›
gerekti¤inin tespitine karar verilmesini iste-
mifltir. 

Davac› vekilinin temyiz dilekçesi ekinde
sundu¤u ve davac›n›n 01.07.1994 tarihinden
itibaren tar›msal faaliyette bulunup, teslim
etti¤i ürün bedellerinden prim kesintisi yap›l-
d›¤› konusunda kan›t olarak gösterdi¤i belge-
lerdeki isim yanl›fll›¤› ve davac›ya aidiyet id-
dias›n›n gerçek olup olmad›¤›n›n ilgili kuru-
lufl kay›tlar›ndan araflt›r›larak, kamusal nite-
li¤i bulunmayan kurulufl taraf›ndan yap›lan
kesintinin esas al›nmas› gere¤i do¤du¤u tak-
dirde, an›lan kuruluflça yap›lan kesintinin
Ba¤-Kur'a intikal edip etmedi¤i yönü de arafl-
t›r›larak sonuca var›lmal›d›r.

5458 Say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i
tarihe kadar ödenmemifl olan prim ve sosyal
güvenlik destek primi borçlar›; bu kanunun
yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren iki ay içer-
sinde kurum yaz›l› baflvurmak flart›yla, bu
madde ve 3. madde hükümlerine göre yeni-
den yap›land›r›l›r. Bu hüküm, daha sonra 1
ay daha uzat›lm›flt›r.

Ba¤-Kur'un üründen yap›lan tevkifatlar›
tahsil etmesine karfl›n, sigortal›y› tevkifat ta-
rihi itibariyle resen kay›t ve tescil etmemesi,
yasan›n kendisine yükledi¤i bu mükellefiye-
te aç›k bir ayk›r›l›k oluflturmaktad›r.

Davac›, ürün bedelinden yap›lan tevkifat nedeniyle 2926 Say›l›
Kanun kapsam›nda tar›m Ba¤-Kur sigortal›s› oldu¤unun ve 5458 Say›l›
Yasadan yararland›r›lmas› gerekti¤inin tespitine karar verilmesini iste-
mifltir.
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Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in k›smen kabulüne karar
vermifltir.

Hükmün, taraflar avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

1- Davac› vekilinin temyiz dilekçesi ekinde sundu¤u ve davac›n›n
01.7.1994 tarihinden itibaren tar›msal faaliyette bulunup, teslim etti¤i
ürün bedellerinden prim kesintisi yap›ld›¤› konusunda kan›t olarak gös-
terdi¤i belgelerdeki isim yanl›fll›¤› ve davac›ya aidiyet iddias›n›n gerçek
olup olmad›¤›n›n ilgili kurulufl kay›tlar›ndan da araflt›r›larak; kamusal
niteli¤i bulunmayan kurulufl taraf›ndan yap›lan kesintinin esas al›nmas›
gere¤i do¤du¤u takdirde, an›lan kuruluflça yap›lan kesintinin Ba¤-Kur'a
intikal edip etmedi¤i yönü de araflt›r›lmak suretiyle sonuca var›lmas› ge-
re¤inin gözetilmemifl olmas›;

2- 04.03.2006 gün ve 26098 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanarak
01.04.2006 tarihinde yürürlü¤e giren Sosyal Güvenlik Prim Alacaklar›n›n
Yeniden Yap›land›r›lmas› ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hak-
k›nda 5458 Say›l› Kanun'un 2. maddesinde "17.10.1983 tarihli ve 2926
say›l› Tar›mda Kendi Ad›na ve Hesab›na Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Ka-
nununa göre, 31.03.2005 tarihine kadar tahakkuk etti¤i halde bu Kanu-
nun yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar ödenmemifl olan prim ve sosyal güven-
lik destek primi borçlar›; bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren iki
ay içerisinde Kuruma yaz›l› olarak baflvurmak flart›yla, bu madde ve 3 ün-
cü madde hükümlerine göre yeniden yap›land›r›l›r" hükmü öngörülmüfl;
Ba¤-Kur Genel Müdürlü¤ü'nün 2006/327 say› ve 30.5.2006 tarihli kara-
r›yla "5458 Say›l› Kanunun 3. maddesinin birinci f›kras›n›n verdi¤i yetki
çerçevesinde, prim borçlar›n›n yeniden yap›land›rma baflvuru süresinin
30.06.2006 tarihine kadar bir ay süre ile uzat›lmas›na" karar verilmifltir.

2926 Say›l› Kanunun 36. maddesi, Kurumun prim alacaklar›n›n
ürün bedellerinden tevkifat yoluyla tahsil edilmesi olana¤›n› öngörmüfl,
an›lan yasan›n 5. maddesindeki "Sigortal› olmak hak ve yükümlülü¤ünden
vazgeçilemez ve kaç›n›lamaz" hükmüyle, 9. maddesindeki "Bu Kanuna gö-
re sigortal› say›lanlardan, sigortal›l›klar›n›n bafllad›¤› tarihten itibaren üç
ay içinde Kuruma kay›t ve tescillerini yapt›rmayanlar›n tescil ifllemleri, Ku-
rumca resen yap›l›r." Düzenlemesi karfl›s›nda, tar›mda kendi ad›na ba-
¤›ms›z çal›flanlarla ilgili sigorta primlerinin ürün bedellerinden tevkifat
yoluyla kesilerek ilgili kifli ad›na Ba¤-Kur hesab›na yat›r›lmak suretiyle
ödenmesi halinde, kay›t ve tescil için Kuruma baflvuru olmasa dahi belir-
tilen flekildeki prim ödeme olgusunun, tar›mda kendi ad›na ba¤›ms›z ça-
l›flan kiflinin kay›t ve tescil konusundaki iradesini ortaya koydu¤unun
delili olarak kabulü ile Ba¤-Kur'un ifl bu primleri tahsil etmesine ra¤men,
sigortal›y› tevkifat tarihi itibariyle resen kay›t ve tescil etmemesi, yasan›n
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kendisine yükledi¤i bu mükellefiyete aç›k bir ayk›r›l›k oluflturmaktad›r.
Bu ba¤lamda daval› Kurumun, Yasa ile kendisine yüklenen resen tescil
görevini yerine getirmemesinin sonuçlar›n›n sigortal›ya yükletilmesinin
Medeni Kanun'un 2. maddesinde ifadesini bulan evrensel nitelikleri ob-
jektif iyiniyet kural›yla ba¤daflt›r›lmas›n›n mümkün bulunmamas›na;
mahkemece yap›lan›n, Kurumca yap›lmas› gerekti¤i halde yap›lmayan
tescil ve tespit iflleminden ibaret bulundu¤u ve Yeniden yap›land›rma ko-
nusundaki yasal düzenlemeden yararlanma konusundaki istemin, yasal
sürede daval› Kuruma iletilmifl bulunmas› karfl›s›nda, davac›n›n tespiti-
ne karar verilen süreye iliflkin prim borcunun an›lan yasa kapsam›nda
de¤erlendirilmesi mümkün k›sm› için, yeniden yap›land›rma olana¤›ndan
yararlanarak ödeme konusundaki isteminin de kabulü gere¤i gözetilmek-
sizin bu konudaki istemin reddine karar verilmifl olmas› usul ve yasaya
ayk›r› olup bozma nedenidir.

O halde, taraflar›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edil-
meli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harc›n›n istek hâlinde davac›ya iadesine, 10.4.2007
gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/71 K: 2007/6557 T: 30.06.2007

‹fi HUKUKU• TARIM BA⁄-KUR S‹GORTASI PR‹MLER‹N‹N YEN‹DEN
YAPILANDIRILMASI

(2926 SY 5458 SY m. 2, 3; MK m. 2)

Özet: Ba¤-Kur’un primleri tahsil etmesi-
ne ra¤men, sigortal›y› tevkifat tarihi itibariy-
le resen kay›t ve tescil etmemesi, yasa ile
kendisine yüklenen resen tescil görevini yeri-
ne getirmemesinin sonuçlar›n› sigortal›ya
yüklemesi objektif iyiniyet kurallar›na ayk›r›-
d›r. 

Davac›, ürün bedelinden yap›lan tevkifat nedeniyle 2926 Say›l›
Kanun kapsam›nda tar›m Ba¤-Kur sigortal›s› oldu¤unun tespitine ve
5458 Say›l› Yasadan yararland›r›lmas›na karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in k›smen kabulüne karar
vermifltir.

Hükmün, taraflar avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

1- Tar›m Ba¤-Kur sigortal›l›¤›n›n tescil ve tespiti yönünden; dosyada-
ki yaz›lara, hükmün Dairemizce de benimsenmifl bulunan yasal ve hu-
kuksal gerekçeleriyle dayana¤› maddi delillere ve özellikle bu delillerin
taktirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre; daval› Ba¤-Kur vekilinin
yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlar›n›n reddiyle usul ve yasaya uy-
gun bulunan hükmün; Tar›m Ba¤-Kur sigortal›l›¤›n›n tescil ve tespitine
iliflkin bölümün ONANMASINA,

2- Davac›n›n, hükmün; yeniden yap›land›rma isteminin reddine ilifl-
kin temyiz incelemesine gelince;

Davan›n yasal dayana¤›n› teflkil eden 04.03.2006 gün ve 26098 say›-
l› Resmi Gazete'de yay›nlanarak 01.04.2006 tarihinde yürürlü¤e giren
Sosyal Güvenlik Prim Alacaklar›n›n Yeniden Yap›land›r›lmas› ve Baz› Ka-
nunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda 5458 Say›l› Kanunun 2. madde-
sinde "17.10.1983 tarihli ve 2926 say›l› Tar›mda Kendi Ad›na ve Hesab›-
na Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 31.03.2005 tarihine kadar
tahakkuk etti¤i halde bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar ödenme-
mifl olan prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlar›; bu Kanunun yürür-
lü¤e girdi¤i tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma yaz›l› olarak baflvur-
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mak flart›yla… bu madde ve 3. madde hükümlerine göre yeniden yap›lan-
d›r›l›r" hükmünün öngörülmüfl, tescil ve tespit davas›n›n yasan›n öngör-
dü¤ü 2 ayl›k süre içinde aç›lm›fl bulunmas›na, 2926 Say›l› Kanunun 36.
maddesi uyar›nca, Kurumun prim alacaklar›n›n ürün bedellerinden tev-
kifat yoluyla tahsil edilmesinin mümkün bulunmas›na, an›lan yasan›n 5.
maddesinde "Sigortal› olmak hak ve yükümlülü¤ünden vazgeçilemez ve
kaç›n›lamaz" hükmünün, 9. maddesinde "Bu Kanuna göre sigortal› say›-
lanlardan, sigortal›l›klar›n›n bafllad›¤› tarihten itibaren üç ay içinde Kuru-
ma kay›t ve tescillerini yapt›rmayanlar›n tescil ifllemleri, Kurumca resen
yap›l›r" hükmünün öngörülmesine, tar›mda kendi ad›na ba¤›ms›z çal›-
flanlarla ilgili sigorta primlerinin; ürün bedellerinden tevkifat yoluyla ke-
silerek ilgili kifli ad›na Ba¤-Kur hesab›na yat›r›lmak suretiyle ödenmesi
halinde, kay›t ve tescil için Kuruma baflvuru olmasa dahi belirtilen flekil-
deki prim ödeme olgusunun, tar›mda kendi ad›na ba¤›ms›z çal›flan kifli-
nin kay›t ve tescil konusundaki iradesini ortaya koydu¤unun delili olarak
kabulü ile Ba¤-Kur'un ifl bu primleri tahsil etmesine ra¤men, sigortal›y›
tevkifat tarihi itibariyle resen kay›t ve tescil etmemesi, yasan›n kendisine
yükledi¤i bu mükellefiyete aç›k bir ayk›r›l›k oluflturmas›na, bu ba¤lamda
daval› Kurumun, Yasa ile kendisine yüklenen resen tescil görevini yerine
getirmemesinin sonuçlar›n›n sigortal›ya yükletilmesinin Medeni Kanu-
nun 2. maddesinde ifadesini bulan evrensel nitelikleri objektif iyiniyet
kural›yla ba¤daflt›r›lmas›n›n mümkün bulunmamas›na, mahkemece ya-
p›lan›n, Kurumca yap›lmas› gerekti¤i halde yap›lmayan tescil ve tespit ifl-
lemine iliflkin bulunmas›na göre, davac›n›n yeniden yap›land›rma istemi-
nin de kabulüne karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yan›lg›l› de-
¤erlendirme sonucu yaz›l› flekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk›r›
olup bozma nedenidir.

O halde, davac›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edil-
meli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda aç›klanan nedenlerle dava-
c› yarar›na BOZULMASINA, temyiz harc›n›n istem halinde davac›ya iade-
sine, Üyeler M.Zafer Erdo¤an ve Coflkun Öztürk'ün muhalefetine karfl›n;
Baflkan Coflkun Erbafl, Üyeler Ö.Sansal Erkam ve Neslihan Sever'in oy-
lar›yla ve oyçoklu¤uyla 30.04.2007 gününde karar verildi.

KARfiI OY

Davac›, teslim etti¤i ürün bedellerinden yap›lan prim kesintileri gözetilerek,
ilk kesinti tarihini izleyen aybafl›ndan itibaren 2926 Say›l› Yasaya tabi sigortal› ol-
du¤unun tespiti yan›nda, 5458 Say›l› Yasan›n tan›d›¤› prim borçlar›n›n yeniden
yap›land›r›lmas› olana¤›ndan yararlanma gere¤inin de tespitini istemifl, 5458
Say›l› Yasan›n öngördü¤ü yeniden yap›land›rma olana¤›na iliflkin istemi mahke-
mece kabul edilmifltir.

Bilinildi¤i üzere; Sosyal güvenlik prim alacaklar›n›n yeniden yap›land›r›lma-
s› ve baz› Kanunlarda de¤ifliklik yap›lmas› hakk›nda 5458 Say›l› Kanun
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04.03.2006 tarih, 26098 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak 01.04.2006 tarihin-
den itibaren yürürlü¤e girmifltir.

Söz konusu Kanunun süresinde ödenmeyen prim borçlar›n›n yeniden yap›-
land›r›lmas›na iliflkin 2. maddesi; "02.09.1971 tarihli ve 1479 say›l› Esnaf ve Sa-
natkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile
17.10.1983 tarihli ve 2926 say›l› Tar›mda Kendi Ad›na ve Hesab›na Çal›flanlar
Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 31.03.2005 tarihine kadar tahakkuk etti¤i hal-
de bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar ödenmemifl olan prim ve Sosyal
Güvenlik Destek Primi Borçlar›; bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren
iki ay içerisinde Kuruma yaz›l› olarak baflvurmak flart›yla..." prim borçlar›n›n ye-
niden yap›land›r›lmas› olana¤›n› öngörmüfl olup, bu haktan yararlan›labilmesi
için Kanunun yürürlük tarihi ile talep tarihi aras›ndaki aylara ait tahakkuk etti-
¤i halde ödenmeyen prim borçlar›n›n varl›¤› gerekir.

Yasadaki tahakkuk kavram›yla, içerik ve tutar itibariyle kifliselleflmifl, kesin-
leflmifl ve tahsil edilebilir hale gelmifl prim borçlar›n›n amaçlanmas›na karfl›n da-
vac›n›n sigortal›l›k Konumu ve süresinin çekiflmeli bulundu¤u, ancak eldeki da-
va sonucu sigortal›l›k süresi yönünden verilecek tespit hükmünün kesinleflmesiy-
le sigortal›l›k süresinin ortaya ç›kabilece¤i ve daval› Kurumun da bundan sonra
borç tahakkuku yoluna gidebilece¤i yönleri gözetildi¤inde, yasan›n yürürlük tari-
hi itibariyle tahakkuk etmifl bir borcundan sözedilemiyen davac›n›n, prim borçla-
r›n›n yeniden yap›land›r›lmas› olana¤›ndan yararlanmas›n›n mümkün bulunma-
d›¤›ndan mahkemenin prim borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› talebinin reddi
yerinde oldu¤u görüflü ile say›n ço¤unlu¤un bu yöne iliflkin bozma karar›na ka-
t›lm›yoruz.

M. Zafer ERDO⁄AN Coflkun ÖZTÜRK

Üye Üye
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 206/16348 K: 2007/5517 T: 10.04.2007

‹fi HUKUKU• ÜRÜN BEDEL‹NDEN TEVK‹FAT ‹LE S‹GORTALI OLMAK
• YEN‹DEN YAPILANDIRMA

(2926 SY m. 2, 3, 10, 36, 5, 9; MK m. 2)

Özet: 2926 Say›l› Kanunun 36. madde-
si, kurumun prim alacaklar›n›n ürün bedelle-
rinden tevkifat yoluyla tahsil edilmesi olana-
¤›n› öngörmüfl, an›lan yasan›n 5. maddesin-
deki “Sigortal› olmak hak ve yükümlülü¤ün-
den vazgeçilemez ve kaç›n›lamaz” hükmüy-
de, 9. maddesindeki “Bu kanuna göre sigor-
tal› say›lanlardan, sigortal›l›klar›n›n bafllad›-
¤› tarihten itibaren üç ay içinde kuruma kay›t
ve tescillerini yapt›rmayanlar›n tescil ifllemle-
ri, kurumca resen yap›l›r” düzenlemesi karfl›-
s›nda, tar›mda kendi ad›na ba¤›ms›z çal›-
flanlarla ilgili sigorta primlerinin ürün bedel-
lerinden tevkifat yoluyla kesilerek ilgil kifli
ad›na Ba¤-Kur hesab›na yat›r›lmak suretiyle
ödenmesi halinde, kay›t ve tescil için kuruma
baflvuru olmasa dahi belirtilen flekildeki prim
ödeme ve tescil konusundaki iradesini orta-
ya koydu¤unun delili olarak kabulü ile Ba¤-
Kur’un ifl bu primleri tahsil etmesine ra¤men,
sigortal›y› tevkifat tarihi itibariyle resen kay›t
ve tescil etmemesi yasan›n kendisine yükle-
di¤i bu yükümlülü¤e aç›k bir ayk›r›l›k olufl-
turmaktad›r.

Davac›, ürünün bedelinden yap›lan tevkifat nedeniyle 2926 Say›l›
Kanun kapsam›nda tar›m Bag-Kur sigortal›s› oldu¤unun tespitine ve
5458 Say›l› Yasadan yararland›r›lmas›na karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in k›smen kabulüne karar
vermifltir.

Hükmün, taraflar avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

1- Yarg›lama s›ras›nda, davac›n›n tar›msal faaliyetinin 01.11.1994
tarihinden itibaren sürekli olarak devam etti¤i konusunda yeterli delil el-
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de edilemedi¤i gibi; 17.11.1995-20.10.2004 tarihleri aras›ndaki dönemde
davac›n›n teslim etti¤i ürün bedellerinden prim kesildi¤ini gösterir her-
hangi bir bilgi bulunmad›¤› halde, 01.11.1994-01.6.2006 tarihleri aras›n-
da sigortal›l›¤›n tespitine; 5458 Say›l› Yasayla getirilen prim borçlar›n›n
yeniden yap›land›r›lmas› hakk›ndan yararlanma isteminin ise reddine
karar verilmifltir.

2926 Say›l› Yasan›n 2. maddesine göre Tar›m Ba¤-Kur sigortal›s› sa-
y›lma koflulu 3. maddede belirtilen tar›msal faaliyetin kesintisiz sürdü-
rülmesine ba¤l›d›r. Bu bak›mdan davac›n›n dava edilen süreler itibariyle
tar›msal faaliyetinin süregeldi¤i kuflkuya yer b›rakmayacak flekilde belir-
lenmeli, özellikle de tar›m Ba¤-Kur sigortal›l›¤›na karine say›lan ve Yasa-
n›n 10. maddesinde öngörülen kay›tlardan; ziraat odas›, tar›m kredi ko-
operatifi gibi kay›tlar›n bafllang›çlar›, bitmiflse bitifl tarihleri araflt›r›lmal›,
tar›m kesimine yönelik faaliyette bulunan ulusal banka kay›tlar›nda yer
alan bilgiler dosyaya kat›larak; davac›n›n ne zamandan beri köyde ikamet
etti¤i, kendi mülkünde mi yoksa ortakl›k veya kiralama suretiyle baflka-
s›n›n mülkünde mi tar›msal faaliyette bulundu¤u, tar›msal faaliyetine
ara verip vermedi¤i, üretti¤i ürün miktar› ve nereye sat›ld›¤› konusunun,
muhtarl›k, ilgili kurumlar ve zab›ta marifeti ile araflt›r›lmas›, tan›k din-
lenmesi, özellikle prim tevkifat›n›n bulunmad›¤› 17.11.1995-20.10.2004
tarihleri aras›ndaki dönemde, tar›msal faaliyetine ara verip vermedi¤i, bu
y›llarda ürün elde edip etmedi¤i ve elde edilen ürünün teslim edildi¤i ye-
rin, hüküm kurmaya el verir flekilde yeterince araflt›r›l›p belgelendirilme-
si gere¤i üzerinde durulmaks›z›n tespite iliflkin istemin prim tevkifat› ol-
mayan dönemleri de kapsar flekilde kabul edilmesi;

2- 04.03.2006 gün ve 26098 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanarak
01.04.2006 tarihinde yürürlü¤e giren Sosyal Güvenlik Prim Alacaklar›n›n
Yeniden Yap›land›r›lmas› ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hak-
k›nda 5458 Say›l› Kanun’un 2.maddesinde "17.10.1983 tarihli ve 2926
say›l› Tar›mda Kendi Ad›na ve Hesab›na Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Ka-
nununa göre, 31.03.2005 tarihine kadar tahakkuk etti¤i halde bu Kanu-
nun yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar ödenmemifl olan prim ve sosyal güven-
lik destek primi borçlar›; bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren iki
ay içerisinde Kuruma yaz›l› olarak baflvurmak flart›yla, bu madde ve 3.
madde hükümlerine göre yeniden yap›land›r›l›r" hükmü öngörülmüfl; Ba¤-
Kur Genel Müdürlü¤ü'nün 2006/327 say› ve 30.5.2006 tarihli karar›yla
"5458 Say›l› Kanunun 3. maddesinin birinci f›kras›n›n verdi¤i yetki çerçe-
vesinde, prim borçlar›n›n yeniden yap›land›rma baflvuru süresinin
30.06.2006 tarihine kadar bir ay süre ile uzat›lmas›na" karar verilmifltir.

2926 Say›l› Kanunun 36. maddesi, Kurumun prim alacaklar›n›n
ürün bedellerinden tevkifat yoluyla tahsil edilmesi olana¤›n› öngörmüfl,
an›lan yasan›n 5. maddesindeki "Sigortal› olmak hak ve yükümlülü¤ünden
vazgeçilemez ve kaç›n›lamaz" hükmüyle, 9. maddesindeki "Bu Kanuna gö-
re sigortal› say›lanlardan, sigortal›l›klar›n›n bafllad›¤› tarihten itibaren üç
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ay içinde Kuruma kay›t ve tescillerini yapt›rmayanlar›n tescil ifllemleri, Ku-
rumca resen yap›l›r." Düzenlemesi karfl›s›nda, tar›mda kendi ad›na ba-
¤›ms›z çal›flanlarla ilgili sigorta primlerinin ürün bedellerinden tevkifat
yoluyla kesilerek ilgili kifli ad›na Ba¤-Kur hesab›na yat›r›lmak suretiyle
ödenmesi halinde, kay›t ve tescil için Kuruma baflvuru olmasa dahi belir-
tilen flekildeki prim ödeme olgusunun, tar›mda kendi ad›na ba¤›ms›z ça-
l›flan kiflinin kay›t ve tescil konusundaki iradesini ortaya koydu¤unun
delili olarak kabulü ile Ba¤-Kur'un ifl bu primleri tahsil etmesine ra¤men,
sigortal›y› tevkifat tarihi itibariyle resen kay›t ve tescil etmemesi, yasan›n
kendisine yükledi¤i bu mükellefiyete aç›k bir ayk›r›l›k oluflturmaktad›r.
Bu ba¤lamda daval› Kurumun, Yasa ile kendisine yüklenen resen tescil
görevini yerine getirmemesinin sonuçlar›n›n sigortal›ya yükletilmesinin
Medeni Kanun'un 2. maddesinde ifadesini bulan evrensel nitelikleri ob-
jektif iyiniyet kural›yla ba¤daflt›r›lmas›n›n mümkün bulunmamas›na;
mahkemece yap›lan›n, Kurumca yap›lmas› gerekti¤i halde yap›lmayan
tescil ve tespit iflleminden ibaret bulundu¤u ve Yeniden yap›land›rma ko-
nusundaki yasal düzenlemeden yararlanma konusundaki istemin, yasal
sürede daval› Kuruma iletilip, davan›n da bu süre içinde aç›lm›fl bulun-
mas› karfl›s›nda, davac›n›n tespitine karar verilen prim borcunun an›lan
yasa kapsam›nda de¤erlendirilmesi mümkün k›sm› için, yeniden yap›lan-
d›rma olana¤›ndan yararlanarak ödeme konusundaki isteminin de kabu-
lü gere¤i gözetilmeksizin bu konudaki istemin reddine karar verilmifl ol-
mas› usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O hâlde, taraflar›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edil-
meli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz harc›n›n istem halinde temyiz edenlerden davac›ya
iadesine 10.4.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/20953 K: 2007/5110 T: 03.04.2007

‹fi HUKUKU• ÜRÜN BEDEL‹NDEN TEVK‹FAT ‹LE TARIM BA⁄-KUR
S‹GORTASI • YEN‹DEN YAPILANDIRMA
(2926 SY  m. 36, 5, 9; 5458 SY, MK m. 2)

Özet: Davac›n›n ürün bedelinden Ba¤-
Kur’un tevkifat›n›n ilk defa A¤ustos 1994 ta-
rihinde yap›ld›¤›, sonraki y›llarda ürün be-
dellerinden yap›lan prim tevkifatlar›n›n da
y›llar itibariyle süre geldi¤i, böylece dosya
kapsam›nda davac›n›n tar›msal faaliyetinin
tescil tarihine kadar devam etmekte oldu¤u-
nun anlafl›lm›fl olmas› karfl›s›nda; davan›n
kabulünde isabetsizlik yoktur.

Kurumun, yasa ile kendisine yüklenen
resen tescil görevini yerine getirmemesinin
sonuçlar›n›n sigortal›ya yükletilmesinin MK
2. maddesindeki objektif iyiniyet kural›yla
ba¤daflt›r›lmas›n›n mümkün olmamas›na gö-
re; davac›n›n yeniden yap›land›rma hakk›n-
dan yararland›r›lmas› gerekir.

Davac›, ürün bedelinden yap›lan tevkifat nedeniyle 2926 Say›l› Ka-
nun kapsam›nda Tar›m Ba¤-Kur sigortal›s› oldu¤unun tespitine ve 5458
Say›l› Yasadan yararland›r›lmas›na karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilâm›nda belirtildi¤i flekilde iste¤in k›smen kabulüne karar
vermifltir.

Hükmün, taraflar avukat› taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz
iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hâkimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava; ürün bedelinden yap›lan prim tevkifat› nedeniyle, 2926 Say›l›
Kanun kapsam›nda Tar›m Ba¤-Kur sigortal›l›¤›n›n tescil ve tespiti ile
5458 Say›l› Yasan›n öngördü¤ü yeniden yap›land›rma hakk›ndan yarar-
land›r›lmas› gerekti¤inin tespiti istemine iliflkindir. Mahkeme; Tar›m Ba¤-
Kur sigortal›l›¤›n›n tespit ve tesciline, 5458 Say›l› Yasaya dayal› olarak
ileri sürülen yeniden yap›land›rma talebinin ise reddine karar vermifltir.
Davac›n›n ürün bedelinden Ba¤-Kur prim tevkifat›rt›n ilk defa A¤ustos
1994 tarihinde yap›ld›¤›, sonraki y›llarda ürün bedellerinden yap›lan
prim tevkifatlar›n›n da y›llar itibariyle süregeldi¤i, böylece dosya kapsa-
m›ndan davac›n›n tar›msal faaliyetinin tescil tarihine kadar devam et-
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mekte oldu¤unun anlafl›lm›fl olmas› karfl›s›nda ilk defa Ba¤-Kur prim tev-
kifatm›n yap›ld›¤› tarihi takip eden 01.09.1994 tarihinden tescil tarihi
olan 01.05.2006 tarihine kadar ve istek gibi davac›n›n 2926 Say›l› Kanun
kapsam›nda Tar›m Ba¤-Kur sigortal›s› say›lmas›na dair mahkeme kabu-
lünde bir isabetsizlik bulunmad›¤›n›n, daval› Kurumun bu yöne iliflkin
temyiz itirazlar›n›n reddi ile karar›n bu bölümünün onanmas› gerekir.

04.03.2006 gün ve 26098 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanarak
01.04.2006 tarihinde yürürlü¤e giren Sosyal Güvenlik Prim Alacaklar›n›n
Yeniden Yap›land›r›lmas› ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik yap›lmas› Hak-
k›nda 5458 Say›l› Kanunun 2. maddesinde "17.10.1983 tarihli ve 2926
say›l› Tar›mda kendi Ad›na ve Hesab›na Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Ka-
nununa göre, 31.03.2005 tarihine kadar tahukkuk etti¤i halde bu Kanu-
nun yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar ödenmemifl olan prim ve Sosyal Güven-
lik Destek Primi borçlar›; bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren iki
ay içerisinde Kuruma yaz›l› olarak baflvurmak flart›yla, bu madde ve 3.
madde hükümlerine göre yeniden yap›land›r›l›r" hükmünün öngörülmüfl
olmas›na, 07.06.2006 tarihli tescil ve tespit davas›n›n yasan›n öngördü-
¤ü 2 ayl›k süre içinde aç›lm›fl bulunmas›na, 2926 Say›l› Kanunun 36.
maddesi uyar›nca, Kurumun prim alacaklar›n›n ürün bedellerinden tev-
kifat yoluyla tahsil edilmesinin mümkün k›l›nmas›na, an›lan yasan›n 5.
maddesinde "Sigortal› olmak hak ve yükümlülü¤ünden vazgeçilemez ve
kaç›n›lamaz" hükmünün, 9. maddesinde "Bu Kanuna göre sigortal› say›-
lanlardan, sigortal›l›klar›n›n bafllad›¤› tarihten itibaren üç ay içinde Kuru-
ma kay›t ve tescillerini yapt›rmayanlar›n tescil ifllemleri, Kurmca resen ya-
p›l›r." hükmünün öngörülmesine, tar›mda kendi ad›na ba¤›ms›z çal›flan-
larla ilgili sigorta primlerinin; ürün bedellerinden tevkifat yoluyla kesile-
rek ilgili kifli ad›na Ba¤-Kur hesab›na yat›r›lmak suretiyle ödenmesi ha-
linde, kay›t ve tescil için Kuruma baflvuru olmasa dahi belirtilen flekilde-
ki prim ödeme olgusunun, tar›mda kendi ad›na ba¤›ms›z çal›flan kiflinin
kay›t ve tescil konusundaki iradesini ortaya koydu¤unun delili olarak ka-
bulü ile Ba¤-Kur'un ifl bu primleri tahsil etmesine ra¤men, sigortal›y› tev-
kifat tarihi itibariyle resen kay›t ve tescil etmemesi, yasan›n kendisine
yükledi¤i bu mükellefiyete aç›k bir ayk›r›l›k oluflturmas›na, bu ba¤lamda
daval› Kurumun, yasa ile kendisine yüklenen resen tescil görevini yerine
getirmemesinin sonuçlar›n›n sigortal›ya yükletilmesinin Medeni Kanu-
nun 2. maddesinde ifadesini bulan evrensel nitelikteki objektif iyi niyet
kural›yla ba¤daflt›r›lmas›nm mümkün bulunmamas›na göre; davac›n›n
5458 Say›l› Yasan›n öngördü¤ü yeniden yap›land›rma hakk›nda yarar-
land›r›lmas› gerekti¤inin tespitine karar verilmesi gerekirken yaz›l› gerek-
çelerle reddine hükmedilmifl olmas› usul ve yasaya ayk›r› olup davac›n›n
bu yöne iliflkin temyiz itiraz›n›n kabulü ile hükmün bozulmas›na karar
verilmek gerekmifltir.

O halde davac›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edil-
meli ve hüküm bozulmal›d›r.
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SONUÇ: Aç›klanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASI-
NA, temyiz harc›n›n istek halinde davac›ya iadesine, Üyeler M.Zafer Er-
do¤an ile Coflkun Öztürk'ün muhalefetine karfl›; Baflkan Coflkun Erbafl,
Üyeler, Ö. Sansal Erkam, Neslihan Sever"in oylar›yla ve oyçoklu¤uyla
03.04.2007 gününde karar verildi.

KARfiI OY

Davac›, teslim etti¤i ürün bedellerinden yap›lan prim kesintileri gözetilerek,
ilk kesinti tarihini izleyen aybafl›ndan itibaren 2926 Say›l› Yasaya tabi sigortal› ol-
du¤unun tespiti yan›nda, 5458 Say›l› Yasan›n tan›d›¤› prim borçlar›n›n yeniden
yap›land›r›lmas› olana¤›ndan yararlanma gere¤inin de tespitini istemifl, 5458
Say›l› Yasan›n öngördü¤ü yeniden yap›land›rma olana¤›na iliflkin istemi mahke-
mece kabul edilmifltir.

Bilinildi¤i üzere; Sosyal güvenlik prim alacaklar›n›n yeniden yap›land›r›lma-
s› ve baz› Kanunlarda de¤ifliklik yap›lmas› hakk›nda 5458 Say›l› Kanun
04.03.2006 tarih, 26098 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak 01.04.2006 tarihin-
den itibaren yürürlü¤e girmifltir.

Söz konusu Kanunun süresinde ödenmeyen prim borçlar›n›n yeniden yap›-
land›r›lmas›na iliflkin 2. maddesi; "02.09.1971 tarihli ve 1479 say›l› Esnaf ve Sa-
natkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile
17.10.1983 tarihli ve 2926 say›l› Tar›mda Kendi Ad›na ve Hesab›na Çal›flanlar
Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 31.03.2005 tarihine kadar tahakkuk etti¤i hal-
de bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihe kadar ödenmemifl olan prim ve Sosyal
Güvenlik Destek Primi Borçlar›; bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren
iki ay içerisinde Kuruma yaz›l› olarak baflvurmak flart›yla..." prim borçlar›n›n ye-
niden yap›land›r›lmas› olana¤›n› öngörmüfl olup, bu haktan yararlan›labilmesi
için Kanunun yürürlük tarihi ile talep tarihi aras›ndaki aylara ait tahakkuk etti-
¤i halde ödenmeyen prim borçlar›n›n varl›¤› gerekir.

Yasadaki tahakkuk kavram›yla, içerik ve tutar itibariyle kifliselleflmifl, kesin-
leflmifl ve tahsil edilebilir hale gelmifl prim borçlar›n›n amaçlanmas›na karfl›n da-
vac›n›n sigortal›l›k Konumu ve süresinin çekiflmeli bulundu¤u, ancak eldeki da-
va sonucu sigortal›l›k süresi yönünden verilecek tespit hükmünün kesinleflmesiy-
le sigortal›l›k süresinin ortaya ç›kabilece¤i ve daval› Kurumun da bundan sonra
borç tahakkuku yoluna gidebilece¤i yönleri gözetildi¤inde, yasan›n yürürlük tari-
hi itibariyle tahakkuk etmifl bir borcundan sözedilemiyen davac›n›n, prim borçla-
r›n›n yeniden yap›land›r›lmas› olana¤›ndan yararlanmas›n›n mümkün bulunma-
d›¤›ndan mahkemenin prim borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› talebinin reddi
yerinde oldu¤u görüflü ile say›n ço¤unlu¤un bu yöne iliflkin bozma karar›na ka-
t›lm›yoruz.

M. Zafer ERDO⁄AN Coflkun ÖZTÜRK

Üye Üye
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YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2002/2-824 K: 2002/896 T: 6.11.2002

A‹LE HUKUKU • ‹HTARLA DAVET ED‹LEN KADININ HAKLARI 
• ‹HTARA GEÇERL‹L‹K KAZANDIRAN OLGULAR • BOfiANMA

• NAFAKA*

Özet: Ö¤reti ve uygulamada; ilke olarak
ihtar isteminde bulunan ve eflini eve davet
eden kocan›n evlilik birli¤ini devam etirmek
istedi¤inde samimi oldu¤u kabul edilmekte-
dir. Bu nedenle ihtarla davet edilen kad›n ih-
tar›n yap›lmas›ndan önceki olaylara dayana-
rak ihtara uymad›¤›n› ileri süremez.

Ancak, ihtarla bafllat›lan iki ayl›k süreç
içinde de baflka bir kad›nla iliflkisinin bulun-
du¤u anlafl›lan kocan›n samimi oldu¤undan
ve ihtar›n geçerlik kazand›¤›ndan söz edile-
mez.

Taraflar aras›ndaki ""BBooflflaannmmaa--NNaaffaakkaa""  davas›ndan dolay› yap›lan
yarg›lama sonunda; davan›n k›smen kabulüne dair verilen 31.05.2001 gün
ve 2000/811 E-2001/428 K, say›l› karar›n incelenmesi davac› karfl› daval›
vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 2. Hukuk Dairesi'nin
28.09.2001 gün ve 2001/11022-12772 say›l› ilamiyle; 

www(...MK'n›n 132. maddesi kar› kocadan biri evlenmenin kendisine
yükledi¤i, vazifeleri ifa etmemek amac› ile di¤erini terk etti¤i ve hakl› bir se-
bep olmaks›z›n davet edilen eve dönmedi¤i taktirde di¤er eflin boflanma
davas› açabilece¤ini hükme ba¤lam›flt›r. ‹htar›n flekli ve sürelerinde ihtilaf
bulunmamakt›d›r. (27.3.1957 gün ve 10/1 say›l› ‹çtihad› Birlefltirme Kara-
r›) Davac›n›n baflka kad›nla iliflkisinin oldu¤una dair delil bulunmamakta-
d›r. Kay›nvalidenin sözleri de üçüncü kiflinin beyan›n› aktarmaya yönelik-
tir. Kad›n hakl› bir sebeple davete uymad›¤›n› ispat edememifltir. Gerçekle-
flen bu durum karfl›s›nda boflanmaya karar verilmesi gerekirken delillerin
de¤erlendirilmesinde yan›lg›ya düflülerek yanl› flekilde hüküm kurulmas›
usul ve yasaya ayk›r›d›r...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çev-
rilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda; mahkemece önceki karar-
da direnilmifltir.
___________________________________________________

(*) Gönderen: Nermin TANIL, Kad›köy 2. ‹fl Mahkemesi Yarg›c›
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TEMY‹Z EDEN: Davac› karfl› daval› vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde
temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki kan›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:

Dava; terk nedeniyle boflanma, karfl› dava nafaka istemine iliflkindir.

Davac›; 1991 y›l›nda evlendi¤i daval›n›n h›rç›n, asabi ve kötü niyetli
davran›fllar› sebebiyle evlilik birli¤inin çekilmez hale geldi¤ini; Daval›n›n
03.06.1999 tarihinde müflterek haneyi terkederek evdeki eflyalar› da be-
raberinde götürdü¤ünü; Kartal Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nin
1999/534 Esas say›l› dosyas›nda daval› aleyhine açt›¤› boflanma dava-
s›ndan, evlilik birli¤inin yeniden kurulabilece¤i düflüncesiyle feragat etti-
¤ini; buna ra¤men daval›n›n müflterek haneye dönmedi¤ini daval›ya Kar-
tal Asliye 3. Hukuk Mahkemesi'nin 2000/70-26 D. ‹fl say›l› dosya ile ih-
tar göndererek müflterekhaneye davet etti¤ini; fakat daval›n›n afaki se-
bepler ileri sürerek davetine icabet etmedi¤ini; evlilik birli¤inin kendisine
yükledi¤i görevleri yapmamak maksad›yla müflterek haneyi terkeden ve
ihtara ra¤men hiçbir hakl› neden göstermeksizin eve dönmeyen daval› ile
boflanmalar›na karar verilmesini istemifltir.

Daval› evlendikleri tarihten beri davac› ile sevgi ve sayg›ya dayal›,
uyumlu bir beraberlik yaflad›klar›n›; ancak 1999 May›s ay›nda Mer-
sin’den davac›n›n anne ve babas› ile k›z kardefli geldikten sonra ailesinin
etkisinde kald›¤›n›, çocuklar›n›n olmamas› nedeniyle davac›n›n eziyet et-
meye bafllad›¤›n›, odalar›n kap›s›n› killitleylp, "sen kad›n m›s›n, bana do-
¤uracak kad›n laz›m, defol git bu evden” fleklinde hakaret ederek evden
kovdu¤unu, hatta bir gece elindeki içkiyi bafl›na döktü¤ünü; davac›n›n
bask› ve hakaretlerine dayanamayarak evden ayr›lmak zorunda kald›¤›-
n›; davac›n›n önceki boflanma davas›n› kaybedece¤ini anlay›nca davadan
feragat etti¤ini; bundan sonraki zamanlarda da bar›flmak, arzusunu gös-
terir giriflimi bulunmay›p aksine baflka bir kad›nla iliflki kurdu¤unu; ka-
d›n›n kendisini telefonla arayarak 'kocandan hamileyim, boflanmazsan
senin için iyi olmaz" fleklinde tehdit etti¤ini, eve dönmekten korktu¤unu
davac›n›n evlilik birli¤ini devam ettirme amac›n› tafl›mad›¤›ndan, samimi
olmayan davete icabet etmedi¤ini; MK'n›n 132. maddesinde öngörülen
koflullar oluflmad›¤›ndan davan›n reddine karar verilmesini istemifl; kar-
fl› dava dilekçesinde, ayl›k 250.000.000 TL tedbir nafakas›na hükmedil-
mesini talep etmifltir.

Mahkemenin; tan›k beyanlar›na göre taraflar›n çocu¤unun bulunma-
mas› sebebiyle davac›n›n daval›ya hakaret etti¤i evde zor flartlar alt›nda
yaflamaya zorland›¤› ve nihayet evi terketmek zorunda b›rakt›¤› davac›n›n
baflka bir kad›nla iliflkisi oldu¤u anlafl›ld›¤›ndan, ihtar gönderirken iste-
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¤inde samimi olmad›¤› sonucuna vararak boflanma davas›n›n reddine da-
ir verdi¤i karar, Özel Dairece yukar›daki gerekçelerle bozulmufltur.

Somut olayda; daval› kad›n›n 1999 y›l› May›s ay›nda müflterek hane-
yi terketti¤i, koca taraf›ndan gönderilen ihtara ra¤men davet edilen eve
dönmedi¤i görülmektedir. ‹htar›n flekli ve sürelerinde ihtilaf mevcut de-
¤ildir.

Uyuflmazl›k; daval› kad›n›n hakl› bir sebeple davete uymad›¤›n› ispat
edip edemedi¤i, noktas›ndad›r.

Dosyadaki kan›tlara göre davac› koca ihtar›n gönderilmesinden önce
daval›ya hakaret etmifl, müflterek hanede zor flartlar alt›nda yaflamaya
mecbur k›lm›fl ve bask›lar sonucu daval›y› evi terketmek zorunda b›rak-
m›flt›r. Davac›n›n evlilik birli¤i devam ederken baflka bir kad›nla evlilik d›-
fl› iliflki kurdu¤u anlafl›lmaktad›r.

Ö¤reti ve uygulamada; ilke olarak ihtar isteminde bulunan ve eflini
eve davet eden kocan›n bu sürede evlilik birli¤ini devam ettirmek istedi-
¤inde samimi oldu¤u kabul edilmektedir. Daval› kad›n, ihtar›n yap›lma-
s›ndan önceki olaylara dayanarak davete uymad›¤›n› ileri süremez.

Ancak somut olayda davac›n›n baflka bir kad›nla evlilik d›fl› iliflki
kurdu¤u tan›k beyanlar› ile sabittir. Davac› koca, ihtar iste¤inden geriye
do¤ru iki ayl›k süre içinde bu kad›nla iliflkisini bitirdi¤ini ispat edememifl-
tir.

Bu durumda; ihtar geçerlik kazanamayaca¤› gibi, davac› koca iyini-
yet iddias›nda bulunamaz. Daval›n›n hakl› sebepte müflterek haneye
dönmedi¤i anlafl›lmaktad›r.

Nitekim, Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu'nun 1973/2-626 Esas, 900
Karar say›l› ve 02.07.1975 tarihli karar›nda da ayn› görüfl benimsenmifl-
tir.

Aç›klanan nedenler karfl›s›nda ihtar› samimi olmayan davac›n›n açt›-
¤› boflanma davas›n›n reddine dair yerel mahkemenin direnme karan ye-
rindedir. Bu nedenle karar onanmal›d›r.

SONUÇ: Davac› karfl› daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n reddi ile di-
renme karar›n›n yukarda aç›klanan gerekçelerle ONANMASINA, davac›
yönünden gerekli temyiz ilam harc›n›n peflin al›nm›fl oldu¤undan baflka-
ca harç al›nmas›na mahal olmad›¤›na, nafaka yönünden, 16.200.200 TL
harc›n düzeltme isteyenden al›nmas›na 06.11.2002 gününde oyçoklu¤u
ile karar verildi.
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YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2004/5-555 K: 2005/17 T: 2.2.2005

KAMULAfiTIRMASIZ ELATMANIN GERÇEKLEfiMES‹ •
‹MAR PLANI UYGULMASI

Özet: ‹mar plan›nda “Lise Alan›” olarak
uyar›ld›¤› belirtilen tafl›nmaz›n maliki için fii-
len yararlanma ve kullanma olanaklar›ndan
söz edilemeyece¤inden “Kamulaflt›rmas›z
Elatman›n” gerçekleflti¤i sonucuna var›lmal›-
d›r.

Taraflar aras›ndaki ""KKaammuullaaflfltt››rrmmaass››zz  EEllaattmmaa  ‹‹ddddiiaass››nnaa  DDaayyaall››  TTaazz--
mmiinnaatt"" davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda Ankara 24. Asliye
Hukuk Mahkemesince davan›n kabulüne dair verilen karar›n incelenme-
si daval› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 5. Hukuk Dairesi-
nin 15.12.2003 gün ve 10879-14532 say›l› ilam›yla 

(Dava, kamulaflt›rmas›z el at›lan tafl›nmaz›n bedelini tahsili istemine
iliflkindir. Mahkemece davan›n kabulüne karar verilmifl, hüküm daval› ida-
re vekilince temyiz edilmifltir. Daval› idare davac›lar›n paydafl oldu¤u ta-
fl›nmaza fiilen el atmad›¤› gibi üzerine tesis de yapmad›¤›ndan, kamulafl-
t›rmas›z el att›¤›ndan bahisle bedelin tahsiline karar verilmesi do¤ru gö-
rülmemifltir.) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeni-
den yap›lan yarg›lama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

HUKUK GENEL KURUL KARARI

Dava kamulaflt›rmas›z elatma iddias›na dayal› bedel istemine iliflkin-
dir.

Mahkemenin "kamulaflt›rmas›z el atma koflullar›n›n kayden ve huku-
ken gerçekleflti¤i gerekçesiyle davan›n kabulüne" dair verdi¤i karar, Özel
Dairece yukar›da yaz›l› nedenle bozulmufl, mahkemece önceki kararda
direnilmifltir.

Taraflar›n karfl›l›kl› iddia ve savunmalar›na, dosyadaki tutanak ve
kan›tlara, mahkeme karar›nda belirtilen karar gerektirici nedenlere ve
özellikle 3194 say›l› ‹mar Kanununun 18. maddesine göre uygulamaya
yap›larak davac›lara pay tahsis edilen dava konusu imar parseli, imar
plan›nda "Lise Alan›" olarak ayr›ld›¤›ndan, davac›lar›n tafl›nmazdan ba-
¤›ms›z yararlanma ve baflka türlü kullanma olana¤› kalmad›¤›na göre,
mahkemenin kamulaflt›rmas›z elatma koflullar›n›n gerçekleflti¤i yönün-
deki direnme karar› yerindedir.
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Ne var ki bozma nedenine göre iflin esas› Özel Dairece incelenmedi-
¤inden, daval› idare vekilinin ileri sürdü¤ü temyiz itirazlar›n›n incelenme-
si için dosya Özel Daire'ye gönderilmelidir.

SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle yerel mahkemenin direnme-
si yerinde göründü¤ünden daval› vekilinin esasa iliflkin itirazlar›n›n ince-
lenmesi için dosyan›n 5. HUKUK DA‹RES‹NE GÖNDER‹LMES‹NE
2.2.2005 gününde yap›lan ikinci görüflmede oyçoklu¤u ile karar verildi.

YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2005/5-247 K: 2005/260 T: 13.4.2005

PAYLI MÜLK‹YET • ÖZEL PARSELASYON • F‹‹L‹ TAKS‹M •
PAYDAfiIN HAKLARI • KAMULAfiTIRMASIZ ELATMA.

Özet: Payl› mülkiyete konu olan tafl›n-
maz›n özel parselasyon yoluyla fiilen bölün-
mesi sonucuda bir paydafl b›rak›lan alan›n
kamulaflt›rmas› ya da kamulaflt›rmas›z elat-
maya konu olmas› halinde, o paydafl›n di¤er
paydafllardan muvafakat olmaks›z›n ba¤›m-
s›z olarak dava ehliyetinin ve hak arama ola-
na¤›n›n bulundu¤u kabul edilmelidir.

Taraflar aras›ndaki "Kamulaflt›rmas›z Elkoyma Nedeniyle Tazmi-
nat” davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda; Pendik Asliye 1. Hu-
kuk Mahkemesince davan›n kabulüne dair verilen 12.11.2003 gün ve
2002/690 E- 2003/752 K. say›l› karar›n incelenmesi daval› vekili taraf›n-
dan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 5. Hukuk Dairesinin 13.09.2004 gün ve
2004/6650-8084 say›l› ilam› ile;

(...Dava, kamulaflt›rmas›z el at›lan tafl›nmaz bedelinin tahsili istemine
iliflkindir.

Mahkemece davan›n kabulüne karar verilmifl, hüküm daval› idare ve-
kilince temyiz edilmifltir.

Bilirkifli incelemeleri yapt›r›lm›flt›r. Al›nan raporlar de¤er biçme yönte-
mi bak›m›ndan yasa hükümlerine uygundur. Tafl›nmaz›n arsa niteli¤inde
kabulü do¤rudur. Ancak;

1-Dava konusu tafl›nmaz payl› mülkiyete tabidir. Tafl›nmazda davac›
ile birlikte bir çok paydafl›nda paylar› mevcuttur. Her bir paydafl›n payla-
r›na göre tafl›nmaz üzerinde fiilen hangi bölümün maliki olduklar› resmi
olarak belirlenmemifltir. Di¤er taraftan davac›n›n fiili taksim sonucu kendi-
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sine ait oldu¤unu iddia etti¤i parsel hakk›nda flahit beyan› d›fl›nda herhan-
gi bir delilinin olmad›¤› anlafl›lm›flt›r.

Bu nedenle dava konusu 19 parsel say›l› tafl›nmaz›n di¤er paydaflla-
r›na Fen Bilirkiflisi Kadastro Teknisyeni taraf›ndan düzenlenen
11.03.2003 tarihli krokili rapor eklenmek sureti ile 135 metrekaresinden
yol geçirilen 465 metrekarelik bölümün davac›ya ait oldu¤u iddia edildi¤in-
den di¤er paydafllar›n bir hak talebinde bulunup bulunmad›klar›n›n belir-
lenmesi için duruflmada haz›r bulunmalar› ve duruflmaya gelmedikleri tak-
dirde fen bilirkiflisinin krokili raporunda gösterilen 465 m2'lik bölümün da-
vac›ya ait oldu¤unun kabul edilmifl say›laca¤› hususunda di¤er paydaflla-
ra meflruhatl› davetiye ç›kart›lmas› gerekti¤i düflünülmeden eksik inceleme
ile karar verilmesi,

2-De¤erlendirme tarihi olan 2002 y›l›nda dava konusu tafl›nmaz ile, bi-
lirkifli kurulunca emsal kabul edilecek tafl›nmazlar›n, Arsa Metrekare Ra-
yiç Bedeli Takdir Komisyonu taraf›ndan belirlenen emlak vergisine esas
olan m2 de¤erlerinin, ilgili Belediye Baflkanl›¤› Emlak Vergi Dairesinden is-
tenip, dava konusu tafl›nmaz›n, emsal tafl›nmazlara göre üstünlük oran›
yönünden bilirkifli kurulu raporu da denetlenmeden eksik inceleme ile hü-
küm kurulmas›,

Do¤ru görülmemifltir...)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yap›lan
yarg›lama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Daval› vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde

temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:

Dava, kamulaflt›rmas› elat›lan tafl›nmaz bedelinin tahsili istemine
iliflkindir. 

A-DAVACININ ‹STEM‹N‹N ÖZET‹:
Davac› vekili; Pendik-Dolayoba mahallesi 3: pafta 19 parsel say›l› ve

20.500 m2 yüzölçümündeki tafl›nmaz›n 3680/164000 pay›n›n tapuda
müvekkili ad›na kay›tl› olup; paydafllar aras›nda fiili paylafl›m sonucu da-
vac›n›n tasarruf ve yararlanmas›na b›rak›lan 460 m2 yüzülçümündeki
15, 16 ve 17 numaral› özel parsellere, daval› idarece kamulaflt›rma yap›l-
maks›z›n yol ve tretuvar yap›m› suretiyle k›smen elat›ld›¤›n› ileri sürerek,
toplam 34.090.000.000 TL tazminat›n dava tarihinden itibaren iflleyecek
yasal faizi ile birlikte daval›dan tahsiline karar verilmesini istemifltir.



B-DAVALININ CEVABININ ÖZET‹:

Daval› ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› vekili; mahkemece
kamulaflt›rmas›/ elkoyman›n varl›¤›n›n kabulü halinde, elat›lan bölümün
tapuda idare lehine terkinine karar verilmesi gerekti¤ini savunmufltur.

C-YEREL MAHKEME KARARININ ÖZET‹:

Yerel mahkeme, "Dava konusu tafl›nmaz›n paydafllar› aras›nda yap›-
lan özel parselasyon sonucu davac›n›n pay›na isabet eden 15, 16 ve 17
numaral› özel parsellerin toplam 135 metrekarelik bölümüne daval› idare-
ce yol yap›lmak suretiyle kamulaflt›rmas›z elat›ld›¤› ve tafl›nmaz›n arsa ni-
teli¤inde kabulü ile emsal karfl›laflt›rmas› sonucu de¤er biçen bilirkifli rapo-
runun yasa hükümlerine uygun oldu¤u" gerekçesiyle, "davan›n kabulü ile
34.090.000.000 TL tazminat›n dava tarihinden itibaren yasal faiziyle bir-
likte daval›dan tahsiline, idarece elat›lan 135 metrekarelik bölüme isabet
eden davac› ad›na kay›tl› 135/20500 pay›n tapuda idare lehine yol olarak
terkinine" karar vermifltir.

D-TEMY‹Z EVRES‹, BOZMA VE D‹RENME:

Daval› vekilince temyiz edilen karar, Özel Dairece yukar›da yaz›l› ge-
rekçeyle bozulmufl; Yerel mahkeme "dava konusu tafl›nmaz›n özel parse-
lasyona tabi tutulup, fiilen taksim edildi¤i ve böylece davac›n›n kendi özel
parselini çekiflmesiz kulland›¤›n›n bilirkifli raporu, özel parselasyon harita-
s› ve tan›k beyanlar› ile kan›tland›¤›ndan, davac›ya ait k›sma isabet eden
kamulaflt›rmas›z elatma karfl›l›¤›n›n tamam›n›n 2942 say›l› Kamulaflt›rma
Kanununun 12. maddesi uyar›nca davac›ya ödenmesi gerekti¤i; ayr›ca da-
va konusu tafl›nmaz›n ve emsal tafl›nmazlar›n emlak vergisine esas de¤er-
lerinin getirtilmifl oldu¤u” gerekçesiyle önceki karar›nda direnmifl, diren-
me karar›n› daval› vekili temyiz etmifltir. 

E-MADD‹ OLAY:

Dava konusu 19 parsel say›l› tafl›nmaz, tapu siciline göre 20500 met-
rekare yüzölçümünde ve arsa niteli¤inde olup, davac› ile davada yer al-
mayan 65 paydafl aras›nda "ortak mülkiyet" konusudur. 3680/164000
pay› davac›ya ait olan tafl›nmaza, daval› idarece yol geniflletme çal›flma-
lar› s›ras›nda k›smen elat›ld›¤› konusunda uyuflmazl›k mevcut de¤ildir.

Davac› dava dilekçesinde, tapudaki pay›na tekabül eden ve özel par-
selasyon ile mahallen ifraz edildi¤ini iddia etti¤i k›sma ait kamulaflt›rma-
s›z elkoyma karfl›l›¤›n› dava etmifltir. 

F-GEREKÇE:

Maddi olgu, bozma ve direnme kararlar›n›n kapsamlar› itibar›yla boz-
ma ilam›n›n birinci bendi yönünden uyuflmazl›k; dava konusu tafl›nmaz
tapuda hisseli olmakla beraber, fiilen taksim edilip edilmedi¤inin ve da-
vac›ya ait oldu¤unun kan›tlan›p kan›tlanmad›¤›, bu ba¤lamda davac›n›n
harici taksimle kendisine özgülendi¤ini iddia etti¤i 15, 16 ve 17 nolu özel
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parsellerde di¤er paydafllar›n hak talebinde bulunup bulunmad›klar›n›n
belirlenmesinin gerekip gerekmedi¤i noktas›nda toplanmaktad›r.

Bilindi¤i ve 16/5/1996 gün, 1/6 say›l› ‹çtihad› Birlefltirme Karar›nda
da belirtildi¤i üzere, tafl›nmaz›na kamulaflt›rmas›z elkonulan kimse, de-
¤er karfl›l›¤›n›n verilmesini isteyebilece¤i gibi, elatman›n önlenmesini de
isteyebilir.

Kamulaflt›rmas›z elkoyma nedeniyle ister elatman›n önlenmesi dava-
s› isterse yer bedeli veya tazminat ya da ecrimisil davas› aç›lm›fl olsun,
davac›n›n iddias›n›n araflt›r›lmas› bilirkifli incelemesine ba¤l›d›r. (Ali Ar-
cak-Edip Do¤rusöz, Kamulaflt›rmas›z Elkoyma, Ankara 1992 s:55)

Bu noktada, ortakl›¤› ve paydafll›¤› bir tafl›nmaz mal›n paydafllar› ta-
raf›ndan fiilen bölüflülerek her bir paydafl›n yeri ayr›lm›fl ve bu paydafl-
lar bu yeri kullanmaya bafllam›fl bulunduklar› halde, idarece as›l tafl›n-
maza k›smen elat›lmas›ndan dolay› ellerinde kendilerine yer verilmifl
olan paydafllar›n yerleri elat›lan bölüm kapsam›na girmifl ise, bu durum-
da ne yap›lmak gerekti¤i konusunda herhangi bir yasal düzenleme mev-
cut de¤ildir.

Ancak, kamulaflt›rma hukukunda oldu¤u gibi; kamulaflt›rmas›z el-
koyma halinde de idarenin, kamu yarar› olan yerde veya bu amaçla kul-
lanma gereksinimi nedeniyle mal sahibinin kullanma hakk›n› kald›rarak
elkoydu¤u tafl›nmaz›n, bedeli karfl›l›¤›nda kamu kurumunun veya tüzel
kiflinin mülkiyetine geçti¤i gözönüne al›nd›¤›nda, Kamulaflt›rma Kanu-
nunda öngörülen ilkelerin aranmas› gerekti¤i aç›kt›r.

Aksi düflünce, ayn› tafl›nmaz›n k›smen kamulaflt›r›lmas›, k›smen ka-
mulaflt›rmas›z elat›lmas› halinde, farkl› ilkelerin uygulanmas› sonucunu
do¤uraca¤›ndan, bu durum adil ve hakkaniyete uygun de¤ildir. 

2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanununun, fiilen bölüflülen ortak mülki-
yet konusu tafl›nmaz paydafllar›n›n yerinde k›smen kamulaflt›rma esas-
lar›n› düzenleyen 12. maddesinin 7. f›kras›nda "K›smen kamulaflt›r›lan
payl› mülkiyete konu tafl›nmaz mal, evvelce paydafllar aras›nda fiilen bö-
lünerek bir veya birkaç paydafl›n tasarruf ve yararlanmas›na b›rak›lm›fl ve
yap›lan k›smi kamulaflt›rma bu yerin tamam›n› veya bir k›sm›n› kaps›yor
ise, bu durumda kamulaflt›rmaya iliflkin ifllemler sadece bu paydafl veya
paydafllar hakk›nda yürütülerek kamulaflt›rma bedeli paylar› oran›nda
kendilerine ödenir. Pay veya paydafllar›n sadece bu k›s›m için dava hak-
lar› vard›r. Tafl›nmaz mal›n kamulaflt›r›lmayan k›sm› üzerinde haklar› kal-
maz ve adlar› paydafllar aras›ndan ç›kar›l›r. Kamulaflt›r›lan bu yerler tapu
sicilinde idare ad›na tescil olunur" hükmü öngörülmüfltür.

Bu aç›k hüküm, karfl›s›nda, k›smen kamulaflt›r›lan payl› mülkiyete
konu tafl›nmaz, paydafllar aras›nda fiilen bölünerek, bir paydafl›n tasar-
ruf ve yararlanmas›na b›rak›lm›fl ise; kamulaflt›rma ifllemlerinin sadece
bu paydafl hakk›nda yürütülmesi ve dava ehliyeti bak›m›ndan bu pay-
dafl›n durumunun gözönüne al›nmas› gerekti¤i; efl söyleyiflle yaln›z ilgi-
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li olan bu paydafl›n dava hakk› bulundu¤u, kuflku ve duraksamadan
uzakt›r.

Somut olayda, payl› mülkiyet konusu 19 parsel say›l› tafl›nmaz,
20500 metrekare yüzölçümünde ve arsa niteli¤indedir. Özel parselasyon
haritas›, tan›k beyanlar› ve özellikle bilirkifli raporuna göre tafl›nmaz›n
al›m sat›m› kolay yap›lamayacak büyüklükte oldu¤undan, özel parselas-
yon ile mahallen ifraz edildi¤i, harici taksimle davac›n›n 3680/164000
pay›na tekabül eden 460 metrekare yüzölçümlü 15, 16 ve 17 numaral›
özel parsellerin 135 metrekaresine daval› idarece yol yap›lmak suretiyle
k›smen elat›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

Paydafllar aras›nda fiilen bölünerek, davac›n›n ba¤›ms›z yararlanma-
s›na b›rak›lan 15, 16 ve 17 numaral› özel parsellerde di¤er paydafllar›n
bir hakk› bulunmad›¤› gibi, davac›n›n da geri kalan k›s›mda bir hakk›
kalmad›¤› aç›kt›r.

O halde davac›, pay› karfl›l›¤› kendisine teslim edilen yer için, davada
yer almayan öteki paydafllar›n muvafakati aranmaks›z›n, bu yerin tama-
m›n›n bedelini dava edebilece¤inden, Yerel Mahkemenin bu yöne iliflkin
direnme gerekçesi yerindedir. Bozma ilam›n›n ikinci bendine gelince:

Dava konusu tafl›nmaz›n ve bilirkifli kurulunca emsal kabul edilen
tafl›nmazlar›n Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu taraf›ndan
belirlenen emlak vergisine esas de¤erleri; bozmadan önce, Özel Daire'nin
geri çevirme karar› üzerine mahkemece getirtilip, bilirkifli kurulu raporu-
nun denetimine olanak sa¤land›¤› anlafl›ld›¤›ndan; Yerel Mahkemenin bu
yöne iliflkin direnme gerekçesi de yerindedir.

Ne varki, iflin esas› yönünden Özel Dairece bir inceleme yap›lmad›¤›n-
dan, bu yönden incelenmek üzere dosya Özel Dairesine gönderilmelidir.

SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle Yerel Mahkemenin direnme-
si yerinde görüldü¤ünden, daval› vekilinin esasa iliflkin temyiz itirazlar›-
n›n incelenmesi için dosyan›n 5. HUKUK DA‹RES‹NE GÖNDER‹LMES‹-
NE, 13.04.2005 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2007/5-242 K: 2007/242 T: 2.5.2007

‹fiT‹RAK HAL‹NDE MÜLK‹YET • KAMULAfiTIRMASIZ ELATMA
• PAYDAfiIN DAVA EHL‹YET‹*

(TMK m 640)

Özet: Dava d›fl› bir k›s›m paydaflla idare
aras›nda daha önce görülen ve kesinleflen
davada kamulaflt›rmas›z elkoyma bedeline
hükmedilmifl olmas›, baflka bir paydafl›n da
halen ayn› konuda davas›n›n yürütüldü¤ü-
nün anlafl›lmas› kafl›s›nda, ifltirak halinde
mülkiyet çerçevesinde paydafll›¤› bulunan
davac›n›n da dava açma ehliyetinin bulun-
du¤u kabul edilmelidir.

Taraflar aras›ndaki "Kamulaflt›rmas›z Elkoyma Nedeniyle Tazmi-
nat" davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda; Kartal Asliye 1. Hu-
kuk Mahkemesince davan›n k›smen kabulüne dair verilen 27.04.2005
gün ve 2004/169 E- 2005/288 K. say›l› karar›n incelenmesi daval› veki-
li taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 5. Hukuk Dairesinin
06.03.2006 gün ve 2005/13231-2006/2263 say›l› ilam› ile; 

(...Dava, kamulaflt›rmas›z el at›lan tafl›nmaz bedelinin tahsili istemine
iliflkindir.

Mahkemece davan›n kabulüne karar verilmifl, hüküm daval› idare ve-
kilince temyiz edilmifltir.

Dava; muristen intikal eden k›smi pay için dava aç›lm›flt›r. 4721 say›-
l› TMK'n›n 640. maddesi uyar›nca miras b›rakandan intikal eden pay için
ifltirak halinde mülkiyet hükümleri geçerlidir. Bu nedenle intikal eden pay
için ya tüm mirasç›lar›n birlikte dava açmas› veya di¤er mirasç›lar›n muva-
fakatinin al›nm›fl olmas› veya miras flirketine mümessil tayin edilmifl olma-
s› gerekir. Belirtilen nedenle di¤er mirasç›lar›n davaya muvafakatlerinin
sa¤lanmas› mümkün olmad›¤› taktirde terekeye mümessil tayini suretiyle
davaya devam edilmesi gerekti¤inin gözetilmemesi, do¤ru görülmemifltir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yap›lan yar-
g›lama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Daval› vekili
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HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde

temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:

Dava, kamulaflt›rmas›z el at›lan tafl›nmaz bedelinin tahsili istemine
iliflkindir.

Davac› SG vekili; müvekkili ve dava d›fl› paydafllar›n ortak miras b›-
rakanlar› ZA ve AA'n›n toplam 12/620 paya kayden maliki olduklar›
1338, 1341, 1406, 1408 ve 1550 parsel say›l› tafl›nmazlara daval› idare-
ce yol yap›lmak suretiyle kamulaflt›rmas›z el at›ld›¤›n›; bu davada yer al-
mayan di¤er mirasç›lar›n ayn› nedenle daval› idare aleyhine açt›klar› di-
¤er davalarda, o mirasç›lar›n pay›na isabet eden kamulaflt›rmas›z el koy-
ma karfl›l›¤›na hükmedildi¤ini ve kararlar›n onanarak kesinleflti¤ini ileri
sürerek; müvekkilinin 201/52080 pay›na isabet eden 22.389.600.000 TL
kamulaflt›rmas›z el koyma karfl›l›¤›n›n dava tarihinden itibaren iflleyecek
faizi ile birlikte daval› idareden tahsiline karar verilmesini talep ve dava
etmifltir.

Daval› Karayollar› Genel Müdürlü¤ü vekili; dava konusu tafl›nmazla-
r›n arazi niteli¤inde olup, fahifl miktarda tazminat talep edildi¤ini savu-
narak, davan›n reddine karar verilmesini cevaben bildirmifltir.

Mahkemenin, yarg›lama s›ras›nda al›nan bilirkifli raporunu benimse-
mek suretiyle ve "daval› idarece kamulaflt›rmas›z el at›lan dava konusu ta-
fl›nmazlarda davac›n›n 201/52080 pay›na isabet eden kamulaflt›rmas› el
koyma karfl›l›¤›n›n 19.598.904.839 TL oldu¤unun anlafl›ld›¤›" gerekçesiyle
"davan›n k›smen kabulüne, 19.598.904.839 TL tazminat›n dava tarihin-
den itibaren yasal faiziyle birlikte daval›dan tahsiline, idarece elat›lan da-
va konusu 1338, 1341, 1406, 1408 ve 1550 parsel say›l› tafl›nmazlarda
davac›n›n murisi ZA'ya ait 4/620 fler paydan 1/620 pay›n, di¤er muris
AA'ya ait 8/620 fler pay 672/52080 pay kabul edilerek, 117/52080 pay›n
iptali ile daval› idare lehine yol olarak terkinine" dair verdi¤i karar, Özel
Dairece yukar›da yaz›l› gerekçeyle bozulmufl; Yerel Mahkemece önceki
kararda direnilmifltir.

Dava konusu 1338, 1341, 1406, 1408 ve 1550 parsel say›l› tafl›nmaz-
lar›n tapuda 4/620 pay› muris ZA, 8/620 pay› muris AA ad›na kay›tl›
olup; an›lan paylar, ZA ve AA mirasç›lar›ndan olan davac› SG ile bu da-
vada yer almayan Ahmet, Samim, Sevim, Ayla, Serpil, Arif, Ayfer, Aynur
ve Sadiye aras›nda elbirli¤i halinde mülkiyet konusudur.

Davac›, 201/52080 pay›na tekabül eden kamulaflt›rmas›z el koyma
karfl›l›¤›n› dava etmifltir.

Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden, dava konusu tafl›nmazda da-
vac› Süreyya’n›n 201/52080 pay sahibi oldu¤u; bu davada yer almayan
ve tafl›nmazlarda toplam 204/52080 pay› bulunan di¤er paydafllar Ayla,
Serpil, Arif, Ayfer, Aynur ve Sadiye taraf›ndan Asliye Hukuk Mahkemesi-
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nin 2004/155 E. 2004/514 K. say›l› dosyas›nda; 201/52080 pay› bulu-
nan di¤er paydafl Samim taraf›ndan Asliye Hukuk Mahkemesinin
2004/153 E. 2004/512 K. say›l› dosyas›nda ve 201/52080 pay› bulunan
di¤er paydafl Sevimgün taraf›ndan Asliye Hukuk Mahkemesinin
2004/154 E. 2004/513 K. say›l› dosyas›nda daha önce daval› idare aley-
hine ayn› nedenle aç›lan tazminat davas›nda, o davan›n davac›lar›n›n
toplam 606/52080 pay›na isabet eden kamulaflt›rmas›z el koyma karfl›l›-
¤›na hükmedildi¤i ve paylar›na isabet eden yerin yol olarak terkinine ka-
rar verildi¤i; yine görülmekte olan davada yer almayan ve tafl›nmazlarda
201/52080 pay› bulunan bir di¤er paydafl Ahmet taraf›ndan Asliye Hu-
kuk Mahkemesinin 2006/222 E. 2006/254 K. say›l› dosyas›nda daval›
idare aleyhine ayn› nedenle aç›lan tazminat davas›n›n derdest oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r.

Somut olay›n özelli¤i itibariyle, her ne kadar muris Zeynep ad›na ka-
y›tl› bulunan 4/620 pay ve muris Abdulkadir ad›na kay›tl› bulunan
8/620 pay elbirli¤i fleklinde mülkiyet hükümlerine tabi ise de; dava d›fl›
bir k›s›m paydaflla idare aras›nda daha önce görülüp kesinleflen davada,
toplam 606/52080 paya tekabül eden kamulaflt›rmas›z el koyma karfl›l›-
¤›na hükmedilmifl olmas› ve yine dava d›fl› paydafl Ahmet’in 201/52080
pay› yönünden aç›lan davan›n halen derdest bulunmas›, dolay›s›yla kay›t
maliki murislerin dava açmayan baflka mirasç›s›n›n bulunmamas› karfl›-
s›nda; bu davada yer almayan öteki paydafllar›n muvafakati aranmaks›-
z›n, 201/52080 pay›na tekabül eden kamulaflt›rmas›z el koyma karfl›l›¤›-
n› dava eden davac›n›n açt›¤› davan›n dinlenilmesi gerekti¤i aç›kt›r.

Nitekim; Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu’nun 18.10.2006 gün ve E: 2006/5-
673 K: 2006/672 say›l› ve 22.11.2006 gün ve E: 2006/5-739 K: 2006/746 say›l›
kararlar›nda da ayn› görüfl benimsenmifltir.

O halde, Yerel Mahkemenin bu yöne iliflkin direnme karar› yerinde ol-
du¤u gibi; hükme esas al›nan bilirkifli kurulu raporunda dava konusu ta-
fl›nmazlara emsal mukayesesi yap›larak de¤er biçilmesi ve Mahkemece
davac›n›n 201/52080 pay›na isabet eden kamulaflt›rmas›z el koyma kar-
fl›l›¤›n›n daval› idareden tahsili ile, davac› pay›n›n tapudan yol olarak ter-
kinine karar verilmesi de do¤rudur. Bu nedenle direnme karar› onanma-
l›d›r.

SONUÇ: Daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n reddi ile, direnme kara-
r›n›n yukar›da aç›klanan nedenlerle ONANMASINA, 02.05.2007 günün-
de oybirli¤i ile karar verildi.
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YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2006/21-590 K: 2006/627 T: 4.10.2006

‹fi HUKUKU 
•DAVA D‹LEKÇES‹NDE DAVA DE⁄ER‹N‹N BEL‹RT‹LMES‹ KOfiULU 

• ISLAH D‹LEKÇES‹N‹N ‹fiLEV‹ • YAfiLILIK AYLIKLARININ GEÇ
ÖDENMES‹ • FA‹Z‹N BAfiLANGICINI BEL‹RLEYEN KURALLAR*

(HUMK m 83, 87)

Özet: Kural olarak, konusu para ile ölçü-
lebilen mal varl›¤›na iliflkin davalarda, müd-
deabihin de¤erinin gösterilmesi ve buna göre
peflin nisbi harc›n yat›r›lmas› gerekir. Ancak,
bu eksikli¤in davan›n ilerdeki aflamalar›nda
sunulacak olan “›slah” dilekçesiyle gideril-
mesi mümkündür. 

Birikmifl yafll›l›k ayl›klar›n›n geç öden-
mesinden dolay› faiz istemiyle aç›lan davada
faiz bafllang›c› dava dileçesinde belirtilme-
mifl ise, faiz bafllang›c› için hak edifl tarihleri
de¤il dava tarihi esas al›nmal›d›r.

Taraflar aras›ndaki ""TTeessppiitt--AAllaaccaakk"" davas›ndan dolay› yap›lan yarg›-
lama sonunda; Tekirda¤ 1. Asliye Hukuk (‹fl) Mahkemesi'nce davada ka-
rar verilmesine yer olmad›¤›na ve kabulüne dair verilen 25.03.2005 gün
ve 208-90 say›l› karar›n incelenmesi daval› vekili taraf›ndan istenilmesi
üzerine, Yarg›tay 21. Hukuk Dairesi'nin 15.12.2005 gün ve 6248-13242
say›l› ilam›yla; 

(....1-Dosyadaki yaz›lara, toplanan delillere, hükmün dayand›¤› gerek-
tirici sebeplere göre daval›n›n di¤er temyiz itirazlar›n›n reddine,

2-Dava, daval› Kurumca 22.04.2002 tarihinde geriye dönük olarak
ba¤lanan yafll›l›k ayl›¤›n›n 19.05.2000 tarihinden itibaren iptali iflleminin
iptali ile 19.05.2000 tarihi ile dava tarihi aras›ndaki yafll›l›k, ayl›klar›n›n
yasal faizi ile birlikte ve 01.09.1999-19.05.2000 tarihleri aras›nda öden-
mesi gereken yafll›l›k ayl›klar›n›n 22.04.2002 tarihinde ödenmesi sebebiy-
le birikmifl faiz alaca¤›n›n tahsili istemine iliflkindir.

Mahkemece birikmifl ayl›klar›n yarg›lama s›ras›nda ödenmesi ve konu-
sunun kalmamas› sebebiyle bu hususta karar verilmesine yer olmad›¤›na
19.05.2000-16.03.2003 tarihleri aras›nda birikmifl yafll›l›k ayl›klar›n›n geç
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ödenmesi sebebiyle birikmifl 4.259,36 YTL faiz alaca¤›n›n daval›dan tahsi-
line karar verilmifltir.

Yap›lan incelemede, dava dilekçesinde faiz bafllang›ç tarihinin belirtil-
medi¤i görülmektedir. Bu durumda faiz bafllang›ç tarihi olarak, dava tari-
hinin esas al›nmas› gerekirken, mahkemece ayl›klar›n hak edifl tarihleri-
nin, faiz bafllang›ç tarihi olarak kabul edildi¤i bilirkifli raporunu itibar edi-
lerek karar verilmesi hatal› olmufltur.

Di¤er yandan davac› 01.09.1999-19.05.2002 tarihleri aras›nda öden-
mesi gereken yafll›l›k ayl›klar›n›n gecikilerek 22.04.2002 tarihinde öden-
mesi sebebiyle birikmifl faiz alaca¤›n›n tahsilini istemifltir. Konusu para ile
ölçülebilen mal varl›¤›na iliflkin davalarda davac› dava dilekçesinde müd-
deabihin de¤erini göstermek zorundad›r, göstermemiflse mahkemece müd-
deabihin de¤eri davac›ya tesbit ettirilerek aç›klatt›r›lmas› ve nispi peflin
harc›n mahkeme veznesine yat›r›lmas› gerekir. Mahkemece bu eksiklik gi-
derilmedi¤i gibi davac›n›n bu talebi hakk›nda da olumlu ya da olumsuz bir
karar verilmemifl olmas› usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir. 

O halde daval› Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine ge-
ri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda; mahkemece önceki
kararda direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Daval› vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde

temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:

Dava, "1.9.1999 tarihinden geçerli olarak 2,5 y›l sonra ba¤lanan ve
ancak 19.05.2000 tarihinden kesilip, May›s 2002 tarihinde yeniden ba¤la-
nan yafll›l›k ayl›¤›n›n kesilmesinin hukuka ayk›r› oldu¤unun ve verilmeyen
2 y›ll›k yafll›l›k ayl›¤›n›n yasal faiziyle birlikte verilmesi, verilmifl bulunan 8
aya iliflkin yafll›l›k ayl›klar›n›n ise yasal faizlerinin verilmesi gerekti¤inin
tespitine karar verilmesi" istemiyle aç›lm›flt›r.

19.5.2000-16.3.2003 süresine iliflkin yafll›l›k ayl›klar›n yarg›lama s›-
ras›nda ödenmesi üzerine davac› vekili taraf›ndan verilen 16.2.2005 gü-
n‹ü dilekçede; "...kesilen ayl›klar›n 18.03.2003 tarihinde faizsiz olarak
ödendi¤i, ayl›klar›n gecikmifl olarak ödenmesi nedeniyle maddi olarak za-
rara u¤rad›¤›, faiz talebine istinaden süresinde ödenmeyen ayl›klar›n,
ödendi¤i tarihe kadar yasal faiz miktar›n›n 4.259.367.004 TL oldu¤u..."
belirtilerek, "›slah beyan›n›n kabulü ile daval› Kurum taraf›ndan davac›n›n
yafll›l›k ayl›¤›n›n haks›z olarak kesilmesi ve geç ba¤lanmas› nedeniyle ay-
l›¤›ndan mahrum kald›¤› sürede u¤rad›¤› yasal faiz oran›ndaki maddi za-
rarlar› karfl›l›¤› 4.259,36 YTL’nin fazlaya iliflkin haklar› sakl› tutularak da-
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val› Kurumdan tazmin ve tahsiline karar verilmesi" istenmekte olup, har-
c›n mahkeme veznesine yat›r›lm›fl oldu¤u görülmektedir.

Yerel mahkemece ›slah istemi kabul olunarak, "birikmifl ayl›klar›n da-
vadan sonra davac›ya ödenmifl olmas› nedeniyle bu konuda karar verilme-
sine yer olmad›¤›na, ayl›klar›n geç ödenmesinden do¤an 4.259,36 YTL za-
rar›n daval› kurumdan al›n›p davac›ya verilmesine" karar verilmifl, Yüksek
Dairece an›lan karar yukar›da yaz›l› gerekçeler ile bozulmufltur.

HUMK’un 83. maddesinde ›slah; taraflardan birisinin yapm›fl oldu¤u
bir usul ifllemini tamamen yada k›smen düzeltmesi olarak tan›mlanm›fl-
t›r. Davan›n tamamen ›slah› durumunda, dava dilekçesinden itibaren ya-
p›lan bütün usul ifllemlerin yap›lmam›fl say›lmas› HUMK’un 87. maddesi
hükmü gere¤idir (Prof. Dr. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Alt›nc› Bask›
Cilt: IV, sayfa: 3965 vd.). Gerek ö¤reti gerekse yarg›sal kararlarda; tamamen
›slahta yeni bir dava aç›lm›fl say›lmayaca¤›, ›slah edilen davan›n ilk aç›-
lan davan›n devam› niteli¤inde oldu¤u, öteden beri yerleflik görüfltür.
(YHGK 30.1.2002 gün 2002/2-63 E. ve 23 K. YHGK 3.7.2002 gün ve 2002/9-564
E. 572 K. say›l› ilamlar›)

Davac›n›n 16.2.2005 günlü dilekçesinin ›slah dilekçesi niteli¤inde
bulundu¤u ve iliflkin oldu¤u miktar itibariyle harc›n yat›r›ld›¤› anlafl›lm›fl
olmakla, buna dayal› verilen yerel mahkeme karar›nda bir isabetsizlik
bulunmamaktad›r.

Ne var ki, ›slah dilekçesinde belirtilen ve zarara esas al›nan yasal fa-
iz oran ve tutarlar› ile hesaplamaya esas al›nan ödeme dönemleri bozma
nedenine, göre incelenmemifl olup, dosyan›n bu yöne iliflkin temyiz itiraz-
lar›n›n incelenmesi için Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle, direnme karar› do¤ru olup,
belirtilen yönlere iliflkin temyiz itirazlar›n›n incelenmesi için dosyan›n 21.
HUKUK DA‹RES‹NE GÖNDER‹LMES‹NE, 04.10.2006 gününde oyçoklu-
¤uyla karar verildi.
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YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2007/10-42 K: 2007/63 T: 7.2.2007

‹fi HUKUKU •YAfiLILIK AYLI⁄ININ GEÇ ÖDENMES‹NDEN DO⁄AN
FA‹Z • UYGULANACAK FA‹Z ORANLARI*

(3095 SK m 1, Sosyal GKK m 1)

Özet: Bütçe Kanunlar›nda, sadece genel
bütçeye dahil katma bütçeli idarelerin ilama
ba¤lanm›fl borçlar›yla s›n›rl› bir düzenleme
getirilmifl olup, bu nitelikte olmayan borçlar
kapsam d›fl›nda tutulmufl ve bu husus Ka-
nun gerekçesinde de aç›kça vurgulanm›flt›r.
Hal böyle olunca, Ba¤-Kur’un taraf oldu¤u ve
yafll›l›k ayl›¤›n›n geç ödenmesinden do¤an
dava da; Bütçe Kanunlar›’nda belirtilen fai-
zin de¤il, 3095 Say›l› Kanunda öngörülen fa-
iz oranlar›n›n uygulanmas› gerekir.

Taraflar aras›ndaki ""FFaaiizz  AAllaaccaa¤¤››""  davas›ndan dolay› yap›lan yarg›la-
ma sonunda; ‹stanbul 4. ‹fl Mahkemesi'nce davan›n kabulüne dair veri-
len 20.07.2005 gün ve 825-711 say›l› karar›n incelenmesi daval› vekili ta-
raf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay l0. Hukuk Dairesi'nin 01.12.2005
gün ve 9459-12527 say›l› ilam›yla;

(...1-Dosyadaki yaz›lara, toplanan delillere ve hükmün dayand›¤› ge-
rektirici sebeplere göre daval› Kurum vekilinin afla¤›daki bendin kapsam›
d›fl›nda kalan temyiz itirazlar›n›n reddi gerekir.

2- Dava konusu faiz alaca¤›n›n 25.05.2001-30.06.2002 dönemi yö-
nünden %60, 01.07.2002-31.03.2003 dönemi yönünden %55, 01.04.2003
- 31.12.2003 dönemi yönünden %30 ve 01.01.2004-25.11.2004 dönemi
yönünden %15 oran› esas al›narak belirlenmesi gerekirken, Mahkemece
eksik inceleme ve yan›lg›l› de¤erlendirme sonucu, yukar›da an›lan oranla-
r› gözetmeksizin hesaplama yapan bilirkiflice düzenlenen raporun hükme
dayanak k›l›narak fazla faiz alaca¤›n›n hüküm alt›na al›nmas› usul ve ya-
saya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O halde daval› Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar›
kabul edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r...) gerekçesiyle bozularak dosya ye-
rine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda; mahkemece
önceki kararda direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Daval› vekili
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HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde
temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:

Dava, süresinde ödenmeyen yafll›l›k ayl›klar› nedeniyle oluflan yasal
faiz alaca¤› istemine iliflkindir.

Yerel mahkemece, istemin kabulüne karar verilirken, bilirkifli rapo-
runda hesaplamaya esas al›nan faiz oranlar›na itibar edilmifltir.

Yüksek Dairece verilen ve yukar›da yaz›l› bulunan bozma karar›nda,
2003-2004 dönemde uygulanmas› gereken yasal faiz oranlar›n›n hatal›
belirlenmifl oldu¤u belirtilmifl, yerel mahkemece, hükme esas al›nan faiz
oranlar›n›n 3095 Say›l› Kanuna uygun bulundu¤u, Anayasa Mahkeme-
since dayanak maddelerinin iptaline karar verilen Bütçe Kanunlar›nca
belirlenen faiz oranlar›n›n somut olaya uygulanma olana¤›n›n bulunma-
d›¤› nedeniyle direnme karar› verilmifltir.

Faiz; "alacakl›n›n nakdinden bir süre için yoksun kalmas› sebebiyle
ile, nakdin kullan›lmas› olana¤›n› borçluya b›rakmas› karfl›l›¤›nda elde
etti¤i, para borçlar› bak›m›ndan özel olarak düzenlenen, tahsili için zara-
r›n ve kusurun varl›¤› flart olmayan bir tür tazminat, bir medeni semere"
fleklinde tan›mlanabilmektedir. (Doç. Dr. Mehmet Helvac›, Para Borçlar›nda Fa-
iz Kavram›, Beta, 1. Bask›, s. 65)

3095 Say›l› Kanun Faiz ve Temerrüt Faizine ‹liflkin Kanunun yasal
faizin düzenlendi¤i 1. maddesinde; faiz ödenmesi gereken ancak, miktar›
sözleflme ile tespit edilmemifl hallerde faiz oranlar›n›n nas›l belirlenece¤i
hükme ba¤lanm›flt›r.

An›lan Kanunun (4489 Say›l› Kanunun 1. maddesiyle de¤iflik) 1. madde-
sinde; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas›’n›n önceki y›l›n 31 Aral›k gü-
nü k›sa vadeli kredi ifllemlerinde uygulad›¤› reeskont oran› üzerinden ya-
p›laca¤›, söz konusu reeskont oran›n›n, 30 Haziran günü uygulanan re-
eskont oran›ndan befl puan veya daha çok farkl› ise, y›l›n ikinci yar›s›n-
da bu oran›n geçerli olaca¤›; 21.4.2005 gün ve 5335 Say›l› Kanunun 14.
maddesiyle de¤iflik düzenlemesinde ise, yasal faiz oran›n›n %12 oldu¤u,
Bakanlar Kurulunun, bu oran› ayl›k olarak belirlemeye, yüzde onuna ka-
dar indirmeye veya bir kat›na kadar art›rmaya yetkili bulundu¤u ifade
edilmifltir.

4833 say›l› 2003 Mali Y›l› Bütçe Kanunu’nun 51/t maddesinde; ilgili
kanununda düzenleme yap›l›ncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095
Say›l› Kanunun 1. maddesindeki kanuni faiz oran›, 1.4.2003 tarihinden
itibaren ayl›k %2,5 olarak; 5027 say›l› 2004 Mali Y›l› Bütçe Kanununun
49/o maddesi ise ayl›k %1,25 olarak uygulanaca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r.

Uyuflmazl›k; Ba¤-Kur'un taraf oldu¤u ve yafll›l›k ayl›¤›n›n geç öden-
mesi nedeniyle yoksun kal›nan faiz alaca¤› istemine iliflkin davalarda,
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Bütçe Kanunlar›nda belirlenen faiz oranlar›n›n hüküm ifade edip etmeye-
ce¤i noktas›nda toplanmaktad›r.

Bütçe Kanunlar›nda, sadece genel bütçeye dahil dairelerle katma
bütçeli idarelerin ilama ba¤lanm›fl borçlar›yla s›n›rl› bir düzenleme geti-
rilmifl olup, bu nitelikte olmayan borçlar kapsam d›fl›nda tutulmufl, Ka-
nunun gerekçesinde bu yön aç›kça vurgulanm›fl olmakla, somut uyufl-
mazl›kta; daval› Kurumun ve faiz alaca¤›n›n belirtilen tan›ma uygun olup
olmad›¤› önem tafl›maktad›r.

5502 say›l› Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 1. maddesinde;
kurum, kamu tüzel, kiflili¤ini haiz, idari ve mali aç›dan özerk, bu Kanun-
da hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi bu-
lundu¤u,

5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 12. madde-
sinde; Genel bütçe, Devlet tüzel kiflili¤ine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I)
say›l› cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesi; Sosyal güvenlik kuru-
mu bütçesi ise, sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla kurulan
ve bu Kanuna ekli (IV) say›l› cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin
bütçesi olarak tan›mlanm›flt›r.

Belirtilen yasal düzenlemeler ve ekli listeler ile uyuflmazl›¤a konu ala-
ca¤›n niteli¤i dikkate al›nd›¤›nda, daval› Kurumun genel bütçeye dahil
idare, yafll›l›k ayl›¤›n›n geç ödenmesinden kaynaklanan yasal faiz alaca-
¤›n›n da "ilama ba¤lanm›fl borç" olarak tan›mlanmas›na olanak bulunma-
maktad›r.

Kald› ki; 4833 Say›l› 2003 y›l› Mali Bütçe Kanunu’nun 51/t maddesi
Anayasa Mahkemesinin 22.01.2004 tarih ve 2003/41 Esas, 2004/4 say›l› Ka-
rar› ile; 5027 say›l› 2004 Mali Y›l› Bütçe Kanununun 49/o maddesi ise, 7.6.2005
gün ve 2004/12 Esas, 2005/35 say›l› Karar› ile iptal edilmifltir. Elde bulunan
ve uyuflmazl›¤›n sürdü¤ü davalarda iptal karar›n›n geriye yürümemesi
kural› uygulanamayaca¤›ndan, 2003 ve 2004 y›llar›nda yürürlükte bulu-
nan ve 3095 Say›l› Kanunun 1. maddesinde öngörülen faiz oranlar›n›n
somut uyuflmazl›kta gözetilmesi yasal zorunluluktur.

Bilirkifli taraf›ndan hesaplamaya, yerel mahkemece hükme esas al›-
nan yasal faiz oranlar›n›n, (uyuflmazl›k konusu devrede yürürlükte bulu-
nan 3095 Say›l› Kanunun 4489 Say›l› Kanunla de¤iflik 1. maddesi ile TC
Merkez Bankas›’n›n k›sa vadeli kredi ifllemlerinde uygulad›¤› reeskont fa-
iz oranlar›na yap›lan at›f nedeniyle) reeskont ifllemlerinde uygulanan faiz
oranlar›n› belirleyen 17.5.2002, 14.6.2003, 8.10.2003 ve 15.6.2004 ta-
rihli TC Merkez Bankas› Tebli¤lerine uygun bulundu¤un anlafl›lm›fl olma-
s› karfl›s›nda, yerel mahkemenin usul ve yasaya uygun bulunan direnme
karar›n›n onanmas› gerekir.

SONUÇ: Daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n reddi ile direnme karar›-
n›n yukar›da aç›klanan gerekçelerle ONANMASINA, 07.02.2007 günün-
de oybirli¤i ile karar verildi.
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YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2007/9-151 K: 2007/161 T: 21.3.2007

‹fi HUKUKU •‹fiÇ‹N‹N ÖDENMEYEN ÜCRETLER‹ • HAKLI FES‹H •
‹HBAR TAZM‹NATI(*)(**)

Özet: Ödenmeyen ücretleri sebebiyle ifl-
yerinden ayr›lan iflçinin hizmet sözleflmesini
hakl› nedenle feshetti¤i ve k›dem tazminat›-
na hak kazand›¤› sonucuna var›lmas›na kar-
fl›n, hakl› da olsa hizmet akdi iflçi taraf›ndan
sona erdirildi¤inden iflçi lehine ihbar tazmi-
nat›na hükmedilemez.

Taraflar aras›ndaki "‹hbar Taziminat› ve Bir K›s›m ‹flçilik Alacak-
lar›" davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda; Ankara 1. ‹fl Mahke-
mesi'nce davan›n k›smen kabulüne dair verilen 9.3.2006 gün ve 193-76
say›l› karar›n incelenmesi daval› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine,
Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi'nin 4.7.2006 gün ve 13754-19676 say›l› ila-
m›yla; 

(...1. Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤› kanuni
gerektirici sebeplere göre, daval›n›n afla¤›daki bendin kapsam› d›fl›nda ka-
lan temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.

2. Davac› iflçi ihbar tazminat› iste¤inde bulunmufl mahkemece talebin
kabulüne karar verilmifltir. Davac› tan›klar› davac›n›n ödenmeyen ücretle-
ri sebebiyle iflyerinden ayr›ld›¤›ndan söz etmifller, bir baflka iflçi taraf›ndan
iflveren aleyhine aç›lan davada tan›k s›fat›yla dinlenen davac› iflçi istifa
ederek iflyerinden ayr›ld›¤›n› aç›klam›flt›r. Böyle olunca davac› iflçinin ih-
bar tazminat›na hak kazanmas› söz konusu olmaz. ‹ste¤in reddi yerine ka-
bulüne karar verilmesi hatal› olmufltur...) gerekçesiyle bozularak dosya ye-
rine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda; mahkemece
önceki kararda direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Daval› vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
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(*) Gönderen Av Talih UYAR

(**) Dergimizin bu say›s›nda yay›mlanan 17.9.2007 tarihle Yarg›tay 9 Hukuk Dairesi Karar›na bak›n›z.



Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde
temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:

Taraflar›n karfl›l›kl› iddia ve savunmalar›na, dosyadaki tutanak ve ka-
n›tlara ve özellikle, yerel mahkemece verilen bozmaya konu kararda, "di-
¤er talepler" kapsam›nda ihbar tazminat›n›n da reddedildi¤inin anlafl›lm›fl
olmas› karfl›s›nda, mahkeme karar›nda aç›klanan gerektirici nedenlere,
delillerin de¤erlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamas›na göre, usul
ve yasaya uygun bulunan direnme karar›n›n onanmas› gerekir.

SONUÇ: Daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n reddi ile direnme karar›-
n›n yukar›da aç›klanan gerekçelerle ONANMASINA, afla¤›da dökümü ya-
z›l› 920,52 YTL harc›n temyiz edenden al›nmas›na, 21.3.3007 gününde
oybirli¤i ile karar verildi.

YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2007/9-178 K: 2007/179 T: 28.3.2007

‹fi HUKUKU •BEL‹RL‹ SÜREL‹ H‹ZMET SÖZLEfiMES‹ 
• BAK‹YE SÖZLEfiME SÜRES‹ ÜCRET‹
• MAHKEMECE YAPILACAK ‹ND‹R‹M*

(BK m. 90, 325/2)

Özet: Belirli süreli hizmet sözleflmesinin
haks›z ve nedensiz feshedilmesi dolay›s›yla
bakiye sözleflme süresi ücreti istenmesi ha-
linde, daval›n›n talebinin olup olmad›¤›na ba-
k›lmaks›z›n BK’n›n 325/2 maddesi uyar›nca
indirim yap›lmal›d›r. 

Bu indirim; hizmet sözleflmesi feshedilen
ve çal›flma gücü serbest kalan iflçinin, ö¤re-
nim derecesi, mesleki yeterlili¤i, sosyal duru-
mu, yetenekleri ve yafl› gözetilerek ayn› veya
pek yak›n koflullarda ifl gücünü ne kadar sü-
rede de¤erlendirece¤inin ve ne oranda ka-
zanç sa¤layaca¤›n›n tespiti sonucunda belir-
lenen indirimler.

Taraflar aras›ndaki "Alacak" davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama so-
nunda; Ankara 3. ‹fl Mahkemesince davan›n kabulüne dair verilen
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26.04.2005 gün ve 2004/1497-2005/518 say›l› karar›n incelenmesi da-
val› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin
20.02.2006 gün ve 2005/22117-2006/3839 say›l› ilam› ile: 

(...1-Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤› kanuni
gerektirici sebeplere göre, daval›n›n afla¤›daki bendin kapsam› d›fl›nda ka-
lan temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.

2-Davac›n›n ö¤retmen olarak ifle girdi¤i daval› iflyerinde genel müdür-
lük kadrosu kald›r›larak ifl sözleflmesi feshedilmifltir. Daval›n›n davac›n›n
sözleflmesini fesih yoluna gitmeyip ö¤retmenlik teklifi edebilecekken bu yo-
la gitmedi¤i görülmektedir. Yapt›¤› iflin niteli¤i nedeniyle belirli süreli ifl söz-
leflmesi yap›lmas› mümkün olan davac›ya ifl sahibinin ifl vermekte temer-
rüde düflmesi sonucu bakiye süre ücretinin tazminat olarak hüküm alt›na
al›nmas› isabetli ise de; BK’n›n 325. maddesi uyar›nca davac›n›n kazan-
maktan kasten feragat etti¤i miktar ile çal›flmamaktan dolay› tasarruf etti-
¤i k›s›m için bir miktar indirime gidilmeden mahkemece yaz›l› flekilde ka-
rar verilmesi hatal›d›r...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevril-
mekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda, mahkemece önceki kararda
direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Daval› vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde
temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:

Dava, ifl akdinin feshi nedeniyle çal›fl›lmayan süre ücretinin tahsili
istemine iliflkindir.

Hükme esas al›nan bilirkifli raporunda, vas›ta ve giyim giderlerinden
tasarruf yap›labilece¤i düflüncesiyle mahrum kal›nan süre ücretinden bir
miktar indirime gidilerek, an›lan devrede çal›flma ile elde edilecek kazanç-
larla ilgili tasarruflar›n mahsubunun da yap›lmas› gerekti¤i görüflü ifade
edilmifltir. Yerel mahkemece; ifl akdinin feshi tarihinde ö¤renim dönemi-
nin bafllam›fl oldu¤u, bu itibarla da, davac›n›n herhangi bir yerde ifl bul-
ma olas›l›¤›n›n çok düflük seviyede bulundu¤u belirtilerek, tazminattan
bu yönde bir indirime gidilmeyerek, istemin kabulüne karar verilmifltir.

Alacakl›n›n temerrüdü hakk›ndaki Borçlar Kanunu’nun 90. madde-
sindeki genel hükümden ayr› olarak ifl sahibinin temerrüdünü özel bir
flekilde düzenleyen ayn› kanununun 325. maddesi "‹fl sahibi ifli kabulde
temerrüt ederse iflçi taahhüt etti¤i ifli yapmaya mecbur olmaks›z›n muka-
veledeki ücreti istiyebilir. fiu kadar ki, ifli yapmad›¤›ndan dolay› tasarruf
etti¤i yahut di¤er bir ifl ile kazand›¤› ve kazanmaktan kasten feragat etti¤i
fleyi mahsup ettirmeye mecburdur." hükmünü içermektedir.

Yarg›tay Kararlar› 289



Maddenin ilk f›kras›, ayn› Kanunun 90. maddesinin hizmet sözleflme-
sindeki bir uygulama alan›n› oluflturmaktad›r. ‹fl sahibinin gerçekleflecek
temerrüdünün sonucu olarak iflçi bu maddeye dayanarak, gerçekten ifl
görmüflçesine ücret istemek hakk›na sahip olmaktad›r. Bununla birlikte,
sözleflmenin yerine getirilmesinden kurtulmas›, iflçinin tamam›yla baflka
bir ifl yapmamas› sonucunu vermemektedir. Çal›flma gücü serbest kald›-
¤› için iflçi yeni bir ifl bulmak yoluna gidecek ve o iflten sa¤layaca¤› ka-
zanc›, mütemerrit iflverenden alaca¤› ücretinden indirecektir. Ancak bu-
rada iflçinin sadece mutat ifl zaman› içinde kazanaca¤› para söz konusu-
dur. Bu arada iflçinin iflini yapmamas› yüzünden tasarruf etti¤i giderler
de ücretinden indirilir. Bu giderlerin içine ulafl›m, giyim ve somut çal›fl-
ma iliflkisine göre de¤iflik gereç ve malzeme giderleri girmektedir.

Öte yandan, iflçinin kazanmaktan kasten kaç›nd›¤› para dahi mah-
sup ifllemine tabi tutulacakt›r. BK’n›n 325/2. f›kras›nda öngörülen bu
kural, ayn› maddenin 1. f›kras›nda dile getirilen kural›n kötüye kullan›l-
mas›n› ve iyiniyet kurallar›na ayk›r› olarak zarar› artt›r›c› davran›fl› önle-
mek ve dolay›s›yla "gayri safi zarar miktar›n› tenzil suretiyle tazmin edile-
cek zarar›n do¤ru ve gerçek miktar›n› tayine yarayan veya ücreti hakkani-
yete uygun bir miktara indirgeyen bir kurald›r. Bu suretle mahsup edilen
miktar takastan farkl› olarak mütekabil bir alacak de¤ildir". (V.Tuhr-Borçlar
Hukukunun Umumi K›sm›, Cilt: I ve II Ankara 1983, Sayfa 685)

Yukar›da de¤inildi¤i gibi, BK’n›n 325/2. maddesinde sözü geçen
mahsup deyimi, alaca¤›n hesab›na iliflkin bir itiraz› ifade etmektedir. An›-
lan maddede öngörülen indirime esas olan miktarlar birer karfl› alacak
de¤ildir. Bu itibarla, haks›z ve sebepsiz olarak feshedilen ifl sözleflmesi
dolay›s›yla ücret istenmesi halinde BK’n›n 325/2. madde hükmünün, da-
val›n›n iste¤i olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n mahkemece do¤rudan do¤-
ruya uygulanmas› gerekecektir. (Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu’nun 01.02.1984
gün ve 1981/9-761 Esas, 1984/52 Karar say›l› Karar›).

O halde, yukar›dan beri vurgulanan ilke uyar›nca, dayal› taraf›ndan
hizmet sözleflmesi feshedilen ve çal›flma gücü serbest kalan davac›n›n ö¤-
renim derecesi, mesleki formasyonu, sosyal durumu, yetenekleri ve yafl›
gözetilerek, ayn› veya pek yak›n koflullarla ifl gücünü ne kadar süre için-
de de¤erlendirebilece¤i ve ne oranda bir kazanç sa¤layabilece¤i hususu-
nun tespiti ile sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yetersiz ka-
n›tlara dayan›larak eski kararda direnilmesi bozmay› gerektirir.

SONUÇ: Daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme ka-
rar›n›n yukar›da ve Özel Daire bozma karar›nda gösterilen nedenlerden
dolay› HUMK’un 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde
temyiz peflin harc›n›n geri verilmesine, 28.03.2007 gününde oybirli¤iyle
karar verildi.
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YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2007/6-180 K: 2007/174 T: 28.3.2007

TAfiINMAZ HUKUKU • ÖNALIM DAVASI • TAPUDA YAZILI OLAN
DE⁄ER‹N ÖNALIM BEDEL‹ OLARAK KABUL ED‹LEMEYECE⁄‹

• SATIfi BEDEL‹N‹N SAPTANMASI*

Özet: Keflif sonucu düzenlenen bilirkifli
raporlar› önal›m bedelinin tayininde tek bafl›-
na yeterli delil olamaz. Adli yaz›l› belge nite-
li¤indeki “tarla sat›fl sözleflmesinin” tapu
kayd› ve akit tablosu gibi resmi belgelerle efl-
de¤erde oldu¤u da kabul edilemez. Bu ne-
denle tapuda yaz›l› sat›fl bedelinin önal›m
bedeli oldu¤u kabul edilemez.

Taraflar aras›ndaki "Önal›m Hakk›na Dayal› Tapu ‹ptali ve Tescil"
davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda; Büyükçekmece Asliye 2.
Hukuk Mahkemesince davan›n reddine dair verilen 10.06.2004 gün ve
2004/780-615 say›l› karar›n incelenmesi davac› vekili taraf›ndan istenil-
mesi üzerine, Yarg›tay 6. Hukuk Dairesinin 19,09.2005 gün ve
2005/6936-8303 say›l› ilam› ile, 

(...Dava, önal›m hakk›n›n kullan›lmas›na iliflkindir. Mahkeme davan›n
reddine karar vermifl ve hüküm davac› vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

Önal›m hakk› payl› mülkiyet hükümlerine tabi tafl›nmazlarda pay›n
üçüncü kifliye sat›lmas› halinde, di¤er paydafllara o pay› öncelikle sat›n al-
ma yetkisi veren bir hakt›r. Bu hak payl› mülkiyet iliflkisi kuruldu¤u anda
do¤ar ve pay›n üçüncü kifliye sat›lmas› ile kullan›labilir hale gelir.

Önal›m hakk›n›n kullan›lmas›yla bu hakk› kullanan paydafl ile al›c›
aras›nda kapsam ve flartlar› sat›c› ile daval› aras›nda yap›lan sözleflmenin
ayn› olan bir sat›m iliflkisi kurulmufl olur. Önal›m bedeli tapuda gösterilen
sat›fl bedeli ile daval› taraf›ndan ödenen harç ve masraflar›n toplam›ndan
ibarettir.

Olay›m›za gelince; dava konusu pay 24.01.2003 tarihinde ZÖ taraf›n-
dan 17.600.000.000 TL bedelle daval› SÇ'ye sat›lm›fl, davac› bu pay›n ip-
tali ile ad›na tescilini süresinde açt›¤› bu dava ile istemifltir. Daval›, dava
konusu tafl›nmaz›n fiilen taksim edildi¤ini, sat›fl bedelinin de tapuda mas-
raf az olsun diye düflük gösterildi¤ini, gerçek sat›fl bedelinin Seksen milyar
lira oldu¤unu, "sat›fl sözleflmesi" bafll›kl› yaz›l› bir belge vererek bu belge-
___________________________________________________

(*) Gönderen Av Talih UYAR
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de de 80 milyara sat›fl yap›ld›¤›n›n yaz›l› bulundu¤unu belirterek davan›n
reddini savunmufltur.

Mahkemece mahallinde üç kiflilik bilirkifli heyeti ile yap›lan keflif sonu-
cu düzenlenen raporda pay›n dava tarihindeki de¤erinin 100.440.000.000
TL oldu¤u belirtilmifl, adi yaz›l› bir belge niteli¤inde bulunan "tarla sat›fl
sözleflmesi"ndeki miktara itibar edilerek davac›n›n onal›m bedeli olarak bu
bedeli ödemesine karar verilmifl ise de davac› kabul etmemifltir.

Keflif s›ras›nda dinlenen tan›klar sat›fl bedeli hakk›nda beyanda bu-
lunmam›fllard›r. Keflif sonucu düzenlenen bilirkifli raporlar›, onal›m bedeli-
nin tayininde tek bafl›na yeterli delil teflkil etmez. Mahkemece kabul gören
"tarla sat›fl sözleflmesi", adi yaz›l› bir belge olup, tapu kayd› ve akit tablo-
su gibi resmi yaz›l› bir belgeye karfl› ayn› de¤erde kabul edilemeyece¤in-
den, tapuda yaz›l› sat›fl bedelinin onal›m bedeli olarak kabulü ile davac›ya
bu bedeli ödemesi için süre tan›nmas› gerekirken, yaz›l› flekilde davan›n
reddi hatal› olmufltur.

Hüküm bu nedenle bozulmal›d›r...) gerekçesiyle bozularak dosya geri
çevrilmekle yeniden yap›lan yarg›lama sonunda; mahkemece önceki ka-
rarda direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Davac› vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde

temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:

Taraflar›n karfl›l›kl› iddia ve savunmalar›na, dosyadaki tutanak ve
kan›tlara, bozma karar›nda aç›klanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk
Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma karar›na uyulmak
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r. Bu ne-
denle direnme karar› bozulmal›d›r.

SONUÇ: Davac› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme ka-
rar›n›n Özel Daire bozma karar›nda gösterilen nedenlerden dolay›
HUMK’un 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde temyiz
peflin harc›n›n geri verilmesine 28.03.2007 gününde oyçoklu¤u ile karar
verildi.
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YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2007/21-269 K: 2007/269 T: 9.5.2007

‹fi HUKUKU • MADD‹ TAZM‹NAT •MANEV‹ TAZM‹NAT • MANEV‹
TAZM‹NATIN BÖLÜNMEZL‹⁄‹ ‹LKES‹• KISM‹ ÖDEMELER

• MAHSUP YÖNTEM‹*

Özet: Manevi tazminat için aç›lan dava-
n›n görülmesi s›ras›nda borçlunun k›smi öde-
meler yapmas› ve bu ödemelerin alacakl› ta-
raf›ndan kabul edilmesi; manevi tazminat›n
gerçek miktar›n yarg›ç saptayacakt›r. Bu ne-
denle k›smi ödemeler mahsup edilerek mane-
vi tazminata hükmedilmelidir.

Taraflar aras›ndaki "Maddi ve Manevi Tazminat" davas›ndan dola-
y› yap›lan yarg›lama sonunda; Karacabey Asliye Hukuk (‹fl) Mahkemesin-
ce davan›n k›smen kabulüne dair verilen 09.06.2005 gün ve 254-260 sa-
y›l› karar›n incelenmesi daval› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yar-
g›tay 21. Hukuk Dairesinin 24.01.2006 gün ve 10860-206 say›l› ilam› ile,

(1-Dosyadaki yaz›lara, toplanan delillerle, kanuni gerektirici sebeplere
göre daval› vekilinin afla¤›daki bendlerin kapsam› d›fl›nda kalan sair tem-
yiz itirazlar›n›n reddi gerekir.

2-Dava, davac›lar›n yak›nlar› olan sigortal›n›n ifl kazas› sonucu ölümü ne-
deniyle u¤rad›klar› maddi ve manevi zarar›n giderilmesi istemine iliflkindir.

Mahkemece istemin k›smen kabulüne karar verilmifltir.

Hukuka ayk›r› bir eylem yüzünden çekilen elem ve üzüntüler o tarihte
duyulan ve duyulmas› gereken bir haldir. Baflka bir anlat›mla, üzüntü ve
ac›y› zamana yaymak suretiyle manevi tazminat›n bölünmesi, yeniden da-
va konusu yap›larak miktar›n›n art›r›lmas› olana¤› yoktur. Niteli¤i itibariy-
le manevi tazminat bölünemez. Bir defada istenilmesi gerekir. Yarg›tay Hu-
kuk Genel Kurulu'nun 25.9.1996 gün ve 1996/21-397-637 say›l› karar› ile
13.10.1999 gün ve 1999/21-684-818 say›l› karar› da bu yöndedir.

Davac› tarafça mahkemeye sunulan ve davac›lar taraf›ndan itiraz edil-
memifl olan 23.8.2002 tarihli "ibraname" bafll›kl› belge ile davac›lardan Yü-
cel, Asl›, Hatice, Nesli ve Meltem'in maddi ve manevi tazminat alacaklar›-
na karfl›l›k 2.000 YTL ald›klar› anlafl›lmaktad›r. Hal böyle olunca yukar›da
isimleri belirtilen davac›lar›n manevi zararlar›n› ald›klar› yeniden manevi
tazminat talep edemeyeceklerinin kabulü gerekirken aksi düflüncelerle bu
___________________________________________________

(*) Gönderen Av Talih UYAR
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davac›lar yarar›na manevi tazminata hükmedilmifl olmas› usul ve yasaya
ayk›r› olup bozma nedenidir.

3-23.8.2002 tarihli "ibraname" bafll›kl› belgenin içeri¤inden belgede ad›
yaz›l› davac›lara maddi ve manevi tazminat alacaklar›na karfl›l›k 2.000 YTL
ödendi¤i anlafl›lmaktad›r. Söz konusu belge içeri¤inde aç›kl›k bulunmama-
s›na ve davac›lar›nda aksi yönde delili olmamas›na göre ödemenin her da-
vac›ya eflit oranda ve her davac›n›n hissesine düflen miktar›n maddi ve ma-
nevi zarar›na karfl›l›k müsavi olarak yap›ld›¤›n›n kabulü gerekir.

Uyuflmazl›k olaydan sonra yap›lan ödemenin davada en son hesapla-
nan tazminattan hangi k›staslar nazara al›narak indirilece¤i konusunda
toplanmaktad›r. Kural olarak tazminat alacakl›s›na yap›lm›fl ödemenin bu
miktar ile s›n›rl› olmak üzere ba¤lay›c›l›¤› as›ld›r. Gerçek anlamda ödeme-
den söz edebilmek için tazmin edilecek miktar ile buna karfl›l›k al›nan meb-
la¤ aras›nda aç›k orans›zl›¤›n bulunmamas› kofluldur. Baflka bir anlat›mla,
ödemenin yap›ld›¤› tarihteki verilerle hesaplanan tazminat ile ödenen mik-
tar aras›nda aç›k orans›zl›¤›n bulundu¤u durumlarda, yap›lan ödeme mak-
buz niteli¤inde kabul edilebilir. Bu durumun, ödemenin yap›ld›¤› tarih gözö-
nünde tutularak davac›n›n gerçek zarar›n›n uzman bilirkifliler arac›l›¤› ile
saptanmas› suretiyle belirlenece¤i hukuksal gerçe¤i ortadad›r. Oysa, yuka-
r›da aç›kland›¤› biçimde inceleme ve araflt›rma yap›lmad›¤› dosya içeri¤in-
den anlafl›lmaktad›r. Yap›lacak ifl; ödemenin yap›ld›¤› tarihteki veriler esas
al›narak gerçek zarar› saptamak, böylece tazmin edilecek miktar ile buna
karfl›l›k al›nan mebla¤ aras›nda aç›k orans›zl›¤›n bulunup bulunmad›¤›n›
denetlemek, aç›k orans›zl›¤›n bulunmas› durumunda ödemeleri "k›smi ifay›
içeren makbuz" niteli¤inde kabul etmek ve yap›lan ödemenin; ödeme tari-
hindeki, gerçek zarar› hangi oranda karfl›lad›¤›n› saptamak; son verilere gö-
re hesaplanan tazminat miktar›ndan, yasal indirimler yap›lmak suretiyle
belirlenecek gerçek zarardan daval› taraf›n; ödeme yap›lan tarihe göre; za-
rar›n karfl›land›¤› oranda indirim yapmak daha sonra kalan miktara hük-
metmek gerekir. Aç›k orans›zl›¤›n bulunmad›¤›n›n tespiti halinde ise davac›
Yücel'in maddi tazminat talebinin tümden reddine karar vermek gerekir.

Tüm maddi ve hukuki olgular dikkate al›nmadan yaz›l› flekilde karar
verilmesi isabetsiz olup bozma nedenidir.

O halde, daval›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edil-
meli ve hüküm bozulmal›d›r.)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan
yarg›lama sonunda, mahkemece önceki kararda k›smen direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Daval› vekilleri

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde

temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
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re¤i görüflüldü:

Yerel mahkemece, Özel Dairenin yukar›da yaz›l› karar›n›n 2. bendin-
de gösterilen bozma nedenine direnilmektedir.

Meydana gelen trafik-ifl kazas› nedeniyle aç›lan 17.07.2002 tarihli el-
deki davada maddi ve manevi tazminat isteminde bulunulmaktad›r.

Yarg›lama s›ras›nda, taraflar aras›nda düzenlenen "ibraname" bafll›k-
l› belgede, "...mahsuben 2.000.000.000 TL’yi nakden ve peflinen ald›k...
maddi ve manevi tazminat miktar›na mahsuben taraf›m›za ödenen bedel
için ... dava ile ilgili haklar›m›z sakl› kalmak kayd›yla kesin olarak ibra edi-
yoruz" ifadesi yer almaktad›r.

Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi özel nitelikte bir hüküm sevketmifl
olup, "Hakim, hususi halleri nazara alarak cismani zarara duçar olan kim-
seye yahut adam öldü¤ü takdirde ölünün ailesine manevi zarar namiyle
adalete muvaf›k tazminat verilmesine karar verebilir."

An›lan madde ile, yaflama hakk› ile vücut bütünlü¤ünün ihlalinden
do¤an hallerde manevi zarar›n tazmini düzenlenmektedir. Bedensel bü-
tünlü¤ün ihlali halinde zarar görenin, ölümü halinde ise ailesinin kiflilik
de¤erlerinde meydana gelen etkinin giderimi, tazmin ve telafisi amaçlan-
maktad›r. Kiflinin, hukuka ayk›r› eylem nedeniyle bozulan manevi taml›-
¤›n›n eski haline döndürülmesi, duygusal olarak tatmin edilmesi, zarar
vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan al›koymas› gibi olgular
gözetilerek toplumsal bar›fl sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Tazminat, yafla-
nan ac› ve elemin karfl›l›¤›d›r. Haks›z eylem sonucu duyulan ac› ve ele-
min giderilmesini amaçlad›¤› için, ac› ve elem nedeniyle öngörülen tazmi-
nat miktar› belirlenerek istemde bulunulabilir.

Manevi zarar, haks›z eylemin sonucunda, u¤ran›lan kiflilik de¤erle-
rindeki azalman›n karfl›l›¤› oldu¤u ve zarar gören taraf›ndan da takdir ve
tayin edilebilir bulundu¤u için bölümler halinde istenemez. Ac› ve elemin
bölünerek, bir k›sm›n›n aç›lacak k›smi dava ile, kalan›n›n ise aç›lacak ek
dava ile talep edilmesi, manevi tazminat›n özüne ve ifllevine ayk›r› düfl-
mektedir.

Uyuflmazl›k; yarg›lama s›ras›nda, manevi tazminata mahsuben, dava
hakk› sakl› tutularak kabul edilen ödemenin, manevi tazminat›n bölün-
mezli¤i ilkesine ayk›r›l›k oluflturup oluflturmayaca¤› ya da ödemenin tam
ibra kapsam›nda ele al›n›p al›namayaca¤› noktalar›nda toplanmaktad›r.

Manevi tazminat›n miktar›, somut olay›n özelli¤i, taraflar›n sosyal ve
ekonomik durumlar› dikkate al›narak Medeni Kanun’un 4. maddesi uya-
r›nca hakim taraf›ndan hukuka ve hakkaniyete göre takdir ve tayin edi-
lir. Daval› yan, manevi tazminat yükümlüsü bulundu¤unu kabul ederek,
davan›n aç›lmas›ndan sonra k›smen tediyede bulunmufl, yap›lan bu k›s-
mi tediye davac›lar taraf›ndan, davaya konu edilen manevi tazminat tu-
tar›na mahsuben kabul edilmifltir.



296 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008

‹bra, alacak ve borcu do¤rudan do¤ruya ve kesin olarak ortadan kal-
d›ran hukuksal bir ifllemdir. Tam ibrada borcun tamam›, k›smi ibrada ise
borcun ibra edilen bölümü sona ermektedir. Sonuç olarak borçlu, bor-
cundan k›smen ya da tamamen kurtulmaktad›r.

Yap›lan yarg›lama s›ras›nda, alacakl›n›n (davac›n›n) k›smi tediyeyi
kabul etmesi, manevi tazminat›n bölünmezli¤i ilkesinin ihlalini do¤urma-
yaca¤› gibi, bu ödemenin tam ibra niteli¤inde bulunmad›¤›n›n da anlafl›l-
m›fl olmas› karfl›s›nda, yerel mahkemece, manevi tazminat miktar› takdir
ve tayin edilip, k›smi ödeme mahsup edilerek hüküm kurulmas›nda ya-
saya ayk›r› yön bulunmamaktad›r.

Belirtilen bu maddi ve yasal olgular gözetildi¤inde, an›lan yönlere
vurgu yapan yerel mahkemenin direnme karar› isabetli bulunmaktad›r.

Ne var ki, hüküm alt›na al›nan manevi tazminat miktar› ile uyulan
yönlere iliflkin olarak oluflturulan yeni hükme yönelik temyiz itirazlar›n›n
incelenebilmesi için dosyan›n Özel Dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

SONUÇ: Yüksek Daire bozma karar›n›n (2) numaral› bendine iliflkin
direnme karar› isabetli olup, daval› vekilinin an›lan yöne iliflkin temyiz iti-
razlar›n›n REDD‹NE, manevi tazminat miktar› ile bozma karar›n›n (3) nu-
maral› bendine uyulmakla verilen yeni hükme yönelik temiz itirazlar›n›n
incelenebilmesi için dosyan›n 21. Hukuk Dairesine gönderilmesine,
09.05.2007 gününde oybirli¤i ile karar verildi.

YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2007/4-259 K: 2007/255 T: 9.5.2007

ADL‹ EMANETE ALINAN PARANIN AKIBET‹ • CEZA MAHKEMES‹
KARARI • HUKUK MAHKEMES‹NDE DAVA AÇILAMAYACA⁄I*

Özet: Ceza yarg›lamas› sebebiyle el ko-
nularak, Adli Emanete al›nan paran›n, aidi-
yetinin tespiti veya teslimi için hukuk mahke-
mesinde dava aç›lamaz. Zira, söz konusu pa-
ran›n kime ait oldu¤u ceza yarg›lamas› so-
nunda anlafl›lacakt›r.

Taraflar aras›ndaki alacak (Adli Emanetteki Paran›n Teslimi) dava-
s›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda; Fatih Asliye 2. Hukuk Mahke-
mesi’nce davan›n k›smen kabulüne dair verilen 30.12.2004 gün ve
___________________________________________________

(*) Gönderen Av Talih UYAR
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2004/271-494 say›l› karar›n incelenmesi daval›lar vekili taraf›ndan iste-
nilmesi üzerine, Yarg›tay 4. Hukuk Dairesinin 29.5.2006 gün ve
2005/7510-2006/6200 say›l› ilam› ile, 

(...Davac› eflinin faili meçhul bir cinayete kurban gitti¤ini, ölmeden ön-
ce arkadafl›na, ailesine verilmek üzere 212.000 Euro para emanet etti¤ini,
ancak soruflturma s›ras›nda bu paraya el konularak adli emanete al›nd›¤›-
n›, iade talebinin ceza mahkemesince reddedildi¤ini belirterek adli emanet-
teki paran›n iadesini talep etmifltir.

Mahkemece, paran›n davac›n›n miras b›rakan›na ait oldu¤unun tesbi-
tine, ancak paran›n iade istemi hakk›nda karar verilmesine yer olmad›¤›-
na dair hüküm kurulmufltur.

Davac›n›n miras b›rakan› faili meçhul flekilde öldürülmüfl olup failin ve
nedeninin bulunmas› için soruflturma devam etmektedir. Bu öldürme ola-
y›ndan önce de miras b›rakan›n ortak oldu¤u döviz bürosu yine faili meç-
hul flekilde soyulmufltur. Ölmeden önce son görüfltü¤ü flahs›n sorgulanma-
s›nda kendisine döviz b›rakt›¤›n› söylemesi üzerine bu kiflinin evinde yap›-
lan aramada bulunan 212.000 Avro el konularak soruflturma ile ilgili ola-
rak adli emanete al›nm›flt›r. Davac›n›n iade talebi, yarg›lama ve tahkikat›n
henüz devam etti¤i belirtilerek ceza mahkemesince reddedilmifltir. Paran›n
kime ait oldu¤u ve nas›l elde edildi¤i ceza yarg›lamas› sonunda anlafl›la-
cakt›r. O nedenle ceza soruflturmas› sonucu beklenmelidir. Davac›n›n tes-
bitte hukuki yarar› yoktur. Çünkü ceza davas› sonucuna göre ancak para-
y› alabilecektir. Mahkemece, davan›n reddi gerekirken, yaz›l› flekilde tesbi-
te karar verilmifl olmas› bozmay› gerektirmifltir...) gerekçesiyle bozularak
dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda, mah-
kemece önceki kararda direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Daval›lar vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde

temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosvadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:

Taraflar›n karfl›l›kl› iddia ve savunmalar›na, dosyadaki tutanak ve
kan›tlara, bozma karar›nda aç›klanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk
Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma karar›na uyulmak
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r. Bu ne-
denle direnme karar› bozulmal›d›r.

SONUÇ: Daval›lar vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme
karar›n›n Özel Daire bozma karar›nda gösterilen nedenlerden dolay›
HUMK’un 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, 9.5.2007 gününde
oyçoklu¤u ile karar verildi.
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YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2007/19-288 K: 2007/286 T: 23.5.2007

HUKUK‹ ‹fiLEM YAPAB‹LME EHL‹YET‹ • ‹RADE BEYANIN
YORUMLANMASI • YAfiAMIN OLA⁄AN KOfiULLARINA AYKIRILIK*

Özet: Hukuki ifllemlerin sonucunu anla-
yacak ve serbestçe de¤erlendirecek bir huku-
ki irade serbestisi olmad›¤› t›bben tespit edi-
len iflçinin, iflten ayr›lma dilekçesinin “istifa
beyan›” olarak kabulü isabetsizdir. Kald› ki,
on y›l çal›flan bir iflçinin ifl sözleflmesini ne-
densiz olarak feshetmesi de yaflam›n ola¤an
flartlar›na ayk›r›d›r.

Taraflar aras›ndaki "‹hbar ve K›dem Tazminat›" davas›ndan dolay›
yap›lan yarg›lama sonunda; 

(Ordu Asliye 1. Hukuk Mahkemesi’nce davan›n reddine dair verilen
18.11.2005 gün ve 2003/170-2005/214 say›l› karar›n incelenmesi davac›
vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin
28.6.2006 gün ve 2006/130-19098 say›l› ilam› ile Uyuflmazl›k 26.3.2003
tarihli istifa dilekçesinin geçerli olup olmama noktas›nda toplanmaktad›r.

Adli T›p Kurumu Baflkanl›¤›n›n 24.6.2005 tarihli raporunda davac›
"hafif ile orta derecede s›n›r›nda zekâ gerili¤i olarak de¤erlendirilmifltir."

Her ne kadar söz konusu raporun tart›flma ve sonuç k›sm›nda akit ta-
rihinde hukuki ehliyete sahip oldu¤u belirtiliyorsa da bu durum 4. Adli T›p
‹htisas Kurulunun raporuyla çeliflmektedir. Kald› ki, ‹htisas kurulu raporu
somut bulguya dayanmaktad›r. Davac› tan›klar› da bu durumu do¤rula-
m›fllard›r.

On y›l çal›flan bir iflçinin sözleflmesinin nedensiz feshi yaflam›n ola¤an
ak›fl›na ayk›r›d›r. Kald› ki Adli T›p Kurumu Baflkanl›¤›’n›n raporunda belir-
tilen bulgular davac›n›n ifl hukuku ifllemlerinin sonucunu anlayacak ve ser-
bestçe de¤erlendirecek bir hukuki irade serbestisi içerisinde olmad›¤›n› ka-
n›tlamaktad›r.

Davac› bu davay› açmayla istifan›n gerçek iradesi ürünü olmad›¤› yö-
nündeki ifadesini desteklemektedir.

Yukar›da say›lan somut bulgular karfl›s›nda davac›n›n k›dem ve ihbar
tazminat› isteklerinin hüküm alt›na al›nmas› gerekirken yaz›l› flekilde hü-
küm tesisi bozmay› gerektirmifltir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine
___________________________________________________

(*) Gönderen Av Talih UYAR
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geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda, mahkemece önceki
kararda direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Davac› vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde

temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:

Taraflar›n karfl›l›kl› iddia ve savunmalar›na, dosyadaki tutanak ve
kan›tlara, bozma karar›nda aç›klanan gerektirici nedenlere ve özellikle;
davac›n›n iflten ayr›lma istemini içeren 26.3.2003 günlü dilekçesinin, da-
val› iflveren taraf›ndan önceden matbu olarak haz›rlanm›fl metnin alt›na
davac›n›n imzas› al›nmak suretiyle oluflturuldu¤unun, daval› tan›¤› ‹r-
fan'›n beyan›ndan aç›kça anlafl›lmas› karfl›s›nda, bu dilekçedeki istifa be-
yan›n›n, davac›n›n gerçek iradesini yans›tt›¤›n›n kabulüne hukuken ola-
nak bulunmamas›na göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel
Daire Bozma karar›na uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi
usul ve yasaya ayk›r›d›r. Bu nedenle direnme karar› bozulmal›d›r.

SONUÇ: Davac› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme ka-
rar›n›n Özel Daire bozma karar›nda ve yukar›da gösterilen nedenlerden
dolay› HUMK’un 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde
temyiz peflin harc›n›n geri verilmesine, 23.5.2007 gününde oybirli¤iyle
karar verildi.
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YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2007/14-300 K: 2007/295 T: 23.5.2007

A‹LE HUKUKU • EVL‹L‹K B‹RL‹⁄‹ ‹Ç‹NDE ED‹N‹LEN MALLAR •
KATKI PAYI •TAPU ‹PTAL‹ VEYA TAZM‹NAT ‹STEM‹ 

• A‹LE MAHKEMES‹N‹N GÖREV‹*

Özet: Evlilik birli¤i içinde edinilen mallar
katk› pay› nedeniyle tapu iptali ve tescil ya
da katk› bedelinin tahsili istemlerine yönelik
davalara aile mahkemesinde bak›lmaktad›r.

Taraflar aras›ndaki "Katk› Pay› Nedeniyle Tapu ‹ptali ve Tescil ve-
ya Katk› Pay› Bedeli" davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda;
Karfl›yaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce tapu iptali ve tescil davas›n›n
reddine, katk› pay› bedeli davas›n›n k›smen kabulüne dair verilen
16.02.2006 gün ve 2004/172 E- 2006/42 K. say›l› karar›n incelenmesi
davac› ve daval› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 14. Hukuk
Dairesinin 22.09.2006 gün ve 2006/7773-9510 say›l› ilam› ile; 

(...Davac›, dava konusu tafl›nmazlar›n evlilik birli¤i içinde al›nd›¤›n› ile-
ri sürerek, tapu iptali ve tescil iste¤inde bulunmufl, bu iste¤in kabul edilme-
mesi halinde katk› pay› oran›nda tazminata hükmedilmesini talep etmifltir.

Daval› davan›n reddini savunmufl, mahkemece kademedeki istemin
k›smen kabulüne karar verilmifl, hükmü taraflar temyiz etmifltir.

Taraf beyanlar›, dosyada toplanan kan›tlar ve mahkemenin hukuki ni-
telemesinden de anlafl›ld›¤› gibi dava, evlilik birli¤i içinde edinilen mallar-
da katk› pay› nedeniyle tapu iptali ve tescil, bu istem olmad›¤› takdirde,
katk› bedeli iste¤ine iliflkindir. Bu gibi davalar›n çözümü 4787 Say›l›
Kanununun 4. maddesi gere¤ince aile mahkemesine aittir. Resen gözetil-
mesi gereken görev hususu dikkate al›nmadan iflin esas›na girilerek yaz›-
l› flekilde karar verilmesi do¤ru de¤ildir...) gerekçesiyle bozularak dosya
yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda, mahkemece
önceki kararda direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Taraf vekilleri

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde
temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:
___________________________________________________

(*) Gönderen Av Talih UYAR
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Taraflar›n karfl›l›kl› iddia ve savunmalar›na, dosyadaki tutanak ve
kan›tlara, bozma karar›nda aç›klanan gerektirici nedenlere ve özellikle
dava 4721 say›l› Türk Medeni Kanunu yürürlü¤e girdikten sonra aç›lm›fl
oldu¤una göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire boz-
ma karar›na uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve ya-
saya ayk›r›d›r. Bu nedenle direnme karar› bozulmal›d›r.

SONUÇ: Taraf vekillerinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme ka-
rar›n›n yukar›da ve Özel Daire bozma karar›nda gösterilen nedenlerden
dolay› HUMK’un 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde
temyiz peflin harçlar›n›n geri verilmesine, 23.05.2007 gününde oyçoklu-
¤u ile karar verildi.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2007/15-296 K: 2007/289 T: 23.5.2007

DAVADA HUSUMET • MAHKEMEN‹N HUSUMET‹ RESEN GÖZETME
YETK‹S‹ • SÖZLEfiMEDEN DO⁄AN HAK VE BORÇLARIN

DEVRED‹LMES‹ • TEML‹K*

Özet: Husumet konusu ilk itiraz olmad›-
¤›ndan davan›n her aflamas›nda ileri sürüle-
bilir. Taraflarca ileri sürülmemifl olsa dahi
Yarg›tay aflamas›nda da husumet re’sen de-
¤erlendirilir.

Bir sözleflmenin taraf› olan kifli, bu söz-
leflmeden do¤an bütün alacaklar›n› temlik et-
mifl olsa bile, sözleflmenin taraf› yine de ken-
disidir. Sözleflmeden do¤an borçlardan bu ki-
fli sorumlu oldu¤u gibi, sözleflme iliflkisine
ba¤l› yenilik do¤uran haklar›n sahibi de ayn›
kiflidir.

Taraflar aras›ndaki "Alacak" davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama so-
nunda; Uflak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davan›n k›smen kabulüne
dair verilen 10.2.2005 gün ve 2004/119 E. 2005/47 K. say›l› karar›n in-
celenmesi daval› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 15. Hukuk
Dairesinin 15.6.2006 gün ve 2005/4000 E. 2006/3605 K. say›l› ilam› ile, 

(...Dava eser sözleflmesine dayal› imalat bedelinin tahsiline iliflkin olup
davan›n kabulüne dair verilen karar daval› vekilince temyiz edilmifltir.
___________________________________________________

(*) Gönderen Av Talih UYAR
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Taraflar aras›nda yap›lm›fl bir sözleflme bulunmamaktad›r. Eser söz-
leflmesi 16.04.1996 tarihinde noterde düzenleme biçiminde davac› ile da-
va d›fl› ZE aras›nda imzalanm›flt›r. ZE tafl›nmaz›n tapu kay›tlar›n› daval›
Ünsal'a devretmifl ise de devir tarihinden sonra düzenlenen 04.03.1999 ta-
rihli sözleflmede yeni sözleflmenin taraf› olarak ZE’ye gösterilmifltir. Taraf
teflkili kamu düzeninden olup mahkemece re'sen gözetilmesi gerekmekte-
dir. Bu durumda mahkemece daval›ya husumet düflmeyece¤i gözetilerek
davan›n reddine karar verilmesi gerekirken davan›n esastan kabulü do¤-
ru olmam›fl karar›n bozulmas› uygun bulunmufltur...) gerekçesiyle bozula-
rak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda,
mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Daval› vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde

temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:

Dava, eser sözleflmesinden kaynaklanan alacak istemine iliflkindir.

Davac› yüklenici daval›n›n kusurlu ve kötü niyetli davran›fl› nedeniy-
le inflaat›n tamamlanamad›¤›n› ileri sürerek, daval›n›n arsas›na yap›lan
inflaat nedeniyle meydana gelen art› de¤er bedelinin tahsiline karar veril-
mesini talep etmifltir. Mahkemece, arsa sahibine karfl› aç›lan davada da-
vac› yüklenicinin sadece faydal› ve zorunlu masraf› talebi hakk›n›n bu-
lundu¤u, müteahhitlik kâr› ve stopaj gibi de¤erleri talep edemeyece¤i ge-
rekçesiyle k›smen kabulüne karar verilmifltir.

Özel Dairece; daval›n›n eser sözleflmesinin taraf› olmad›¤›ndan, dava-
l›ya husumet düflmeyece¤i gerekçesiyle hüküm bozulmufl, mahkemece;
daval›n›n husumete itiraz etmedi¤i ve davan›n esas› ile ilgili savunma ve
beyanlarda bulundu¤undan, art›k husumeti kabul etti¤i sonucuna var›-
larak ilk hükümde direnilmifltir.

Hemen belirtelim ki; husumet konusu Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu'nun 187. maddesinde yer alan ilk itirazdan olmad›¤›ndan dava-
n›n her aflamas›nda ileri sürülebilir.
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YAGITAY HUKUK GENEL KURULU
E: 2007/9-775 K: 2007/786 T: 24.10.2007

‹fi HUKUKU • ‹fi GÜVENCES‹ KURALLARI 
• ‹fiYER‹NDE ÇALIfiAN ‹fiÇ‹ SAYISININ SAPTANMASI 

• AYNI ‹fi KOLUNDA B‹RDEN FAZLA ‹fiYER‹ BULUNMASI

(4857 SK m18,19, 20, 21 Sendikalar K m 31/6)

Özet: ‹flverenin ayn› iflkolunda birden
fazla iflyerinin bulunmas› halinde, ifl güven-
cesi hükümleri bak›m›ndan iflyerindeki iflçi
say›s›, bu iflyerlerinde çal›flan toplam iflçi sa-
y›s›na göre belirlenir. Bu kural “iflçi lehine yo-
rum ilkesine de” uygundur.

Taraflar aras›ndaki "Sendikal Tazminat" davas›ndan dolay› yap›lan
yarg›lama sonunda; Üsküdar 2. ‹fl Mahkemesince davan›n kabulüne da-
ir verilen 14.04.2006 gün ve 2006/46-139 say›l› karar›n incelenmesi da-
val› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi’nin
27.09.2006 gün ve 22079-24968 say›l› ilam› ile 

(...‹fl sözleflmesinin sendikal nedenle feshedildi¤ini iddia eden davac›
2821 say›l› Sendikalar Kanunu’nun 31. maddesi gere¤ince sendikal tazmi-
nat iste¤inde bulunmufltur.

Mahkemece istek kabul edilmifltir.

Tazminat iste¤ine dayanak yap›lan Sendikalar Kanunu’nun 31/6.
maddesine göre "sendika üyeli¤i veya sendikal faaliyetlerden dolay› hiz-
met aktinin feshi halinde ise, ‹fl Kanunu’nun 18, 19, 20 ve 21. madde hü-
kümleri uygulan›r. Ancak, ‹fl Kanunu’nun 21. maddesinin birinci f›kras›
uyar›nca ödenecek tazminat iflçinin bir y›ll›k ücret tutar›ndan az olamaz".
Keza ayn› maddenin 7. f›kras›nda da "‹fl Kanunu’nun 18. maddesinin bi-
rinci f›kras› uyar›nca, ayn› Kanunun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin uygu-
lanma alan› d›fl›nda kalan iflçinin sendika üyeli¤i veya sendikal faaliyet-
lerden dolay› hizmet akdinin feshi iddias› ile açaca¤› davada, ispat yü-
kümlülü¤ü iflverende olmak üzere 5521 say›l› ‹fl Mahkemeleri Kanununun
genel hükümleri uygulan›r. ‹flçiye ödenecek tazminat miktar› için, alt›nc›
f›kra hükmü esas al›n›r" denilmektedir. Somut olayda davac›n›n fesih tari-
hi itibar›yla alt› ayl›k k›demini doldurdu¤u ve di¤er koflullarla birlikte ifl gü-
vencesi kapsam›nda oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun
18. maddesinde 6 ayl›k k›demi olan iflçinin ifl güvencesi hükümleri kapsa-
m›nda feshin geçersizli¤i ve ifle iade iste¤inde bulunabilece¤i aç›kt›r. Yuka-
r›da aç›klanan düzenlemeler karfl›s›nda davac› ifl güvencesi hükümleri
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olan 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinden yararla-
naca¤›ndan ba¤›ms›z olarak sendikal tazminat iste¤inde bulunamaz. Zira
ifl güvencesi kapsam›nda kalan bir iflçi, feshin geçerli nedenle yap›lmad›-
¤›n› ileri sürmez ise, fesih an›lan düzenlemeler gere¤ince geçerli bir hal ala-
cakt›r. Baflka bir anlat›mla ifl güvencesi kapsam›nda kal›p sendikal neden-
le feshin yap›ld›¤›n› ve feshin geçersizli¤ine karar verilmesini istemeyen ifl-
çi, sendikal tazminat iste¤inde bulunamaz. An›lan iste¤in bu gerekçe ile
reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatal›d›r...) gerekçesiyle bozularak
dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda, mah-
kemece önceki kararda direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN: Daval› vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar›n›n süresinde

temyiz edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra ge-
re¤i görüflüldü:

Dava, sendikal tazminat istemine iliflkindir.

Yerel mahkemece, ifl akdinin feshinin sendikal nedenlere dayal› oldu-
¤u belirtilerek istemin kabulüne karar verilmifltir.

Özel Dairenin yukar›da yaz›l› bozma karar› üzerine keflinleflen yarg›
karar›yla Polis Konukevinin ayr› bir iflyeri oldu¤u, ifle iade davas› için ara-
nan "30 veya daha fazla iflçi" çal›flt›rma koflulunun Beylerbeyi Polis Ko-
nukevi düzeyinde ele al›nmas› gerekti¤i belirtilerek önceki kararda dire-
nilmektedir.

Sendikalar Kanunu’nun 4773 Say›l› Kanunla de¤iflik 31/6. madde-
sinde "‹flverenin, hizmet akdinin feshi d›fl›nda, üçüncü ve beflinci f›kra hü-
kümlerine ayk›r› hareket etmesi halinde, iflçinin bir y›ll›k ücret tutar›ndan
az olmamak üzere tazminata" karar verilece¤i, devam›nda "Sendika üyeli-
¤i veya sendikal faaliyetlerden dolay› hizmet akdinin feshi halinde ise, ‹fl
Kanununun 18, 19, 20, ve 21. madde hükümleri"nin uygulanaca¤› belirti-
lerek, ‹fl Kanunu uyar›nca ödenecek tazminat›n "iflçinin bir y›ll›k ücret tu-
tar›ndan az" olamayaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.

Sendikal tazminat iflçinin ifl sözleflmesinin feshedilmesi halini de
içermekte iken, 4773 Say›l› Kanun ile yap›lan düzenleme sonras›nda, ifl
güvencesi kapsam›nda bulunan bir iflçinin sendika üyeli¤i veya sendikal
faaliyeti nedeniyle ifl sözleflmesinin feshedilmesi, Sendikalar Kanunu’nun
31. maddesi kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r (Hukuk Genel Kurulu’nun
19.04.2006 gün ve 2006/9-169-221 say›l› Karar›). Davac› iflçinin ifl güvencesi
hükümlerine tabi olup olmad›¤›n›n belirlenmesi önem tafl›maktad›r. 4857
say›l› ‹fl Kanunu’nun 18/4. maddesi ile "‹flverenin ayn› iflkolunda birden
fazla iflyerinin bulunmas› halinde, iflyerinde çal›flan iflçi say›s›, bu iflyerle-
rinde çal›flan toplam iflçi say›s›na göre" belirlenecektir.
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‹flyerinde toplu ifl sözleflmesi yapma yetkisi tan›yan Çal›flma Genel
Müdürlü¤ü karar›na karfl› ‹fl Mahkemesi’ne yap›lan itiraz›n; her bir ko-
nukevi iflyerinin ayr› iflyeri oldu¤u ve iflletme teflkil etmeyece¤i gerekçe-
siyle "reddine" dair verilen karar, Özel Dairesince; "özellikle yetki tesbitine
iliflkin itiraz›n 2822 say›l› Toplu ifl Sözleflmesi Grev ve Lokavt Kanunun
15/1. maddesi uyar›nca tespit yaz›s›n›n tebli¤inden itibaren 6 iflgünü için-
de yap›lmas› gerekirken...hak düflürücü süre olan 6 iflgünü geçirilmifl oldu-
¤undan, sonucu itibariyle do¤ru olan mahkeme karar›n›n bu gerekçe ile
onanmas›na" karar verilmifltir.

Özel Dairenin onama karar›, hak düflürücü süre geçirilerek yap›lan
itiraz›n›n reddine iliflkin karar›n sonucu itibariyle do¤ru bulundu¤u nok-
tas›nda toplanmaktad›r.

An›lan onama karar›na esas yerel mahkeme karar›nda ifade edilen ve
her polis konukevinin ayr› iflyeri olup, iflkolu esas›na göre de¤erlendirme
yap›lamayaca¤›na yönelik gerekçesinin, ifl güvencesi için aranan belirli
say›dan fazla iflçi çal›flt›rma koflulunun belirlenmesinde uygulama yeri
bulunmamaktad›r.

‹fl güvencesinin, (iflverenin) ayn› iflkolunda bulunan tüm iflyerlerinde
çal›flan toplam iflçi say›s›na göre belirlenmesinde yasal zorunluluk bulun-
maktad›r. Bu yöndeki bir de¤erlendirmenin "iflçi lehine yorum ilkesi"ne de
uygun olaca¤› aç›kt›r.

Ayn› iflkolunda yer alan polis konukevlerinde çal›flan personel say›s›
dikkate al›nd›¤›nda ise davac›n›n ifl güvencesi hükümlerine tabi oldu¤u-
nun kabulü gerekmektedir.

Yukar›da belirtilen maddi ve yasal olgular dikkate al›nd›¤›nda Hukuk
Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma karar›na uyulmak
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r. Bu ne-
denle direnme karar› bozulmal›d›r.

SONUÇ: Daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile direnme kara-
r›n›n Özel Daire bozma karar›nda ve yukar›da gösterilen nedenlerden do-
lay› HUMK’un 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde
temyiz peflin harc›n›n geri verilmesine, 24.10.2007 gününde oybirli¤iyle
karar verildi.
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YARGITAY 1. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/9778 K: 2006/12926 T: 21.12 2006 

M‹RAS HUKUKU •M‹RASTAN FERAGAT SÖZLEfiMES‹ 
• MUVAZAALI TEML‹K ‹DD‹ASI • DAVACILIK SIFATI

Özet: Davac›, miras b›rakan›n tafl›nmaz›
kendisinden mal kaç›rma amaçl› ve muva-
zaal› olacak daval›ya temlik etti¤i iddias›yla
tapunun iptalini talep etmiflse de, kendisinin
Noterlikçe düzenlenen “Mirastan feragat söz-
leflmesi”yle miras hakk›ndan feragat etti¤i
anlafl›lmaka; davan›n, s›fat› bulunmamas›
sebebiyle reddine karar verilmesi gerekir.

Taraflar aras›nda görülen davada;

Davac›, miras b›rakan›n 1851 ve 1852 parsel say›l› tafl›nmazlar›n›
kendisinden mal kaç›rma amaçl› ve muvazaal› olarak daval›ya temlik et-
ti¤ini ileri sürüp; tapu iptali ve tescil iste¤inde bulunmufltur.

Daval›, davac›n›n noterde düzenledi¤i mirastan feragat sözleflmesiyle
miras hakk›ndan vazgeçti¤inden "davac›" s›fat›n›n bulunmad›¤›n›, kald›
ki an›lan mirastan feragat sözleflmesinden sonra temlik yap›ld›¤›ndan
mal kaç›rma amac›ndan sözedilemeyece¤ini; iddialar›n as›ls›z olup, yap›-
lan ifllemin "gerçek sat›fl" oldu¤unu belirtip; davan›n reddini savunmufl-
tur.

Mahkemece, muvazaa olgusu sabit görülerek, davan›n kabulüne ka-
rar verilmifltir.

Karar, daval› vekili taraf›ndan süresinde duruflma istemli temyiz edil-
mifl olmakla; Tetkik Hakimi taraf›ndan raporu okundu, düflüncesi al›nd›.
Dosya incelendi; duruflma istemi dava de¤eri yönünden reddedildi, gere-
¤i görüflülüp, düflünüldü.

KARAR

Dava, muris muvazaas› hukuksal nedenine dayal› tapu iptal ve tescil
iste¤ine iliflkindir.

Mahkemece, davan›n kabulüne karar verilmifltir.
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Dosya içeri¤inden, toplanan delillerden; muris Ömer’in maliki bulun-
du¤u 1851 ve 1852 parsel say›l› tafl›nmazlar›n› 7.10.1993 tarihli akitle
daval›ya sat›fl yoluyla temlik etti¤i görülmektedir.

Davac›, sözü edilen ifllemlerin muris muvazaas› hukuksal nedeniyle
geçersiz oldu¤unu ileri sürerek, eldeki davay› açm›flt›r. Davan›n dayana-
¤› 1.4.1974 tarih 1/2 Say›l› ‹nançlar› Birlefltirme Karar›d›r. Söz konusu
‹nançlar› Birlefltirme Karar› uyar›nca dava hakk›, sakl› pay sahibi olsun
ya da olmas›n miras hakk› çi¤nenen tüm mirasç›lara tan›nm›flt›r. Öyle
ise, öncelikle davada davac›n›n miras hakk›n›n bulunup bulunmad›¤›n›n
incelenmesi gerekir.

Davac›, 14.9.1988 tarihli olup, Gaziosmanpafla l. Noterli¤ince düzen-
lenen "Mirastan Feragat Sözleflmesi"ne göre miras hakk›ndan feragat et-
mifltir. Feragat sözleflmesi belli bir kifli yarar›na yap›lmam›flt›r. Halen de
geçerlili¤ini korumaktad›r. Bu durumda, feragatin alt soyu yarar›na ya-
p›ld›¤› kabul edilmelidir. Davac›n›n alt soyu mevcuttur. Öyle ise, Türk
Medeni Kanunu’nun 529/2. maddesi hükmüne göre, feragatin hüküm-
den düfltü¤ü söylenemez. Bu durumda davac›n›n mirasç›l›k s›fat›n›n, bu-
nun neticesi olarak da davada s›fat›n›n bulunmad›¤› kabul edilmelidir.

Hal böyle olunca, s›fat yoklu¤undan davan›n reddine karar verilmesi
gerekirken, yan›lg›l› de¤erlendirme ve düflüncelerle davan›n kabul edilmifl
olmas› do¤ru de¤ildir. Daval›n›n temyiz itirazlar› yerindedir. Kabulüyle,
hükmün aç›klanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi uyar›nca BOZUL-
MASINA, al›nan peflin harc›n temyiz edene geri verilmesine, 21.12.2006
tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 1. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/1312 K: 2007/2616 T: 13.3.2007

‹CRA HUKUKU •‹CRA ‹HALES‹ SONUCUNDA TAfiINMAZ SATIfiI •
TAPU ‹PTAL‹ • MADD‹ VE MANEV‹ G‹DER‹M 

Özet: Davac›lar, vasisi olduklar› mahcur
ad›na kay›tl› tafl›nmaz›n Aile Mahkemesince
90.000,00 YTL de¤er biçilerek bu bedelden
az olmamak flart›yla pazarl›k suretiyle sat›fl›-
na izin verildi¤ini, ancak icraen belirlenen be-
delin çok alt›nda daval›ya sat›ld›¤›n› ileri sü-
recek tapunun iptaline, olmad›¤› takdirde
tüm maddi ve manevi haklar›n›n tahsilini is-
temifltir. Mahkemece de iptal karar› verilmifl-
tir.Oysa ki, daval› icrada yap›lan ihale sonu-
cunda tafl›nmaz› sat›n alm›fl, ihalenin yasal
olmad›¤›na yönelik bir iddia da ileri sürüle-
medi¤inden davan›n reddine karar verilmesi
gerekmifltir.

Taraflar aras›nda görülen davada:

Davac›lar, vasisi olduklar› mahcur CD ad›na kay›tl› 187 ada 13 par-
sel say›l› tafl›nmaz ‹stanbul 1. Aile Mahkemesi’nin 2004/31 Esas say›l›
dosyas›nda 90.000 YTL k›ymet takdir edilerek bu bedelden az olmamak
flart›yla pazarl›k suretiyle sat›fl›na izin verildi¤ini ancak icraen, belirlenen
bu bedelin çok alt›nda daval›ya sat›ld›¤›n›, mahcurun zarar gördü¤ünü
ileri sürerek tapunun iptali ile CD ad›na tescilini olmad›¤› takdirde yeni-
den tafl›nmaz›n de¤erinin belirlenerek tüm maddi ve manevi haklanma
daval›dan tahsilini istemifllerdir.

Daval›, ihalenin feshi davalar›n›n icra mahkemelerinde aç›labilece¤i-
ni bildirmifl, esas yönünden ise aile mahkemesinde yap›lan de¤er tespiti-
nin kendilerini ba¤lamayaca¤›n›, ihalenin halen ayakta oldu¤unu daval›-
lar›n, çekiflmeli tafl›nmaz› 25.000 YTL’ye satmay› vaad edip, daha sonra
bu davay› açmalar›n›n hukuki dayana¤› olmad›¤›n› savunup, davan›n
reddini talep etmifltir. 

Mahkemece, davan›n kabulü ile çekiflmeli tafl›nmaz›n tapusunun ip-
tali ile CD ad›na tesciline karar verilmifltir.

Karar, daval› taraf›ndan süresinde duruflma istekli temyiz edilmifl ol-
makla, duruflma günü olarak saptanan 13.3.2007 Sal› günü için yap›lan
tebligat üzerine temyiz eden vekili geldi davetiye tebli¤e ra¤men temyiz
edilenler gelmediler, yokluklar›nda duruflmaya baflland›, süresinde veril-
di¤i ve kay›t olundu¤u anlafl›lan temyiz dilekçesinin kabulüne karar ve-



312 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008

rildikten sonra gelen vekilin sözlü aç›klamalar› dinlendi, duruflman›n bit-
ti¤i bildirildi, ifl karara b›rak›ld›. Bilahare Tetkik Hakimi taraf›ndan dü-
zenlenen rapor okundu, düflüncesi al›nd›. Dosya incelenerek gere¤i görü-
flülüp düflünüldü:

KARAR
Dava, tapu iptal tescil, olmad›¤› takdirde zarar›n tazmini iste¤ine ilifl-

kindir.

Mahkemece, tapu iptal, tescil davas›n›n kabulüne karar verilmifltir.

Dosya içeri¤inden, toplanan delillerden çekiflme konusu 187 ada 13
parsel say›l› tafl›nmaz›n mahcur CD ad›na kay›tl› iken dava d›fl› NYA’ya
yap›lan sat›fl iflleminin, kay›t malikinin ehliyetsiz oldu¤u saptanarak
hükmen iptalinden sonra tafl›nmaz› sat›n alan önceki malik Nezihe'nin
açt›¤› alacak davas›n›n kabul edilerek kesinleflmesi sonucu mahcur aley-
hine ilaml› takip yap›ld›¤› an›lan tafl›nmaza mahkemece 28.7.2003 tari-
hinde 90.000 YTL k›ymet takdir edilerek sat›fl›na karar verilip, daval›ya
ihale sonucu 58.650 YTL bedelle sat›ld›¤› ve halen tafl›nmaz›n daval› ad›-
na kay›tl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Davac›lar, vasisi olduklar› yasal k›s›tl› CD’nin malik oldu¤u dava ko-
nusu tafl›nmaz›n mahkemece belirlenen de¤erinin çok alt›nda bir bedelle
ve icraen daval›ya sat›ld›¤›n›, mahcurun zarar gördü¤ünü ileri sürerek el-
deki davay› açm›fllard›r.

Daval›, ihaleye ifltirak etmek ve orada belirlenen ihale bedelini ‹cra
Dairesi’ne ödemek suretiyle tafl›nmaz›n kayden maliki olmufltur.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden an›lan ihalenin gayri yasal oldu¤una
yönelik bir iddia bulunmad›¤› gibi, daval›n›n mahcuru zararland›rma ira-
desi içinde oldu¤u da saptanm›fl de¤ildir.

Baflka bir ifade ile silcilin dayana¤›n› oluflturan icra ihalesi iptal edil-
medikçe do¤urdu¤u sonuçlar›n korunmas› gerekece¤i kuflkusuzdur.

Hal böyle olunca, davan›n reddine karar verilmesi, gerekirken yan›l-
g›l› de¤erlendirme ile yaz›l› oldu¤u üzere hüküm kurulmas› do¤ru de¤il-
dir.

Daval›n›n temyiz itirazlar› yerindedir. Kabulüyle hükmün aç›klanan
nedenlerden ötürü HUMK'un 428. maddesi gere¤ince BOZULMASINA
13.12.2006 tarihinde yürürlü¤e giren avukatl›k ücret tarifesinin 14. mad-
desi gere¤ince gelen temyiz eden vekili için 500,00 YTL duruflma avukat-
l›k paras›n›n temyiz edilenden ve peflin harc›n temyiz edene geri verilme-
sine, 13.3.2007 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 1. HUKUK DA‹RES‹ 
E: 2007/6695 K: 2007/7939 T: 12.7.2007

M‹RAS HUKUKU • MUR‹S MUVAZAASI 
• DAVACININ HAKLARININ KAPSAMI

Özet: Muris muvazaas›nda davac›n›n
miras pay› oran›nda dava kabul edilmeli ve
bu oran çerçevesinde iptal ve tescile karar
verilmelidir.

Taraflar aras›nda görülen davada;
Davac›, miras b›rakan› EA’n›n 2065 parsel say›l› tafl›nmazdaki pay›m

mirastan mal kaç›rmak amac›yla daval› o¤luna sat›fl suretiyle muvazaal›
temlik etti¤ini ileri sürerek miras pay› oran›nda tapu iptal, tescil iste¤in-
de bulunmufltur.

Daval›, iddialar›n yersiz oldu¤unu bildirip davan›n reddini savun-
mufltur.

Mahkemece, temliki ifllemin mirastan mal kaç›rma amaçl› ve muva-
zaal› oldu¤u gerekçesiyle davan›n kabulüne karar verilmifltir.

Karar, daval› vekili taraf›ndan süresinde temyiz edilmifl olmakla; Tet-
kik Hakiminin raporu okundu, düflüncesi al›nd›. Dosya incelendi, gere¤i
görüflülüp, düflünüldü.

KARAR
Dava, muris muvazaas› hukuksal nedenine dayal› tapu iptal tescil is-

te¤ine iliflkindir.

Mahkemece, davan›n kabulüne karar verilmifltir.
Dosya içeri¤inden ve toplanan delillerden, miras b›rakan EA’n›n da-

val› o¤luna yapm›fl oldu¤u pay temlikinin mirastan mal kaç›rma amaçl›,
bedelsiz ve muvazaal› oldu¤u belirlenmek suretiyle davan›n kabul edilmifl
olmas›nda kural olarak bir isabetsizlik yoktur.

Ancak, davada sadece ay›n istenilmifltir. Bir tazminat talebi bulunma-
maktad›r. O halde son kay›ttaki daval›n›n pay›n›n miras b›rakan›n devret-
ti¤i pay› karfl›l›¤› oldu¤u gözetildi¤inde daval›n›n üzerinde bulunan bu
paydan davac›n›n miras pay› oran›nda davan›n kabulüyle iptal ve tescile
karar verilmesi gerekirken, yan›lg›l› de¤erlendirme ile temlik tarihindeki
pay gözetilerek yaz›l› oldu¤u üzere karar verilmifl olmas› do¤ru de¤ildir.

O halde, daval›n›n bu yöne de¤inen temyiz itirazlar› yerindedir. Ka-
bulüyle hükmün aç›klanan nedene hasren HUMK'un 428. maddesi gere-
¤ince BOZULMASINA, al›nan peflin harc›n temyiz edene geri verilmesine,
12.7.2007 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 1. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/7996 K: 2007/19606 T: 8.10 2007

ELATMANIN ÖNLENMES‹ • SORUMLULU⁄UNUN SAPTANMASI
•K‹RACILIK BA⁄ITI •AYN‹ HAK • fiAHS‹ HAK •ECR‹MS‹L

Özet: Elatman›n önlenmesi ve ecrimisil
istenmesi davas›nda daval› taraf, tafl›nmaz-
da davac›n›n bayii Salih’ten haricen sat›n
alan keflideci kifliden kiralad›¤›n› savunmak-
ta ise de, kirac›l›k hakk› kiflisel olup bu ba¤›-
ta icazet vermeyen davac›y› ba¤lamad›¤›n-
dan red karar› yerinde de¤ildir

Taraflar aras›nda görülen davada;

Davac›, kayden maliki oldu¤u 15 parsel say›l› tafl›nmazdaki 8 nolu
dairesini, haks›z olarak daval›n›n kulland›¤›n› ileri sürerek, elatman›n
önlenmesi ve ecrimisil iste¤inde bulunmufltur.

Daval›, çekiflmeli tafl›nmaz› MU’nun davac› bayiinden haricen sat›n
ald›¤›n›, kendisine kira sözleflmesiyle verildi¤ini belirtip, davan›n reddini
savunmufltur.

Mahkemece, daval›n›n tafl›nmaz› kirac› s›fat›yla kulland›¤› gerekçe-
siyle, davan›n reddine karar verilmifltir.

Karar, davac› vekili taraf›ndan süresinde temyiz edilmifl olmakla; Tet-
kik Hakiminin raporu okundu, düflüncesi al›nd›. Dosya incelendi, gere¤i
görüflülüp, düflünüldü.

KARAR
Dava, ba¤›ms›z bölüme elatman›n önlenmesi ve ecrimisil iste¤ine ilifl-

kindir.

Mahkemece, taraflar aras›nda kirac›l›k iliflkisi bulundu¤u gerekçesiy-
le, davan›n reddine karar verilmifltir.

Dosya içeri¤i ve toplanan delillerden; çekiflme konusu 8 nolu ba¤›m-
s›z bölümün kayden davac›ya ait oldu¤u, daval›n›n tafl›nmazda kay›ttan
ve mülkiyetten kaynaklanan bir hakk›n›n bulunmad›¤›, ancak tafl›nmaz›
kulland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Daval›, tafl›nmaz›, davac›n›n bayii Salih'ten haricen sat›n alan kifli-
den kiralad›¤›n› ve buna göre kulland›¤›n› belirterek savunmada bulun-
mufltur.

Davac› Kemal'in çekiflme konusu tafl›nmaz› 19.12.2005 tarihinde sa-
t›n almak suretiyle edindi¤i kayden sabittir.



Hemen belirtilmelidir ki, daval›n›n savunmas›na esas teflkil eden da-
vac›n›n bayiinden haricen sat›n alan kifliyle yapt›¤›n› belirtti¤i kira sözlefl-
mesinin davac›y› ba¤lamayaca¤› aç›kt›r. Baflka bir ifadeyle, kira sözlefl-
mesinden kaynaklanan daval›n›n hakk› kiflisel hak olup, kira ba¤›t›na
icazet vermeyen ayni hak sahibine karfl› ileri sürülemez. Esasen, savun-
maya esas kirac›l›k iliflkisine davac›n›n icazet vermedi¤i de dosya kapsa-
m› ile sabittir.

Hal böyle olunca, davada ecrimisil iste¤inin bulundu¤uda gözetilerek
belirlenecek ecrimisille birlikte davan›n kabulüne karar verilmesi gerekir-
ken yan›lg›l› de¤erlendirme ve yasal olmayan gerekçelerle yaz›l› oldu¤u
üzere hüküm kurulmas› do¤ru de¤ildir.

Davac›n›n, temyiz itiraz› yerindedir. Kabulüyle HUMK'un 428. mad-
desi gere¤ince BOZULMASINA, al›nan peflin harc›n temyiz edene geri ve-
rilmesine, 08.10.2007 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 1. HUKUK DA‹RES‹ 
E: 2007/7763 K: 2007/10142 T: 25.10.2007

KOMfiULUK HUKUKU • ÇA⁄DAfi HUKUKTA “MÜLK‹YET”
KAVRAMI • MAHKEMECE YAPILACAK ‹fi

(MK m. 683,737)

Özet: Sahibine genifl haklar tan›yan
”mülkiyet”, ça¤dafl hukuk sistemleri bak›-
m›ndan ödevler ve yükümlülükler de içerir.
Bu ba¤lamda, tafl›nmaz malikinin komflusu-
na zarar verecek her türlü taflk›nl›ktan kaç›n-
makla yükümlü oldu¤u yasadan do¤an bir
zorunluluktur.

Bu nedenle “komfluya zarar verecek fle-
kilde kanalizasyon ve pis su borular› döfle-
mek ve havaland›rma boflluklar› açmak, pen-
cere ve aspiratör bacas› açmak” fleklindeki
iddialar›n yukar›daki belirtilen ilkeler do¤rul-
tusunda yeterli biçimde irdelenmesi gerekir.

Taraflar aras›nda birlefltirilerek görülen davada;

Davac›lar, kayden maliki bulunduklar› 402 ada 25 parsel say›l› tafl›n-
maza daval›lar›n komflu parsellerdeki yap›lardan projeye ayk›r› pencere
açmak, aspiratör bacas› ve pis su borular› döflemek suretiyle müdahale
ettiklerini, pis kokular nedeniyle tafl›nmazda oturamaz hale geldiklerini
ileri sürüp elatman›n önlenmesine ve yap›lar›n y›k›m›na karar verilmesi-
ni istemifller, yarg›lama s›ras›nda daval› ‹B’yle yönelik davadan feragat et-
mifllerdir.

Daval›lar B ve ‹, dava konusu tafl›nmaza yap›lan yap›lar›n projeye uy-
gun yap›ld›¤›n›, davac›lar›n bir zarar›n›n olmad›¤›n› belirtip davan›n red-
dini savunmufllard›r. Di¤er daval›lar, yarg›lamaya kat›lmad›klar› gibi da-
vaya cevap da vermemifllerdir.

Mahkemece, daval› ‹ hakk›ndaki davadan feragat edildi¤i, çekiflmeli
tafl›nmaza daval›lar›n k›smen komfluluk hukukuna ayk›r› olarak yap›lafl-
mak suretiyle müdahale ettikleri gerekçesiyle davan›n k›smen kabulüne
karar verilmifltir.

Karar, davac›lar taraf›ndan süresinde temyiz edilmifl olmakla Tetkik
Hakiminin raporu okundu. Düflüncesi al›nd›. Dosya incelendi. Gere¤i gö-
rüflülüp, düflünüldü.
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KARAR
Dava, komfluluk hukukundan kaynaklanan elatman›n önlenmesi ve

y›k›m isteklerine iliflkindir.

Mahkemece, davan›n k›smen kabulüne karar verilmifltir.

Dosya içeri¤inden, toplanan delillerden; çekiflme konusu 25 parsel
say›l› tafl›nmaz›n davac›lara, 27 ve 54 parsel say›l› tafl›nmazlar›n ise da-
val›lara ait oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Davac›lar, 27 parsel say›l› tafl›nmaz-
daki binan›n kendi parsellerine bakan bölümüne kanalizasyon ve pis su
borular› döflenmek ve havaland›rma boflluklar› açmak; bu suretle rahat-
s›z edici kokuya neden olmak, 54 parseldeki binan›n kendi bahçelerine
bakan duvar›na pencere ve aspiratör bacas› açmak suretiyle 25 parsel sa-
y›l› tafl›nmaza elat›ld›¤›n› ileri sürerek eldeki davay› açm›fllard›r. Bilindi¤i
üzere; ça¤dafl hukuk sistemlerindeki tan›m›yla mülkiyet: genifl haklar,
buna ba¤l› yetkiler ile birlikte baz› ödevlerin oluflturdu¤u bir hukuksal
kurumdur. Baflka bir söyleyiflle mülkiyet, tan›d›¤› genifl hak ve yetkilerin
yan›nda baz› ödevlerde yükleyen bir ayni hakt›r. Medeni Kanunun 683.
maddesinde “Bir fleye malik olan kimse hukuk düzeninin s›n›rlar› içinde,
o fley üzerinde diledi¤i gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma
yetkisine sahiptir.” hükmü getirilmek suretiyle mülkiyet hakk›n›n kanun-
la k›s›tlanabilece¤ine iflaret olunmufltur. Bu do¤rultuda olmak üzere, ta-
fl›nmaz malikini komflusuna zarar verebilecek her türlü taflk›nl›klardan
kaç›nmakla yükümlü k›lan ayn› kanunun 737. maddesi, komfluluk ilifl-
kilerinden do¤an zorunlu ç›kar çat›flmalar›n› düzenlemifl, bir arada yafla-
mak durumunda olan, komflu tafl›nmaz maliklerinin ekonomik, sosyal ç›-
karlar›n› dengede tutabilmek için onlara katlanma ve kaç›nma ödevleri
yüklemifltir.

O halde, bir toplumda birlikte yaflama olana¤› sa¤layan insanc›l, ger-
çekçi, zorunlu temel hukuk kural›na göre, hakim; somut olay›n özelli¤i-
ni, tafl›nmazlar›n konumlar›n›, kullanma amaçlar›n›, niteliklerini, yöresel
örf ve adetleri, toplumun do¤al ihtiyaç ve gerçeklerini gözönünde bulun-
durarak, komflular›n birbirlerine göstermekle yükümlü olduklar› ola¤an
katlanma ve hoflgörü s›n›r›n› aflan bir taflk›nl›¤›n bulunup bulunmad›¤›-
n› saptama, zarar› giderici önlemlerden en uygununu bulma, kaç›n›lmaz
müdahaleleri yapmak suretiyle özverileri denklefltirme durumundad›r.

Bunun içinde zarar›n niteli¤i, kapsam› ve ne surette giderilece¤i yö-
nünde taraflar›n tüm delilleri topland›ktan, gerekti¤inde yerinde keflif ya-
p›ld›ktan sonra uzman bilirkiflilerden bilim ve tekni¤e uygun gerekçeli ra-
por al›nmas› zorunludur.

Somut olaya gelince; yukar›daki aç›klanan ilkeler do¤rultusunda bir
araflt›rma ve soruflturma yap›ld›¤›n› söyleyebilme olana¤› yoktur.

Hal böyle olunca; mahallinde içlerinde biri çevre mühendisi en az üç
kifliden oluflan uzman bilirkifliler arac›l›¤›yla uygulama yap›lmas›, kom-
fluluk hukukuna ayk›r›l›¤›n özellikle rahats›z edici bir durumun oluflup
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oluflmad›¤›n›n belirlenmesi, komfluluk hukukuna ayk›r›l›¤›n saptanmas›
halinde bu ayk›r›l›¤›n hangi önlem ya da önlemlerle giderilebilece¤inin be-
lirlenmesi, böylece tüm delillerin toplan›p soruflturman›n eksiksiz ta-
mamlanmas›, has›l olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken ya-
n›lg›l› de¤erlendirme ile ve noksan soruflturma ile yetinilerek yaz›l› oldu-
¤u üzere hüküm tesisi isabetsizdir. Davac›lar›n temyiz itirazlar› yerinde-
dir. Kabulü ile hükmün aç›klanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi ge-
re¤ince BOZULMASINA, al›nan peflin harc›n temyiz edene geri verilmesi-
ne, 25.10.2007 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 2. HUKUK DA‹RES‹
E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.4.2006

M‹RAS HUKUKU •M‹RASIN GEÇ‹fi‹ • M‹RAS BIRAKANIN ÖLÜM
TAR‹H‹• M‹RASÇI BULUNMAMASI DURUMU

Özet: Mirasç›l›k ve miras›n geçifli, miras
b›rakan›n ölüm tarihinde yürürlükte bulunan
hükümlere göre belirlenir. 

Miras b›rakan 10.4.1926 günü bekar
olarak öldü¤ünden 743 say›l› Türk Kanunu
Medenisi’nin hükümleri gözönünde tutularak
mirasç›lar›n belirlenmesi, mirasç› bulunma-
mas› halinde 448. madde hükmü uyar›nca
miras›n Hazineye b›rak›lmas› gerekir.

Taraflar aras›ndaki davan›n yap›lan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen ve yukar›da tarih numaras› gösterilen hüküm temyiz
edilmekle evrak okunup gere¤i görüflülüp düflünüldü.

1- Mirasç›l›k ve miras›n geçifli, miras b›rakan›n ölümü tarihinde yü-
rürlükte olan hükümlere göre belirlenir. (4722 S.K. md.17)

‹stanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1981/486 esas say›l› miras-
ç›l›k belgesinde muris HfiÇ olup onun mirasç›lar›ndan Yusuf'un ölüm ta-
rihi 10.04.1926'd›r ve bu kifli bekar olarak ölmüfltür.

P›narhisar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1965/141 esas say›l› miras-
ç›l›k belgesinde miras b›rakan Yusuf'un o¤lu Salih olup 23.11.1963 tari-
hinde ölmüfl olup,

Kimlikleri miras b›rakan Mehmet ve Refiye o¤lu 2.9.1946 tarihinde
ölen miras b›rakan Yusuf'tan farkl›d›r. Mahkemece Yusuf yönünden mi-
rasç›l›k belgesi verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, kimlikleri farkl› olan
Hasan ve Yusuf’la ilgili mirasç›l›k belgelerinin iptaline karar verilmesi
do¤ru görülmemifltir.

2- Miras b›rakan Yusuf (Mehmet ve Refiye o¤lu) mirasç›s› efli olarak
gözüken Necibe'nin varsa mirasç›lar›n›n araflt›r›lmas›, yoksa Türk Kanu-
nu Medenisi’nin 448. maddesi gere¤ince buna ait hissenin Hazineye b›ra-
k›lmas› gerekirken yaz›l› flekilde hüküm kurulmas› da do¤ru de¤ildir.

3- Müdahele talebinde bulunan Mehmet'in bu talebi hakk›nda olum-
lu-olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.
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SONUÇ: Temyiz olunan hükmün gösterilen sebeplerle BOZULMASI-
NA, temyiz peflin harc›n›n yat›rana geri verilmesine, iflbu karar›n tebli¤in-
den itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu aç›k olmak üzere oybirli-
¤iyle karar verildi. 

YARGITAY 2. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/7154 K: 2007/6992 T: 30.4.2007

A‹LE MAHKEMES‹ • TEDB‹R KARARININ N‹TEL‹⁄‹ •
•N‹HA‹ HÜKÜM •TEMY‹Z OLANA⁄I

Özet: Aile Mahkemelerinin, 4320 Say›l›
Kanun hükümleri çerçevesinde verdikleri ka-
rarlar, (nihahi hüküm) niteli¤inde olmay›p
HUMK’un 105, 106, 107 ve 108. maddeleri
hükümlerinde belirtilen usule tabi oldu¤un-
dan, temyizi kabil de¤ildir.

Taraflar aras›ndaki davan›n yap›lan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen ve yukar›da tarih numaras› gösterilen hüküm temyiz
edilmekle evrak okunup gere¤i görüflülüp düflünüldü.

"Mahkemelerden verilen nihai kararlara karfl› temyiz yoluna baflvuru-
labilir." (HUMK m. 427) fiu halde incelenen karar›n niteli¤i ortaya konula-
rak öncelikle karar›n temyizinin kabil olup olmad›¤›n›n çözümlenmesi ge-
rekmektedir.

4320 Say›l› Kanun ile aileyi koruyucu tedbirlerin Aile Mahkemesi Ha-
kimi taraf›ndan (47875 SK m. 9/1) resen al›nmas› hükme ba¤lanm›flt›r.
Bu kanunun amac› aile içi fliddeti durdurma, özellikle kad›n› ve çocukla-
r› koruma oldu¤u sevk gerekçesinde aç›klanm›flt›r. Hatta "Aile Mahkeme-
si ma¤durlar›n tekrar fliddete u¤rama ihtimalini gözönüne alarak baflvu-
rusunun hemen ard›ndan tan›k ya da karfl› taraf›n dinlenmesine gerek
olmadan bu karar› verebilecektir. fiiddete u¤rayanlar›n mahkemede flid-
dete u¤rama ihtimallerini kan›tlama yükümlülü¤ü de bulunmamaktad›r.
Mahkeme karar›nda 6 ay› geçmemek üzere tedbirin uygulama süresi be-
lirtilecek ve tedbire ayk›r› davran›flta bulunulmas› halinde tutuklanaca¤›
ve hürriyeti ba¤lay›c› cezaya mahkum edilece¤i kusurlu efle ihtar olacak-
t›r" aç›klamalar› yap›lm›flt›r.

Görüldü¤ü üzere bu karar kusurlu eflin sald›r›lar›na son verilmesinin
kendisine ihtar›ndan ibaret k›sa süreli bir tedbir niteli¤indedir. Bu aç›k-
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lamalar karar›n nihai nitelikte olmad›¤›n› sürekli sonuç do¤urmayaca¤›-
n› göstermektedir.

Geçici tedbir niteli¤inde olan bu karar›n itiraza tabi olmad›¤› da Ka-
nunun Adalet Komisyonunda görüflülmesi s›ras›nda kabul edilmifl, ka-
nun bu hali ile kesinleflmifltir.

fiu halde 4320 Say›l› Kanun uyar›nca oluflturulan kararlar›, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 105, 106, 107, ve 108. maddelerinde
belirlenen prosedür uyar›nca ittihaz olunan ve bu kanunun 109. madde-
si uyar›nca 10 gün içinde dava aç›lmas› flart›yla de¤il hakimin tayin etti-
¤i süre ile geçerli ve temyiz incelenmesine tabi "bulunmayan geçici tedbir
niteli¤inde kabul etmek, kanunun tedvin amac›na uygun düflecektir.
Temyiz iste¤inin bu sebeplerle reddi gerekmifltir.

SONUÇ: Aç›klanan sebeplerle temyizi kabil olmayan karara karfl› va-
ki temyiz iste¤inin REDD‹NE, temyiz peflin harc›n yat›rana geri verilme-
sine oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 2. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/8290 K: 2007/8674 T: 24.5.2007

KAYIMLI⁄IN KALDIRILMASINDA ‹ZLENECEK YÖNTEM*

Özet: Tapu maliki ile davac›lar›n miras
b›rakan›n ayn› kifli olup olmad›¤›n›n tespiti
mümkün oldu¤u dikkate al›narak kayy›ml›-
¤›n kald›r›lmas› istemi de¤erlendirilmelidir.

Taraflar aras›ndaki davan›n yap›lan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen ve yukar›da tarih numaras› gösterilen hüküm temyiz
edilmekle evrak okunup gere¤i görüflülüp düflünüldü.

Davac›lar kayy›ml›¤›n kald›r›lmas›n› istemifllerdir. Kayy›ml›¤›n kald›-
r›lmas› davas›nda tapu maliki ile davac›lar›n miras b›rakan›n ayn› kifli
olup olmad›¤›n›n tespitinin mümkün bulunmas›na göre delillerin bu çer-
çevede de¤erlendirilerek has›l olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir-
ken yaz›l› flekilde hüküm kurulmas› do¤ru olmam›flt›r.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BO-
ZULMASINA, temyiz peflin harc›n›n yat›rana geri verilmesine, iflbu kara-
r›n tebli¤inden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu aç›k olmak
üzere oybirli¤iyle karar verildi. 
___________________________________________________

(*) Gönderenler: Av. Serap OKAN, Av. Hayrettin TEK‹N
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YARGITAY 2. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/1026 K: 2007/13004 T: 1.10.2007

USUL HUKUKU • KANITLARIN SUNULMASI • KES‹N SÜRE 
• SAVUNMA HAKKI

Özet: Daval› vekili, ara karar›na göre da-
vac› vekilinin delil listesinin kendisine tebli-
¤inden itibaren 10 günlük kesin süre içinde
tan›k listesini verdi¤ine göre tan›klar›n›n din-
lenmesine karar verilmelidir.

Taraflar aras›ndaki davan›n yap›lan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen ve yukar›da tarih numaras› gösterilen hüküm temyiz
edilmekle evrak okunup gere¤i görüflülüp düflünüldü.

Mahkemece daval›ya 02.12.2005 tarihli oturumda, davac›n›n delil
listesinin kendisine tebli¤inden itibaren tan›k listesini sunmas› için 10
günlük kesin süre verilmifl, davac›n›n delil listesinin 4.3.2006 tarihinde
tebli¤inden sonra daval› vekili süresi içinde 6.3.2006 tarihinde tan›k lis-
tesini sunmufl ve bu liste 6.3.2006 tarihli oturumda davac› vekiline teb-
li¤ edilmifltir. Duruflma talikine de sebebiyet verilmemifltir. Daval› göster-
di¤i tan›klar›n›n dinlenilmesinden vazgeçmemifl, daval›ya da tan›klar›n
dinlenmesi için imkan tan›nmadan karar verilmifltir. Daval› tan›klar› din-
lenmeden hüküm kurulmas› savunma hakk›n›n k›s›tlanmas› sonucunu
do¤uran önemli bir usul yanl›fll›¤› oldu¤undan karar›n bu nedenle bozul-
mas› gerekmifltir.

SONUÇ: Temyiz edilen karar›n aç›klanan sebeple BOZULMASINA,
bozma sebebine göre di¤er yönlerin bu aflamada incelenmesine yer olma-
d›¤›na, temyiz peflin harc›n›n yat›rana geri verilmesine, iflbu karar›n teb-
li¤inden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu aç›k olmak üzere oy-
birli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 2 HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/13680 K: 2007/13225 T: 04.10.2007

BOfiANMA DAVASINDAN FERAGAT • YEN‹ AÇILAN DAVA •
FERAGATI ‹ZLEYEN SÜREÇTEK‹ EYLEMLER •

YOKSULLUK NAFAKASI

Özet: Daval› kad›n, daha önce açt›¤› bo-
flanma davas›ndan 5.12.2003 tarihinde fera-
gat etmifl; daval› koca ise 24.12.2003 günün-
de boflanma davas› açm›flt›r.

Feragatten sonra davac› kocadan kay-
naklanan boflanmay› gerektirir bir olay›n
varl›¤› kan›tlanmad›¤› gibi, toplanan deliller-
den; eflini sebepsiz yere sürekli olarak flika-
yet eden kad›n›n tam kusurlu oldu¤u anlafl›l-
d›¤›ndan efl lehine yoksulluk nafakas›na
hükmedilmez.

Taraflar aras›ndaki davan›n yap›lan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen ve yukar›da tarih numaras› gösterilen hüküm temyiz
edilmekle evrak okunup gere¤i görüflülüp düflünüldü.

1- Dosyadaki yaz›lara karar›n dayand›¤› delillerle kanuna uygun se-
beplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanl›fll›k görülmemesine göre
daval›n›n tüm, davac›n›n afla¤›daki bendin kapsam› d›fl›nda kalan temyiz
itirazlar› yersizdir.

2- Daval› kad›n, daha önce açt›¤› boflanma davas›ndan 5.12.2003 ta-
rihinde feragat etmifltir. ‹flbu dava ise koca taraf›ndan 24.12.2003 tari-
hinde aç›lm›flt›r. Feragat o tarihe kadar ki olaylar›n affedildi¤ini en az›n-
dan boflanma sebebi yap›lmad›¤›n› gösterir. Feragatten sonra davac› ko-
cadan kaynaklanan boflanmay› gerektirir bir hadisenin varl›¤› kan›tlana-
mam›flt›r. Toplanan delillerden, boflanmaya sebep olan olaylarda eflini se-
bepsiz yere sürekli olarak flikayet eden kad›n tam kusurludur. Tamamen
kusurlu olan efl lehine yoksulluk nafakas›na hükmedilemez. ‹ste¤in red-
di gerekirken yaz›l› flekilde daval› yarar›na yoksulluk nafakas›na hükme-
dilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r.

SONUÇ: Hükmün yukar›da 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASI-
NA, hükmün bozma kapsam› d›fl›nda kalan bölümlerinin 1. bentte göste-
rilen sebeple ONANMASINA, afla¤›da yaz›l› harc›n daval›ya yükletilmesi-
ne, peflin harc›n mahsubuna, temyiz peflin harc›n› yat›ran davac›ya geri
verilmesine, iflbu karar›n tebli¤inden itibaren 15 gün içinde karar düzelt-
me yolu aç›k olmak üzere oybirli¤iyle karar verildi.



YARGITAY 2. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/5059 K: 2007/14643 T: 01.11.2007

DERNEK HUKUKU • DERNEK ORGANLARININ TÜZÜK UYARINCA
KES‹NLEfiEN KARARLARI • YARGI YOLU • HAK ARAMA ÖZGÜRLÜ⁄Ü

Özet: Dernek uyuflmazl›klar›n›n öncelik-
le derne¤in kendi bünyesi içinde çözülmesi-
nin gerekti¤i dernek hukukunun temel ilkesi-
dir. Dolay›s›yla böyle bir olana¤›n varoldu¤u
sürede yarg› yoluna baflvurulamaz.

Disiplin kurulu taraf›ndan verilen ceza-
n›n kesin oldu¤unu ve hiçbir itiraz yoluna
baflvurulamayaca¤›n› öngören dernek tüzü-
¤ü kural›n›n dernek içi denetim yollar›n› ka-
pad›¤› dikkate al›narak davac›n›n yarg› yolu-
na baflvurma olana¤›n›n bulundu¤u kabul
edilmelidir. Aksinin kabulü kayna¤› Anaya-
sa’da bulunan hak arama özgürlü¤ünün ih-
lali anlam›na gelir.

Taraflar aras›ndaki davan›n yap›lan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen ve yukar›da tarih numaras› gösterilen hükmün tem-
yizen mürafaa icras› suretiyle tetkiki istenilmekle duruflma için tayin olu-
nan 2.10.2007 günü temyiz eden davac› vekili geldi. Karfl› taraf tebligata
ra¤men gelmedi. Karfl› taraf vekilinin vekaletname ve mazeret dilekçesi
verdi¤i ve baflkalar›n› tevkil yetkisi oldu¤u görüldü, mazereti kabul edil-
medi. Gelenin konuflmas› dinlendikten sonra iflin incelenerek karara ba¤-
lanmas› için duruflmadan sonraya b›rak›lmas› uygun görüldü. Bugün
dosyadaki bütün ka¤›tlar okunup gere¤i görüflülüp düflünüldü.

Davac›; daval› derne¤in disiplin kurulu taraf›ndan verilen 27.07.2006
tarihli "bir y›l süreyle geçici ç›karma" karar›n›n iptalini istemifltir.

Mahkemece; "disiplin kurulu kararlar›na karfl› do¤rudan mahkemeye
baflvurulamayaca¤›" gerekçesiyle davan›n reddine karar verilmifl; karar›
davac› temyiz etmifltir.

Davac› hakk›nda; Disiplin Kurulunun 27.07.2006 tarihli karar› ile;
üyelerin fleref ve itibar›n› zedeleyici söz ve davran›fllarda bulundu¤u ge-
rekçe gösterilerek, bir y›l süreyle geçici ç›karma cezas› verildi¤i anlafl›l-
maktad›r.

Dernekler hukukunun temel ilkesi, "as›l olan›n, dernek uyuflmazl›kla-
r›n›n öncelikle kendi bünyeleri içinde çözülmesidir." Dolay›s›yla böyle bir
olanak mevcut bulundu¤u sürece yarg› organlar›na baflvurulmas› yolu
kabul edilemez. (2. HD'nin 13.05.1991 tarihli ve 4597 esas, 7587 karar say›l› ka-
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rar›.) Bu ilke, Türk Medeni Kanunu’nun 83/2. maddesinde "Di¤er organ-
lar›n kararlar›na karfl›, dernek içi denetim yollar› tüketilmedikçe iptal da-
vas› aç›lamaz" fleklindeki hükümle aç›k biçimde hükme ba¤lanm›flt›r.

Dernek tüzü¤ünün 66. maddesinde "Disiplin Kurulunca verilen bir y›-
la kadar geçici ç›karma cezalar›na iliflkin karar›n kesin oldu¤u, hiçbir itiraz
merciinin bulunmad›¤›" belirtilmektedir. Tüzükte yer alan bu hüküm, di-
siplin kurulunca verilen bir y›la kadar geçici ç›karma kararlar›na karfl›,
dernek içi denetim yollar›n› kapatm›flt›r. Davac›n›n, tüzük hükümlerine
göre, kendisi hakk›ndaki geçici ç›karma karar›n›, derne¤in en yetkili ka-
rar organ› olan genel kurula (TMK m. 73) tafl›ma olana¤› bulunmamakta-
d›r. Bu durumda davac›ya, yarg› organ›na baflvurma olana¤› tan›mamak,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 36. maddesinde yer alan hak arama
hürriyetinin ihlali sonucunu do¤urur. O halde, iflin esas›n›n incelenmesi
gerekirken yaz›l› gerekçe ile iste¤in reddi do¤ru bulunmam›flt›r.

SONUÇ: Temyiz edilen karar›n yukar›da gösterilen sebeple BOZUL-
MASINA, duruflma için takdir olunan 500.00 YTL vekalet ücretinin dava-
l›dan al›n›p davac›ya verilmesine, temyiz peflin harc›n›n yat›rana geri ve-
rilmesine, ifl bu karar›n tebli¤inden itibaren 15 gün içinde karar düzelt-
me yolu aç›k olmak üzere oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 2. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/12164 K: 2007/15412 T: 8.11.2007

‹LAMLARIN TAVZ‹H‹ • TAVZ‹H‹N ‹fiLEV‹ • TESP‹T DAVASI •
OTURMA HAKKI
(TMK m. 823, 795)

Özet: Bir ilam›n tavzih edilmesi yoluyla
bir hakk›n varl›¤›n›n veya yoklu¤unun tespiti
mümkün de¤ildir. E¤er sözkonusu ilamda bu
konuda aç›kl›k bulunmuyorsa aç›lacak olan
bir tespit davas›yla sorunun çözülebilmesi
mümkündür. Oturma hakk›, bir binadan ko-
nut olarak yararlanma yetkisi verir. ‹ntifa
hakk›na iliflkin hükümler oturma hakk›na da
uygulan›r. Böyle bir hak tapu kütü¤üne tescil
ile kurulur.

Taraflar aras›ndaki davan›n yap›lan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen ve yukar›da tarih numaras› gösterilen hüküm temyiz
edilmekle evrak okunup gere¤i görüflülüp düflünüldü.
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Taraflarca temyiz edilmeksizin kesinleflen boflanma ilam›nda "daval›-
n›n halen kalmakta oldu¤u Atakent Mah. Atakent Cad. Tonguç Sok. No:
11/B Ümraniye-‹stanbul adresindeki dairede hayat boyu bedelsiz otur-
mas›n›n davac› taraf›ndan da kabul edildi¤inden bu talebin kabulüne"
fleklinde karar verilmifltir. Bu hükümde tafl›nmaz›n ada- parsel numara-
s› gösterilmedi¤i gibi bu hakk›n tesciline iliflkin bir ibare de hükümde bu-
lunmad›¤›ndan hükmün bu haliyle infaz› mümkün bulunmamaktad›r.

Boflanma ilam›ndaki bu hükmün tavzihine iliflkin dava ile tafl›nma-
z›n ada ve parsel numaras› ile ilgili müphemli¤in giderilmesi mümkün ise
de tavzih ile hükme bu hakk›n tesciline iliflkin yeni bir unsurun ilave edil-
mesi mümkün olamayaca¤›ndan davac›n›n, iflbu davay› açmakta hukuki
menfaatinin bulundu¤u tart›flmas›zd›r.

Oturma hakk›, bir binadan konut olarak yararlanma yetkisi verir.
(TMK m. 823)

Kanunda aksine hüküm bulunmad›kça, intifa hakk›na iliflkin hü-
kümler oturma hakk›na da uygulan›r. (TMK m. 823/3)

Tafl›nmazlarda, intifa hakk› tapu kütü¤üne tescil ile kurulur. (TMK
m. 795/1)

Bu bak›mdan davac›n›n talebi oturma hakk›n›n tapuya tescili iste¤i-
ni de kapsad›¤›na göre, iflin esas›n›n incelenmesi gerekirken yaz›l› flekil-
de hüküm kurulmas› do¤ru bulunmam›flt›r.

SONUÇ: Temyiz, olunan hükmün yukar›da gösterilen sebeple BO-
ZULMASINA, temyiz peflin harc›n›n yat›rana geri verilmesine, ifl bu kara-
r›n tebli¤inden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu aç›k olmak
üzere oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 3. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/6912 K: 2007/8150 T: 15.5.2007

HAK VE NESAFET UYGULAMASINA GÖRE YEN‹ DÖNEM K‹RASININ
SAPTANMASI • EMSAL ‹NCELEMES‹

Özet: Yeni dönem kiras›n›n saptanmas›
sonras›nda emsal kira sözleflmelerinin al›n-
mas›, kiralanan›n niteliklerine göre (inflaat,
mimar, hukukçu, mülk bilirkiflisi)nden kurul
oluflturularak emsallerin incelenmesi, kira
paras›n›n etkileyecek bütün verilerin karfl›-
laflt›r›lmas›, kiralanan›n (bofl olarak) yeniden
kiraya verildi¤inde getirilebilece¤i kira para-
s›n›n, o dönem için adil ve afl›r› olmayan,
hakkaniyete uygun miktarda hakim taraf›n-
dan belirlenmelidir.

Dava dilekçesinde kira paras›n›n 1.4.2006 gününden bafllayarak ay-
l›k bodrum kat için 3.850 YTL 1. Kat için 6.500 YTL 2. Kat için 6.500 YTL
olarak Tespiti istenilmifltir. Mahkemece davan›n k›smen kabulü cihetine
gidilmifl, hüküm daval› vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra dosyadaki
bütün ka¤›tlar okunup gere¤i düflünüldü.

Davada, 1.04.2006 tarihinden bafllayan döneme iliflkin ayl›k kira pa-
ras›n›n tespiti istenilmifltir.

Mahkemece, hak ve nesafet uygulamas›na göre bodrum kat için
3.850 YTL, 1 ve 2. katlar için ayr› ayr› 6.500 YTL kira paras›na hükme-
dilmifltir.

Karara esas al›nan bilirkifli raporu hüküm kurmaya yeterli de¤ildir.
Bilirkifli raporunda emsal incelemeden genel ve soyut ifadelerle, tafl›nma-
z›n bofl olarak getirebilece¤i kira paras›n› aç›klam›fllard›r.

18.11.1964 gün ve 2/4 say›l› Yarg›tay ‹çtihad› Birlefltirme Karar›na
ve yerleflik Yarg›tay uygulamalar›na göre, hak ve nesafet uygulamas›na
göre kira paras› tespit edilirken; öncelikle taraflar›n tüm delilleri varsa
emsal kira sözleflmelerinin asl› veya onayl› örnekleri dosyaya al›nmal›, ki-
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ralanan›n niteliklerine göre üç kiflilik (inflaat, mimar, hukukçu mülk bi-
lirkifli) bilirkifliler kurulu oluflturularak, kiralanan tafl›nmaz ve taraf em-
salleri tek tek gezilip incelenerek bilirkiflilerce gerekli ölçüm ve inceleme
yap›l›p, böylece elde edilen veriler somutlaflt›r›larak, dava konusu yer ile
ayr› ayr› (konumu, tarihi, kira süreleri vb.) kira paras›na etki eden tüm
nitelikleri karfl›laflt›r›lmal›, emsal kira bedellerinin niçin somut emsal
olup olmad›¤›, bedelinin telifi imkans›z ise nedeni somut gerekçelerle
aç›klanmal›, dava konusu tafl›nmaz›n yeniden kiraya verilmesi (bofl ola-
rak) halinde getirebilece¤i kira paras›n›n o dönem için adil ve afl›r› olma-
yan, hakkaniyete uygun miktarda olmas› gözetilmeli, bilirkifli raporu
mahkemece somut gerekçeler ›fl›¤›nda resen de¤erlendirilmeli, hak ve ne-
safete uygun kira hakimce saptanmal› iken yetersiz bilirkifli raporuna iti-
bar edilerek hüküm kurulmas› do¤ru de¤ildir.

Bu itibarla yukar›da aç›klanan esaslar gözönünde tutulmaks›z›n ya-
z›l› flekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlar› bu nedenlerle yerinde
oldu¤undan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gere¤ince BO-
ZULMASINA ve peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde temyiz edene
iadesine, 15.5.2007 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 3. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/11546 K: 2007/13345 T: 27.9.2007

K‹RA HUKUKU •YEN‹ DÖNEM K‹RASININ SAPTANMASI 
• ‹ZLENECEK YÖNTEM •EMSAL ‹NCELEMES‹

Özet: Dava yeni dönem kiras›n›n tespiti-
ne iliflkin olup, ibraz olunan emsallerden (iki-
si d›fl›ndakiler) eski tarihli ve bilirkifliler de
emsallerin kira bafllanlag›ç ve sürelerinin
farkl›l›¤›n; büyüklük ve konumlar›n›n kirala-
nandan farkl› oldu¤unu ileri sürerek (soyut
ve genel ifadelerle) kira belirlemifltir. 

Bu tür bir tespit 18.11.1964 g. ve 2/4 sa-
y›l› Yarg›tay ‹çtihad› Birlefltirme Kurulu Ka-
nununca ailevi oldu¤un oldu¤undan taraflar-
ca emsal sözleflmeleri sunmalar› için süre ve-
rilmeli (bilirkifliler resende emsal bulabilir),
emsal uygulamas› yap›lmal›, kira paras›n›
etkileyecek bütün verileri üzerinden durul-
mal›. Kiralanan›n (bofl olarak) kiraya verilme-
si halinde getirilebilece¤i kiran›n, o dönem
için adil ve afl›r› olmayacak miktarda hakim
taraf›ndan hükmedilmelidir.

Dava dilekçesinde kira paras›n›n 1.7.2006 gününden bafllayarak ay-
l›k KDV dahil 10.006,40 YTL olarak tesbiti istenilmifltir. Mahkemece da-
van›n k›smen kabulü ile ayl›k kira paras›n›n 8.500 YTL tesbiti cihetine gi-
dilmifl, hüküm daval› vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra dosyadaki

bütün ka¤›tlar okunup gere¤i düflünüldü.

Davada, 1.7.2006 tarihinden bafllayan döneme iliflkin ayl›k kira pa-
ras›n›n KDV dahil 10.006,40 YTL olarak tespiti istenilmifltir.

Mahkemece, hak ve nesafet uygulamas›na göre 8.500 YTL kira para-
s›na hükmedilmifltir.

Kira paras›n›n tespiti için mahkemece bilirkifli incelemesi yap›lmas›
yerinde ise de, dayan›lan bilirkifli raporu hüküm kurmaya yeterli de¤ildir.
Zira, bilirkifli raporu emsal ve rayiç konusunda fikir vermekten uzakt›r.
Davac› taraf›ndan emsal gösterilen iflyerlerine iliflkin kira sözleflmeleri
(ikisi d›fl›nda) eski tarihli olup, bilirkifliler emsallerin kira bafllang›ç ve sü-
releri, büyüklük ve konumlar›n›n mecurdan farkl› bulunufllar› ve kirala-
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yan›n davac› olmas› nedeniyle uygun emsal olarak dikkate al›nmad›¤›n›
belirterek, soyut ve genel ifadelerle tafl›nmaz›n yeniden ve bofl olarak ge-
tirebilece¤i kira paras›n› bildirmifllerdir.

Emsal ve rayicin tespitinde; kiralanan›n özellikleri ve kiralanan yerle
civar›nda ayn› nitelikte kabul edilebilecek ve tespiti istenilen döneme ya-
k›n tarihte yap›lm›fl kira sözleflmeleri esas al›narak mukayese yap›lmal›-
d›r.

O halde; mahkemece, 18.11.1964 gün ve 2/4 say›l› Yarg›tay ‹çtihad›
Birlefltirme Karar›na uygun rapor al›nmal›d›r. Bunun için taraflara (yu-
kar›da belirtilen flekilde) emsal sözleflmeleri ibraz etmeleri için süre veril-
meli (bilirkifliler re'sen de emsal bulabilir), benzer yerler dava konusu yer
ile ayr› ayr› karfl›laflt›r›lmal›, kira paras›na etki eden hususlar üzerinde de
durularak dava konusu yerin yeniden kiraya verilmesi halinde getirebile-
ce¤i kira paras› belirlenmeli, hakimce bu kira paras› dikkate al›narak hak
ve nesafete uygun bir kira paras›na hükmedilmelidir.

Bu itibarla yukar›da aç›klanan esaslar gözönünde tutulmaks›z›n ya-
z›l› flekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlar› bu nedenlerle yerinde
oldu¤undan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gere¤ince BO-
ZULMASINA ve peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde temyiz edene
iadesine, 27.09.2007 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 3. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/8458 K: 2007/8721 T: 24.5.2007

OTOPARK ‹fiLETEN‹N SORUMLULU⁄U
• TÜKET‹C‹ MAHKEMES‹N‹N GÖREV‹

Özet: Dava, daval› flirketin iflletti¤i oto-
parka b›rakt›¤› arac›n çal›nmas› oto sahibi-
nin açt›¤› tazminat istemine iliflkin olup, so-
nucu itibariyle (taraflar aras›nda mal ve hiz-
met sat›fl›na iliflkin bir hukuki ifllem) bulun-
du¤undan 4077 Say›l› Kanun 2, 3 ve 23.
maddeleri uyar›nca uyuflmazl›¤›n çözümü
Tüketici Mahkemesinin görevine girer.

Dava dilekçesinde 4.452,90 YTL tazminat›n faiz ve masraflarla birlik-
te daval› taraftan tahsili istenilmifltir. Mahkemece davan›n reddi cihetine
gidilmifl, hüküm davac› vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra dosyadaki
bütün ka¤›tlar okunup gere¤i düflünüldü.

Davac›, daval› flirketin iflletti¤i otoparka b›rakt›¤› arac›ndan yap›lan
h›rs›zl›k nedeniyle u¤rad›¤› zarar karfl›l›¤› 2.452,00 YTL tazminat›n tahsi-
lini istemifltir.

Daval›, davan›n reddini savunmufltur.

Mahkemece, davan›n reddine karar verilmifl; hüküm davac› vekili ta-
raf›ndan temyiz edilmifltir.

4822 Say›l› Yasa ile de¤iflik 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hak-
k›nda Kanunun Amaç bafll›kl› 1. maddesinde yasan›n amac› aç›kland›k-
tan sonra kapsam bafll›kl› 2. maddesinde "Bu kanun, birinci maddesinde
belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalar›nda tüketicinin taraflardan bi-
rini oluflturdu¤u her türlü tüketici ifllemini kapsar" hükmüne yer verilmifl-
tir.

Bir hukuki ifllemin 4077 Say›l› Yasa kapsam›nda kald›¤›n›n kabul
edilmesi için yasan›n amac› içerisinde taraflar aras›nda mal ve hizmet sa-
t›fl›na iliflkin bir hukuki ifllemin olmas› gerekir. Somut uyuflmazl›kta da-
vac› ile daval› aras›nda 4077 Say›l› Yasan›n de¤iflik 4/A maddesi kapsa-
m›nda sözleflme iliflkisi bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.

4077 say›l› yas›n›n 23. maddesi bu kanunun uygulanmas› ile ilgili
her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bak›laca¤› öngörülmüfltür.



Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine iliflkin olup taraflar ileri
sürmese dahi yarg›laman›n her aflamas›nda resen gözetilir. Görevle ilgili
hususlarda kazan›lm›fl hak söz konusu olmaz.

4077 Say›l› Kanunun 2. ve 3. maddeleri gere¤i somut olaya 4077
Say›l› Kanunun uygulanmas› gerekmektedir. Ayn› yasan›n 23. maddesi
gere¤ince uyuflmazl›¤›n çözümünde Tüketici Mahkemesinin görevli oldu-
¤u gözetilerek görevsizlik karar› verilmesi gerekirken yaz›l› flekilde iflin
esas›na girilip hüküm kurulmufl olmas› usul ve yasaya ayk›r› olup do¤ru
görülmemifltir.

Bu itibarla yukar›da aç›klanan esaslar göz önünde tutulmaks›z›n ya-
z›l› flekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlar› bu nedenlerle yerinde
oldu¤undan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gere¤ince BO-
ZULMASINA ve flimdilik di¤er yönlerin incelenmesine mahal olmad›¤›na,
peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde temyiz edene iadesine,
24.05.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 4. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/9120 K: 2007/7767 T: 07.06.2007

TAZM‹NAT HUKU • YAYIN YOLUYLA K‹fi‹L‹K HAKLARINA SALDIRI 
• BASIN ÖZGÜRLÜ⁄Ü • GÖRÜNÜRDEK‹ GERÇE⁄E UYGUNLUK 

• KAMU YARARI • TOPLUMSAL ‹LG‹ • ÇATIfiAN HAKLARIN
KORUNMASI • YAPILACAK YAYINDA ÖZ VE B‹Ç‹M DENGES‹*

Özet: Davac›n›n iktidar partisi olmas›
nedeniyle siyasi kimli¤i gere¤i elefltiriye aç›k
olmas› gerekti¤i hususlar› birlikte de¤erlendi-
rildi¤inde yay›n›n görünürdeki gerçe¤e uy-
gun oldu¤u sonucuna var›lmal›d›r.

Davac› Adalet ve Kalk›nma Partisi Genel Baflkanl›¤› vekili taraf›ndan,
daval›lar H. Gazetecilik ve Matbaac›l›k Afi vd. aleyhine 12/04/2005 gü-
nünde verilen dilekçe ile yay›n yoluyla kiflilik haklar›na sald›r› nedeniyle
tazminat istenmesi üzerine mahkemece yap›lan yarg›lama sonunda; da-
van›n k›smen kabulüne dair verilen 09/05/2006 günlü karar›n Yarg›tay-
ca incelenmesi daval›lar vekili taraf›ndan süresi içinde istenilmekle tem-
yiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi taraf›n-
dan haz›rlanan rapor ile dosya içerisindeki ka¤›tlar incelenerek gere¤i gö-
rüflüldü.

Dava, yay›n yoluyla kiflilik haklar›na sald›r› nedeniyle u¤ran›lan za-
rar›n tazminine iliflkindir. Yerel mahkemece dava k›smen kabul edilmifl,
karar daval›lar taraf›ndan temyiz edilmifltir.

Davac› vekili, 07/04/2005 tarihli H. Gazetesinde ve gazetenin web
sayfas›nda yay›nlanan "Din ve Yolsuzluk" bafll›kl› yay›nla müvekkilinin ki-
flilik haklar›na sald›r›ld›¤›n› ileri sürerek manevi tazminat istemifltir. Da-
val› taraf ise yay›n›n elefltiri niteli¤inde oldu¤unu, yay›n›n bir bütün ola-
rak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini, davac›n›n söylemlerine ters uygulama-
lar›n›n elefltirildi¤ini belirterek davan›n reddini istemifltir. Yerel mahke-
mece yay›n›n kiflilik haklar›na sald›r› oluflturdu¤u kabul edilerek istemin
k›smen kabulüne karar verilmifltir.

Bas›n özgürlü¤ü, Anayasan›n 28. maddesi ile 5187 say›l› Bas›n Yasa-
s›n›n 1. ve 3. maddelerinde düzenlenmifltir. Bu düzenlemelerde bas›n›n
özgürce yay›n yapmas›n›n güvence alt›na al›nd›¤› görülmektedir. Bas›na
___________________________________________________

(*) Gönderen: Av. Mutluhan KARAGÖZO⁄LU-Av. Do¤a KAVAK
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sa¤lanan güvencenin amac›; toplumun sa¤l›kl›, mutlu ve güvenlik içinde
yaflayabilmesini gerçeklefltirmedir. Bu durum da halk›n dünyada ve özel-
likle içinde yaflad›¤› toplumda meydana gelen ve toplumu ilgilendiren ko-
nularda bilgi sahibi olmas› ile olanakl›d›r. Bas›n, olaylar› izleme, araflt›r-
ma, de¤erlendirme, yayma ve böylece kiflileri bilgilendirme, ö¤retme, ay-
d›nlatma ve yönlendirmede yetkili ve ayn› zamanda sorumludur. Bas›n›n
bu nedenle ayr› bir konumu bulunmaktad›r. Bunun içindir ki, bu tür da-
valar›n çözüme kavuflturulmas›nda ayr› ölçütlerin koflul olarak aranma-
s›, genel durumlardaki hukuka ayk›r›l›k teflkil eden eylemlerin de¤erlen-
dirilmesinden farkl› bir yöntemin izlenmesi gerekmektedir. Bas›n d›fl› bir
olaydaki davran›fl biçiminin hukuka ayk›r›l›k oluflturdu¤unun kabul edil-
di¤i durumlarda, bas›n yoluyla yap›lan bir yay›ndaki olay hukuka ayk›r›-
l›k oluflturmayabilir.

Ne var ki bas›n özgürlü¤ü s›n›rs›z olmay›p, yay›nlar›nda Anayasan›n
Temel Hak ve Özgürlükler bölümü ile Türk Medeni Kanunu'nun 24 ve 25.
maddesinde yer alan ve yine özel yasalarla güvence alt›na al›nm›fl bulu-
nan kiflilik haklar›na sald›r›da bulunulmamas› da yasal ve hukuki bir zo-
runluluktur.

Bas›n özgürlü¤ü ile kiflilik de¤erlerinin karfl› karfl›ya geldi¤i durum-
larda; hukuk düzeninin çat›flan iki de¤eri ayn› zamanda koruma alt›na
almas› düflünülemez. Bu iki de¤erden birinin di¤erine üstün tutulmas›
gerekti¤i, bunun sonucunda da, daha az üstün olan yarar›n daha çok üs-
tün tutulmas› gereken yarar karfl›s›nda o olayda ve o an için korumas›z
kalmas›n›n uygunlu¤u kabul edilecektir. Bunun için temel ölçüt kamu
yarar›d›r. Gerek yaz›l› ve gerekse görsel bas›n bu ifllevini yerine getirirken,
özellikle yay›n›n gerçek olmas›n›, kamu yarar› bulunmas›n›, toplumsal il-
ginin varl›¤›n›, konunun güncelli¤ini gözetmeli, haberi verirken özle biçim
aras›ndaki dengeyi de korumal›d›r. Yine bas›n, objektif s›n›rlar içinde kal-
mak suretiyle yay›n yapmal›d›r. O anda ve görünürde var olup da sonra-
dan gerçek olmad›¤› anlafl›lan olaylar›n yay›n›ndan da bas›n sorumlu tu-
tulmamal›d›r.

Dava konusu yay›nla o s›rada kamuoyu gündemini fazlaca meflgul
eden milletvekillerinin parti de¤ifltirmesi olay› ve kamuoyunda dile getiri-
len beyanlar ile yolsuzlukla mücadele vaadine ters uygulamalar›n eleflti-
rildi¤i, davac›n›n iktidar partisi olmas› nedeniyle siyasi kimli¤i gere¤i elefl-
tiriye aç›k olmas› gerekti¤i hususlar› birlikte de¤erlendirildi¤inde yay›n›n
görünürdeki gerçe¤e uygun oldu¤u sonucuna var›lmal›d›r. fiu durumda
hukuka ayk›r›l›k unsuru bulunmad›¤›ndan davan›n tümden reddi gere-
kirken k›smen kabulü usul ve yasaya ayk›r› olup karar›n bozulmas› ge-
rekmifltir.

SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da gösterilen nedenlerle BO-
ZULMASINA ve peflin al›nan harc›n istek halinde geri verilmesine
07.06.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.



Yarg›tay Kararlar› 341

YARGITAY 4. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/10317 K: 2007/8766 T: 27.6.2007

DAVA D‹LEKÇES‹NDE fiEK‹L KOfiULU • DAVACI ADRES‹N‹N
BULUNMAMASI DURUMU • DAVACI ADRES‹N‹N TAMAMLANMASI
‹Ç‹N DAVACIYA SÜRE VER‹LMES‹ GERE⁄‹ • DAVACI ADRES‹N‹N

VEKALETNAMEDE BULUNMASI
(HUMK m. 179/1, 187/7)

Özet: Dava dilekçesinde davac› adresi ya-
z›lmam›fl ise ilk itiraz yoluyla dava dilekçesi-
nin iptali istenebilir. Ancak, iptal karar›ndan
önce adres eksikli¤inin giderilmesi için davac›-
ya süre verilmemifl olmas› isabetli de¤ildir.

Davac› vekili taraf›ndan, daval› H. Afi vd. Aleyhine 19.04.2006 gü-
nünde verilen dilekçe ile yay›n yoluyla kiflilik haklar›na sald›r› nedeniyle
manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yap›lan yarg›lama sonun-
da; davac›n›n aç›k adresi bulunmad›¤›ndan HUMK’un 179. Madelerine
göre dava dilekçesinin iptaline dair verilen 1.06.2006 günlü karar›n Yar-
g›tayca incelenmesi davac› vekili taraf›ndan süresi içinde istenilmekle
temyiz dilekçesinin kabulüne karar veildikten sonra Tetkik Hakimi tara-
f›ndan haz›rlanan rapor ile dosya içerisindeki ka¤›tlar incelenerek gere¤i
görüflüldü.

Dava, bas›n yolu ile kiflilik haklar›na sald›r› nedeniyle manevi tazminat
iste¤ine iliflkindir. Daval› cevab›nda ileri sürülen ilk itiraz üzerine dava di-
lekçesinde davac›n›n adresinin bulunmamas› nedeniyle dava dilekçesinin
iptaline karar verilmifl ve karar davac› taraf›ndan temyiz edilmifltir.

HUMK’un 179/1 maddesi uyar›nca, dava dilekçesinde davac›n›n ad-
resinin yaz›l› olmas› gerekir. Ayn› Kanunun 187/7. Maddesine göre dava
dilekçesinde davac›n›n adresi yoksa daval› bunu ilk itiraz olarak ileri sü-
rerek dava dilekçesinin iptalini isteyebilir. Ancak bunun için önce dava-
c›ya dava dilekçesindeki adres noksanl›¤›n› gidermesi için süre verilmeli,
buna ra¤men giderilmez ise dava dilekçesinin iptaline karar verilmeldir.
Kald› ki, dava dilekçesi ekindeki vekaletname örne¤inde davac›n›n adre-
si de bulunmaktad›r. Bu duruma göre öncelikle davac›ya adres için be-
yanda bulunma imkan› verilerek bunun sonucuna göre bir karar verilme-
lidir. Yerel mahkemece bu yön üzerinde durulmadan ilk duruflmada ya-
z›l› flekilde karar verilmifl olmas› bozmay› gerektirmifltir.
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SONUÇ: Temyiz olunan karar›n, yukar›da gösterilen nedenle BOZUL-
MASINA ve peflin al›nan harc›n istek halinde geri verilmesine 27.06.2007
gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 4. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/13457 K: 2006/14596 T: 26.12.2006

ARAÇTA TEKN‹K KUSUR • ARACIN DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ • TÜKET‹C‹
MAHKEMES‹N‹N GÖREV‹

Özet: Dava, teknik servisin kusuru ne-
deniyle arac›n de¤ifltirilmesi istemine iliflkin
olup Tüketici Mahkemesince (görevsizlik ka-
rar›) verilmifltir.

4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hak-
k›ndaki Kanun 3/d maddesinde: ”Hizmet:
Bir ücret veya menfaat karfl›l›¤›nda yap›lan
mal sa¤lama d›fl›ndaki her türlü faaliyet”
fleklinde tan›mlanm›fl ve hizmetin de bu ka-
nun kapsam›nda kald›¤› belirtilmifl oldu¤un-
dan mahkemece iflin esas›n›n incelemesi ge-
rekir.

Davac› vekili taraf›ndan, daval› P. Otomotiv Pazarlama A.fi. aleyhine
28.6.2005 gününde verilen dilekçe ile ay›pl› mal›n de¤ifltirilmesinin isten-
mesi üzerine mahkemece yap›lan yarg›lama sonunda; mahkemenin gö-
revsizli¤ine dair verilen 6.4.2006 günlü karar›n Yarg›tayca incelenmesi
davac› vekili taraf›ndan süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin ka-
bulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi taraf›ndan haz›rlanan rapor
ile dosya içerisindeki ka¤›tlar incelenerek gere¤i görüflüldü.

Dava, teknik servisin kusuru sebebi ile arac›n de¤ifltirilmesi istemine
iliflkindir. Mahkemece, davan›n Tüketici Kanunu ile ilgili olmad›¤›ndan
bahisle, genel hükümler çerçevesinde davaya bak›lmas› gerekti¤i bildiri-
lerek görevsizlik karan verilmifl, hükmü davac› temyiz etmifltir.

Davac›, kaza sonras›nda yetkili servise b›rakt›¤› arac›n›n 30 ifl günü
içinde kendisine teslim edilmedi¤ini, bu sebeple servisin sorumlu oldu¤u-
nu, arac›n›n yenisi ile de¤ifltirilmesini talep etmifltir. 4077 say›l› Tüketi-
cinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunun 3/d maddesinde "Hizmet: Bir üc-
ret veya menfaat karfl›l›¤›nda yap›lan mal sa¤lama d›fl›ndaki her türlü fa-
aliyet" fleklinde tan›mlanm›fl ve hizmetin de bu kanun kapsam›nda kald›-
¤› belirtilmifltir. O halde mahkemece iflin esas›n›n incelenmesi gerekir.
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Yerel mahkemece bu yön üzerinde durulmadan yaz›l› flekilde genel mah-
kemelerin görevli oldu¤u fleklinde görevsizlik karar› verilmifl olmas› boz-
may› gerektirmifltir.

SONUÇ: Temyiz olunan karar›n gösterilen nedenle BOZULMASINA,
26.12.2006 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 4. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/7450 K: 2007/9433 T: 12.07.2007

• FARKLI GAZETEDE ÇIKAN HABERLERLE ‹LG‹L‹ AÇILAN
DAVALAR ‹Ç‹N DERDESTL‹K ‹T‹RAZININ YER‹NDE OLMADI⁄I 

• MANEV‹ G‹DER‹M • K‹fi‹L‹K HAKLARINA SALDIRI

Özet: Dava, davac› hakk›nda G Gazate-
sinin 1.2.2007 ve 5.2.2007 tarihli say›lar›n-
da yay›mlanan sözlerin kiflilik haklar›na sal-
d›r› niteli¤inde oldu¤u iddas›yla tazminat is-
temine iliflkindir. Olay; H. Gazetesinin
31.01.2007 tarihli say›s›nda ileri sürülen
kiflilik haklar›na sald›r› ile ilgisi
bulunmad›¤›ndan mahkemenin, derdestlik
nedeniyle red karar› vermesi do¤ru de¤ildir.

Davac› vekili taraf›ndan, daval› H. A.fi. ad›na AD aleyhine 16.02.2007
gününde verilen dilekçe ile bas›n yolu ile kiflilik haklar›na sald›r› nede-
niyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yap›lan yarg›lama
sonunda; derdestlik nedeniyle davan›n aç›lmam›fl say›lmas›na dair veri-
len 24.04.2007 günlü karar›n Yarg›tayca incelenmesi davac› vekili tara-
f›ndan süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar ve-
rildikten sonra tetkik hakimi taraf›ndan haz›rlanan rapor ile dosya içeri-
sindeki ka¤›tlar incelenerek gere¤i görüflüldü.

Dava, bas›n yolu ile kiflilik haklar›na sald›r› nedeniyle manevi tazmi-
nat istemine iliflkindir. Mahkemece derdestlik nedeniyle davan›n aç›lma-
m›fl say›lmas›na karar verilmifltir. Karar› davac› temyiz etmifltir.

Eldeki dava harçland›r›lm›fl ve 16.02.2007 hakim havalesini tafl›yan
dilekçe ile G. Gazetesi'nin 01.02.2007, 02.02.2007 ve 05.02.2007 tarihli
say›lar›nda yay›nlanan "Vatandafllardan Esat Canan'a tepki ya¤d›", "Esat
Canan Barzani gibi konufltu" ve "...at›n bu adamlar›" bafll›klar› ile yay›nla-
nan haberlerde davac›n›n kiflilik haklar›na sald›r›da bulunuldu¤u iddi-
as›yla aç›lm›flt›r. Mahkemenin derdestlik itiraz›n› esas ald›¤› dosyadaki



davan›n ise H. Gazetesi'nin 31.01.2007 tarihli say›s›ndaki "Sizin flehidiniz
kim Esat Bey" bafll›kl› yay›nla ilgili oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu nedenle
derdestlik itiraz›n›n kabulü do¤ru de¤ildir. Dava konusu edilen yay›nlar
farkl› gazetelerdeki haberlere dair olup derdestlikten söz edilemez. fiu du-
rumda, mahkemece iflin esas› incelenip sonucuna göre karar verilmelidir.

An›lan yön gözetilmeden verilen karar usul ve yasaya ayk›r› olup boz-
may› gerektirmifltir.

SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da gösterilen nedenlerle BO-
ZULMASINA ve peflin al›nan harc›n istek halinde geri verilmesine
12.07.2007 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 4. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/9062 K: 2007/10302 T: 17.09.2007

DAVACI ‹DAREN‹N DAVA YOLUNU SEÇME HAKKI
• SANAY‹ SUYU TAfiIMA ‹ZN‹NDEN DO⁄AN DAVANIN N‹TEL‹⁄‹

• GENEL HÜKÜMLERE GÖRE DAVA

Özet: Dava tarihinde yürürlükte bulu-
nan yer alt› suyunun sat›fl›, tafl›nmas›, tü-
ketilmesi ve denetlenmesi esaslar›n› belirle-
yen yönetmelikte tahsilat›n 6183 Say›l›
Yasa'ya göre yap›lmas› düzenlenmiflse de,
davac›n›n bu hukuki yolu tercih etmeyip
alaca¤›n› genel hükümlere göre dava konu-
su yapmas›na hukuki bir engel bulunma-
maktad›r. ‹flin esas›n›n incelenmesi gerekir-
ken, 6183 Say›l› Yasa'ya göre ifllem yap›lma-
m›fl olmas› ve ihtarnamelerin daval›ya tebli¤
edildi¤ine dair belgelerin dosyada bulunma-
d›¤› gerekçelerine dayanarak davan›n redde-
dilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r.

Davac› ‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü vekili taraf›ndan, daval› B. Tekstil Ltd.
fiti. vd. aleyhine 26.06.2001 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat
istenmesi üzerine mahkemece yap›lan yarg›lama sonunda; davan›n red-
dine dair verilen 05.12.2001 günlü karar›n Yarg›tay'ca incelenmesi dava-
c› vekili taraf›ndan süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulü-
ne karar verildikten sonra tetkik hakimi taraf›ndan haz›rlanan rapor ile
dosya içerisindeki ka¤›tlar incelenerek gere¤i görüflüldü.
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Dava, sanayi suyu tafl›ma izin belgesi al›nmas›ndan kaynaklanan pa-
ra cezas›n›n tahsiline iliflkindir. Mahkemece, dava reddedilmifl, kara da-
vac› temyiz etmifltir.

Dava tarihinde yürürlükte bulunan yer alt› suyunun sat›fl›, tafl›nma-
s›, tüketilmesi ve denetlenmesi esaslar›n› belirleyen yönetmelikte tahsila-
t›n 6183 Say›l› Yasa'ya göre yap›lmas› düzenlenmiflse de, davac›n›n bu
hukuki yolu tercih etmeyip alaca¤›n› genel hükümlere göre dava konusu
yapmas›na hukuki bir engel bulunmamaktad›r.

Di¤er yandan daval›ya yap›lan ihtarlara iliflkin ihtar yaz›lan, dosya içe-
risinde bulunmaktad›r. Bunlar›n tebligat parçalar› idareden istenebilir.

fiu durum karfl›s›nda, iflin esas›n›n incelenmesi gerekirken, 6183
Say›l› Yasa'ya göre ifllem yap›lmam›fl olmas› ve ihtarnamelerin daval›ya
tebli¤ edildi¤ine dair belgelerin dosyada bulunmad›¤› gerekçelerine daya-
narak davan›n reddedilmesi usul ve yasaya ayk›r› olup karar›n bozulma-
s› gerekmifltir.

SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da gösterilen nedenle BOZUL-
MASINA ve peflin al›nan harc›n istek halinde geri verilmesine 17.09.2007
gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 4. HUKUK DA‹RES‹
E: 206/11031 K: 2007/10862 T: 25.09.2007

TAZM‹NAT HUKUKU • YANGINDAN DO⁄AN MANEV‹ ZARAR
• MADD‹ VE MANEV‹ TAZM‹NAT

Özet: Yang›n an›nda evde bulunan da-
vac›n›n yaflad›¤› olaydan dolay› ruhen etki-
lendi¤inin kabulü kaç›n›lmazd›r. Böyle bir
olayda kiflilik haklar›n›n sald›r›ya u¤rad›¤›,
bu nedenle de “manevi tazminata” hak kaza-
n›ld›¤› sonucuna var›lmal›d›r.

Davac› vekili taraf›ndan, daval› TV vd.leri aleyhine 08.03.2002 gü-
nünde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine ya-
p›lan yarg›lama sonunda; Mahkemece davan›n k›smen kabulüne dair ve-
rilen 04.04.2006 günlü karar›n Yarg›tay'da duruflmal› olarak incelenme-
si daval›lar vekili, duruflmas›z olarak incelenmesi de davac›lar vekili ta-
raflar›ndan süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen
25.09.2007 duruflma günü için yap›lan tebligat üzerine temyiz eden da-
val›lar vekili ile karfl› taraftan davac›lar geldiler. Aç›k duruflmaya bafllan-
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d›. Süresinde oldu¤u anlafl›lan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar ve-
rildikten ve haz›r bulunanlar›n sözlü aç›klamalar› dinlendikten sonra ta-
raflara duruflman›n bitti¤i bildirildi. Dosyan›n görüflülmesine geçildi. Tet-
kik hakimi taraf›ndan haz›rlanan rapor ile dosya içerisindeki ka¤›tlar in-
celenerek gere¤i düflünüldü.

1- Dosyadaki yaz›lara, karar›n dayand›¤› kan›tlarla yasaya uygun ge-
rektirici nedenlere, özellikle delillerin de¤erlendirilmesinde bir isabetsizlik
görülmemesine göre daval›lar ile davac›lar AZ ve TA’n›n tüm temyiz itiraz-
lar› ile davac›lar MA ve ‹A’n›n afla¤›daki bendin kapsam› d›fl›nda kalan
temyiz itirazlar› reddedilmelidir.

2- Davac›lar MA ve ‹A’n›n di¤er temyiz itirazlar›na gelince;

Dava, yang›n nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine iliflkindir.
Mahkemece maddi tazminat isteminin k›smen kabulüne, manevi tazmi-
nat isteminin tümden reddine karar verilmifltir. Karar taraflarca temyiz
edilmifltir.

Daval›lara ait binada ç›k›fl nedeni bilinmeyen yang›n›n davac›lara ait
olup mesken olarak kullan›lan binaya sirayet etmesi neticesi ev ile için-
deki eflyalar yanm›fl ve hasar görmüfltür. 28.09.2001 tarihinde saat
22.00 civar›nda ç›kan yang›n esnas›nda davac›lardan MA ve ‹A evde bu-
lunmaktad›r. Davac›lar›n olay esnas›nda herhangi bir cismani zarara u¤-
rad›klar›na iliflkin iddia ve delil yoktur. Ancak yang›n an›nda evde bulun-
malar› ve olay› yaflamalar› karfl›s›nda ruhen etkilenmeleri kaç›n›lmazd›r.
Yang›n an›nda yaflanan korku ve pani¤in davac›lar›n ruh bütünlü¤ünü
bozaca¤› da aç›kt›r. Böyle bir olayda kiflinin kiflilik de¤erlerinde yarataca-
¤› olumsuz sonuçlar nedeniyle sald›r› oluflturaca¤› kabul edilmelidir.

Kiflilik haklar› hukuka ayk›r› olarak sald›r›ya u¤rayan kimse manevi
tazminata hükmedilmesini isteyebilece¤ine göre istemin davac›lar MA ve
‹A yönünden de tümden reddi aç›klanan olgular itibariyle do¤ru de¤ildir.
Aç›klanan nedenle bu davac›lar için uygun bir manevi tazminat takdir
edilmesi için karar›n bozulmas› gerekmifltir.

SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da (2) nolu bentte aç›klanan
nedenlerle davac›lar MA ve ‹A yarar›na BOZULMASINA, (1) nolu bentte
aç›klanan nedenlerle daval›lar ile davac›lar AZ ve TA’n›n tüm, davac›lar
MA ile ‹A’n›n di¤er temyiz itirazlar›n›n reddine ve temyiz eden davac›lar-
dan MA ve ‹A yarar›na takdir olunan 500,00 YTL duruflma avukatl›k üc-
retinin daval›lara yükletilmesine, davac›lar M ve ‹A’dan peflin al›nan har-
c›n istek halinde geri verilmesine 25.09.2007 gününde oybirli¤iyle karar
verildi.
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YARGITAY 5. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/7865 K: 2007/10377 T: 25.09.2007

KAMULAfiTIRMASIZ EL ATMA • ÖZEL PARSELASYON •
MAL‹KLER‹N HAKLARI

Özet: Özel parselasyon yoluyla fiili tak-
sim gerçeklefltirilmifl olan tafl›nmazda kamu-
laflt›rmas›z el atmayla yol geçirilmesi sonu-
cunda parsellerine el at›ld›¤›n› iddia eden da-
vac›ya, bu iddias›n› kan›tlamas› bak›m›ndaN
olanak verilmelidir.

Taraflar aras›ndaki kamulafll›rmas›z el at›lan tafl›nmaz bedelinin tah-
sili davas›n›n k›smen kabulüne dair verilen yukar›da tarih ve numarala-
r› yaz›l› hükmün Yarg›tay'ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilek-
çeler ile istenilmifl, davac› vekilince de duruflma isteminde bulunulmufl
olmakla duruflma için belirlenen 30.01.2007 günü temyiz eden daval›
idare vekili ile aleyhine temyiz eden davac› vekilinin yüzlerine karfl› du-
ruflmaya bafllanarak temyiz iflleminin süresinde oldu¤u görülüp, taraf ve-
killerinin sözlü aç›klamalar› dinlendikten sonra, dosyadaki belgeler oku-
nup ifl anlafl›ld›ktan sonra gere¤i görüflülüp düflünüldü.

KARAR
Mahkemece uyulan bozma karar› uyar›nca inceleme ve ifllem yap›la-

rak hüküm kurulmufl, verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmifltir.

Dosyada bulunan kan›t ve belgeler ile ayn› tafl›nmaz›n di¤er paydafl›
taraf›ndan Üsküdar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde aç›lan 2000/323
Esas say›l› dava dosyas›ndan; dava konusu tafl›nmazda fiili taksim yap›l-
d›¤›, F adas› olarak gösterilen bölümden daval› idarece yol geçirildi¤i an-
lafl›lm›flt›r. Davac›, bu parsellerden 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 ve 13 par-
sel say›l› tafl›nmazlar›n kendisine ait oldu¤unu iddia etmiflse de; bu hu-
sus net de¤ildir. Davac›ya bu iddias›n› ispat etmesi için delil (tan›k, bel-
ge, vs.) bildirmek üzere süre tan›nmas›, davac›n›n bildirdi¤i bu delillerin
mahallinde yap›lacak keflifte kuflkuya yer b›rakmayacak flekilde de¤er-
lendirilmesi ve bu delillerin dava konusu tafl›nmaza ait tapu kay›t örne¤i
tüm tedavülleriyle birlikte getirtilerek denetlenmesi gerekti¤i düflünülme-
den, eksik inceleme ile yaz›l› flekilde hüküm kurulmas›, do¤ru görülme-
mifltir.
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Taraf vekillerinin temyiz itirazlar› yerinde oldu¤undan hükmün aç›k-
lanan nedenlerle HUMK’un 428. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, pe-
flin al›nan temyiz harc›n›n istenildi¤inde ödeyene geri verilmesine,
25.09.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 5. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/13277 K: 2007/932 T: 05.02.2007

KAMULAfiTIRMASIZ EL ATMA • TAfiINMAZ BEDEL‹N‹N ÖDENMES‹
‹STEM‹ • DE⁄ER TESP‹T‹NDE ‹ZLENECEK YÖNTEM • ÖZEL AMACI

OLMAYAN EMSAL SATIfiLARIN KANIT DE⁄ER‹

Özet: Dava, kamulaflt›rmas›z elat›lan ta-
fl›nmaz bedelinin istemine iliflkin olup, bilirki-
fli incelemesinde 2942 say›l› Kamulaflt›rma
Kanunu’nun 11/1-g maddesi gere¤ince (ar-
salara de¤erlenme gününden önceki özel
amac› olmayan emsal sat›fllara göre de¤er
biçilmesi) gerekirken, biri (limited flirkete ya-
p›lan), di¤eri de (petrol al›m sat›m› ile ifltigal
eden anonim flikete yap›lan) ticari nitelikli ve
özel amaçl› sat›fla, dayan›lmas› kanuna ay-
k›r›d›r.

Taraflar aras›ndaki kamulaflt›rmas›z el at›lan tafl›nmaz bedelinin tah-
sili davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda: Davan›n kabulüne da-
ir verilen yukar›da gün ve say›lar› yaz›l› hükmün Yarg›tay'ca incelenmesi
daval› idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmifl olmakla, dosya-
daki belgeler okunup ifl anlafl›ld›ktan sonra gere¤i görüflülüp düflünüldü: 

KARAR

Dava, kamulaflt›rmas›z elat›lan tafl›nmaz bedelinin istemine iliflkin-
dir.

Mahkemece davan›n kabulüne karar verilmifl, hüküm daval› idare
vekilince temyiz edilmifltir.

Mahkemece bilirkifli incelemesi yapt›r›lm›flt›r. Al›nan rapor geçersiz-
dir. fiöyle ki;

Arsa niteli¤indeki tafl›nmaza 2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanunu
11/1-g maddesi gere¤ince arsalara de¤erlendirme gününden önceki özel
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amac› olmayan emsal sat›fllara göre de¤er biçilir. Bilirkifli kurulunca em-
sal olarak al›nan limited flirkete yap›lan sat›fl, bir di¤eri ise petrol al›m sa-
t›m› ile ifltigal eden anonim flirkete yap›lan sat›flt›r. Madde metni gere¤i
bu sat›fllar ticari nitelikli özel amaçl› olmalan nedeniyle, emsal kabul edil-
meyerek, taraflara yeniden emsal bildirmesi için imkan verilip gerekirse
resen emsaller de celp edilerek keflif yap›lmas› gerekirken, emsal al›nma-
s› mümkün olmayan tafl›nmazlara göre tafl›nmaza de¤er biçilmesi ve ge-
çersiz rapora göre hüküm kurulmas›, do¤ru görülmemifltir.

Daval› idare vekilinin temyiz itirazlar› yerinde oldu¤undan hükmün
aç›klanan nedenlerle HUMK’un 428. maddesi gere¤ince BOZULMASINA,
peflin al›nan temyiz harc›n›n istenildi¤inde ödeyene geri verilmesine
05.02.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 5. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/8836 K: 2007/10572 T: 1.10.2007

KAMULAfiTIRMASIZ ELATMA • ECR‹M‹S‹L TALEB‹ 
• DE⁄ER TESP‹T‹NDE ‹ZLENECEK YÖNTEM

Özet: Dava, kamulaflt›rmas›z el atman›n
önlenmesi, kal ve ecrimisil tazminat› istemine
iliflkin olup; tafl›nmaza idarenin hangi tarihte
fiilen el att›¤› belirlenerek sonucuna göre ec-
rimisile hükmedilmesi ve tafl›nmaz›n bulun-
du¤u yöredeki di¤er arsalar›n kiraya verilip
verilmedikleri, veriliyorlar ise nas›l ve ne fle-
kilde kiraland›klar›, mevcut ise emsal kira
akitleri konusunda taraflardan delilleri soru-
lan bu konuda bilirkifli kat›l›m›yla keflif yap›-
larak sonucuna göre ecrimisile hükmedilmesi
gerekir.

Taraflar aras›ndaki kamulaflt›rmas›z el atman›n önlenmesi, kal ve ec-
rimisil tazminat› davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda: Davan›n
kabulüne dair verilen yukar›da gün ve say›lar› yaz›l› hükmün Yarg›tay'ca
incelenmesi daval› idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmifl ol-
makla, dosyadaki belgeler okunup ifl anlafl›ld›ktan sonra gere¤i görüflü-
lüp düflünüldü:
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KARAR
Dava, kamulaflt›rmas›z elatman›n önlenmesi, kal ve ecrimisil tazmi-

nat› istemine iliflkindir.

Mahkemece davan›n kabulüne karar verilmifl, hüküm daval› idare
vekilince temyiz edilmifltir.

Dava konusu tafl›nmaza daval› idarenin kamulaflt›rmas›z el att›¤›
mahallinde yap›lan keflif sonucu alman bilirkifli raporu ve tekmil dosya
münderecat›ndan anlafl›lm›flt›r. Ancak;

1-Tafl›nmaza idarenin hangi tarihte fiilen el att›¤› belirlenerek sonu-
cuna göre; ecrimisile hükmedilmesi gerekti¤inin düflünülmemesi,

2-Dava konusu tafl›nmaz›n bulundu¤u mevkideki di¤er arsalar›n ki-
raya verilip verilmedikleri, veriliyor iseler nas›l ve ne flekilde kiraland›kla-
r›, mevcut ise emsal kira akitleri konusunda taraflardan delilleri sorulup,
bu konuda bilirkifli kat›l›m› ile keflif yap›larak belirlenecek el atma günü
de nazara al›narak, al›nacak bilirkifli raporu do¤rultusunda hüküm kur-
mak gerekirken, varsay›ma dayan›larak yap›lan hesaplama sonucu ecri-
misile hükmedilmesi, do¤ru görülmemifltir.

Daval› idare vekilinin temyiz itirazlar› yerinde oldu¤undan hükmün
aç›klanan nedenlerle HUMK’un 428. maddesi gere¤ince BOZULMASINA,
peflin al›nan temyiz harc›n›n istenildi¤inde ödeyene geri verilmesine,
01.10.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.



YARGITAY
6. HUKUK DA‹RES‹
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YARGITAY 6. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007

‹CRA TAK‹B‹NE VEK‹L TARAFINDAN YAPILAN ‹T‹RAZ SONUCU ‹C-
RA MAHKEMES‹NDE VEK‹LE TEBL‹GAT GERE⁄‹ • TARAF TEfiK‹L‹

Özet: ‹cra kovuflturmas›na karfl› itiraz
borçlu vekili taraf›ndan yap›ld›¤›na göre, ‹cra
Mahkemesince tebligat›n Tebligat Kanu-
nu’nun 11. maddesi hükmü uyar›nca vekile
gönderilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden
borçlu asile tebligat yap›larak hüküm kur-
mak do¤ru olmad›¤›ndan bozulmas› gerekir.

‹cra mahkemesince verilmifl bulunan yukar›da tarih ve numaras› ya-
z›l› karar daval› taraf›ndan süresi içinde temyiz edilmifl olmakla dosyada-
ki bütün ka¤›tlar okunup gere¤i görüflülüp düflünüldü.

Davac› taraf›ndan daval› borçlu aleyhine kira alaca¤› ve tahliye istem-
li olarak bafllat›lan icra takibine daval› borçlu vekilinin vaki itiraz› üzeri-
ne davac› icra mahkemesinden itiraz›n kald›r›lmas› ve tahliye isteminde
bulunmufl mahkemece itiraz›n kald›r›lmas›na, tahliyeye karar verilmifl,
karar borçlu vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

Daval› ad›na icra müdürlü¤üne itiraz, borçlu vekili taraf›ndan yap›l-
m›fl, icra dosyas›nda da daval› vekili oldu¤una dair vekaletnamesinin bu-
lundu¤u görülmüfltür. Mahkemece duruflma gün ve saatini bildirir tebli-
gat daval› asile yap›lm›flt›r. Tebligat Kanununun 11. maddesine göre ve-
kille takip edilen ifllerde tebligat vekile yap›l›r. Duruflma gün ve saatini
bildirir tebligat›n da vekile tebli¤i gerekir. Borçlu asile tebligat yap›lmas›
taraf teflkilinin tamamland›¤› sonucunu do¤urmaz. Borçlu vekiline du-
ruflma gününü bildirir tebligat yap›ld›ktan sonra, iflin esas› hakk›nda ka-
rar verilmesi gerekirken bu yön gözetilmeden karar verilmesi do¤ru de¤il-
dir.

Karar bu nedenle bozulmal›d›r.

SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle karar›n BOZULMASINA, boz-
ma nedenine göre sair hususlar›n incelenmesine flimdilik yer olmad›¤›na
ve istek halinde peflin al›nan temyiz harc›n›n temyiz edene iadesine
24.9.2007 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 6. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/7924 K: 2007/10101 T: 01.10.2007

K‹RA HUKUKU • ZARARIN TESP‹T‹
•TESP‹T RAPORUNUN TEBL‹⁄ ED‹LMEM‹fi OLMASI DURUMU

Özet: Dava, kiralanan› boflaltan kirac›-
n›n kiralanana verdi¤i zarar›n tazminine ilifl-
kin olup; mahkemece, davadan önce Sulh
Mahkemesince yap›lan tespit raporuna da-
yan›larak karar verilmiflse de, o rapor dava-
l›ya tebli¤ edilmedi¤i gibi yarg›lama s›ras›n-
da itiraz ve yeniden inceleme isteminde bu-
lundu¤undan dosya üzerinde gerekti¤inde
kiralananda keflif yap›larak sonucuna göre
karar verilmesi gerekir.

Mahalli mahkemesinden verilmifl bulunan yukar›da tarih ve numara-
s› yaz›l› alacak davas›na dair karar daval› taraf›ndan süresi içinde temyiz
edilmifl olmakla dosyadaki bütün ka¤›tlar okunup gere¤i görüflülüp dü-
flünüldü.

Dava, 11.137.74. YTL maddi tazminat›n daval›dan tahsiline iliflkin-
dir. Mahkemece 7.413,87 YTL hor kullanma bedelinin daval›dan tahsili-
ne karar verilmifl, hüküm daval› taraf›ndan temyiz edilmifltir.

Davac›, 14.9.2005 tarihli delil tespiti sonucunda düzenlenen bilirkifli
rapor içeri¤ine göre belirlenen 7.413.87,00 YTL kiralanana yap›lan hasar
bedelinin, daval›dan tahsilini istemifltir. Davaya dayanak yap›lan bu rapo-
run, Bak›rköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin tespit dosyas›nda daval› ta-
rafa tebli¤ edilmedi¤i anlafl›lmaktad›r. Ancak yap›lan yarg›lama s›ras›nda
daval›n›n vermifl oldu¤u 18.4.2006 tarihli dilekçesinde, dosya içerisine gi-
ren bilirkifli raporunu kabul etmedi¤ini beyanla rapora karfl› itirazlar›n›
bildirerek yeniden keflif ve bilirkifli incelemesi talebinde bulunmufltur.

Davac›n›n baflvurusu üzerine yap›lan ve tek yanl› düzenlenen delil
tespit raporuna göre hüküm kurulamaz. Mahkemece yap›lacak ifl daval›-
n›n da itirazlar›n›n de¤erlendirilmesi amac›yla uzman bilirkifliler arac›l›-
¤›yla dosya üzerinde, gerekti¤inde kiralananda keflif yap›larak, inceleme
yapt›r›lmas› ve hüküm kurmaya elveriflli rapor al›narak bir karar verilme-
si gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulmas› do¤ru olmad›¤›ndan
karar›n bozulmas› gerekmifltir.

SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle temyiz itirazlar›n›n kabulü ile
HUMK’un 428. maddesi uyar›nca hükmün BOZULMASINA, istek halin-
de peflin al›nan temyiz harc›n›n temyiz edene iadesine, 1.10.2007 tarihin-
de oybirli¤iyle karar gerildi.
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YARGITAY 6. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/9539 K: 2007/10691 T: 15.10.2007

TAHL‹YE DAVASI • B‹RDEN FAZLA SEBEBE DAYANILARAK
AÇILAN DAVA

Özet: Davac› kiralayan, (tahliye taahhü-
dü) ve (mesken ihtiyac›) sebeplerine dayana-
rak tahliye isteminde bulunmufl olup mahke-
me tahliye taahhüdü sebebine dayanan da-
vay› (kiralayan taraf›ndan aç›lmamas› sebe-
biyle) reddetmifltir. ‹htiyaç sebebiyle a›lan
dava hak›nda olumlu veya olumsuz karar ve-
rilmedi¤inden hükmün bozulmas› gerekir.

Mahalli mahkemesinden verilmifl bulunan yukar›da tarih ve numara-
s› yaz›l› tahliye davas›na dair karar davac› taraf›ndan süresi içinde tem-
yiz edilmifl olmakla dosyadaki bütün ka¤›tlar okunup gere¤i görüflülüp
düflünüldü.

Dava, yaz›l› taahhüt ve mesken ihtiyac› sebepleriyle kiralanan›n tah-
liyesine iliflkindir. Mahkemece, yaz›l› taahhüt sebebiyle aç›lan davan›n ki-
ralayan taraf›ndan aç›lmamas› sebebiyle davan›n reddine karar verilmifl,
hüküm davac› vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

1-Dosya kapsam›na, toplanan delillere, hükmün dayand›¤› gerekçe-
lere göre davac›n›n yaz›l› taahhüt sebebiyle davan›n reddine iliflkin hük-
me yönelik temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.

2-Davac› vekilinin konut ihtiyac› sebebiyle aç›lan davaya yönelik tem-
yiz itirazlar›na gelince;

Davac› dava dilekçesinde, halen kirac› olarak oturdu¤undan bahisle,
dava konusu kiralanana ihtiyac› oldu¤unu da bildirerek, kiralanan›n tah-
liyesini istemifltir. Kiralayan birden fazla sebebe dayanarak tahliye iste-
minde bulunabilir. Mahkemece ihtiyaç iddias›na dayal› tahliye istemi ko-
nusunda olumlu, olumsuz bir karar verilmedi¤inden, hükmün bu neden-
le bozulmas› gerekmifltir.

SONUÇ: Yukar›da 1. bentte yaz›l› nedenle yaz›l› taahhüt sebebiyle
aç›lan tahliye davas›na iliflkin hükmün ONANMASINA, 2. bentte yaz›l›
nedenle ihtiyaç sebebiyle aç›lan davaya iliflkin olan hükmün BOZULMA-
SINA, onanan k›s›m için temyiz harc› peflin al›nd›¤›ndan baflkaca harç
al›nmas›na mahal olmad›¤›na, 15.10.2007 tarihinde oybirli¤iyle karar ve-
rildi.
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YARGITAY 6. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/9388 K: 2007/11158 T: 25.10.2007

K‹RACININ ‹CRA TAK‹B‹NE ‹T‹RAZI • SÖZLEfiMEYE ‹T‹RAZ
OLMAMASI DURUMU • K‹RA ‹L‹fiK‹S‹N‹N KABULÜ

Özet: Kira iliflkisine dayan›larak baflla-
t›lm›fl olan icra takibine borç miktar› bak›m›n-
dan itiraz eden, kira sözleflmesine itiraz› bu-
lunmayan kirac›n›n bu davran›fl› karfl›s›nda;
taraflar aras›nda kira iliflkisinin varoldu¤u
kabul edilerek uyuflmazl›¤›n esas› incelen-
melidir.

‹cra mahkemesince verilmifl bulunan yukar›da tarih ve numaras› ya-
z›l› karar davac› taraf›ndan süresi içinde temyiz edilmifl olmakla dosyada-
ki bütün ka¤›tlar okunup gere¤i görüflülüp düflünüldü.

Davac› alacakl› taraf›ndan daval› borçlu aleyhine kira alaca¤›n›n tah-
sili amac›yla tahliye istekli olarak bafllat›lm›fl olan icra takibine vaki iti-
raz üzerine, davac› alacakl›, icra mahkemesinden itiraz›n kald›r›lmas›n›,
kiralanan›n tahliyesini istemifltir. Mahkemece, sözleflmeye itiraz edildi-
¤inden ve konunun yarg›lamay› gerektirdi¤inden bahisle istemin reddine
karar verilmifl, karar davac› alacakl› taraf›ndan temyiz edilmifltir.

Davac› alacakl›n›n 07.07.2007 tarihinde sözlü kira iliflkisine dayana-
rak bafllatm›fl oldu¤u icra takibine, daval› borçlu süresi içinde yapt›¤› iti-
raz›nda kira iliflkisine karfl› ç›kmam›fl, ayl›k kiran›n 180 YTL oldu¤unu
kabul etmifl ve kabul edilen kira alaca¤›n›n 220 YTL’sini elden ödedi¤ini,
bakiye 1760 YTL borcu bulundu¤unu bildirmifltir. Daval› borçlu, kira ilifl-
kisine karfl› ç›kmad›¤›na, yaln›zca kira miktar›na itiraz etti¤ine, bu ba¤-
lamda ayl›k kiran›n 180 YTL oldu¤unu ve buna göre kira borcu bulundu-
¤unu kabul etti¤ine göre mahkemece iflin esas› incelenip sonucuna göre
karar verilmesi gerekirken yaz›l› gerekçe ile davan›n reddine karar veril-
mesi do¤ru de¤ildir.

Karar bu nedenle bozulmal›d›r.

SONUÇ: Karar›n yukar›da aç›klanan nedenle BOZULMASINA, istek
halinde peflin al›nan temyiz harc›n›n temyiz edene iadesine, 25.10.2007
tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.



YARGITAY
8. HUKUK DA‹RES‹
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YARGITAY 8. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/5808 K: 2007/6383 T: 13.11.2007

H‹SSEL‹ PARSEL SATIfiLARI • KAMU DÜZEN‹ 
• MUVAZAALI DAVA • KANUNA KARfiI H‹LE • KAMU DÜZEN‹N‹

‹LG‹LEND‹REN KONULARDA DAVALININ DAVAYI KABUL
ETMES‹N‹N HUKUKSAL SONUCU

(‹mar K m 18/son,  HUMK M 76)

Özet: ‹mar plan› olmayan yerlerde yap›-
laflma amac›na yönelik olarak arsa ve par-
sellerin hisselere ayr›larak sat›fl› veya sat›fl
vaadi yasaklanm›flt›r. Buradaki amaç, hisse-
li parseller oluflturarak düzensiz flehirleflme
ve gecekondulaflma sonucunun engellenme-
sidir. Kamu düzeni gere¤ince sat›fl›n yasak-
land›¤› bir konuda daval›n›n davay› kabul et-
mesi hukuki sonuç do¤urmaz.

KARAR

Taraflar aras›nda görülen tapu iptali ve tescil davas›n›n yap›lan yar-
g›lamas› sonunda, davan›n kabulüne iliflkin 22.2.2007 gün ve 2007/08-
109 esas ve karar say›l› temyiz edilmeksizin kesinleflen hükmün Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n 19.9.2007 gün ve 2007/13609 say›l› tebli¤-
namesi ile HUMK’un 427/6. maddesi uyar›nca kanun yarar›na bozulma-
s› istenilmifl olmakla, dosya ve içerisindeki tüm belgeler incelendi, gere¤i
düflünüldü:

Davac› Elbistan ‹lçesi, Do¤an köyünde bulunan 95 parsel say›l› ta-
fl›nmaz›n 500 m2'lik bölümünü daval›dan haricen sat›n ve devrald›¤›n›
bildirerek, daval› üzerindeki tapu kayd›n›n k›smen iptali ile ad›na tapuya
tesciline karar verilmesini istemifltir.

Mahkemece, daval›n›n davay› kabul etti¤i gerekçesiyle, 2056 m2 yü-
zölçümündeki tafl›nmaz›n 500 m2'lik bölümüne iliflkin tapu kayd›n›n ip-
tali ile davac› ad›na tapuya tesciline karar verilmifl, hüküm temyiz edil-
meksizin kesinleflmifltir.
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2056 m2 yüzölçümündeki dava konusu tafl›nmaz, Elbistan ilçesi, Do-
¤an Köyü Köyiçi mevkiindeki daval› ad›na tapuda kay›tl› ve imar plan› d›-
fl›nda bulunan bir yerdir. Davac› yap›laflma amac›yla tapulu tafl›nmazdan
haricen pay sat›n ald›¤›ndan uyuflmazl›¤›n çözümünde 3194 say›l› ‹mar
Kanununun 18. maddesinin gözönünde tutulmas› gerekir. An›lan mad-
denin son f›kras›, "....veraset yolu ile intikal eden, bu kanun hükümlerine
göre fluyuland›r›lan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulamas›, tar›m ve hayvanc›-
l›k, turizm, sanayi ve depolama amac› için yap›lan hisselendirmeler ile ceb-
ri icra yolu ile sat›lanlar hariç, imar plan› olmayan yerlerde her türlü yap›-
laflma amac›yla arsa ve parselleri ay›racak özel parselasyon planlar›, sa-
t›fl vaadi sözleflmeleri yap›lamaz" hükmünü içermektedir. Aç›klanan Ka-
nun hükmüne göre, imar plan› olmayan yerlerde yap›laflma amac›na yö-
nelik olarak arsa ve parsellerin hisselere ayr›larak sat›fl› ve sat›fl vaadi ya-
saklanm›flt›r. Zira bu tür sat›fllarla oluflan hisseli parseller düzensiz fle-
hirleflme ve gecekondulaflma sonucunu do¤urmaktad›r.

Kamu düzeni gere¤ince sat›fl›n yasakland›¤› bir konuda daval›n›n da-
vay› kabul beyan› hukuken geçerli bir sonuç do¤urmaz. Mahkemece ‹mar
Kanununun 18/son maddesi gere¤ince inceleme yap›larak sat›fl›n kanu-
nen yasaklanan nitelikte olup olmad›¤›n›n HUMK’un 76. maddesi gere-
¤ince resen araflt›r›lmas› ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken
daval›n›n kabul beyan›na de¤er verilerek kurulan hüküm usul ve kanu-
na ayk›r› oldu¤undan bozulmas›na karar vermek gerekmifltir.

SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle Yarg›tay Cumhuriyet Baflsav-
c›l›¤›n›n temyiz itirazlar›n›n kabulü ile HUMK’un 427/6 maddesi gere¤in-
ce Elbistan Sulh Hukuk Mahkemesinin 22.2.2007 gün ve 2007/08-109
esas ve karar say›l› hükmünün hukuki sonuçlar› sakl› kalmak üzere ka-
nun yarar›na BOZULMASINA, bozma karar›n›n bir örne¤i ile Resmî Ga-
zete'de yay›nlanmak üzere dosyan›n Adalet Bakanl›¤›na gönderilmesine
13.11.2007 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.



YARGITAY
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YARGITAY 9. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/14538 K: 2006/33648 T: 21.12.2006

‹fi HUKUKU • H‹ZMET SÜRES‹ • ÜCRET‹N M‹KTARI 
• H‹ZMET TESP‹T‹ DAVASINDA SAPTANAN OLGULAR

• TARAF TEfiK‹L‹

Özet: ‹flçilik haklar› hesaplan›rken; ke-
sinleflmifl olan hizmet tespiti davas›nda sap-
tanan hizmet süresi ve ücret miktar› esas
al›nmal›d›r.

Davac›, ihbar ve k›dem tazminat› ile ücret alaca¤›n›n ödetilmesine ka-
rar verilmesini istemifltir.

Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.

Hüküm süresi içinde davac› avukat› taraf›ndan temyiz edilmifl ol-
makla dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü

YARGITAY KARARI

1. Daval› flirketin yarg›lama s›ras›nda iflas›na karar verildi¤i anlafl›l-
maktad›r.

Tasfiye memurunun de¤ifltirildi¤i ve mahkemece atanmas›na iliflkin
Asliye Ticaret Mahkemesi kesinleflmeyen tasfiye memurunun ad›na karar
bafll›¤›nda yer verildi¤i görülmüfltür. Bu hali ile ‹cra ‹flas Yasas› hüküm-
lerine göre davada taraf teflkili sa¤lanmad›¤› anlafl›ld›¤›ndan öncelikle
usulüne uygun taraf teflkili sa¤lanmal›d›r.

2. Kabule göre ise, kesinleflen hizmet tespiti dosyas›na davac›n›n hiz-
met süresi yönünden itibar edilmifltir. Ayn› dosyada davac›n›n ald›¤› üc-
ret miktar› da belirlenmifltir. Ücret miktar› yönünden an›lan karara itibar
edilmesi gerekirken daval› bordrosuna göre hüküm kurulmas› hatal›d›r.

SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten BOZULMA-
SINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine,
21.12.2006 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 9. HUKUK DA‹RES‹
E: 2004/21119 K: 2005/12926 T: 11.04.2005

‹fi HUKUKU • PR‹ME HAK KAZANMA • DÜZENL‹ ÖDEMELER 
• BAfiARI PR‹M‹ •KISTELYEVM HESABI

Özet: Davac› iflçiye iflyerinden ayr›ld›¤›
tarihten geriye do¤ru olan dönemlerde “bafla-
r› primi” ad› alt›nda düzenli ödemeler yap›ld›-
¤› ve bu durumun iflyeri uygulamas› haline
geldi¤i anlafl›ld›¤›ndan; son çal›flma dönemi
içinde prime hak kazan›laca¤› sonucuna va-
r›lmal›d›r.

Davac›, k›dem tazminat›n›n ödetilmesine karar verilmesini istemifltir.

Yerel mahkeme, davay› reddetmifltir.

Hüküm süresi içinde davac› avukat› taraf›ndan temyiz edilmifl ol-
makla dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü:

YARGITAY KARARI
1. Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤› kanuni

gerektirici sebeplere göre, davac›n›n afla¤›daki bendin kapsam› d›fl›nda
kalan temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.

2. Davac›ya iflyerinden ayr›lma tarihinden geriye do¤ru 1990-1999
y›llar› itibariyle baflar› primi ad› alt›nda düzenli ödemeler yap›ld›¤› bu du-
rumun iflyeri uygulamas› haline geldi¤i anlafl›lmaktad›r. Buna göre dava-
c›ya son dönem 1.1.1999-31.10.1999 tarihleri aras› için k›stelyevm usu-
lü dava konusu baflar› primi ödenmesi gerekir. Davac›n›n bu yöndeki ta-
lebinin reddi hatal› olup bozmas› gerekmifltir.

SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten BOZULMA-
SINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine,
11.4.2005 gününde oybirli¤i ile karar verildi.



YARGITAY 9. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/27253 K: 2007/14807 T: 10.05.2007

‹fi HUKUKU • ‹fiÇ‹N‹N PR‹M ALACA⁄I • PR‹M ALACA⁄ININ
VARLI⁄INI ARAfiTIRMA YÖNTEM‹

Özet: Tan›k anlat›m›ndan iflçinin prim
ödemesine hak kazand›¤› anlafl›lmakla bera-
ber primin ödeme flekli ve miktar› konusunda
kesin bir aç›kl›k bulunmad›¤›ndan; tan›klar
tekrar ça¤›r›larak bilgilerine baflvurulmak ve
ilgili meslek kurulufllar›ndan bilgi al›narak
sonuca gidilmesi gerekmektedir.

Davac›, k›dem, ihbar tazminat›, fazla çal›flma ücreti, ücret fark›, prim
alaca¤› ile ücret alaca¤›n›n ödetilmesine karar verilmesini istemifltir.

Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlar›nca temyiz edilmifl olmakla
dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü

YARGITAY KARARI

1. Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤› kanuni
gerektirici sebeplere göre, taraflar›n afla¤›daki bendlerin kapsam› d›fl›nda
kalan temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.

2. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davac›n›n iflyerinde 30.7.2001-
1.8.2002 aras›nda daval› flirket nezdinde çal›flt›¤› anlafl›lmaktad›r. Di¤er
daval›, Mustafa’n›n iflveren s›fat› bulunmamaktad›r. Bu durumda daval›
Mustafa hakk›ndaki davan›n husumet yönünden reddi gerekmektedir.

3. ‹flveren flirket davac›n›n ifl sözleflmesini haks›z feshetmifl bulundu-
¤undan ihbar tazminat› ödemekle yükümlüdür. Söz konusu flirket hak-
k›nda ihbar tazminat› talebinin reddi hatal›d›r.

4. Taraflar aras›ndaki prim alaca¤›na ve bunun ödeme flekline iliflkin
düzenlenmifl yaz›l› bir sözleflme bulunmamaktad›r. Dinlenen tan›klar ise
prim ödemesi hakk›nda mahkemeye ayr›nt›l› bir anlat›m› bulunmamak-
tad›r. Bu durumda davac› iflçinin prim ödemesine hak kazand›¤› anlafl›l-
makla beraber primin ödeme flekli ve miktar› konusunda kesin bir aç›k-
l›k bulunmad›¤›ndan tan›klar›n bu konuda yeniden ça¤r›larak bilgilerine
baflvurulmas› ilgili meslek kurulufllar›ndan bu konuda araflt›rma yap›la-
rak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yaz›l› flekilde karar ve-
rilmesi hatal›d›r.
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SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten BOZULMA-
SINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine,
10.5.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/1650 K: 2007/27183 T: 19.09.2007

‹fi HUKUKU • ‹fiVEREN‹N TEHD‹T VE HAKARET‹ • HAKLI FES‹H

Özet: ‹flverenin tehdit ve hakaretleri kar-
fl›s›nda iflyerinden ayr›lan iflçinin hizmet ak-
dini hakl› olarak feshetti¤i, buna göre k›dem
tazminat›na hak kazand›¤› sonucuna var›l-
mal›d›r. Ancak bu durumda hizmet akdi iflçi
taraf›ndan feshedildi¤inden ihbar tazminat›
hakk› do¤maz.

Davac›, ihbar ve k›dem tazminat› ile izin ücretinin ödetilmesine karar
verilmesini istemifltir.

Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na al›nm›flt›r. Hüküm süre-
si içinde daval›lar avukat› taraf›ndan temyiz edilmifl olmakla dosya ince-
lendi, gere¤i konuflulup düflünüldü:

YARGITAY KARARI

1- Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤› kanuni
gerektirici sebeplere göre, daval›lar›n afla¤›daki bentlerin kapsam› d›fl›n-
da kalan temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.

2- Daval› ›slah talebine karfl› süresinde zamanafl›m› definde bulun-
du¤u halde bu hususun fazla çal›flma ücreti alaca¤› yönünden dikkate
al›nmamas› hatal›d›r.

3- Mahkemece ihbar tazminat› ve di¤er iflçilik alacaklar›na uygulana-
cak faiz bafllang›ç tarihinin dava tarihi olan 16.9.2003 olmas› gerekirken
19.6.2003 olarak belirlenmesi de do¤ru de¤ildir.

4- Davac› ceza davas›nda vermifl oldu¤u ifadesinde u¤rad›¤› tehdit,
hakaretler nedeniyle ifle kendisinin gitmemeye bafllad›¤›n› belirtti¤i ve bu
husus davac› tan›k beyanlar› ile de do¤ruland›¤› halde iflçinin hakl› ne-
denle feshi nedeniyle ihbar tazminat›n›n reddi gerekirken yaz›l› flekilde
karar verilmesi hatal› olup bozmay› gerektirmifltir.
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SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten BOZULMA-
SINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine,
19.9.2007 gününde oybirli¤i ile karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/32880 K: 2007/27598 T: 20.09.2007

‹fi HUKUKU • ‹fiÇ‹N‹N PR‹M ALACA⁄I 
• PR‹M TUTARININ SAPTANMASI

Özet: Prim alaca¤› talep eden iflçi ile ay-
n› düzeyde bulunan ve prim alan iflçinin ve-
rece¤i bilgiye dayan›larak davac›n›n hak ka-
zand›¤› prim tutar› belirlenmelidir.

Davac›, ihbar, k›dem tazminat› ile prim alaca¤›n›n ödetilmesine karar
verilmesini istemifltir.

Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.

Hüküm süresi içinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmifl olmak-
la dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü

YARGITAY KARARI
Davac› ile ayn› durumda olan ve primleri yurtd›fl› yönetimce belirle-

nen yarg›lama s›ras›nda tan›k olarak dinlenmifl ancak, dava konusu dö-
nemde kendisine ne kadar prim ödendi¤i sorulmam›flt›r. Ad› geçen tan›k
tekrar celbedilerek bu husus sorulmal›, ifadesi bir de¤erlendirmeye tabi
tutularak sonuca gidilmelidir.

SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten BOZULMA-
SINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine,
20.9.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 9. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/557 K: 2007/26425 T: 17.09.2007

‹fi HUKUKU •‹fiÇ‹N‹N ÜCRET‹N‹N ÖDENMEMES‹ 
• HAKLI FES‹HTE KIDEMTAZM‹NATI • HAKLI FES‹HTE ‹HBAR

TAZM‹NATINA HAK KAZANILAMAYACA⁄I*

Özet: Fazla çal›flma ücretlerinin ödenme-
mesi nedeniyle iflyerinden ayr›lan iflçinin,
hizmet akdini hakl› olarak feshetti¤i ve k›-
dem tazminat›na hak kazand›¤› sonucuna
var›lmal›d›r. Hakl› nedenlerle de olsa, hizmet
akdini fesheden iflçi ihbar tazminat›na hak
kazanamaz.

Davac›, ihbar ve k›dem tazminat›, fazla çal›flma ve izin ücreti, bayram
ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemifltir.

Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlar›nca temyiz edilmifl olmakla
dosya incelendi; gere¤i konuflulup düflünüldü

YARGITAY KARARI

1-Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤› kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davac›n›n tüm daval›n›n afla¤›daki bendin kapsa-
m› d›fl›nda kalan temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.

2-Davac› hakl› bir neden bulunmadan ifl sözleflmesinin daval› iflveren
taraf›ndan sona erdirildi¤ini iddia etmifl, daval› ise, davac›n›n iflyerini
terk edip yeniden iflbafl› yapmayarak sözleflmeyi sona erdirdi¤ini savun-
mufltur. Fesihle ilgili olarak yaz›l› kan›t mevcut de¤ildir. Bu konuda bilgi
veren tan›klar davac›n›n akdi feshetti¤ini bildirmifller davac› tan›¤› ücret-
lerin yasaya uygun ödenmemesi nedeniyle davac›n›n iflyerinden ayr›ld›¤›-
n› do¤rulam›flt›r. Yap›lan yarg›lama sonucu fazla mesai ücretlerinin
ödenmedi¤i anlafl›ld›¤›ndan, davac›n›n hizmet akdinin feshi 4857 Say›l›
Yasan›n 24/11 maddesine uygun bulunmufl bu nedenle k›dem tazmina-
t›n›n hüküm alt›na al›nmas› yerinde görülmüfltür. Ancak hakl› nedenle
de olsa akdi sona erdiren davac›n›n ihbar tazminat› istemi yerinde de¤il-
dir. Bu nedenle davac›n›n ihbar tazminat› isteminin reddi yerine kabulü
hatal›d›r.
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SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten BOZULMA-
SINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine,
17.09.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/37441 K: 2007/28505 T: 27.09.2007

‹fiÇ‹N‹N BAfiKA B‹R ‹fiYER‹NE GÖNDER‹LMES‹ 
• ÖDÜNÇ ‹fi ‹L‹fiK‹fi‹ • ‹fiÇ‹N‹N RIZASI

Özet: ‹flverenin gemiadam›n› baflka bir
flirkete ait gemiye tek tarafl› olarak naklet-
mesi mümkün de¤ildir. Bu nakil, üçlü bir ilifl-
ki ile hizmet akdinin devri veya ödünç ifl ilifl-
kisi kurulmas›yla mümkündür. Gemiadam›-
n›n r›zas› olmaks›z›n naklin gerçekleflmesi
olanaks›zd›r.

Davac›, ihbar ve k›dem tazminat› ile izin ücretinin ödetilmesine karar
verilmesini istemifltir.

Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlar›nca temyiz edilmifl daval›
avukatmca duruflma talep edilmifl ise de; HUMK’un 438. maddesi gere-
¤ince duruflma iste¤inin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerin-
de yap›lmas›na karar verildikten sonra dosya incelendi, gere¤i konuflulup
düflünüldü:

YARGITAY KARARI
1- Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤› kanuni

gerektirici sebeplere göre, daval›n›n tüm, davac›n›n afla¤›daki bendin
kapsam› d›fl›nda kalan temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.

2- Dosya içeri¤inden davac›n›n daval›ya ait gemide kaptan olarak ça-
l›flt›¤› s›rada dava d›fl› baflka bir flirkete ait gemide çal›flmas›n›n istendi-
¤i; davac›mn, çal›flmas›n›n istendi¤i geminin teknik flartlar›n›n yerinde
olmad›¤› ve baflka flirkete ait gemide çal›flmak istememesini gerekçe gös-
tererek dava d›fl› flirkete ait gemide iflbafl› yapmad›¤› için daval› taraf›n-
dan hizmet akdinin feshedildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Daval› iflverenin davac›y› dava d›fl› bir flirkete ait gemiye tek tarafl›
olarak nakletmesi mümkün de¤ildir. Ancak bu nakil, üçlü bir iliflki ile
hizmet akdinin devri veya ödünç ifl iliflkisi kurulmas› ile mümkündür.
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Davac›, böyle bir iliflkinin kurulmas›na r›za göstermedi¤inden çal›flt›r›l-
mas›n›n istendi¤i gemide iflbafl› yapmamakta hakl›d›r. ‹flveren buna da-
yanarak davac›n›n hizmet akdini feshetmekte haks›zd›r. Bu nedenle da-
vac›n›n ihbar ve k›dem tazminat› isteklerinin kabulü gerekirken yaz›l› ge-
rekçelerle reddi hatal› olup bozmay› gerektirmifltir.

SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten BOZULMA-
SINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine,
27.09.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/2622 K: 2007/30652 T: 17.10.1007

‹fi HUKUKU • ‹fiÇ‹N‹N ÜCRET‹ • EMSAL ÜCRET 
• FAZLA MESA‹ VE GENEL TAT‹L ÜCRET‹ • HAKKAN‹YET ‹ND‹R‹M‹

Özet: Dosyadaki kan›tlardan iflçinin üc-
reti tespit edilemiyor ise ilgili meslek kurulu-
flundan emsal ücret bilgileri istenmelidir. He-
saplanan fazla mesai ve genel tatil ücretin-
den bir indirim yap›lmal›d›r.

Davac›, ihbar, k›dem tazminat› ücretli izin, fazla mesai, izin ile hafta
ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemifltir.

Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm alt›na alm›flt›r. Hüküm süresi
içinde daval›lar avukat› taraf›ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelen-
di, gere¤i konuflulup düflünüldü:

YARGITAY KARARI

1- Davac›ya ait sigorta sicil kay›tlan, askerlikle ilgili belgeleri celbe-
dilmeden eksik inceleme ile çal›flma süresinin tespiti hatal›d›r.

2- Davac›n›n ücreti konusunda hiçbir yaz›l› belge mevcut de¤ildir.
Tan›k ifadeleri yetersizdir. Bu nedenle çal›flt›¤› iddia edilen y›llar çal›flt›¤›
iflyeri ve davac›n›n yapt›¤› ifl aç›klanarak ilgili meslek kurulufllar›ndan
alabilece¤i ücret sorulmal›, al›nacak cevap bir de¤erlendirmeye tabi tutu-
larak davac›n›n ücreti belirlenmelidir.

3- Kabule göre bir insan›n uzun süre devaml› flekilde her gün fazla
mesai yapmas›, tüm hafta ve genel tatillerde çal›flmas› hayat›n ola¤an
ak›fl›na ayk›r›d›r. ‹zin, rapor vesaire nedenlerle baz› aylarda ve günlerde
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an›lan çal›flmalar› yapmayaca¤› düflünülerek bir indirime gidilmemesi de
hatal›d›r.

SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten BOZULMA-
SINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine,
17.10.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/4303 K: 2007/32241 T: 01.11.2007

‹fi HUKUKU • HAKLI NEDEN OLMADAN ‹fiYER‹N‹N TERK ED‹LMES‹
• ‹HBAR VE KIDEM TAZM‹NATI

Özet: Hakl› bir nedene dayanmadan ifl-
yerini terk eden iflçinin ihbar ve k›dem tazmi-
nat› istekleri rededilmelidir.

Davac›, ihbar, k›dem tazminat› ile fazla
mesai alaca¤›n›n ödetilmesine karar verilme-
sini istemifltir.

Yerel mahkeme, iste¤i k›smen hüküm al-
t›na alm›flt›r.

Hüküm süresi içinde daval› avukat› tara-
f›ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelen-
di, gere¤i konuflulup düflünüldü

YARGITAY KARARI
1. Dosyadaki yaz›lara toplanan delillerle karar›n dayand›¤› kanuni

gerektirici sebeplere göre, daval›n›n afla¤›daki bentleri kapsam› d›fl›nda
kalan temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.

2. Davac› daval› limited flirket iflçisi oldu¤u halde, flirket müdürü
olan BÜ’nün de flirket sorumlusu olarak hakk›nda dava aç›ld›¤›, mahke-
me karar›nda da ismine daval› olarak yer verildi¤i görülmüfltür. An›lan
flah›s hakk›nda husumet nedeniyle ret karar› verilmesi gerekirken yaz›l›
flekilde hüküm kurulmas› isabetsizdir.

3. Davac›n›n 23.11.2001 gecesi iflyerinde flirket müdürüne hakaret
etmekten ve sald›rgan sarhoflluk suçundan sulh ceza mahkemesince
mahkumiyet karar› verildi¤i, dava dilekçesinde de davac›n›n 24.11.2001
tarihinde iflyerinden ayr›ld›¤›n› belirtti¤i yaz›l›d›r.

Mahkemece, iflverence terk ya da flirket yetkilisine, hakaret ve iflye-
rinde mütecaviz sarhoflluktan yap›lm›fl bir fesih bulunmad›¤›, giderek da-
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vac›n›n ifl akdine iflverence haks›z olarak son verildi¤i gerekçesi ile dava-
c›n›n k›dem, ihbar tazminat› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Daval› 23.11.2001
de davac›n›n yapt›¤› olayla ilgili ve sonras›nda gelmedi¤ine iliflkin tuta-
naklar tutulmufltur.

Bu durumda 23.11.2001 gecesi meydana gelen olaydan sonra dava-
c›n›n iflyerini hakl› nedene dayanmadan kendisinin terk etti¤i anlafl›ld›¤›-
na göre k›dem ihbar tazminat› isteklerinin reddi yerine kabulüne karar
verilmesi hatal›d›r.

SONUÇ: Temyiz olunan karar›n yukar›da yaz›l› sebepten BOZULMA-
SINA, peflin al›nan temyiz harc›n›n istek halinde ilgiliye iadesine,
01.11.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/9635 K: 2007/28520 T: 01.10.2007

‹fiE ‹ADE • TRAF‹K KAZASINDA ARACIN PERT OLMASI

(4857/18 vd; 25)

Özet: Kasko sigortas›ndan pert olmufl
arac›n bedeli al›nsa bile, davac› kusuruyla
buna neden olmufltur. Kasko sigortas›n›n bo-
zulmas›, kaza s›ras›nda yaralanan araç için-
deki k›z arkadafl›na karfl› daval›n›n sorumlu
olmas› nedenleriyle iflveren zarar görmüfltür.
Fesih hakl› nedene dayanmaktad›r.

Yerel mahkeme, iste¤i hüküm alt›na alm›flt›r.

Hüküm süresi içinde daval› avukat› taraf›ndan temyiz edilmifl olmak-
la dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.

YARGITAY KARARI

‹fl sözleflmesinin daval› iflveren taraf›ndan geçerli neden olmadan fes-
hedildi¤ini feshin geçersizli¤ine ve ifle iadesine karar verilmesini talep et-
mifltir. 

Daval› iflveren vekili, t›bbi tan›t›m sorumlusu olan davac›n›n "iflyeri-
nin tahsis etti¤i araç ile 13.06.2006 günü kaza yapt›¤›n›, trafik kaza tu-
tana¤›na göre asli kusurlu oldu¤unu, can güvenli¤ini tehlikeye düflürdü-
¤ü gibi, flirketin güvenerek verdi¤i arac› kullanamaz duruma getirdi¤ini,
hasar›n 30 günlük ücretini aflt›¤›n›, ifl sözleflmesinin 4857 say›l› ‹fl Kanu-
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nu'nun 25/II. maddesi uyar›nca hakl› nedenle feshedildi¤ini savunmufl-
tur.

Mahkemece, t›bbi tan›t›m sorumlusu olan davac›n›n görevi gere¤i ifl-
verenin bu amaçla tahsis etti¤i arac› sürekli kullanmas› ve trafi¤e ç›kma-
s› nedeni ile kaza yapma riskinin ola¤an ak›fl› gere¤i bulundu¤u, riskin
varl›¤›n› öngören iflverenin arac› kasko sigortas› kapsam›na ald›rd›¤›, tek
tarafl› kazan›n tüm sorumlulu¤unun iflçiye yüklenemeyece¤i, kazan›n
kasta de¤il, kusura dayand›¤›, ayr›ca iflverenin zarar›n› kasko sigortas›
nedeni ile sigorta flirketinden tahsil etti¤i, zarara u¤rad›¤›n› ispat edeme-
di¤i, fesih sebebinin hakl› olmad›¤›, ayr›ca keza sonras› iflverenin yeni
araç tahsis etmesi nedeni ile feshin geçerli nedene de dayanmad›¤› gerek-
çesi ile davan›n kabulüne karar verilmifltir.

Dosya içeri¤ine göre, t›bbi tan›t›m sorumlusu olan davac›n›n iflvere-
nin bu görevde kullanmak izere tahsis etti¤i otomobil ile, 13.05.2006 Cu-
martesi günü saat 07.10 s›ralar›nda yanmada k›z arkadafl› öldü¤ü halde
"seyir halinde iken arac›n ön k›sm› ile orta refüje çarp›p, ters istikamet gi-
rerek takla att›¤›, yaralamal› ve maddi hasarl› trafik kazas›na neden ol-
du¤u, asli kusurlardan do¤rultu de¤ifltirme manevralar›n› yanl›fl yapma
kural›n› ihlal etti¤i, bu kaza sonras› kulland›¤› arac›n kullan›lamaz hale
geldi¤i, araçta bulunan davac› k›z arkadafl›n›n yaraland›¤›, kusur ve ha-
sar durumu belirlenen kadar iflverenin görevde kullanmak üzere baflka
bir araç verdi¤i, anacak arac›n kullan›lamayaca¤› ve pert oldu¤unun be-
lirlenmesi, davac›n›n kasada k›z arkadafl›n›n yaraland›¤›n› ö¤renilmesi
üzerine, ifl sözleflmesinin feshedildi¤i anlafl›lmaktad›r.

4857 Say›l› ‹fl Kanunu'nun 18. maddesinde ifl sözleflmesinin iflveren
tarafindan iflçinin yeterlili¤inden veya davran›fllar›ndan kaynaklanan ge-
çerli bir sebebe dayan›larak feshedilebilece¤i düzenlenmifltir. Söz konusu
geçerli sebepler ‹fl Kanunu'nun 25. maddesinde belirtilen derhal fesih
için öngörülen sebepler yan›nda, bu nitelikte olmamakla birlikle, iflçinin
ve iflyerinin normal yürüyüflünü olumsuz etkileyen hallerdir. ‹flçinin ye-
terlili¤inden veya davran›fllar›ndan kaynaklanan sebepler ancak iflyerin-
de olumsuzluklara yol açmas› halinde fesih için geçerli sebep olabilirler,
ifl iliflkisinin sürdürülmesinin iflveren aç›s›ndan önemli ve makul ölçüler
içinde beklemeyece¤i durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayand›¤› ka-
bul edilmelidir.

Somut uyuflmazl›kta, davac›n›n görevinde kullanmak üzere verilen
araçla maddi hasarl› ve yaralamal› trafik kazas› yapt›¤›, trafik kaza rapo-
ru ve haz›rl›k evrak›na göre, kusurlu oldu¤u sabittir. Davac›n›n bu dav-
ran›fl›n›n özellikle araçta bulunan k›z arkadafl›n›n yaraland›¤›n› bildirme-
mesi ve araç içinde yaralanan kifliden, iflverenin araç sahibi olarak SO-
RUMLU olmas› medeni ile davac›n›n kusuru ile buna neden oldu¤u, dav-
ran›fl›n›n iflyerinde olumsuzluklara yol açt›¤› sabittir. Kald› ki iflverenin
kasko sigortas› etti¤i arac›n hasar bedelini sigorta flirketinden almas›, da-
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vac›ya görevde kullanmas› için baflka araç verilmesi davac›n›n sorumlu-
lu¤unu ortadan kald›rmayaca¤› gibi, feshi geçersiz k›lmaz. Kasko sigorta-
s›n›n bozulmas› nedeni ile de iflveren zarar görmüfltür. Daval› iflverenin ifl
sözleflmesi iliflkisini sürdürmesi beklenmemelidir. Hakl› nedenin aç›labi-
lecek ihbar ve k›dem tazminat› davas›nda davac›n›n davran›fllar›ndan
kaynaklanan geçerli neden vard›r. Davan›n reddi yerine yaz›l› flekilde ka-
bulü hatal›d›r.

4857 say›l› ‹fl Yasas›n›n 20/3 maddesi uyar›nca dairemizce afla¤›da-
ki flekilde karar verilmifltir.

HÜKÜM
Yukar›da aç›klanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin karar›n›n BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA,

2. Davan›n REDD‹NE,
3. Harç peflin al›nd›¤›ndan yeniden al›nmas›na yer olmad›¤›na,

4. Davac›n›n yapm›fl oldu¤u yarg›lama giderinin üzerinde b›rak›lma-
s›na, daval›n›n yapt›¤› 20 ytl yarg›lama giderinin davac›dan tahsili ile da-
val›ya ödenmesine,

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450 YTL ücreti
vekaletin davac›dan al›narak daval›ya verilmesine,

6. Peflin al›nan temyiz harc›n›n iste¤i halinde daval›ya iadesine, 

Kesin olarak 01.10.2007 gününde oybirli¤i ile karar verildi.
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YARGITAY 12. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/15955 K: 2007/19380 T: 23.10.2007

ÜÇÜNCÜ K‹fi‹YE GÖNDER‹LEN HAC‹Z ‹HBARINDA GERÇE⁄E
AYKIRI CEVAP • ALACAKLININ HAKLARI •TAZM‹NAT

(‹‹K m. 89, 338)

Özet: Üçüncü kifliye gönderilen haciz ih-
barnamesine karfl› gerçe¤e ayk›r› cevap veril-
mesi halinde alacakl›; üçüncü kiflinin ceza-
land›r›lmas›n› ve ayr›ca tazminata mahkum
olmas›n› ‹cra Mahkemesi’nden talep edebilir.

Yukar›da tarih ve numaras› yaz›l› mahkeme karar›n›n müddeti idin-
de temyizen tetkiki alacakl› ve üçncü kifli vekilleri taraf›ndan istenmesi
üzerine bu iflle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla
okundu ve gere¤i görüflülüp düflünüldü:

‹flin niteli¤i bak›m›ndan temyiz tetkikat›n›n duruflmal› olarak yap›l-
mas›na HUMK'un 438. ve ‹‹K'›n 366. maddeleri hükümleri müsait bulun-
mad›¤›ndan Mustafa'n›n bu yoldaki iste¤inin reddi oybirli¤iyle kararlaflt›-
r›ld›ktan sonra iflin esas› incelendi;

Takipte taraf olmayan üçüncü kifliler ad›na ‹‹K’in 89. maddesi gere-
¤ince gönderilen birinci haciz ihbarnamesine itiraz edilmesinden sonra
alacakl› taraf›ndan icra mahkemesine baflvurularak (itiraz›n kald›r›lmas›
ve %40 oran›nda tazminata hükmedilmesi) isteminde bulunulmufltur.

‹‹K’in 89/4. maddesi gere¤ince alacakl› üçüncü flahs›n verdi¤i ceva-
b›n aksini icra mahkemesinde ispat ederek ad› geçenlerin ‹‹K’in 338/1.
maddesine göre cezaland›r›lmalar›n› ve ayr›ca tazminata mahkum edil-
melerini isteyebilir, icra mahkemesi, tazminat hakk›ndaki davay› genel
hükümlere göre inceleyip sonuçland›rmakla görevlidir.

Somut olayda alacakl› dava dilekçesinde yukar›da aç›klanan itiraz
halinde uygulanmas› mümkün bulunmayan (itiraz›n kald›r›lmas› ve taz-
minat) talep etmifltir. Yasada üçüncü flahs›n 89/1 haciz ihbarnamesine
itiraz› üzerine böyle bir baflvuru yolu düzenlenmemifltir. (HGK 13.07.2007
tarih ve 2007/12-548 SK)

Bu nedenlerle mahkemece alacakl›n›n yasal dayana¤› olmayan itira-
z›n kald›r›lmas› ve tazminat isteminin aç›klanan gerekçe ile reddi yerine
yaz›l› flekilde karar verilmesi isabetsiz olup hükmün üçüncü flah›slar yö-
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nünden bozulmas› gerekmifl, alacakl›n›n temyiz itirazlar› ise di¤er dava-
l›lar için istek reddedildi¤inden hüküm sonucu itibariyle do¤ru olup ad›
geçenin temyiz isteminin reddi gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r.

SONUÇ: 1- Alacakl›n›n temyiz itirazlar›n›n yukar›da aç›klanan ne-
denlerle REDD‹NE,

2- Üçüncü flah›slar vekillerinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile mahke-
me karar›n›n ad› geçenler yönünden yukar›da aç›klanan nedenlerle ‹‹K
366. ve HUMK'un 428. maddeleri uyar›nca BOZULMASINA, 23.10.2007
gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 12. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/16368 K: 2007/19463 T: 25.10.2007

‹CRA HUKUKU •‹HALEN‹N FESH‹ • BORÇLUNUN M‹RASÇISININ
HAKLARI

Özet: ‹cra borçlusunun mirasç›s› olan ki-
flinin de ihalenin feshini istemesi mümkün-
dür.

Yukar›da tarih ve numaras› yaz›l› mahkeme karar›n›n müddeti için-
de temyizen tetkiki borçlu vekili taraf›ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgi-
li dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere¤i görü-
flülüp düflünüldü:

‹‹K’in 134/2. maddesi gere¤ince ihalenin feshini Borçlar Kanunu'nun
226. maddesinde yaz›l› sebeplerde dahil olmak üzere yaln›z sat›fl isteyen
alacakl›, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye
ifltirak edenler yurtiçinde bir adres göstermek kofluluyla ‹cra Mahkeme-
si'nden flikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde isteyebilir.

Somut olayda, ihalenin feshini isteyen NA borçlulardan YA’n›n miras-
ç›s› olup, yukar›da yaz›l› madde hükmü gere¤ince ihalenin feshini isteme-
si mümkündür. Sat›fl› yap›lan tafl›nmaz› mülkiyetinin di¤er borçluya ait
olmas› da bu sonucu de¤ifltirmez. Bu durumda, iflin esas› incelenerek so-
nucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, ad› geçenin s›fat› olmad›¤›n-
dan bahisle istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile mahkeme ka-
rar›n›n yukar›da yaz›l› nedenlerle ‹‹K 366. ve HUMK 428. maddeleri uya-
r›nca BOZULMASINA, 25.10.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.



YARGITAY 12. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/16255 K: 2007/19610 T: 26.10.2007

‹CRA HUKUKU •MENF‹ TESP‹T DAVASININ ‹LAMI • ‹LAMIN
EKLENT‹LER‹ • ‹LAMLI TAK‹P • ‹LAMIN KES‹NLEfiMES‹ KOfiULU

Özet: Menfi tespit davas›nda verilen
ilam bir tespit içermekte olup ilaml› takibe ko-
nu olamaz. Ancak, bu ilam›n borçlu yarar›na
hükmedilen yarg›lama gideri ve tazminata
iliflkin bölümü bir eda hükmü niteli¤inde olup
ilaml› takibe konu olabilir. As›l ilam›n eklenti-
si niteli¤inde olan bu alacaklar, as›l ilam ke-
sinleflmeden ilam takibe konu olamaz.

Yukar›da tarih ve numaras› yaz›l› mahkeme karar›n›n müddeti için-
de temyizen tetkiki borçlu taraf›ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dos-
ya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere¤i görüflülüp
düflünüldü:

‹cra takibinin dayana¤› olan ‹stanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin
26.12.2006 tarih ve 2005/158 esas 2006/355 karar say›l› ilam›, takip
alacakl›s›n›n borçlu olmad›¤›n›n tesbitine iliflkindir. Alacakl›, ilamda ön-
görülen yarg›lama giderleri ve avukatl›k ücretinin tahsili için takip bafl-
latm›flt›r.

Borçlunun borçlu olmad›¤›n› kan›tlamak için açt›¤› olumsuz tesbit
davas› sonunda al›nan ilam›n (davac›n›n daval› alacakl›ya borçlu olmad›-
¤›n›) hükme ba¤layan bölümü bir tesbit niteli¤inde oldu¤undan aynca ta-
kip konusu yap›lamaz. Ancak, al›nan ilam›n borçlu yarar›na hükmedilen
yarg›lama giderleri ve tazminata iliflkin bölümü ise ilamda yaz›l› miktar›n
daval›dan al›nmas›na iliflkin bir tahsil (eda) hükmü niteli¤indedir. Bu se-
beple ilaml› takibe konu yap›lmas› mümkündür. Ancak; ‹IK’in 72/5.
maddesinde iflin esas› ile ilgili olarak icran›n k›smen veya tamamen eski
hale iadesi ilam›n kesinleflmesine ba¤lanm›fl olup, tazminat ve giderler
esasla ilgili hükmün eklentileridir. ‹lam›n esas› kesinleflmeden infaz edi-
lemeyece¤ine göre, eklentilerin de borçludan istenebilmesi için hükmün
kesinleflmesi gerekir. (HGK 7.11.1990 tarih 1990/12-446 E. 564 K.)

O halde icra mahkemesince duruflma aç›larak dayanak ilam›n takip
tarihinde kesinleflip kesinleflmedi¤inin araflt›r›lmas› ve yukar›daki ilkele-
re göre bir karar verilmesi yerine eksik incelemeyle yaz›l› flekilde hüküm
tesisi isabetsizdir.
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SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlar›n›n kabulü ile mahkeme karar›-
n›n yukar›da yaz›l› nedenlerle ‹‹K 366. ve HUMK'un 428. maddeleri uya-
r›nca BOZULMASINA, 26.10.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 12. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/17895 K: 2007/20831 T: 09.11.2007

‹CRA HUKUKU •BORÇLUNUN ‹T‹RAZI 
• BORÇLU LEH‹NE ‹CRA ‹NKAR TAZM‹NATI

Özet: Takipten önce ödemelerde bulun-
du¤unu ileri sürerek itiraz eden borçlunun
hakl› oldu¤unun anlafl›lmas› halinde lehine
icra inkar tazminat›na hükmedilmelidir.

Yukar›da tarih ve numaras› yaz›l› mahkeme karar›n›n müddeti için-
de temyizen tetkiki borçlu vekili taraf›ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgi-
li dosya mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere¤i görü-
flülüp düflünüldü:

Alacakl› taraf›ndan borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus ha-
ciz yolu ile bafllat›lan icra takibinde, borçlunun süresinde icra mahkeme-
sine baflvurarak senedin kambiyo vasf›nda olmad›¤› yönünde flikayeti ve
takipten önce de ödemelerde bulundu¤undan bahisle borca itiraz etti¤i
görülmektedir. Mahkemece borçlunun ödemeye yönelik itiraz› kabul edil-
di¤i halde bu miktar üzerinden onun yarar›na icra inkar tazminat›na
hükmedilmesi gerekirken, aleyhine verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile mahkeme ka-
rar›n›n yukar›da yaz›l› nedenlerle ‹‹K 366. ve HUMK'un 428. maddeleri
uyar›nca BOZULMASINA, 09.11.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 11. HUKUK DA‹RES‹
E: 2002/6240 K: 2002/11024 T: 28.11.2002

ÖZEL S‹GORTA HUKUKU •ZORUNLU TRAF‹K S‹GORTASI • MAL‹K
OLMAYAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLÜMÜ*

(KTK m. 91, 85/1)

Özet: Zorunlu trafik sigortas› iflletenin
hukuki sorumlulu¤unu da kapsad›¤›ndan,
malik olmayan araç sürücüsünün ölümü ha-
linde de zorunlu trafik sigortas›ndan tazmi-
nat al›nabilmesi mümkündür.

Taraflar aras›nda görülen davada fiiflli Asliye 1. Hukuk Mahkeme-
si'nce verilen 31.01.2002 tarih ve 1999/1349-2002/67 say›l› karar›n Yar-
g›tay'ca incelenmesi taraf vekilleri taraf›ndan istenmifl ve temyiz dilekçe-
sinin süresi içinde verildi¤i anlafl›lm›fl olmakla, dava dosyas› için Tetkik
Hakimi taraf›ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisin-
deki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar› ve tüm belgeler okunup, in-
celendikten sonra iflin gere¤i görüflülüp, düflünüldü: 

KARAR

Davac› vekili, daval›n›n zorunlu trafik sigortac›s› müvekkilinin muri-
sinin ise sürücüsü bulundu¤u arac›n, dava d›fl› baflka bir araçla çarp›fl-
mas› sonucu müvekkilin murisi Mehmet’in vefat etti¤ini, murisin 2/8
oran›nda kusurlu oldu¤unu, bu hususta giriflilen icra takibinin, daval›-
n›n haks›z itiraz› sonucu durdu¤unu ileri sürerek itiraz›n iptalini, %40 ic-
ra inkar tazminat›n›n daval›dan tahsilini ve dava etmifltir.

Daval› vekili, davac›n›n, müvekkil flirkete sigortal› arac›n sürücüsü
oldu¤undan üçüncü flah›s say›lamayaca¤›n›, talebin fahifl oldu¤unu sa-
vunarak, davan›n reddini istemifltir. Mahkemece, toplanan kan›tlar ve bi-
lirkifli raporuna dayan›larak, daval›n›n ( 364.018.541,25 ) TL talepten so-
rumlu olaca¤› gerekçesiyle an›lan mebla¤ için itiraz›n iptaline, fazla iste-
min ve icra inkar tazminat› talebinin reddine karar verilmifltir. Karar›, ta-
raf vekilleri temyiz etmifltir.
___________________________________________________

(*) Gönderen: Av. Ayhan TOKAT
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1- Dava dosyas› içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar›n›n
gerekçesinde dayan›lan delillerin tart›fl›l›p, de¤erlendirilmesinde usul ve
yasaya ayk›r› bir yön bulunmamas›na ve mahkemece hükme esas al›nan
tüm bilirkifli raporlar›nda davac› murisinin 2/8 (%25) kusurlu oldu¤u ka-
bul edilerek, tazminat hesaplamas› yap›lmas›na ve zorunlu trafik sigorta-
s›nda, sigortac›n›n, KTK’n›n 91 ve 85/1. maddeleri uyar›nca iflletenin hu-
kuki sorumlulu¤unu üzerine alm›fl bulunmas›na, sigortac›n›n bu kap-
samdaki sorumlulu¤unu s›n›rlayan ayn› yasan›n 92. maddesinde veya si-
gorta poliçesi genel flartlar›nda, araç sürücüsünün bu kapsam d›fl›nda
kald›¤›na iliflkin bir hüküm bulunmamas› karfl›s›nda, malik olmayan sü-
rücünün ölümü nedeniyle, sigortac›n›n sorumlu oldu¤unun benimsen-
mesi gerekmesine göre, daval› vekilinin tüm, davac› vekilinin, afla¤›daki
bent kapsam› d›fl›nda kalan sair temyiz itirazlar›n›n reddi gerekmifltir.

2- Ancak dava, zorunlu trafik sigorta sözleflmesinden kaynaklanan
alaca¤›n tahsili amac›yla giriflilen icra takibine yap›lan itiraz›n iptali iste-
mine iliflkindir. Mahkemece, iki kez bilirkifli incelemesi yap›ld›¤› ve tüm
bilirkifli raporlar›nda davac› murisinin 2/8 kusuru dikkate al›narak he-
saplama yap›ld›¤› halde, gerekçe gösterilmeden, ilk bilirkifli raporundaki
mebla¤ esas al›nm›fl ve mükerrer kusur indirimi yap›lm›flt›r. Oysa daval›
vekili taraf›ndan, her iki bilirkifli raporuna da yukar›da aç›klanan itiraz-
larda bulunulmufltur. Davac› vekili de ayn› flekilde her iki rapora yapt›¤›
itirazlarda daval›n›n kabul etti¤ini belirtti¤i 669.372.140 lira üzerinden
davan›n kabulünü istemifltir, ikinci bilirkifli raporuyla hesaplanan destek
tazminat›, bu mebla¤›n üzerinde oldu¤una ve davac› vekili aç›kça ve mik-
tar belirtilmek suretiyle talepte bulundu¤una göre, mahkemece,
669.372.140 lira üzerinden davan›n kabulüne karar verilmesi gerekir-
ken, yaz›l› flekilde hüküm kurulmas› do¤ru olmam›fl, bozmay› gerektir-
mifltir. 

SONUÇ: Yukar›da 1 nolu bentte aç›klanan nedenlerle daval› vekilinin
tüm davac› vekilinin sair temyiz itirazlar›n›n reddine, 2 nolu bentte aç›k-
lanan nedenlerle davac› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, karar›n
davac› yarar›na BOZULMASINA, afla¤›da yaz›l› fazla al›nan 28.343.000 li-
ra harc›n iste¤i halinde temyiz eden daval›ya iadesine, ödedi¤i temyiz pe-
flin harc›n iste¤i halinde temyiz eden davac›ya iadesine, 28.11.2002 tari-
hinde oybirli¤iyle karar verildi.



YARGITAY 11. HUKUK DA‹RES‹
E: 2004/13041 K: 2005/12073 T: 08.12.2005

ÖZEL SA⁄LIK S‹GORTASI • DO⁄UMSAL OLMAYAN
RAHATSIZLIKLARDAN DO⁄AN ZARAR*

Özet: Do¤umsal olmad›¤› saptanan ra-
hats›zl›¤a iliflkin tedavi giderlerinin özel sa¤-
l›k sigortas› poliçesinin güvencesi kapsam›n-
da bulundu¤u kabul edilmelidir.

Taraflar aras›nda görülen davada ‹stanbul Asliye 3. Ticaret Mahke-
mesi'nce verilen 03.06.2004 tarih ve 2001/1987-2004/638 say›l› karar›n
Yarg›tay'ca incelenmesi duruflmal› olarak daval› vekili taraf›ndan isten-
mifl olmakla, duruflma için belirlenen 06.12.2005 günde davac› avukat›
gelip, daval› avukat› tebligata ra¤men gelmedi¤inden, temyiz dilekçesinin
de süresinde verildi¤i anlafl›ld›ktan ve duruflmada haz›r bulunan taraflar
avukatlar› dinlenildikten sonra, duruflmal› ifllerin yo¤unlu¤u ve süre dar-
l›¤›ndan ötürü iflin incelenerek karara ba¤lanmas› ileriye b›rak›lm›flt›. Da-
va dosyas› için Tetkik Hakimi taraf›ndan düzenlenen rapor dinlenildikten
ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruflma tutanaklar› ve tüm
belgeler okunup incelendikten sonra iflin gere¤i görüflülüp, düflünüldü:

Davac› vekili, daval› flirkete özel sa¤l›k sigortas› ile sigortal› olan mü-
vekkilinin geçirdi¤i beyin ameliyat› giderlerinin ödenmedi¤ini ileri süre-
rek, 11.815.282.512 TL’nin faiziyle daval›dan tahsilini talep ve dava et-
mifltir.

Daval› vekili, davac›n›n do¤ufltan gelen rahats›zl›¤›n›n sigorta güven-
cesi kapsam› d›fl›nda ve talebin fahifl oldu¤unu savunmufltur. 

Mahkemece, hastane evrak›na ve bilirkifli raporlar›na dayan›larak,
davac›n›n ameliyat›na esas rahats›zl›¤›n›n do¤umsal olmad›¤› ve yap›lan
tedavi giderlerinin sigorta örtüsü alt›nda oldu¤u gerekçesiyle, davan›n
kabulüne karar verilmifltir.

Karar›, daval› vekili temyiz etmifltir.

Dava dosyas› içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar›n›n ge-
rekçesinde dayan›lan delillerin tart›fl›l›p, de¤erlendirilmesinde usul ve ya-
saya ayk›r› bir yön bulunmamas›na göre, daval› vekilinin tüm temyiz iti-
razlar› yerinde de¤ildir.

SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerden dolay›, daval› vekilinin bü-
tün temyiz itirazlar›n›n reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün
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ONANMASINA, takdir edilen 400.00 YTL duruflma vekillik ücretinin da-
val›dan al›narak davac›ya verilmesine, afla¤›da yaz›l› bakiye 478.50 YTL
temyiz ilam harc›n›n temyiz edenden al›nmas›na, 08.12.2005 tarihinde
oybirli¤iyle karar verildi.

YARGITAY 11. HUKUK DA‹RES‹
E: 2004/13264 K: 2005/12483 T: 15.12.2005

REH‹NL‹ EfiYANIN S‹GORTASI • ÜÇÜNCÜ K‹fi‹N‹N HAKLARI*

(TTK m. 1269, 1270; MK m. 879)

Özet: Rehin alan rehin konusu mal üze-
rindeki menfaatini kendi ad›na sigorta ettire-
bilece¤i gibi, bir baflkas›n›n da rehin konusu
mal› rehin alan hesab›na ve onun lehine si-
gorta ettirmesi mümkündür. Böyle bir durum-
da, sigortadan tazminat talep etme hakk› ön-
celikle rehin hakk› sahibine aittir. Sigorta et-
tiren, ancak lehine sigorta edilenin aç›k
onay›n› almak kofluluyla tazminat istemek
hakkna sahiptir.

Taraflar arasmda görülen davada K.Çekmece Asliye 1. Hukuk Mah-
kemesi'nce verilen 08.07.2004 tarih ve 2003/1379-2004/506 say›l› kara-
r›n Yarg›tayca incelenmesi duruflmal› olarak daval› vekili taraf›ndan is-
tenmifl olmakla, duruflma için belirlenen 13.12.2005 gününde davac›
avukat› ile daval› avukat› gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildi¤i
anlafl›ld›ktan ve duruflmada haz›r bulunan taraflar avukatlar› dinlenil-
dikten sonra, duruflmal› ifllerin yo¤unlu¤u ve süre darl›¤›ndan ötürü iflin
incelenerek karara ba¤lanmas› ileriye b›rak›lm›flt›. Dava dosyas› için Tet-
kik Hakimi taraf›ndan düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içe-
risindeki dilekçe, layihalar, duruflma tutanaklar› ve tüm belgeler okunup
incelendikten sonra iflin gere¤i görüflülüp, düflünüldü:

Davac› vekili, daval› flirketin kasko sigorta poliçesi ile h›rs›zl›k riziko-
suna karfl› da sigorta teminat› verdi¤i müvekkilinin arac›n›n çal›nmas›na
ra¤men poliçe ile verilen teminat gere¤ince zarar›n, tazmin edilmedi¤ini,
poliçe teminat› tutar› için daval› aleyhine giriflilen icra takibinin de itiraz-
la durduruldu¤unu ileri sürerek, itiraz›n iptali ve inkâr tazminat›na ka-
rar verilmesini istemifltir.
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Daval› vekili, zarar›n poliçe teminat› kapsam›nda olmad›¤›n› savuna-
rak davan›n reddini istemifltir.

Mahkemece, davan›n kabulüne, itiraz›n iptaline %40 inkar tazmina-
t›na karar verilmifltir.

Karar›, daval› vekili temyiz etmifltir.

1- Taraflar aras›nda düzenlenen sigorta poliçesinde davac›ya ait araç
üzerinde dava d›fl› Türkiye Ekonomi Bankas› Avc›lar fiubesi lehine rehin
kayd› mevcuttur.

Dava d›fl› bankan›n TTK'n›n 1269. maddesi hükmü uyar›nca, mal› re-
hin alan kimse s›fat›yla o mal üzerindeki menfaatini kendi ad›na sigorta
ettirebilece¤i gibi, ayn› Yasan›n 1270. maddesi hükmü gere¤ince bir bafl-
kas›n›n da rehin konusu mal› rehin alan hesab›na ve onun lehine sigor-
ta ettirmesi mümkündür. Böyle bir durumda, Medeni Kanun'un 879.
maddesine göre sigortadan tazminat talep etme hakk› da öncelikle rehin
hakk› sahibine aittir. Sigorta ettiren ancak sigortal› mal›n dain ve mürte-
hini olan ve lehine sigorta edilenin aç›k muvafakatini almak ve o suretle
sigortadan, flayet kendi menfaati de zedelendi¤i takdirde, tazminat iste-
mek hakk›na sahip olur. Bu hususlar dikkate al›nmadan davan›n kabu-
lü do¤ru görülmemifltir.

Mahkemece böyle bir durumda davac›l›k s›fat›n›n araflt›r›lmas› bak›-
m›ndan yap›lacak ifl; davac›ya as›l dava ve talep hakk›na sahip dain ve
mürtehin bankadan davaya muvafakat veya icazetleri oldu¤unu belgelen-
dirmesi için süre verilmeli, bu usuli ifllem tamamland›ktan sonra iflin
esas› hakk›nda karar verilmesi gerekirken, bu husus gözard› edilerek hü-
küm kurulmas› do¤ru görülmemifltir.

2- Kabul flekline göre de sigorta flirketinin poliçe ile teminat alt›na al-
d›¤› zarar›n belirlenmesi yarg›lama sonucunda belirlenebilece¤inden likit
bir alacak olarak kabul edilemez ve bu nedenle de daval› borçlu aleyhine
icra inkar tazminat›na hükmedilemez.

Mahkemece bu husus göz önünde tutulmaks›zm icra inkar tazmina-
t›na hükmedilmesi de bozmay› gerektirmifltir.

3- Bozma neden ve flekline göre daval› vekilinin di¤er temyiz itirazla-
r›n›n flimdilik incelenmesine gerek görülmemifltir.

SONUÇ: Yukar›da (1) ve (2) numaral› bentlerde yaz›l› nedenlerle ka-
rar›n daval› yarar›na BOZULMASINA, (2) nolu bentte aç›klanan nedenler-
le daval› vekilinin di¤er temyiz itirazlar›n›n flimdilik incelenmesine yer ol-
mad›¤›na, takdir edilen 450,00 YTL duruflma vekillik ücretinin davac›dan
al›narak daval›ya verilmesine, ödedi¤i temyiz peflin harc›n iste¤i halinde
temyiz edene iadesine, 15.12.2005 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 11. HUKUK DA‹RES‹
E: 2005/6818 K: 2006/9816 T: 05.10.2006

fi‹DDETL‹ RÜZGARDAN DO⁄AN HASAR • ARAfiTIRMA YÖNTEM‹*

Özet: fiiddetli rüzgardan do¤an hasar›n
sigorta poliçesindeki f›rt›na klozu kapsam›n-
da olup olmad›¤›n›n belirlenmesi bak›m›n-
dan, meteoroloji ve inflaat mühendislerinden
oluflturulacak bilirkifli kurulundan rapor al›n-
mal›d›r.

Taraflar aras›nda görülen davada ‹stanbul Asliye 2. Ticaret Mahke-
mesi'nce verilen 10.03.2005 tarih ve 2002/229-2005/113 say›l› karar›n
Yarg›tay'ca incelenmesi duruflmal› olarak davac› vekili taraf›ndan isten-
mifl olmakla, duruflma için belirlenen 03.10.2006 gününde daval› avuka-
t› gelip, davac› vekili tebligata ra¤men gelmedi¤inden, temyiz dilekçesinin
de süresinde verildi¤i anlafl›ld›ktan ve duruflmada haz›r bulunan taraf
avukat› dinlenildikten sonra, duruflmal› ifllerin yo¤unlu¤u ve süre darl›-
¤›ndan ötürü iflin incelenerek karara ba¤lanmas› ileriye b›rak›lm›flt›. Da-
va dosyas› için Tetkik Hakimi taraf›ndan düzenlenen rapor dinlenildikten
ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruflma tutanaklar› ve tüm
belgeler okunup incelendikten sonra iflin gere¤i görüflülüp, düflünüldü;

Davac› vekili, ya¤mur ve fliddetli f›rt›naya ba¤l› olarak daval›ya sigor-
tal› olan müvekkiline ait iflyerinde oluflan hasar›n talebe ra¤men tazmin
edilmedi¤ini ileri sürerek, 30.000.000.000 TL'nin daval›dan tahsilini ta-
lep ve dava etmifltir.

Daval› vekili, rizikonun f›rt›na tan›m›na girmedi¤ini ve sigorta güven-
cesi d›fl›nda kald›¤›n› savunmufltur.

Mahkemece, Meteoroloji ‹daresi cevab›na ve bilirkifli raporlar›na da-
yan›larak, 25.07.2001 tarihinde rüzgar h›z›n›n 12,3 metre/saniye h›zla
esti¤i ve f›rt›na niteli¤i tafl›mad›¤›, oluflan rizikonun f›rt›na klozu uyar›n-
ca sigortac›n›n sorumlulu¤unu gerektirmedi¤i sonucuna var›larak dava-
n›n reddine karar verilmifltir.

Karar›, davac› vekili temyiz etmifltir.

Meteoroloji Mühendisi bilirkifli taraf›ndan düzenlenen 07.04.2004
havale tarihli raporda rizikonun gerçekleflti¤i 25.07.2001 tarihinde mey-
dana gelen hava olay›n›n 10.500 metre uzakl›ktaki Çorlu Meteoroloji ‹s-
tasyonu'nda yap›lan ölçüm verilerine göre f›rt›na tan›m›na girecek anlam-
da 17,2 m/sn. fliddetindeki rüzgar h›z›ndan düflük de¤er saptanm›fl olsa
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da, meteoroloji istasyonundan uzakta farkl› lokal etki alt›nda bulunan si-
gortal› iflyerinde f›rt›nan›n yaflanm›fl olabilece¤inin belirtilmifl olmas› kar-
fl›s›nda, sigortal› iflyerinin dosyada bulunan foto¤raflardan belirlenmesi
mümkün bina ve çat› özellikleri, bulundu¤u konum ve ölçümün yap›ld›-
¤› meteoroloji istasyonuna olan mesafe ve ekspertizce saptanan zarar›n
niteli¤ine nazaran inflaat ve meteoroloji mühendislerinden oluflturulacak
bilirkifliler kurulundan al›nacak raporla rizikonun poliçedeki f›rt›na klo-
zu kapsam›nda kal›p kalmad›¤›n›n belirlenmesi ve sonucuna göre karar
verilmesi gerekirken, de¤inilen yönler aç›kl›¤a kavuflturulmadan ve bilir-
kifli raporlar› aras›ndaki çeliflki giderilmeden eksik incelemeyle yaz›l› ol-
du¤u gibi karar verilmesi do¤ru görülmemifltir.

SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle, davac› vekilinin temyiz iti-
razlar›n›n kabulü ile karar›n davac› yarar›na BOZULMASINA, ödedi¤i
temyiz peflin harc›n iste¤i halinde temyiz edene iadesine, 05.10.2006 ta-
rihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 11. HUKUK DA‹RES‹
E: 2005/8847 K: 2006/9699 T: 03.10.2006

ÇALINAN ÇEK • SON HAM‹L‹N HAKLARI

Özet: Son hamilin çeki bankaya ibraz
eti¤i, bankan›n karfl›l›ks›z oldu¤una iliflkin
yaz›y› yazarak çeki son hamile iade eti¤i ve
bu aflamada çekin çal›nd›¤› anlafl›ld›¤›na gö-
re, çek üzerinde hukuki yarar› olan son hami-
lin iptal talebi kabul edilmelidir.

Has›ms›z olarak aç›lan davada ‹stanbul Asliye 12. Ticaret Mahkeme-
si'nce verilen 27.04.2005 tarih ve 2005/9-2005/234 say›l› karar›n Yarg›-
tay'ca incelenmesi davac› vekili taraf›ndan istenmifl ve temyiz dilekçesi-
nin süresi içinde verildi¤i anlafl›lm›fl olmakla, dava dosyas› için Tetkik
Hakimi taraf›ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisin-
deki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar› ve tüm belgeler okunup, in-
celendikten sonra iflin gere¤i görüflülüp, düflünüldü:

Davac› vekili, müvekkilinin orta¤› oldu¤u dava d›fl› G. H›rdavat Afi'ye
ait çek karnelerini, flirket yönetim kurulu baflkan› ve kendi ad›na olan
çek karnesini, müflterileri taraf›ndan verilen ve karfl›l›ks›z olmalar› nede-
niyle baz›lar›n›n arkas›nda karfl›l›ks›z flerhi yaz›l› çeklerin ve bonolar›n,
27.12.2004 tarihinde meydana gelen h›rs›zl›k sonucu çal›nd›¤›n› ileri sü-
rerek, çek ve bonolar›n iptalini talep ve dava etmifltir.

Mahkemece, toplanan kan›tlara dayan›larak, çeklerden keflidecisi AE
olan, 01.12.2004 tarihli 4.000.000.000 TL bedelli çekin, takasa verildi¤i
ve bankaya ibraz edildi¤i gerekçesiyle, bu çek yönünden iptal isteminin
reddine, di¤er çek ve bonolar›n ise; davac›n›n r›zas› hilaf›na zayii edildi¤i
gerekçesiyle, iptallerine karar verilmifltir.

Karar›, davac› vekili temyiz etmifltir.

Dava, çek ve bono iptaline iliflkindir.

Senedi kaybeden veya herhangi bir flekilde r›zas› hilaf›na elinden ç›-
karan hak sahibi, tedbir almakla yükümlüdür. Bu tedbir esas itibariyle
mahkemeye baflvurarak senedi iptal ettirmek olacakt›r.

Yap›lan yarg›lama sonucunda, temyize konu çeke iliflkin iptal istemi
reddedilmifl ise de, son hamil olan davac›n›n çeki bankaya ibraz etti¤i,
bankan›n karfl›l›ks›z oldu¤una iliflkin yaz›y› yazarak çeki davac›ya iade
etti¤i, davac›n›n elinde olan çeki çald›rd›¤› ve çek üzerinde hukuki yarar›
bulundu¤u anlafl›lmakla, temyize konu çek yönünden yaz›l› gerekçelerle
davan›n reddi karar› do¤ru olmam›flt›r.
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SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle, davac› vekilinin temyiz itira-
z›n›n kabulü ile karar›n BOZULMASINA, ödedi¤i temyiz peflin harc›n is-
te¤i halinde temyiz edene iadesine, 03.10.2006 tarihinde oybirli¤iyle ka-
rar verildi.

YARGITAY 11. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/7390 K: 2007/9712 T: 25.06.2007

‹SK‹ • HUKUKSAL STATÜ • ADL‹ YARGININ GÖREV‹*

Özet: ‹SK‹ özel hukuk hükümlerine göre
idare edilen bir kamu kuruluflu oldu¤undan
tacir olan ‹SK‹ ile davac› aras›nda haks›z 
fiilden kaynaklanan davaya adli yarg›da ba-
k›lmal›d›r.

Taraflar arasmda görülen davada istanbul Asliye 4. Hukuk Mahke-
mesi'nce verilen 20.04.2006 tarih ve 2006/22 83 say›l› karar›n Yarg›-
tay'ca incelenmesi davac› vekili taraf›ndan istenmifl ve temyiz dilekçesi-
nin sûresi içinde verildi¤i anlafl›lm›fl olmakla, dava dosyas› için Tetkik
Hakimi taraf›ndan düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisin-
deki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar› ve tüm belgeler okunup, in-
celendikten sonra iflin gere¤i görüflülüp, düflünüldü:

Davac› vekili, daval›n›n hava durumuna iliflkin uyanlara ra¤men
mazgallar› ve ya¤mur suyu tahliye ›zgaralar›n bak›m›n› gere¤i gibi yap-
mamas› sonucu meydana gelen su bask›n› sonras›nda müvekkili nezdin-
deki sigortal› iflyerinin zarara u¤rad›¤›n›, sigorta tazminat›n›n ödendi¤ini,
rücu koflullar›n›n olufltu¤unu ileri sürerek, 10.985 YTL'n›n faiziyle tahsi-
line karar verilmesini talep ve dava etmifltir.

Daval› vekili, davada idari yarg›n›n görevli oldu¤unu, müvekkilinin
hiçbir sorumlulu¤unun bulunmad›¤›n› tazminat›n fahifl oldu¤unu savu-
narak, davan›n reddini istemifltir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kan›tlar ve tüm dosya kapsa-
m›na göre, somut olayda hizmet kusura bulunup bulunmad›¤›n›n araflt›-
r›lmas› gerekti¤i, davada idare mahkemesinin görevli oldu¤u gerekçesiy-
le, dava dilekçesinin görev nedeniyle reddine, görevli mahkemenin idari
yarg› oldu¤una karar verilmifltir.

Karar›, davac› vekili temyiz etmifltir.

Yarg›tay Kararlar› 387

___________________________________________________

(*) Gönderen: Av. Ömer Emre KAYNAK



Dava, ifl yeri sigorta poliçesinden kaynaklanan rucuan tazminat iste-
mine iliflkindir.

TTK'n›n 18. maddesinde kendi kurulufl kanundan gere¤ince özel hu-
kuk hükümleri dairesinde idare edilmek ve ticari flekilde iflletilmek üzere
devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kiflileri taraf›ndan kurulu teflek-
kül ve müesseselerin dahi tacir say›lacaklar› belirtilmifl, ayn› Yasan›n
I2/11. maddesinde su, gaz, elektrik da¤›t›m, telefon, radyo ile haberlefl-
me ve yay›n yapma gibi ifllerle u¤raflan müesseselerin ticarethane say›la-
caklar› hükme ba¤lanm›flt›r.

Daval› ‹SK‹'nin kuruluflu hakk›ndaki 2560 Say›l› Kanun'da bu kuru-
mun genel kurul, yönetim kurulu ve genel müdürlük ile yönetilece¤i de-
netçileri vas›tas›yla denetim yap›laca¤›, y›ll›k faaliyet ve yat›r›mlar›n›n bi-
lançolarda belirlenip, genel kurulun onay›na sunulaca¤› ve bütçesinin
kamu iktisadi teflebbüslerinde uygulanan bütçe formülüne göre düzenle-
nece¤i aç›kland›¤›na göre bu kuruluflun özel hukuk hükümlerine göre
idare edilen bir kamu kuruluflu oldu¤unun kabulü gerekir.

Nitekim, Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu da 2560 Say›l› Kanuna tabi
olan ‹SK‹'nin gördü¤ü hizmet kamu hizmeti ise de faaliyetini özel hukuk
kurallar› alt›nda yapmas› itibariyle TTK'n›n 18/1. maddesi anlam›nda ta-
cir say›laca¤›n› ve tacir olan daval› ile davac› aras›ndaki haks›z fiilden
kaynaklanan (TTK'n›n 3. maddesi) davaya bakma görevinin adli yarg›n›n
görevine girdi¤ini YHGK'n›n 21.09.1983 gün ve Esas 1980/11-2721 Ka-
rar, 1983/323 say›l› karar›nda benimsenmifltir.

Her ne kadar 12.2.1959 gün 1958-17 E. 1959-15 K. say›l› idari ey-
lemlerle ilgili bir içtihad› birlefltirme karar› varsa da 23.11.1981 tarihin-
de yürürlü¤e giren 2560 Say›l› Yasan›n hükümleri karfl›s›nda bu ‹çtihad›
Birlefltirme Karar›n›n ‹SK‹ bak›m›ndan uygulama alan›n›n kalmad›¤› so-
nucuna var›lmal›d›r. Bu hususlar, YHGK'n›n 29.11.1995 gün 1995/11-
647, 1043 K. say›l› içtihad›nda aynen benimsenmifltir.

O halde, tacir olan ‹SK‹ ile davac›n›n sigortal›s› aras›nda haks›z fiil-
den kaynaklanan davaya bakma görevinin adli yarg›ya ait oldu¤u dikka-
te al›narak, iflin esas›na girilmesi, taraf kan›tlar›n›n toplanarak sonucu-
na göre bir karar verilmesi gerekirken, yaz›l› flekilde hüküm kurulmas›
do¤ru görülmemifl, karar›n bozulmas› gerekmifltir.

SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle davac› vekilinin temyiz itiraz-
lar›n›n kabulü ile karar›n BOZULMASINA, ödedi¤i temyiz peflin harc›n is-
te¤i halinde temyiz edene iadesine, 25.06.2007 tarihinde oybirli¤iyle ka-
rar verildi.
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YARGITAY 11. HUKUK DA‹RES‹
E: 2005/13597 K: 2007/187 T: 15.01.2007

F‹KR‹ VE SINA‹ HAKLAR HUKUKU • MADD‹ TAZM‹NAT 
• MARKAYA TECAVÜZ • SEÇ‹ML‹K HAK

(556 KHK m 66, HUMK m 75, BK m 42, 43)

Özet: Davac›-dava dilekçesinde maddi
tazminat talep etmekle bu talebinin dayana-
¤›n› ve 556 say›l› KHK’nin 66. maddesinde
yer alan de¤erlendirme usullerinden hangisi-
ni tercih etti¤ini beyan etmemifltir. O halde
mahkemece, HUMK’un 75. maddesi uyar›n-
ca davac›ya maddi tazminat isteminin daya-
na¤›n› ve tazminata yönelik de¤erlendirme-
lerden hangisini tercih etti¤i aç›klatt›rarak o
yönde inceleme yap›l›p sonucuna göre karar
verilmesi, bu yöndeki incelemelerin sonuç
vermemesi halinde BK’n›n 42 ve 43. madde-
lerine göre hüküm kurulmas› gerekir

Taraflar aras›nda görülen davada ‹stanbul 1. Fikri ve S›na-
i Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 27.05.2004 tarih ve 2003/701-
2004/297 say›l› karar›n Yarg›tayca incelenmesi davac› vekili taraf›ndan
istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi¤i anlafl›lm›fl olmakla,
dava dosyas› için Tetkik Hakimi taraf›ndan düzenlenen rapor dinlendik-
ten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruflma tutanaklar› ve
tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere¤i görüflülüp,
düflünüldü:

Davac› vekili, daval›n›n, müvekkili ad›na tescilli L. markas›m tafl›yan
taklit ürünleri üretip ihraç ifllemlerini bafllatt›¤›n›n Halkal› Gümrük Mü-
dürlü¤ü yaz›lar›ndan anlafl›ld›¤›n› ileri sürerek daval› eyleminin marka
hakk›na tecavüz teflkil etti¤inin tespit ve mencine, fazlaya iliflkin haklar›
sakl› kalmak kayd›yla 500.000.000 TL maddi ve 1.000.000.000 TL mane-
vi tazminat›n haks›z fiil tarihinden itibaren iflleyecek reeskont oran›nda
faiziyle birlikte daval›dan tahsiline, el konulan ürünlerin imhas›na, depo-
lama ve sundurma ücretinin daval›dan tahsiline ve hükmün ilan›na ka-
rar verilmesini istemifltir.

Daval›, davaya cevap vermemifltir.

Mahkemece toplanan delillere göre davan›n k›smen kabulüne, dava-
l› eyleminin “davac› markas›na tecavüz teflkil etti¤inin tespitine ve önlen-
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mesine, gümrük idaresince el konulan 784 adet taklit ürünün etiketleri
sökülerek ye masraflar› dayal› taraftan al›nmak üzere Çocuk Esirgeme
Kururnu’na teslimine, davac› ürünlerinin taklitleri henüz piyasaya su-
nulmam›fl oldu¤undan maddi, tazminat isteminin reddine, takdiren
500.000.000 TL manevi tazminat›n 20.5.2003 tarihinden itibaren rees-
kont oran›nda faiziyle birlikte davandan tahsiline ve hükmün ilân›na ka-
rar verilmifltir:

1- Dava dosyas› içerisindeki bilgi ve belgelere, naahkeme, karar›n›n
gerekçesinde dayan›lan delillerin de¤erlendirilmesinde usul ve yasaya ay-
k›r› bir yön bulunmamas›na, dava konusu taklit ürünlerin davac› marka-
s›n› içeren etiketlerinin sökülmesi mümkün ise imhas›na de¤il, etiketler
sökülerek daval›ya teslimine karar verilmesi gerekti¤inden mahkemenin
bu ürünlerin etiketleri sökülerek ve masraflar› daval›ya ait olmak üzere
Çocuk Esirgeme K››rumu’na teslimine iliflkin karar› yönünden (daval›
temyizi olmad›¤›ndan) davac›n›n temyizde hukuki menfaati bulunmad›-
¤›ndan davac› vekilinin yerinde görülmeyen ve afla¤›daki bentler kapsar-
n› d›fl›nda; kalan sair temyiz itirazlar›n›n reddi gerekmifltir.

2-Davac›-dava dilekçesinde maddi tazminat talep etmekle bu talebi-
nin dayana¤›n› ve 556 say›l› KHK’nin 66. maddesinde yer alan de¤erlen-
dirme usullerinden hangisini tercih etti¤ini beyan etmemifltir. O halde
mahkemece, HUMK’un 75. maddesi uyar›nca davac›ya maddi tazminat
isteminin dayana¤›n› ve tazminata yönelik de¤erlendirmelerden hangisini
tercih etti¤i aç›klatt›rarak o yönde inceleme yap›l›p sonucuna göre karar
verilmesi, bu yöndeki incelemelerin sonuç vermemesi halinde BK’n›n 42
ve 43. maddelerine göre hüküm kurulmas› gerekirken eksik inceleme ile
yaz›l› gerekçeyle maddi tazminat talebinin reddi do¤ru görülmemifltir.

3-Davac› markas›n›n tan›nm›fl marka oldu¤u ve talep edilen 1 milyar
liral›k manevi tazminat›n makul oldu¤u gözetilmeksizin yetersiz miktar-
da manevi tazminata hükmedilmesi de isabetsiz olmufltur. SONUÇ: Yu-
kar›da 1 nolu bentte belirtilen nedenlerle davac› vekilinin di¤er temyiz iti-
razlar›n›n reddine, 2 ve 3 nolu bentlerde aç›klanan nedenlerle, davac› ve-
kilinin temyiz itirazlar›n›n kabulüyle hükmün davac› yarar›na BOZUL-
MASINA, ödedi¤i temyiz peflin harc›n iste¤i halinde temyiz edene iadesi-
ne, 15.01.2007 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 11. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/9700 K: 2007/12510 T: 08.10.2007

F‹KR‹ VE SINA‹ HAKLAR HUKUKU • MADD‹ TAZM‹NAT •MANEV‹
TAZM‹NAT • TESC‹LL‹ MARKA • HAKSIZ KAZANÇ •SEÇ‹ML‹K HAK

(556 KHK m 62, 66/b , BK m 42)

Özet: Davac› vekili, maddi ve manevi
tazrninat istemini KHK’n›n 62, 66/b ve 67.
maddelerine dayand›rm›fl, maddi zarar›n
karfl›l›¤› olarak daval›n›n markay› kullanmak
yoluyla elde etti¤i kazanç karfl›l›¤›n› istemifl-
tir. Ancak, daval› defter ve kay›tlar›n›n ince-
lenmesinde elde edilen kazanç tespit edile-
memifltir. Bu durum karfl›s›nda, davac›n›n
zarara u¤rad›¤› sabit oldu¤una ve bunun
miktar› ispat edilemedi¤ine göre, BK’n›n 42.
maddesi uyar›nca uygun bir maddi tazmina-
ta karar verilmesi gerekirr.  

Taraflar aras›nda görülen davada istanbul 2. Fikri ve S›naî Haklar
Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16.02.2006 tarih ve 2004/333-2006/33
say›l› karar›n Yarg›tay’ca incelenmesi davac› vekilliye kat›lma yoluyla da-
val› vekili, taraf›ndan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde veril-
di¤i anlafl›lm›fl olmakla, dava dosyas› için Tetkik Hakimi taraf›ndan dü-
zenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar,
duruflma tutanaklar› ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra iflin ge-
re¤i görüflülüp düflünüldü.

Davac› vekili daval›n›n yurtd›fl›na ihraç etti¤i mallar aras›nda müvek-
kili; markas›n›n taklitlerini içeren tekstil ürünlerini ihraç etti¤inin güm-
rükte tespit edildi¤ini, markaya olan güveni zedeledi¤i gibi, haks›z kazanç
elde etme peflinde oldu¤unu ileri sürerek, daval›n›n marka hakk›na teca-
vüz teflkil eden fiillerin durdurulmas›na, 500,00 YTL maddi ve
1.000,00 YTL manevi tazminat›n tahsiline, el konulan ürünlerin imhas›-
na depolama-sundurma ücretinin daval›ya tahmiline, hükmün ilan›na
karar verilmesini talep ve dava etmifltir.

Daval› vekili, müvekkilinin imalatç› firma olmad›¤›n›, tedarik etti¤i
emtialar› ihraç etti¤ini, bu ürünlerin imalatç› firma taraf›ndan flehven ka-
r›flt›r›ld›¤›n› savunarak, davan›n reddini istemifltir.

Mahkemece; iddia, savunmalar, toplanan kan›tlar ve tüm dosya kap-
sam›na göre, daval›n›n davac› markas›n› tafl›yan ürünler dahil olmak
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üzere birçok markaya Almanya’da mukim flirkete etmek istedi¤i, mallar›
hiç kontrol etmeden, koli fleklinde tedarikçi firmadan ald›¤›n›n inand›r›-
c›l›ktan uzak oldu¤u, eyleminin 556 say›l› KHK’nin 61/c maddesi, uya-
r›nca marka hakk›na tecavüz teflkil eden fiillerden bulundu¤u, davac›n›n;
maddi tazminat yönünden an›lan KHK’n›n 62, 64, 66 ve 67. maddelerine
dayand›¤›, yoksun kal›nan kazanç yönünden 66/b maddesindeki seçim-
lik hakk› tercih etti¤i, 500,00 YTL maddi tazminat›n, 300.00 YTL’lik k›s-
m›n›n yoksun kal›nan kazanç, 75,00 YTL k›sm›n›n yoksun; kal›nan ka-
zanc›n art›r›m› ve 125,00.-YTL k›sm›n›n ise do¤rudan u¤ran›lan zarar
olarak aç›klad›¤›, fiili zarar›n nas›l tespit edilece¤i yönünde KHK’de bir
aç›klaman›n olmad›¤›, BK’n›n 42 ve müteakip maddelerine göre tespitinin
gerekti¤i, tedbir karar›n›n verilip verilmeyece¤i, verilse bile teminat karfl›-
l›¤› olup olmayaca¤› husular› davac› taraf›ndan önceden bilinemeyece¤in-
den daha tedbir karar› verilmeden dava dilekçesindeki 125,00 YTL’lik k›s-
m›n bu amaçla istendi¤i iddias›na itibar edilmedi¤i, esasen bu talebin ay-
r› bir dava konusu yap›lmas›n›n mümkün oldu¤u, vekalet ücretiyle ilgili
bir anlaflman›n sunulmad›¤›, yasa ve tarife uyar›nca ekalet ücreti takdir
edilece¤i, toplam tazminattan fazla olan bu miktar›n da davaya konu edil-
meyece¤i, di¤er giderlerin de belgelendirilmedi¤i, daval› defter ve kay›tla-
r› incelenmesinde zarar›n hesab›n›n yap›lamad›¤›, daval›n›n henüz ihra-
cat› yapamadan baflka bir anlat›mla taklit markalar› ihtiva eden ürünle-
ri ticari alana sunmadan yakaland›¤›, yurt içinde piyasaya sundu¤una
dair kan›t sunulmad›¤›, tescilli markas›n›n korunmas›n›n ülke s›n›rlar›
ile s›n›rl› oldu¤u, kar yoksunlu¤unun ispat edilemedi¤i, manevi tazmina-
t›n marka sahibinin ticari hayattaki imaj›n›n ve kendisine duyulan güve-
nin sars›lmas›, ürünlerin kalitesizli¤i nedeniyle kiflisel ve ticari varl›¤›nda
meydana gelen olumsuz sonuçlar›n giderilmesi için talep edilebilece¤i, te-
cavüzün sabit olmas›n›n tek bafl›na yeteri: olmad›¤›, ticari kazanç elce
edilemedi¤inden manevi zarar›n da oluflmad›¤› gerekçesiyle, davan›n k›s-
men kabulüne, daval›n›n davac› markas›na tecavüzünün durdurulmas›-
na, el konulan ürünlerin imhas›na, hüküm özetinin ilan›na, maddi ve
manevi tazminat isteminin reddine karar verilmifltir.

Karar›, davac› vekili ile kat›lma yoluyla daval› vekili temyiz etmifltir.

Dava dosyas› içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar›n›n ge-
rekçesinde dayan›lan delillerin tart›fl›l›p, de¤erlendirilmesinde usul ve ya-
saya ayk›r› bir yön bulunmamas›na göre, daval› vekilinin tüm davac› ve-
kilinin yerinde görülmeyen ve afla¤›daki bentlerin kapsamlar› d›fl›nda ka-
lan di¤er temyiz itirazlar›n›n reddi gerekmifltir.

Dava, markaya tecavüz fiillerin durdurulmas›, maddi ve manevi taz-
minat istemlerine iliflkindir. Somut olayda daval›n›n, davac›n›n markas›-
n›n taklitlerini içeren ürünleri ihraç etmek isterken bu mallara gümrük-
te el konuldu¤u hususu uyuflmazl›k konusu de¤ildir. 556 say›l› KHK’n›n
61/c maddesi uyar›nca daval›n›n bu eyleminin marka hakk›na tecavüz
teflkil etti¤i aç›kt›r. Davac›n›n sat›fl tutar›n›n olumsuz yönde etkilenece¤i
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kuflkusuzdur. Daval›, davac›n›n u¤rayaca¤› zarar› karfl›lamak durumun-
dad›r. Davac› vekili, maddi ve manevi tazrninat istemini ayn› KHK’n›n 62,
66/b ve 67. maddelerine dayand›rm›fl, maddi zarar›n karfl›l›¤› olarak da-
val›n›n markay› kullanmak yoluyla elde etti¤i kazanç karfl›l›¤›n› istemifl-
tir. Ancak, daval› defter ve kay›tlar›n›n incelenmesinde elde edilen kazanç
tespit edilememifltir. Bu durum karfl›s›nda, davac›n›n zarara u¤rad›¤› sa-
bit oldu¤una ve bunun miktar› ispat edilemedi¤ine göre, BK’n›n 42. mad-
desi uyar›nca uygun bir maddi tazminata karar verilmesi gerekirken, ya-
z›l› gerekçe ile hüküm kurulmas› do¤ru görülmemifl, karar›n bozulmas›
gerekmifltir.

3- Ayr›ca, 556 say›l› KHK’n›n 62. maddesinde marka hakk› tecavüze
u¤rayan marka sahibinin di¤er istemlerinin yan› s›ra manevi tazminat da
talep edebilece¤i düzenlenmifltir. Ancak, an›lan KHK’de manevi tazmina-
ta hangi koflullarda hükmedilece¤ine iliflkin bir aç›kl›k bulunmamakta-
d›r. Bu istemin, genel hükümler aras›nda yer alan BK’n›n 49 ve TTK’n›n
58/1-e maddeleri kapsam›nda de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Daval›,
tacir olup basiretli flekilde hareket etmek zorundad›r. Ticari ifllerinde da-
ha dikkatli ve özenli davranmak durumundad›r. Öte yandan, BK’n›n 49.
maddesinde 3444 Yay›l› Yasa ile yap›lan de¤iflikle manevi tazminata ka-
rar verilmesi için art›k kusurlu olma hali yeterli görülmüfltür. O halde,
daval›n›n eylemleriyle davac› markas›na tecavüz etti¤i sabit oldu¤una gö-
re uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekti¤i dikkate al›nma-
dan yaz›l› flekilde karar verilmesi de yanl›fl olmufltur.

SONUÇ: Yukar›da (1) numaral› bentte aç›klanan nedenlerle daval› ve-
kilinin tüm, davac› vekilinin di¤er temyiz itirazlar›n›n REDD‹NE, (2) ve (3)
numaral› bentte aç›klanan nedenlerle davac› vekilinin temyiz itirazlar›n›n
kabulü ile karar›n davac› yarar›na BOZULMASINA, afla¤›da yaz›l› bakiye
0,90.-YTL temyiz ilam harc›n›n temyiz eden daval›dan al›nmas›na, ödedi-
¤i temyiz peflin harc›n iste¤i halinde temyiz eden davac›ya iadesine,
08.10.2007 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 13. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/16753 K: 2007/3905 T: 20.03.2007

HAN ODABAfiISI • TOPLANAN K‹RALAR • MAL SAH‹B‹N‹N
HAKLARI • ‹SPAT YÖNTEM‹

Özet: Mal sahibi odabafl› iliflkisinden do-
¤an olacak davas›nda han içindeki her bir
ba¤›ms›z bölümün hangi bedelle kiraland›¤›-
n› davac› mal sahibi kan›tlamakla yükümlü-
dür. Bu konuda yaz›l› belge bulunmuyorsa,
gerekirse kira paras›n›n miktar› keflif yap›la-
rak saptanmal›d›r. Toplanan kira bedelleri-
nin mal sahibine ödendi¤ini ispat› ise daval›
odabafl›na aittir.

Taraflar aras›ndaki itiraz›n iptali davas›n›n yap›lan yarg›lamas› so-
nunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n reddine yönelik olarak
verilen hükmün süresi içinde davac› avukat›nca temyiz edilmesi üzerine
dosya incelendi gere¤i konuflulup düflünüldü.

KARAR

Davac›lar maliki bulunduklar› iflhan›nda daval›n›n odabafl›l›k yapt›-
¤›n› ve bu handaki kirac›lardan kira paralar›n› tahsil etti¤ini, aralar›nda-
ki 4.11.2002 tarihli sözleflmeye ra¤men tahsil etti¤i kiralar› kendilerine
ödemedi¤ini, giriflilen icra takibine de itiraz etti¤ini ileri sürerek itiraz›n
iptaline %40 tazminat›n tahsiline karar verilmesini istemifltir.

Daval›, kirac›lardan baz›lar›n›n kira paralar›n› mal sahiplerine öde-
diklerini savunarak davan›n reddini dilemifltir.

Mahkemece, tan›k anlat›mlar› ve dosya kapsam› da gözetilmek sure-
tiyle davan›n reddine karar verilmifl; hüküm, davac›lar taraf›ndan temyiz
edilmifltir.

Davac›lardan GT ile daval› aras›nda düzenlenen ve di¤er davac› tara-
f›ndan da benimsenen dosya içerisindeki 4.11.2002 tarihli sözleflmede ki-
ra paralar›n›n daval› taraf›ndan toplanaca¤› ve kiran›n %15'i oran›nda
daval›ya odabafl›l›k ücreti ödenece¤i hükme ba¤lanm›fl olup, kiraya veri-
len ba¤›ms›z bölüm say›s› ve her bir ba¤›ms›z bölümün hangi bedelle ki-
raya verildi¤i sözleflmede aç›kl›¤a kavuflturulmam›flt›r. Hal böyle olunca
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kiraya verilen ba¤›ms›z bölüm say›s› ve her bir ba¤›ms›z bölümün ne mik-
tar bedelle kiraya verildi¤inin ispat›, davac›lara, toplanan kira bedellerin-
den %15 oran›nda odabafl›l›k ücreti kesildikten sonra bakiye bedelin da-
vac›lara ödendi¤inin ispat› da daval› üzerinde bulunmaktad›r. Bu durum-
da mahkemece öncelikle davac›lar ile dava d›fl› kirac›lar aras›nda yaz›l›
kira sözleflmesi bulunup bulunmad›¤› tespit edilmeli, kira sözleflmeleri
yok ise konusunda uzman bilirkifli veya kurulu arac›l›¤› ile mahallinde
keflif yap›lmak suretiyle handa kiraya verilen kaç ba¤›ms›z bölüm bulun-
du¤u ve her bir ba¤›ms›z bölümün takibe konu dönem içerisinde getire-
ce¤i kira geliri tespit edilmeli kirac›lardan kira borçlar›n› do¤rudan dava-
c›lara ödeyenler mevcut ise bunlar hesaplamaya dahil edilmemeli, böyle-
ce bulunacak miktardan %15 oran›nda odabafl›l›k ücreti mahsup edildik-
ten sonra bakiyesine hükmedilmelidir. Mahkemenin bu yönleri gözard›
ederek eksik incelemeyle yaz›l› flekilde hüküm kurmufl olmas›, usul ve
yasaya ayk›r› olup, bozmay› gerektirir.

SONUÇ: Aç›klanan nedenlerle temyiz olunan karar›n davac›lar yara-
r›na BOZULMASINA, peflin al›nan harc›n istek halinde temyiz eden tara-
fa iadesine, 20.3.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.



YARGITAY 13. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/4056 K: 2007/10070 T: 12.07.2007

AVUKATIN HAKSIZ AZLED‹LMES‹ • VEKALET ÜCRET‹ 

(Avukatl›k K m. 164/4)

Özet: Avukat›n hakl› olarak azledildi¤i-
ne iliflkin delil sunulmam›fl olmas› karfl›s›n-
da; azlin haks›z oldu¤u dikkate al›narak
Avukatl›k Kanununun 164/4. maddesi gere-
¤ince dava konusu miktar›n %10-20’si ara-
s›nda bir vekalet ücretinin takdiri gerekir.

Taraflar aras›ndaki vekalet ücreti –masraf alaca¤›– istirdat davas›n›n
yap›lan yarg›lamas› sonunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› as›l ve kar-
fl› davan›n k›smen kabulüne ve k›smen reddine yönelik olarak verilen
hükmün süresi içinde davac› ve daval›-karfl› davac› ‹G avukat› taraf›ndan
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gere¤i konuflulup düflünüldü.

KARAR

Davac›, daval›lar›n avukat› olarak hukuk ve ceza davalar› ile icra dos-
yalar›n› takip etti¤ini, arkadafll›k nedeniyle ücret sözleflmesini yaz›l› fle-
kilde düzenlenmedi¤ini, sözlü olarak %20 oran›nda _ ücret ödenmesi ka-
rarlaflt›r›ld›¤›n›, haks›z olarak azledildi¤ini, ileri sürerek daval›lara verdi-
¤i hukuki yard›mlar yapt›¤› masraflar ve elden verdi¤i borç para karfl›l›¤›
olmak üzere flimdilik 5.300.00 YTL’nin faizi ile ödetilmesine karar veril-
mesini istemifltir.

Daval›lar, davan›n reddini dilemifller, daval› ‹G açm›fl oldu¤u karfl›
davada vekalet ücreti karfl›l›¤› davac› ve yak›nlar›na dermatolog olarak
t›bbi yard›mda bulundu¤unu bedelinin de bu durumda tahsili gerekti¤i-
ni belirterek 5.044.24 YTL’n›n tahsilini istemifltir.

Mahkemece, as›l ve karfl› davan›n k›smen kabulüne karar verilmifl;
hüküm, davac› ve daval›-karfl› davac› ‹G taraf›ndan temyiz edilmifltir.

1-Dosyadaki yaz›lara, karar›n dayand›¤› delillerle yasaya uygun ge-
rektirici nedenlere ve özellikle karfl› tarafa yüklenecek vekalet ücretinin
henüz tahsil aflamas›na gelmemifl olmas›na göre daval› karfl› davac›n›n
tüm, davac› karfl› daval›n›n afla¤›daki bendin kapsam› d›fl›nda kalan sa-
ir temyiz itirazlar›n›n reddi gerekir.

2-Davac›n›n daval›lar›n avukat› olarak açm›fl oldu¤u tazminat dava-
s› devam ederken 1.12.2003 tarihinde vekaleten azledildigi azlin hakl› ol-
du¤una dair daval›lar taraf›ndan delil ibraz edilmedi¤i anlafl›lmaktad›r.
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Taraflar aras›nda yaz›l› bir ücret sözleflmesi bulunmad›¤› uyuflmazl›k ko-
nusu de¤ildir bu nedenle azil tarihinde yürürlükte bulunan 1136 say›l›
Avukatl›k Kanununun 164/4 maddesi gere¤ince dava konusu miktar›n
%10-20 aras›nda bir vekalet ücretinin takdiri gerekir. Mahkemece an›lan
yasa hükmü gözetilerek davac› avukat›n hak etti¤i vekalet ücreti tutar›
belirlenmeli ve sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece avu-
katl›k asgari ücret tarifesine göre avukatl›k ücretinin belirlenmesi usul ve
yasaya ayk›r› olup bozmay› gerektirir.

SONUÇ: Yukar›da birinci bent uyar›nca daval›n›n tüm, davac›n›n di-
¤er temyiz itirazlar›n›n reddine, ikinci bentte aç›klanan nedenle hükmün
davac› yarar›na BOZULMASINA, afla¤›da dökümü yaz›l› 182.00 YTL’nin
daval› karfl› davac›dan al›nmas›na, davac› karfl› daval›n›n peflin harc›n›n
istek halinde iadesine, 12.7.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 14. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007

TAPU TAHS‹S BELGES‹N‹N N‹TEL‹⁄‹ • MÜLK‹YET HUKUKU

Özet: Bir mülkiyet belgesi olmayan “Ta-
pu Tahsis Belgesi” ilgilisine kiflisel hak sa¤-
layan bir zilyedlik kayd›d›r. “Tabu Tahsis
Belgesi”nin varl›¤› tahsis edilen yerin tahsis
yap›lan kifli ad›na tescilini gerektirmez.

Taraflar aras›ndaki tahsise dayal› tapu iptal ve tescil davas›ndan do-
lay› mahal mahkemesinden verilen yukar›da gün ve say›s› yaz›l› hükmün;
Dairemizin 21.05.2007 gün ve 2007/4770-5976 say›l› ilam›yle onanma-
s›na karar verilmiflti. Süresi içinde davac› vekili taraf›ndan karar›n düzel-
tilmesi istenilmifl olmakla dosya içerisindeki bütün ka¤›tlar incelenerek
gere¤i düflünüldü:

KARAR

Dava, tapu tahsis belgesine daval› tapu iptali ve tescil istemine ilifl-
kindir.

Hukuk Genel Kurulunun 04.12.1996 tarih ve 1996/763-864 say›l›
karar›nda belirtildi¤i üzere tapu tahsis belgesi bir mülkiyet belgesi de¤il-
dir. ‹lgilisine kiflisel hak sa¤layan zilyetlik kayd›d›r. Tapu tahsis belgesi-
nin varl›¤› tahsis edilen yerin tahsis yap›lan kifli ad›na tescilini gerektir-
mez. Tahsis belgesinin idari ifllemle geri al›nmas› olanakl›d›r.

Somut olayda da; idarenin davac› KY ad›na olan tahsis belgesini yine
bir idari ifllemle iptal etti¤i, davac›n›n iptal iflleminin iptali hakk›nda ‹da-
re Mahkemesinde açt›¤› davan›n Dan›fltay 6. Dairesinin 13.06.2007 tarih
2006/6390-2007/3632 say›l› ilam›yla eksik araflt›rma gerekçesiyle bozul-
du¤u anlafl›lmaktad›r.

‹stemin dayana¤› olan tahsis belgesinin iptaline dair karara karfl›
‹dare Mahkemesinde aç›lan dava eldeki davan›n sonucunu etkileyece¤in-
den, ‹dare Mahkemesi karar› kesinleflmeden davac› KY taraf›ndan aç›lan
davan›n hükme ba¤lanmas› olanaks›zd›r.

Temyiz edilen karar›n aç›klanan nedenle bozulmas› gerekirken, yan›l-
g›yla onand›¤› daval› Hazinenin vermifl oldu¤u 31.08.2007 günlü dilekçe
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ekindeki Dan›fltay karar›yla anlafl›ld›¤›ndan, karar düzeltme istemi kabul
edilmelidir.

SONUÇ: Daval› Hazinenin karar düzeltme isteminin aç›klanan ne-
denlerle kabulü ile onamaya iliflkin Dairemizin 21.05.2007 gün ve
2007/4770-5974 say›l› ilam›n›n KALDIRILARAK, hükmün aç›klanan
nedenlerle BOZULMASINA, peflin harc›n istek halinde yat›rana iadesine,
25.09.2007 gününde oybirli¤i karar verildi.



YARGITAY 14. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/12078 K: 2007/11744 T: 15.10.2007

TAfiINMAZA ‹L‹fiK‹N DAVA • YETK‹ KURALI • KAMU DÜZEN‹ •
ÖZEL YETK‹ ANLAfiMASI • MAHKEMEN‹N YAPACA⁄I ‹fi

(HUMK m. 13)

Özet: Tafl›nmaza iliflkin davan›n “tafl›n-
maz›n bulundu¤u yer” mahkemesinde aç›l-
mas› kural› kamu düzenine iliflkin olup ke-
sindir. Bu konuda özel yetki sözleflmesi de
yap›lamaz.

Tafl›nmaza iliflkin dava yetkisiz mahke-
mede aç›lm›fl ise, kamu düzenine iliflkin hü-
kümleri ihlal eden bu durum mahkemece
re’sen tespit edilerek yetkisizlik karar› veril-
melidir.

Davac› vekili taraf›ndan, daval›lar aleyhine, daval›lar vekili taraf›ndan
davac› aleyhine 8.10.1997 gününde verilen dilekçe ile tafl›nmaz›n haricen
sat›fl bedelinin tahsili, karfl›l›k davada tapu iptali ve karfl› davac›lar ad›-
na eflit hisseler ile tapuya tescili istenmesi üzerine yap›lan duruflma so-
nunda; alaca¤›n tahsili davas›n›n feragat nedeniyle reddine, tapu iptali ve
tescil istemine iliflkin karfl›l›k davan›n kabulüne dair verilen 15/10/1997
günlü temyiz edilmeden kesinleflen hükmün Yarg›tay Cumhuriyet Bafl-
savc›l›¤›n›n 12/10/2007 gün ve 2007/143434 say›l› tebli¤namesi ile
HUMK’un 427/6. maddesi gere¤ince kanun yarar›na bozulmas› istenil-
mifl olmakla, dosya ve içerisindeki bütün ka¤›tlar incelenerek gere¤i dü-
flünüldü:

KARAR
Davada, Bursa ili Y›ld›r›m ilçesi, Arabayata¤› köyünde bulunan 581

say›l› fleftali bahçesi cinsi ile tapuda kay›tl› tafl›nmaz›n haricen sat›larak
teslim edildi¤i ancak, sat›fl bedelinin ödenmedi¤i iddias› ile 101 milyon li-
ra sat›fl bedelinin tahsili istenmifltir.

Karfl› davada ise, daval› ve davac›lar, dayan›lan harici sat›fl senedi
uyar›nca 581 parsel mülkiyetinin devri gerekti¤i halde fera¤›n verilmedi-
¤i iddias› ile tafl›nmaz›n tapu kayd›n›n iptali ve müfltereken adlar›na tes-
cili isteminde bulunmufltur.

Mahkemece karfl› dava kabul edilerek tafl›nmaz›n tapu kayd›n›n ip-
tali ve karfl› davac›lar ad›na tesciline, vazgeçilmesi nedeniyle as›l davan›n
reddine karar verilmifltir.

Yarg›tay Kararlar› 411



Görülüyor ki, Bursa ile Y›ld›r›m ilçesinde bulundu¤u anlafl›lan tafl›n-
maz mülkiyetinin aktar›m› için Arpaçay Mahkemelerinde dava aç›lm›fl ve
istek hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Tafl›nmaz mülkiyetinin intikalini sa¤lamak amac›yla aç›lan davan›n
HUMK’un 13. maddesindeki kesin yetki hükmü gözetilerek "tafl›nmaz›n
bulundu¤u yer" mahkemesinde aç›lmas› kural› kamu düzenine iliflkin ve
kesindir. Bu konuda HUMK’un 22. maddesi uyar›nca yetki sözleflmesi ya-
p›lamaz. fiayet dava, yetkisi olmayan bir mahkemede aç›lm›flsa esas›n›n
incelenmeksizin "yetkisizlik karar›" verilmesi gerekir.

Di¤er yandan, hakimin re'sen Türk Kanunlar› gere¤ince hüküm ver-
mesi zorunludur. Taraflar›n kamu düzeni ile ilgili hükümleri ihlal eden
kabul beyanlar› da hukuki sonuç do¤urmaz. Bütün bunlara göre mahke-
menin yetkisiz oldu¤u gözetilerek dava dilekçesinin reddi yönünden red-
dine karar vermesi gerekirken çekiflmenin esas› hakk›nda hüküm kur-
mas› do¤ru olmam›flt›r.

Karar aç›klanan nedenle bozulmal›d›r.

SONUÇ: Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanununun 426/6. maddesine dayal› kanun yarar›na bozma iste-
¤inin yukar›da aç›klanan nedenle kabulüne, hükmün sonuca etkili olun-
mamak üzere BOZULMASINA ve gere¤i yap›lmak üzere karar bir örnek
ile dosyan›n Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na gönderilmesine,
15.10.2007 tarihinde oybirli¤i ile karar verildi.
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YARGITAY 15. HUKUK DA‹RES‹
E: 2005/5448 K: 2005/5451 T: 14.10.2005

PAYDAfiLAR ARASINDA ECR‹M‹S‹L • PAYDAfiLAR ARASINDAK‹
ECR‹M‹S‹L DAVALARINDA “‹NT‹FADAN MEN” KOfiULU

Özet: Müflterek mülkiyete konu olan bir
tafl›nmazda bir malikin tafl›nmaz› kullanan
di¤er maliklerden ecrimisil talep edebilmesi
için tafl›nmazdan yararlanma iste¤ini karfl›
tarafa iletmifl olmas› zorunludur.

Yukar›da tarih ve numaras› yaz›l› hükmün duruflmal› olarak temyi-
zen tetkiki daval› vekili taraf›ndan istenmifl olmakla duruflma için tayin
edilen günde davac› GS geldi. Daval› avukat› gelmedi. Temyiz dilekçesi-
nin süresi içinde verildi¤i anlafl›ld›ktan ve haz›r bulunan davac› dinlen-
dikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edile-
rek gelmifl olmakla dosyadaki ka¤›tlar okundu iflin gere¤i konuflulup dü-
flünüldü:

KARAR

1- Dosyadaki yaz›lara, karar›n dayand›¤› delillerle yasaya uygun ge-
rektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulun-
mamas›na göre daval›n›n afla¤›daki bendin kapsam› d›fl›nda kalan sair
temyiz itirazlar› yerinde görülmemifl reddi gerekmifltir.

2- Dava konusu 9 nolu ba¤›ms›z bölümün daval› yüklenici ad›na olan
tapu kayd› davac› arsa sahibi taraf›ndan aç›lan tescil davas› sonucu ip-
tal edilerek 15/50 pay›n davac› ad›na tesciline karar verilmifl, karar
13.9.1996 tarihinde kesinleflmifltir. Taraflar›n bu flekilde dava konusu ta-
fl›nmaza müflterek malik olduklar› çekiflmesizdir.

Kural olarak bu tür mülkiyete tâbi bir tafl›nmazda bir malikin tafl›n-
maz› kullanan di¤er maliklerden ecrimisil talep edebilmesi için tafl›nmaz-
dan yararlanma iste¤ini karfl› tarafa iletmifl olmas› zorunludur. Buna in-
tifaden men flart› denilmekte olup, bu flart›n gerçekleflmesi ecrimisil iste-
nen süreden önce davac› paydafl›n davaya konu tafl›nmazdan ya da geli-
rinden yararlanmak iste¤ini daval› paydafla bildirmifl olmas›na ba¤l›d›r.
Somut olayda davac› paydafl 8.7.1999 tarihinde keflide etti¤i ihtarla da-
vaya konu tafl›nmaz›n gelirinden yararlanmak iste¤ini daval›ya bildirdi-
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¤inden söz konusu ihtar›n daval›ya tebli¤ edildi¤i 11.12.1999 tarihinden
itibaren aç›lan ilk dava tarihi olan 10.8.2001 tarihine kadar as›l dava
kapsam›nda ecrimisile hükmedilmesi gerekirken tapu iptal ve tescil ka-
rar›n›n kesinleflti¤i tarihten dava tarihine kadar geçen süre için ecrimisi-
le hükmedilmesi do¤ru olmam›fl, karar›n bozulmas› gerekmifltir.

SONUÇ: Yukar›da 1. bentte yaz›l› nedenlerle daval›n›n di¤er temyiz
itirazlar›n›n reddine, 2. bent uyar›nca temyiz olunan karar›n daval› yara-
r›na BOZULMASINA, duruflmada temsil olunmayan daval› yarar›na ve-
kalet ücreti takdirine yer olmad›¤›na, ödedi¤i temyiz peflin harc›n›n istek
halinde temyiz eden daval›ya geri verilmesine, 14.10.2005 gününde oy-
çoklu¤uyla karar verildi.

KARfiI OY

Dava haks›z iflgal giderimi istemine iliflkindir.

Yerel mahkemede görülen davan›n yap›lan yarg›lamas› sonucunda davan›n
k›smen kabulüne karar verilmifl, hüküm daval› tarafça temyiz olunmufltur.

‹stanbul ‹li, Üsküdar ‹lçesi ‹hsaniye Mahallesi tapunun ada no 350 parsel no
12'de kay›tl› tafl›nmaz arsa davac› arsa malikleri GS ile NT’ye aittir. Daval› yükle-
nici bu yere kat karfl›l›¤› inflaat yapmay› üstlenmifl yanlar aras›nda Üsküdar 2.
Noterli¤i'nde 23.10.1990 tarihli ve 71809 say›l› düzenleme fleklinde sat›fl vaadi ve
kat karfl›l›¤› inflaat sözleflmesi düzenlenmifltir. Daval› yüklenici inflaat›n yap›m›-
na bafllam›fl edimini önemli oranda ifa etmifltir. Ancak sözleflmenin 8. maddesin-
de yap›lacak inflaat›n üzerine belediye veya yetkili merciler taraf›ndan yeni kat
ç›kmas›na izin verilmesi halinde bu kat ç›kma hakk› verildi¤i takdirde hisseleri
nisbetinde (%50, %50 olarak) aralar›nda pay edilecektir (imar durumu de¤iflti¤i
takdirde bu 8. madde geçerlidir.) hükmü yer almaktad›r. An›lan madde gere¤i
imar de¤iflikli¤i olmufl ve bir kat ilavesi gerçekleflmifltir. Ne var ki daval› yükleni-
ci bu yerin tamam›n› tapuda kendi ad›na tescil ettirmifltir. Davac› arsa sahipleri
daval› yüklenicinin bu tasarrufuna karfl› ç›km›fllar mülkiyet iddias›yla Üsküdar
5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1992/583 Esas, 1996/402 Karar say›l› dava dos-
yas›nda görülen tapu iptali ve tescil davas›n› açm›fllar yap›lan yarg›lama sonu-
cunda 9 nolu dairenin 15/50 hissesinin tapu kayd›n›n iptali ile davac›lar ad›na
tesciline karar verilmifl, hüküm 13.9.1996 tarihinde kesinleflmifltir.

Somut olayda davac›lar bu karar›n kesinleflti¤i tarihten itibaren iflgal gideri-
mi talebinde bulunmufllard›r. Daval› yüklenici daha öncesinde tescil davas› afla-
malar›nda dahi davac›lar›n mülkiyet haklar›na karfl› ç›km›flt›r. Davac›lar haklar›-
na mahkeme karar›yla kavuflmufllard›r. Geliflen bu olaylar karfl›s›nda tafl›nmaz-
dan daval›n›n faydalanmas›na muvafakat etmedikleri net bir flekilde aç›kl›k ka-
zanm›flt›r. Tescil karar›n›n kesinleflti¤i tarihten itibaren iflgal giderimi tayini için
gerekli yasal koflullar oluflmufltur. Ayr›ca intifadan men koflulu aramaya gerek
yoktur. Bu nedenlerle say›n ço¤unlu¤un yerel mahkeme karar›n›n bozulmas› yö-
nündeki düflüncesine kat›lm›yorum. Karar do¤rudur, onanmal›d›r.

Musa TEK‹N

Üye
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YARGITAY 17. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/1188 K: 2007/1606 T: 10.05.2007

ARAÇ MÜLK‹YET‹N‹N DEVR‹ • NOTER ‹fiLEM‹ • TRAF‹K S‹C‹L‹ 
• DAVADA HUSUMET

Özet: Noterlerce gerçeklefltirilen devir ifl-
lemleri, araç mülkiyetinin devri için yeterli
olup, ifllemin tamamlanmas› için trafik sicili-
ne tescil yap›lmas› mutlak koflul de¤ildir. Ha-
sara neden olan arac›n daval› flirket taraf›n-
dan kazadan önce üçüncü kifliye sat›ld›¤› an-
lafl›ld›¤›na göre, araç malik s›fat› olmayan
flirkete karfl› aç›lan davan›n reddine karar
verilmelidir.

Taraflar aras›ndaki rücuen tazminat davas›n›n yap›lan yarg›lamas›
sonunda; kararda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n k›smen kabulüne
dair verilen hükmün süresi içinde daval› S. Ltd. fiti. temsilcisi taraf›ndan
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere¤i düflünüldü:

KARAR

Davac› vekili, daval›lar›n maliki, sürücüsü ve sigortac›s› olduklar›
arac›n müvekkili flirkete kasko sigortal› araçlarda hasara neden oldukla-
r›n›, daval› sürücünün kusurlu oldu¤unu, hasar bedellerinin sigortal›la-
r›na ödendi¤ini, bu nedenle toplam 24.969.700.000 TL'nin ödeme tarih-
lerinden itibaren iflleyecek reeskont faizi ile daval›lardan müfltereken ve
müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmifltir.

Daval› sigorta vekili, poliçe limiti dahilinde sorumluluklar›n› kabul
etti¤ini belirtmifl, daval› Cengiz kusuru kabul etmedi¤ini savunarak da-
van›n reddini istemifl, di¤er daval› ise cevap vermemifltir.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkifli raporuna göre,
davan›n k›smen kabulüne, toplam 15.666.75 YTL’nin sigorta flirketi yö-
nünden dava tarihi, di¤er daval›lar yönünden ayr› ayr› ödeme tarihlerin-
den itibaren yasal faizi ile müteselsilen tahsiline karar verilmifl, hüküm
daval› S. Ltd. fiti. temsilcisi taraf›ndan temyiz edilmifltir.

2918 say›l› KTK’n›n, de¤iflik 20/d maddesi hükmü uyar›nca, noter-
lerce gerçeklefltiren devir ifllemleri, araç mülkiyetinin devri için yeterli
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olup, ifllemin tamamlanmas› için trafik siciline tescil ifllemi yap›lmas›
mutlak koflul de¤ildir. Bunun bir sonucu olarak da, trafik kay›tlar› mül-
kiyeti gösteren sicillerden olmakla birlikte, bu karine kesin de¤ildir. Ara-
c›, noter sat›fl› ile devralan, ad›na tescil ifllemi yapt›rmam›fl olsa dahi, ara-
c›n maliki say›l›r.

Davac› vekili daval› flirketin araç maliki oldu¤unu belirtmifl, mahke-
mece de bu daval›n›n araç maliki oldu¤undan bahisle sorumlulu¤una
iliflkin hüküm kurulmufl ise de, temyiz dilekçesi ekinde ibraz edilen Ba-
k›rköy 14. Noterli¤inin 30.12.2003 gün 22054 yevmiye nolu noter sat›fl
sözleflmesine göre, hasara neden olan arac›n daval› flirket taraf›ndan ka-
zadan önce 30.12.2003 tarihinde dava d›fl› 3. kifliye sat›lm›fl oldu¤u an-
lafl›lm›flt›r. O halde daval›n›n araç maliki s›fat› kalmam›fl bulunmas›na
göre, hakk›ndaki davan›n reddine karar verilmesi gerekirken yaz›l› oldu-
¤u flekilde karar verilmesi do¤ru görülmemifltir.

SONUÇ: Yukar›da aç›klanan nedenlerle daval› flirket vekilinin temyiz
isteminin kabulü ile karar›n BOZULMASINA, ödedi¤i temyiz peflin harc›n
iste¤i halinde temyiz edene iadesine, 10.5.2007 tarihinde oybirli¤iyle ka-
rar verildi.



YARGITAY 17. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/3274 K: 2007/2799 T: 25.09.2007

TASARRUFUN ‹PTAL‹ DAVASI • MAHKEMECE KURULACAK OLAN
HÜKMÜN KAPSAMI

Özet: Tasarrufun iptali davas›nda, mal›-
n› kaç›ran borçlunun borcunun ve ferilerinin
miktar› üzerinden iptal karar› verilmelidir.

Taraflar aras›nda görülen tasarrufun iptali davas›n›n yap›lan yarg›la-
mas› sonunda: 

Davan›n kabulüne iliflkin Üsküdar 3.Asliye Hukuk Mahkemesinden
verilen 9.11.2006 gün ve 2004/306-2006/239 say›l› hükmün duruflma
yap›lmas› iste¤iyle Yarg›tay'ca incelenmesi daval› Mfi vekili taraf›ndan is-
tenilmifl olmakla iflin duruflmaya tabi oldu¤u belirlendikten sonra
25.9.2007 Sal› günü için taraflara gönderilen ça¤r› ka¤›d› üzerine hükmü
temyiz eden daval› Mfi vekili gelmedi, karfl› taraftan davac› Hazine vekili-
nin haz›r olduklar› anlafl›lmakla duruflmaya baflland›, temyiz iste¤inin
süresinde oldu¤u tesbit edilmekle haz›r bulunanlar›n sözlü aç›klamalar›
dinlendikten sonra duruflmaya son verilerek dosya incelendi, gere¤i dü-
flünüldü:

KARAR

Davac› vekili, daval› NO’nun Merter Vergi Dairesine vergi borcu bulu-
nan K. Tekstil D›fl Tic. Afi'nin orta¤› oldu¤unu, borçlu flirketin ve daval›
orta¤›n borçlar›n› ödemedi¤ini ve amme alaca¤›n›n tahsiline imkan b›rak-
mamak amac›yla daval› NO’nun Adana ili Ceyhan ilçesi Mithatpafla Ma-
hallesi 346 ada 6 parseldeki tafl›nmaz›n› 2.9.1999 tarihinde 6.000.00 YTL
bedelle daval› Mfi’ye satt›¤›n› belirterek daval›lar aras›ndaki muvazaal›
sat›fl›n iptali ile borçlu ad›na tescilini talep etmifltir.

Daval› vekili, müvekkilinin ikametgah› ve ifllem yeri olarak Ceyhan
Asliye Hukuk Mahkemelerinin yetkili oldu¤unu, borç tarihinin belirlene-
rek davan›n süresinde aç›l›p aç›lmad›¤›n›n tesbiti gerekti¤ini, müvekilinin
iyi niyetli oldu¤unu belirterek davan›n reddini savunmufltur.

Daval› NO’ya Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebligat yap›l-
m›fl daval› borçlu savunma yapmam›flt›r.

Mahkemece iddia savunma toplanan deliller ve benimsenen bilirkifli
raporu gere¤ince davan›n kabulü ile Ceyhan Mithat Pafla mahallesi, 364
Ada 6 parsel nolu tafl›nmaz›n NO taraf›ndan Mfi’ye sat›fl›na iliflkin
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2.9.1999 tarihli tasarrufun iptaline karar verilmifl, hüküm daval› Mfi ve-
kili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

Dava 6183 Say›l› Kanunun 24 ve devam› maddelerine dayal› aç›lm›fl
tasarrufun iptali istemine iliflkin bulunmaktad›r. Vergi alaca¤›n›n dava-
n›n devam› s›ras›nda kesinleflti¤i ve dava koflulunun da olufltu¤u saptan-
m›flt›r.

Borçlu N., K. Tekstil D›fl Tic. Afi'nin orta¤› ve yöneticisidir. Bu du-
rumda davan›n Nebahat'in orta¤› ve yöneticisi oldu¤u flirketin ikametga-
h› mahkemesinde aç›lm›fl olmas›nda ve bunun sonucu olarak da Mah-
mut ile Nebahat aras›nda zorunlu dava arkadafll›¤›n›n bulunmas› nede-
niyle daval› Mahmut'un yetki itiraz›n›n reddine karar verilmifl bulunma-
s›nda bir isabetsizlik bulunmamaktad›r.

Yasan›n 28/2 maddesinde edimler aras›ndaki fahifl bedel fark›n›n
varl›¤› halinde tasarrufun iptaline karar verilece¤i öngörülmüfltür. Tafl›n-
maz›n tasarruf tarihindeki keflfen belirlenen rayiç de¤eri ile tapuda gös-
terilen sat›fl bedeli aras›nda fahifl fark›n varl›¤› bilirkifli raporuyla sabit-
tir.

Daval› Mahmut tafl›nmaz›n gerçek de¤erini ödedi¤ini yasal ve inand›-
r›c› delillerle kan›tlam›fl de¤ildir. Bu durumda mahkemece edimler ara-
s›nda afl›r› fark›n var oldu¤u yönündeki görüflünde bir isabetsizlik yok-
tur. Bu nedenlerle ve kararda yaz›l› gerekçelere göre afla¤›daki bendin
kapsam› d›fl›nda kalan di¤er temyiz itirazlar› yerinde görülmedi¤inden
reddine,

Ancak idareden getirtilecek belgeler ile taraflar›n gösterecekleri ve ib-
raz edecekleri delillerin ›fl›¤›nda gerekti¤inde bilirkifli incelemesi yapt›r›la-
rak daval› Nebahat'in yöneticisi oldu¤u K. Tekstil D›fl Ticaret Afi'nin ver-
gi borcu miktar›n›n ne oldu¤u kesin olarak belirlenip bu miktar ve ferile-
ri üzerinden tasarrufun iptaline karar vermek gerekirken bu yan›n göz ar-
d› edilerek yaz›l› hüküm kurulmas› isabetli görülmemifltir.

SONUÇ: Yukar›da 1 nolu bentte aç›klanan nedenlerle daval› vekilinin
yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlar›n›n reddine (2) nolu bentte aç›k-
lanan nedenlerle usul ve yasaya uygun bulunmayan hükmün temyiz
eden daval› yarar›na BOZULMASINA, duruflmada vekille temsil olunma-
yan daval› Mfi yarar›na vekalet ücreti takdirine yer olmad›¤›na, peflin al›-
nan harc›n istek halinde temyiz edene geri verilmesine 25.9.2007 tarihin-
de oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 18. HUKUK DA‹RES‹
E: 2005/791 K: 2005/738 T: 14.02.2005

SOYADI DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ • YABANCI IRK VE ULUS ADLARI

Özet: Ahlak kurallar›na ayk›r› olmamak
ve kamu oyunu incitecek seçimler olmamak
kayd›yla öz ad›n de¤ifltirilmesi mümkündür.
Ancak, yabanc› ›rk ve ulus adlar› soyad› ola-
rak kullan›lamaz.

Dava dilekçesinde ad›n ve soyad›n›n de¤ifltirilmesi istenmifl, Mahke-
mece davan›n kabulü cihetine gidilmifl, hüküm daval› ve Cumhuriyet
Savc›s› taraf›ndan temyiz edilmifltir.

Temyiz isteminin süresi içinde oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra dosyadaki
bütün ka¤›tlar okunup gere¤i düflünüldü.

Davac› dava dilekçesinde budizmi kabul etti¤ini ve nüfus kayd›na da
"Budist" olarak iflletti¤ini belirterek, “HA” olan ad ve soyad›n›n dini inan-
c›na uygun düflen "P. Paramabindu” olarak de¤ifltirilmesini istemifl; mah-
kemece davan›n kabulü ile davac›n›n ad ve soyad›n›n istem gibi de¤iflti-
rilmesine karar verilmifltir.

Dosyada toplanan bilgilere ve belgelere, gerektirici yasal nedenlere ve
özellikle 4721 say›l› Türk Medeni Kanununun 27. ve Nüfus Yasas›n›n
46/3. maddeleri çerçevesinde kan›tlar›n de¤erlendirilmesinde bir isabet-
sizlik bulunmamas›na göre, davac›n›n öz ad›n›n de¤ifltirilmesine iliflkin
karar bak›m›ndan ileri sürülen temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.

Ancak; 2525 say›l› Soyad› Yasas›n›n 3. ve Soyad› Tüzü¤ünün 7. mad-
delerinde "Yabanc› ›rk ve ulus adlar› soyad› olarak kullan›lamaz", yine Tü-
zü¤ün 5. maddesinde "yeni tak›lan soyadlar› Türk dilinden al›n›r " hüküm-
lerine yer verilmifl olup, davac›n›n almak istedi¤i soyad›n›n an›lan Yasa
ve Tüzü¤ün hükümlerine ayk›r› oldu¤u gözetilmeden, Alpiskender olan
soyad›n›n "Paramabindu" olarak de¤ifltirilmesine karar verilmifl bulunma-
s› usul ve yasaya ayk›r›d›r.

Bu itibarla yukar›da aç›klanan esaslar göz önünde tutulmaks›z›n ya-
z›l› flekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlar› bu nedenle yerinde ol-
du¤undan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gere¤ince BOZUL-
MASINA 14.2.2005 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 18. HUKUK DA‹RES‹
E: 2005/7294 K: 2005/8439 T: 29.09.2005

ADIN DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ • AHLAK KURALLARI • KAMUOYUNU
‹NC‹TEN ADLAR

(TMK m. 27, Nüfus K m. 16)

Özet: Kifli, hakl› nedenlere dayanarak
ad›n›n de¤ifltirilmesini mahkemeden isteye-
bilir. Ahlak kurallar›na uymayan veya kamu-
oyunu inciden adlar kullan›lamaz.

Dava dilekçesinde Yusuf olan ad›n›n fiorefl olarak düzeltilmesi iste-
nilmifltir. Mahkemece davan›n reddi cihetine gidilmifl, hüküm davac› ve-
kili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra dosyadaki

bütün ka¤›tlar okunup gere¤i düflünüldü:

Davac› vekili dava dilekçesinde, müvekkili davac›n›n ad›n›n Yusuf
olarak konuldu¤unu, ancak kendisini bildi bileli fiorefl ad› ile an›ld›¤›n›,
bu nedenle nüfus kütü¤ündeki Yusuf ad›n›n fiorefl olarak de¤ifltirilmesi-
ni istemifltir.

4721 Say›l› Türk Medeni Kanununun 27. maddesi hükmü uyar›nca
kifli, hakl› nedenlere dayanarak ad›n›n de¤ifltirilmesini hakimden isteye-
bilir. Yarg›tay uygulamalar›nda yasan›n buyurucu hükümlerine ayk›r› ol-
mamak kofluluyla bir kifli çevresinde tan›nd›¤› ad›n› kullanabilir ve bu
adla nüfusa tescilini isteyebilir. 1587 Say›l› Nüfus Yasas›n›n 16. madde-
si hükmüne göre, ahlak kurallar›na uygun düflmeyen veya kamu oyunu
inciten adlar konulamaz. Somut olayda davac›n›n almak istedi¤i ad›n ah-
lak kurallar›na uygun düflüp düflmedi¤i veya kamu oyunu inciten nitelik-
te bulunup bulunmad›¤› ve davac›n›n çevresinde bu adla tan›n›p tan›n-
mad›¤› araflt›r›larak has›l olacak sonuç do¤rultusunda bir karar verilme-
si gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçelerle davan›n reddi do¤ru gö-
rülmemifltir.

Bu itibarla yukar›da aç›klanan esaslar gözönünde tutulmaks›z›n ya-
z›l› flekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlar› bu nedenlerle yerinde
oldu¤undan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gere¤ince BO-
ZULMASINA, temyiz peflin harc›n›n istek halinde temyiz edene iadesine,
29.9.2005 gününde oybirli¤iyle karar verildi.



YARGITAY 18. HUKUK DA‹RES‹
E: 2005/7038 K: 2005/9598 T: 07.11.2005

FA‹Z • GEC‹KME TAZM‹NATI •TEMERRÜT

Özet: Kat malikinin ödemekle yükümlü
oldu¤u “Gecikme Tazminat›” faiz niteli¤inde
olmad›¤›ndan, gecikme tazminat›na da te-
merrüdün olufltu¤u tarihten itibaren faiz iflle-
tilmelidir.

Dava dilekçesinde itiraz›n iptali istenilmifltir. Mahkemece davan›n
k›smen kabulüne karar verilmifl, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmifl-
tir.

YARGITAY KARARI
Temyiz sisteminin süresi içinde oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra dosyada-

ki bütün ka¤›tlar okunup gere¤i düflünüldü:

Dosyadaki yaz›lara, karar›n dayand›¤› delillerle kanuni gerektirici se-
beplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine gö-
re sair temyiz itirazlar› yerinde de¤ildir.

Ancak;

Davac›, icra takibinde as›l alacak ile gecikme tazminat› ve yasal faiz
istemifl olup, gönderilen ödeme emrinin tebli¤inden itibaren daval›n›n te-
merrüde düfltü¤ü gözetilerek bu tarihten (ödeme emrinin tebli¤ tarihin-
den) itibaren yasal faize de hükmedilmesi gerekti¤i düflünülmeden faizle
ilgili istemin yaz›l› gerekçeyle reddedilmifl olmas› do¤ru görülmemifltir.

Bu itibarla yukar›da aç›klanan esaslar gözönünde tutulmaks›z›n ya-
z›l› flekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlar› bu nedenlerle yerinde
oldu¤undan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gere¤ince BO-
ZULMASINA, temyiz peflin harçlar›n›n istek halinde temyiz edenlere iade-
sine, 7.11.2005 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 18. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007

KAT MÜLK‹YET‹NDE ORTAK YERLERE MÜDAHALE •
KAT MAL‹KLER‹N‹N VE YÖNET‹C‹N‹N HAK VE YETK‹LER‹*

Özet: Kat maliklerinden, bütün kat ma-
liklerinin onay› olmad›kça anatafl›nmaz›n or-
tak yerlerinde onar›m, tesis ve de¤ifliklik ya-
pamaz. Bu konuya iliflkin olarak müdahale-
nin önlenmesini kat malikleri veya kat malik-
lerinden alaca¤› yetkiye dayanarak yönetici
isteyebilir.

Dava dilekçesinde ortak alanlara elatman›n önlenmesi istenilmifltir.
Mahkemece davan›n husumet nedeniyle reddine karar verilmifl, hüküm
davac› vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra dosyadaki
bütün ka¤›tlar okunup gere¤i düflünüldü:

Davac› vekili dava dilekçesinde, daval› kooperatife ait özel depolarla,
kat maliklerine ait s›¤›nak, kalorifer dairesi, banyo gibi ortak alanlar›n ve
yerlerinin yap›lacak keflifle tespit edilerek daval›n›n kat maliklerine ait or-
tak alanlara elatmas›n›n önlenmesine karar verilmesini istemifl, mahke-
mece davac› apartman yönetiminin tüzel kiflili¤i bulunmad›¤› gerekçesiy-
le dava husumet yönünden reddedilmifltir.

634 Say›l› Kat Mülkiyeti Yasas›n›n 19. maddesinin 2. f›kras›na göre
kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin r›zas› olmad›kça anatafl›n-
maz›n ortak yerlerinde onar›m, tesis ve de¤ifliklik yapt›ramaz. Daval› ta-
raf›ndan anatafl›nmaz›n ortak yerlerinde yap›ld›¤› iddia edilen müdahale-
nin önlenmesini kat malikleri veya kat maliklerinden alaca¤› yetkiye da-
yanarak yönetici (kat maliki olsun olmas›n) isteyebilir. Dosya içindeki bil-
gi ve belgelerden; davac›n›n kat mülkiyetli anatafl›nmaz›n 32 numaral›
ba¤›ms›z bölümünde malik oldu¤u gibi 23.10.2005 tarihli kat malikleri
kurulu toplant›s›nda da yöneticiye ortak yerlerle ilgili hukuki sorunlar›n
çözümlenmesi konusunda yetki verildi¤i anlafl›lmaktad›r. Buna göre
mahkemece iflin esas›na girilerek tüm deliller toplan›p oluflacak sonuç
do¤rultusunda bir karar verilmesi gerekirken davac›n›n yönetici oldu¤u
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___________________________________________________

(*) Gönderen: Av. Murat TOPÇUO⁄LU



ve davay› yönetim ad›na açt›¤› ileri sürülerek daval›n›n husumet ehliyeti-
nin bulunmad›¤› gerekçesiyle davan›n reddi do¤ru görülmemifltir.

Bu itibarla yukar›da aç›klanan esaslar gözönünde tutulmaks›z›n ya-
z›l› flekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlar› bu nedenlerle yerinde
oldu¤undan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gere¤ince BO-
ZULMASINA, temyiz peflin harc›n›n istek halinde temyiz edene iadesine,
12.7.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

Yarg›tay Kararlar› 429
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YARGITAY 19. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007

HUKUK‹ YARAR KOfiULU • SIRA CETVEL‹ 
• SIRA CETVEL‹NE ‹T‹RAZ

• TEDB‹R KOYDURANIN HAKLARI

Özet: ‹crada sat›fla konu olan mal üzeri-
ne tedbir koydurmufl olan kiflinin, s›ra cetve-
linin iptalini isteme yetkisinden söz edilemez.
Zira sat›fl sonucunda tedbir koydurana pay
ayr›lmayaca¤›ndan olayda hukuki yarar ko-
flulu gerçekleflmemifltir.

Taraflar aras›ndaki s›ra cetveline itiraz davas›n›n yap›lan yarg›lama-
s› sonunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n kabulüne yönelik
olarak verilen hükmün süresi içinde daval› alacakl› G. Ltd. fiti. vekilince
her ne kadar duruflmal› olarak temyiz edilmiflse de davan›n niteli¤i itiba-
riyle bu iste¤in reddiyle incelemenin evrak üzerinde yap›lmas›na karar
verildikten sonrak dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.

KARAR

Davac›lar vekili daval› borçluya ait arac›n sat›fl›ndan sonra düzenle-
nen s›ra cetvelinde üst s›raya al›nan daval› flirketin takip dayana¤› bono
alt›ndaki imzan›n, borçlu flirketi tek bafl›na temsil ve ilzama yetkili olma-
yan kimseye ait oldu¤u, kald› ki borcun da davac›lar›n alacaklar›n› alma-
lar›na engel olunmak için muvazaal› olarak oluflturuldu¤unu ileri süre-
rek s›ra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmifltir.

Mahkemece borçlu flirketin anasözleflmesine göre flirketi temsil ve il-
zam için en az iki imza gerekti¤i, daval› alacakl› flirketin takip dayana¤›
k›ld›¤› bono alt›nda tek imza bulundu¤u, bu nedenle flirket hakk›nda
borç do¤urmayaca¤›; borcun alacakl›lardan mal kaç›rmak için oluflturul-
du¤u gerekçesiyle s›ra cetvelinin iptaline karar verilmifl; hüküm daval›
alacakl› flirket vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

S›ra cetveline itiraz davalar›, s›ra cetveline girme hakk› bulunan ala-
cakl›lar taraf›ndan aç›labilir. S›ra cetveli bedeli paylafl›ma konu mal üze-
rinde, sat›fl tarihi itibariyle haczi bulunan alacakl›lar dikkate al›narak
düzenlenir. Somut olayda davac›lar›n bedeli paylaflma konu araç üzerin-
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de bir hacizleri bulunmad›¤›, sadece davac›lar yarar›na tedbir konuldu-
¤u, anlafl›lmaktad›r. Tedbir nedeniyle davac›lara sat›fl bedelinden pay ay-
r›lamayaca¤›ndan, ad› geçenlerin s›ra cetvelinin iptalini istemekle huku-
ki yarar› bulunmamaktad›r. Bu durumda mahkemece davan›n reddine
karar verilmek gerekirken, yaz›l› flekilde hüküm kurulmas›nda isabet gö-
rülmemifltir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukar›da yaz›l› nedenle BOZULMA-
SINA, peflin harc›n istek halinde iadesine, 31.5 .2007 gününde oybirli¤iy-
le karar verildi.

YARGITAY 19. HUKUK DA‹RES‹
E: 2007/3768 K: 2007/8478 T: 02.10.2007

MENF‹ TESP‹T DAVASINDA TAZM‹NAT KOfiULU • YEM‹N TEKL‹F‹

Özet: Menfi tespit davas›nda, icra borcu-
nun alacakl›ya ödenmemesi yolunda ihtiyati
tedbir almam›fl olan davac› aleyhine tazmi-
nata hükmedilemez. Zira, bu durumda alaca-
¤›n gecikerek tahsil edilmifl oldu¤undan söz
edilemeycektir. Delil listesinde “yemin” delili
belirtildi¤ine göre davac›ya yemin teklifi hak-
k› hat›rlat›lmal›d›r.

Taraflar aras›ndaki menfi tespit davas›n›n yap›lan yarg›lamas› so-
nunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n reddine yönelik olarak
verilen hükmün süresi içinde davac› vekilince temyiz edilmesi üzerine
dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.

KARAR
Davac› vekili, müvekkilinin daval›n›n yan›nda çal›fl›rken A¤ustos

2004'de ifline son verildi¤ini, müvekkilinin 2001 y›l›nda daval›dan borç
para ald›¤›n›, ancak bordrolardan da anlafl›laca¤› üzere maafl›ndan ke-
sinti yap›lmak suretiyle borcun ödendi¤ini, daval› yanca icra takibine ko-
nu edilen bononun tanzim tarihinin 15.10.2004 tarihi oldu¤unu, ifline
son verilen bir iflçiye hiçbir patronun borç para vermeyece¤ini, bonodaki
imzan›n müvekkiline ait olmad›¤›n›, olsa bile 2001 y›l›nda al›nan ve öde-
nen borç ile ilgili bulundu¤unu ileri sürmüfl ve müvekkilinin borçlu olma-
d›¤›n›n tespiti ile %40 kötüniyet tazminat›n›n daval›dan tahsiline karar
verilmesini talep ve dava etmifltir.



Daval› vekili, senetteki imzan›n davac›ya ait oldu¤unu borcun öden-
medi¤ini belirterek davan›n reddi ile %40 tazminat›n davac›dan tahsili ge-
rekti¤ini savunmufltur.

Mahkemece borçlu davac›n›n senedin bedelini ödedi¤ini ispat edeme-
di¤i gibi itiraz edilen imzan›n da davac›ya ait oldu¤u bilirkifli raporu ile
anlafl›ld›¤›ndan menfi tespit davas›n›n reddine, menfi tespit davas› aç›l-
m›fl olmakla daval›, alacakl›n›n alaca¤›n› geç alacak olmas› nedeniyle da-
val›n›n tazminat isteminin kabulüne, % 40 tazminat›n davac›dan tahsili-
ne karar verilmifl, hüküm davac› vekilince temyiz edilmifltir.

1-Dosyadaki yaz›lara karar›n dayand›¤› delillerle gerektirici sebeple-
re, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamas›na göre, davac› veki-
linin afla¤›daki bendin kapsam› d›fl›nda kalan di¤er temyiz itirazlar›n›n
reddi gerekmifltir.

2-Davac› delil listesinde yemin deliline de dayand›¤› halde dava ko-
nusu senedin anlaflmaya ayk›r› dolduruldu¤u ve esasen bedelinin öden-
mifl oldu¤u yolundaki iddias› yönünden yemin teklif hakk›n›n hat›rlat›l-
mam›fl olmas› isabetsizdir.

Öte yandan, davada ihtiyati tedbir al›nmad›¤›ndan davac›n›n alaca¤›-
na kavuflmas›n›n gecikmesinden söz edilemeyece¤i ve bu nedenle ‹‹K’n›n
72. maddesinde öngörülen tazminat koflullar›n›n gerçekleflmedi¤i gözetil-
meden davac›n›n tazminatla sorumlu tutulmas› do¤ru görülmemifltir.

SONUÇ: Yukar›da (1) nolu bentte aç›klanan nedenlerle davac› vekili-
nin di¤er temyiz itirazlar›n›n reddine, (2) nolu bentte aç›klanan sebepler-
le hükmün davac› yarar›na BOZULMASINA, peflin harc›n istek halinde
iadesine, 02.10.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

Yarg›tay Kararlar› 435



YARGITAY
20. HUKUK DA‹RES‹



438 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008



YARGITAY 20. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/15626 K: 2006/17716 T: 18.12.2006

YERLEfi‹M YER‹ • YASAL KAR‹NE • EYLEML‹ OLARAK
OTURULAN YER*

Özet: Kural olarak, nüfusa kay›tl› olu-
nan yerin yerleflim yeri kabul edilece¤i yasa-
dan kaynaklanan karinedir. Ancak yerleflim
yerinin eylemli olarak neresi oldu¤u belli ise,
yerleflim yeri eylemli olarak oturulan yerdir.

Taraflar aras›ndaki vesayet hukukuna iliflkin davada Eyüp 1. Sulh
Hukuk, Gaziosmanpafla l. Sulh Hukuk ve Kad›köy 2. Sulh Hukuk Mah-
kemelerince ayr› ayr› yetkisizlik karar› verilmesi nedeni ile yarg› yerinin
belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gere¤i
düflünüldü:

KARAR
Dava, vasi tayini istemine iliflkindir.

Türk Medeni Yasas›n›n 411. maddesinde; "vesayet islerinde yetki, kü-
çü¤ün veya k›s›tl›n›n yerleflim yerindeki vesayet dairelerine aittir."

Ayn› yasan›n 19. maddesinde de; "Bir kimsenin ikametgah›, yerlefl-
mek niyetiyle oturdu¤u yerdir..." hükümleri yer almaktad›r.

Yerleflim yerinin tespit edilemedi¤i hallerde, karine olarak nüfusa ka-
y›tl› olunan yerde yerleflim yeri olarak kabul edilir.

Somut olayda; ÇK’n›n Hüseyin Ayazo¤lu Sk. Erguvan-Konutafl B.
Bolk No:5/10 19 May›s Mah. Kad›köy adresinde oturdu¤unun anlafl›lma-
s›na göre, yetkili mahkeme Kad›köy 2. Sulh Hukuk Mahkemesidir.

SONUÇ: Yukar›da belirtilen nedenlerle; HYUY'nin 25. ve 26. madde-
leri gere¤ince Kad›köy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YER‹ OLA-
RAK BEL‹RLENMES‹NE 18.12.2006 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

___________________________________________________

(*) Gönderen: Muhlis ÜNLÜ, Bak›rköy 13. Sulh Hukuk Mahkemesi Yarg›c›
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YARGITAY 20. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/15627 K: 2006/17671 T: 18.12.2006

YERLEfi‹M YER‹N‹N TESP‹T‹ • NÜFUS KAYDI • YASAL KAR‹NE 
• EYLEML‹ OLARAK OTURULAN YER

Özet: Yerleflim yerinin eylemli olarak ne-
resi oldu¤unun tespit edilemedi¤i hallerde,
karine olarak nüfusa kay›tl› olan yerin yerle-
flim yeri oldu¤u kabul edilir.

Taraflar aras›ndaki vesayet hukukuna iliflkin davada Eyüp 1. Sulh
Hukuk ile ‹psala Sulh Hukuk Mahkemelerince ayr› ayr› yetkisizlik karan
verilmesi nedeni ile yarg› yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya için-
deki tüm belgeler incelendi gere¤i düflünüldü:

KARAR
Dava, vasi tayini istemine iliflkindir.

Türk Medeni Yasas›n›n 411. maddesinde; "vesayet ifllerinde yetki, kü-
çü¤ün veya k›s›tl›n›n yerleflim yerindeki vesayet dairelerine aittir."

Ayn› Yasan›n 19. maddesinde de; "Bir kimsenin ikametgah›, yerlefl-
mek niyetiyle oturdu¤u yerdir..." hükümleri yer almaktad›r.

Yerleflim yerinin tespit edilemedi¤i hallerde, karine olarak nüfusa ka-
y›tl› olunan yerde yerleflim yeri olarak kabul edilir.

Somut olayda; BB’nin 1999 y›l›nda ‹psala Sulh Hukuk Mahkemesin-
ce vesayet alt›na al›nd›¤›, ‹psala nüfusuna kay›tl› oldu¤u, vesayet alt›na
al›nan ve vasinin 20 y›ld›r ‹psala'da oturmay›p, Altuntepe Mahallesi Mi-
mar Sinan Sokak, Bayrampafla'da oturdu¤u, bu hususun da sulh hukuk
mahkemesince de kabul edilerek TMY'n›n 412. maddesi anlam›nda yer-
leflim yeri de¤iflikli¤ine izin verecek flekilde yetkisizlik karar› verildi¤i an-
lafl›lmakla, davan›n Eyüp 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuç-
land›r›lmas› gerekir.

SONUÇ: Yukar›da belirtilen nedenlerle; HYUY'nin 25. ve 26. madde-
leri gere¤ince Eyüp 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YER‹ OLARAK
BEL‹RLENMES‹NE 18/12/2006 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

___________________________________________________

(*) Gönderen: Muhlis ÜNLÜ, Bak›rköy 13. Sulh Hukuk Mahkemesi Yarg›c›



YARGITAY
21. HUKUK DA‹RES‹
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YARGITAY 21. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/18030 K: 2007/2541 T: 22.02.2007

MANEV‹ TAZM‹NAT ‹STEM‹ • DAVA AÇILDIKTAN SONRA HAK
SAH‹B‹N‹N ÖLMES‹ DURUMUNDA M‹RASÇILARIN DAVA HAKKI

Özet: Zarar gören ölmeden önce manevi
tazminat davas› açm›fl ve iradesini bu yönde
aç›klam›fl ise, manevi tazminat isteme hakk›
mirasç›lara geçer ve mirasç›lar aç›lm›fl olan
davaya devam edebilirler.

Davac›, murisinin meslek hastal›¤› sonucu ölümünden do¤an maddi
ve manevi tazminat›n ödetilmesine karar verilmesini istemifltir.

Mahkeme, ilam›nda belirtildi¤i flekilde, iste¤in k›smen kabulüne ka-
rar vermifltir.

Hükmün taraf vekilleri taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz is-
te¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve tetkik hakimi taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflü-
nüldü ve afla¤›daki karar tespit edildi.

Dava nitelikçe, meslek hastal›¤› sonucu % 85,3 oran›nda meslekte
kazanma güç kayb›na u¤rayan sigortal›n›n manevi tazminat istemine ilifl-
kindir.

Sigortal›, yarg›lama devam ederken 15.05.2005 tarihinde vefat etmifl,
yasal mirasç›lar› (efl ve iki çocu¤u) davaya devam etmifllerdir. Mahkeme-
ce, davac›lar›n manevi tazminat istemlerinin k›smen kabul, k›smen red-
dine, her bir davac› için takdiren 10.000'er YTL'den olmak üzere toplam
30.000 YTL'nin daval›dan al›n›p davac›lara verilmesine, manevi tazminat
konusunda fazlaya dair istemin reddine karar verilmifl ise de, var›lan bu
sonuç usul ve yasaya uygun de¤ildir.

Gerçekten, manevi tazminat isteme hakk›, kural olarak zarar görene
ait bir hakt›r. Ancak, zarar gören ölmeden önce dava açm›fl veya dava aç-
ma iradesini izhar etmifl ise, manevi tazminat isteme hakk› mirasç›lar›na
intikal eder. Mirasç›lar aç›lm›fl davaya devam edebilirler veya dava henüz
ikame edilmemifl ise, bizzat dava açabilirler (Hukuk Genel Kurulu'nun
03.04.1963 gün ve E: 1963/4-80, K: 1963/42 say›l› karar›). Bu durumda, yar-
g›lama s›ras›nda ölen sigortal›n›n sa¤l›¤›ndaki meslekte kazanma güç
kayb› oran› da dikkate al›narak yarar›na hükmedilecek manevi tazminat
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miktar›n›n daval›dan tahsili ile mirasç›lar›na paylar› oran›nda ödenmesi-
ne karar verilmesi yerine, mahkemece, ölen sigortal›n›n mirasç›lar›n›n
do¤rudan açt›klar› manevi tazminat davas› olarak "nitelendirilerek yaz›l›
flekilde karar verilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r.

Öte yandan, bu tür tazminat davalar›nda faize maluliyetin tespit edil-
di¤i tarihten itibaren hükmetmek gerekirken ve yarg›lama s›ras›nda ölen
sigortal› da maluliyetinin tespit tarihi itibariyle faize hükmedilmesini is-
temesine ra¤men, faiz konusunda olumlu veya olumsuz bir karar veril-
memesi de isabetsizdir.

Ayr›ca, davan›n reddi hariç, harç daima daval›ya yükletilir. Çünkü,
harç zaten haks›z ç›k›lan oranda hüküm alt›na al›n›r ve hükmedilen mik-
tara göre verilir. HUMK'un 416. maddesi gere¤ince, davac› hüküm alt›na
al›nan tazminat miktar› kadar hakl› ç›kt›¤›na göre, peflin al›nan harçlar›n
bakiye harç gibi daval›dan tahsiline karar verilmesi gerekirken, mahke-
mece bu hukuki olgu dikkate al›nmaks›z›n yaz›l› flekilde karar verilmesi
de usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O halde, taraflar›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edil-
meli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BOZULMASINA,
bozma nedenine göre taraflar›n manevi tazminat›n miktar›na yönelik
temyiz itirazlar›n›n incelenmesine flimdilik yer olmad›¤›na, 22.02.2007
gününde oybirli¤iyle karar verildi.



YARGITAY 21. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/6643 K: 2007/5267 T: 29.03.2007

SANATÇI BORÇLANMASI • ÖDENECEK PR‹M‹N M‹KTARININ
SAPTANMASI

Özet: Sanatç› borçlanmas›nda borç öde-
me tarihindeki asgari kazanc›n esas al›nma-
s› gerekir. Zira, uzun y›llar sonra kuruma
baflvurarak borcun yükselmesine neden
olan sigortal›n›n kusur ve ihmali kuruma
yüklenemez.

Davac›, 29.8.1995 tarihi itibariyle borçlanma bedelinin hesaplanma-
s› ve yafll›l›k ayl›¤›na hak kazand›¤›n›n tesbitine karar verilmesini iste-
mifltir.

Mahkeme ilam›nda belirtildi¤i flekilde, iste¤in k›smen kabulüne karar
vermifltir.

Hükmün daval› vekili taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine temyiz iste-
¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hakimi taraf›ndan düzen-
lenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflünül-
dü ve afla¤›daki karar tesbit edildi.

KARAR

Davac›, hizmet borçlanmas› prim tutar›n›n borçlanma talep tarihi
olan 29.08.1995 tarihi itibariyle hesaplanmas› gerekti¤inin ve amlan ta-
rih itibariyle emeklili¤e hak kazanm›fl oldu¤unun tesbitini istemifltir.
Mahkemece, daval› Kurum taraf›ndan ödenmesi gereken prim miktar›n›n
davac›ya bildirilmedi¤i gerekçesiyle davac›n›n borçlanma bedelinin
29.11.1995 tarihindeki prime esas asgari kazanç üzerinden ödenmesi ge-
rekti¤inin tesbitine ve yafll›l›k ayl›¤› ile ilgili talep hakk›nda karar› veril-
mesine yer olmad›¤›na karar verilmifltir.

506 Say›l› Yasa'ya 4056 Say›l› Yasa ile eklenen geçici 80. maddede,
borçlanmalar› kabul edilen sanatç›lar›n an›lan yasan›n 78. maddesine
göre borç ödeme tarihindeki belirlenen asgari kazanç üzerinden malul-
lük, yafll›l›k ve ölüm sigortalan primlerini bir defada kuruma ödemeleri
flart›yla borçlanma belgesinde kay›tl› meslekleri ile ilgili çal›flma süreleri-
nin tamam›m veya bir bölümünü borçlanabilecekleri öngörülmüfltür.

Somut olayda, davac›, 29.08.1995 tarihinde borçlanma talep etmifl;
borçlanma belgesi, F. Vakf› taraf›ndan düzenlenip, Kültür Bakanl›¤›'nca
onaylanm›flt›r.
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Kurumun 04.10.1995 tarihli yaz›s›nda, borçlanma talebinin, belge-
deki bilgilerin do¤rulu¤unun araflt›r›lmas› haklar› sakl› kalmak koflulu ile
uygun görüldü¤ü, borç tutar›n›n borcun ödenece¤i tarihte geçerli olan
prime esas kazanc›n alt s›n›r› üzerinden hesaplanaca¤› ve bir defada ku-
ruma ödenece¤i, bu nedenle, borç tutar›n›n en k›sa zamanda ödenmesi-
nin lehine olaca¤›, eksik ya da fazla ödemeye meydan verilmemesi için,
ödemelerin do¤rudan Kurum veznelerine yap›lmas› gerekti¤i, hizmet
borçlanma tutar›n› ödeyece¤i zaman yaz›lar›yla birlikte müdürlüklerine
baflvurmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Kurumun bu ifllemine karfl›, davac›, o
tarihlerde hizmet borçlanmas› borcunun ne kadar oldu¤u hususunu sor-
mak için kuruma baflvuruda bulunmam›flt›r. Öte yandan, 506 Say›l›
Yasa'ya 4056 Say›l› Yasa ile eklenen geçici 80. maddesi hükmü gere¤in-
ce, hizmet borçlanmas› prim borcu, an›lan yasan›n 78. maddesine göre
ödeme tarihindeki belirlenen asgari kazanç üzerinden malullük, yafll›l›k
ve ölüm sigortalar› primi olarak ödenece¤inden ve davac›n›n da ödeme ta-
rihi belli olmad›¤›ndan, kurumun borç miktar›n› bildirmesi de hukuken
mümkün de¤ildir. Bu durumda, y›llar sonra kuruma baflvurup, borcun
yükselmesine neden olan davac›n›n kusur ve ihmalini kuruma yüklemek
isabetsizdir. Bu nedenlerle, Hukuk Genel Kurulu'nun 29.05.2002 gün ve
E:2002/21-445: K:2002/452 say›l› karar›nda da aç›kça vurguland›¤› üzere,
borçlanma bedeline esas olarak borç ödeme tarihindeki belirlenen asgari
kazanc›n esas al›nmas› gerekir. Yasa hükmünü uygulayan kurumun
borçlanma iflleminin gecikmesinde bir kusur veya ihmali söz konusu de-
¤ildir. Yasa'n›n aç›kça belirledi¤i bir hususun davac› lehine de¤ifltirilme-
si mümkün bulunmamaktad›r.

Mahkemenin aksine düflünce ile borçlanma bedeline esas olarak borç
ödeme tarihini esas almamas› usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedeni-
dir.

O halde, daval› Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlan ka-
bul edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Hükmün yukanda aç›klanan nedenlerle BOZULMASlNA,
29.03.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY 21. HUKUK DA‹RES‹
E: 2006/12394 K: 2007/9345 T: 07.06.2007

‹fi HUKUKU • H‹ZMET TESP‹T‹ DAVASI • BEfi YILLIK HAK
DÜfiÜRÜCÜ SÜRE

Özet: Hizmetin kesintiye u¤ramas› ve
befl y›ll›k hak düflürücü süreyi kesen unsur-
lar›n bulunmamas› sebebiyle hak düflürücü
sürenin iflledi¤i kabul edilmelidir.

Davac› daval› iflveren nezdinde 17.2.1983-31.10.1985 tarihleri aras›
ve 1.2.1987 ç›k›fl tarihi aras›ndaki çal›flmalar›n›n teflhirine karar verilme-
sini istemifltir.

Mahkeme ilam›nda belirtildi¤i flekilde, iste¤in k›smen kabulüne karar
vermifltir.

Hükmün daval› kurumun vekili taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine
temyiz iste¤inin süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hakimi taraf›n-
dan düzenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere-
¤i düflünüldü ve afla¤›daki karar tesbit edildi.

KARAR
1-Dosyadaki yaz›lara, karar›n dayand›¤› delillerle kanuni gerektirici

nedenlere göre daval› Kurum'un afla¤›daki bendin kapsam› d›fl›nda kalan
sair temyiz itirazlar›n›n reddi gerekir.

2- Davac›, daval›ya ait iflyerinde 17.2.1983-31.10.1985 ve 1.2.1987-
24.7.1991 tarihleri aras›nda geçen ve SSK'ya eksik bildirilen çal›flmalar›-
n›n tesbitini istemifltir.

Mahkemece 1.9.1984-31.10.1985 ile 1.2.1987-24.7.1991 tarihleri
aras›ndaki döneme iliflkin istemin kabulüne, 1.10.1983-31.8.1984 tarih-
leri aras›ndaki dönem daval› Kuruma tam olarak bildirildi¤inden ve hu-
kuki yarar bulunmad›¤›ndan bu dönem istemle ilgili hüküm kurulmas›-
na yer olmad›¤›na, fazla istemin reddine karar verilmifltir.

Davan›n yasal dayana¤› 506 Say›l› Yasan›n 79/10. maddesidir. An›-
lan maddede; yönetmelikle tespit edilen belgeleri iflveren taraf›ndan veril-
meyen veya çal›flt›klar› Kurumca tespit edilemeyen sigortal›lar›n, çal›flt›k-
lar›n›, hizmetin geçti¤i y›l›n sonundan bafllayarak 5 y›l içerisinde mahke-
meye baflvurarak alacaklar› ilam ile ispatlayabilecekleri öngörülmüfltür.
Somut olayda hizmet cetvelinde davac›n›n 1.10.1983-31.8.1984 tarihleri
aras›ndaki çal›flmalar›n›n daval›ya ait iflyerinden tam olarak bildirildi¤i,
1984 y›l›n›n 3. döneminden sonra davac›n›n dava d›fl› baflka iflyerlerinde
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çal›flt›¤› ve daha sonra daval› iflverene ait iflyerinden bildirilen çal›flma-
lar›n›n bulunmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Hizmetin kesintiye u¤ramas› ve hak
düflürücü süreyi kesen unsurlar›n bulunmamas› nedeniyle 1.10.1983 ta-
rihinden önceki çal›flmalara iliflkin talebin dava tarihi itibariyle hak dü-
flürücü süreden reddine iliflkin Mahkeme karar› do¤rudur. Öte yandan
tespiti istenen 1.9.1984-31.10.1985 ve 1.2.1987-24.7.1991 tarihleri ara-
s›ndaki hizmet yönünden de, çal›flman›n sonu itibariyle, dava tarihinin
12.4.2004 oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda hak düflürücü sürenin fazlas›yla
geçti¤i aç›kt›r. Bu nedenle mahkemenin 1.9.1984-31.10.1985 ve
1.2.1987-24.7.1991 tarihleri aras›ndaki hizmet tespitine iliflkin talebi de
hak düflürücü süre nedeniyle reddetmesi gerekirken, bu süreler yönün-
den davan›n kabulüne karar vermesi usul ve yasaya ayk›r› olup bozma
nedenidir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaks›z›n
yanl›fl de¤erlendirme ve eksik inceleme ile yaz›l› flekilde hüküm kurulma-
s› usul ve yasaya ayk›n olup bozma nedenidir.

O halde, daval› SSK'n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul
edilmeli ve hüküm bozulmal›d›r.

SONUÇ: Hükmün yukar›da aç›klanan nedenlerle BOZULMASINA,
07.06.2007 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
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YARGITAY
CEZA DA‹RES‹ KARARI





YARGITAY CEZA GENEL KURULU
E: 2007/7-147 K: 2007/159 T: 26.06.2007

HUKUKA AYKIRI ARAMA •MUTLAK DEL‹L YASAKLARI •N‹SP‹
DEL‹L YASAKLARI • DE⁄ERLER‹N TARTIMI ‹LKES‹

(1412 say›l› CMUK m. 97/2, 254/2, 5271 say›l› CMK m. 206/2 ve 217.) 

Özet:Salt arama s›ras›nda flekle iliflkin
bir koflul ihlal edildi diye arama hukuka ay-
k›r› say›lamaz, bir baflka deyiflle; sadece bu
nedenle, ele geçen delilleri “hukuka ayk›r› bi-
çimde elde edilmifl delil” olarak nitele-
nemez...

Karfl› OY Özü:yasaya ayk›r›l›k varsa,
bu ayk›r›l›¤›n “mutlak” ya da “nispi” olmas›-
na bak›lamaz ve bu flekilde elde edilen kan›t-
lar Türk ceza yarg›lamas› sisteminde kullan›-
lamaz. 

‹stanbul’da tekstil ürünleri sat›c›l›¤› yapmakta olan san›¤›n kat›lan
firmaya ait tescilli desenleri tafl›yan taklit bornozlar› sat›fla arz etti¤i iddi-
as›yla yap›lan yarg›lama sonunda; ‹stanbul Fikri ve S›nai Haklar Ceza
Mahkemesi Hakimli¤ince 01.05.2003 gün ve 2351-627 say› ile; “..Tekstil
sektöründe imalatç› düzeyinde uzman bir sektör eleman› say›lmayacak sa-
n›¤›n sadece sat›c› konumunda olmas› ciheti ile suça konu ürünler üzerin-
deki desenlerin tescilli olup olmad›klar›n› kavrayabilecek ehliyete sahip ol-
mad›¤›, bu itibarla suç kast›n›n oluflmad›¤›..” gerekçesi ile beraat karar›
verilmifl; yerel Cumhuriyet savc›s› ve kat›lan vekili taraf›ndan temyiz edi-
len bu hüküm, Yarg›tay 7. Ceza Dairesince 17.04.2007 gün ve 10476-
2703 say› ile; “…Yarg›tay Yüksek Ceza Genel Kurulunun 29.11.2005 gün
ve 2005/7-144 E, 150 K. say›l› karar›nda da belirtildi¤i gibi soruflturma ve
kovuflturma ifllemleri gerçeklefltirildikleri tarihte yürürlükte bulunan usul
kurallar›na uygun olmal›d›r.

Dosyada hakim tarafindan verilmifl bir arama karar› mevcut ise de;
arama iflleminin yap›ld›¤› tarihte yürürlükte bulunan 1412 say›l› CMUK’un
arama ile ilgili 97/2. maddesinde “Hakim veya C. Savc›s› haz›r bulunmak-
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s›z›n “ konut veya iflyerlerinden ya da kapal› alanlarda arama yapabilmek
için ihtiyar heyeti azalar›ndan veya komflular›ndan iki kiflinin bulunduru-
laca¤› düzenlendi¤inden somut olay›m›zda bu hususa riayet edilmeden hu-
kuka ayk›r› olarak yap›lm›fl bir arama sonucu elde edilen deliller de, suç
tarihinde yürürlükte bulunan 1412 say›l› CMUK’un 254. maddesindeki ‘so-
ruflturma ve kovuflturma organlar›n›n hukuka ayk›r› flekilde elde ettikleri
deliller hükme esas al›namaz’ hükmü gere¤ince mahkemece geçerli bir de-
lil olarak gözetilmeyece¤inden ve san›k aleyhine mahkumiyeti gerektirecek
baflkaca da yasal delil bulunmad›¤›ndan bu nedenlerle beraat karar› veril-
mesi gerekirken, san›¤›n aramada ele geçen ürünler üzerindeki desenlerin
tescilli olup olmad›¤›n› kavrayabilecek ehliyete sahip olmad›¤› gerekçesi ile
beraat karar› verilmesi do¤ru de¤ilse de aç›klanan gerekçelerle müdahil ve-
kilinin ve yerel Cumhuriyet Savc›s›n›n yerinde görülmeyen temyiz itirazla-
r›n›n reddi ile sonucu itibariyle do¤ru olan beraat karar›n›n onanmas›na…”
karar verilmifltir.

Bu karara Yarg›tay C.Baflsavc›l›¤›nca 07.06.2007 gün ve 115067 sa-
y› ile “...San›¤›n satt›¤› ürünlerin taklit olup olmad›¤›n› anlay›p anlamaya-
ca¤› hususu, Yüksek Yarg›tay 7. Ceza Dairesinin yerleflmifl içtihatlar› ile
çözüme kavuflmufltur. Uzun süredir suça konu alanda ticaret yapan kim-
selerin dava konusu mallar›n tescile konu orijinal ürünlerin taklidi oldu¤u-
nu bilebilecek durumda oldu¤unu kabul etmektedir. Nitekim dosyam›zda,
‘san›¤›n aramada ele geçen ürünler üzerindeki desenlerin tescilli olup ol-
mad›¤›n› kavrayabilecek ehliyete sahip olmad›¤› gerekçesi ile beraat kara-
r› verilmesi do¤ru de¤ilse de’ denilmek suretiyle bu husus aç›kça vurgulan-
maktad›r.

San›k hakk›nda isnat edilen suçun olufltu¤u yönünde tereddüt bulun-
mamaktad›r. Çözülmesi gereken hukuki sorun ise, CMK 97/2. maddesine
ayk›r› elde edilen delillerin mahkumiyete esas al›n›p al›nmayaca¤›d›r.

Yarg›tay Yüksek Ceza Genel Kurulu 29.11.2005 gün ve 2005/7-144 E.
150 K. say›l› karar›nda da benzer bir problem tart›fl›lm›flt›r. Bu kararda
‘hakk›nda ihbar üzerine bafllat›lan soruflturma ve kovuflturma evrelerinde
san›¤›n ihbarla uyumlu ve hayat›n ola¤an ak›fl›na da uygun düflen özgür
ve samimi ikrar› karfl›s›nda… suçu sübuta ermifltir’ denilerek, hakim kara-
r› olmamas›na ra¤men san›¤›n tüm aflamalarda suçunu ikrar etmesi nede-
niyle suçunun sabit oldu¤unu kabul etmifltir.

Dosyam›zda san›k hakk›nda yap›lan ihbar sonucu raflardan elde
edilmifl taklit ürünler ve bu ürünlerin taklit oldu¤unu belgeleyen bilirkifli
raporu bulunmaktad›r. San›k yarg›laman›n hiçbir aflamas›nda iflyerinde
yakalanan ürünlerin baflkas›na ait oldu¤unu veya emaneten konuldu¤u-
nu iddia etmemifltir. Bilakis haz›rl›k aflamas›nda ve hakim huzurunda su-
ça konu ürünleri satmak amac›yla ald›¤›n› ancak taklit ürün oldu¤unu bil-
medi¤ini iddia etmektedir. Dolay›s›yla san›¤›n, ihbarla uyumlu hayat›n
ola¤an ak›fl›na da uygun düflen özgür ve samimi ancak Yüksek Yarg›tay



7. Ceza Dairesi taraf›ndan da kabul edilmeyen savunmaya dayal› ikrar›
bulunmaktad›r.

Dolay›s›yla hukuka ayk›r› olarak elde edilen delil san›¤›n ikrar›, ürün-
lerin raflarda sat›fla haz›r yakalanmas› ve bilirkifli raporu ile desteklen-
melidir. Arama s›ras›nda ihtiyar heyetinden veya komflulardan iki kifli bu-
lunsayd› da delillerin takdirinde herhangi bir farkl›l›k meydana ç›kmaya-
cakt›.

Yukar›da arz ve izah edilen nedenlerle itiraz›n kabulü ile Yüksek Yar-
g›tay 7. Ceza Dairesinin 17.04.2007 gün ve 2004-2007/2703 say›l› onama
karar›n›n kald›r›larak, Yerel Mahkeme hükmünün esastan bozulmas›na
karar verilmesi...” aç›klamas› ile itiraz edilmifltir.

Dosya Yarg›tay Birinci Baflkanl›¤›na gönderilmekle Yarg›tay Ceza Ge-
nel Kurulunca okundu, gere¤i konuflulup düflünüldü.

TÜRK M‹LLET‹ ADINA CEZA GENEL KURULU KARARI

A) Yarg›Iama konusu maddi olay›n;

“Tekstil ürünleri satan bir iflyerine sahip olan san›¤›n, Ç. Paz. ‹th. ‹hr.
Dahili Tic. Ltd. fiti. ad›na tescilli desenleri tafl›yan, fakat bu firma taraf›n-
dan üretilmemifl olan taklit bornozlar› sat›fla arz etmifl vaziyette yakalan-
mas›” tarz›nda gerçekleflti¤i,

B) Yarg›tay 7. Ceza Dairesi ile Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›
aras›nda ortaya ç›kan ve Ceza Genel Kurulu’nca çözümlenmesi gere-
ken hukuki ihtilaf›n;

Suçun sübutuna iliflkin oldu¤u, bu anlamda; yerel Mahkemece, sa-
n›¤›n bornozlardaki desenlerin taklit oldu¤unu bilemeyece¤i gerekçesi ile
beraat karar› verilirken; Özel Dairece bu gerekçenin kabul edilmedi¤i, bu-
na karfl›l›k, yap›lan araman›n usule ayk›r› olmas› nedeniyle arama sonu-
cunda elde edilen bulgular›n “delil” olarak kullan›lamayaca¤›ndan bahis-
le, verilen beraat karar›n›n onand›¤›, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n-
ca ise gerek yerel mahkemenin, gerekse Özel Daire beraat gerekçelerinin
yerinde olmad›¤› vurguland›ktan sonra, mahkumiyet karar› verilmesi ge-
rekti¤i yönünde itirazda bulunuldu¤u,

C) Ön mesele;

Esasa iliflkin meselesinin çözümüne geçilmeden önce; san›¤›n iflye-
rinde yap›lan araman›n usule uygun olup olmad›¤›, dolay›s›yla bu arama
sonunda elde edilen delillerin “hukuka ayk›r› delil” olarak de¤erlendirilip,
de¤erlendirilmeyecekleri konusunun ön mesele olarak ileri sürüldü¤ü,

C) Genel Kurul’ca yap›lan de¤erlendirmede;

1- Somut olay›n aç›klanmas›;

Somut olayda; Ç. Paz. ‹th. ‹hr. Dahili Tic. Ltd. fiti. vekilinin
20.08.2002 tarihli dilekçe ile M. Tekstil isimli iflyerinde kendileri ad›na
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9152, 2001 00117, 2001 01318 numara ile tescilli bornozlar›n kaçak ola-
rak üretilip sat›ld›¤› fleklinde flikayette bulundu¤u, bu flikayet üzerine
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n talebiyle ‹stanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesin-
ce 22.08.2002/428 say› ile; M. Tekstil isimli iflyerinin gösterilen adresin-
de gündüzleyin bir defaya mahsus ürünler do¤rultusunda arama yap›l-
mas›na karar verildi¤i,

Bu karara istinaden belirtilen iflyerinde 22.08.2002 tarihinde iki adet
polis memuru, müflteki vekili ve san›¤›n kat›l›m›yla arama yap›ld›ktan
sonra, elde edilen 6 adet bornozun yeddiemin olarak müflteki vekiline tes-
lim edildi¤i, bunlardan 1 tanesinin numune olarak emanete al›nd›¤›,

Numune olarak al›nan bornozun ense etiketinde “T. Tekstil ve bir te-
lefon numaras›n›n” yaz›l› oldu¤u,

Bornozlar›n üzerindeki desenin; Ç. Paz. ‹th. ‹hr. Dahili Tic. Ltd. fiti.
üzerine tescilli oldu¤unun, Türk Patent Enstitüsünden temin edilen yaz›
ile birlikte dosyaya eklenmifl bulunan “Endüstriyel Tasar›m Tescil Belge-
si’nden” aç›kça anlafl›ld›¤›,

Buna göre; iflyerinde ele geçen bornozlarda kullan›lan desenin,
03.10.2000 tarihinden geçerli olmak üzere 5 y›l süre ile Ç. Paz. ‹th. Ihr.
Dahili Tic. Ltd. fiti. üzerine tescil edildi¤i,

22.04.2003 tarihinde mahkemeye sunulmufl olan bilirkifli raporun-
da; 9152 numaral› desenin tescilli bir tasar›m oldu¤u, bomozlardaki de-
sen ile 9152 nolu desenin ayn› oldu¤u, çok küçük farklar›n bulundu¤u,
bu desenin izinsiz kullan›ld›¤› belirtildikten sonra; sonuç olarak, ele ge-
çen bomozlardaki desenin, tescilli desenin belirgin flekilde benzeri oldu-
¤u ve bornoz sat›c›s› olan san›¤›n bu desenlerin tescilli olup olmad›klar›-
n› anlayacak ehliyete sahip olmayabilece¤i kanaatinin belirtildi¤i,

Dosya kapsam›ndan, bu bornozlar›n san›k taraf›ndan “faturas›z” ola-
rak al›nd›¤›n›n tespit edildi¤i,

Yarg›lama s›ras›nda savunmas›na baflvurulan san›¤›n kolluktaki
23.08.2002 tarihli yöntemine uygun savunmas›nda “…Hakk›mda ‹stan-
bul C. Baflsavc›l›¤›nca 2002/43865 haz›rl›k say›s› ile yap›lan soruflturma
nedeniyle, iflyerinde müflteki firma olan Ç. Ltd. fiti.’nin tescilli tasar›m› ol-
du¤u iddia edilen 6 adet bornoz zaptedilmifltir. Ben bu gibi tekstil ürünle-
rinin imalatç›s› olmad›¤›m gibi böyle bir tasar›m›n oldu¤undan da haberim
yoktur. Bu 6 bornoz bana Denizli’den numune olarak gönderilmifltir. Gön-
derildi¤i tarihten bu yana da, tasar›m›n müflteki firmaya ait oldu¤u konu-
sunda hiçbir uyar› veya tebligat yap›lmam›flt›r. Ayr›ca benden zapt edilen
bornozlar›n üzerinde müflteki firma ismi bulunmad›¤›ndan taklit olup olma-
d›¤›n›n taraf›mdan bilinmesi mümkün olmad›¤› gibi, bu bornozlar›n üzerin-
deki motiflerin taklit olup olmad›¤›n› da bilemem. Benim bu konuda kusu-
rum veya art niyetim yoktur” derken; mahkemede yapt›¤› 29.01.2003 ta-
rihli savunmada (yöntemine uygun ancak avukat istememifl); “..Suça konu
ürünleri Denizli’den gelen birisinden ald›m, üzerlerinde de¤iflik yabanc› eti-
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ketler vard›r, sonradan yap›lan aramada müflteki firman›n marka taklidi
iddias›yla zaptedildiler” fleklinde beyanda bulundu¤u, soruflturma ve ko-
vuflturma s›ras›nda baflkaca da bir ifade al›nmad›¤›,

2-Ön meselenin de¤erlendirilmesi;

Kat›lan vekilinin flikayeti üzerine, ‹stanbul Cumhuriyet Baflsavc›l›-
¤›nca talep edildi¤inden ‹stanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan
22.08.2002 gün ve 428 say› ile verilen arama karar›n›n usule uygun ol-
du¤u, bu karara göre; san›¤a ait oldu¤u anlafl›lan M. Tekstil isimli iflye-
rinde ürünler do¤rultusunda, bir defaya mahsus ve gündüzleyin arama
yap›lmas›na izin verildi¤i,

Arama karar›n›n ne flekilde infaz edilece¤inin; araman›n yap›ld›¤›
22.08.2002 tarihinde yürürlükte olan 1412 Say›l› Yasan›n 97. maddesi-
nin 2. f›kras›nda düzenlendi¤i, 97. maddenin 2. f›kras›nda; “Hakim veya
Cumhuriyet Müddeiumumisi haz›r olmaks›z›n süknada veya ifl görme¤e
mahsus mahaller ile kapal› yerlerde aramada bulunabilmek için o mahal
ihtiyar heyetinden veya komflulardan iki kifli bulundurulur…” hükmünün
yer ald›¤›,

Buna göre; somut olaydaki arama ifllemi de iflyerinde yap›ld›¤›na gö-
re; arama s›ras›nda;

-Hakimin,

-(veya) Cumhuriyet Savc›s›n›n,

-(veya) ‹htiyar heyetinden iki kiflinin,

-(veya) ‹ki komflunun,

Haz›r bulundurulmas›n›n flart oldu¤u,

Oysa, dosyadaki uygulamaya bak›ld›¤›nda; aramaya, iki adet polis
memurunun, müflteki vekilinin ve san›¤›n kat›ld›¤›, bununla birlikte; Ya-
san›n bulunmalar›n› emretti¤i yukar›daki kiflilerden hiçbirisinin kat›lma-
d›¤›n›n görüldü¤ü,

Öyleyse; varabilece¤imiz ilk sonucun araman›n fleklen hukuka ayk›-
r› oldu¤u yönünde ortaya ç›kt›¤›,

Bu durumda; arama hukuka ayk›r› ise; arama sonucunda elde edi-
len delillerin kullan›labilmesi mümkün müdür, sorusuna yan›t bulmak
gerekti¤i,

Bu konuda yol gösterici yasal düzenlemenin 1412 say›l› CYUY’nin
254. maddesinin 2. f›kras›nda yer ald›¤›, 242. maddesinin 2. f›kras›nda;
“Soruflturma ve kovuflturma organlar›n›n hukuka ayk›r› flekilde elde ettik-
leri deliller hükme esas al›namaz’’ fleklindeki düzenlemenin bulundu¤u,

Metne ilk bak›ld›¤›nda oluflan kanaatin, usule ayk›r› yap›lan arama
sonucunda elde edilen delillerin hiçbir flekilde kullan›lamayaca¤› yönün-
de oldu¤u,
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Nitekim ayn› konunun; Genel Kurulumuzun 29.11.2005 gün ve 144-
150 say›l› karar›nda da tart›fl›ld›¤› ve netice olarak “arama karar› al›nma-
dan hukuka ayk›r› biçimde yap›lan arama sonunda elde edilen delillerin
Türk Ceza Yarg›lamas› Hukuku sisteminde dikkate al›namayaca¤›na” ka-
rar verildi¤i,

Ancak, olay›m›z›n daha farkl› oldu¤u, zira; somut olayda, usulüne gö-
re al›nm›fl bir arama karar›n›n bulundu¤u, bu karara ve karar›n infaz› s›-
ras›nda yap›lan ifllemlere yönelik bir itiraz›n da vaki olmad›¤›, hatta, sa-
n›¤›n “arama sonucunda ele geçen bornozlar›n, kendi iflyerinden ele geçi-
rildi¤ine iliflkin” aç›k ikrar›n›n mevcut oldu¤u, daha da önemlisi, arama
ifllemine ve arama yap›l›rken bir tak›m haklar›n ihlal edildi¤ine yönelik
olarak san›ktan gelen herhangi bir yak›nman›n bulunmad›¤›,

Hal böyle iken; s›rf arama s›ras›nda flekle iliflkin bir koflul ihlal edil-
di diye araman›n hukuka ayk›r› say›lamayaca¤›, bir baflka deyiflle; sade-
ce bu nedenle, ele geçen delilleri “hukuka ayk›r› biçimde elde edilmifl de-
lil” olarak nitelenemeyece¤i,

Ö¤retide de; Prof. Bahri Öztürk, Doç. Dr. Mustafa Ruhan Erdem ve
Doç. Dr. Veli Özer Özbek taraf›ndan haz›rlanan Uygulamal› Ceza Muha-
kemesi isimli eserde bu konudan bahsedilirken; ikili bir ayr›m›n yap›ld›-
¤›, bu tasnifte; hak ihlalinin niteli¤i üzerinde durularak, bir hukuk dev-
letinde baz› haklar›n mutlak, di¤er baz› haklar›n ise nisbi koruma alt›n-
da bulunduruldu¤u belirtildikten sonra; buna ba¤l› olarak “mutlak delil
yasaklar›” ve “nisbi delil yasaklar›” kavramlar›n›n ortaya ç›kt›¤›n›n ifade
edildi¤i, buna göre; mutlak delil yasaklar›;

1-San›¤›n kendisini suçland›r›c› beyanda bulunmaya zorlanmas›,

2-Bir kimsenin yak›nlar›n› suçland›r›c› beyanda bulunmaya zorlan-
mas›,

3-San›¤a kendisi ile ilk temasa geçen yetkili taraf›ndan baz› haklar›-
n›n hat›rlat›lmamas› (susma hakk›, müdafi tayini isteme hakk› gibi)

4-Hayat›n gizli alan›na (özel hayata de¤il) yap›lan müdahaleler,

Olarak say›ld›¤›, bunlar›n d›fl›nda kalan durumlarda ise hakim tara-
f›ndan oranl›l›k (ölçülülük) ilkesi göz önünde tutularak “kamu yarar›” ba-
k›m›ndan bir de¤erlendirme yap›lmas› gereklili¤inden bahsedildi¤i,

Bu ba¤lamda; illiyet ba¤›, etkileme gücü ve hak ihlali kriterlerine yer
vermeden yap›lan bir de¤erlendirmenin; “herhangi bir hakk›n ihlal edilme-
di¤i her türlü basit flekli ayk›r›l›klar›n da mutlak bozma sebebi say›lmas›-
n›” gerektirece¤i için, böyle bir yaklafl›m›n uzun vadede son derece a¤›r
sonuçlar› da birlikte getirece¤i,

Prof. Dr. Öztürk’ün de ifade etti¤i gibi; her flekle ayk›r›l›¤›n ayn› za-
manda bir hak ihlaline de yol açaca¤› fleklindeki bir kabulün do¤ru olma-
d›¤›, bu anlamda, olay›m›zda oldu¤u gibi “hakim, savc›, iki ihtiyar heyeti
üyesi veya iki komflu” bulunmadan yap›lan bir aramada, CYUY’nin 97.
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maddesine flekli bir ayk›r›l›k söz konusu ise de, herhangi bir hakk›n ih-
lal edildi¤ini söylemenin son derece güç oldu¤u,

Bu nedenlerle, yap›lan arama sonunda elde edilen bornozlar›n
CYUY’nin 254. maddesi kapsam›nda “hukuka ayk›r› olarak elde edilmifl
delil” olarak mütala edilmemesi gerekti¤i,

Görüfl ve kanaati benimsenmekle,

Usulüne göre al›nm›fl arama karar›na istinaden, herhangi bir hak ih-
laline neden olunmadan yap›lan arama sonunda ele gecen delillerin, s›rtf
arama s›ras›nda bulunmas› gereken kiflilerin orada bulundurulmamas›
suretiyle flekle ayk›r› hareket edildi¤inden bahisle “hukuka ayk›r› olarak
elde edilmifl delil” say›lmalar› ve mahkumiyet hükmüne dayanak teflkil
edememeleri kabul edilemez.

Tekstil ticareti ile u¤raflan bir kiflinin söz konusu bornozlar üzerinde-
ki desenlerin taklit oldu¤unu bilip bilemeyece¤i sorunu ise Genel Ku-
rul’da tart›fl›lmam›flt›r.

Bu nedenle, Özel Dairenin beraat gerekçesi yerinde de¤ildir. ‹tiraz›n
de¤iflik gerekçe ile kabulüyle, ön meselenin çözümü s›ras›nda kabul edi-
len hukuka uygunluk do¤rultusunda di¤er delillerin de¤erlendirilmesi
için Özel Daire karar›n›n kald›r›lmas› ile dosyan›n yeniden Özel Daireye
gönderilmesi gerekir.

5-De¤iflik gerekçe;

Ço¤unluk görüflüne kat›lan Genel Kurul Üyelerinden fi. ‹ste; ge-
rekçesini, “Konu: Yüksek Ceza Genel Kurulu’nun 26.06.2007 günlü gün-
deminin (5) s›ra nolu 2007/147 esas nolu dosya ile ilgili olarak, (itiraz-ka-
bul) fleklinde oy kulland›m. Benim görüflüm do¤rultusunda karar ç›km›flt›r.
Ancak gerekçe yönünden farkl›l›klar dolay›s›yla, (itiraz-kabul) fleklindeki
gerekçemi afla¤›da takdim ediyorum.

Olay: “Ç. Dokuma” marka ürünlerin taklitlerinin san›¤›n ifl yerinde sa-
t›ld›¤› yönündeki flikayeti üzerine, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinden al›-
nan arama ve el koymaya iliflkin karar›n infaz› için san›¤›n iflyerinde ve sa-
n›¤›n huzurunda ihtiyar heyeti üyelerinden veya komflulardan iki kifli bu-
lundurulmadan arama yapt›r›lm›fl, flikayete konu toplam 6 adet bornoz bu-
lunmufltur.

San›k, tüm aflamalarda “ben sadece sat›c›y›m, suça konu mallar› De-
nizli’den ald›m, bornozlardaki desenlerin (tescilli 9152 nolu deseni) benze-
ri oldu¤unu bilmiyordum “ fleklinde kendisini savunmufltur.

‹stanbul Fikri ve S›nai Haklar Ceza Mahkemesi “suç kast› olmad›¤›n-
dan” san›¤›n beraatine karar vermifltir.

‹fl bu karar san›k aleyhine olarak, yerel Cumhuriyet Savc›s› ve kat›lan
vekili taraf›ndan temyiz edildi¤inden bozma istekli tebli¤name ile Yarg›tay
7. Ceza Dairesine gönderilmifltir.
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DA‹RE KARARI: Yarg›tay 7. Ceza Dairesi iflin esas›na girmeden ara-
ma iflleminin yap›ld›¤› tarihte yürürlükte bulunan 1412 say›l› CMUK’un
97/2. maddesinde “hakim veya Cumhuriyet Savc›s› haz›r bulunmaks›z›n
konut veya iflyerinde ya da kapal› alanlarda arama yapabilmek için ihti-
yar heyeti azalar›ndan veya komflular›ndan iki kiflinin bulundurulaca¤›”
düzenlendi¤inden, somut olay›m›zda bu hususa riayet edilmeden hukuka
ayk›r› olarak yap›lm›fl bir arama sonucu elde edilen delillerde suç tarihin-
de yürürlükte bulunun 1412 say›l›

CMUK’un 254. maddesindeki … soruflturma ve kovuflturma organlar›-
n›n hukuka ayk›r› flekilde elde ettikleri deliller hükme esas al›nmaz, hük-
mü gere¤ince mahkemece geçerli bir delil olarak gözetilemeyece¤inden ve
san›k aleyhine mahkumiyeti gerektirecek baflkaca da yasal delil bulunma-
d›¤›ndan bu nedenlerle beraat karar› verilmesi gerekirken, san›¤›n arama-
da ele geçen ürünler üzerindeki desenlerin tescilli olup olmad›¤›m kavraya-
bilecek ehliyete sahip olmad›¤› gerekçesiyle beraat karar› verilmesi do¤ru
de¤ilse de; aç›klanan gerekçelerle müdahil vekilinin ve yerel Cumhuriyet
Savc›s›n›n yerinde görülmeyen temyiz itirazlar›n›n reddi ile sonucu itibariy-
le do¤ru olan beraat karar›n›n onanmas›na” karar verilmifltir.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n “hukuka ayk›r› elde edilen delil,
san›¤›n ikrar›, ürünlerin raflarda sat›fla haz›r yakalanmas› ve bilirkifli ra-
poru ile desteklenmektedir. Arama s›ras›nda ihtiyar heyetinden veya kom-
flulardan iki kifli bulunsayd› da delillerin takdirinde herhangi bir farkl›l›k
meydana ç›kmayacakt›… gerekçesiyle itirazda bulunmufltur.

GEREKÇE: Somut olayda suç tarihi 22.08.2002 oldu¤u için o tarihteki
mevzuata göre konuyu ele alal›m.

1412 say›l› CMUK’un 97. maddesinde

1. F›kra : Aramaya karar vermek yetkisi hakimindir. Ancak tehirinde
mazarat umulan hallerde Cumhuriyet Savc›lar› ve savc›lar›n muavini s›fa-
t›yla emirlerini icraya memur olan zab›ta memurlar› arama yapabilirler.

2. F›kra: Hakim veya Cumhuriyet Savc›s› haz›r olmaks›z›n süknada
veya ifl görmeye mahsus mahaller ile kapal› yerlerde aramada bulunabil-
mek için o mahal ihtiyar heyetinden ve komflulardan iki kifli bulundurulur.

1412 say›l› CMUK’un 135/a maddesi,

l. F›kra: ‹fade verenin ve san›¤›n beyan› özgür iradesine dayanmal›d›r.
Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, iflkence, zorla ilaç verme, yorma,
aldatma, bedensel cebir ve fliddette bulunma, baz› araçlar uygulama gibi
iradeyi bozan, bedeni veya ruhi müdahaleler yap›lamaz.

F›kra: Kanuna ayk›r› bir menfaat vaat edilemez.

F›kra: Yukar›daki f›kralarda belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen
ifadeler r›za olsa dahi delil olarak de¤erlendirilemez.

Madde 254
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1. F›kra: Mahkeme, irat ve ikame edilen delilleri duruflmadan ve tahki-
kattan edinece¤i kanaate göre takdir eder.

2. F›kra: (18.11.1992 gün 3842 Say›l› Yasan›n 24. maddesi ile eklen-
di) Soruflturma ve kovuflturma organlar›n›n hukuka ayk›r› flekilde elde et-
tikleri deliller hükme esas al›namaz.

Anayasa Madde 38

(03.10.2001 gün ve 4709 say›l› Yasan›n 15. maddesi ile ek 6. f›kra)
Kanuna ayk›r› olarak elde edilmifl bulgular delil olarak kabul edilemez. Av-
rupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi Madde 8

1- Herkes özel hayat›na, aile hayat›na, konutuna ve haberleflmesine
sayg› gösterilmesi hakk›na sahiptir.

2- Bu hakk›n kullan›lmas›na bir kamu otoritesinin müdahalesi an-
cak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refah›, dirlik ve dü-
zenin korunmas›, suç ifllenmesini önlenmesi, sa¤l›¤›n veya ahlak›n veya
baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas› için demokratik bir top-
lumda zorunlu olan ölçüde veya say›da öngörülmüfl olmak kofluluyla söz-
konusu olabilir.

17.12.2004 günlü Resmi Gazetede yay›nlanarak 01.06.2005 tarihinde
yürürlü¤e giren (5320 Say›l› Yasa ile 305-326. maddeler aras›ndaki
CMUK’un maddeleri halen yürürlüktedir) 5271 say›l› Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlü¤ünden önceki konuyla ilgili mevzuat yukar›da say›-
lanlardan ibarettir.

Hukuka ayk›r› elde edilen her delil, yasak sorgu yöntemleri ile elde
edilen (iflkence ya da pek fena muamele sonucu al›nan ikrar) gibi, mutlak
de¤erlendirme yasa¤›na girer mi?

Bunun için hukuka ayk›r› delilleri de¤erlendirme yasa¤› ile neyin
amaçland›¤› araflt›r›lmal›d›r. Bu gibi delilleri kullanma yasa¤› ile, ya kifli-
sel haklar güvence alt›na al›nmaya çal›fl›lm›flt›r, ya da kollu¤u hukuka uy-
gun çal›flmaya yöneltme amaçlanm›flt›r.

Bu konuda iki türlü de¤erlendirme yasa¤› vard›r. Biri Anglo Amerikan
Ceza Sisteminde oldu¤u gibi mutlak de¤erlendirme yasa¤›, ikincisi ise Ka-
ra Avrupas› sistemindeki nispi de¤erlendirme yasa¤›d›r.

Mutlak de¤erlendirme yasa¤›n›n uyguland›¤› sistemlerde “…önceden
tespit edilmifl kurallara uymama halinde, hiçbir de¤erlendirme yapmadan,
hukuka ayk›r› delillerin kullan›lmamas›…” ilkesi benimsenmifl;

Nispi de¤erlendirme yasa¤›n›n uyguland›¤› sistemlerde ise “…hukuka
ayk›r› delillerin varl›¤› halinde daha çok ihlal edilen normun korudu¤u hak
ve menfaat ile maddi gerçe¤i bulma arzusu aras›nda her somut olaya gö-
re, bireyin ç›karlar› ile toplumun ç›karlar› aras›nda bir denge kurulmaya”
çal›fl›lm›flt›r.

Delil hukuka ayk›r› yolla elde edilmiflse, acaba bu ayk›r›l›k san›¤›n
haklar›n› korumayan flekil kurallar›na ayk›r›l›k m›d›r, yoksa Avrupa ‹nsan
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Haklar› Sözleflmesinin 6. maddesinde belirtilen adil yarg›lanma hakk›n›
zedeleyen bir hukuka ayk›r›l›k m›d›r? Bu konuda baz› teoriler varsa da Al-
man Federal Mahkemesi; haklar›n dengelenmesi (haklar›n karfl›laflt›r›l-
mas›) teorisini benimsemifltir. Bu görüfle göre “...her somut olayda ayr› de-
¤erlendirme yap›lmal›d›r, bu de¤erlendirme de bir tarafta gerçe¤i bulmada-
ki toplumsal ç›kar ve etkili bir adli teflkilata duyulan ihtiyaç di¤er tarafta
ise dava konusu suç ve isnad›n a¤›rl›¤› gözönünde bulundurulmal›d›r. Di-
¤er bir deyiflle bir tarafa san›¤›n ihlal etti¤i ç›kar ve di¤er tarafa ise mah-
keme kural›n›n ihlal edilmesinin etkiledi¤i ç›kar konulmal›d›r… “(Bknz.
Centel /Zafer Ceza Muhakemesi Hukuku 4. Bas.) Örne¤in, öldürme eylemi-
nin san›¤› olan kiflinin evi suç geceleyin veya tek kiflinin bulunmas› ile
aranm›fl, sonuçta olayda kullan›lan silah ele geçmiflse, arama koflullar›na
uyulmad›¤› için; silah hukuka ayk›r› yollardan ele geçirilmifltir. San›¤›n
özel yaflam›na, hukuka ayk›r› bir müdahalede bulunulmufltur. Buna karfl›-
l›kta san›k da bir baflkas›n›n yaflama hakk›na zarar vermifltir. Yaflam hak-
k›, konut dokunulmazl›¤›ndan daha üstün bir hak oldu¤u için, o hak lehi-
ne karar verilmeli ve bu hukuka ayk›r› yollarla elde edilen silah ve silah
üzerinde bulunan parmak izleri delil olarak de¤erlendirme kapsam›na al›n-
mal›, sonuçta hakim hükmünde bu delillere dayan›labilmelidir. (Bkn. ayn›
eser)

Prof. Dr. Feridun Yenisey’de (Muhakeme Hukuku Dal› Olarak Ceza
Muhakemesi Hukuku-Özet Kitap) isimli eserinde “Anayasalar ‹ntihar Pak-
t› de¤ildir özleyifli do¤rultusunda Anayasam›zdaki kurallar›n bir bütün ola-
rak uygulanmas›, delil yasaklar›n›n adil yarg›lanma hakk› ile birlikte mü-
talaa edilmesini gerekli görüyoruz. Bu nedenle, basit hukuka ayk›r›l›klar-
da, yani temel haklar› ihlal etmeyen hukuka ayk›r›l›klarda delilin etkilen-
memesini, temel haklar› ihlal eden hukuka ayk›r›l›klarda ise, ilke olarak bu
delilin hüküm verilirken kullan›lmamas›n›, fakat a¤›r suçlarda istisna-
i olarak bunlar›n da, san›k haklar› teorisi çerçevesinde de¤erlendirme kap-
sam›na al›nmas›n› benimsiyoruz. Ancak yasak sorgu yöntemleri ile elde
edilen ikrar delilinin hiçbir koflul alt›nda delil olarak kullan›lmamas› gerek-
ti¤i kanaatindeyim “ diyerek benzer görüflleri ileri sürmüfltür.

Yarg›tay Ceza Genel Kurulu 29.11.2005 gün ve 2005/150 say›l› kara-
r›nda; hakim taraf›ndan verilmifl bir arama karar› olmad›¤› gibi, gecikme-
sinde sak›ncal› hallerde, Cumhuriyet Savc›s›n›n, hatt› kolluk amirinin izni
dahi olmadan, evde olmayan san›¤›n, eflinin r›zas› al›narak konutunda po-
lisler taraf›ndan arama yap›larak 50 kök hint keneviri bulunmas› olay›nda
yarg›laman›n tüm aflamalar›nda san›¤›n samimi ikrar› bulundu¤u gerekçe-
siyle, mahkumiyet karar› verilmesi gerekti¤i içtihad›nda bulunmufltur.

Olay›m›zda ise, yetkili Sulh Ceza hakimi taraf›ndan verilmifl yöntemi-
ne uygun bir arama karar› bulunmaktad›r, iflyerinde arama s›ras›nda sa-
n›k haz›rd›r. Aramaya itiraz etmemifltir. Sadece ihtiyar heyetinden veya
komflular›ndan iki kifli haz›r edilmemifltir. Bu usulü eksiklik karfl›s›nda, ar-
t›k iflin esas›na girmeden, hukuka ayk›r› delil vard›r diyerek beraat karar›
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verilmek gerekir denilemez.

Nitekim Avrupa insan Haklar› Sözleflmesinin 8. maddesindeki hak da
sözleflmenin 3. maddesindeki (iflkence yasa¤›) gibi mutlak haklardan de¤il
nisbi haklardand›r.

Yukar›da aç›klad›¤›m gerekçelerle, Yüksek Yarg›tay 7. Ceza Dairesinin
onama karar›n›n kald›r›larak, esas yönünden inceleme yap›lmas› için dos-
yan›n 7. Ceza Dairesine gönderilmesi gerekti¤ini düflünüyorum.’” fleklinde
izah ederken;

Ço¤unluk görüflüne kat›lan Genel Kurul Üyelerinden bir di¤eri;
“iflyeri herkesin girip ç›kabilece¤i bir yer oldu¤u için, yap›lan arama huku-
ka uygundur” fleklinde ço¤unluk görüflüne de¤iflik gerekçe ile kat›ld›¤›n›
beyan etmifltir.

6-Karfl› oy;

Buna karfl›l›k; ço¤unluk görüflüne kat›lmayan Genel Kurul Üyele-
rinden; M.Tatar ve S.Saka; “Müflteki vekilinin san›¤›n iflyerinde müvekki-
li ad›na tescilli bornoz desenlerini izinsiz olarak taklit edip sat›fla sundu¤u
sav›yla Cumhuriyet Savc›l›¤›na verdi¤i flikayet dilekçesi üzerine Sulh Ceza
Mahkemesinden al›nan karar gere¤i iflyerinde yap›lan aramada 6 adet
müflteki firman›n bulut, y›ld›z ve ay tasar›m desenleri bulunun bornozlar
ele geçmifl, yap›lan yarg›lama sonunda suça konu ürünler üzerindeki de-
senlerin tescilli olup olmad›¤›n› kavrayabilecek ehliyete sahip olmad›¤› ge-
rekçesiyle san›¤›n beraatine karar verilmifltir.

Dairemiz karar›nda özet olarak; Olay tarihinde yürürlükte bulunun
1412 say›l› CMUK’un 97/2. maddesindeki “Hakim veya Cumhuriyet Sav-
c›s› haz›r bulunmaks›z›n yap›lan aramada ihtiyar heyeti azalar›ndan veya
komflulardan iki kiflinin imzas› al›nmadan yap›lan araman›n hukuka ayk›-
r› oldu¤u ve bu ifllem sonucu elde edilen kan›t›n da hukuka ayk›r› olarak
elde edilen kan›t olmas› nedeniyle yarg›lamada kullan›lamayaca¤› ve bafl-
kaca da mahkumiyete yeter kan›t olmad›¤›ndan bu gerekçeyle beraat ka-
rar› verilmesi gerekti¤i belirtilerek sonucu itibariyle do¤ru olan beraat ka-
rar› iste¤e ayk›r› olarak onanm›flt›r.

Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ise, 7.6.2007 tarihli itiraz›nda özet-
le, dairenin CMUK’un 97/2. maddesine ayk›r› davran›lmas› sonucu elde
edilen hukuka ayk›r› kan›t›n ceza yarg›lamas›nda kullan›lamayaca¤› görü-
flünü kabul etmekte, ancak 29.11.2005 gün, 144/150 say›l› CGK karar›n-
da da belirtilen biçimde san›¤›n ikrar› ve bu ikrar›n rafta ürünlerin bulun-
mas› ve bilirkifli raporuyla desteklenmesi nedeniyle mahkumiyete yeterli
oldu¤u düflüncesiyle, daire karar›n›n bozulmas›n› istemektedir.

Yüksek Ceza Genel Kurulu, ön sorun olarak olay tarihinde yürürlükte
bulunan CMUK 97/2. maddesine uyulmadan yap›lan arama sonucunda
elde edilen kan›t›n hukuka ayk›r› kan›t olup olmad›¤›, baflka bir anlat›mla
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CMUK madde 97/2’de yaz›l› “hakim veya Cumhuriyet Müddeiumumisi ha-
z›r olmaks›z›n süknada veya ifl görmeye mahsus mahaller ile kapal› yer-
lerde aramada bulunulabilmek için o mahal ihtiyar heyetinden veya kom-
flulardan iki kifli bulundurulur” biçimindeki koflula uymaman›n o aramay›
ve elde edilen kan›t› hukuka ayk›r› hale getirip getirmeyece¤ini tart›flm›fl ve
an›lan maddede sözü edilen iki kifli bulundurulmadan yap›lan araman›n
yasaya “nisbi ayk›r›l›k” oluflturdu¤u ve bu ayk›r›l›¤›n aramay› sakatlama-
yaca¤› ve dolay›s›yla bu flekilde elde edilen kan›t›n ceza yarg›lamas›nda
kullan›labilece¤i sonucuna vararak itiraz› de¤iflik gerekçeyle kabul edip
Yedinci Ceza Dairesi karar›n› bozmufl ve dosyan›n esastan incelenmek
üzere dairemize gönderilmesine karar verilmifltir.

Kan›m›zca, bu karar; CMUK’un 97/2. maddesinde yaz›l› koflullar› ta-
fl›mayan bir arama iflleminin hukuka uygunlu¤unu kabul sonucunu do¤ur-
mas› yönüyle yasaya ayk›r› ve itiraz›n as›l konusunu oluflturan yasaya ay-
k›r› kan›t›n uzak etkisini ve san›k ifadelerinin ikrar olarak de¤erlendirilip
de¤erlendirilemeyece¤ini tart›flmad›¤› için de eksiktir.

Karfl› oyumuzun gerekçelerine gelince;

Somut olaydaki yasaya ayk›r›l›¤›n arama ifllemini sakatlay›p sakatla-
mayaca¤› ve elde edilen kan›t›n yarg›lamada kullan›l›p kullan›lamayaca¤›
sorununun çözümüne geçmeden önce genel olarak “hukuka ayk›r› kan›tla-
r›n ceza yarg›lamas›ndaki yeri” konusundaki düflüncelerimizin aç›klanma-
s›nda yarar görülmektedir.

Soruna bak›fl aç›m›z k›ymetli hocam›z Prof. Dr. Nevzat TOROSLU’nun
flu veciz ifadeleriyle aynen örtüflmektedir. Say›n Toroslu Ankara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Yay›nlar› No 498, Ankara 1995, “Prof. Dr. Hamide
TOPÇUO⁄LU’na Arma¤an”da yay›mlanan “Hukuka Ayk›r› Deliller Sorunu”
bafll›kl› makalesinde flöyle demektedir:

“Hukuka ayk›r› veya yasak deliller konusunda sorulmas› gereken ilk
soru, nas›l bir Ceza Muhakemesi istedi¤imiz sorusudur. Ne pahas›na olur-
sa olsun bütün suçlular› cezaland›rmay› amaçlayan bir ceza muhakemesi
mi, yoksa hukuki yollarla elde edilen delillerle suçlu bulunanlar› cezalan-
d›rmay› amaçlayan bir ceza muhakemesi mi istiyoruz? Bir baflka deyiflle
de, eski mutlakiyetçi rejimlere özgü olan ve günümüzde de daha az mutla-
kiyetçi olmayan bask›c› rejimlerde benimsenen ve san›¤› peflinen suçlu ka-
bul eden, ceza muhakemesinin amac›n› sadece mahkumiyeti hakl› göstere-
cek delilleri elde etmek olarak anlayan, bunun için de, iflkence de dahil,
her yolu meflru gören bask›c› bir ceza muhakemesi mi, yoksa özgürlükçü
toplumlarda benimsenen ve suçlulukla mücadele konusunda çat›fl›r gibi
gözüken toplumsal menfaat ile bireysel menfaat aras›nda bir paralellik bu-
lundu¤unu kabul eden, böylece suçlular›n ortaya ç›kar›lmas›n› ve cezalan-
d›r›lmas›n› oldu¤u kadar suçlu olmayanlar›n cezaland›r›lmamas›n› da
amaçlayan bir ceza muhakemesi mi istiyoruz?
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Günümüz özgürlükçü toplumlar›nda suçlular›n cezaland›r›lmas› amac›
mutlak bir de¤er tafl›mamaktad›r. Zira bu amaca ulaflmak için olsa bile
afl›lmas› kabul edilmeyen baz› s›n›rlar öngörülmüfltür. Bunlar a) insan onu-
runa ve haklar›na sayg› gösterilmesi ve b) masumlar›n cezaland›r›lmama-
s›d›r.”

Gerçekten de düflüncemize göre, ça¤›m›zda art›k geçerlili¤ini yitirmifl
“neye mal olursa olsun gerçe¤i bulup suçluyu cezaland›rma” amac› yerine,
“suç ve suçluyu bulmada hukuk içinde kalarak ve kifli hak ve özgürlükle-
rini ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak ve haklar›n
özüne de dokunmadan ölçülü ve amaca uygun biçimde ve mutlaka yasay-
la s›n›rlayarak (Anayasa m. 13) elde edilebilecek kan›tlar›n kullan›lmas›
kofluluna ba¤l› bir ceza yarg›lamas› sisteminden yana olmak”, ça¤dafl hu-
kukçunun amac› olmal›d›r. Böyle bir ceza yarg›lama hukuku, birey hakla-
r›n› öne ç›kar›r ve onlara öncelik verir gibi görünse de, toplum bireylerden
olufltu¤una göre birey haklar›n›n zedelenmesini önlemek, asl›nda toplu-
mun ç›karlar›n› korumak anlam›n› tafl›yacakt›r. Yasaya uygunlu¤un öne ç›-
kar›ld›¤› bir Ceza Muhakemesi Hukuku suçludan de¤il yasaya ayk›r› ka-
n›tlarla olas› haks›z mahkumiyetleri önlemekle asl›nda masumlardan ya-
na bir hukuk dal› olarak ifllevini yerine getirebilecektir.

Türk ceza siyaseti de tercihini sözünü etti¤imiz ça¤dafl sistemden ya-
na kullanm›fl ve 18.11.1992 gün ve 3842 Say›l› Yasa ile CMUK’umuzun
135/A ve 254/2. maddelerine getirdi¤i düzenlemeler ile yasak sorgu yön-
temleriyle elde edilen kan›tlar›n kullan›lamayaca¤›n› belirttikten sonra ko-
numuzu do¤rudan ilgilendiren CMUK 254/2. maddesi ile getirdi¤i “Sorufl-
turma ve kovuflturma organlar›n›n hukuka ayk›r› fleklide elde et-
tikleri deliller hükme esas al›namaz” hükmüyle, kimilerince elefltirilse
de kan›m›zca ceza yarg›lamas›nda bir ç›¤›r açm›flt›r. Amac›, kolluk gücünü
disipline etmek, onlar›n olas› keyfi davran›fllar›n› önleyerek hukuk içerisi-
ne çekmek ve böylece bireylerin hak ve özgürlüklerinin zedelenmesini ön-
lemek olan bu hüküm, yürürlü¤e girdi¤i 1992 y›l›ndan itibaren hiçbir istis-
na tan›madan, hukuka ayk›r›l›k varsa ?ki hukuka ayk›r›l›k; Anayasa Mah-
kemesi’nin 22.06.2001 gün ve 2-2 say›l› karar›nda da vurguland›¤› gibi en
baflta milli hukuk sistemimiz içinde yürürlükteki tüm hukuk kurallar›na ay-
k›r›l›k anlam›na gelir. Bu çerçeve içinde anayasaya, usulüne uygun olarak
kabul edilmifl uluslararas› sözleflmelere, kanunlara, kanun hükmünde ka-
rarnamelere, tüzüklere, yönetmeliklere, içtihad› birlefltirme kararlar›na ve
teamül hukukuna ayk›r› uygulamalar›n tümünü ve ayr›ca hukukun genel
ilkeleri ad› verilen ve uygar dünyan›n tüm medeni ülkelerinde uygulanan
kurallara da ayk›r›l›k olarak tan›mlanmaktad›r– yasak delil vard›r ve bu
yasak delil hükme hiçbir flekilde esas al›namaz demektedir, emredicidir.

Hukuk sistemimiz bununla da yetinmemifl, ayn› nitelikteki kural› dün-
ya devletlerinin anayasalar›nda rastlamad›¤›m›z flekilde anayasam›z›n
38. maddesine de monte etmifltir. 4709 say›l› kanunla getirilen düzenleme
aynen flöyledir:

Ceza Dairesi Karar› 463



(Ek: 3.10.2001-4709/15 md.) Kanuna ayk›r› olarak elde edilmifl
bulgular, delil olarak kabul edilemez.

Bilindi¤i gibi bu ilkeler 5271 say›l› yeni CMK’un 206/2 ve 217. madde-
lerinde de ayn› anlama gelecek biçimde yinelenmektedir.

Tüm bu yasal düzenlemeler kan›m›zca Türk yarg›s› taraf›ndan tam an-
lam›yla oldukça geç alg›lanm›fl, yasak yöntemlerle elde edilmifl kan›tlar›n
yarg›lamada kullan›lamayaca¤› ilkesi birkaç bozma karar›nda destek
norm olarak kullan›lm›fl, ancak gerçek yerini Yarg›tay Ceza Genel Kuru-
lu’nun 29.11.2005 gün ve esas 2005/7-144, karar 2005/150 say›l› kara-
r›nda bulabilmifltir.

An›lan kararda, yasak delilin kullan›lamayaca¤› aç›k ve kesin bir dille
anlat›larak ilkenin anlam, kapsam ve önemi vurgulanm›flt›r. Bu yap›l›rken
de hakl› olarak yasaya ayk›r›l›¤›n “mutlak” ya da “nispi” olabilece¤i biçi-
minde bir ay›r›ma yer verilmemifltir.

Gerçekten de CMUK’umuzun getirdi¤i sistem, yasaya ayk›r›l›¤›n nispi
olmas› halini, gerekti¤inde gözetilmeyecek bir ayk›r›l›k olarak düzenleme-
mifltir. Yasam›z›n kesin ve emredici kurallar›n›n böyle bir yoruma aç›k ol-
mad›¤› da görülmektedir. Yasa koyucu böyle bir hali öngörseydi, hakimin
taktirine göre, nispi ayk›r›l›kta, elde edilen kan›t›n kullan›labilece¤ini aç›k-
ça belirtirdi. Oysa yasa tam aksine ve kesin bir biçimde yasak delil kulla-
n›lamaz, hükme esas al›namaz demekte ve 3842 Say›l› Yasadan önce ya-
p›labilecek bu flekildeki yorumlar›n önünü kesmektedir.

“Mutlak ayk›r›l›k” , “Nispi ayk›r›l›k” ay›r›m›n›, baflka bir anlat›mla “De-
¤erlerin tart›m›” ilkesini, giderek “Birey ve toplum ç›karlar›n›n dengelenme-
si” amac›n› da gözetmemiz, ceza yarg›lamas› kanunumuz karfl›s›nda ola-
nakl› de¤ildir. Tekrar vurgulayal›m ki, sistemimiz delile de¤il hukuka üs-
tünlük tan›makta, neye mal olursa olsun suçluyu bulma ve cezaland›rma
sisteminden vazgeçmifl bulunmaktad›r.

Bilindi¤i gibi CMUK’un 254/2.maddesindeki kural K›ta Avrupas› dev-
letlerinin ço¤unun yasalar›nda yer almamaktad›r. Tam aksine “de¤erlerin
tart›m›” ilkesinin uygulanmas›n› engellemeyen yarg›lama yasalar›na sahip
ülkeler vard›r ve bunlar›n uygulamalar›n›n örnek gösterilmesinin ve benzer
biçimde Anglo Amerikan hukukundan örnekler vermenin de ceza yarg›la-
mas› yasam›z karfl›s›nda do¤ru olmayaca¤› düflünülmektedir.

Özetle; yasaya ayk›r›l›k varsa, bu ayk›r›l›¤›n “mutlak” ya da “nispi” ol-
mas›na bak›lamaz ve bu flekilde elde edilen kan›tlar Türk ceza yarg›lama-
s› sisteminde kullan›lamaz. Prof. Dr. Erdener Yurtcan bu konuda aynen ka-
t›ld›¤›m›z flu de¤erlendirmeleri yapmaktad›r:

“Türk ceza yarg›lamas› sistemi bugün tercihini belirlemifltir. Yarg›lama-
da maddi gerçek aranacakt›r. Fakat bu sonuca ulafl›l›rken bireye tan›nan
yarg›lama haklar› ve güvencelerine mutlak uyulacakt›r. Delil toplama, sa-
vunma hakk›ndan yararlanma kural›na uyulacak, bunlara ayk›r›l›k halin-
de yarg›lama hukuka ayk›r› say›lacakt›r. Yasan›n 254/2. maddesinin an-
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latt›¤› ve hukukumuza getirdi¤i sonuç budur. Bu hüküm bugün bat›n›n ya-
salar›nda olmayan bir ilkedir. Bu nedenle bu konuda de¤erlendirme yapar-
ken yasas›nda 254/2. maddesi olmayan ülkelerin doktrinlerinin de¤erlen-
dirilmesinin örnek al›nmas› yanl›flt›r. Sular tersine ak›t›lamaz. (Bkz. Prof.
Nurullah K››nter’e Arma¤an, ‹.Ü.H.F. E¤. Ö¤r. ve Yard›mlaflma Vakf› Yay›-
n› No:716 ‹st. 1998- ‘Yarg›tay Kararlar›n›n ‹fl›¤›nda Hukuka Ayk›r› Delile
Dayanma Yasa¤›’)

Bu düflüncelerle somut olaya bakt›¤›m›zda:

1-Hakim karar›na dayal› olarak ancak hakim veya savc› kat›lmaks›z›n
CMUK’un 9 7/2. maddesinde belirtilen kifliler de bulundurulmadan yap›-
lan arama yasaya ayk›r›d›r ve bu flekilde yap›lan arama sonucu elde edi-
len ürünler ve bunlarla ilgili bilirkifli raporu yarg›lamada kan›t olarak kul-
lan›lamaz.

2-Yasaya ayk›r›l›k nispi de olsa kullan›lamaz. Kald› ki, yasaya mutlak
ayk›r›l›k vard›r. Çünkü, yasan›n aramada ihtiyar heyeti veya komflulardan
iki kiflinin bulundurulmas› zorunlulu¤unu aramas› asl›nda kiflinin özel ha-
yat›n›n dokunulmazl›¤›na yasa ile getirilmifl bir s›n›rlama olan “arama” ifl-
leminin yap›lmas› s›ras›ndaki yöntemi belirtmesi ve bu haliyle getirilen s›-
n›rlaman›n s›n›r›n› çizmesi aç›s›ndan çok önemli amaçlar tafl›maktad›r. Bu
amaçlar iki flekilde ortaya ç›kmaktad›r;

a-Kollu¤un olas› keyfi davran›fllar›n› önleyici etkisi ile hak ihlallerini or-
tadan kald›rmak,

b-Arama sonras›nda, araman›n yönteme ayk›r› olarak yap›ld›¤› sav›y-
la bireyler taraf›ndan kollu¤a yöneltilebilecek haks›z suçlamalar› önlemek.

Böyle olunca da kurala uyulmamas› kan›m›zca yasaya mutlak ayk›r›-
l›k olarak de¤erlendirilmelidir.

3-An›lan düzenlemeye ayk›r›l›¤› “nispi ayk›r›l›k” kabul edip bu flekilde-
ki arama sonucu elde edilen kan›tlar› de¤erlendirilebilir olarak gören karar,
örnek oluflturacak ve kollu¤un disipline edilmesi amac›n›n arac› olan bu
kural›n bir daha hiç gözetilmemesi sonucunu do¤uracakt›r.

4-Halbuki bu eksikli¤in hukuka ayk›r›l›¤›n›n vurgulanmas› kollu¤un
kendisini de güvence alt›na alabilecek ve uygulanmas› büyük bir külfet ve
zorluk oluflturmayacak bu kural›n her zaman ve her koflulda gözetilmesi
zorunlulu¤unu getirecekti.

5-fiüphelinin yap›lan aramaya ve arama s›ras›nda gerçekleflen bu ya-
saya ayk›r›l›¤a itiraz etmemesi, karfl› ç›kmamas› da yasaya ayk›r›l›¤›n gi-
derildi¤i ve gözetilmemesi sonucunu do¤urmayacakt›r. Çünkü, de¤il icaze-
tin, bafllang›çta aramaya gösterilen muvafakatin bile yasaya ayk›r› ara-
may› hukuka uygun hale getirmeyece¤i düflünülmektedir. Kan›m›zca, ara-
ma ifllemi kiflinin özel hayat›n›n dokunulmazl›¤›na getirilmifl bir s›n›rlama-
d›r ve bunun koflullar›n›n ve s›n›rlar›n›n yasada aç›kça belirtilmifl olmas›
gerekmektedir. Türk özgürlükler hukukunda özgürlüklerin s›n›rlanmas› an-
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cak ve ancak yasayla olanakl›d›r. Anayasam›z›n 13. maddesinin buyru¤u
budur. Yasada muvafakat, araman›n yap›labilmesinin koflulu olarak belir-
tilmedi¤i için ayn› anlama gelen “icazet” de yasaya ayk›r›l›¤› giderici bir ol-
gu olarak görülemez.

Aç›klad›¤›m›z gerekçelerle itiraz›n reddi görüflünde oldu¤umuzdan ak-
sine oluflan say›n ço¤unlu¤un düflüncelerine kat›lmad›¤›m›z› belirtirken sa-
y›n Toroslu’nun sözü ile bafllad›¤›m›z karfl› oyumuzu yine onun yukar›da
belirtti¤imiz makalesindeki flu sözleriyle bitirmek istiyoruz:

“Çok yayg›n bir özdeyiflimiz vard›r: ‘Atefl düfltü¤ü yeri yakar’. ‘Eli yan-
mad›kça ateflin yak›c› oldu¤unu anlayamayanlara’ ve hukuka katk› ama-
c›yla oluflturdu¤umuz dairemiz karar›n› ‘ayaklar› üzerinde de¤il de elleri
üzerinde yürümek’ olarak niteleyenlere söyleyecek sözümüz bulunmamak-
tad›r.” fleklinde itiraz›n reddi yönünde karfl›oy kullanm›fllard›r.

Bu itibarla; itiraz›n de¤iflik gerekçe ile kabulüne, Özel Dairece de¤er-
lendirilmeyen bir hususun ilk kez Genel Kurul’da ele al›nmas› mümkün
görülmedi¤inden, Genel Kurul’un kabulüne ve di¤er kan›tlara göre de¤er-
lendirme yap›lmas› için dosyan›n Özel Daireye gönderilmesine karar ve-
rilmelidir.

SONUÇ: Aç›klanan nedenlerle;

1-Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› itiraz›n›n de¤iflik gerekçe ile KA-
BULÜNE,

2-Yarg›tay 7. Ceza Dairesinin 17.04.2007 gün ve 10476-2703 say›l›
karar›n›n KALDIRILMASINA,

3-Yarg›tay Ceza Genel Kurulu’nun “yap›lan arama s›ras›nda ele geçi-
rilen delillerin hukuka uygunlu¤u” yönündeki kabulüne ve di¤er kan›tla-
ra göre inceleme ve de¤erlendirme yap›lmas› için dosyan›n Yarg›tay 7. Ce-
za Dairesine gönderilmek üzere Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na tev-
diine 26.06.2007 günü yap›lan müzakerede oyçoklu¤u ile karar verildi.
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GEÇM‹fi ZAMAN 
YAZILARI



Sene 3 kanunusani 1929 say› 25 – 1

BOfiANMA

Hulâsa: 1 — Kar›, kocas›n›n evinde oturmazken nezdine avdet etme-
si ve onunla muhtelif zamanlarda, mahrem münasebetlerde bulunmas›
müddeiyenin serbestçe kabul, eyledi¤i bir uzlaflma   teflkil eder.

Böyle uzlaflmalar, boflanma sebebi olmak üzre kocan›n zinas›n› ser-
detmek imkân›n› selbeyler; fakat bu, evlilik rab›tas›n›n derin bir surette
muhtel oldu¤unu iddiaya mani de¤ildir; beanflart ki   bu halel ile  buna
sebebiyet verenin kusuru  devam edegelsi››.

8 Kânunuevel 1927

A — 1914 denberi eveli bulunan müddeiye, kocas› aleyhine isviçre
kanunu medenisinin   137, 138  ve 142 (Türk  129, 130 ve 134). madde-
lerine istinaden bir boflanma davas› açt›. Kocas›n›n kendisiyle çocu¤una
kabaca muamele eylemekte, sö¤üp saymakta, tehdit etmekte bulundu¤u-
nu ennihayet komflusunun k›z›yle zinada bulunmakta oldu¤unu iddia
ediyordu. ‹ki taraf ta hâkimi mütemadiyen tasdi etti. Bazen biri, bazen di-
¤eri hâkime gelip flikâyette bulunuyordu. Kezalik her ikisi de hâkimin
nezdine geldiler. Müddeiye iki adet “Davay› istirdat” beyannamesi ibraz
etti ise de bu vesikalar dosyada mevcut de¤illerdir. 18 Kânu››uevel 1926
da müddaaaleyh tarafeynin bar›flm›fl olduklar›n› hâkime bildirdi. Hâkim
bu beyanat› müddeiyeye tebli¤ ederek e¤er hakikaten bar›flm›fllarsa da-
vay› istirdat etme¤e davet etti. Fakat bu istirdat vukubulmad›. Filhakika
müddeiye kocas›n›n bar›flma varakas›n› imzaya kendisini icbar etti¤ini
davay› istirdat etmezse intihar edece¤i beyaniyle tehdit eyledi¤ini ilâve ey-
ledi. Hâkim taraf›ndan uzunuzad›ye istcvap olunan müddeiye, kocas›yle
yeniden bir defa daha tecrübe eyledi¤ini, fakat kocas›n›n Madam (R) ile
münasebete devam etmekte oldu¤unu, bu hususta vaki olan itab› üzeri-
ne yeniden dayak yedi¤ini iddia, müdelaaaleyh ise aralar›nda bir bar›flma
vaki oldu¤unu ve buna kar›s›n›n hüsnü r›yas›yle muvafakat etmifl bulun-
du¤unu iddiada israr etti. Hatta bar›flt›klar› gün kar›s›n›n ayr›lm›fl olma-
lar›na ra¤men, nezydine gelerek geceyi beraber geçirdiklerini ve mütaaki-
ben de muhtelif zamanlarda mahrem münasebetlerde bulunmufl olduk-
lar›n› iddia eyledi. Madam (R) ye gelince müddei art›k hiç görmemekte bu-
lundu¤unu söyledi. Müddeiye 13 Kânunuevelde ve bir defa da bir müd-
det sonra mahrem münasebette bulundu¤unu kabul etti.

(Bal Vil)Kantonu hukuk mahkemesi 24 Haziran 1927 tarihli

hükmiyle, tarafeynin bar›flm›fl olduklar›n› ve bu bar›flmadan sonra
kocan›n bir yolsuzlu¤u sabit olmad›¤›n› bilbeyan boflanma davas›n› red-
detti. Hâkim evlilik birli¤inin, alelhusus kabal›klardan en müflfik-muhab-
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bete kadar giden bukalemun tav›rlariyle muvazenesiz bir flah›s intiba›n›
b›rakan müddeinin fiilile, de¤iflikliklere maruz göründü¤ünü de ilâve edi-
yordu.

Bilâkis, (Bal Vil) ‹stinaf Mahkemesi, ‹sviçre kanunu medenisinin 142
(Türk 134). maddesine istinat ile 13 Kânunuevel 1927 tarihli hükmünde
boflanma davas›n› kabul etti. Müddeinin itiraf eyledi¤i zinaya ve fena mu-
amelelere gelince, mahkeme, müddeiye bu yolsuzluklar› affetti¤i cihetle,
art›k bu bapta iddia serdedemiyece¤ine hükmetti. Hükme nazaran “yal-
n›z evlilik birli¤ine ika edilen halel nazar› dikkate al›nabilir. Tarfeynin da-
va ikamesinden beri iki defa mahrem münasebette balunduklar› keyfiye-
ti, dirliksizliklerinin o zamanlarda boflanmay› istilzam edecek derecede
oldu¤unu flüpheli k›lmaktad›r. Fakat o tarihten beri yeni bir vak’a olmufl-
tur: müddaaaleyh bir gazetede intiflar eden ve bir matmazelden sad›r olan
evlenme talebine bir mektupla cevap verdi. Bunun üzerine müddeiye bo-
flanmay› talepte art›k  tereddüt edemedi” .

Müddaaaleyh hükme karfl› Federasyon Mahkemesine müracaat etti.

Federasyon Mahkemesi müracaat›   kabul, (Bal Yil) Kantonu istinaf
Mahkemesinin hükmünü tadil ile boflanma talebini reddetmifltir.

Karar
Davan›n istirdad› bir usulü muhakeme meselesi olup bunun yolun-

da vaki olup olmad›¤›n› tayin, kanton hukukuna aittir Her iki kanton
mahkemesi davan›n istirdad› vaki olup olmad›¤›n› beyan ettiklerinden bu
beyan Federasyon mahkemesini takyit eder. Fakat bar›flma vaki olup ol-
mad›¤›n› ve bunun netayicini tayin meselesi, esasa mütaallik olmakla
mahkeme, keyfiyeti yeniden tetkike tevessül edebilir. Kanton mahkeme-
lerinin tesbit ettiklerine nazaran, bar›flman›n vaki oldu¤una flüphe yok-
tur; bar›flma beyannamesini imza ettikten sonra müddeiye, iki defa mah-
rem münasebette bulunmufltur. Bu maksatla kocas›n›n evine geldi¤ine
nazaran, bu münasebeti kendi r›zas›na müstenittir. fiu hakle meskûr be-
yanname, müddeiyenin serbest r›zas›n›n bir tezahürü addolunmak lâ-
z›md›r. Zira mumaileyha mütaak›ben, bir defa daha müflterek hayata av-
det tecrübesinde bulundu¤unu söylemifltir. Demek oluyor ki bu beyanat
›uüddeiyeden, zinay› ve fena muameleleri serdetmek hakk›n›  nezeyler.

Bilâkis, madam ki dava istirdat edilmemifltir; müddeiyeyi bar›flma
vukuuna ra¤men, evlilik rab›tas›n›n derin bîr suretle muhtel bulundu¤u-
nu ispattan, bundan dolay› kusuru müddaaleyhe yüklelmekten ve bo-
flanma talebinden hiç bir fley menedemez. Zira evlilik rab›tas›na ar›z olan
devaml› halel, devam edip giden bir boflanma sebebidir. Bu devaml› hale-
li ika edenin kusur”, af ile zail olmaz. Bununla beraber af, kaideten, evli-
lik rab›tas›na ika edilen halelin ‹sviçre kanunu medenisinin 142 (Türk
134). maddesinin derpifl etti¤i fliddette olmad›¤›na ve müflterek hayata
devam›n imkâns›z bir hale gelmedi¤ine bir delildir. Bar›flma beyanname-
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sini imzaya haz›r olan„ kocas›ndan ayr›lm›fl oldu¤una ra¤men, nezdine
gelerek iki geceyi beraber geçiren bir kad›n›n, kalben, kocas›ndan tama-
men so¤udu¤unu kabul etmek müflküldür. Müddeiyenin,  kocas›n›n in-
tihard tehdidi - üzerine, bar›flma beyannamesini imzaya mecburiyet his-
setmesi de bunu gösterir; zira, art›k kocas›na kars› bir merbatiyet hisset-
meseydi bu tehdit mumaileyha üzerinde hiç bir tesir yapmazd›. Madam
(R) sahneye girinciye kadar tam bir ahenk içinde yaflad›klar›na nazaran
tarafeynin birliklerinin tamamen bozuldu¤una dair olan iddiaya iltifat
olunamaz, Evliler aras›nda bozuflmalara sebep olan keyfiyet, (Madam R
hadisesi ) dir ve müddaaleyhin yolsuzlu¤unun-ki mumaileyh atide art›k
bir daha ika etmeme¤i vadetmifltir-aff›, müflterek hayata yeniden avdet
etmek imkâns›zd›, neticesine isal etmemelidir. Filhakika müddaaleyhin
›nüddaalevhin zinada devam eyledi¤ini iddia ediyor. Fakat bu, ‹stinaf
Mahkemesi huzurunda izah edilmemifltir. Bidayet Mahkemesinin hükmü
müddeiyenin ne kadar mütelevvin tabiatl› oldu¤unu gösteriyor ve dava
esnas›ndaki tarz› hareketinin boflanmas›n› istemek lüzumuna pek te ka-
n› olmad›¤›n› gösterdi¤ini ilâve ediyor. Hüküm diyor ki: Müddaaleyhe ge-
lince bu da müteeyyin tabiatl› olmakta kar›s›ndan afla¤› de¤ildir; dün
mumaileyh müflahedesi mümkün bir flekilde boflanmaya aleyhtar bulu-
nuyordu; bugün bir yabanc›n›n kendisine yapt›¤› izdivaç teklifine müspet
cevap veriyor; yar›n yeniden kar›s›n› muhafaza etmek isteyecektir. Mu-
maileyhin üçüncü bir flahs›n izdivaç teklifine cevap vermesi davada haizi
ehemiyet de¤ildir. Mahza bu, hadisesine göre, müddeiyeye a¤›r bir teca-
vüz teflkil edebilirdi. Fakat bu vak’a, müddeiyenin kocas›ndan ayr›lmak
üzre yapt›¤› flu dava esnas›nda hadis oldu¤u cihetle, mumaileyhay› a¤›r
bir surette ceril›adar edemez. Dava bir defa hitama ermifl ve tarafeynin
kar›l›k ve kocal›k vaziyetleri takarrür etmifl oldu¤u cihetle müddaaleyhin
böyle fantezilere art›k tevessül etmiyecegini derpifl etme¤e mahal vardir.
Aksi takdirde birinci hükmün hilaf› bir karar ittihaz etmek lüzumu has›l
olur.



YARARLI B‹LG‹LER

Derleyen: Av. Celal ÜLGEN
Av. Coflkun ONGUN
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GÖREV ve TEMY‹Z SINIRLARI

ASL‹YE HUKUK-SULH HUKUK GÖREV SINIRI
Yeniden De¤erleme Oran›n›n 2007 y›l› için % 7,2 olarak belirlen-

mifltir. Buna göre HUMK m. 8’de yer alan ‹flas davalar›yla vakfa iliflkin
davalar hariç olmak üzere, mamelek hukukundan do¤an de¤er veya mik-
tar› 6.330 (ALTI B‹N ÜÇYÜZ OTUZ) YTL’yi geçmeyen davalar Sulh Hu-
kuk Mahkemelerinde görülecektir.

TEMY‹Z SINIRI HUMK 426/a 
…….

Miktar veya de¤eri 1. 250 YTL (B‹N ‹K‹YÜZ ELL‹) YTL’yi geçmeyen
malvarl›¤› davalar›na iliflkin kararlar kesindir. 

Alaca¤›n bir k›sm›n›n dava edilmifl olmas› durumunda 1.250 YTL’lik
kesinlik s›n›r› alaca¤›n tamam›na göre belirlenir…

MURAFAA SINIRI HUMK m. 435 ….de¤eri on milyar liray› aflan ala-
cak ve ay›n davalar›nda taraflardan biri temyiz veya cevap dilekçesinde
duruflma yap›lmas›n› istemifl ise, Yarg›tay’ca bir gün belli edilerek taraf-
lara usulen ça¤r› ka¤›d› gönderilir……….. 12.680 YTL (ON‹K‹B‹N ALTI-
YÜZ SEKSEN YTL)’lik DURUfiMA s›n›r›n›n belirlenmesinde 428. madde-
nin ikinci  f›kras› k›yas yoluyla uygulan›r. 

‹ST‹NAT SONRASI TEMY‹Z SINIRI
HUMK 428 (Son)  (1) numaral› bentteki kararlarda alaca¤›n bir k›s-

m›n›n dava edilmifl olmas› durumunda, 6.330 YTL’lik kesinlik s›n›r› ala-
ca¤›n tamam›na göre belirlenir. Alaca¤›n tamam›n›n dava edilmifl olmas›
hâlinde, kararda as›l istemin kabul edilmeyen bölümü 6.330 YTL’yi geç-
meyen taraf›n temyiz hakk› yoktur. Ancak, karfl› taraf temyiz yoluna bafl-
vurdu¤u takdirde, di¤er taraf da düzenleyece¤i cevap dilekçesiyle karar›
temyiz edebilir. 
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AVUKATLIK ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹

Türkiye Barolar Birli¤i Baflkanl›¤›ndan:
AVUKATLIK ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹ 

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yard›mlarda avukat ile ifl sahipleri ara-

s›nda geçerli ücret sözleflmesi yap›lmam›fl olan veya avukatl›k ücretinin
kanun gere¤i karfl› tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatl›k
Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulan›r. Bu Tarifede belirlenen ücret-
lerin alt›nda avukatl›k ücreti kararlaflt›r›lamaz. Aksine yap›lan sözleflme-
lerin ücrete iliflkin hükümleri geçersiz olup, ücrete iliflkin olarak bu tari-
fe hükümleri uygulan›r.

Avukatl›k ücretinin kapsad›¤› ifller
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yaz›l› avukatl›k ücreti kesin hüküm elde

edilinceye kadar olan dava, ifl ve ifllemler ücreti karfl›l›¤›d›r. Avukat tara-
f›ndan takip edilen dava veya iflle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yap›-
lan di¤er ifllemler ayr› ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine iliflkin is-
temlerin ret veya kabulü halinde de avukatl›k ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karfl›l›k, icra takipleriyle, Yarg›tay, Dan›fltay, Askeri Yarg›-
tay ve Say›fltay’da temyizen ve bölge idare mahkemelerinde itirazen görü-
len ifllerin duruflmalar› ayr› ücreti gerektirir. 

Avukatl›k ücretinin aidiyeti, s›n›rlar› ve ortak veya de¤iflik se-
beple davan›n reddinde daval›lar›n avukatl›k ücreti

MADDE 3 – (1) Yarg› yerlerince avukata ait olmak üzere karfl› tarafa
yükletilecek avukatl›k ücreti, ekli Tarifede yaz›l› miktardan az ve üç ka-
t›ndan çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukat›n eme¤i, çabas›,
iflin önemi niteli¤i ve davan›n süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine aç›lan davan›n reddinde,
ret sebebi ortak olan daval›lar vekili lehine tek, ret sebebi ayr› olan dava-
l›lar vekili lehine ise her ret sebebi için ayr› ayr› avukatl›k ücretine hük-
molunur.

Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Ayn› hukuki yard›m›n birden çok avukat taraf›ndan

yap›lmas› durumunda, karfl› tarafa bir avukatl›k ücretinden fazlas› yük-
letilemez. 

Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Hangi aflamada olursa olsun, dava ve icra takibini ka-

bul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamam›na hak
kazan›r. 

478 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008



Davan›n konusuz kalmas›, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaflmazl›k, davan›n konusuz kalmas›, feragat, ka-

bul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmas›na iliflkin ara karar› gere¤i-
nin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen
ücretlerin yar›s›na, karar gere¤inin yerine getirilmesinden sonra giderilir-
se tamam›na hükmolunur. 

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön flartlar›n›n yoklu¤u veya husu-
met nedeniyle davan›n reddinde, davan›n nakli ve aç›lmam›fl say›l-
mas›nda ücret

MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin
reddine, davan›n nakline veya davan›n aç›lmam›fl say›lmas›na; delillerin
toplanmas›na iliflkin ara karar› gere¤inin yerine getirilmesinden önce ka-
rar verilmesi durumunda, Tarifede yaz›l› ücretin yar›s›na, karar gere¤inin
yerine getirilmesinden sonraki aflamada ise tamam›na hükmolunur. fiu
kadar ki, davan›n görüldü¤ü mahkemeye göre hükmolunacak avukatl›k
ücreti ikinci k›sm›n ikinci bölümünde yaz›l› miktarlar› geçemez.

(2) Davan›n dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön flart›n yeri-
ne getirilmemifl olmas› ve husumet nedeniyle davan›n reddine karar ve-
rilmesinde, davan›n görüldü¤ü mahkemeye göre Tarifenin ikinci k›sm›n›n
ikinci bölümünde yaz›l› miktarlar› geçmemek üzere üçüncü k›s›mda ya-
z›l› avukatl›k ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gere¤i gönderme, yeni mahkemeler kurulmas› nedeniy-
le görevsizlik veya yetkisizlik karar› verilmesi durumunda avukatl›k ücre-
tine hükmedilmez.

Karfl›l›k davada, davalar›n birlefltirilmesinde ve ayr›lmas›nda üc-
ret

MADDE 8 – (1) Bir davan›n takibi s›ras›nda karfl›l›k dava aç›lmas›,
baflka bir davan›n bu davayla birlefltirilmesi veya davalar›n ayr›lmas› du-
rumunda, her dava için ayr› ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalar›nda ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalar›nda bir y›ll›k kira bedeli tutar›, kira

tespiti ve nafaka davalar›nda tespit olunan kira bedeli fark›n›n veya hük-
molunan nafakan›n bir y›ll›k tutar› üzerinden Tarifenin üçüncü k›sm› ge-
re¤ince hesaplanacak miktar›n tamam›, vekalet ücreti olarak hükmolu-
nur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci k›sm›n›n ikinci bölümünde davan›n
görüldü¤ü mahkemeye göre belirlenmifl bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalar›nda reddedilen k›s›m için avukatl›k ücretine hük-
medilemez.

Manevi tazminat davalar›nda ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalar›nda avukatl›k ücreti, hü-

küm alt›na al›nan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü k›sm›na göre belir-
lenir.
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(2) Davan›n k›smen reddi durumunda, karfl› taraf vekili yarar›na Ta-
rifenin üçüncü k›sm›na göre hükmedilecek ücret, davac› vekili lehine be-
lirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davalar›n tamam›n›n reddi durumunda avukatl›k ücreti, Tari-
fenin ikinci k›sm›n›n ikinci bölümüne göre hükmolunur.

‹cra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) ‹cra ve ‹flas Müdürlüklerindeki hukuki yard›mlara

iliflkin avukatl›k ücreti, takip sonuçlan›ncaya kadar yap›lan bütün ifllem-
lerin karfl›l›¤›d›r. Konusu para veya para ile de¤erlendirilebiliyor ise avu-
katl›k ücreti, bu Tarifenin üçüncü k›sm›na göre belirlenir. fiu kadar ki
as›l alacak miktar› 1.250,00 YTL’ye kadar olan icra takiplerinde avukat-
l›k ücreti Tarifenin ikinci k›sm›n›n ikinci bölümünde icra dairelerindeki
takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret as›l alaca¤› geçe-
mez.

(2) Aciz belgesi al›nmas›, takibi sonuçland›ran ifllemlerden say›l›r. Bu
durumda avukata tam ücret ödenir. 

(3) ‹cra mahkemelerinde duruflma yap›l›rsa Tarife gere¤ince ayr›ca
avukatl›k ücreti hükmedilir. fiu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci k›sm›-
n›n ikinci bölümünün iki ve üç s›ra numaralar›nda gösterilen ifl ve dava-
larla ilgili hukuki yard›mlara iliflkin olup, Tarifenin üçüncü k›sm›na göre
belirlenecek avukatl›k ücreti bu s›ra numaralar›nda yaz›l› miktarlar› ge-
çemez.

(4) Nafaka ve tahliyeye iliflkin icra takiplerinde, Tarifenin ikinci k›s-
m›n›n ikinci bölümündeki, icra mahkemelerinde aç›lan istihkak davala-
r›nda ise üçüncü k›s›mdaki ücretlere hükmedilir.

(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belir-
lenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

Tarifelerin üçüncü k›sm›na göre ücret
MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci k›sm›n›n ikinci bölümünde gösteri-

len hukuki yard›mlar›n konusu para veya para ile de¤erlendirilebiliyor ise
avukatl›k ücreti, (yedinci maddenin ikinci f›kras›, dokuzuncu maddenin
birinci f›kras›n›n son cümlesi, onuncu maddenin son f›kras› ile onbirinci
maddenin ilk f›kras› hükümleri sakl› kalmak kayd›yla,) tarifenin üçüncü
k›sm›na göre belirlenir. Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci k›sm›n›n ikin-
ci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.

Ceza davalar›nda ücret
MADDE 13 – (1) Kamu davas›na kat›lma üzerine, mahkumiyete ka-

rar verilmifl ise vekili bulunan kat›lan lehine Tarifenin ikinci k›s›m ikinci
bölümünde belirlenen avukatl›k ücreti san›¤a yükletilir. 

(2) Ceza hükmü tafl›yan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yal-
n›z para cezas›na hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avu-
katl›k ücreti hükmolunan para cezas› tutar›n› geçemez.
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(3) CMK 141 ve devam› maddelerine göre tazminat için A¤›r Ceza
Mahkemelerine yap›lan baflvurularda, Tarifenin üçüncü k›sm› gere¤ince
avukatl›k ücretine hükmedilir. fiu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikin-
ci k›sm›n ikinci bölümünün onuncu s›ra numaras›ndaki ücretten az ola-
maz. 

(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk a¤›r
ceza mahkemelerinde görülen davalarda da a¤›r ceza mahkemeleri için
Tarifenin ikinci k›sm›n›n ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere
iliflkin hükümler uygulan›r.

(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren san›k yarar›na ha-
zine aleyhine maktu avukatl›k ücretine hükmedilir. 

Dan›fltayda, Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesinde, bölge idare, ida-
re ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve ifllerde ücret

MADDE 14 – (1) Dan›fltay’da ilk derecede veya duruflmal› olarak tem-
yiz yoluyla görülen dava ve ifllerde, idari ve vergi dava daireleri genel ku-
rullar› ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde
davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaflmazl›¤›n feragat ya
da kabul nedenleriyle ortadan kalkmas› veya bu nedenlerle davan›n red-
dine karar verilmesi durumunda tarifede yaz›l› ücretin yar›s›na, di¤er du-
rumlarda tamam›na hükmedilir. 

(2) fiu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilek-
çenin reddine karar verilmesi durumunda avukatl›k ücretine hükmolun-
maz.

(3) Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesinde görülen dava ve ifllerde de yu-
kar›daki f›kralarda belirtilen hükümler uygulan›r.

Uzlaflma tutana¤›n›n haz›rlanmas›nda ücret

MADDE 15 – (1) Avukatl›k Kanununun 35/A maddesinde sözü edi-
len uzlaflma tutana¤›n›n haz›rlanmas›nda, konusu itibar›yla görevli mah-
kemeler için, bu Tarifenin ilgili k›s›mlar›nda belirlenen ücretin 1/2 si uy-
gulan›r.

Tahkimde ücret

MADDE 16 – (1) Hakem önünde yap›lan her türlü hukuki yard›mlar-
da da bu Tarife hükümleri uygulan›r.

‹fl takibinde ücret

MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre ifl takibi; yarg› yetkisinin kullan›l-
mas› ile ilgisi bulunmayan ifl ve ifllemlerin yap›labilmesi için, ifl sahibi ve-
ya temsilci taraf›ndan yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan ifl
ve ifllemlerdir.

(2) Tarifede yaz›l› ifl takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, ku-
rum veya kuruluflça yap›lan çeflitli ifllemleri içine alsa bile, o iflin sonuç-
lanmas›na kadar yap›lan bütün hukuki yard›mlar›n karfl›l›¤›d›r. 



482 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan ifllerde ücret
MADDE 18 – (1) Dava vekilleri taraf›ndan takip olunan dava ve ifller-

de de bu Tarife uygulan›r.

(2) Dava takipçileri taraf›ndan takip olunan dava ve ifllerde bu Tari-
fede belirtilen ücretin 1/4 ü uygulan›r.

Tarifede yaz›l› olmayan ifllerde ücret
MADDE 19 – (1) Tarifede yaz›l› olmayan hukuki yard›mlar için, iflin

niteli¤i göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri ifllere göre ücret belirle-
nir.

Uygulanacak tarife
MADDE 20 – (1) Avukatl›k ücretinin takdirinde, hukuki yard›m›n ta-

mamland›¤› veya dava sonunda hüküm verildi¤i tarihte yürürlükte olan
tarife esas al›n›r.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tarife yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
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AVUKATLIK ÜCRET TAR‹FES‹

B‹R‹NC‹ KISIM

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin D›fl›ndaki Hukuki Yard›mlarda 
Ödenecek Ücret 
1. Büroda sözlü dan›flma (ilk bir saate kadar) 110,00YTL

takip eden her saat için 5555,,0000  YYTTLL
2. Ça¤r› üzerine gidilen yerde sözlü dan›flma

(ilk bir saate kadar) 222200,,0000  YYTTLL
takip eden her saat için 111100,,0000  YYTTLL

3. Yaz›l› dan›flma için 223300,,0000  YYTTLL
4. Her türlü dilekçe yaz›lmas›, ihbarname,

ihtarname, protesto düzenlenmesinde 113300..0000  YYTTLL
5. Sözleflmeler ve benzeri belgelerin haz›rlanmas›

a) Kira sözleflmesi ve benzeri 222200,,0000  YYTTLL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleflmesi, vasiyetname,
vak›f senedi ve benzeri belgelerin haz›rlanmas› 665500,,0000  YYTTLL
c) fiirket ana sözleflmesi, flirketlerin devir ve
birleflmesi vb. ticari ifllerle ilgili sözleflmeler 665500,,0000  YYTTLL

‹K‹NC‹ BÖLÜM
‹fl Takibi Konusundaki Hukuki Yard›mlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme 

aflamas›ndaki paran›n tahsili veya bir belgenin 116600,,0000  YYTTLL
örne¤inin ç›kar›lmas› gibi ifllerin takibi için 

2. Bir hakk›n do¤umu, tespiti, tescili, nakli,
de¤ifltirilmesi, sona erdirilmesi veya korunmas› 227700,,0000  YYTTLL
gibi amaçlarla yap›lan ifller için 

3. Tüzel kifli tacirlerin ana sözleflmelerinin
onanmas›, bu tacirlerin çal›flma 11..110000,,0000  YYTTLL
konular› ile ilgili ruhsat ve imtiyazlar›n 
al›nmas›, devri ve Türk vatandafll›¤›na kabul
edilme gibi ifllerin takibi için 

4. Vergi uzlaflma komisyonlar›nda takip edilen
ifller için 550000,,0000  YYTTLL

5. Uluslararas› yarg› yerlerinde takip edilen ifllerde
a) Duruflmas›z ise 22..220000,,0000  YYTTLL
b) Duruflmal› ise 33..885500,,0000  YYTTLL
c) Konusu para olan ifllerde ise ücret 
Tarifenin üçüncü k›sm›na göre belirlenir 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatl›k Kanununun 35. Maddesi Gere¤ince Bulundurulmas› Zorunlu

Sözleflmeli Avukatlara Ayl›k Ödenecek Ücret 
1. Yap› kooperatiflerinde 440000,,0000  YYTTLL
2. Anonim flirketlerde 666600,,0000  YYTTLL
Takip edilen dava, takip ve ifllerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti

y›ll›k avukatl›k ücretinin üzerinde oldu¤u takdirde aradaki eksik miktar avukata
ayr›ca ödenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Kamu Kurum ve Kurulufllar›yla Özel Kifli ve 

Tüzel Kiflilerin Sözleflmeli 666600,,0000  YYTTLL
Avukatlar›na Ödeyecekleri Ayl›k Avukatl›k Ücreti Takip edilen dava, takip ve

ifllerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti y›ll›k avukatl›k ücretinin üzerin-
de oldu¤u takdirde aradaki eksik miktar avukata ayr›ca ödenir. 

‹K‹NC‹ KISIM
B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Yarg› Yerlerinde, ‹cra ve ‹flas Dairelerinde Yap›lan ve Konusu Para Olsa
veya Para ile De¤erlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Ba¤l› Hukuki Yard›mlara
Ödenecek Ücret 

1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koflulu ile ihtiyati haciz, ihti-
yati tedbir, delillerin tespiti, icran›n geri b›rak›lmas›, ödeme ve tevdi yeri belirlen-
mesi iflleri için:

a) Duruflmas›z ise 114400,,0000  YYTTLL
b) Duruflmal› ise 119900,,0000  YYTTLL

2. Ortakl›¤›n giderilmesi için sat›fl memurlu¤unda
yap›lacak ifllerin takibi için 225500,,0000  YYTTLL

3. Ortakl›¤›n giderilmesi ve taksim davalar› için 444400,,0000  YYTTLL
4. Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve ifller için 

a) Duruflmas›z ise 339900,,0000  YYTTLL
b) Duruflmal› ise 555500,,0000  YYTTLL

(fiu kadarki, davan›n iliflkin bulundu¤u vergi miktar› duruflmas›zlarda
3.250,00 YTL, duruflmal›larda 4.580,00 YTL’ sine kadar olan ifllerde yukar›daki
maktu ücretlerin 1/2’sinden az olmayacak flekilde tarifenin üçüncü k›sm›na gö-
re avukatl›k ücreti belirlenir.)

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Yarg› Yerleri ile ‹cra ve ‹flas Dairelerinde Yap›lan ve Konusu Para Olma-

yan veya Para ile De¤erlendirilemeyen Hukuki Yard›mlara Ödenecek Ücret
1. ‹cra dairelerinde yap›lan takipler için 114400,,0000  YYTTLL
2. ‹cra Mahkemelerinde takip edilen ifller için 114400,,0000  YYTTLL
3. ‹cra Mahkemelerinde takip edilen dava ve

duruflmal› ifller için 225500,,0000  YYTTLL
4. ‹cra mahkemelerinde takip edilen ceza iflleri için 114400,,0000  YYTTLL
5. Ceza soruflturma evresinde takip edilen ifller için 222200,,0000  YYTTLL
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6. Sulh mahkemelerinde takip edilen davalar için 227755,,0000  YYTTLL
7. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 550000,,0000  YYTTLL
8. Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için 222200,,0000  YYTTLL
(fiu kadarki müddeabihi 1850,00 YTL geçen ifllerde, bu tarifenin üçüncü k›s-

m›na göre Avukatl›k ücreti belirlenir.) 
9. Fikri ve s›nai haklar mahkemelerinde takip 

edilen davalar için 11..220000,,0000  YYTTLL
(fiu kadarki, konusu para ile ölçülebilen ifllerde, müddeabihin 1100000000,,0000  YYTTLL

geçmesi halinde, bu tarifenin üçüncü k›sm›na göre Avukatl›k ücreti belirlenir) 
10. A¤›r Ceza Mahkemelerinde takip edilen

davalar için 11..110000,,0000  YYTTLL
11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 550000,,0000  YYTTLL
12. Çocuk A¤›r Ceza Mahkemelerinde takip edilen

davalar için 11..110000,,0000  YYTTLL
13. Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 555500,,0000  YYTTLL
14. ‹dare ve vergi mahkemelerinde takip edilen

davalar için
a) Duruflmas›z ise 335500,,0000  YYTTLL
b) Duruflmal› ise 445500,,0000  YYTTLL

15. Yarg›tay’da ilk derecede görülen davalar için 11..110000,,0000  YYTTLL
16. Dan›fltay ve Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesinde
ilk derecede görülen davalar için

a) Duruflmas›z ise 550000,,0000  YYTTLL
b) Duruflmal› ise 11..110000,,0000  YYTTLL

17. Yarg›tay, Dan›fltay, Askeri Yarg›tay ve
Say›fltay’da temyiz yolu ile 555500,,0000  YYTTLL
görülen ifllerin duruflmas› için

18. Uyuflmazl›k Mahkemesindeki davalar için 555500,,0000  YYTTLL
19. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve ifller için

a) Yüce Divan s›fat› ile bak›lan davalar 11..665500,,0000  YYTTLL
b) Di¤er dava ve ifller 990000,,0000  YYTTLL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yarg› Yerleri ile ‹cra ve ‹flas Dairelerinde Yap›lan ve Konusu Para Olan
veya Para ile De¤erlendirilebilen Hukuki Yard›mlara Ödenecek Ücret 

1. ‹lk 15.000,00 YTL için %%  1122
2. Sonra gelen 25.000,00 YTL için %%  1100
3. Sonra gelen 50.000,00 YTL için %%  88
4. Sonra gelen 140.000,00 YTL için %%  66
5. Sonra gelen 370.000,00 YTL için %%  44
6. Sonra gelen 550.000,00 YTL için %%  22
7. Sonra gelen 950.000,00 YTL için %%  11
8. 2.100.000,00 YTL’dan yukar›s› için %%  00,,11
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Yarg› Yerleri ile ‹cra ve ‹flas Dairelerinde Yap›lan ve
Konusu Para Olan veya Para ile De¤erlendirilebilen

Hukuki Yard›mlara Ödenecek Ücret
DÜZENLEYEN: Orhan YILMAZ 

Emekli Beyo¤lu 1. Ticaret Mahkemesi Baflkan› 

Kademe TALEP ORAN VEKALET ARTIfi
M‹KTARI % ÜCRET‹ M‹KTARI 

1 %12 
1.500.000.000 TL " 

1.500.-YTL 180 YTL. 
2.000.000.000 TL " 

2.000.- YTL. 240 YTL 60 YTL
3.000.000.000.-TL. " 

3.000.-YTL. 360.-YTL 120.YTL. 
4.000.000.000.- TL. “ " 

4.000.- YTL. 480.-YTL. 
5.000.000.000.- TL. " " 

5.000.-YTL. 600.-YTL. 
6.000.000.000.- TL. " 

6.000.- YTL. 720.-YTL. " 
2 %10 

7.000.000.000.- TL. " 
7.000.-YTL. 820.-YTL. 100.-YTL. 

8.000.000.000.- TL. " " 
8.000.- YTL. 920.-YTL. 

9.000.000.000.- TL. " " 
9.000.-YTL. 1.020.- YTL. 

10.000.000.000.- TL. " " 
10.000.- YTL. 1.120.- YTL. 

11.000.000.000.- TL. " " 
11.000.- YTL. 1.220.- YTL. 

12.000.000.000.- TL. " " 
12.000.- YTL 1.320.- YTL. 

13.000.000.000.- TL. " " 
13.000.- YTL. 1.420.- YTL. 

14.000.000.000.- TL. “ " 
14.000.- YTL. 1.520.- YTL. 

15.000.000.000.- TL. " " 
15.000.- YTL. 1.620.- YTL. 

16.000.000.000.- TL " " 
16.000.- YTL. 1.720.- YTL. 

17.000.000.000.- TL " " 
17.000.- YTL. 1.820.- YTL. 

18.000.000.000.- TL " " 
18.000.- YTL. 1.920.- YTL.
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AVUKATLIK ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹
Nispi Vekalet Ücreti Tablosu (04.12.2005 tarihinden itibaren ) 

C Yarg› Yerleri ile ‹cra ve ‹flas Dairelerinde Yap›lan ve Konusu
Para Olan veya Para ile De¤erlendirilebilen Hukuki Yard›mlara

Ödenecek Ücret
KADEME TALEP ORAN VEKALET ARTIfi

MIKTARl % ÜCRET‹ M‹KTARI 
3 %8 

19.000.000.000.- TL. “

19.000.- YTL. 2.000.- YTL. 80.-YTL. 

20.000.000.000.- TL 

20.000.- YTL. 2.080.- YTL. “

25.000.000.000.- TL. “

25.000.- YTL. 2.480.-YTL. 400 YTL 

30.000.000.000.- TL. " " 

30.000.- YTL. 2.880.- YTL. 

35.000.000.000.- TL. “ " 

35.000.- YTL. 3.280.- YTL. 

40.000.000.000.- TL. “ " 

40.000.- YTL. 3.680.-YTL. 

45.000.000.000.- TL. " " 

45.000.- YTL. 4.080.-YTL. 

50.000.000.000.- TL " " 

50.000.- YTL. 4.480.- YTL. 

55.000.000.000.- TL. " " 

55.000.-YTL. 4.880.- YTL. 

60.000.000.000.- TL. " " 

60.000.- YTL. 5.280.- YTL. 

4 %6 

70.000.000.000.- TL, “ “

70.000. YTL. 5.880.- YTL. 600-YTL. 

80.000.000.000.- TL " " 

80.000.- YTL. 6.480.- YTL. 

90.000.000.000.- TL. " " 

90.000.- YTL. 7.080.- YTL. 

100.000.000.000.- TL. " “

10.000.- YTL. 7.680.- YTL. 

110.000.000.000.- TL. " " 

11 0.000.- YTL. 8.280.-YTL. 
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AVUKATLIK ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹
Nispi Vekalet Ücreti Tablosu (04.12.2005 tarihinden itibaren ) 

C Yarg› Yerleri ile ‹cra ve ‹flas Dairelerinde Yap›lan ve Konusu
Para Olan veya Para ile De¤erlendirilebilen Hukuki Yard›mlara

Ödenecek Ücret
KADEME TALEP ORAN VEKALET ARTIfi

MIKTARl % ÜCRET‹ M‹KTARI 
120.000.000.000.- TL. " " 

120.000.- YTL. 8.880.- YTL. 

130.000.000.000.- TL. " " 

130.000.- YTL. 9.480.- YTL. 

140.000.000.000.- TL. " " 

140.000.- YTL. 10.080.-YTL. 

150.000.000.000.- TL. " " 

150.000.- YTL. 10.680.- YTL. 

160.000.000.000.- TL. %6 600.YTL. 

160.000.- YTL. 11.280.- YTL. 

170.000.000.000. TL. " “

170.000.- YTL. 11.880.- YTL.

180.000.000.000.- TL. " “

180.000.- YTL 12.480.- YTL

5 %4 

190.000.000.000.- TL. " 

190.000.-YTL. 12.880.- YTL. 400.-YTL. 

200.000.000.000.- TL. " " 

200.000.- YTL. 13.280.-YTL. 

210.000.000.000.- TL. " " 

210.000.-YTL. 13.680.-YTL. 

220.000.000.000.- TL. " " 

220.000.- YTL. 14.080.- YTL. 

230.000.000.000.- TL. " " 

230.000.- YTL. 14.480.-YTL. 

240.000.000.000.- TL. " "

240.000.- YTL 14.880.-YTL. 

250.000.000.000.- TL. " " 

250.000.- YTL. 15.280.-YTL. 

260.000.000.000.TL. " " 

260.000.- YTL. 15.680.-YTL. 

270.000.000.000.TL. “ “
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AVUKATLIK ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹
Nispi Vekalet Ücreti Tablosu (04.12.2005 tarihinden itibaren ) 

C Yarg› Yerleri ile ‹cra ve ‹flas Dairelerinde Yap›lan ve Konusu
Para Olan veya Para ile De¤erlendirilebilen Hukuki Yard›mlara

Ödenecek Ücret
KADEME TALEP ORAN VEKALET ARTIfi

MIKTARl % ÜCRET‹ M‹KTARI
270.000.- YTL. 16.080. YTL. 

280.000.000.000.- TL. " " 

280.000.- YTL. 16.480.-YTL. 

290.000.000.000.- TL. " “

290.000.- YTL. 16.880.-YTL. 

300.000.000.000.- TL. “ “

300.000.- YTL. 17.280.- YTL. 

350.000.000.000.- TL. "

350.000.- YTL. 19.280- YTL. 2.000.YTL. 

400.000.000.000. TL. " " 

400.000.- YTL. 21.280- YTL. 

450.000.000.000.- TL. " " 

450.000.- YTL. 23.280.-YTL. 

500.000.000.000.- TL. " " 

500.000.- YTL. 25.280- YTL. 

6 %2 

550.000.000.000.- TL. " 

550.000.- YTL. 26.280.- YTL. 1.000.YTL. 

600.000.000.000.- TL. " " 

600.000.- YTL. 27.280-YTL. 

650.000.000.000.- TL. %2 

650.000.- YTL 28.280 YTL. 1.000 YTL. 

700.000.000.000.- TL. " " 

700.000.- YTL. 29.280- YTL. 

750.000.000.000.- TL. “ “

750.000.- YTL. 30.280- YTL.

800.000.000.000.- TL. " " 

800.000.- YTL. 31.280-YTL. 

850.000.000.000.- TL. " " 

850.000.- YTL. 32.280.- YTL. 

900.000.000.000.- TL. " " 

900.000.- YTL. 33.280.- YTL. 
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AVUKATLIK ASGAR‹ ÜCRET TAR‹FES‹
Nispi Vekalet Ücreti Tablosu (04.12.2005 tarihinden itibaren ) 

C Yarg› Yerleri ile ‹cra ve ‹flas Dairelerinde Yap›lan ve Konusu
Para Olan veya Para ile De¤erlendirilebilen Hukuki Yard›mlara

Ödenecek Ücret
KADEME TALEP ORAN VEKALET ARTIfi

MIKTARl % ÜCRET‹ M‹KTARI
1.000.000.000.000.- TL. " 

2.000.YTL. 1.000.000.- YTL. 

35.280- YTL. 

7 %1 

1.100.000.000.000.- TL " 

1.100.000.- YTL. 36.280- YTL. 1.000 YTL 

1.200.000.000.000.- TL. " " 

1.200.000.- YTL. 37.280-YTL. 

1.300.000.000.000. -TL. " " 

1.300.000.- YTL. 38.280.- YTL. 

1.400.000.000.000.- TL. " " 

1.400.000.-YTL. 39.280- YTL. 

1.500.000.000.000.- TL. " " 

1.500.000.- YTL. 40.280.- YTL. 

1.600.000.000.000.- TL. " " 

1.600.000.- YTL. 41.280- YTL. 

1.700.000.000.000.- TL. " " 

1.700.000.- YTL. 42.280- YTL. 

1.800.000.000.000.- TL. “ “

1.800.000.- YTL. 43.280-YTL. 

8 %0.1 

1.900.000.000.000.- TL. " 

1.900.000.- YTL. 43.380- YTL. 100.YTL. 

2.000.000.000.000.- TL. " " 

2.000.000.- YTL. 43.480.- YTL. 

NOT: Tarifenin ikinci k›sm›n›n ikinci bölümüne göre tespit edilen maktu ücretten
(Sulh Mahkemelerinde 200.-YTL.; Asliye Mahkemelerinde 400.-YTL.) az olamaz 

* 04.12.2005 Tarih ve 26013 Say›l› Resmi Gazetede Yay›mlanm›flt›r.
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Adalet ve Maliye Bakanl›klar›ndan

CEZA MUHAKEMES‹ KANUNU GERE⁄‹NCE
GÖREVLEND‹R‹LEN MÜDAF‹ VE VEK‹LLERE

YAPILACAK ÖDEMELERE ‹L‹fiK‹N
2008 YILI TAR‹FES‹

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amac›, 4/12/2004 tarihli ve 5271 say›-
l› Ceza Muhakemesi Kanunu gere¤ince soruflturma ve kovuflturma ma-
kamlar›n›n talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek
mebla¤lar› belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gere¤ince gö-
revlendirilen müdafi veya vekillerin yapacaklar› hukuki yard›mlar için uy-
gulan›r.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 say›l› Ceza Mu-
hakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanunun
13. maddesi gere¤ince haz›rlanm›flt›r.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gere¤ince yap›lan hukuki
yard›mlara yönelik ifllemlerde;

a) Soruflturma evresinde takip edilen ifller için 135 YTL,

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 210 YTL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 230 YTL,

ç) A¤›r ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 420 YTL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 230 YTL,

2) Çocuk a¤›r ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 420 YTL,

e) Kanun yollar› mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruflmal› davalar için 420
YTL,

2) Yarg›tayda görülen duruflmal› davalar için 470 YTL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE5 – Bu Tarife l Ocak 2008 tarihinde yürürlü¤e girer.
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Maliye Bakanl›¤›ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBL‹⁄‹
(SER‹ NO: 54)

492 (1) say›l› Harçlar Kanununun 5281(2) say›l› Kanun ile de¤ifltiri-
len mükerrer 138. maddesinde,

"......

Her takvim y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere önceki y›lda uygulanan
maktu harçlar (maktu ve nispi harçlar›n asgari ve azami miktarlar›n› be-
lirleyen hadler dahil) o y›l için tespit ve ilan olunan yeniden de¤erleme
oran›nda art›r›l›r.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlar›n›n 10 Yeni Kurufla kadarki ke-
sirleri nazara al›nmaz."

hükmüne yer verilmifltir.

Bakanl›¤›m›zca 2007 y›l› için yeniden de¤erleme oran› % 7,2 (yedi vir-
gül iki) olarak tespit edilmifl ve (377) S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i(3) ile ilan edilmifl bulunmaktad›r.

Buna göre, 492 say›l› Kanunun mükerrer 138. maddesi hükmü gere-
¤ince, Kanuna ba¤l› tarifelerde yer alan ve (52) Seri No.lu Harçlar Kanu-
nu Genel Tebli¤i ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçlar›n
asgari ve azami miktarlar›n› belirleyen hadler dahil), yeniden de¤erleme
oran›nda art›r›lm›flt›r. Art›r›lan bu tutarlar 1/1/2008 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere Tebli¤ ekindeki tarifelerde gösterilmifltir.

Ekli 2, 5 ve 7 say›l› tarifelerin baz› pozisyonlar›nda beher rüsum to-
nilatosundan gibi birim de¤er üzerinden al›nacak maktu harç tutarlar›
yer almaktad›r. Sözü edilen maktu harç tutarlar›n›n, birim de¤erler top-
lam›na tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler aras›n-
da kalan harc›n 10 Yeni Kurufla kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecek-
tir.

Tebli¤ olunur.

__________________________________________

(1) 17/7/1964 tarihli ve 11756 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanm›flt›r.

(2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanm›flt›r.

(3) 17/11/2007 tarihli ve 26703 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanm›flt›r.
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2008 YARGI HARÇLARI
Maliye Bakanl›¤› 2007 Yeniden de¤erleme Oran› 7,2

A- Mahkeme Harçlar›

Hukuk ve ticaret davalar›yla, idari davalarda ihtilafs›z yarg› konu-
lar›nda ve icra tetkik mercilerinde

I- Baflvurma Harc›

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi
mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili tale-
plerde,

1- Sulh Mahkemelerinde, ‹cra Tetkik Mercilerinde 6,60 YTL

2- Asliye Mahkemelerinde, ‹dare Mahkemelerinde 14,00 YTL

3- Bölge ‹dare Mahkemeleri, Yarg›tay ve Dan›fltay'da 21,40 YTL 

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik karar› vermesi sebebiyle
yetkili veya görevli mahkemeye yeniden baflvurulmas› halinde bu harç
al›nmaz.)

II- Celse Harc›

(Taraflar veya vekilleri taraf›ndan ertelenmelerine sebebiyet verilen
celselerden.) 

1- Sulh Mahkemeleri

a) Konusu belli bir de¤erle ilgili davalarda dava konusu miktardan
(8,10 YTL)'den afla¤› olmamak üzere Binde 1,8

b) Belli bir de¤er bulunmayan davalarda 8,10 YTL 

2. Asliye mahkemelerinde, idari yarg› mercilerinde

14,00.- YTL'den az olmamak üzere Binde 1,8

III- Karar ve ilam harc›

1- Nispi harç

a) Konusu belli bir de¤erle ilgili bulunan davalarda esashakk›nda
karar verilmesi halinde hüküm alt›na al›nan anlaflmazl›k konusu de¤er
üzerinden (Bakanlar Kurulu, dava çeflitleri itibariyle birlikte veya ayr› ayr›
olmak üzere bu bentte yaz›l› nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya
Kanunda yaz›l› nispete kadar ç›karmaya yetkilidir.) Binde 54

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar aras›nda sat›fl suretiyle fluyuun
izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün sat›fl bedeli
üzerinden) Binde 9

c) Gayrimenkulün hissedarlar aras›nda taksimine dair olan hüküm-
ler (Taksim edilen gayrimenkul de¤eri üzerinden) Binde 3,6 

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli
üzerinden) Binde 9
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e) (5035 say›l› Kanunun 34. maddesi ile de¤iflen bent. Yürürlük: 1.1.2004)

Yukar›daki nispetler Bölge ‹dare Mahkemeleri, Dan›fltay, Askeri Yüksek
‹dare Mahkemesi ve Yarg›tay'›n tasdik veya iflin esas›n› hüküm alt›na
ald›¤› kararlar› için de aynen uygulan›r. 

f) (5582 say ›h Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007)

Konusu belli bir de¤erle ilgili bulunan davalarda ve 2499 say›l› Sermaye
Piyasas› Kanununun 38/A maddesinin birinci f›kras›nda tan›mlanan
konut finansman›ndan kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut ‹daresi
Baflkanl›¤›n›n rehinle temin edilmifl alacaklar›n›n takibinde, ihalenin
feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakk›nda karar verilmesi halinde
hüküm alt›na al›nan anlaflmazl›k konusu de¤er üzerinden (Binde 54) 

Bakanlar Kurulu, dava çeflitleri itibar›yla birlikte veya ayr› ayr› olmak
üzere bu alt bentte yaz›l› nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya
Kanunda yaz›l› nispete kadar ç›karmaya yetkilidir. 

Nispi harçlar (14,00 YTL'den) afla¤› olamaz.

2. Maktu harç

a) 1. f›kra d›fl›nda kalan davalarla, taraf teflkiline imkan bulunmayan
davalarda verilen esas hakk›ndaki kararlarla, davan›n reddi karar› ve icra
tetkik mercilerinin 1'inci f›kra d›fl›nda kalan kararlar›nda 14,00 YTL

b) (5035 say›l› Kanunun 34. maddesi ile de¤iflen bent. Yürürlük: 1.1.2004) (a)
f›kras›nda yaz›l› davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar talep-
lerinin reddine dair Yarg›tay, Dan›fltay ve Askeri Yüksek ‹dare
Mahkemesi kararlar›nda 28,90 YTL

c) (5035 say›l› Kanunun 34. maddesi ile de¤iflen bent. Yürürlük: 1.1.2004) ‹dare
Mahkemeleri, Bölge ‹dare Mahkemeleri, Yarg›tay, Dan›fltay ve Askeri
Yüksek ‹dare Mahkemesinin icran›n tehiri kararlar›nda 22,90 YTL

d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlar›nda 22,90
YTL

B- ‹cra ve iflas harçlar›

I. ‹cra harçlar›

1- ‹craya baflvurma harc› 14,00 YTL

2- De¤eri belli olmayan icra takiplerinde, icran›n yerine getirilmesi
harc› 14,00 YTL 

3- De¤eri belli olan icra takiplerinde tahsil harc›, de¤er üzerinden

a) Ödeme veya icra emrinin tebli¤i üzerine hacizden evvel ödenen par-
alardan Yüzde 3,6

b) Hacizden sonra ve sat›fltan önce ödenen paralardan Yüzde 7,2

c) Haczedilen veya rehinli mallar›n sat›l›p paraya çevrilmesi suretiyle
tahsil olunan paralardan Yüzde 9
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d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maafl, ücret,
gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralar-
dan Yüzde 3,6 

e) Takip talebi bulunmayan alacakl›lara ‹cra ve ‹flas Kanununun
125. maddesinin 3. f›kras› gere¤ince ödenen paralardan Yüzde 1,8

f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

aa) ‹cra emrinin tebli¤i üzerine tahliye olundu¤u takdirde Yüzde 1,8

bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle oldu¤u takdirde Yüzde 3,6

g) Menkul tesliminde;

aa) ‹cra emrinin tebli¤i üzerine teslim halinde Yüzde 1,8

bb) ‹cra marifetiyle teslim halinde Yüzde 3,6

h) (5582 say ›h Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007)

2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanununun 38/A maddesinin birinci
f›kras›nda tan›mlanan konut finansman›ndan kaynaklanan alacaklar ile
Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›n›n rehinle temin edilmifl alacaklar›n›n
takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçlar› dörtte biri oran›nda uygu-
lan›r. 

4- ‹dare harçlar› 9,80 YTL

(Haczedilen gayrimenkullar›n idaresi, kira mukaveleleri düzenlen-
mesi ve hesap tutulmas› için)

II. ‹flas harçlar›

1- Maktu harç

‹flas›n aç›lmas› veya konkordato iste¤i ve masaya kat›lma 
harc› 22,90 YTL

2- Konunun de¤eri üzerinden harç

a) ‹flasta paylafl›lan para üzerinden Yüzde 3,6

b) Konkordatoda alacakl›lara verilmesi kararlaflt›r›lan para 
üzerinden Binde 9 

C- Ticaret sicili harçlar›

I. Kay›t ve tescil harçlar› (Ticari iflletme rehni dahil)

1. Ticari iflletmenin ve unvan›n›n tescil ve ilan›nda

a) Gerçek kiflilere ve kooperatiflere ait iflletmelerde 102,70 YTL 

b) fiah›s flirketlerine ait iflletmelerde 294,30 YTL

c) Sermaye flirketlerine ait iflletmelerde 663,00 YTL

2.Temsile yetkili k›l›nan kimselerin tescil ve ilan›nda (Her kifli için)

a) Gerçek kiflilere ve kooperatiflere ait iflletmelerde 51,00 YTL

b) fiah›s flirketlerine ait iflletmelerde 73,10 YTL

c) Sermaye flirketlerine ait iflletmelerde 161,50 YTL
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3.Ticaret siciline tescil edilmifl olan vakalardaki de¤iflikliklerin tes-
cilinde

(Ticari iflletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulun-
mayan düzeltmelerden harç al›nmaz.)

a) Gerçek kiflilere ve kooperatiflere ait iflletmelerde 51,00 YTL

b) fiah›s flirketlerine ait iflletmelerde 73,10 YTL

c) Sermaye flirketlerine ait iflletmelerde 161,50 YTL

4.Kay›t silinmesinde (Ticari iflletme rehni kayd›n›n silinmesi dahil)

a) Gerçek kiflilere ve kooperatiflere ait iflletmelerde 20,00 YTL 

b) fiah›s flirketlerine ait iflletmelerde 28,90 YTL

c) Sermaye flirketlerine ait iflletmelerde 51,00 YTL

fiubelerin herbiri (Yabanc› müesseselerin Türkiye'deki flubeleri dahil)
ayr›ca ayn› harca tabidir. 

II. Kay›t ve belge suretleri ve tasdikname harçlar›

1- Bir ticari iflletmeye ait sicil esas defterindeki kay›tlar›n tamam›n›n
veya bir k›sm›n›n veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örne¤inin
beher sayfas›ndan (Ticaret Sicili Tüzü¤ü Madde: 11/1) 5,20 YTL 

2- Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzü¤ü Madde: 11/2, 104,105)17,10 YTL

D- Di¤er yarg› harçlar› (Müflterek k›s›m)

I. Suret harçlar›

a) ‹lam›n her sayfas›n›n suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,00 YTL

b) Mahkeme ve merci zab›tnameleri ve di¤er evrak›n beher sayfas›n›n
suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,00 YTL

c) Avukatlar›n tasdik etti¤i vekaletname suretlerinden (Tasdikli
fotokopiler dahil) 2,30 YTL 

d) Sulh hakimi taraf›ndan tasdik edilen vekaletname suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil) 2,30 YTL

Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza
mahkemelerinden al›nacak suretlerden de ayn› harçlar al›n›r. 

II. Muhafaza harçlar›

Adliye veznelerine tevdi olunan k›ymetli eflyan›n kabul ve muhafazas›
için, muhafaza olunan de¤er üzerinden:

a) Bir y›la kadar Binde 9

b) Bir y›l› geçen her y›l ve kesirler için Binde 4,5 
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III. Defter tutma harçlar›
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir ifllerinde (7,60 YTL'den) az

olmamak üzere deftere kaydolunan de¤er üzerinden Binde 3,6
b) Miras ifllerinde defter tutulmas›nda: 
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi has›l olmufl ise bu bakiye üzerinden

Binde 3,6
bb) Borç bakiyesi has›l olmufl veya mevcut ve alacaklar ile borçlar

bakiyesi eflit ise 21,40 YTL 
c) ‹flas dairesi taraf›ndan tutulacak defterlerden 21,40 YTL
IV. Miras ifllerine ait harçlar
Terekenin tahrir ve tespiti, miras›n taksimi, tasfiyesi ve idaresinde,

bunlar›n konusunu teflkil eden de¤erler üzerinden Binde 3,6 
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç al›n›r.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar
Medeni Kanunun 479. maddesine göre sulh hakimi taraf›ndan tanz-

im edilen resmi vasiyet senetleri 
a) Belli bir mebla¤› ihtiva edenler Binde 0,90
b) Belli bir mebla¤› ihtiva etmeyenler 28,90 YTL

2008 NOTER HARÇLARI

I. De¤er veya a¤›rl›k üzerinden al›nan nispi harçlar: 
1.Muayyen bir mebla¤› ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve

ka¤›tlardan beher imza için Binde 0,90

Bütün imzalar için bu suretle al›nacak harc›n toplam miktar› (28,90
YTL'den) az, (14.740,10 YTL'den ) çok olamaz. 

2. Emanet harçlar›: 

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen de¤eri belli emanetlerden 
Binde 1,8

Harç miktar› (2,30 YTL'den) az olamaz, harç y›ll›k olarak hesaplan›r.
Bir y›ldan fazla olan her y›l için ilave olarak yar› harç al›n›r. Y›l kesirleri
tam itibar olunur. 

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harc›: Binde 3,6
Harç y›ll›k olarak hesaplan›r, bir y›ldan fazla olan her y›l için ilave

olarak yar› harç al›n›r. Y›l kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin
de¤erleri belli de¤ilse de¤erler takdir yolu ile tespit edilir. 

4. Konflimento yaz›lmas› harc›: 

Konflimento yaz›lmas›nda eflyan›n her gayrisafi tonundan 0,26 YTL 



498 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008

5. (3239 say›l› Kanunun 139. maddesiyle f›kra kald›r›lm›flt›r.) 

II. Maktu harçlar: 
1.Belli mebla¤› ihtiva etmeyen ve al›nacak harç miktar› kanun ve tar-

ifede ayr›ca gösterilmemifl olan senet, mukavele ve ka¤›tlardaki imzalar›n
beherinden 4,60 YTL

2.Her nevi tebli¤ (6830 say›l› Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce

muhataba yap›lacak tebli¤ler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba
tebli¤ edilecek beher nüsha için 8,10 YTL 

3.Vekaletnameler: 

a) Özel vekaletnamelerde beher imza için 3,90 YTL 
b) Genel vekaletnamelerde beher imza için 6,00 YTL 
4.Defter tasdiki: 

a)Aç›l›fl, ara ve kapan›fl tasdik ve flerhleri (Beher defter için): 

aa )‹flletme defteri ve di¤er her türlü defterler 11,20 YTL
bb)Serbest meslek kazanç defteri 14,00 YTL 
cc )Bilanço esas›na göre tutulan defterler 14,00 YTL
b)Aç›l›fl tasdiklerinde sayfalar›n mühürlenmesi:

100 sayfaya kadar (100 dahil) 3,80 YTL
100 sayfadan yukar› beher 50 sayfa ve fazlas› için 3,80 YTL
(5035 say›l› Kanunun 34. maddesi ile de¤iflen bent. Yürürlük: 1.1.2004) Ticaret

sicili memurluklar›nca yap›lacak defter tasdiki ifllemlerinden yukar›da be
lirtilen harçlar aynen al›n›r. 

5.Suretler ve tercümeler:

a)‹lgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, ya-
z›l› ka¤›t ve kay›t suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfas›ndan 

1,00 YTL 
b)Tercüme suretleri ve yabanc› dille yaz›lm›fl ka¤›tlar›n suretleri ve

tercümeleri beher sayfas›ndan (Fotokopiler dahil) 2,30 YTL
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve de¤eri belli olmayan

emanetlerle vasiyetnameler her y›l için (Y›l kesirleri tam say›l›r) 8,10 YTL 
7.Tespit ve tutanak harçlar›: Mukavelename, senet veya yaz›l›

ka¤›tlar›n veya bir fleyin veya bir yerin hal ve fleklinin ilgili flah›slar›n
hüviyet ve ifadelerinin tespiti 8,10 YTL

8.Piyango, seçim ve toplant›lar- da haz›r bulunmaktan al›nacak harç-
lar: Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve top-
lant›lar›nda haz›r bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 146,80 YTL

9.Düzeltme harc›: 

Evvelki iflin mahiyet ve de¤eri de¤iflmemek flartiyle yap›lacak düzelt-
melere ait beyannamelerden beher imza için 1,80 YTL
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10.Mukavele feshi harc›:

De¤eri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrar›n› tazammun etmeyen
muka velelerin feshinde beher imza için 1,80 YTL 

11.Belli bir mebla¤› ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz,
tahkimname, ölüme ba¤l› tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar
bakma akdi, vak›f, aile vak›flar›, evlat edinme, kar›-koca haklar›n›n ida-
resi, babal›¤› tan›ma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukave-
leleri ve bunlardan rücu ve bunlar›n feshi ve bunlar›n teferruat›na dair
senet, mukavele ve ka¤›tlar›n düzenlenmesinden ve noter taraf›ndan
re'sen düzenlenecek tutanaklardan 28,90 YTL 
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VERG‹ YARGISI HARÇLARI

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bnlara ba¤l› zam ve
cezalara iliflkin uyuflmazl›klardan dolay› Vergi Mahkemelerinde, Bölge
‹dare Mahkemelerinde ve Dan›fltay’da aç›lan davalarda.

I- Baflvurma harc›:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge ‹dare Mahkemelerine baflvurma14,00

YTL

b) Dan›fltaya baflvurma 28,90 YTL

II-Nispi harçlar:
a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlar›nda:

b) Dan›fltay kararlar›nda: 

Karar alt›na al›nan uyuflmazl›k konusu vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümler ile bunlara ba¤l› cezalar›n toplam de¤eri üzerinden (28,90
YTL)’den az olmamak üzere (Binde 7,2)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir.)

III. Maktu harç:
Yukar›daki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmam›fl

olan tarhiyat veya ceza kesme ifllemlerle ilgili:

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlar›nda14,00 YTL
b) Dan›fltay kararlar›nda 28,90 YTL
c) Bölge idare mahkemesi ve Dan›fltay›n yürütmenin durdurulmas›

kararlar›nda 28,90 YTL
IV- Suret harçlar›:
Taraflar›n iste¤i üzerine verilecek kararlar suretleri için karar sure-

tinin her sayas›ndan (Fotokopiler dahil) 0,80 YTL

2008 YILI GEL‹R VERG‹S‹ TAR‹FES‹ 
7.800 YTL'ye kadar olan gelirler,  % 15

19.800 YTL'ye kadar olan gelirlerin 7.800 YTL'si için 1.170 YTL, fazlas› % 20

44.700 YTL'ye kadar olan gelirlerin 19.800 YTL'si için 3.570 YTL, fazlas› % 27

44.700 liradan fazla olan gelirlerin 44.700 YTL'si için 10.293 YTL, fazlas› % 35

oran›nda vergi hesaplanacak.
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KARfiILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLERDE BANKALARIN
ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ORAN 2008 YILI

‹Ç‹N 435 (DÖRTYÜZOTUZBEfi YEN‹ TÜRK
L‹RASINA)” OLARAK DE⁄‹fiT‹R‹LM‹fiT‹R.

28 Aral›k 2007 CUMA

Resmî Gazete Say› : 26740

TEBL‹⁄
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›ndan:
Bankam›zca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler

karfl›l›¤›nda yap›lacak reeskont ifllemlerinde uygulanacak iskonto
faiz oran› y›ll›k % 25, avans ifllemlerinde uygulanacak faiz oran› ise

y›ll›k % 27 olarak tespit edilmifltir.

Belirlenen bu oranlar yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

Yürürlük Reeskont ‹fllemlerinde Avans ‹fllemlerinde 

Tarihi Uygulanan ‹skonto Oran› (%) Uygulanan Faiz Oran› (%)
01.01.1990 40 45
20.09.1990 43 48,25
23.11.1990 45 50,75
15.02.1991 48 54,50
27.01.1994 56 65
21.04.1994 79 98
12.07.1994 70 85
27.07.1994 63 75
01.10.1994 55 64
10.06.1995 52 60
01.08.1995 50 57
02.08.1997 67 80
30.12.1999 60 70
17.05.2002 55 64
14.06.2003 50 57
08.10.2003 43 48
15.06.2004 38 42
13.01.2005 32 35
25.05.2005 28 30
20.12.2005 23 25
20.12.2006 27 29
28.12.2007 25 27
28.12.2008 25 27
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4 Ocak 2007 CUMA

Resmî Gazete Say› : 26746

TEBL‹⁄
Maliye Bakanl›¤›ndan:

KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ GENEL TEBL‹⁄‹ 
(SER‹ NO: 107)

3065 say›l› Katma De¤er Vergisi (KDV) Kanunu uygulamas›na iliflkin
olarak afla¤›daki aç›klama ve düzenlemelerin yap›lmas›na gerek duyul-
mufltur.

A. TEVK‹FAT UYGULAMASI

1. Fason Olarak Yapt›r›lan Tekstil ve Konfeksiyon ‹fllerinde Tev-
kifat Uygulamas›

105 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin (A/l) bölümü bu Tebli¤in yay›-
m›n› izleyen günden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›fl-
t›r.

Buna göre; 51, 53 ve 58 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤lerinde kapsam›
ile uygulamas›na iliflkin usul ve esaslar› belirlenen fason tekstil ve kon-
feksiyon ifllerinde (1/2) oran›nda KDV tevkifat› uygulanacakt›r. Tevkifat
uygulamas›, bu Tebli¤in yay›m›n› izleyen günden itibaren düzenlenecek
faturalara konu ifllemler için geçerli olacakt›r.

Fason olarak yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon ifllerinde tevkifat uygu-
lamas›ndan do¤an KDV alacaklar›, münhas›ran vergi inceleme raporu ile
iade edilecektir. ‹ade talebi, vergi incele raporunun vergi dairesine intikal
etti¤i tarih itibariyle geçerlilik kazanacakt›r.

Ayn› ifllem dolay›s›yla, tevkifat ve indirimli oran uygulamalar› nede-
niyle KDV iade alaca¤› do¤muflsa, öncelikle tevkifattan do¤an KDV alaca-
¤› (mükellefin iste¤ine ba¤l› olarak nakden ve/veya mahsuben) iade edi-
lecektir. KDV alaca¤›n›n indirimli oran uygulamas›ndan do¤an k›sm›; in-
celeme raporu y›l› içinde vergi dairesine intikal ederse mahsuben, y›l geç-
tikten sonra intikal ederse nakden ve/veya mahsuben iade edilecektir.

Bu kapsamda yap›lacak iadelerde, fason olarak yapt›r›lan tekstil ve
konfeksiyon ifllerinde tevkifat uygulamas›n› düzenleyen daha önceki ge-
nel tebli¤lerde yer verilen ve bu Tebli¤e ayk›r› olmayan aç›klamalar geçer-
li olacakt›r.

Mükellefin ayn› dönemde baflka iade hakk› do¤uran ifllemlerinin bu-
lunmas› halinde bu ifllemlere ait iade talebinin, söz konusu ifllem veya ifl-
lemlerle ilgili usul ve esaslar çerçevesinde sonuçland›r›laca¤› tabiidir.
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2. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapa¤› ile Ham Post ve Deri Teslimle-
rinde KDV Tevkifat Uygulamas›

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlar›n› belirleyen
2007/13033 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› eki (II) say›l› listenin (B) bölü-
münün 1 ve 2. s›ralar› kapsam›na giren ürünlerin tesliminde, bu Tebli-
¤in yay›m›n› izleyen günden itibaren geçerli olmak üzere, (1/2) oran›nda
KDV tevkifat› uygulanmas› uygun görülmüfltür.

Buna göre; kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntü-
leri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapa¤› ile Türk Gümrük Ta-
rife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki s›¤›r ve atlar›n, 41.02 pozisyonun-
daki koyun ve kuzular›n (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz
ve benzerleri, Hint, Çin, Mo¤olistan ve Tibet kuzular› hariç), 41.03 pozis-
yonundaki keçi ve o¤laklar›n (Yemen, Mo¤olistan ve Tibet keçi ve o¤lak-
lar› hariç) ham post ve derilerinin tesliminde al›c›lar taraf›ndan (1/2) ora-
n›nda tevkifat uygulanarak sorumlu s›fat›yla beyan edilecektir.

Sat›c›lar›n tevkifat uygulamas›ndan do¤an KDV alacaklar›n›n iade-
sinde, mal ihrac›nda iade uygulamas›na iliflkin usul ve esaslar geçerli ola-
cakt›r. ‹ade talebi bir dilekçe ile yap›lacak dilekçeye;

-tevkifata tabi ürünlerin sat›fl faturalar›n›n dökümünü gösteren liste,

-iade talebinin yap›ld›¤› döneme iliflkin indirilecek KDV listesi,

eklenecektir.

‹ade yap›labilmesi için al›c›n›n bu tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV beyan-
namesini vergi dairesine vermifl olmas› zorunludur.

B. GÜMRÜK BEYANNAMELER‹N‹N ‹BRAZI
Bakanl›¤›m›za yans›yan olaylardan, 1 May›s 2007 tarihinden sonra

düzenlenen ve ihracat istisnas› uygulamas›nda tevsik edici belge olarak
vergi dairesine ibraz edilen gümrük beyannameleri üzerinde ihracat›n
gerçekleflti¤i tarihi belirten herhangi bir bilginin yer almad›¤›, bu neden-
le ihracat istisnas›ndan do¤an iade ifllemlerinin yerine getirilmesinde te-
reddüde düflüldü¤ü anlafl›lmaktad›r.

19 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin (E) bölümüne göre, KDV uygula-
mas›nda ihracat iflleminin gerçekleflti¤i tarih olarak, mal›n gümrük hat-
t›ndan geçti¤i s›rada ç›k›fl gümrü¤ünce belirlenen ve gümrük beyanna-
mesinin ilgili bölümünde belirtilen "gümrük hatt›n› ç›k›fl tarihi" esas al›n-
maktad›r.

Ancak, 4/4/2007 tarihli ve 2007/19 say›l› Gümrük Müsteflarl›¤›
Gümrükler Genel Müdürlü¤ü Genelgesi ile gümrük idarelerince 1 May›s
2007 tarihinden itibaren ihracata yönelik düzenlenen gümrük beyanna-
melerinin ihracatç›ya verilen nüshas›n›n üzerine herhangi bir kapanma
meflruhat› düflülmesine son verilmifltir.

Bu nedenle, 1 May›s 2007 tarihinden itibaren KDV beyannamelerin-
de ihracat istisnas›na iliflkin beyanlar› bulunan mükelleflerin tevsik edi-
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ci belge olarak ibraz ettikleri gümrük beyannamelerinde ihracat›n gerçek-
leflti¤i tarihi belirten bir aç›klama aran›lmayacak, bu beyannamelere ilifl-
kin elektronik ortamda (VEDOP) eriflilen bilgiler aras›ndaki kapanma ta-
rihi, ihracat istisnas› uygulamas›nda ihracat›n gerçekleflti¤i tarih olarak
dikkate al›nacakt›r.

C. KDV ORAN UYGULAMASI
1. Yiyecek ve ‹çecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulamas›
1.1. Kapsam
2007/13033 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›na ekli (II) say›l› listenin

(B) bölümünün 24. s›ras›nda yer alan; kahvehane, k›r kahvesi, çay bah-
çesi, çay oca¤›, k›raathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yer-
ler, yeme¤i pakette satan veya di¤er flekillerde yemek hizmeti sunan yer-
ler (haz›r yemek flirketleri dâhil), lokanta, içkili lokanta, kebapç› ve ben-
zeri yerlerde verilen hizmetlerde KDV oran› 1/1/2008 tarihinden itibaren
%8 olarak uygulanacakt›r.

Bu yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bu-
lunmas› halinde, hizmetin alkollü içeceklere iliflkin k›sm›na %18 KDV
oran› uygulanacakt›r. Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ekli (III) say›l› listenin (A) cetvelinde yer alan içecekleri (kolal› gazozlar ha-
riç) ifade etmektedir. Yukar›da say›lan iflletmeler toplam hizmet bedeli
içinde alkollü içeceklere iliflkin olan ve olmayan k›sm› hesaplayarak fatu-
rada ayr›ca gösterecekler ve alkollü içeceklere isabet eden k›s›m üzerin-
den %18, di¤er k›s›m üzerinden %8 KDV hesaplayarak KDV tutar›n› ayr›
ayr› ve toplam olarak faturada göstereceklerdir.

Gazino, aç›k hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, ta-
verna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde
herhangi bir oran indirimi yap›lmad›¤›ndan buralarda verilen hizmetler-
de uygulanan KDV oran› %18 olarak devam edecektir.

Yukar›da belirtilen hizmet sunulan yerlerin tan›m› ve tasnifinde,
24/4/1930 tarihli ve 1593 say›l›, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say›l›,
14/6/1989 tarihli ve 3572 say›l›, 12/4/2000 tarihli ve 4562 say›l›,
10/7/2004 tarihli ve 5216 say›l›, 22/2/2005 tarihli ve 5302 say›l› ve
3/7/2005 tarihli  ve   5393   say›l›  Kanunlara  göre  yürürlü¤e  konulan
"‹flyeri  Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmelik" ve ilgili di¤er
mevzuat esas al›nacakt›r.

Öte yandan, yukar›da say›lan hizmet birimlerinin konaklama tesisle-
rinin bünyesinde bulunmas› halinde, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›na veya
ilgili belediyeye baflvurularak, bu yerlerin mahiyetini belirten bir yaz› al›-
nacakt›r. Bakanl›k veya belediye, söz konusu hizmet birimlerinin mahi-
yetini bu bölümün 4. paragraf›nda belirtilen mevzuat çerçevesinde belir-
leyerek verece¤i yaz›da aç›kça belirtecektir. Konaklama tesislerinin bün-
yesindeki hizmet birimlerinde sunulan hizmetlerde KDV oran› bu belirle-
me esas al›narak uygulanacakt›r.



Yararl› Bilgiler 505

1/1/2008 tarihi itibariyle faaliyette bulunan konaklama tesisleri,
29/2/2008 tarihine kadar temin edecekleri yaz›y› en geç yaz›n›n geçerli-
lik tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde ba¤l› olduklar› vergi dairesine ve-
receklerdir. Yaz›n›n geçerlilik tarihine kadar iflletme sahiplerince bu bö-
lümün 4. paragraf›ndaki mevzuat dikkate al›narak bahse konu yerlerin
mahiyeti belirlenecek ve buna göre ifllem yap›lacakt›r. Yaz›n›n geçerlilik
tarihinden itibaren ise bu yerlerin yaz›da belirtilen mahiyetine göre vergi
uygulanacakt›r.

Konaklama tesislerinin veya bünyelerindeki bu tür hizmet birimleri-
nin 1/1/2008 tarihinden sonra iflletmeye aç›lmas› halinde, iflletmeye
aç›lmadan önce bu yaz›n›n temin edilerek vergi dairesine verilmesi zorun-
ludur.

Söz konusu yaz›lar›n belirlenen süreler içinde temin edilerek vergi
dairesine verilmemesi halinde, mahiyetlerine bak›lmaks›z›n bu yerlerde
verilecek hizmetlere genel KDV oran› uygulanacakt›r.

1.2. Yemek Çeki, Kuponu ve Kartlar›n›n Kullan›ld›¤› Yemek Hiz-
metlerinde Organizatör Firmalar›n Durumu

Organizatör firmalar›n yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kart›
vermek suretiyle ifa ettikleri hizmetlerde müflterilerden tahsil edilen tutar
içinde yer alan yemek bedelleri, indirimli orana tabi ifllem bedelinin akta-
r›m› mahiyetinde oldu¤undan, %8 oran›nda vergilendirilecektir.

Organizatör firmalar›n yapt›klar› organizasyon hizmetleri nedeniyle
müflterilerden veya yemek hizmetini sunan iflletmelerden sa¤lad›klar›
menfaatler ise genel vergi oran›na tabi olacakt›r.

Organizatör firmalar›n, yemek hizmeti vermeyip bu hizmete arac›l›k
etmeleri nedeniyle bu ifllerle ilgili olarak KDV Kanununun (29/2) madde-
si uyar›nca iade talebinde bulunmalar› mümkün de¤ildir.

Öte yandan, yukar›daki aç›klamalar yemek çeki, yemek kuponu ve
yemek kartlar›n›n kullan›ld›¤› yemek hizmetleri için geçerlidir. Bu çek,
kupon ve kartlar›n yemek hizmeti d›fl›nda ve/veya yemek hizmeti sunma-
yan iflletmelerden temin edilecek mal ve hizmetlerde kullan›lmas› halin-
de iflleme taraf olanlar için ilgili vergi Kanunlar› esas al›narak gerekli ifl-
lemlerin yap›laca¤› tabiidir.

2. Geceleme Hizmetlerinde KDV Oran Uygulamas›
2.1. Kapsam
2007/13033 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› eki (II) say›l› listenin (B)

bölümünün 25. s›ras›nda yer alan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve
benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde KDV
oran› 1/1/2008 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanacakt›r.

Geceleme hizmeti bu iflletmelerde oda veya yer tahsis etmek suretiy-
le verilen, tesiste günlük yatma-bar›nma-kalma hizmetidir. Konaklama
tesislerinde geceleme hizmetinin d›fl›nda ayr›ca yemek, e¤lence, spor,
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ütü, kuru temizleme gibi hizmetler de verilebilmektedir. Konaklama tesi-
sinde verilen bu hizmetlerden geceleme hizmeti sat›n almaks›z›n yararla-
n›lmas› halinde bu hizmetler ayr›ca tabi olduklar› oranda vergilendirile-
cektir.

Bunun yan› s›ra geceleme hizmeti sat›n alanlara verilen bu hizmetle-
rin, konaklama tesisleri taraf›ndan ayr›ca faturaland›r›lmas› ya da gece-
leme hizmetine iliflkin faturada geceleme bedelinin d›fl›nda ayr›ca göste-
rilmesi halinde de söz konusu hizmetler ait olduklar› oranda vergilendiri-
lecektir.

Ancak, geceleme hizmeti d›fl›nda olup mutat olarak geceleme hizme-
ti kapsam›nda sunulan hizmetlere iliflkin bedellerin, geceleme bedeline
dahil edilerek geceleme-konaklama bedeli olarak tek bir bedel al›nmas› ve
fatura edilmesi halinde geceleme hizmeti ile birlikte bu hizmetler de gece-
leme bedeli kapsam›nda %8 oran›nda KDV'ye tabi olacakt›r.

2.2. Konaklama ‹flletmelerinde Kullan›lan Alkollü ‹çecekler Dola-
y›s›yla Yüklenilen KDV 

Yukar›da kapsam› belirtilen geceleme hizmetleri kapsam›nda sunu-
lan alkollü içeceklere ait yüklenilen KDV tutarlar›, konaklama tesisleri ta-
raf›ndan hesaplanan KDV tutarlar›ndan indirilemeyecektir. Örne¤in; ko-
naklama tesisleri taraf›ndan verilen ve her fley dahil sistem olarak bilinen
konaklama hizmet türünde, tek bir fatura düzenlenmekte ve bu bedel içe-
risinde müflteri konaklama tesisinde verilen hizmetlerin tamam›ndan ya
da pek ço¤undan oda fiyat› kapsam›nda mutat olarak yararlanabilmekte-
dir. Böyle bir durumda, müflteriye verilen hizmete uygulanan KDV oran›
%8 olacak, ancak bu hizmetlere isabet eden alkollü içeceklere iliflkin yük-
lenilen KDV tutarlar› konaklama tesisleri taraf›ndan indirim konusu ya-
p›lamayacakt›r. Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II-
I) say›l› listenin (A) cetvelinde yer alan içecekleri (kolal› gazozlar hariç) ifa-
de etmektedir.

Konaklama tesislerinin alkollü içeceklere isabet eden hizmet bedelini
ayr›ca fatura etmesi veya bu tutar› faturada ayr›ca göstermesi halinde ise
hizmet bedelinin alkollü içeceklere isabet eden k›sm› üzerinden %18 KDV
hesaplanacak ve bu hizmete konu olan alkollü içecekler dolay›s›yla yük-
lenilen KDV tutar› indirim konusu yap›labilecektir.

Bu konuda afla¤›daki flekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

- Alkollü içecekler ve bunlar›n iktisab› dolay›s›yla yüklenilen KDV ay-
r›ca aç›lacak yard›mc› hesaplarda izlenecektir. 2008 takvim y›l›na ait aç›-
l›fl kay›tlar›nda stokta bulunan alkollü içecekler ve bunlara ait olup y›l
sonu itibariyle indirim yoluyla telafi edilememifl KDV tutarlar› bu yard›m-
c› hesaplarda gösterilecektir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler
1/1/2008 tarihi itibariyle ayn› kay›tlar› yapacaklard›r.

- 1/1/2008 tarihinden itibaren sat›n al›nan alkollü içeceklere ait
KDV defterlerde "indirim KDV" olarak yer alacakt›r.



Yararl› Bilgiler 507

- Ay içinde tüketilen alkollü içeceklerden indirimli orana ve genel ora-
na tabi hizmetlerde kullan›lan k›s›mlar ayr› ayr› belirlenecektir.

- ‹ndirimli oran uygulanan hizmetlerde kullan›lan alkollü içeceklerin
al›m›nda yüklenilen KDV, en eski tarihli al›fl faturalar›ndan bafllanarak
hesaplanacak ve KDV beyannamesinin "‹lave Edilecek KDV" sat›r›nda
gösterilmek suretiyle indirim hesaplar›ndan ç›kar›larak, gider veya mali-
yet hesaplar›na aktar›lacakt›r.

2.3. Seyahat Acenteleri
Geceleme hizmetinin seyahat acenteleri arac›l›¤›yla verilmesi halinde

hizmeti veren konaklama tesisleri faturay› seyahat acentesine düzenleye-
bilmektedir. Bu durumda seyahat acenteleri hizmeti alan kifli veya kuru-
lufllara ayr›ca bir hizmet faturas› düzenlemektedir.

Konaklama tesisi taraf›ndan seyahat acentesine düzenlenen gecele-
me hizmetine iliflkin faturada hizmet bedeli üzerinden yukar›da yap›lan
aç›klamalar çerçevesinde %8 oran›nda KDV hesaplanacakt›r. Bu hizmet
bedelinin seyahat acentesi taraf›ndan hizmeti fiilen alan kifliye aktar›lma-
s›nda da %8 oran› uygulanacakt›r.

Acentelerin müflteriye düzenledi¤i faturada yer alan toplam bedelin
geceleme hizmeti d›fl›ndaki her türlü ifllemlere iliflkin k›sm› organizasyon
hizmetinin karfl›l›¤›n› teflkil etti¤inden genel oranda katma de¤er vergisi-
ne tabi olacakt›r.

Acentenin müflteriye düzenledi¤i geceleme hizmeti bedelinin de bu-
lundu¤u faturada, hizmetin sat›n al›nd›¤› konaklama tesisinin acente
ad›na düzenledi¤i faturan›n tarih ve numaras›na at›fta bulunan bir aç›k-
lama yer alacakt›r. Bu aç›klaman›n yer almad›¤› faturalarda, yans›t›lan
geceleme hizmeti için indirimli oranda KDV uygulanmas› mümkün de¤il-
dir.

Acentelerin, geceleme hizmeti vermeyip bu hizmete arac›l›k etmeleri
nedeniyle, bu ifllerle ilgili olarak KDV Kanununun (29/2) maddesi uyar›n-
ca iade talebinde bulunmalar› mümkün de¤ildir.

2.4. ‹ndirimli Oran Uygulamas›n›n Yürürlük Tarihinden Önce
Bafllay›p Bu Tarihten Sonra da Devam Eden Geceleme Hizmetleri

1/1/2008 tarihinden önce bafllay›p bu tarihten sonra biten geceleme
hizmetlerinin 1/1/2008 tarihine kadar olan bölümü genel orana, bu ta-
rihten sonra ifa edilen bölümü indirimli orana tabi olacakt›r. Geceleme
hizmetinin sona ermesini müteakip, Vergi Usul Kanunundaki sürelere
ba¤l› olarak düzenlenecek faturada her iki k›sm›n ayr›ca gösterilmesi ve
tabi olduklar› oranlar üzerinden KDV hesaplanmas› gerekmektedir.

D. 2008 YILINDA GERÇEKLEfiEN ‹ND‹R‹ML‹ ORANA TAB‹ ‹fiLEM-
LERDE ‹ADE SINIRI

‹ndirimli orana tabi ifllemlerden do¤an katma de¤er vergisi iade talep-
lerinde, bu ifllemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen
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katma de¤er vergisi tutar›n›n iade konusu yap›lamayacak k›sm› ile ilgili
olarak 2007 y›l›nda geçerli olan 10.800 YTL tutar›ndaki s›n›r,
2006/10379 say›l› Kararname uyar›nca, 2007 y›l›na iliflkin yeniden de-
¤erleme oran›nda (%7.2) art›r›larak 2008 y›l› için 11.600 YTL olarak uy-
gulanacakt›r.

E. KDV GENEL TEBL‹⁄LER‹NDE YAPILAN DE⁄‹fi‹KL‹KLER
1. 48 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inde Yap›lan De¤ifliklik
Bu Tebli¤in yay›m› tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 48 Seri

No.lu KDV Genel Tebli¤inin (A/2-b) bölümünün ilk paragraf› iptal edile-
rek yerine afla¤›daki bölümler eklenmifl, "ÖRNEKLER" bafll›¤› alt›nda yer
alan 5. paragraf yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Yap›lan düzenleme, bu Tebli¤in yay›m›ndan sonra yap›lan sözleflme-
ler kapsam›ndaki ifllemler için geçerlidir. Bu Tebli¤in yay›m›ndan önce
yap›lan ve devam eden siparifl sözleflmelerinde önceki uygulama geçerli
olacakt›r.

"Mükellefler araç imal veya inflas›n› kendi adlar›na bizzat yapabil-
mekte ya da siparifl üzerine baflkalar›na yapt›rabilmektedirler. Her iki
halde de istisnadan yararlan›labilmesi için araçlar›n imal ve inflas›n› biz-
zat veya siparifl vererek kendi adlar›na gerçeklefltirenlerin KDV mükellefi
olmas› zorunludur.

Siparifl üzerine araçlar› fiilen imal veya infla edenler de bu iflle ilgili
mal ve hizmet al›mlar›nda KDV istisnas›ndan yararlanabilecektir.

Araçlar›n bizzat veya siparifl yoluyla imal ve inflas›nda istisna uygu-
lamas› afla¤›daki flekilde yürütülecektir.

i) Araçlar› Bizzat ‹mal veya ‹nfla Edenler

Araçlar›n bizzat imal veya infla edilmesi halinde mükellefe bir istisna
belgesi verilecek bu belgeye dayan›larak imal veya infla iflinde kullan›la-
cak mal ve hizmetlerin al›mlar›nda KDV ödenmeksizin ifllem yap›labile-
cektir.

ii) Araçlar› Siparifl Vererek ‹mal veya ‹nfla Ettirenler

Araçlar›n siparifl vererek imal ve infla ettirilmesi halinde, siparifli ve-
rene sadece arac› fiilen imal ve infla edenin kendisine yapt›¤› hizmet için
geçerli olmak üzere bir istisna belgesi verilecektir. Bu belge siparifli vere-
nin arac›n imal ve inflas› ile ilgili di¤er mal ve hizmet al›mlar›nda kullan›-
lamayacakt›r. Siparifli verenin, arac›n imal ve inflas›nda kullan›lacak mal
ve hizmetleri k›smen veya tamamen kendisinin temin etmesi halinde, bu
mal ve hizmetlerin al›mlar›nda genel esaslara göre KDV uygulanacakt›r.
Siparifli veren mükellefin bu flekilde yüklendi¤i KDV, sipariflin bitmesi
beklenmeden ayl›k dönemler halinde kendisine nakden veya mahsuben
iade edilebilecektir.

Siparifli verenin ilgili dönemde yapt›¤› istisna kapsam›ndaki al›mlara
iliflkin iade tutar›, 93 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin (1.5) bölümündeki
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aç›klamalar da dikkate al›nmak suretiyle belirlenerek, bu döneme ait
KDV beyannamesinde yer alan "‹stisnalar" kulakç›¤›n›n, "Di¤er ‹ade Hak-
k› Do¤uran ‹fllemler" tablosunda beyan edilecektir. Tablonun "Teslim ve
Hizmet Bedeli" sütununa istisnaya konu al›fllar›n KDV hariç tutar›, "‹a-
deye Konu Olan KDV" sütununa bu al›fllara iliflkin belgelerde gösterilen
toplam KDV tutar› yaz›lacakt›r.

Beyannamenin usulüne uygun olarak doldurulmas›ndan sonra "So-
nuç Hesaplar›" kulakç›¤›nda yer alan "‹ade Edilmesi Gereken KDV" sütu-
nundaki tutar›n bu iade tutar›na iliflkin k›sm›, siparifli veren mükellefe
iade edilecektir.

‹ade talebi bir dilekçe ile yap›lacak, dilekçeye;

- sipariflle ilgili sözleflmenin noter onayl› bir örne¤i (‹lk iade talebi s›-
ras›nda bir defa

verilecektir.),

- istisnaya konu harcamalara iliflkin al›fl belgelerinin dökümünü gös-
teren liste,

- iade talep edilen döneme ait indirilecek KDV listesi (‹stisnaya konu
harcamalara ait al›fl belgelerine ait listede gösterilen harcamalar bu liste-
de yer almayacakt›r.),

eklenecektir.

iii) Araçlar› Siparifl Üzerine Fiilen ‹mal ve ‹nfla Edenler

Söz konusu araçlar› ald›klar› siparifl üzerine fiilen imal ve infla eden-
lerin bu iflle ilgili mal ve hizmet al›mlar›nda da istisna uygulanacakt›r. Bu
durumda, siparifli alarak imal ve infla iflini fiilen yapan mükellefe verile-
cek istisna belgesinde siparifl üzerine yap›lan araç imal ve inflas› ile ilgili
mal ve hizmet al›mlar›nda geçerli oldu¤u belirtilecektir.

‹mal ve infla iflini siparifl üzerine fiilen yapanlar bu iflte kullanacak-
lar› mal ve hizmetleri bu belgeye dayanarak KDV uygulanmaks›z›n istis-
na kapsam›nda temin edebileceklerdir. Ancak istisna uygulamas›nda 93
Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inin (1.5) bölümünde belirtilen s›n›r›n dikka-
te al›naca¤› tabiidir.

Siparifl üzerine araç imal ve infla iflini yapanlara istisna kapsam›nda
mal teslimi ve hizmet ifas›nda bulunanlar bu ifllemler nedeniyle yüklen-
dikleri vergileri, indirim yoluyla telafi edememeleri halinde iade olarak ta-
lep edebileceklerdir. ‹ade talebi bir dilekçe ile yap›lacak, dilekçeye;

- araç imal ve infla iflini fiilen yapan mükellefin istisna belgesinin bir
örne¤i,

- istisna kapsam›ndaki sat›fl faturalar›n›n dökümünü gösteren liste,

- iadenin talep edildi¤i döneme iliflkin indirilecek KDV listesi,

- istisna kapsam›na giren sat›fllarla ilgili yüklenilen KDV tablosu,

eklenecektir."
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2. 84 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inde Yap›lan De¤ifliklikler
2.1. Bu Tebli¤in yay›m›ndan sonra verilecek mahsup dilekçelerine

konu mahsuben iade talepleri için geçerli olmak üzere 84 Seri No.lu KDV
Genel Tebli¤inde afla¤›daki de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

2.1.1. Tebli¤in (I/1.1) bölümü afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"1.1. Mahsup Yoluyla ‹ade 
Katma de¤er vergisi iade alaca¤›n›n hak sahibi mükellefin kendisinin,

adi, kollektif ve komandit flirketlerde ortakl›k pay› ile orant›l› olmak üze-
re ortaklar›n (komandit flirketlerde sadece komandite ortaklar›n) vergi
borçlar›na, ithalat s›ras›nda uygulanan vergilere, SSK prim borçlar›na
mahsubu talepleri miktar›na bak›lmaks›z›n inceleme raporu ve teminat
aran›lmadan yerine getirilir.

‹ade alaca¤› öncelikle mükellefin ithalde al›nanlar d›fl›ndaki vergi
borçlar›na mahsup edilir. Artan bir miktar olursa mükellefin iste¤ine
ba¤l› olarak; kendisinin ve yukar›da belirtilen ortaklar›n ithalde al›nanlar
dahil vergi borçlar›na veya SSK prim borçlar›na mahsup yap›l›r.

Mahsup talebi, bu Tebli¤in (I/1.1.3.) bölümünde belirtilen belgeler ta-
mamlanmad›kça hüküm ifade etmez. Mahsup talebinin yerine getirilme-
sinde gümrük beyannamelerinin teyidi beklenmez. Ancak teyidin olumlu
gelmemesi halinde mahsup tarihi itibar›yla gerekli tarhiyat ifllemi yap›l›r.

61 Seri No.lu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i uyar›nca Türkiye'de
ikamet etmeyenlere döviz karfl›l›¤› özel fatura ile sat›fl yapanlara ihraç
kayd›yla teslimde bulunanlar›n iade talepleri münhas›ran mahsup yoluy-
la yerine getirilir. Bir baflka ifade ile bu mükelleflere nakden iade yap›l-
maz."

2.1.2. Tebli¤in (I/1.1.1.1) ve (I/1.1.1.3) bölümlerinde yer alan "..., or-
taklar›n›n veya mal ya da hizmet sat›n ald›klar› mükelleflerin ..." ibarele-
ri ile (I/1.1.1.2) bölümünde yer alan "..., ortaklar›n›n ya da mal veya hiz-
met sat›n ald›klar› mükelleflerin ..." ibaresi, "..., adi, kollektif ve koman-
dit flirketlerde ortakl›k pay› ile orant›l› olmak üzere ortaklar›n (komandit
flirketlerde sadece komandite ortaklar›n)..." fleklinde de¤ifltirilmifltir.

2.1.3. Tebli¤in (I/1.1.2.1) bölümü yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

3. 86 Seri No.lu KDV Genel Tebli¤inde Yap›lan De¤ifliklik
Bu Tebli¤in yay›m›ndan sonra verilecek mahsup dilekçelerine konu

mahsuben iade talepleri için geçerli olmak üzere 86 Seri No.lu KDV Ge-
nel Tebli¤inin (B/3) bölümünün 2. paragraf› afla¤›daki flekilde de¤ifltiril-
mifltir.

"Öte yandan, Katma De¤er Vergisi Kanununun 11, 13, 14 ve 15.
maddeleri uyar›nca vergiden istisna edilen ifllemlerden do¤an katma de-
¤er vergisi iadelerinde oldu¤u gibi hurda teslimlerine iliflkin tevkifat uy-
gulamas›ndan do¤an iade alacaklar›n›n da miktar›na bak›lmaks›z›n; mü-
kellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit flirketlerde ortakl›k pay› ile
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orant›l› olmak üzere ortaklar›n (komandit flirketlerde sadece komandite
ortaklar›n) ithalatta uygulananlar dahil vergi borçlar›na, SSK prim borç-
lar›na, inceleme raporu ve teminat aran›lmadan mahsup edilmesi uygun
görülmüfltür."

Tebli¤ olunur.

Not: Bu asagari ücret tablosu burada eksik ç›kt›. Do¤rusu için konuflal›m.

KIDEM TAZM‹NATI TAVANI (1980 - 2008)
15.12.2000 - 31.12.2000 Aras› 587.720.000,-TL 

01.01.2001 - 14.04.2001 Aras› 646.560.000,-TL 

15.04.2001 – 14.05.2001 Aras› 663.000.000,-TL 

15.05.2001 - 14.06.2001 Aras› 730.700.000,-TL 

15.06.2001 - 30.06.2001 Aras› 768.100.000,-TL 

01.07.2001 - 14.09.2001 Aras› 807.500.000,-TL 

15.09.2001 - 14.10.2001 Aras› 835.950.000,-TL 

15.10.2001 - 14.11.2001 Aras› 884.830.000,-TL 

15.11.2001 - 14.12.2001 Aras› 938.330.000,-TL 

15.12.2001 - 31.12.2001 Aras› 978.020.000,-TL 

01.01.2002 - 14.05.2002 Aras› 1.076.400.000,-TL 

15.05.2002 - 30.06.2002 Aras› 1.103.540.000,-TL 

01.07.2002 - 30.09.2002 Aras› 1.160.150.000,-TL 

ASGAR‹ ÜCRET (2002 - 2008)

‹T‹BAR‹YLE GÜNLÜK VE AYLIK ASGAR‹ ÜCRET M‹KTARI

Asgari Ücret Asgari Ücret 

Günlük Miktar› Ayl›k Miktar› 

Y›l 16 Yafl›ndan 16 Yafl›ndan  16 Yafl›ndan 16 Yafl›ndan Yürürlü¤e Girifl 

Büyükler Küçükler Büyükler Küçükler Tarihi 

2008 20,28 YTL 17,18 YTL 608,40 YTL 515,40 YTL 01.01.2008 - 30.06.2008

2008 21,29 YTL 18,02 YTL 638,70 YTL 540,60 YTL 01.07.2008 - 31.12.2008

2007 18,75 YTL 15,89 YTL 562,50 YTL 476,70 YTL 01.01.2007 - 30.06.2007

2007 19,50 YTL 16,38 YTL 585,00 YTL 491,40 YTL 01.07.2007 - 31.12.2007

2006 17,70 YTL 15,00 YTL 531,00 YTL 450,00 YTL 01.01.2006 - 31.12.2006

2005 16,29 YTL 13,86 YTL 488,70 YTL 415,80 YTL 01.01.2005 - 31.12.2005

2004 14,805,000 TL 12,600,000 TL 444.150.000 TL 378.000.000 TL 01.07.2004 - 31.12.2004 

2004 14,100,000 TL 12,000,000 TL 423.000.000 TL 360.000.000 TL 01.01.2004 - 30.06.2004 

2003 10.200.000 TL 8.550.000 TL 306.000.000 TL 256.500.000 TL 01.01.2003 - 31.12.2003 

2002 8.362.500 TL 7.107.000 TL 250.875.000 TL 213.210.000 TL 01.07.2002 - 31.12.2002 

2002 7.400.025 TL 6.290.025 TL 222.000.750 TL 188.700.750 TL 01.01.2002 - 30.06.2002 
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01.10.2002 - 31.12.2002 Aras› 1.260.150.000,-TL 

01.01.2003 - 30.06.2003 Aras› 1.323.950.000,-TL 

01.07.2003 - 31.12.2003 Aras› 1.389.950.000,-TL 

01.01.2004 - 30.06.2004 Aras› 1.485.430.000,-TL 

01.07.2004 - 31.12.2004 Aras› 1.574.740.000,-TL 

01.01.2005 - 30.06.2005 Aras› 1.648.90,-YTL 

01.07.2005 - 31.12.2005 Aras› 1.727.15,-YTL 

01.01.2006 - 30.06.2006 Aras› 1.770.64,-YTL 

01.07.2006 - 31.12.2006 Aras› 1.857,44,-YTL 

01.01.2007 - 30.06.2007 Aras› 1.960.69,-YTL 

01.07.2007 - 31.12.2007 Aras› 2.030,19,-YTL

01.01.2008 - 30.06.2008 Aras› 2.080,83,-YTL 

01.07.2008 - 31.12.2008 Aras› 2.122,59,-YTL 

TEBL‹⁄
Maliye Bakanl›¤›ndan:

VERG‹ USUL KANUNU GENEL TEBL‹⁄‹

(SIRA NO: 378 )

213 say›l› Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414. maddesinin üçün-
cü f›kras›nda; "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami
miktarlar› belirtilmifl olan para ile ödenecek ceza miktarlar›, her y›l bir
önceki y›la iliflkin olarak bu Kanun uyar›nca belirlenen yeniden de¤erle-
me oran›nda art›r›lmak suretiyle uygulan›r. Bu flekilde hesaplanan mak-
tu had ve miktarlar›n yüzde beflini aflmayan kesirler dikkate al›nmaz. Ba-
kanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarlar› yar›s›na kadar
art›rmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki kat›na kadar art›rmaya ve-
ya yar›s›na kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yet-
kilidir." hükmü yer almaktad›r. 

Bu hüküm gözönüne al›narak, Vergi Usul Kanununun 104, Müker-
rer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Ba¤l› Cetvel), 353 ve Mü-
kerrer 355. maddelerinde yer al›p 2007 y›l›nda uygulanan miktarlar›n,
2007 y›l› için %7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilen yeniden de¤erleme
oran›nda art›r›lmas› suretiyle belirlenen ve 1/1/2008 tarihinden itibaren
uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmifltir.

Tebli¤ olunur.
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VERG‹ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE
01/01/2008 TAR‹H‹NDEN GEÇERL‹ OLMAK ÜZERE

UYGULANACAK   OLAN HAD VE M‹KTARLAR

MADDE NO – KONUSU 2008 Y›l›nda
Uygulanacak Miktar (YTL)

MADDE 104- ‹lan›n flekli
1- ‹lan›n vergi dairesinde yap›lmas› 1.380
3- ‹lan›n;

- Vergi dairesinin bulundu¤u yerde
yay›mlanan bir veya daha fazla 
gazetede yap›lmas› 1.380-138.000

- Türkiye genelinde yay›mlanan
gazetelerden birinde ayr›ca
yap›lmas› 138.000 ve aflmas› halinde

MÜKERRER 
MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 16
MADDE 177- Bilanço hesab› esas›na göre defter tutma hadleri

1- Y›ll›k;
- Al›fl tutar› 107.000
- Sat›fl tutar› 150.000

2- Y›ll›k gayrisafi ifl has›lat› 60.000
3- ‹fl has›lat›n›n befl kat› ile y›ll›k sat›fl

tutar›n›n toplam› 107.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 600
MADDE 252- Muhtarlar›n karne tasdikinde ald›¤› harç 1,70
MADDE 313- Do¤rudan gider yaz›lacak demirbafl ve

pefltemall›klar 600
MADDE 343- En az ceza haddi 6,80

- Damga vergisinde
- Di¤er vergilerde 14,90

MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezalar› 
(Kanuna ba¤l› cetvel)
I. derece usulsüzlükler

1- Sermaye flirketleri 80
2- Sermaye flirketi d›fl›nda kalan birinci s›n›f

tüccarlar ve serbest meslek erbab› 50
3 - ‹kinci s›n›f tüccarlar 25
4- Yukar›dakiler d›fl›nda kal›p beyanname usulüyle

gelir vergisine tabi olanlar 13
5- Kazanc› basit usulde tespit edilenler 6,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,20
II. derece usulsüzlükler
1- Sermaye flirketleri 46
2- Sermaye flirketi d›fl›nda kalan birinci s›n›f
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tüccarlar ve serbest meslek erbab› 25
3 - ‹kinci s›n›f tüccarlar 13
4- Yukar›dakiler d›fl›nda kal›p beyanname

usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 6,80
5- Kazanc› basit usulde tespit edilenler 3,20
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 1,80

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve
al›nmamas› ile di¤er flekil ve usul hükümlerine
uyulmamas› 149
1- Fatura, gider pusulas›, müstahsil makbuzu,

serbest meslek makbuzu verilmemesi, al›nmamas›
- Bir takvim y›l› içinde her bir belge nevine

iliflkin olarak kesilecek toplam ceza 68.000
2- Perakende sat›fl fifli, ödeme kaydedici cihaz fifli,

girifl ve yolcu tafl›ma bileti, sevk irsaliyesi, tafl›ma
irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müflteri listesi ile
Maliye Bakanl›¤›nca düzenleme zorunlulu¤u 
getirilen belgelerin düzenlenmemesi,
kullan›lmamas› veya bulundurulmamas› 149

- Her bir belge nev’ine iliflkin olarak her bir tespit için
toplam ceza 6.800

- Her bir belge nev’ine iliflkin bir takvim y›l›
içinde kesilecek toplam ceza 6.800

4- Maliye Bakanl›¤›nca tutulma ve günü gününe
kay›t edilme mecburiyeti getirilen defterlerin;
bulundurulmamas›, günü gününe kay›t
yap›lmamas›, yetkililere ibraz edilmemesi
ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine
uyulmamas› 149

6- Belirlenen muhasebe standartlar›na, tek düzen
hesap plan›na ve mali tablolara iliflkin usul ve
esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar
programlar›n›n üretilmesine iliflkin kural ve
standartlara uymayanlara 3.200

7- Kamu kurum ve kurulufllar› ile gerçek ve tüzel
kiflilerce yap›lacak ifllemlerde kullan›lma
zorunlulu¤u getirilen vergi numaras›n›
kullanmaks›z›n ifllem yapanlara 170

8- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen
veya k›smen yerine getirmeyen matbaa
iflletmecilerine 500

9- 4358 say›l› Kanun uyar›nca vergi kimlik
numaras› kullanma zorunlulu¤u getirilen
kurulufllardan yapt›klar› ifllemlere iliflkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve
zamanda yerine getirmeyenlere 680

10- 127. maddenin (d) bendi uyar›nca Maliye
Bakanl›¤›n›n özel iflaretli görevlisinin ikaz›na
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ra¤men durmayan arac›n sahibi ad›na 500
MÜKERRER
MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve 

mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar
için ceza

1- Birinci s›n›f tüccarlar ile serbest meslek erbab›
hakk›nda 1.490

2- ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile
kazanc› basit usulde tespit edilenler hakk›nda 680

3- Yukar›daki bentlerde yaz›l› bulunanlar d›fl›nda
kalanlar hakk›nda 320

2008 YILI TANIKLIK ÜCRET TAR‹FES‹
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu tarifenin amac›, ceza muhakemesi s›ras›nda tan›¤a veri-

lecek tazminat›n miktar› ile ödenmesine iliflkin usul ve esaslar› belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu tarife, ceza muhakemesi s›ras›nda Cumhuriyet savc›s›,

mahkeme baflkan› veya hâkim taraf›ndan ça¤r›lan tan›klara verilecek tazminat›
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271  say›l› Ceza Muhakeme-

si Kanunu'nun 61'inci maddesi hükümlerine göre haz›rlanm›flt›r.
Tazminat
MADDE 4 – (1) Tan›¤a tan›kl›k nedeniyle kaybetti¤i zamanla orant›l› olarak

günlük 8,00 Yeni Türk Liras›na kadar tazminat ödenir.
Giderler
MADDE 5 – (1) Tan›k haz›r olabilmek için seyahat etmek zorunda kalm›flsa

yol giderleriyle tan›kl›¤a ça¤r›ld›¤› yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karfl›-
lan›r.

Muafiyet
MADDE 6 – (1) Tan›¤a ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, re-

sim ve harç al›nmaks›z›n ödenir.
Yarg›lama gideri
MADDE 7 – (1) Bu tarife uyar›nca Devlet hazinesinden yap›lan harcamalar

5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324. maddesi uyar›nca yarg›lama gi-
derlerinden say›l›r.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu tarife 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlü¤e girer.
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GEL‹R VERG‹S‹ GENEL TEBL‹⁄‹
(SER‹  NO: 266)

193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82,
86 ve 103. maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar ile 2007 takvim y›l›nda
elde edilen baz› menkul sermaye iratlar›n›n vergilendirilmesinde dikkate al›nacak
indirim oran› ve istisna tutar›n›n tespiti ile indirim oran› uygulanarak beyan edi-
lecek menkul sermaye iratlar› hakk›nda afla¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas› gerek-
li görülmüfltür.

1. Yeniden De¤erleme Oran›nda Art›r›lan Had ve Tutarlar
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123. maddesinin 2 numaral› f›kras›nda,

Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86. maddelerinde yer alan
maktu had ve tutarlar›n, her y›l bir önceki y›la iliflkin olarak Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmak suretiyle uy-
gulanaca¤›, bu flekilde hesaplanan maktu had ve tutarlar›n yüzde 5’ini aflmayan
kesirlerinin dikkate al›nmayaca¤›, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen
had ve tutarlar› yar›s›na kadar art›rmaya veya indirmeye yetkili oldu¤u hükmü
yer almaktad›r. Ayn› maddenin 3 numaral› f›kras›nda da 103. maddede yer alan
vergi tarifesinin gelir dilimi tutarlar› hakk›nda da yukar›daki hükmün uygulana-
ca¤› öngörülmüfltür.

Bu hüküm göz önüne al›narak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47,
48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde yer al›p, 2007 y›l›nda uygulanan
had ve tutarlar›n 2007 y›l› için % 7,2 (yüzde yedi virgül iki) olarak tespit edilen
yeniden de¤erleme oran›nda1 artt›r›lmas› suretiyle belirlenen ve 2008 takvim y›-
l›nda uygulanacak olan had ve tutarlar afla¤›daki flekilde tespit edilmifltir. 

1.1. Gayrimenkul Sermaye ‹ratlar›nda Uygulanan ‹stisna Tutar›
Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için

uygulanan istisna tutar›, 2008 takvim y›l›nda elde edilen kira gelirleri için 2.400
YTL olarak tespit edilmifltir.

1.2. Hizmet Erbab›na ‹flyeri veya ‹flyerinin Müfltemilat› D›fl›nda Kalan
Yerlerde Yemek  Verilmek Suretiyle Sa¤lanan Menfaatlere ‹liflkin ‹stisna Tu-
tar› 

Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin 8 numaral› bendinde yer alan, ifl-
verenlerce iflyeri veya iflyerinin müfltemilat› d›fl›nda kalan yerlerde hizmet erbab›-
na yemek verilmek suretiyle sa¤lanan menfaatlere iliflkin istisna tutar›, 2008 tak-
vim y›l›nda uygulanmak üzere  9,00 YTL olarak tespit edilmifltir. 

1.3. Sakatl›k ‹ndirimi Tutarlar›
Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan sakatl›k indirimi tutarla-

r›, 2008 takvim y›l›nda uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 600 YTL,
ikinci derece sakatlar için 300 YTL, üçüncü derece sakatlar için 150 YTL olarak
tespit edilmifltir. 

1.4. Basit Usule Tabi Olman›n Genel fiartlar›ndan Olan ‹flyeri Kira Bede-
line ‹liflkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesinin 2 numaral› bendinde yer alan y›l-
l›k kira bedeli toplam›, 2008 takvim y›l›nda uygulanmak üzere büyükflehir bele-
diye s›n›rlar› içinde 3.900 YTL, di¤er yerlerde 2.700 YTL olarak uygulanacakt›r.

1.5. Basit Usule Tabi Olman›n Özel fiartlar›n› Belirleyen Hadler
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Gelir Vergisi Kanununun 48. maddesinde yer alan hadler, 2008 takvim y›l›n-
da uygulanmak üzere yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lm›flt›r.

Buna göre;

- 1 numaral› bent için 56.000 YTL ve 80.000 YTL, 

- 2 numaral› bent için 27.000 YTL, 

- 3 numaral› bent için 56.000 YTL, 

olarak uygulanacakt›r. 

1.6. De¤er Art›fl› Kazançlar›na ‹liflkin ‹stisna Tutar›
Mükerrer 80. maddede yer alan de¤er art›fl› kazançlar›na iliflkin istisna tuta-

r›, 2008 takvim y›l› gelirlerine uygulanmak üzere 6.800 YTL olarak tespit edilmifl-
tir.

1.7. Ar›zi Kazançlara ‹liflkin ‹stisna Tutar›
Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan ar›zi kazançlara iliflkin is-

tisna tutar›, 2008 takvim y›l› gelirlerine uygulanmak üzere 16.000 YTL olarak tes-
pit edilmifltir.

1.8. Tevkifata ve ‹stisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Ser-
maye ‹ratlar›na ‹liflkin Beyanname Verme S›n›r›

Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya ko-
nu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar›na iliflkin beyanname verme
s›n›r›, 2008 takvim y›l› gelirlerine uygulanmak üzere 960 YTL olarak tespit edil-
mifltir.

2. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düflük Olarak Tespit Edilmifl Bulunan
Emtia ‹çin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryak›t, fleker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine gö-
re düflük olarak tespit edilmifl bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Ge-
lir Vergisi Kanununun  48. maddesi ile Maliye Bakanl›¤›na verilmifltir. Bu yetki
kullan›larak 2007 y›l› için 259 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i2 ile belirlenen
tutarlar yeniden art›r›lm›flt›r.

Buna göre, an›lan maddelerin ticaretini yapanlar›n, 2008 takvim y›l›nda da
basit usulden yararlanabilmeleri için; al›fl, sat›fl veya has›latlar›n›n 31/12/2007
tarihi itibariyle afla¤›da belirtilen hadleri aflmamas› gerekmektedir.

Belirtilen bu mallar›n al›m sat›m› ile u¤raflanlar hakk›nda, basit usulün özel
flartlar› bak›m›ndan yukar›daki hadler dikkate al›nmak suretiyle, 136 Seri No.lu
Gelir Vergisi Genel Tebli¤indeki3 hesaplamalar do¤rultusunda ifllem yap›lacakt›r.

3. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme
Uygulamas› 

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi
Genel Tebli¤i4 ile getirilen, belge vermedikleri günlük has›latlar› için gün sonun-
da tek bir fatura düzenlemesine iliflkin uygulaman›n, 31/12/2008 tarihine kadar
devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddenin Bakanl›¤›m›za
verdi¤i yetkiye istinaden uygun görülmüfltür.

4. 2007 Takvim Y›l›nda Elde Edilen Menkul Sermaye ‹ratlar›n›n Beya-
n›nda Dikkate Al›nacak ‹ndirim Oran› 

Gelir Vergisi Kanununun 76. maddesinin 5281 say›l› Kanunun 44. madde-
siyle kald›r›lan ikinci f›kras›nda, Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci
f›kras›n›n 5, 6, 7, 12 ve 14 numaral› bentlerinde yer alan menkul sermaye iratla-
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r›na (döviz cinsinden aç›lan hesaplara ödenen faiz ve kâr paylar›, dövize, alt›na ve-
ya baflka bir de¤ere endeksli menkul k›ymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen
menkul k›ymetlerden elde edilenler hariç) f›krada belirtilen indirim oran›n›n uy-
gulanmas› suretiyle bulunacak k›sm›n, bu iratlar›n beyan› s›ras›nda indirim ola-
rak dikkate al›naca¤› belirtilmiflti. 

Gelir Vergisi Kanununun indirim oran› uygulamas›na yönelik 76. maddesi-
nin ikinci f›kras› 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak
üzere 5281 say›l› Kanunla yürürlükten kald›r›lmakla birlikte, an›lan Kanunun
Geçici 67. maddesinin 9 numaral› f›kras› hükmü gere¤ince 1/1/2006 tarihinden
önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolar›ndan elde edilen gelirlerin ver-
gilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas al›naca-
¤›ndan, indirim oran› uygulamas› ile ilgili olarak afla¤›daki aç›klamalar›n yap›l-
mas›nda yarar görülmüfltür. 

‹ndirim oran›; Vergi Usul Kanununa göre o y›l için tespit edilmifl olan yeni-
den de¤erleme oran›n›n, ayn› dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerin-
de oluflan bileflik ortalama faiz oran›na bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir. 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2007 y›l› için tespit edilmifl olan yeni-
den de¤erleme oran› % 7,2’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu iha-
lelerinde oluflan bileflik ortalama faiz oran› ise %19,11’dir.

Buna göre, 2007 y›l› gelirlerine uygulanacak indirim oran› (% 7,2 / % 19,11
=) % 37,7 olmaktad›r. 

4.1. ‹ndirim Oran› Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye ‹ratla-
r› 

Gelir Vergisi Kanununa 5281 say›l› Kanunla eklenen Geçici 67. maddede,
menkul k›ymetler ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n elden ç›kar›lmas› ve elde
tutulmas› sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve kat›-
l›m bankalar›ndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemele-
re yer verilmifl ve mevduat faizleri, repo gelirleri ve kat›l›m bankalar›ndan elde edi-
len gelirler üzerinden yap›lacak tevkifata iliflkin aç›klamalar 45 numaral› Gelir
Vergisi Sirkülerinde de ayr›nt›l› olarak aç›klanm›flt›r.

Bu çerçevede, Geçici 67. maddenin (4) numaral› f›kras› uyar›nca, 75. madde-
nin ikinci f›kras›n›n (7), (12) ve (14) numaral› bentlerinde yaz›l› menkul sermaye
iratlar›ndan 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oran›nda

Büyükflehir Belediye S›n›rlar› Büyükflehir Belediye S›n›rlar›
Emtian›n Cinsi D›fl›nda Kalan Yerlerde ‹çinde Kalan Yerlerde

Y›ll›k Al›m Y›l›k Sat›fl Y›ll›k Al›m Y›l›k Sat›fl

Ölçüsü (YTL) Ölçüsü (YTL) Ölçüsü (YTL) Ölçüsü (YTL)

De¤erli Ka¤›t 85.000 96.000 117.000 138.000

fieker –Çay 68.000 85.000 80.000 107.000

Milli Piy. Bileti, 

Hemen Kazan, 

Süper Toto vb. 68.000 85.000 80.000 107.000

‹çki (Bira ve fiarap

Hariç) - ‹spirto–

Sigara–Tütün 68.000 85.000 80.000 107.000

Akaryak›t

(LPG hariç) 96.000 110.000 138.000 150.000



Yararl› Bilgiler 519

vergi tevkifat› yap›lmakta olup, bu gelirlerin beyan› ve indirim oran› uygulanma-
s› söz konusu de¤ildir. 

Di¤er taraftan, an›lan maddenin (9) numaral› f›kras› gere¤ince, Geçici 67.
maddenin yürürlük tarihinden önce ihraç edilmifl olan her nevi tahvil ve Hazine
bonolar› ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan menkul k›y-
metlerin elde tutulmas› veya elden ç›kar›lmas› suretiyle sa¤lanan gelirlerin vergi-
lendirilmesinde bu madde hükümlerinin uygulanmayaca¤›, bu gelirlerin vergilen-
dirilmesinde 31/12/2005 tarihi itibar›yla geçerli olan hükümlerin uygulanaca¤›
belirtilmifltir. 

Bu kapsamda, 2007 takvim y›l›nda elde edilen menkul sermaye iratlar›ndan,
1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmifl olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75.
maddesinin ikinci f›kras›n›n 5 numaral› bendinde say›lan her nevi tahvil ve Hazi-
ne bonosu faizleri ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan
menkul k›ymetlerden sa¤lanan gelirler indirim oran› uygulanmak suretiyle beyan
edilecektir. 

Dövize, alt›na veya baflka bir de¤ere endeksli menkul k›ymetler ile döviz cin-
sinden ihraç edilen menkul k›ymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlar›n›n
beyan›nda indirim oran› uygulanmayacakt›r. 

Ticari iflletmelere dahil kazanç ve iratlar için de indirim oran› uygulanmas›
söz konusu de¤ildir. 

4.2. 1/1/2006 Tarihinden Önce ‹hraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine
Bonolar›ndan Elde Edilen Gelirlerde ‹stisna Uygulamas› 

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 59. madde hükmü ile 31/12/2007 tarihine
kadar, 26/7/2001-31/12/2005 tarihleri aras›nda ihraç edilen Devlet tahvilleri ve
Hazine bonolar›n›n faiz gelirleri ve elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan di¤er kazanç-
lar toplam›n›n 2001 y›l›nda 50 milyar liras›, 2002 ve izleyen y›llarda bu tutar›n
veya art›r›lm›fl tutar›n her y›l için belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›l-
mas› ile bulunacak tutar gelir vergisinden istisna edilmifltir.

Bu hükme göre, 2007 y›l›nda söz konusu gelirlere uygulanacak istisna tuta-
r›; 2006 y›l› istisna tutar› olan 191.089,20 YTL' nin 2006 y›l› için belirlenen yeni-
den de¤erleme oran›nda5 art›r›lmas› sonucu (191.089,20 YTL)+(191.089,20 YTL
x % 7,8 =) 205.994,16 YTL olmaktad›r. ‹stisna kapsam›na giren söz konusu ka-
zançlar için y›ll›k beyanname verilmeyece¤i gibi, di¤er gelirler dolay›s›yla verilecek
y›ll›k beyannameye de bu kazançlar dahil edilmeyecektir.

Tebli¤ olunur.

____________________________________________________

1) 17/11/2007 tarih ve 26703 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan 377 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Ge-
nel Tebli¤i ile aç›klanm›flt›r.

2) 20/12/2006 tarih ve 26382 say›l›  Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

3) 2/5/1982 tarih ve 17682 say›l›  Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

4) 6/12/1998 tarih ve 23545 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

5) 28/11/2006 tarih ve 26360 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan 363 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu Ge-
nel Tebli¤i ile aç›klanm›flt›r.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›ndan:

KRED‹ KARTI ‹fiLEMLER‹NDE UYGULANACAK
AZAM‹ FA‹Z ORANLARI HAKKINDA TEBL‹⁄DE

DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R TEBL‹⁄
(SAYI: 2007/3)

MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 say›l› Resmî Gazete’de
yay›mlanan 2006/1 say›l› Kredi Kart› ‹fllemlerinde Uygulanacak Azami
Faiz Oranlar› Hakk›nda Tebli¤in 3. maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

“(1) Ayl›k azami akdi faiz oran›, Yeni Türk liras› için yüzde 4,93, ABD
dolar› için yüzde 2,52 ve Euro için yüzde 2,30’dur.

(2) Ayl›k azami gecikme faizi oran›, Yeni Türk liras› için yüzde 5,68,
ABD dolar› için yüzde 2,99 ve Euro için yüzde 2,86’d›r.”

MADDE 2 – Bu Tebli¤ 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere
yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

MADDE 3 – Bu Tebli¤ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas› Baflkan› yürütür.
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ÖZEL ‹LET‹fi‹M VERG‹S‹ GENEL TEBL‹⁄‹
(SER‹ NO: 3)

Özel iletiflim vergisi uygulamalar›na iliflkin olarak afla¤›daki aç›kla-
man›n yap›lmas›na ihtiyaç duyulmufltur.

13/7/1956 tarihli ve 6802 say›l› Gider Vergileri Kanununun1 39.
maddesinin üçüncü f›kras›nda, "Mobil telefon aboneli¤inin ilk tesisinde
(operatör de¤ifliklikleri hariç) yirmimilyon lira ayr›ca özel iletiflim vergisi
al›n›r. Bu tutar, her y›l bir önceki y›la iliflkin olarak 213 say›l› Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda
art›r›lmak suretiyle uygulan›r. Hesaplanan tutar›n yüzde beflini aflmayan
kesirler dikkate al›nmaz." hükmü yer almaktad›r.

Bu hüküm uyar›nca, mobil telefon aboneli¤inin ilk tesisinde (operatör
de¤ifliklikleri hariç) maktu olarak al›nmas› hükme ba¤lanan vergi tutar›
(yirmimilyon lira), 2 Seri No'lu Özel ‹letiflim Vergisi Genel Tebli¤i2 ile 213
say›l› Vergi Usul Kanunu3 hükümlerine göre belirlenen yeniden
de¤erleme oran›nda art›r›larak 2007 y›l› için 26,00 YTL olarak belirlen-
miflti.

17/11/2007 tarihli ve 26703 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan 377
S›ra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile yeniden de¤erleme oran›
2007 y›l› için %7,2 olarak tespit edilmifltir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutar› 1/1/2008 tarihinden
itibaren 27,80 YTL olarak uygulanacakt›r.

Tebli¤ olunur.
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Maliye Bakanl›¤›ndan:

MOTORLU TAfiITLAR VERG‹S‹ GENEL TEBL‹⁄‹
SER‹ NO: 29

I - VERG‹LEME ÖLÇÜ VE HADLER‹

197 say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanununun(1), 3946 say›l›
Kanunun(2) 35. maddesi ile de¤ifltirilen "Yetki" bafll›¤›n› tafl›yan 10. mad-
desinin birinci f›kras›nda, "Her takvim y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere
önceki y›lda uygulanan vergi miktarlar› o y›l için Vergi Usul Kanunu
hükümleri uyar›nca tespit ve ilan olunan yeniden de¤erleme oran›nda
art›r›l›r." hükmüne, ayn› maddenin 4842 say›l› Kanunun(3) 36. mad-
desinin (7) numaral› f›kras› ve 5035 say›l› Kanunun(4) 48. maddesinin (7)
numaral› f›kras›n›n (b) alt bendi ile de¤ifltirilen son f›kras›nda, "Bu sure-
tle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlar›nda 1.000.000
liran›n, (III) say›l› tarife için ödenecek vergi miktarlar›n›n
hesaplanmas›nda ise 10.000 liran›n alt›ndaki tutarlar dikkate al›nmaz."
hükmüne yer verilmifltir.

Öte yandan, 5083 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi
Hakk›nda Kanunun(5) 1. maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
para birimi Yeni Türk Liras›d›r. Yeni Türk Liras›n›n alt birimi Yeni
Kurufltur. Bir Yeni Türk Liras› (YTL) yüz Yeni Kurufla (YKr) eflittir."
hükmü ile ayn› Kanunun 2. maddesinde, "Türk Liras› de¤erler, Yeni Türk
Liras›na dönüfltürülürken, bir milyon Türk Liras› (1.000.000 TL) eflittir
bir Yeni Türk Liras› (l YTL) de¤iflim oran› esas al›n›r." hükmü yer almak-
tad›r.

2007 y›l› için yeniden de¤erleme oran› % 7,2 (yedi virgül iki) olarak
tespit edilmifl ve 377 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i(6) ile
ilan edilmifltir.

Buna göre, 1/1/2008 tarihinden itibaren, motorlu tafl›tlar›n
vergilendirilmesine iliflkin, 197 say›l› Kanunun 5 ve 6. maddelerinde
belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) say›l› tarifeler afla¤›daki gibidir.

Motorlu Tafl›tlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kapt›kaçt›, arazi tafl›tlar› ve benzerleri ile motosikletler
afla¤›daki (I) say›l› tarifeye göre vergilendirilecektir.
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(I) SAYILI TAR‹FE
B. (II) Say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Tarifesi

(I) say›l› tarifede yaz›l› tafl›tlar d›fl›nda kalan motorlu kara tafl›tlar›,
afla¤›daki (II) say›l› tarifeye göre vergilendirilecektir.

Motor Silindir Hacmi Tafl›tlar›n Yafllar› ‹le Ödenecek Y›ll›k Vergi Tutar› (YTL)

(cm3) 1-3  yafl 4- 6 yafl 7-11 yafl 12-15 yafl 16 ve 

üst yafl

1-Otomobil, kapt›kaçt›, arazi tafl›tlar› ve benzerleri

1300 cm3 ve afla¤›s› 351,00 245,00 139,00 105,00 40,00

1301 - 1600 cm3 e kadar 561,00 421,00 245,00 174,00 68,00

1601 - 1800 cm3 e kadar 986,00 773,00 456,00 279,00 110,00

1801 - 2000 cm3 e kadar 1.550,00 1.197,00 704,00 421,00 168,00

2001 - 2500 cm3 e kadar 2.326,00 1.691,00 1.056,00 633,00 252,00

2501 - 3000 cm3 e kadar 3.242,00 2.820,00 1.763,00 950,00 351,00

3001 - 3500 cm3 e kadar 4.937,00 4.442,00 2.677,00 1.338,00 493,00

3501 - 4000 cm3 e kadar 7.759,00 6.701,00 3.949,00 1.763,00 704,00

4001 cm3 ve yukar›s› 12.697,00 9.522,00 5.641,00 2.538,00 986,00

2-Motosikletler 

100 -   250 cm3 e kadar 68,00 54,00 40,00 26,00 12,00

251 -   650 cm3 e kadar 139,00 105,00 68,00 40,00 26,00

651 - 1200 cm3 e kadar 351,00 210,00 105,00 68,00 40,00

1201 cm3 ve yukar›s› 845,00 561,00 351,00 279,00 139,00
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(II) SAYILI TAR‹FE

C. (III) Say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Tarifesi
Özel amaçla kullan›lan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler

afla¤›daki (III) say›l› tarifeye göre vergilendirilecektir.

(III) SAYILI TAR‹FE

(III) say›l› tarifede yer alan motorlu tafl›tlara (yat, kotra ve her türlü
tekneler) iliflkin vergi tutarlar›, bu motorlu tafl›tlar›n motor gücü (BG) ile
söz konusu tarifede belirtilen tutarlar›n çarp›lmas› suretiyle hesa-
planacakt›r. 

Tafl›t Cinsi ve Oturma Yeri / Tafl›tlar›n Yafllar› ile Ödenecek Y›ll›k Vergi Tutar› (YTL)
Azami Toplam A¤›rl›k 1 – 6 yafl 7 – 15 yafl 16 ve yukar› yafl

1) Minibüs 421,00 279,00 139,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve afla¤›s› 561,00 351,00 210,00

1901 cm3 ve yukar›s› 845,00 561,00 351,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kifliye kadar 1.056,00 633,00 279,00

26 - 35  kifliye kadar 1.268,00 1.056,00 421,00

36 - 45  kifliye kadar 1.409,00 1.197,00 561,00

46 kifli ve yukar›s›  1.691,00 1.409,00 845,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam A¤›rl›k)

1.500 kg.’a kadar 379,00 252,00 125,00

1.501 -   3.500  kg’a kadar 760,00 442,00 252,00

3.501 -   5.000  kg’a kadar 1.141,00 950,00 379,00

5.001 - 10.000  kg’a kadar 1.268,00 1.077,00 507,00

10.001 - 20.000  kg’a kadar 1.521,00 1.268,00 760,00

20.001 kg ve yukar›s› 1.902,00 1.521,00 886,00

Tafl›t Cinsi ve / Tafl›tlar›n Yafllar› ‹le Her Motor Gücü Birimi (BG) ‹çin Ödenecek

Motor Gücü (BG) Y›ll›k Vergi Tutar› ( YTL )

1 – 3 yafl 4 – 5 yafl 6 – 15 yafl 16 ve 
üst yafl

Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler

10 -   20 BG’ne kadar 21,15 14,09 7,04 2,79

21 -   50 BG’ne kadar 28,20 21,15 12,68 5,61

51 - 100 BG’ne kadar 35,26 28,20 16,91 7,04

101 - 150 BG’ne kadar 42,31 35,26 21,15 9,86

151 BG ve yukar›s› 63,48 49,37 28,20 14,09
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D. (IV) Say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türk kuflu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar

hariç) afla¤›daki (IV) say›l› tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TAR‹FE

Tebli¤ olunur.

______________________________________
(1)  23/02/1963 tarihli ve 11342 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(2)  30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(3)  24/04/2003 tarihli ve 25088 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(4)  02/01/2004 tarihli ve 25334 (mükerrer) say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(5)  31/01/2004 tarihli ve 25363 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(6)  17/11/2007 tarihli ve 26703 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

Tafl›t Cinsi ve Azami Tafl›tlar›n Yafllar› ‹le Ödenecek Y›ll›k Vergi Tutar› (YTL)

Kalk›fl A¤›rl›¤›

1 – 3 yafl 4 – 5 yafl 6 – 10 yafl 11 ve 
üst yafl

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar 7.053,00 5.641,00 4.231,00 3.384,00

1.151 -   1.800 kg.’a kadar 10.581,00 8.464,00 6.348,00 5.078,00

1.801 -   3.000 kg.’a kadar 14.108,00 11.286,00 8.464,00 6.771,00

3.001 -   5.000 kg.’a kadar 17.636,00 14.108,00 10.581,00 8.464,00

5.001 - 10.000 kg.’a kadar 21.163,00 16.930,00 12.697,00 10.157,00

10.001 - 20.000 kg.’a kadar 24.691,00 19.752,00 14.813,00 11.849,00

20.001 kg. ve yukar›s› 28.218,00 22.574,00 16.930,00 13.544,00
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ZORUNLU KARAYOLU TAfiIMACILIK MAL‹ SORUMLULUK
S‹GORTASI TAR‹FE VE TAL‹MATINDA DE⁄‹fi‹KL‹K YAPAN TAR‹FE

VE TAL‹MAT

MADDE 1 – 29/12/2005 tarih ve 26038 say›l› Resmî Gazete’de
yay›mlanan Zorunlu Karayolu Tafl›mac›l›k Mali Sorumluluk Sigortas›
Tarife ve Talimat›n›n "A. TAR‹FE" bafll›kl› maddesinde yer alan tablo
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

MADDE 2 – Ayn› Tarife ve Talimat›n  "A.2. Hasars›zl›k ‹ndirimi ve
Prim Art›r›m› Oranlar›" bafll›kl› maddesinde yer alan tablo afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.

A.2. Hasars›zl›k ‹ndirimi ve Prim Art›r›m› Oranlar›
Sigorta flirketleri afla¤›da belirlenen basamak ve oranlara göre

hasars›zl›k indirimi veya prim art›r›m› uygulamas› yapar.

Basamak No Hasars›zl›k indirimi (%) Prim Art›r›m› (%)
7 20 -

6 15 -

5 10 -

4 - -

3 - 10

2 - 20

1 - 40

MADDE 3 – Ayn› Tarife ve Talimat›n "B.Uygulama Talimat›"
bölümüne afla¤›daki B.5. numaral› madde eklenmifltir.

Teminatlar (YTL)

Tafl›t›n Türü A- Tedavi Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm Primler 

Kifli Kaza Bafl›na Kifli Kaza Bafl›na (YTL)

Bafl›na Bafl›na

Otomobil 100.000 700.000 100.000 700.000 46

Minibüs 100.000 1.400.000 100.000 1.400.000 114
(8-14 koltuk)

Otobüs 100.000 2.500.000 100.000 2.500.000 137
(15-25 koltuk)

Otobüs 100.000 5.000.000 100.000 5.000.000 337
(26 ve üstü koltuk)
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B.5. Yeni teminat tutarlar›n›n yürürlükteki sözleflmelere uygu-
lanmas›

Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarlar› yürürlükteki
bütün sigorta sözleflmelerine herhangi bir ek prim al›nmaks›z›n uygu-
lan›r. 

Sigorta flirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne "Sözleflme
süresi içinde Hazine Müsteflarl›¤›n›n ba¤l› bulundu¤u Bakan taraf›ndan
teminat tutarlar› art›r›ld›¤› takdirde, bu poliçede yaz›l› teminat tutarlar›,
herhangi bir iflleme gerek kalmaks›z›n ve ek prim al›nmaks›z›n yeni tem-
inat tutarlar› üzerinden geçerli olur." ibaresini yazmak zorundad›r.

MADDE 4 –  Bu Tarife ve Talimat 1/1/2008 tarihinde yürürlü¤e
girer.

Maliye Bakanl›¤›ndan:

BELED‹YE GEL‹RLER‹ KANUNU GENEL TEBL‹⁄‹
(SER‹ NO: 34)

2464 say›l› Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44. mad-
desinde, belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar içinde bulunan ve
belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iflyeri ve
di¤er flekillerde kullan›lan binalar›n çevre temizlik vergisine tabi oldu¤u;
konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktar› esas al›nmak
suretiyle metreküp bafl›na büyükflehirlerde 15 YKr, di¤er yerlerde 12 YKr
olarak hesaplanaca¤›; iflyerleri ve di¤er flekilde kullan›lan binalara ait
çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre al›naca¤› ve
büyükflehirlerde % 25 art›r›ml› uygulanaca¤›; bu maddede yer alan tutar-
lar›n her y›l yeniden de¤erleme oran›nda art›r›laca¤› ve bu tutarlar›n
belirlenmesinde, vergi tutarlar›n›n yüzde beflini aflmayan kesirlerin
dikkate al›nmayaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Bakanl›¤›m›zca 2007 y›l› için yeniden de¤erleme oran› % 7,2 (yedi
virgül iki) olarak tespit edilmifl ve 377 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i(2) ile ilan edilmifl bulunmaktad›r.

Buna göre; 01/01/2008 tarihinden itibaren konutlar ile iflyerleri ve
di¤er flekilde kullan›lan binalara ait çevre temizlik vergisi afla¤›daki tutar-
lara göre tahsil edilecektir.

1- Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktar› esas al›nmak
suretiyle metreküp bafl›na büyükflehir belediyelerinde 18 YKr, di¤er
belediyelerde 15 YKr olarak hesaplanacakt›r.
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Di¤er taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan
ancak, su ihtiyac›n› belediyece veya büyükflehir belediyelerine ba¤l› su ve
kanalizasyon idarelerince tesis edilmifl su flebekesi haricinden karfl›layan
konutlara iliflkin çevre temizlik vergisi, afla¤›da yer alan ilgili tarifelerin
yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen dere-
celere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2-‹flyerleri ve Di¤er fiekilde Kullan›lan Binalara Ait Çevre
Temizlik Vergisi

‹flyerleri ve di¤er flekilde kullan›lan binalara ait çevre temizlik vergisi,
büyükflehir belediyeleri ve büyükflehir belediyeleri d›fl›ndaki belediyelerde
afla¤›daki tarifelere göre uygulanacakt›r.

2.1. Büyükflehir Belediyeleri D›fl›ndaki Belediyelerde
Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi 

Büyükflehir belediyeleri d›fl›ndaki belediyelerde uygulanacak olan
çevre temizlik vergisi tarifesi afla¤›da yer almaktad›r.

2.1. Büyükflehir Belediyeleri D›fl›ndaki Belediyelerde Uygulana-
cak Çevre Temizlik Vergisi 

Büyükflehir belediyeleri d›fl›ndaki belediyelerde uygulanacak olan
çevre temizlik vergisi tarifesi afla¤›da yer almaktad›r.

Bina Bina Dereceleri ve Y›ll›k Vergi 
Gruplar› Tutarlar› (YTL)

1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece

1. Grup 1.700 1.390 1.060 850 700

2. Grup 1.070 840 630 500 420

3. Grup 700 560 420 350 270

4. Grup 350 270 210 170 139

5. Grup 210 170 117 107 85

6. Grup 107 85 60 49 36

7. Grup 36 30 21 18 15

2.2. Büyükflehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik
Vergisi 

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesinin beflinci
f›kras›na göre, büyükflehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, di¤er
belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarlar› % 25 art›r›larak
hesaplanacakt›r. Buna göre büyükflehir belediyelerinde uygulanacak
olan çevre temizlik vergisi tarifesi afla¤›da yer almaktad›r.
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Bina Bina Dereceleri ve Y›ll›k Vergi 
Gruplar› Tutarlar› (YTL)

1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.125 1.737 1.325 1.062 875

2. Grup 1.337 1.050 787 625 525

3. Grup 875 700 525 437 337

4. Grup 437 337 262 212 173

5. Grup 262 212 146 133 106

6. Grup 133 106 75 61 45

7. Grup 45 37 26 22 18

3-‹ndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulamas› 
Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesinin onikinci

f›kras›nda, “Bakanlar Kurulu; beflinci f›kradaki tarifede yer alan bina
gruplar›n› belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beflinci f›kralar›nda
yer alan tutarlar› yöreler, belediyelerin nüfuslar› ve bina gruplar›
itibar›yla ayr› ayr› dörtte birine kadar indirmeye veya yar›s›na kadar
art›rmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktad›r.

Bu hükmün verdi¤i yetkiye dayan›larak yay›mlanan 2005/9817
say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n(3) 7. maddesine göre; konut, iflyeri ve
di¤er flekilde kullan›lan binalar için belirtilen tutarlar, büyükflehir
belediye s›n›rlar› içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalk›nmada önce-
likli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde %
50 indirimli olarak uygulanacakt›r.

Tebli¤ olunur.

___________________________________________________

(1) 29/05/1981 tarihli ve 17354 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(2) 17/11/2007 tarihli ve 26703 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(3) 26/12/2005 tarihli ve 26035 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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TEBL‹⁄
Maliye Bakanl›¤›ndan:

VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹ ORANLARI

7338 say›l› Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar ile ilgili
4. maddesinin son f›kras›nda, "(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir
takvim y›l›nda uygulanacak istisna hadleri, önceki y›lda uygulanan istis-
na hadlerine bu y›la iliflkin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri
uyar›nca belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda art›fl yap›lmak suretiyle
tespit olunur. Art›r›m s›ras›nda 1 milyon liraya kadar olan tutarlar
dikkate al›nmaz." hükmüne yer verilmifltir.

An›lan Kanunun 16. maddesinin üçüncü f›kras›nda, "Vergi tar-
ifesinin matrah dilim tutarlar›, her y›l bir önceki y›la iliflkin olarak Vergi
Usul Kanunu uyar›nca belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmak
suretiyle uygulan›r. Bu flekilde hesaplanan dilim tutarlar›n›n yüzde 5’ ini
aflmayan kesirler dikkate al›nmaz...." denilmektedir.

5083 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk›nda
Kanunun(3) 1. maddesinde ise "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para bir-
imi Yeni Türk Liras›d›r. Yeni Türk Liras›n›n alt birimi Yeni Kurufltur. Bir
Yeni Türk Liras› (YTL) yüz Yeni Kurufla (YKr) eflittir." hükmü ile ayn›
Kanunun 2. maddesinde, "Türk Liras› de¤erler Yeni Türk Liras›na
dönüfltürülürken, bir milyon Türk Liras› (1.000.000 TL) eflittir bir Yeni
Türk Liras› (1 YTL) de¤iflim oran› esas al›n›r." hükmü yer almaktad›r. 

Bakanl›¤›m›zca 2007 y›l› için yeniden de¤erleme oran› % 7,2 (yedi
virgül iki) olarak tespit edilmifl ve 377 S›ra No’lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i(4) ile ilan edilmifltir.

Buna göre, 1/1/2008 tarihinden itibaren Veraset ve ‹ntikal Vergisi
Kanununun 4. maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna
tutarlar›;

- Evlatl›klar dahil, füru¤ ve eflten her birine isabet eden miras
hisselerinde 96.075 YTL (füru¤ bulunmamas› halinde efle isabet eden
miras hissesinde 192.265 YTL),

- ‹vazs›z suretle meydana gelen intikallerde 2.216 YTL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yar›flma ve çekilifllerde kazan›lan
ikramiyelerde 2.216 YTL

olarak dikkate al›nacakt›r.

Öte yandan, Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanununun 16. maddesinde
yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlar› 1/1/2008 tarihinden geçerli
olmak üzere yukar›da belirtilen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmak
suretiyle tespit edilmifltir. Bu nedenle, 1/1/2008 tarihinden itibaren
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veraset yolu ile veya ivazs›z surette meydana gelen intikallerde veraset ve
intikal vergisi afla¤›daki tarifeye göre hesaplanacakt›r.

Veraset yoluyla ‹vazs›z

intikallerde intikallerde

Matrah vergi oran› (%) vergi oran› (%)

‹lk 150.000 YTL için 1 10

Sonra gelen 320.000 YTL için 3 15

Sonra gelen 680.000 YTL için 5 20

Sonra gelen 1.380.000 YTL için 7 25

Matrah›n 2.530.000 YTL’yi 

aflan bölümü için 10 30

Tebli¤ olunur.

_________________________________________________

(1) 15/6/1959 tarihli ve 10231 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(2) 10/1/1961tarihli ve 10703 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(3) 31/1/2004 tarihli ve 25363 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(4) 17/11/2007 tarihli ve 26703 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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TEBL‹⁄
Maliye Bakanl›¤›ndan:

DAMGA VERG‹S‹ KANUNU GENEL TEBL‹⁄‹
(SER‹ NO: 50)

488 say›l› Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30. maddesinin
5281 say›l› Kanunun(2) 6. maddesiyle de¤iflik birinci f›kras›nda, "...Her
takvim y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere önceki y›lda uygulanan maktu
vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlar›n› belirleyen
hadler dahil) o y›l için tespit ve ilan olunan yeniden de¤erleme oran›nda
art›r›l›r. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlar›n›n 10 Yeni Kurufla kadar-
ki kesirleri dikkate al›nmaz." denilmifl, 14. maddesinin 5281 say›l›
Kanunun 43/2. maddesiyle de¤iflik birinci f›kras›nda ise, "Ka¤›tlar›n
Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) say›l› tabloda yaz›l› nispet veya miktar-
larda al›n›r. fiu kadar ki her bir ka¤›t için hesaplanacak vergi tutar› (1)
say›l› tabloda yer alan s›n›rlamalar sakl› kalmak üzere 800 bin Yeni Türk
liras›n› aflamaz. Bir önceki y›lda uygulanan bu azami tutar, her takvim
y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere, o y›l için tespit ve ilan olunan yeniden
de¤erleme oran›nda art›r›l›r." hükmü yer alm›flt›r. 

Bakanl›¤›m›zca 2007 y›l› için yeniden de¤erleme oran› % 7,2 (yedi
virgül iki) olarak tespit edilmifl ve 377 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i(3) ile ilan edilmifl bulunmaktad›r. 

Buna göre, 488 say›l› Kanunun mükerrer 30. maddesinin birinci
f›kras› hükmü gere¤ince, Kanuna ekli (1) say›l› tabloda yer alan ve 47 Seri
No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebli¤i(4) ile tespit edilen maktu
vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlar›n› belirleyen
hadler dahil), yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lm›fl ve 1/1/2008 tarihin-
den itibaren uygulanacak miktarlar› Tebli¤ ekindeki (1) say›l› tabloda gös-
terilmifltir.

Di¤er taraftan, an›lan Kanunun 14. maddesinin birinci f›kras›nda yer
alan her bir ka¤›ttan al›nacak damga vergisine iliflkin üst s›n›r yeniden
de¤erleme oran›nda art›r›lm›fl ve 1/1/2008 tarihinden itibaren
1.015.093,00 Yeni Türk Liras› olmufltur.

Tebli¤ olunur.
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(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Ka¤›tlar

I. Akitlerle ilgili ka¤›tlar
A.Belli paray› ihtiva eden ka¤›tlar:

1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 7,5)

2.Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli üzerinden) (Binde 1,5)

3.Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 7,5)

4.Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 7,5)

5.Fesihnameler (Belli paray› ihtiva eden bir ka¤›da 

taalluk edenler dahil) (Binde 1,5) 

6.(Ek: 5615/15 md.) (Yürürlük: 4.4.2007) 

‹kinci el araç sat›fl sözleflmeleri (Binde 1,5) 

B.Belli paray› ihtiva etmeyen ka¤›tlar:

1.Tahkimnameler (22,70 YTL)

2.Sulhnameler (22,70 YTL)

3.Turizm iflletmeleri ile seyahat acentelerinin 

aralar›nda düzenledikleri kontenjan sözleflmeleri

(Belli paray› ihtiva edenler dahil) (126,80 YTL)

II. Kararlar ve mazbatalar
1.Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

olmayarak Dan›fltaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararlar›:

a) Belli paray› ihtiva edenler (Binde 7,5)

b) Belli paray› ihtiva etmeyenler (22,70 YTL)

2.‹hale kanunlar›na tabi olan veya olmayan daire ve

kurumlar›n yetkili organlar›nca verilen her türlü ihale kararlar›

(Maliye Bakanl›¤›n›n veya Say›fltay›n vizesine tabi ihale 

kararlar›n›n vize edilmemesi durumunda bu karara iliflkin

vergi red ve iade olunur.) (Binde 4,5)

III.Ticari ifllemlerde kullan›lan ka¤›tlar
1.Ticari ve mütedavil senetler:

a)Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise) (8,10 YTL)

ab) Rehin senedi (Varant) (4,90 YTL)

ac) ‹yda senedi (1,00 YTL)
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ad) Tafl›ma senedi (0,50 YTL)

b)Konflimentolar (4,90 YTL)

c)Deniz ödüncü senedi (Binde 7,5)

d)‹potekli borç senedi, irat senedi (Binde 7,5)

2.Ticari belgeler:

a) Menfle ve Mahreç flahadetnameleri (8,10 YTL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve iflletme hesab› özetleri:

ba) Bilançolar (17,50 YTL)

bb) Gelir tablolar› (8,60 YTL)

bc) ‹flletme hesab› özetleri (8,60 YTL)

c)Barnameler (1,00 YTL)

d) Tasdikli manifesto nüshalar› (3,60 YTL)

e) Ordinolar (0,50 YTL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formlar› (3,60 YTL)

IV. Makbuzlar ve di¤er ka¤›tlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler taraf›ndan yap›lan mal ve hizmet

al›mlar›na iliflkin ödemeler (avans olarak yap›lanlar dahil) 

nedeniyle, kifliler taraf›ndan resmi dairelere verilen ve 

belli paray› ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu 

ödemelerin resmi daireler nam ve hesab›na, kifliler ad›na

aç›lm›fl veya aç›lacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden ka¤›tlar (Binde 7,5)

b) Maafl, ücret, gündelik, huzur hakk›, aidat, ihtisas zamm›, 

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harc›rah, tazminat ve 

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karfl›l›¤› al›nan 

paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar›n nakden 

ödenmeyerek kifliler ad›na aç›lm›fl veya aç›lacak cari 

hesaplara nakledildi¤i veya emir ve havalelerine tediye 

olundu¤u takdirde nakli veya tediyeyi temin eden ka¤›tlar(Binde 6)

c) Ödünç al›nan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler (Binde 6)

d) ‹cra dairelerince resmi daireler nam›na flah›slara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshas›
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vergiye tabidir):

a) Yabanc› memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen

liste beyannamelerde yaz›l› her gönderi maddesi için (0,50 YTL)

b) Vergi beyannameleri:

ba) Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri (22,70 YTL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (30,30 YTL)

bc) Katma de¤er vergisi beyannameleri (15,10 YTL)

bd) Muhtasar beyannameler (15,10 YTL)

be) Di¤er vergi beyannameleri (damga vergisi

beyannameleri hariç) (15,10 YTL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (30,30 YTL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (11,20 YTL)

e) Sosyal güvenlik kurumlar›na verilen sigorta

prim bildirgeleri (11,20 YTL)

3. Tabloda yaz›l› ka¤›tlardan asl› 1,00 Yeni Türk Liras›ndan

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanlar›n resmi dairelere

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,50 YTL)

__________________________________________________

1  11/7/1964 tarihli ve 11751 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

2  31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

3  17/11/2007 tarihli ve 26703 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

4  20/12/2006 tarihli ve 26382 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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Maliye Bakanl›¤›ndan:

EMLAK VERG‹S‹ KANUNU GENEL TEBL‹⁄‹
(SER‹ NO: 52)

213 say›l› Vergi Usul Kanununun(1) mükerrer 49. maddesinin (b)
f›kras›nda, takdir komisyonlar›n›n arsalara ve araziye ait asgari ölçüde
metrekare birim de¤er tespitini dört y›lda bir takdir edecekleri hükme
ba¤lanm›flt›r. Bu hüküm uyar›nca arsa ve arazi takdirleri son olarak
2005 y›l›nda yap›lm›fl bulunmaktad›r.

1319 say›l› Emlak Vergisi Kanununun(2) 9/b ve 19/b maddelerinde,
bina ve arazi vergisi mükellefiyetinin, dört y›lda bir yap›lan takdir ifllem-
lerinde takdir iflleminin yap›ld›¤› tarihi takip eden bütçe y›l›ndan itibaren
bafllayaca¤› hüküm alt›na al›nm›fl oldu¤undan 2005 y›l›nda yap›lan
asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim de¤erlerine iliflkin bina, arsa
ve arazi vergisi mükellefiyeti 2006 y›l›ndan itibaren bafllamaktad›r.

Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesinin ikinci f›kras›nda, vergi
de¤erinin, mükellefiyetin bafllang›ç y›l›n› takip eden y›ldan itibaren her
y›l, bir önceki y›la ait vergi de¤erinin Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyar›nca ayn› y›l için tespit edilen yeniden de¤erleme oran›n›n yar›s› nis-
petinde art›r›lmas› suretiyle bulunaca¤› belirtilmifltir. Ayn› maddenin
üçüncü f›kras›nda da, 33. maddede yer alan vergi de¤erini tadil eden
sebeplerle (8 numaral› f›kra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde,
Vergi Usul Kanununun mükerrer 49. maddesinin (b) f›kras›na göre takdir
komisyonlar›nca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim de¤erlerinin,
takdir iflleminin yap›ld›¤› y›l› takip eden ikinci y›l›n bafl›ndan bafllamak
suretiyle her y›l, bir önceki y›l birim de¤erinin Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre ayn› y›l için tespit edilen yeniden de¤erleme oran›n›n
yar›s› nispetinde art›r›lmas› suretiyle dikkate al›naca¤› hükme
ba¤lanm›flt›r.

Bakanl›¤›m›zca, 2007 y›l›na ait tespit edilen yeniden de¤erleme oran›,
377 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i(3) ile % 7,2 (yedi virgül
iki) olarak tespit ve ilan edilmifl bulunmaktad›r.

Buna göre, mükelleflerin 2008 y›l›na ait bina, arsa ve arazi vergi
de¤erleri; 2007 y›l› vergi de¤erlerinin, 2007 y›l›na iliflkin tespit edilen %
7,2’lik yeniden de¤erleme oran›n›n yar›s› olan % 3,6 (üç virgül alt›) nis-
petinde art›r›lmas› suretiyle bulunacak tutarlar olacakt›r.

Di¤er taraftan, mükellefiyetleri 2008 y›l›nda bafllayan mükelleflerin,
bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyat›na esas al›nacak vergi de¤erleri; takdir
komisyonlar›nca arsa veya arazi için 2005 y›l›nda takdir edilen asgari
ölçüde metrekare birim de¤erlerinin 2006 y›l›na ait yeniden de¤erleme
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oran›n›n(4) yar›s› (% 3,9) nispetinde art›r›larak belirlenen 2007 y›l›
de¤erinin % 3,6  nispetinde art›r›lmas› suretiyle bulunacak asgari ölçüde
metrekare birim de¤erleri dikkate al›narak hesaplanacakt›r.

ÖRNEK: Mükellef (A) 2007 y›l›nda Gaziantep ili, fiahinbey Belediyesi
s›n›rlar› içinde 1000 m2 büyüklü¤ünde bir arsa sat›n alm›fl ve bu arsaya
iliflkin emlak vergisi bildirimini ad› geçen Belediyeye vermifltir. Arsan›n
bulundu¤u sokak için takdir komisyonunca 2005 y›l›nda takdir edilen
asgari ölçüde arsa metrekare birim de¤eri 75 YTL’dir.

2006 y›l›na ait yeniden de¤erleme oran› % 7,8 olarak, 2007 y›l›na ait
yeniden de¤erleme oran› ise % 7,2 olarak tespit edilmifl bulundu¤una
göre, mükellefiyeti 2008 y›l›nda bafllayan mükellefin, 2007 y›l›nda sat›n
ald›¤› arsan›n 2008 y›l› arazi (arsa) vergisine esas vergi de¤eri afla¤›da
belirtildi¤i flekilde hesaplanacakt›r. 

Takdir komisyonunca takdir edilen asgari ölçüde arsa 

metrekare birim de¤eri: 75,00 YTL

2006 y›l› yeniden de¤erleme oran›n›n yar›s› (% 7,8/2 =): % 3,9

Arsan›n 2006 y›l› yeniden de¤erleme oran›n›n yar›s›

nispetinde art›r›lm›fl asgari ölçüde metrekare birim de¤eri

[75,00+(75,00x % 3,9)=]: 77,93 YTL

2007 y›l› yeniden de¤erleme oran›n›n yar›s› (%7,2/2 =): % 3,6

2008 y›l› vergi de¤erine esas asgari ölçüde arsa metrekare

birim de¤eri [77,93+(77,93x%3,6) =]: 80,74 YTL

Arsan›n 2008 y›l› vergi de¤eri (80,74x1000 =): 80.740,00 YTL

Tebli¤ olunur.

__________________________________________________

(1) 10/1/1961 tarihli ve 10703 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(2) 11/8/1970 tarihli ve 13576 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(3) 17/11/2007 tarihli ve 26703 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

(4) 28/11/2006 tarihli ve 26360 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan 363 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤inde aç›klanm›flt›r.
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Türkiye Barolar Birli¤i Baflkanl›¤›ndan:

CEZA MUHAKEMES‹ KANUNU GERE⁄‹NCE YAPILACAK HUKUK‹
YARDIMLAR ‹Ç‹N AVUKATLIK ÜCRET TAR‹FES‹

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) 5320 say›l› Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük
ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanunun 13. maddesi uyar›nca baro tara-
f›ndan müdafi, vekil ve uzlaflt›r›c› olarak tayin edilen avukatlar›n yapa-
caklar› hukuki yard›mlar için bu Ücret Tarifesi uygulan›r.

Ücret

MADDE 2 – (1) Soruflturma ve kovuflturma s›ras›nda yap›lacak hu-
kuki yard›m için bu Tarifede gösterilen ücret ödenir. 

(2) Müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukata, CMK Ücret Tarife-
sine göre makbuz karfl›l›¤› ödeme yap›l›r. Soruflturma ve kovuflturmada
ayr› ücret ödenir. Soruflturma evresinde bir kifli için bir avukata birden
fazla ve kovuflturma evresinde de bir kifli için bir avukata birden fazla üc-
ret ödenmez. Soruflturma ve kovuflturmada birden fazla kifli için, yarar-
lar› uygun oldu¤u  sürece tek müdafi veya vekil tayin edilebilir ve müda-
fi veya vekil olarak görevlendirilen  avukata en fazla on kifli ücreti ödenir.

Hukuki hizmeti sona erdiren haller

MADDE 3 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik, davan›n nakli veya baflka ne-
denlerle müdafilik veya vekillik görevi sona ererse, Tarifede yaz›l› ücret
ödenir.

(2) ‹fl sahibinin sonradan bir müdafi veya vekil seçmesi nedeniyle gö-
revi sona eren müdafi veya vekile ise Tarifede yaz›l› ücret tam olarak öde-
nir.

Davalar›n birlefltirilmesi

MADDE 4 – (1) Davalar›n birlefltirilmesi durumunda tek ücret ödenir.

Yarar çat›flmas›

MADDE 5 – (1) Birden çok kiflinin savunmas›n› üstlenen müdafi ve-
ya vekil yarar çat›flmas› nedeniyle görevinden bütünüyle çekilmek zorun-
da kal›rsa, ücreti tam olarak ödenir.

Uygulanacak ücret tarifesi

MADDE 6 – (1) Müdafilik ve vekillik ücretinin takdirinde hukuki yar-
d›m›n bitti¤i tarihte yürürlükte olan tarife esas al›n›r.
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Rücu hakk›
MADDE 7 – (1) Yarg›lama giderleri ile mahkum olan san›klardan ve-

ya suçtan zarar görenlerden, müdafie veya vekile ödenen ücreti ödeyebi-
lecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birli¤i rücu edebilir.

Yürürlük 
MADDE 8 – (1) Bu Tarife yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

1-Haz›rl›k aflamas›nda takip edilen ifller için 120,00 YTL
2-Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 180,00 YTL
3-Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 200,00 YTL
4-A¤›r Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 375,00 YTL
5-Çocuk Mahkemeleri:

a) Çocuk A¤›r Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
A¤›r Ceza Mahkemelerinde ödenen ücret ödenir
b) Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için
Asliye Ceza Mahkemelerinde ödenen ücret ödenir

6- Kanun Yollar›nda görülen davalar›n duruflmalar› için 350,00 YTL
5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesinin 8. f›kras›
yollamas›yla Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama fiek-
li Hakk›nda (5320 say›l›) Kanunun 13. maddesinin (4). bendi gere¤ince;
Uzlaflt›r›c›ya Ödenecek Ücret: 300,00 YTL
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BANKALARCA KRED‹ KARTLARINA UYGULANACA⁄I B‹LD‹R‹LEN 
EN YÜKSEK AYLIK FA‹Z ORANLARI  (*)

(YEN‹ TÜRK L‹RASI)
BANKALAR (**) YÜRÜRLÜK EN YÜKSEK AYLIK EN YÜKSEK AYLIK

TAR‹H‹ AKD‹ FA‹Z ORANI GEC‹KME FA‹Z‹ ORANI 

(NAK‹T ÇEK‹L‹fi‹ DAH‹L)

( % ) ( % ) 

AKBANK T.A.fi. 01.01.2008 4,93 5,68

ANADOLUBANK A.fi. 01.01.2008 4,93 5,68

DEN‹ZBANK A.fi. 01.01.2008 4,93 5,68

F‹NANSBANK A.fi. 01.01.2008 4,93 5,68

HSBC BANK A.fi 01.01.2008 4,93 5,68

OYAK BANK A.fi. 01.01.2008 4,93 5,68

fiEKERBANK T.A.fi. 31.12.2007 4,93 5,68

GARANT‹ BANK. A.fi. 01.01.2008 4,93 5,68

TEKST‹L BANKASI A.fi. 01.01.2008 4,93 5,68

YKB A.fi. 01.01.2008 4,93 5,68

T.‹fi BANKASI A.fi. 01.01.2008 4,93 5,67

EUROBANK TEKFEN 01.01.2008 4,93 4,93

FORTIS BANK A.fi. 31.12.2007 4,92 5,68

TEB A.fi 01.01.2008 4,92 5,67

CITIBANK A.fi. 01.01.2008 4,90 5,68

Z‹RAAT BANKASI 01.01.2008 4,80 5,50

MILLENNIUM BANK 01.01.2008 4,75 5,68

T.HALK BANKASI A.fi. 15.08.2007 4,75 5,50

VAKIFLAR BANKASI 10.02.2005 4,75 4,75

TURKISH BANK A.fi. 27.06.2005 3,75 4,88

TURKLAND BANK A.fi. 07.09.2005 2,75 3,58
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(ABD DOLARI)

BANKALAR (**) YÜRÜRLÜK EN YÜKSEK AYLIK EN YÜKSEK AYLIK

TAR‹H‹ AKD‹ FA‹Z ORANI GEC‹KME FA‹Z‹ ORANI 

(NAK‹T ÇEK‹L‹fi‹ DAH‹L)

( % ) ( % )

F‹NANSBANK A.fi. 01.01.2008 2,52 2,99

HSBC BANK A.fi 01.01.2008 2,52 2,99

TEKST‹L BANKASI Afi 02.04.2007 2,44

TURKLAND BANK AS 02.04.2007 2,44

fiEKERBANK T.A.fi. 02.04.2007 2,40

AKBANK T.A.fi. 02.07.2006 2,00 2,60

T.‹fi BANKASI A.fi. 01.01.2008 2,00 2,30

TURKISH BANK A.fi. 27.06.2005 2,00

YKB A.fi. 04.01.2007 1,90 1,90

OYAK BANK A.fi. 03.02.2006 1,90

(EURO)

BANKALAR (**) YÜRÜRLÜK EN YÜKSEK AYLIK EN YÜKSEK AYLIK

TAR‹H‹ AKD‹ FA‹Z ORANI GEC‹KME FA‹Z‹ ORANI 

(NAK‹T ÇEK‹L‹fi‹ DAH‹L)

( % ) ( % )

F‹NANSBANK A.fi. 01.01.2008 2,30 2,86

T.‹fi BANKASI A.fi. 01.01.2008 2,00 2,30

(*) "Kredi Kart› ‹fllemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlar› Hakk›nda" 2007/3 say›l› Bankam›z Tebli¤i
gere¤ince, 01.01.2008 tarihinden itibaren bankalarca kredi kart› ifllemlerinde uygulanacak ayl›k
azami akdi faiz oran›, YTL için yüzde 4.93, ABD dolar› için yüzde 2.52 ve Euro için yüzde 2.30, ayl›k
azami gecikme faiz oran› ise, YTL için yüzde 5.68, ABD dolar› için yüzde 2.99 ve Euro için yüzde
2.86'd›r.

(**) Bankalar, akdi faiz oran› en yüksek olandan en düflük olana göre s›ralanm›fl olup, akdi faiz oran›
ayn› olan bankalar ise gecikme faiz oran› yüksek olandan düflük olana göre s›ralanm›flt›r.
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YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANI 

1991 Y›l› (1992 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 54,1
1992 Y›l› (1993 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 61,5
1993 Y›l› (1994 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 58,4
1994 Y›l› (1995 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 107,6
1995 Y›l› (1996 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 99,5
1996 Y›l› (1997 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 72,8
1997 Y›l› (1998 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 80,4
1998 Y›l› (1999 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 77,8
1999 Y›l› (2000 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 52,1
2000 Y›l› (2001 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 56,0
2001 Y›l› (2002 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 53,2
2002 Y›l› (2003 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 59,0
2003 Y›l› (2004 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 28,5
2004 Y›l› (2005 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 11,2
2005 Y›l› (2006 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 9,8
2006 Y›l› (2007 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 7,8
2007 Y›l› (2008 Y›l›nda Uygulanacakt›r.) % 7,2 

GEL‹R VERG‹S‹ GENEL TEBL‹⁄‹

193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer
80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121. maddelerinde yer alan maktu had ve
tutarlar hakk›nda afla¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas› gerekli
görülmüfltür.

1.Yeniden De¤erleme Oran›nda Art›r›lan Had ve Tutarlar
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123. maddesinin 2 numaral›

f›kras›nda, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mük-
errer 121. maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar›n, her y›l bir
önceki y›la iliflkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen
yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lmak suretiyle uygulanaca¤›, bu flekilde
hesaplanan maktu had ve tutarlar›n yüzde 5’ini aflmayan kesirlerinin
dikkate al›nmayaca¤›, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had
ve tutarlar› yar›s›na kadar art›rmaya veya indirmeye yetkili oldu¤u
hükmü yer almaktad›r. Ayn› maddenin 3 numaral› f›kras›nda da 103.
maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarlar› hakk›nda da
yukar›daki hükmün uygulanaca¤› öngörülmüfltür.

Bu hüküm göz önüne al›narak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8,
31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121. maddelerinde yer
al›p, 2006 y›l›nda uygulanan had ve tutarlar›n 2006 y›l› için %7,8 (yüzde
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yedi virgül sekiz) olarak tespit edilen yeniden de¤erleme oran›nda1
artt›r›lmas› suretiyle belirlenen ve 2007 takvim y›l›nda uygulanacak olan
had ve tutarlar afla¤›daki flekilde tespit edilmifltir. 

1.1. Gayrimenkul Sermaye ‹ratlar›nda Uygulanan ‹stisna Tutar›
Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelir-

leri için uygulanan istisna tutar›, 2007 takvim y›l›nda elde edilen kira
gelirleri için 2.300 YTL olarak tespit edilmifltir.

1.2. Hizmet Erbab›na ‹flyeri veya ‹flyerinin Müfltemilat› D›fl›nda
Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sa¤lanan Menfaatlere
‹liflkin ‹stisna Tutar› 

Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesinin 8 numaral› bendinde yer
alan, iflverenlerce iflyeri veya iflyerinin müfltemilat› d›fl›nda kalan yerlerde
hizmet erbab›na yemek verilmek suretiyle sa¤lanan menfaatlere iliflkin
istisna tutar›, 2007 takvim y›l›nda uygulanmak üzere 8,80 YTL olarak
tespit edilmifltir. 

1.3. Sakatl›k ‹ndirimi Tutarlar›
Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan sakatl›k indirimi

tutarlar›, 2007 takvim y›l›nda uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar
için 570 YTL, ikinci derece sakatlar için 280 YTL, üçüncü derece sakat-
lar için 140 YTL olarak tespit edilmifltir. 

1.4. Basit Usule Tabi Olman›n Genel fiartlar›ndan Olan ‹flyeri
Kira Bedeline ‹liflkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesinin 2 numaral› bendinde yer
alan y›ll›k kira bedeli toplam›, 2007 takvim y›l›nda uygulanmak üzere
büyükflehir belediye s›n›rlar› içinde 3.700 YTL, di¤er yerlerde 2.600 YTL
olarak uygulanacakt›r. 

1.5. Basit Usule Tabi Olman›n Özel fiartlar›n› Belirleyen Hadler 
Gelir Vergisi Kanununun 48. maddesinde yer alan hadler, 2007

takvim y›l›nda uygulanmak üzere yeniden de¤erleme oran›nda
art›r›lm›flt›r.

Buna göre;
- 1 numaral› bent için 53.000 YTL ve 77.000 YTL, 
- 2 numaral› bent için 26.000 YTL, 
- 3 numaral› bent için 53.000 YTL , 
olarak uygulanacakt›r.
1.6. De¤er Art›fl› Kazançlar›na ‹liflkin ‹stisna Tutar›
Mükerrer 80. maddede yer alan de¤er art›fl› kazançlar›na iliflkin istis-

na tutar›, 2007 takvim y›l› gelirlerine uygulanmak üzere 6.400 YTL olarak
tespit edilmifltir.

1.7. Ar›zi Kazançlara ‹liflkin ‹stisna Tutar›
Gelir Vergisi Kanununun 82. maddesinde yer alan ar›zi kazançlara

iliflkin istisna tutar›, 2007 takvim y›l› gelirlerine uygulanmak üzere
15.000 YTL olarak tespit edilmifltir.



544 ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ • Cilt: 82 • Say›: 1 • Y›l 2008

1.8. Tevkifata ve ‹stisnaya Konu Olmayan Menkul ve
Gayrimenkul ermaye ‹ratlar›na ‹liflkin Beyanname Verme S›n›r›

Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde yer alan tevkifata ve istis-
naya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar›na iliflkin
beyanname verme s›n›r›, 2007 takvim y›l› gelirlerine uygulanmak üzere
900 YTL olarak tespit edilmifltir.

1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas
Al›nan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine
tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas al›nan tarife, 2007 takvim y›l›
gelirlerinin vergilendirilmesinde esas al›nmak üzere afla¤›daki flekilde
yeniden belirlenmifltir. 

7.500 YTL'ye kadar % 15

19.000 YTL'nin 7.500 YTL'si için 1.125 YTL, fazlas› % 20

43.000 YTL'nin 19.000 YTL'si için 3.425 YTL, fazlas› % 27

43.000 YTL'den fazlas›n›n 43.000 YTL'si için 9.905 YTL, fazlas›
% 35

1.10. Ücretlilerde Vergi ‹ndirimi Uygulamas›nda Esas Al›nan
Tarife

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. maddesinde yer alan
ücretlilerde vergi indirimi uygulamas›nda esas al›nan tarife 2007 takvim
y›l› harcamalar›na uygulanmak üzere afla¤›daki flekilde yeniden belirlen-
mifltir. 

3.800 Yeni Türk Liras›na kadar %8'i 

7.700 Yeni Türk Liras›n›n 3.800 Yeni Türk Liras› için %8'i, aflan
k›sm› için %6's› 

7.700 Yeni Türk Liras›ndan fazlas›n›n, 7.700 Yeni Türk Liras› için
%7'si, aflan k›sm› için %4'ü.

2. Kâr Hadleri Emsallerine Göre Düflük Olarak Tespit Edilmifl
Bulunan Emtia ‹çin Özel Hadler

Milli piyango bileti, akaryak›t, fleker ve bunlar gibi kâr hadleri
emsallerine göre düflük olarak tespit edilmifl bulunan emtia için özel
hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48. maddesi ile Maliye
Bakanl›¤›na verilmifltir. Bu yetki kullan›larak 2006 y›l› için 41 ve 43 Seri
No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile belirlenen tutarlar yeniden art›r›lm›flt›r.

Buna göre, an›lan maddelerin ticaretini yapanlar›n, 2007 takvim
y›l›nda da basit usulden yararlanabilmeleri için; al›fl, sat›fl veya has›lat-
lar›n›n 31/12/2006 tarihi itibariyle afla¤›da belirtilen hadleri aflmamas›
gerekmektedir.
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Belirtilen bu mallar›n al›m sat›m› ile u¤raflanlar hakk›nda, basit
usulün özel flartlar› bak›m›ndan yukar›daki hadler dikkate al›nmak
suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤indeki2 hesaplamalar
do¤rultusunda ifllem yap›lacakt›r.

3-Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge
Düzenleme Uygulamas› 

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir
Vergisi Genel Tebli¤i3 ile getirilen, belge vermedikleri günlük has›latlar›
için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine iliflkin uygulaman›n,
31.12.2007 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mük-
errer 257. maddenin Bakanl›¤›m›za verdi¤i yetkiye istinaden uygun
görülmüfltür.

Tebli¤ olunur.

_________________________________________________

1) 28/11/2006 tarih ve 26360 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 363 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu

Genel Tebli¤i ile aç›klanm›flt›r.

2) 2/5/1982 tarih ve 17682 say›l›  Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

3) 6/12/1998 tarih ve 23545 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

Büyükflehir Belediye S›n›rlar› Büyükflehir Belediye S›n›rlar›
Emtian›n Cinsi D›fl›nda Kalan Yerlerde ‹çinde Kalan Yerlerde

Y›ll›k Al›m Y›l›k Sat›fl Y›ll›k Al›m Y›l›k Sat›fl

Ölçüsü (YTL) Ölçüsü (YTL) Ölçüsü (YTL) Ölçüsü (YTL)

De¤erli Ka¤›t 80.000 90.000 110.000 129.000

fieker –Çay 64.000 80.000 75.000 100.000

Milli Piy. Bileti, 

Hemen Kazan, 

Süper Toto vb. 64.000 80.000 75.000 100.000

‹çki (Bira ve fiarap

Hariç) - ‹spirto–

Sigara–Tütün 64.000 80.000 75.000 100.000

Akaryak›t

(LPG hariç) 90.000 105.000 129.000 140.000
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DAMGA VERG‹S‹ ORANLARI
488 say›l› Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30. maddesinin

5281 say›l› Kanunun(2) 6. maddesiyle de¤iflik birinci f›kras›nda, "...Her
takvim y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere önceki y›lda uygulanan maktu
vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlar›n› belirleyen
hadler dahil) o y›l için tespit ve ilan olunan yeniden de¤erleme oran›nda
artt›r›l›r. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlar›n›n 10 Yeni Kurufla kadar-
ki kesirleri dikkate al›nmaz." denilmifl, 14. maddesinin 5281 say›l›
Kanunun 43/2. maddesiyle de¤iflik birinci f›kras›nda ise, "Ka¤›tlar›n
Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) say›l› tabloda yaz›l› nispet veya miktar-
larda al›n›r. fiu kadar ki her bir ka¤›t için hesaplanacak vergi tutar› (1)
say›l› tabloda yer alan s›n›rlamalar sakl› kalmak üzere 800 bin Yeni Türk
liras›n› aflamaz. Bir önceki y›lda uygulanan bu azami tutar, her takvim
y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere, o y›l için tespit ve ilan olunan yeniden
de¤erleme oran›nda art›r›l›r." hükmü yer alm›flt›r. 

Bakanl›¤›m›zca 2006 y›l› için yeniden de¤erleme oran› % 7,8 (yedi
virgül sekiz) olarak tespit edilmifl ve 363 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i (3) ile ilan edilmifl bulunmaktad›r. 

Buna göre, 488 say›l› Kanunun mükerrer 30. maddesinin birinci
f›kras› hükmü gere¤ince, Kanuna ekli (1) say›l› tabloda yer alan ve 5281
say›l› Kanunun 7. maddesi hükmüne göre tespit edilen maktu vergiler
(maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlar›n› belirleyen hadler
dahil), yeniden de¤erleme oran›nda art›r›lm›fl ve 1/1/2007 tarihinden
itibaren uygulanacak miktarlar› Tebli¤ ekindeki (1) say›l› tabloda göster-
ilmifltir.

Di¤er taraftan, an›lan Kanunun 14. maddesinin birinci f›kras›nda yer
alan her bir ka¤›ttan al›nacak damga vergisine iliflkin üst s›n›r yeniden
de¤erleme oran›nda art›r›lm›fl ve 1/1/2007 tarihinden itibaren
946.915,20 Yeni Türk Liras› olmufltur.

Tebli¤ olunur.

_________________________________________________

1) 11/7/1964 tarihli ve 11751 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

2) 31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

3) 28/11/2006 tarihli ve 26360 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Ka¤›tlar

I. Akitlerle ilgili ka¤›tlar
A. Belli paray› ihtiva eden ka¤›tlar:
1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde 7,5)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre 
kira bedeli üzerinden) (Binde 1,5)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 7,5)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 7,5)
5. Fesihnameler (Belli paray› ihtiva eden bir
ka¤›da taalluk edenler dahil) (Binde 1,5) 

B. Belli paray› ihtiva etmeyen ka¤›tlar:
1. Tahkimnameler (21,20 YTL.)
2. Sulhnameler (21,20 YTL.)
3.Turizm iflletmeleri ile seyahat acentelerinin 
aralar›nda düzenledikleri kontenjan sözleflmeleri
(Belli paray› ihtiva edenler dahil) (118,30 YTL.)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla
ilgili olmayarak Dan›fltaydan verilen mazbata, ilam
ve kararlarla hakem kararlar›:
a) Belli paray› ihtiva edenler (Binde 7,5)
b) Belli paray› ihtiva etmeyenler (21,20 YTL.)
2. ‹hale kanunlar›na tabi olan veya olmayan daire ve
kurumlar›n yetkili organlar›nca verilen her türlü ihale kararlar›
(Maliye Bakanl›¤›n›n veya Say›fltay›n vizesine tabi ihale
kararlar›n›n vize edilmemesi durumunda bu
karara iliflkin vergi red ve iade olunur.) (Binde 4,5)
III. Ticari ifllemlerde kullan›lan ka¤›tlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) (7,60 YTL.)
ab) Rehin senedi (Varant) (4,60 YTL.)
ac) ‹yda senedi (1,00 YTL.)
ad) Tafl›ma senedi (0,50 YTL.)
b) Konflimentolar (4,60 YTL.)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 7,5)
d) ‹potekli borç senedi, irat senedi (Binde 7,5)
2. Ticari belgeler:
a) Menfle ve Mahreç flahadetnameleri (7,60 YTL.)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar
ve iflletme hesab› özetleri:
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ba) Bilançolar (16,40 YTL.)
bb) Gelir tablolar› (8,10 YTL.)
bc) ‹flletme hesab› özetleri (8,10 YTL.)
c) Barnameler (1,00 YTL.)
d) Tasdikli manifesto nüshalar› (3,40 YTL.)
e) Ordinolar (0,50 YTL.)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formlar› (3,40 YTL.)
IV. Makbuzlar ve di¤er ka¤›tlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler taraf›ndan yap›lan mal ve hizmet al›mlar›na iliflkin ödemel-
er (avans olarak yap›lanlar dahil) nedeniyle, kifliler taraf›ndan resmi dairelere
verilen ve belli paray› ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin
resmi daireler nam ve hesab›na, kifliler ad›na aç›lm›fl veya aç›lacak
hesaplaranakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden
ka¤›tlar (Binde 7,5)
b) Maafl, ücret, gündelik, huzur hakk›, aidat, ihtisas zamm›, ikramiye, yemek
ve mesken bedeli, harc›rah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun
hizmet karfl›l›¤› al›nan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar›n nakden
ödenmeyerek kifliler ad›na aç›lm›fl veya aç›lacak cari hesaplara nakledildi¤i
veya emir ve havalelerine tediye olundu¤u takdirde nakli veya tediyeyi temin
eden ka¤›tlar (Binde 6)
c) Ödünç al›nan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
(Binde 6)
d) ‹cra dairelerince resmi daireler nam›na flah›slara ödenen paralar için
düzenlenen makbuzlar (Binde 6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshas› vergiye tabidir):
a) Yabanc› memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için
postanelerce gümrüklere
verilen liste beyannamelerde yaz›l› her gönderi maddesi için (0,50 YTL.)
b) Vergi beyannameleri:
ba) Y›ll›k gelir vergisi beyannameleri (21,20 YTL.)
bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri (28,30 YTL.)
bc)  Katma de¤er vergisi beyannameleri (14,10 YTL.)
bd) Muhtasar beyannameler (14,10 YTL.)
be) Di¤er vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (14,10
YTL.)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (28,30 YTL.)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (10,50 YTL.)
e) Sosyal güvenlik kurumlar›na verilen sigorta prim
bildirgeleri (10,50 YTL.)
3. Tabloda yaz›l› ka¤›tlardan asl› 1,00 Yeni Türk Liras›ndan
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanlar›n resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,50 YTL.)



Yararl› Bilgiler 549

YASAL FA‹Z ORANLARI 

01.01.2000-30.06.2002 aras› için 911 gün %60

01.07.2002-30.06.2003 aras› için 365 gün %55 

01.07.2003-31.12.2003 aras› için 184 gün %50

01.01.2004-30.06.2004 aras› için 181 gün %43

01.07.2004-01.05.2005 aras› için 300 gün %38

01.05.2005-31.12.2005 aras› için 240 gün %12

01.01.2006-31.12.2006 aras› için 365 gün %9

01.01.2007-31.12.2007 aras› için 365 gün %9

01.01.2008-31.12.2008 aras› için 366 gün %9

YARGITAY’A GÖRE K‹RA ARTIfiLARINDA 
UYGULANACAK ORANLAR 

AYLAR 2004 2005 2006 2007
OOCCAAKK  2233..6611 1144..5555 55,,4455 9,68
fifiUUBBAATT 21.49 14.70 5,04 10,08
MMAARRTT  1199..1188 1155..0033 44,,2211 1100..6633
NN‹‹SSAANN  1177..0033 1144..9966 44,,9966 1111..0011
MMAAYYIISS  1155..1166 1133..9977 44,,2277 1100,,9955
HHAAZZ‹‹RRAANN 1133..7733 1122..7788 44,,9977  10.09
TTEEMMMMUUZZ 1122..5511 1111..7722 55,,8822 99..0033      
AA⁄⁄UUSSTTOOSS 1111..6622 1100..6655 66,,4499 88,,2299
EEYYLLÜÜLL 1111..1166 99..5544 77,,0066 77,,7777
EEKK‹‹MM 1111..1166 88..1166 77,,7766                    77,,2233
KKAASSIIMM 1111..0077 66..8899 88,,6600 66..7755
AARRAALLIIKK 1111..0099 55..8899 99,,3344                    66..3311

En az 152,1

En Çok 988,65

Sa¤l›kl› en az 203,81

Sa¤l›kl› en çok 1.324,79 YTL

AVUKATLIK TOPLULUK S‹GORTASI 
PR‹M 2007 TUTARLARI:
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S›ra No OCAK 2007 ÜFE % TÜFE %
1 Bir önceki aya göre de¤iflim oran› -0,05 1

2 Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de¤iflim oran› -0,05 1
3 Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran› 9,37 9,93

4 12 Ayl›k Ortalamalara göre de¤iflim oran› 9,68 9,76

S›ra No fiUBAT 2007 ÜFE % TÜFE %

1 Bir önceki aya göre de¤iflim oran› 0,95 0,43 

2 Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de¤iflim oran› 0,89 1,44 

3 Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran› 10,13 10,16 

4 12 Ayl›k Ortalamalara göre de¤iflim oran› 10,08 9,92 

2007 ÜFE ve TÜFE ORANLARI

S›ra No MART 2007 ÜFE % TÜFE %

1 Bir önceki aya göre de¤iflim oran› 0.97 0.92 
2 Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de¤iflim oran› 1.88 2.36
3 Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran› 10.92 10.86  
4 12 Ayl›k Ortalamalara göre de¤iflim oran› 10.63 10,15

S›ra No N‹SAN 2007 ÜFE % TÜFE %

1 Bir önceki aya göre de¤iflim oran› 0,80 1,21 
2 Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de¤iflim oran› 2,69 3,60 
3 Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran› 9,68 1 0 , 7 2

4 12 Ayl›k Ortalamalara göre de¤iflim oran› 11,01 10,30 

S›ra No MAYIS 2007 ÜFE % TÜFE %

1 Bir önceki aya göre de¤iflim oran› 0,39 0,50 
2 Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de¤iflim oran› 3,09 4,12 

3 Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran› 7,14  9,23  
4 12 Ayl›k Ortalamalara göre de¤iflim oran› 10,95 10,24 

S›ra No HAZ‹RAN 2007 ÜFE % TÜFE %

1 Bir önceki aya göre de¤iflim oran› -0,11 -0,24 
2 Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de¤iflim oran› 2,98 3,87 
3 Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran› 2,89  8,60  
4 12 Ayl›k Ortalamalara göre de¤iflim oran› 10,09   10.11 
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S›ra No TEMMUZ 2007 ÜFE % TÜFE %

1 Bir önceki aya göre de¤iflim oran› 0,06 -0,73 
2 Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de¤iflim oran› 3,11 3,05 
3 Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran› 2,08  6,90  
4 12 Ayl›k Ortalamalara göre de¤iflim oran›  9.03 9,70 

S›ra No A⁄USTOS 2007 ÜFE % TÜFE %

1 Bir önceki aya göre de¤iflim oran› 0,85 0,02 
2 Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de¤iflim oran› 3,93 3,13 
3 Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran› 3,72  7,39  
4 12 Ayl›k Ortalamalara göre de¤iflim oran› 8,29 9,46 

S›ra No EYLÜL 2007 ÜFE % TÜFE %

1 Bir önceki aya göre de¤iflim oran› 1,02 1,03 
2 Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de¤iflim oran› 4,98 4,19 
3 Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran› 5,02  7,12  
4 12 Ayl›k Ortalamalara göre de¤iflim oran› 7,77 9,17 

S›ra No EK‹M 2007 ÜFE % TÜFE %

1 Bir önceki aya göre de¤iflim oran› -0,13 1,81 
2 Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de¤iflim oran› 4,84 6,08  
3 Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran› 4,41 7,70   
4 12 Ayl›k Ortalamalara göre de¤iflim oran› 7,23 8,98 

S›ra No KASIM 2007 ÜFE % TÜFE %

1 Bir önceki aya göre de¤iflim oran› 0.89 1.95
2 Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de¤iflim oran› 5.65 8.40 
3 Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran› 5.78  8.39  
4 12 Ayl›k Ortalamalara göre de¤iflim oran› 6.75   8.86 

S›ra No ARALIK 2007 ÜFE % TÜFE %

1 Bir önceki aya göre de¤iflim oran› 0.15 0.22 
2 Bir önceki y›l›n Aral›k ay›na göre de¤iflim oran› 5.94 8.39 
3 Bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iflim oran› 5.94  8,39  
4 12 Ayl›k Ortalamalara göre de¤iflim oran› 6.31   8.76 
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2007 YILI  ENFLASYON ‹STAT‹ST‹KLER‹ 
(Bir Önceki Aya Göre De¤iflim Oranlar›)

AAYYLLAARR ÜÜFFEE  %% TTÜÜFFEE  %%

OCAK -0,05 1

fiUBAT 0,95 0,43

MART 0,97 0,92
N‹SAN 0,80 1,21

MAYIS 0,39 0,50

HAZ‹RAN -0,11 -0,24
TEMMUZ 0,06 -073

A⁄USTOS 0,6 0,02

EYLÜL 0,85 1,03

EK‹M -0,13 1,81

KASIM 0.89 1.95

ARALIK 0.15 0.22

2007 YILI  ENFLASYON ‹STAT‹ST‹KLER‹  
(Bir önceki y›l›n Aral›k Ay›na Göre De¤iflim Oranlar›)

AAYYLLAARR ÜÜFFEE  %% TTÜÜFFEE  %%

OCAK -0,05 1

fiUBAT 0,89 1,44

MART 1,88 2,36

N‹SAN 2,69 3,60

MAYIS 3,09 4,12

HAZ‹RAN 2,98 3,87

TEMMUZ 3,11 3,05

A⁄USTOS 3,93 3,13

EYLÜL 4,98 4,19

EK‹M 4,84 6,08

KASIM 5.78 8.15

ARALIK 5.94 8.39

1

2
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2007 YILI  ENFLASYON ‹STAT‹ST‹KLER‹ 
(12 Ayl›k Ortalamalara Göre De¤iflim Oranlar›)

(Bu istatistikte iki y›l›n 12 ayl›k ortalamalar› baz olarak al›nmaktad›r)
(Ör.  01.01.2006-31.12.2006, 1.01.2005-31.12.2005 aras›) 4

AAYYLLAARR ÜÜFFEE  %% TTÜÜFFEE  %%

OCAK 9,68 9,76

fiUBAT 10,08 9,92

MART 10,63 10,15
N‹SAN 11,01 10,30

MAYIS 10,95 10,24

HAZ‹RAN 10,09 10.11

TEMMUZ 9.03    9.70

A⁄USTOS 8,29 9,46

EYLÜL 7,77 9,17

EK‹M 7,23 8,98

KASIM 6.75 8.86

ARALIK 6.31 8.76

2007 YILI  ENFLASYON ‹STAT‹ST‹KLER‹
(Bir Önceki Y›l›n Ayn› Ay›na Göre De¤iflim Oranlar›)

AAYYLLAARR ÜÜFFEE  %% TTÜÜFFEE  %%

OCAK 9,37 9,93

fiUBAT 10,13 10,16

MART 10,92 10,86
N‹SAN 9,68 10,72

MAYIS 7,14 9,23

HAZ‹RAN 2.89 8.60

TEMMUZ 2,08 6,90

A⁄USTOS 3,72 7,39

EYLÜL 5,02 7,12

EK‹M 4,41 7,70

KASIM 5.65 8.40

ARALIK 5.94 8.39

3
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YILLARA GÖRE
ÜFE/TÜFE Endeksinde 

Bir Önceki Y›l›n Aral›k Ay›na Göre Art›fl H›z›

TEFE ÜFE TÜFE TÜFE
2004 2005 2006 2004 2005 2006

OCAK 0,74 0,55 1.96 0,74 0,55 0,75
fiUBAT 1,29 0,57 0,97 1,29 0,57 2.22
MART 2,19 0,83 2,48 2,19 0,83 1,25
N‹SAN 2,79 1,55 4,46 2,79 1,55 2,60
MAYIS 3,18 2,49 4,53 3,18 2,49 7,36
HAZ‹RAN 3,05 2,59 4,88 3,05 2,59 11,68
TEMMUZ 3,28 2,00 12,64 3,28 2,00 5,76
A⁄USTOS 3,87 2,87 11,80 3,87 2,87 5,30
EYLÜL 4,85 3,93 11,54 4,85 3,93 6,65
EK‹M 7,18 5,79 12,04 7,18 5,79 8,01
KASIM 8,83 7,27 11,72 8,83 7,27 9,40
ARALIK 9,32 7,72 11,58 9,32 7,72 9,65

YILLARA GÖRE
ÜFE/TÜFE Endeksinde 

Bir Önceki Aya Göre Art›fl H›z›   

TEFE ÜFE TÜFE TÜFE
2004 2005 2006 2004 2005 2006

OCAK 0,74 0,55 1.96 0,74 0,55 0,75
fiUBAT 0,55 0,02 0.26 0,55 0,02 0,22
MART 0,89 0,26 0.25 0,26 0,89 0,27
N‹SAN 0,59 0,71 1.94 0,59 0,71 1,34
MAYIS 0,38 0,92 2.77 0,38 0,92 1,88
HAZ‹RAN -0,13 0,10 4.02 -013 0,10 0,34
TEMMUZ 0,22 -057 0.86 0,22 -0,57 0,85
A⁄USTOS 0,58 0,85 -0.75 0,58 0,85 -0,44
EYLÜL 0,94 1,02 -0.23 0,94 1,02 1,29
EK‹M 2,22 1,79 0.45 2,22 1,79 1,27
KASIM 1.54 1,40 -0,29 1,54 1,40 1,29
ARALIK 0,45 0,42 -0,12 0,45 0,42 0,23

AYLAR
TEFE ÜFE TÜFE

AYLAR
TEFE ÜFE TÜFE
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YILLARA GÖRE 
ÜFE/TÜFE Endeksinde 

12 Ayl›k Ortalamalara Göre Art›fl H›z›
(Ör. Y›ll›k 01.01.2006 -31.12.2006, 1.01.2005-31.12.2005 aras›)

TEFE ÜFE TÜFE TÜFE
22000044 22000055 22000066 22000044 22000055 22000066

OOCCAAKK 2233..6611 1144..5555 55,,4455 2244,,3366 88,,5500 88,,0077
fifiUUBBAATT 2211..4499 1144..7700 55,,0044 2233,,2211 88..4444 88,,0033
MMAARRTT 1199..1188 1155..0033 44,,4499 2211,,6677 88,,4400 88,,0055
NN‹‹SSAANN 1177..0033 1144..9966 44,,0099 2200,,0011 88..4422 88,,1111
MMAAYYIISS 1155..1166 1133..9977 44,,2277 1188,,1199 88,,5533 88,,2211
HHAAZZ‹‹RRAANN 1133..7733 1122..7788 44,,9977 1166,,5511 88..9955 88,,3322
TTEEMMMMUUZZ 1122..5511 1111..7722 55,,8822 1155,,1111 88,,6688 88,,6644
AA⁄⁄UUSSTTOOSS 1111..6622 1100..6655 66,,4499 1133,,9977 88,,6644 88,,8844
EEYYLLÜÜLL 1111..1166 99..5544 77,,0066 1122,,8877 88..6633 99,,0055
EEKK‹‹MM 1111..1166 88,,1166 77,,7766 1122,,0022 88,,4477 99,,2255
KKAASSIIMM 1111,,0077 66..8899 88,,6600 1111,,2299 88,,3311 99,,4444
AARRAALLIIKK 1111..0099 55..8899 99,,3344 1100,,5588 88,,1188 99,,6600

YILLARA GÖRE 
ÜFE/TÜFE Endeksinde 

Bir Önceki Y›l›n Ayn› Ay›na Göre Art›fl H›z›

TEFE ÜFE TÜFE TÜFE
2004 2005 2006 2004 2005 2006

OCAK 16,22 9,23 5,11 16,22 9,23 7,93
fiUBAT 14,28 8,69 5,26 14,28 8,69 8,15
MART 11,38 7,94 4,21 11,83 7,94 8,16
N‹SAN 10,18 8,18 4,96 10,18 8,18 8,83
MAYIS 8,88 9,70 7,66 8,88 8,70 9,86
HAZ‹RAN 8,93 8,95 12,52 8,93 8,95 10,12
TEMMUZ 9,57 7,82 14,34 9,57 7,82 11,69
A⁄USTOS 10,04 7,91 12,32 10,04 7,91 10,26
EYLÜL 9,00 7,99 11,19 9,00 7,99 10,55
EK‹M 9,86 7,52 10,94 9,86 7,52 9,98
KASIM 9,79 7,61 11,67 9,79 7,61 9,86
ARALIK 9,32 7,72 11,58 9,32 7,72 9,65

AYLAR
TEFE ÜFE TÜFE

AYLAR
TEFE ÜFE TÜFE



ÇEV‹R‹
Av. Alper Can AYKAÇ
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C‹NSEL SU‹ST‹MALE VE C‹NSEL ‹ST‹SMARA
KARfiI ÇOCUKLARIN KORUNMASINA DA‹R

AVRUPA KONSEY‹ SÖZLEfiMES‹

Lanzarote, 25.X.2007

Çeviren: Av. Alper Can AYKAÇ

BAfiLANGIÇ
Avrupa Konseyi üye devletleri ve Sözleflmeye kat›lan di¤er imzac› dev-

letler;

Avrupa Konseyi'nin hedefinin kendi üyeleri aras›nda daha büyük bir
birli¤e ulaflmak oldu¤unu düflünerek;

Her çocu¤un, küçük statüsünün gerektirdi¤i ölçüde korumaya yöne-
lik ailesi, toplum ve devlet taraf›ndan al›nan tedbirlerden yararlanma
hakk›n›n oldu¤unu düflünerek;

Yurtd›fl›nda ifllenenler dâhil, özellikle de çocuk pornografisi ve fuhu-
flu baflta olmak üzere, çocuklar›n cinsel süistimalinin ve her türlü cinsel
istismar›n›n, çocuklar›n sa¤l›¤›na ve psiko-sosyal geliflimine zarar verdi-
¤ini gözlemleyerek;

Özellikle çocuklar›n ve faillerin iletiflim ve biliflim teknolojileri içeri-
sinde kullan›m›n›n yükselmesi baflta olmak üzere, çocuklar›n cinsel su-
istimalinini ve cinsel istismar›n›n ulusal ve uluslararas› düzeyde endifle
edilecek halde büyüdü¤ünü ve çocuklar›n cinsel suistimali ve cinsel istis-
mar›n› önlemek ve bununla mücadele etmek için uluslararas› iflbirli¤inin
gerekti¤ini gözlemleyerek;

Çocuklar›n en üstün ç›kar›n›n ve esenli¤inin, tüm üye devletler ara-
s›nda paylafl›lan temel de¤er oldu¤unu ve ayr›m gözetmeksizin bunun ge-
lifltirilmesi gerekti¤ini düflünerek;

Çocuklar›n cinsel suistimalini durduracak tedbirlerin haz›rlanmas›
ça¤r›s›nda bulunan, Avrupa Konseyi'nin Devlet Baflkanlar›n›n ve Hükü-
metlerin Üçüncü Zirvesinde (16-17 May›s 2005) kabul edilen Eylem Pla-
n›n› hat›rlatarak;

Çocuklar›n ve genç yetiflkinlerin cinsel suistimali, pornografisi, fuhu-
flu ve ticareti ile ilgili Bakanlar Komitesinin R (91) 11 No.lu Tavsiyesini,



çocuklar›n cinsel suistimale karfl› korunmas›na dair Rec(2001)16 No.lu
Tavsiyesini ve ‹nsan Ticaretine Karfl› Eyleme Dair Avrupa Sözleflmesine
(ETS No. 197) ilaveten, Sanal Suçlara Dair Sözleflme (ETS No. 185), özel-
likle de bu Sözleflmenin 9. maddesini hat›rlatarak;

‹nsan Haklar›n›n ve Temel Özgürlüklerin Korunmas›na Dair Sözlefl-
meyi (1950, ETS No. 5), yenilenen Avrupa Sosyal fiart›n› (1996 ETS No.
163) ve Çocuk Haklar›n›n Kullan›m›na Dair Avrupa Sözleflmesini (1996,
ETS No. 160) göz önünde tutarak;

Ayr›ca, Çocuk Haklar›na Dair Birleflmifl Milletler Sözleflmesini, özel-
likle de bu sözleflmenin 34. maddesini, çocuklar›n sat›fl›, çocuk fuhuflu
ve çocuk pornografisine dair ‹htiyari Ek Protokolü, Uluslararas› Suç Ör-
gütlerine karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflmesini tamamlayan Kad›n ve Ço-
cuk Ticaretini Önleyen, Yasaklayan ve Cezaland›ran Ek Protokolü ve Kö-
tü Koflullardaki Çocuk ‹flçili¤ini Ortadan Kald›rmak için Acil Eyleme ve
Yasaklamaya iliflkin Uluslararas› ‹flçi Örgütü Sözleflmesini gözönünde tu-
tarak;

Çocuklar›n cinsel suistimali ve çocuk pornosu ile mücadele hakk›n-
daki Avrupa Birli¤i Konseyi Çerçeve Karar›n› (2004/68/JHA), ceza muha-
kemesinde ma¤dur mevkii hakk›ndaki Avrupa Birli¤i Konseyi Çerçeve Ka-
rar›n› (2001/220/JHA) ve insan ticaretiyle mücadele hakk›ndaki Avrupa
Birli¤i Konseyi Çerçeve Karar›n› (2002/29/JHA) göz önünde tutarak;

Çocuklar›n Malen Cinsel Suistimaline karfl› 1. Dünya Kongresi'nde
(27-31 A¤ustos 1996) kabul edilen Stockholm Bildirgesi ve Eylem Plan›,
Çocuklar›n Malen Cinsel Suistimaline karfl› 2. Dünya Kongresi'nde (17-
20 Aral›k 2001) kabul edilen Yokohama Küresel Bildirgesi, Çocuklar›n
Malen Cinsel Suistimaline karfl› 2. Dünya Kongresi'ne haz›rl›k Konferan-
s›nda (20-21 Kas›m 2001) kabul edilen Budapeflte Bildirgesi ve Eylem
Plan›, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu'nun Çözüm Karar› olan S-27/2
"Çocuklara uygun bir dünya" ve Monaco Konferans› (4-5 Nisan 2006) ile
bafllat›lan Üçüncü Zirve ile kabul edilen "Çocuklar için ve çocuklar ile bir
Avrupa inflas›" adl› üç y›ll›k program gibi bu alandaki di¤er ilgili ulusla-
raras› belge ve programlar› de¤erlendirmeye dâhil ederek;

Faili kim olursa olsun, cinsel suistimale ve cinsel istismara karfl› ço-
cuklar› korumak ve ma¤durlara destek sa¤lamaktan ibaret genel hedefe
etkili bir biçimde ulaflmaya kararl› olarak;

Çocuklar›n her türlü cinsel suistimali ve cinsel istismar› ile mücade-
le yönünden önleyici, koruyucu ve cezaî hukuka odaklanan ve ayr›nt›l›
bir izleme düzeni kuran kapsaml› bir uluslararas› belge ihtiyac›n› de¤er-
lendirmeye dâhil ederek;

Afla¤›daki hususlarda anlaflm›fllard›r: 
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I. BÖLÜM

Amaçlar, ayr›mc›l›k yasa¤› ilkesi ve tan›mlar 

1. Madde – Amaçlar 

1. Bu sözleflmenin amaçlar›:

a. çocuklar›n cinsel suistimalini ve cinsel istismar›n› engellemek ve
bunlarla mücadele etmek; 

b. cinsel suistimalden ve cinsel istismardan ma¤dur olan çocuklar›n
haklar›n› korumak; 

c. çocuklar›n cinsel suistimaline ve cinsel istismar›na karfl› ulusal ve
Uluslararas› iflbirli¤ini gelifltirmektir.

2. Sözleflme hükümlerinin taraflarca etkin ifas›n› sa¤lamak amac›y-
la, bu Sözleflmeyle ayr›nt›l› bir izleme düzeni kurulmufltur.

2. Madde – Ayr›mc›l›k yasa¤› ilkesi 

Bu sözleflme hükümlerinin Taraflarca ifas› – özellikle de ma¤dur hak-
lar›n›n korunmas› konusundaki tedbirlerin al›nmas› – s›ras›nda cinsiyet,
›rk, renk, dil, inanç, siyasî ya da di¤er görüfl, ulusal ya da toplumsal kö-
ken, ulusal az›nl›¤a ait olma, malvarl›¤›, do¤um, cinsel yönelim, sa¤l›k
durumu, engellilik ya da di¤er durumlar nedeniyle ayr›mc›l›k gözetilemez.

3. Madde – Tan›mlar 

Bu sözleflmede geçen

a. “çocuk” 18 yafl›ndan küçük bir kifli anlam›na gelir;

b. “çocuklar›n cinsel suistimali ve cinsel istismar›” bu Sözleflmenin
18 ila 23. Maddelerinde belirtilen davran›fllar› içerir;

c. “ma¤dur” cinsel suistimale veya cinsel istismara maruz kalan ço-
cuk anlam›na gelir. 

II. BÖLÜM

Önleyici Tedbirler 

4. Madde – ‹lkeler 

Taraflar›n her biri, çocuklar›n her tür cinsel suistimalini ve cinsel is-
tismar›n› önlemek ve çocuklar› korumak için gerekli yasal ya da di¤er
tedbirleri al›r.

5. Madde – Çocuklarla temas halinde çal›flan kiflilerin belirlenmesi, e¤i-
tilmesi ve bilinçlendirilmesi 

1. Taraflar›n her biri e¤itim, sa¤l›k, sosyal koruma, yarg› ve yarg›sal
icra sektörleri ile spor, kültür ve tatil etkinlikleri alanlar› içerisinde ço-
cuklarla düzenli olarak temas kuran kifliler aras›nda çocuklar›n korun-
mas› ve haklar› konusundaki bilinci artt›rmak için gerekli yasal ya da di-
¤er tedbirleri al›r.
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2. Taraflar›n her biri, 1. f›krada belirtilen kiflilerin çocuklar›n cinsel
suistimali ve cinsel istismar› konusunda, bunlar› tan›malar›n› ve 12.
maddenin 1. f›kras›nda an›lan olanak konusunda yeterli bilgiye sahip ol-
malar›n› sa¤lamak için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

3. Taraflar›n her biri, kendi iç hukukunda, çocuklarla düzenli temas
kurmay› gerektiren uygulamalar içeren mesleklere kabul edilme koflulu
olarak; bu mesleklerin adaylar›n›n, çocuklar›n cinsel suistimali ya da cin-
sel istismar› suçlar›ndan mahkûm edilmemifl olmalar› koflulunu aramak
do¤rultusunda gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

6. Madde – Çocuklara yönelik e¤itim 

Taraflar›n her biri, çocuklar›n ilk ve orta ö¤retim s›ras›nda cinsel su-
istimali ve cinsel istismar› tehlikelerine dair ve ayn› ölçüde bu tehlikeler-
den korunma yollar›na dair, kendi geliflim kapasitelerine uygun biçimde
e¤itim almalar› için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r. Ebeveynlerle
birlikte çal›flma gerektiren bu e¤itim, uygun görülürse, cinselli¤e iliflkin
bilgiler içerisinde daha genel haliyle verilir ve tehlikeli durumlara, özellik-
le de biliflim ile iletiflim teknolojilerinin dâhil oldu¤u durumlara özenle de-
¤inilir.

7. Madde – Önleyici müdahale programlar› veya tedbirleri 

Taraflar›n her biri, ifllenmekte olan suçlar›n tehlikesini de¤erlendir-
mek ve önlemek için haz›rlanm›fl etkili müdahale programlar›na veya ted-
birlerine, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlardan herhangi bi-
rini ifllemekten endifle duyan kiflilerin, uygun görülmesi halinde, kat›la-
bilmelerini sa¤lar.

8. Madde – Kamuya yönelik tedbirler 

1. Taraflar›n her biri, çocuklar›n cinsel suistimali ve cinsel istismar›
olgusuna ve al›nabilecek önleyici tedbirlere iliflkin bilgi sunmak suretiyle
kamuya yönelik bilinçlendirme çal›flmalar›n› yürütür ve ilerletir.

2. Taraflar›n her biri, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçla-
r›n iflleniflini sergileyen materyallerin da¤›t›m›n› önlemek veya yasakla-
mak için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

9. Madde – Çocuklar›n, özel sektörün, medyan›n ve sivil toplumun
kat›l›m› 

1. Taraflar›n her biri, çocuklar›n cinsel suistimali ve cinsel istismar›-
na karfl› mücadele ile ilgili devlet politikalar›n›n, programlar›n, ve di¤er
giriflimlerin gelifltirme ve uygulamalar›nda, kendi geliflim kapasitelerine
uygun biçimde, çocuklar›n da kat›l›m›n› destekler.

2. Taraflar›n her biri, çocuklar›n cinsel suistimalini ve cinsel istisma-
r›n› önlemek ve kendi içtüzükleri ve ortak tüzükleri vas›tas›yla iç hukuk
kurallar›n› yürütmek konusundaki politikalar›n incelenmesine ve uygu-
lanmas›na sivil toplum olarak özel sektörün; özellikle de biliflim ve ileti-
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flim teknolojisi sektörünün, turizm ve gezi endüstrisinin ve bankac›l›k ve
finans sektörünün kat›l›m›n› destekler.

3. Taraflar›n her biri, çocuklar›n cinsel suistimalinin ve cinsel istis-
mar›n›n tüm yönleriyle ilgili uygun bilgiyi sa¤lamas› amac›yla, bas›n öz-
gürlü¤ü ve medya ba¤›ms›zl›¤›na gerekli sayg›y› göstererek, medyay› des-
tekler.

4. Taraflar›n her biri, cinsel suistimali ve cinsel istismar› engelleme-
yi ve çocuklar› korumay› hedefleyen sivil toplumun proje ve programlar›-
n›n›n finansman›n›, gerekli görülürse fon kurulmas›n› da kapsayacak bi-
çimde destekler.

III. BÖLÜM

Uzman makamlar ve eflgüdüm organlar› 
10. Madde – Ulusal eflgüdüm ve eflçal›flma tedbirleri 

1. Taraflar›n her biri, çocuklar›n cinsel suistimalini ve cinsel istisma-
r›n› önleme, bundan korunma ve buna karfl› mücadele ile sorumlu ulu-
sal ya da yerel düzeydeki farkl› flubeler, özellikle de e¤itim sektörü, sa¤-
l›k sektörü, sosyal hizmetler ve yarg›sal ve icraî makamlar aras›ndaki efl-
güdümü sa¤lamak için gerekli tedbirleri al›r.

2. Taraflar›n her biri afla¤›daki düzenlemeleri yapmak için gerekli ya-
sal ya da di¤er tedbirleri al›r.

a. ayr› kaynaklar ve sorumluluklarla donat›lm›fl olan, çocuk haklar›-
n›n korunmas› ve ilerletilmesi ile yetkili ba¤›ms›z ulusal ya da yerel ku-
rulufllar;

b. kiflisel bilgilerin korunmas›n›n koflullar›na gerekli sayg›yla birlik-
te, çocuklar›n cinsel suistimali ve cinsel istismar› olgusunu gözlemlemek
ve de¤erlendirmek amac›n› güden, sivil toplumla eflçal›flma içinde ve ulu-
sal ya da yerel düzeyde veri toplamaya veya odak noktalar›na yönelik dü-
zenleme

3. Taraflar›n her biri, çocuklar›n cinsel suistimaline ve cinsel istisma-
r›na karfl› daha iyi mücadele ve önlem oluflturma amac›yla, yetkili devlet
makamlar› ile sivil toplum ve özel sektör aras›ndaki iflbirli¤ini destekler.

IV. BÖLÜM

Koruyucu tedbirler ve ma¤durlara destek 
11. Madde – ‹lkeler 

1. Taraflar›n her biri, ma¤durlara, ma¤durlar›n yak›n akrabalar›na ve
ma¤durlara bakmakla yükümlü kiflilere gerekli deste¤i sa¤lamak için et-
kili sosyal programlar ve birçok disipline iliflkin yap›lar kurar. 

2. Taraflar›n her biri, ma¤durun yafl›n›n belirsiz oldu¤u ve ma¤durun
çocuk olmas›na inanmak için nedenlerin var oldu¤u s›rada, ma¤durun
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yafl› belirleninceye kadar, çocuklar için öngörülen koruma ve deste¤in
sa¤lanaca¤›na dair gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

12. Madde – Cinsel suistimal ya da cinsel istismar flüphesinin ihbar› 

1. Taraflar›n her biri, bir çocu¤un cinsel suistimal ya da cinsel istis-
mar ma¤duru olmas›na inanmak için makul nedenler varsa, çocuklarla
temas halinde çal›flmakla görevli baz› meslek sahipleri taraf›ndan çocuk-
lar› korumakla sorumlu hizmetlere bu durumun bildirilmesi sonucu, bu
meslek sahiplerini ba¤layan meslekî s›rra dair iç hukuk kurallar›n›n bir
engel oluflturmayaca¤›n› sa¤lamak için gerekli yasal ya da di¤er tedbirle-
ri al›r.

2. Taraflar›n her biri, çocuklar›n cinsel suistimaline ya da istismar›-
na iliflkin flüpheleri veya bilgisi olan kiflinin bu olgular› yetkili mercilere
ihbar etmesini desteklemek için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

13. Madde – Yard›m hatlar› 

Taraflar›n her biri, gizlilik içerisinde ya da isim vermek istemeyenle-
re sayg› göstererek, arayanlara tavsiyelerde bulunmak amac›yla telefon
veya internet yard›m hatlar› gibi bilgi hizmetlerini kurmak ve destekle-
mek için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

14. Madde – Ma¤durlara yard›m 

1. Taraflar›n her biri, ma¤durlar›n fiziksel ve psiko-sosyal iyileflmesi-
ne, k›sa ve uzun dönemli olarak yard›m etmek için gerekli yasal ya da di-
¤er tedbirleri al›r. Bu f›kra uyar›nca al›nacak tedbirlerde çocu¤un görüfl-
leri, ihtiyaçlar› ve sorunlar› gözetilir.

2. Taraflar›n her biri, ma¤durlara yard›m etme amaçl› sivil toplum
kurulufllar›, di¤er ilgili kurulufllar ve sivil toplumun di¤er unsurlar› ile ifl-
birli¤i yapmak için, kendi iç hukukunca öngörülen koflullar alt›nda, ted-
birler al›r.

3. Çocu¤a bakmakla yükümlü kiflilerin ya da ebeveynlerin, çocu¤un
cinsel suistimaline ya da istismar›na kar›flmas› durumunda, 11. madde-
nin 1. f›kras› uyar›nca al›nan tedbirler flunlar› içerir:

– suç iflledi¤i iddia edilen failin uzaklaflt›r›lmas› imkân›n›;

– ma¤durun aile çevresinden uzaklaflt›r›lmas› imkân›n›. Bu uzaklafl-
t›rman›n an› ve koflullar›, çocu¤un en üstün ç›karlar› do¤rultusunda be-
lirlenir. 

4. Taraflar›n her biri, ma¤dura yak›n olan kiflilerin ola¤anüstü psiko-
lojik bak›m baflta olmak üzere terapi yard›m›ndan, uygun görülürse, ya-
rarlanabilmesi için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.
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V. BÖLÜM

Müdahale programlar› ya da tedbirleri 

15. Madde – Genel ilkeler 

1. Taraflar›n her biri, çocuklar›n cinsel do¤as›na karfl› tekrar suç ifl-
lenmesine yönelik tehlikelerin önlenmesi ve indirgenmesi amac›yla 16.
maddenin 1. ve 2. f›kralar›nda an›lan kiflilere yönelik etkili müdahale
programlar›n› ya da tedbirlerini, iç hukuku do¤rultusunda, sa¤lar ve ge-
lifltirir. Bu tür programlara ya da tedbirlere, iç hukukça belirlenen koflul-
lara uygun olarak, hapishane içinde veya d›fl›nda, yarg›lama s›ras›nda
her zaman eriflilebilir.

2. Taraflar›n her biri, özellikle sa¤l›k hizmetleri ile sosyal hizmetler ve
yarg›sal makamlar ile 16. maddenin 1. ve 2. f›kralar›nda an›lan kifliler-
den sorumlu di¤er kurumlar baflta olmak üzere, yetkili makamlar aras›n-
daki ortakl›k ya da di¤er iflbirli¤i türlerinin geliflimini, iç hukuku do¤rul-
tusunda, sa¤lar veya ilerletir.

3. Taraflar›n her biri, 16. maddenin 1. ve 2. f›kras›nda an›lan kifliler-
ce ifllenen, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlar›n olas› teker-
rür riskini ve bu suçlar›n tehlikelilik de¤erlendirmesini, uygun program
veya tedbirlerin tan›mlanmas› amac›yla, kendi iç hukuku do¤rultusunda,
gerçeklefltirir. 

4. Taraflar›n her biri, tamamlanan program ve tedbirlerin etkilili¤inin
de¤erlendirmesini, kendi iç hukuku do¤rultusunda gerçeklefltirir.

16. Madde – Müdahale programlar›n›n ve tedbirlerinin uygulanaca¤›
kifliler 

1. Taraflar›n her biri, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlar-
dan herhangi birisini konu edinen cezaî yarg›lamaya tabi olan kiflilerin,
adil ve tarafs›z yarg›laman›n gereklerine ve savunmaya dair haklara ay-
k›r› ve zarar verici olmamak ve özellikle masumiyet karinesi ilkesini dü-
zenleyen kurallara gerekli sayg›y› göstermek kayd›yla, 15. maddenin 1.
f›kras›nda an›lan program veya tedbirlere eriflmesini, kendi iç hukuku
do¤rultusunda, sa¤lar.

2. Taraflar›n her biri, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlar-
dan herhangi birisinden mahkûm olan kiflilerin, 15. maddenin 1. f›kra-
s›nda an›lan program veya tedbirlere eriflmesini, kendi iç hukuku do¤rul-
tusunda, sa¤lar.

3. Taraflar›n her biri, cezaî sorumluluk yafl›n›n alt›nda olanlar da dâ-
hil olmak üzere cinsel suç iflleyen çocuklar›n geliflimsel ihtiyaçlar›n› kar-
fl›lamak amac›yla, cinsel davran›fl sorunlar›na yönelik olarak müdahale
programlar›n›n ve tedbirlerinin gelifltirilmesini ya da uyarlanmas›n›, ken-
di iç hukuku do¤rultusunda, sa¤lar.
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17. Madde – Bilgi ve muvafakat 

1. Taraflar›n her biri, 16. maddede belirtilen kifliler aras›ndan müda-
hale programlar›na ya da tedbirlerine kat›lmalar› önerilen kiflilerin, öneri
nedenleri hakk›nda tam olarak bilgilendirilmelerini ve olgulara dair tam
olarak bilgilenmifl bir biçimde program ya da tedbire muvafakat etmeleri-
ni, kendi iç hukuku do¤rultusunda, sa¤lar.

2. Taraflar›n her biri, müdahale programlar›na ya da tedbirlerine ka-
t›lmalar› önerilen kiflilerin, bunlar› reddedebilece¤ini ve kiflilerin mahkûm
olmas› durumunda bu reddin do¤abilecek olas› sonuçlar› hakk›nda bi-
linçlendirilmesini, kendi iç hukuku do¤rultusunda, sa¤lar.

VI. BÖLÜM

Maddi Ceza Hukuku 

18. Madde – Cinsel ‹stismar 

1. Taraflar›n her biri, afla¤›daki kas›tl› davran›fllar› suç olarak tan›ya-
ca¤›n› temin etmek için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

a. iç hukuk hükümlerine göre cinsel etkinlikler için yasal yafla ulafl-
mam›fl çocukla yap›lan cinsel etkinlikler;   

b. flu durumlarda çocukla yap›lan cinsel etkinlikler: 

– bask›, zorlama ve tehdit kullan›m›;

– aile içindekiler de dâhil olmak üzere, çocuk üzerindeki otorite, nü-
fuz ve tan›nan güven konumun kullan›larak istismar›n gerçeklefltirilme-
si; ya da

– akli veya fiziki engellilik ya da ba¤›ml›l›k durumu baflta olmak üze-
re çocu¤un savunmas›z durumundan yararlanarak istismar›n gerçeklefl-
tirilmesi.

2. Yukar›daki 1. f›kra uyar›nca, Taraflar›n her biri, çocukla cinsel et-
kinliklere giriflme ba¤lam›nda hangi yafl s›n›r›n›n alt›ndakiler için yasak
konaca¤›na karar verir.

3. 18. Maddenin hükümleri, küçüklerin aras›ndaki karfl›l›kl› r›za ile
geliflen cinsel etkinliklere uygulanmaz.

19. Madde – Çocuk fuhuflu ile ilgili suçlar 

1. Taraflar›n her biri, afla¤›daki kas›tl› davran›fllar› suç olarak tan›ya-
ca¤›n› temin etmek için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

a. çocu¤un fuhufla itilmesi ya da çocu¤un fuhufla kat›lmas›na neden
olmak; 

b. çocu¤a zorla fuhufl yapt›rmak ya da bundan yarar sa¤lamak veya
bu amaçlarla çocu¤u baflka bir flekilde suistimal etmek; 

c. çocuk fuhufluna kat›lmak.
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2. Mevcut maddede an›lan “çocuk fuhuflu” ödeme, taahhüt ya da kar-
fl›l›¤›n çocu¤a ya da üçüncü bir kifliye yap›lmas›na bak›lmaks›z›n; para
veya baflka bir biçimde bedel ya da karfl›l›k verilerek ya da ödeme taah-
hüdü yap›larak çocu¤un cinsel etkinlikler için kullan›lmas› olgusu anla-
m›na gelir.

20. Madde – Çocuk pornosu ile ilgili suçlar 

1. Taraflar›n her biri, haks›z biçimde kalk›fl›lan afla¤›daki kas›tl› dav-
ran›fllar› suç olarak tan›yaca¤›n› temin etmek için gerekli yasal ya da di-
¤er tedbirleri al›r:

a. çocuk pornografisi üretmek; 

b. çocuk pornosunu ulafl›labilir k›lmak ya da arz etmek;

c. çocuk pornografisini da¤›tmak ya da iletmek;  

d. kendisi ya da bir baflkas› için çocuk pornografisi tedarik etmek;  

e. çocuk pornosu bulundurmak;  

f. biliflim ve iletiflim teknolojileri yoluyla çocuk pornosuna bilerek eri-
flim sa¤lamak.

2. Bu maddede an›lan “çocuk pornografisi” terimi, bir çocu¤un ger-
çekte ya da taklit eseri aç›kça cinsel davran›fllarda bulunmas›n› görsel
olarak yans›tan herhangi bir materyal ya da çocu¤un cinsel organlar›n›
öncelikli olarak cinsel amaçlarla yans›tan resim, anlam›na gelir.

3. Taraflar›n her biri, afla¤›daki pornografik materyallerin üretimi ve
bulundurulmas› konusunda 1. f›kran›n a ve e bentlerini k›smen ya da ta-
mamen uygulamama hakk›n› sakl› tutabilir:

– içeri¤inde çocuk bulundurmayan gerçekçi resimler ya da taklit su-
numlar› bar›nd›ran materyaller;  

– bu resimlerin, kendi r›zalar› do¤rultusunda ve kendi özel kullan›m-
lar› amac›yla kendileri taraf›ndan üretildi¤i ve bulunduruldu¤u durum-
larda, 18. maddenin 2. f›kras› uyar›nca belirlenen yafla varm›fl çocuklar›
içeren materyaller.

4. Taraflar›n her biri 1. f›kran›n f bendini uygulamama hakk›n› sakl›
tutabilir.

21. Madde – Çocu¤un pornografik eserlere kat›l›m› ile ilgili suçlar 

1. Taraflar›n her biri, afla¤›daki kas›tl› davran›fllar› suç olarak tan›ya-
ca¤›n› temin etmek için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r:

a. çocu¤un pornografik eserlere itilmesi veya çocu¤un bu eserlere ka-
t›l›m›na neden olmak; 

b. çocu¤u pornografik eserlere kat›lmaya zorlamak ya da bundan ya-
rar sa¤lamak veya bu amaçlarla çocu¤u baflka bir flekilde suistimal et-
mek;  

c. çocuklar›n yer ald›¤› bir pornografik eserlere bilerek kat›lmak. 
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2. Taraflardan her biri, 1. f›kran›n a ve b bentlerine uygun biçimde
çocuklar›n itildi¤i ya da zorland›¤› durumlarda, c bendinin uygulanmas›-
n› s›n›rlama hakk›n› sakl› tutabilir.

22. Madde – Çocuklar›n yozlaflt›r›lmas› 

Taraflar›n her biri, 18. maddenin 2. f›kras› uyar›nca düzenlenen ya-
fla varmam›fl çocu¤un, kat›lmam›fl olsa bile, cinsel etkinliklere ya da cin-
sel suistimale tan›kl›k etmesine cinsel amaçlarla kasten neden olmay›
suç olarak tan›mak için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

23. Madde – Cinsel amaçlarla çocuklar› tahrik 

Taraflar›n her biri, 18. maddenin 1. f›kras›n›n a bendi ya da 20. mad-
denin 1. f›kras›n›n a bendi do¤rultusunda düzenlenen suçlardan birinin
çocu¤a karfl› ifllenmesi amac›yla, 18. maddenin 2. f›kras› ile belirlenen
yafla varmam›fl bir çocukla buluflmaya yönelik biliflim ve iletiflim tekno-
lojileri yoluyla bir yetiflkin taraf›ndan gerçeklefltirilen kas›tl› teklifin – bu
teklifin devam›nda böyle bir buluflmaya do¤ru somut eylemlerin varl›¤›
halinde – suç olarak tan›nmas› için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri
al›r.

24. Madde– Yard›m ya da teflvik ve teflebbüs 

1.Taraflar›n her biri, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlar-
dan birisinin ifllenmesine kasten yard›mda ya da teflvikte bulunmay› suç
olarak tan›mak için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

2. Taraflar›n her biri, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlar-
dan birisinin ifllenmesine kasten teflebbüsü suç olarak tan›mak için ge-
rekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

3. Taraflar›n her biri, 20. maddenin 1. f›kras›n›n b, d, e, ve f bentle-
ri, 21. maddenin 1. f›kras›n›n c bendi, 22. ve 23. maddeleri do¤rultusun-
da düzenlenen suçlar›n bir k›sm›na ya da tamam›na, bu maddenin 2. f›k-
ras›n›n uygulanmamas› hakk›n› sakl› tutabilir.

25. Madde – Yarg› hakk› 

1. Taraflar›n her biri, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlar-
dan biri 

a. kendi topraklar›nda; veya 

b. kendi bayra¤›n› tafl›yan bir gemide; ya da   

c. kendi yasalar› uyar›nca kay›tl› uçakta; veya  

d. kendi vatandafllar›ndan biri taraf›ndan; ya da   

e. kendi topraklar›nda mutaden ikamet eden bir kifli taraf›ndan;

ifllendi¤i zaman, bu suçlar üzerindeki yarg› hakk›n› kurmak için ge-
rekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

2. Taraflar›n her biri, kendi vatandafl›na ya da mutaden kendi top-
raklar›nda ikamet eden kifliye karfl› bu sözleflme do¤rultusunda düzenle-
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nen suçlardan birinin ifllenmesi durumunda, bu suçlar üzerindeki yarg›
hakk›n› kurmak amac›yla gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri almaya gay-
ret eder.

3. Taraflar›n her biri, imza an›nda veya onay, kabul ya da uygun bul-
ma belgesinin tevdii s›ras›nda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterli¤i'ne gön-
derilecek bildirge yoluyla, bu maddenin 1. f›kras›n›n e bendi ile belirlenen
yarg› hakk› kurallar›n›n belli koflullarda ya da özel olaylarda uygulama ya
da uygulamama hakk›n› sakl› tutaca¤›n› bildirebilir. 

4. Bu sözleflmenin 18., 19. maddeleri, 20. maddesinin 1. f›kras›n›n a
bendi ve 21. maddesinin 1. f›kras›n›n a ve b bentleri do¤rultusunda dü-
zenlenen suçlar›n kovuflturulmas› konusunda, Taraflar›n her biri, 1. f›k-
ran›n d bendinden do¤an yarg› hakk›n›n, suçun ifllendi¤i yerde cezalan-
d›r›laca¤› ile ilgili koflulun uygulanmas›n› engellememesi için gerekli ya-
sal ya da di¤er tedbirleri al›r.

5. Taraflar›n her biri, imza an›nda veya onay, kabul ya da uygun bul-
ma belgesinin tevdii s›ras›nda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterli¤i'ne gön-
derilecek bildirge yoluyla, kendi vatandafl›n›n kendi topra¤›nda mutaden
ikamet etti¤i durumlarda, 18. maddenin 1. f›kras›n›n b bendinin ikinci ve
üçüncü çentikleri do¤rultusunda düzenlenen suçlarla ilgili olarak, bu
maddenin 4. f›kras›n›n uygulanmas›n› s›n›rlama hakk›n› sakl› tutaca¤›n›
bildirebilir.

6. Bu sözleflmenin 18., 19. maddeleri, 20. maddesinin 1. f›kras›n›n a
bendi ve 21. maddesi do¤rultusunda düzenlenen suçlar›n kovuflturulma-
s› konusunda, Taraflar›n her biri, 1. f›kran›n d ve e bendinden do¤an yar-
g› hakk›n›n, ancak suçun ifllendi¤i yerdeki devletin ya da ma¤durun ih-
bar› ile kovuflturmaya bafllanabilece¤i ile ilgili koflulun uygulanmas›n›
engellememesi için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

7. Taraflar›n her biri, san›¤›n kendi topraklar›nda bulunmas› duru-
munda, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlar üzerindeki yarg›
hakk›n› oluflturmak için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r ve yaln›z-
ca vatandafll›k nedenine dayanarak baflka bir Tarafa iade etmez.

8. Bu sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçun iddias› üzerinde,
birden fazla Taraf›n yarg› hakk›n› haiz oldu¤unu savunmas› halinde, uy-
gun görülürse müdahil Taraflar, kovuflturma için en uygun yarg› hakk›-
n›n hangisi oldu¤unu istiflare ederler.

9. Uluslararas› hukukun genel normlar›na halel getirmeksizin, bu
Sözleflme, Taraf›n kendi iç hukuku do¤rultusunda uygulad›¤› ceza-
î yarg› hakk›n› geçersiz k›lmaz.

26. Madde – Kurumsal sorumluluk 

1. Taraflar›n her biri, tüzel kiflinin ç›kar›na yönelik, bu tüzel kiflinin
afla¤›da say›l› üst düzey konumlar›nda yer alan ve hem bireysel olarak
hem de bu tüzel kiflinin bir organ›n›n parças› olarak hareket eden gerçek
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bir kifli taraf›ndan ifllenen, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen bir
suçtan tüzel kiflinin sorumlu tutulabilmesini sa¤lamak için gerekli yasal
ya da di¤er tedbirleri al›r:

a. tüzel kifliyi temsil yetkisi;  

b. tüzel kifli ad›na kararlar alabilen makam;  

c. tüzel kifli içerisinde denetleme yapan makam. 

2. 1. f›kra içerisinde öngörülen durumlardan ayr› olarak, 1. f›krada
belirtilen gerçek kifli eliyle yürütülen yönetim ya da denetimdeki eksili¤in,
ilgili makam alt›nda hareket eden baflka bir gerçek kifli taraf›ndan bu
Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlar›n bu tüzel kifli ç›kar›na ifllen-
mesine olanak tan›m›fl olmas› durumunda da, tüzel kiflinin sorumlu tu-
tulabilmesini sa¤lamak için Taraflar›n her biri gerekli yasal ya da di¤er
tedbirleri al›r.

3. Taraf›n yasal ilkelerine ba¤l› kalarak, tüzel kiflinin sorumlulu¤u
cezaî, medenî ya da idarî nitelikte olabilir.

4. Bu sorumluluk türü, suç iflleyen gerçek kiflilerin ceza-
î sorumlulu¤una halel getirmez.

27. Madde – Yapt›r›mlar ve tedbirler 

1. Taraflar›n her biri, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçla-
r›n, ciddiyetlerine göre etkili, orant›l› ve cayd›r›c› yapt›r›mlar ile cezalan-
d›r›labilir olmas›n› sa¤lamak için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.
Bu yapt›r›mlar, s›n›r d›fl› edilmeye yol açabilen özgürlükten yoksunluk
cezas›n›n dâhil oldu¤u cezalar› içerir.

2. Taraflar›n her biri, 26. madde do¤rultusunda sorumlu tutulan tü-
zel kiflinin, cezaî ve cezaî olmayan parasal ödeme yükümlülüklerini içe-
ren ve afla¤›da say›l› tedbirleri de içerebilecek etkili, orant›l› ve cayd›r›c›
yapt›r›mlara tabi olmas›n› sa¤lamak için gerekli yasal ya da di¤er tedbir-
leri al›r:

a. kamusal menfaatlerden ve yard›mlardan yoksunluk;  

b. ticari faaliyetlerden geçici ya da kal›c› men;  

c. yarg›sal denetim alt›na girme;  

d. yarg›sal tasfiye karar›;

3. Taraflar›n her biri afla¤›dakileri gerçeklefltirmek için gerekli yasal
ya da di¤er tedbirleri al›r:

a. el koyma ve müsadere amac›yla afla¤›dakileri almak:

– bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlar›n ifllenmesinde kul-
lan›lan ya da yard›m› dokunan mallar, belgeler ve di¤er araçlar; 

– bu suçlardan elde edilen kazanç ya da bu kazanc›n bedeli

b. bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlardan birisini ifllen-
mesinde kullan›lan tesisi, iyiniyetli üçüncü taraflar›n haklar›na halel ge-
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tirmeksizin, geçici ya da kal›c› olarak kapatmak; veya suçun ifllenmesine
olanak sa¤layan, çocuklarla temas halindeki mesleki ya da gönüllü etkin-
liklerin failce uygulanmas›n› geçici ya da kal›c› olarak reddetmek.

4. Taraflar›n her biri, ebeveyn haklar›n›n geri al›nmas› ya da mah-
kûmlar›n gözetimi veya denetimi gibi faile yönelik di¤er tedbirleri alabilir.

5. Taraflar›n her biri, bu madde do¤rultusunda müsadere edilen ka-
zanç ve mallar›n, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlardan
ma¤dur olanlara yönelik yard›m edici ya da önleyici programlar›n finans-
man› için kurulan fona aktar›lmas›n› öngörebilir.

28. Madde – A¤›rlat›c› Nedenler 

Taraflar›n her biri, afla¤›daki hallerin, suçun kurucu unsurunu olufl-
turmad›¤› sürece, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlara ba¤l›
yapt›r›mlar›n belirlenmesi aflamas›nda ilgili iç hukuk hükümleri ile
uyumluluk içerisinde a¤›rlat›c› neden olarak de¤erlendirilebilmesi için ge-
rekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r:

a. suçun ma¤durun fiziksel ya da ruhsal sa¤l›¤›na zarar vermesi;  

b. suçun eziyet ya da ciddi fliddet ile art arda veya birlikte gerçeklefl-
tirilmesi;  

c. suçun kendisini savunamayacak bir ma¤dura karfl› ifllenmesi;  

d. suçun ailenin bir üyesi ya da çocukla birlikte yaflayan bir kifli ta-
raf›ndan ifllenmesi veya kiflinin üzerinde nüfuz sahibi bir kimse taraf›n-
dan istismar›;  

e. suçun birlikte hareket eden birden fazla kifli taraf›ndan ifllenmesi;  

f. suçun, suç örgütü içerisinde ifllenmesi;  

g. failin ayn› tür suçlardan daha önce mahkûm edilmesi.

29. Madde – Önceki mahkûmiyetler 

Taraflar›n her biri, yapt›r›mlar belirlenirken, bu Sözleflme do¤rultu-
sunda düzenlenen suçlara ba¤l› olarak di¤er bir Tarafça al›nan kesin
mahkûmiyet kararlar›n›n de¤erlendirilmeye kat›lmas› olana¤›n› sa¤lamak
için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

VII. BÖLÜM

Soruflturma, kovuflturma ve usul hukuku 

30. Madde – ‹lkeler 

1. Taraflar›n her biri, soruflturmalar›n ve cezaî yarg›lama ifllemleri-
nin, çocu¤un en üstün ç›karlar›na ve haklar›na uygun olarak gerçeklefl-
tirilmesi için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

2. Taraflar›n her biri, soruflturmalar›n ve cezaî yarg›lama ifllemlerinin
çocu¤un yaflad›¤› sars›nt›y› a¤›rlaflt›rmamay› ve uygun görülmesi halinde
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cezaî adaletin tepkisi yönünde çocu¤a destek vermeyi sa¤lamak yoluyla,
ma¤durlara yönelik koruyucu bir yaklafl›m› benimser.

3. Taraflar›n her biri, soruflturmalar›n ve cezaî yarg›lama ifllemlerinin
öncelikli olarak görülmesini ve adil olmayan gecikmeler tabi olmaks›z›n
uygulanmas›n› sa¤lar.

4. Taraflar›n her biri, mevcut bölüm uyar›nca uygulanabilen tedbir-
lerin, ‹nsan Haklar›n› ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleflme'nin
(AH‹S) 6. maddesindeki adil ve tarafs›z yarg›laman›n gereklerine ve sa-
vunma haklar›na halel getirmemesi için tedbirlerini al›r.

5. Taraflardan her biri, kendi iç hukukundaki temel ilkelerle uyum-
luluk içerisinde afla¤›dakileri gerçeklefltirmek için gerekli yasal ya da di-
¤er tedbirleri al›r.

– bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlar›n etkili olarak so-
ruflturulmas›n› ve kovuflturulmas›n›, gerekirse gizli operasyonlara olanak
tan›yarak, sa¤lamak;

– bilhassa biliflim ve iletiflim teknolojileri arac›l›¤› ile kullan›labilir ha-
le gelen ya da iletilen foto¤raf ve iflitsel-görsel kay›tlar gibi pornografik
materyalleri çözümleyerek, bu Sözleflmenin 20. maddesi do¤rultusunda
düzenlenen suçlar›n ma¤durlar›n› teflhis etmek için birimleri ve sorufltur-
ma hizmetlerini etkinlefltirmek.

31. Madde – Koruma amaçl› genel tedbirler 

1. Taraflar›n her biri, afla¤›daki flekillerde, soruflturmalar›n ve ceza-
î yarg›lama ifllemlerinin her aflamas›nda, tan›k olarak ma¤durlar›n ken-
dilerine özgü ihtiyaçlar› da dâhil olmak üzere, ma¤durlar›n hak ve ç›kar-
lar›n› korumak için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r:

a. ma¤durlar›n haklar›n› ve kullanabilecekleri hizmetleri aç›klamak,
bu bilgiyi almak istemiyorlarsa flikâyetlerinin sonuçlar›n›, isnatlar›, so-
ruflturman›n ya da yarg›lama ifllemlerinin genel ilerleyiflini ve dava sonu-
cu olarak ma¤durlar›n rollerini aç›klamak; 

b. en az›ndan ma¤durun ve ailesinin tehlikede olmas› durumunda,
mahkûmun geçici ya da tamamen sal›nd›¤› zaman, gerekli görülürse teh-
likede olanlara bildirilmesini sa¤lamak; 

c. iç hukuktaki usul kurallar›na uygun bir biçimde, ma¤durlar›n du-
ruflmaya kat›lmalar›n›, delil sunmalar›n› ve görüfllerinin, ihtiyaçlar›n›n ve
ilgilerinin do¤rudan ya da iletiflim araçlar›yla temsil edilmesini ve gözetil-
mesini sa¤lamak;  

d. ma¤durlar haklar›n›n ve ç›karlar›n›n uygun biçimde temsil edilme-
sini ve de¤erlendirmeye al›nmas›n› sa¤lamak için destek hizmetleri sun-
mak;  

e. ma¤durlar›n kimli¤ine varmay› kolaylaflt›racak bir bilginin kamu-
ya yay›lmas›n› önlemek için al›nan tedbirler vas›tas› ile ma¤durlar›n giz-
lili¤ini, kimli¤ini ve resmini sakl› tutmak;  
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f. y›ld›rma, misilleme ve yeniden ma¤duriyetlere yol açmaya karfl›,
ma¤durun ailesinin ve tan›klar›n güvenli¤inin yan› s›ra ma¤durun güven-
li¤ini sa¤lamak; 

g. mahkeme ya da icra dairesi binas›nda ma¤dur ile failin temas›n›n,
çocu¤un en üstün ç›karlar›n› gözeten yetkili makam›n aksini düflünme-
di¤i ya da kovuflturman›n veya yarg›lama ifllemlerinin bu temas› gerektir-
medi¤i sürece engellenmesini sa¤lamak; 

2. Taraflar›n her biri, ma¤durun yetkili makam ile ilk temas›ndan iti-
baren, ilgili yarg›sal ve yönetsel ifllemler hakk›ndaki bilgilere ma¤durun
eriflimini sa¤lar.

3. Ücretsiz yard›m sunulmas› teminat alt›na al›nm›flsa, Taraflar›n her
biri, ma¤durlar›n yarg›lama ifllemlerinde taraf konumunu edindikleri za-
man, ma¤durlar›n adlî yard›ma eriflmesini sa¤lar.

4. Taraflar›n her biri, iç hukuk uyar›nca cezaî yarg›lama ifllemlerinde
ma¤durun taraf konumunu edindi¤i zaman ve çocu¤un velayet sorumlu-
lu¤unu üstlenenler ile ma¤dur aras›nda ç›kar çat›flmas› sonucunu do¤u-
ran ifllemlerde velilerin çocu¤u temsil etmekten yoksun olmalar› duru-
munda, ma¤dura özel temsilci atama olana¤›n› yarg›sal makamlara tan›r.

5. Taraflar›n her biri, gerekli yasal ya da di¤er tedbirler yolu ile, ken-
di iç hukukunca öngörülen koflullar uyar›nca; bu Sözleflme do¤rultusun-
da düzenlenen suçlarlar ilgili cezaî yarg›lama ifllemler s›ras›nda ma¤dur-
lara – r›za göstermeleri halinde – yard›m ve/veya destek sa¤lama olana-
¤›n› gruplara, vak›flara, derneklere veya hükümet ya da hükümet d›fl› ku-
rulufllara tan›r.

6. Taraflar›n her biri, bu madde hükümlerine uygun olarak ma¤dura
verilen bilginin, ma¤durun anlayabilece¤i dilde ve yafl›na ve olgunlu¤una
uygun olmas›n› sa¤lar.

32. Madde – ‹fllemlerin bafllat›lmas› 

Taraflar›n her biri, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlara
dair soruflturmalar›n ve kovuflturmalar›n ma¤durun ihbar› ya da suçla-
mas›na ba¤l› olmayaca¤›n› ve ma¤dur ifadesini geri alm›fl olsa dahi yar-
g›lama ifllemlerinin devam edebilmesini sa¤lamak için gerekli yasal ya da
di¤er tedbirleri al›r.

33. Madde – Zamanafl›m› 

Taraflar›n her biri, 18. madde, 19. maddenin 1. f›kras›n›n a ve b
bentleri ve 21. maddenin 1. f›kras›n›n a ve b bentleri do¤rultusunda dü-
zenlenen suçlar hakk›ndaki ifllemlerin bafllat›lmas›n› s›n›rlayan zamana-
fl›m› süresinin, ma¤durun rüflt yafl›na varmas›n›n ard›ndan ifllemlere et-
kili bir biçimde bafllayabilmek için yeterli ve söz konusu suçun a¤›rl›¤› ile
orant›l› bir dönem boyunca sürmesini sa¤lamak için gerekli yasal ya da
di¤er tedbirleri al›r.

34. Madde – Soruflturmalar 
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1. Taraflar›n her biri, bu soruflturmalar› yürütmekle yükümlü kifli,
birim ya da servislerin, çocuklar›n cinsel suistimal ya da cinsel istismar-
la mücadele alan›nda uzman olmalar›n› ya da bu amaçla e¤itilmelerini
sa¤lamak için gerekli olabilecek tedbirleri al›r. Bu birim ya da servislere
yeterli finansal kaynak sa¤lan›r.

2. Taraflar›n her biri, ma¤durun gerçek yafl›n›n belirsizli¤inin, ceza-
î soruflturmalar›n bafllamas›n› engellememesini sa¤lamak için gerekli ya-
sal ya da di¤er tedbirleri al›r.

35. Madde – Çocukla yap›lan görüflmeler 

1. Taraflar›n her biri flunlar› sa¤lamak için gerekli yasal ya da di¤er
tedbirleri al›r:

a. olgular yetkili makamlara bildirildikten sonra haks›z yere gecikme
olmaks›z›n çocukla görüflme yap›lmas›;  

b. gerekirse bu amaçla kurulmufl ve tasarlanm›fl yerlerde çocukla gö-
rüflme yap›lmas›; 

c. bu amaca yönelik e¤itilen profesyoneller taraf›ndan çocukla görüfl-
me yap›lmas›; 

d. mümkün ve uygun ise çocukla görüflmeyi ayn› kiflinin yürütmesi;  

e. görüflme say›lar›n›n mümkün oldu¤unda s›n›rl› ve ceza-
î ifllemlerin amac› için gerekli ölçüde tutulmas›;  

f. çocu¤un görüflmeye yasal temsilcisi ya da, uygun görülürse kendi
seçti¤i bir büyü¤ü ile, bu kifli aleyhine al›nan gerekçeli bir karar bulun-
mad›¤› sürece kat›labilmesi.

2. Taraflar›n her biri, ma¤durla ya da uygun görüldü¤ü durumda bir
çocuk tan›kla yap›lan görüflmelerin görüntülü kayda al›nabilmesi ve iç
hukukta öngörülen kurallar do¤rultusunda bu görüntülü kay›tlar›n›n
mahkeme ifllemlerinde delil olarak kullan›labilmesi için gerekli yasal ya
da di¤er tedbirleri al›r.

3. Ma¤durun yafl›n›n belirsizli¤i ve ma¤durun çocuk oldu¤una inan-
mak için nedenlerin varl›¤› durumunda 1. ve 2. f›krada düzenlenen ted-
birler, ma¤durun yafl› do¤rulan›ncaya dek uygulan›r.

36. Madde – Ceza Muhakemesi ‹fllemleri 

1. Taraflar›n her biri; çocuk haklar›, çocuklar›n cinsel suistimali ve
cinsel istismar›na iliflkin e¤itimden, mahkeme ifllemlerine kat›lan tüm ki-
flilerin, bilhassa yarg›çlar›n, savc›lar›n ve avukatlar›n yararlanabilmesi
için, hukuk mesleklerinin özerkli¤ine iliflkin kurallara sayg› göstermek
suretiyle, gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

2. Taraflar›n her biri, kendi iç hukukunda yer alan kurallar do¤rul-
tusunda flunlar› sa¤lamak için gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r:

a. yarg›c›n duruflman›n kamuya kapal› olmas›n› emredebilmesi;  
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b. ma¤durun, duruflmaya kat›lmaks›z›n elveriflli iletiflim teknolojileri
arac›l›¤›yla, duruflma salonunda dinlenebilmesi.

VIII. Bölüm – Verilerin Kaydedilmesi ve Saklanmas› 

37. Madde – Cinsel suç faili mahkûm hakk›ndaki ulusal verinin kayde-
dilmesi ve saklanmas› 

1. Bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlar›n önlenmesi ve so-
ruflturulmas› amac›yla, Taraflar›n her biri, bu Sözleme do¤rultusunda
düzenlenen suçlardan mahkûm olan kiflilerin kimli¤ine ve genetik profi-
line (DNA) iliflkin verinin toplanmas› ve saklanmas› için, iç hukukta dü-
zenlenen kiflisel verinin korunmas›na dair ilgili hükümler ve di¤er uygun
kural ve garantiler ile uyumluluk içerisinde, gerekli yasal ya da di¤er ted-
birleri al›r.

2. Taraflar›n her biri, imza tarihinde ya da onay, kabul, uygun bul-
ma veya kat›l›m belgesinin tevdii s›ras›nda, 1. f›kra uyar›nca yetkili olan
tek bir ulusal makam›n ad›n› ve adresini Avrupa Konseyi Genel Sekreter-
li¤i'ne iletir.

3. Taraflar›n her biri, kendi iç hukukunda düzenlenen koflullar ve il-
gili Uluslar aras› belgeler uyar›nca, 1. f›krada an›lan bilginin di¤er bir Ta-
raf›n yetkili makam›na gönderilebilmesi için gerekli yasal ya da di¤er ted-
birleri al›r.

IX. BÖLÜM

Uluslararas› ‹flbirli¤i 
38. Madde – Uluslararas› iflbirli¤i için genel ilkeler ve tedbirler 

1. Afla¤›da say›lan amaçlar› olabildi¤ince genifl bir alanda gerçeklefl-
tirmek için bu Sözleflme hükümleri do¤rultusunda ve Taraf Devletlerin iç
hukuklar›n›n, tekdüze ya da karfl›l›kl› yasama temelinde kabul edilen il-
gili uluslararas› ya da bölgesel belgelerin ve anlaflmalar›n uygulamas› içe-
risinde Taraflar birbirleriyle iflbirli¤i kurarlar:

a. çocuklar›n cinsel suistimalini ve cinsel istismar›n› önlemek ve bu-
nunla mücadele etmek; 

b. ma¤durlar› korumak ve onlara destek sa¤lamak;

c. bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlarla ilgili soruflturma
ve kovuflturma yürütmek.

2. Kiflinin ikamet etti¤i Taraf Devletten baflka bir Taraf›n topraklar›n-
da bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçtan ma¤dur olanlar›n,
ikamet etti¤i ülkenin yetkili makam› önünde flikâyet sunabilmesini sa¤-
lamak için Taraflar›n her biri gerekli yasal ya da di¤er tedbirleri al›r.

3. E¤er antlaflman›n varl›¤› durumunda ceza ifllerinde karfl›l›kl› adlî
yard›m ya da suçlular›n iadesini uygulayan Taraf, böyle bir antlaflmaya
kat›lmam›fl bir Taraftan adlî yard›m ya da suçlunun iadesi yönünde bir
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talep al›rsa, bu Sözleflme do¤rultusunda düzenlenen suçlar bak›m›ndan,
bu Sözleflmeyi ceza ifllerinde adlî yard›m›n ya da suçlular›n iadesinin hu-
kukî dayana¤› olarak kabul eder.

4. Taraflar›n her biri, uygun görülürse, çocuklar›n cinsel suistimali
ve cinsel istismar›n› önlemeyi ve bununla mücadeleyi gelifltiren yard›mc›
programlardan üçüncü devletlerin de yararlanmas›n› teflvik eder.

X. BÖLÜM

‹zleme Düzeni 

39. Madde – Taraflar Komitesi 

1. Taraflar Komitesi, Sözleflmeci Taraflar›n temsilcilerinden oluflur. 

2. Taraflar Komitesi, Avrupa Konseyi Genel Sekreterli¤inin ça¤r›s›yla
toplan›r. ‹lk toplant›, onuncu sözleflmecinin de uygun buluflu ile bu Söz-
leflmenin yürürlü¤e girmesinden itibaren bir y›l içerisinde düzenlenir.
Sonraki toplant›lar, Taraflar›n en az üçte birinin ya da Genel Sekreterli-
¤in istemi ile düzenlenir.

3. Taraflar Komitesi, kendi usul kurallar›n› belirler.

40. Madde – Di¤er temsilciler 

1. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, ‹nsan Haklar› Komisyonu,
Suç Sorunlar›na ‹liflkin Avrupa Komitesi (CDPC) ve Avrupa Konseyinin il-
gili di¤er hükümetleraras› komiteleri Taraflar Komitesine birer temsilci
atarlar.

2. Bakanlar Komitesi, Taraflar Komitesinin görüflünü ald›ktan sonra,
Avrupa Konseyi'nin di¤er organlar›n›, Taraflar Komitesine bir temsilci
atamaya davet edebilir. 

3. Avrupa Konseyinin ilgili kurallar›ndan do¤an usule uymak suretiy-
le, hükümet d›fl› örgütler baflta olmak üzere sivil toplum temsilcilerinin
Taraflar Komitesine gözlemci olarak kat›lmalar›na izin verilebilir. 

4. Yukar›daki 1. ila 3. f›kralar uyar›nca atanan temsilciler Taraflar
Komitesinin toplant›lar›na oy hakk› olmaks›z›n kat›l›rlar.

41. Madde – Taraflar Komitesinin ‹fllevleri 

1. Taraflar Komitesi, bu Sözleflmenin ifas›n› izler. Taraflar Komitesi-
nin usulüne iliflkin kurallar›, bu Sözleflmenin ifas›n›n de¤erlendirilme
usulünü düzenler. 

2. Taraflar Komitesi, çocuklar›n cinsel suistimali ve cinsel istismar›-
n› önleme ve bununla mücadele yeterlili¤ini yükseltmek için devletler
aras›ndaki bilginin, deneyimin, iyi uygulaman›n derlenmesini; çözümlen-
mesini ve paylafl›lmas›n› kolaylaflt›r›r. 

3. Ayr›ca Taraflar Komitesi, uygun görülürse;
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a. herhangi bir sorunun ya da bu Sözleflme uyar›nca sunulan çekin-
ce ya da mahfuz koflulun etkilerinin tan›mlanmas› da dâhil olmak üzere,
bu Sözleflmenin ifas›n› ve etkili uygulamas›n› kolaylaflt›r›r ve gelifltirir;  

b. bu Sözleflmenin uygulamas› ile ilgili herhangi bir soru hakk›nda
görüfl bildirir ve önemli hukukî, siyasî ve teknolojik geliflmelere iliflkin bil-
gi paylafl›m›n› kolaylaflt›r›r.

4. Taraflar Komitesi, bu maddedeki ifllevlerini yerine getirirken Avru-
pa Konseyinin Sekretaryas› taraf›ndan desteklenir.

5. Suç Sorunlar›na ‹liflkin Avrupa Komitesi belirli aral›klarla bu mad-
denin 1., 2. ve 3. f›kralar›nda an›lan etkinlikler hakk›nda bilgilendirilir.

XI. BÖLÜM

Di¤er uluslararas› belgeler ile iliflki 
42. Madde – Çocuk Haklar›na Dair Birleflmifl Milletler Sözleflmesi ve

Buna ek çocuklar›n sat›fl›, çocuk fuhuflu ve çocuk pornografisine dair ‹hti-
yari Protokol ile iliflki 

Bu Sözleflme, Çocuk Haklar›na Dair Birleflmifl Milletler Sözleflmesi ve
Buna ek çocuklar›n sat›fl›, çocuk fuhuflu ve çocuk pornografisine dair ‹h-
tiyari Protokol hükümlerinden do¤an hak ve yükümlülüklere tesir etmez;
ve bu hükümlerin oluflturdu¤u korumay› pekifltirir ve burada belirtilen
standartlar› tamamlar.

43. Madde – Di¤er uluslararas› belgeler ile iliflki 

1. Bu Sözleflme, mevcut Taraflar›n ba¤l› olduklar› ya da ileride ba¤l›
olacaklar›, Bu sözleflmenin ele ald›¤› sorunlar› içeren ve cinsel suistimal
veya cinsel istismardan ma¤dur olan çocuklar için daha genifl koruma ve
destek sa¤layan di¤er uluslararas› belgelerden do¤an hak ve yükümlü-
lüklere tesir etmez.

2. Sözleflmenin Taraflar›, Bu Sözleflmenin hükümlerini tamamlamak
ya da güçlendirmek veya burada kapsanan ilkelerin uygulanmas›n› ko-
laylaflt›rmak amac›yla, bu Sözleflmenin ilgi alan›na giren iki tarafl› ya da
çok tarafl› anlaflmalar yapabilirler.

3. Avrupa Birli¤i'ne üye olan Taraflar, özgün olaya uygulanabilir ve
bu olayla iliflkili olan özel bir konuyu düzenleyen Avrupa Birli¤i ya da
Toplulu¤u kural›n›n bulunmas› halinde, mevcut Sözleflmenin amaç ile
konusuna ve di¤er Taraflarla tam bir uygulamaya halel getirmeksizin,
karfl›l›kl› iliflkiler bünyesinde bu kural› uygular.
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XII. BÖLÜM

Sözleflmenin De¤ifltirilmesi 

44. Madde – De¤ifliklikler 

1. Taraflardan birinin sundu¤u de¤ifliklik teklifi, Avrupa Konseyi Ge-
nel Sekreterli¤i'ne iletilir ve 45. maddenin 1. f›kras›ndaki hükümler do¤-
rultusunda bu Sözleflmeyi imzalamaya davet edilen Avrupa Konseyi'ne
üye devletlere, imzac›lara, Taraf Devletlere, Avrupa Toplulu¤u'na, her-
hangi bir devlete ve de 46. maddenin 1. f›kras›ndaki hükümler do¤rultu-
sunda bu sözleflmeye kat›lmaya davet edilen herhangi bir devlete Sekre-
terlik taraf›ndan gönderilir.

2. Tarafça önerilen de¤ifliklik önerisi, Bakanlar Komitesine görüfl
sunmak üzere, Suç Sorunlar›na ‹liflkin Avrupa Komitesi'ne iletilir.

3. Bakanlar Komitesi, de¤ifliklik teklifini ve CDPC taraf›ndan sunulan
görüflü de¤erlendirir ve üye olmayan Sözleflme Taraflar›na dan›flt›ktan
sonra de¤iflikli¤i kabul edebilir.

4. Bu maddenin 3. f›kras› do¤rultusunda Bakanlar Komitesi taraf›n-
dan kabul edilen de¤ifliklik metni, kabul etmeleri için Taraflara gönderi-
lir.

5. Bu maddenin 3. f›kras› do¤rultusunda kabul edilen de¤ifliklik, bü-
tün Taraflar›n de¤iflikli¤i kabul etmelerini Genel Sekreterlik'e bildirdikle-
ri tarihinden sonraki geçen üç ayl›k dönemin bitimini izleyen ay›n ilk gü-
nü yürürlü¤e girer.

XIII. BÖLÜM

Son hükümler 

45. Madde – ‹mza ve yürürlü¤e girifl 

1. Bu Sözleflme, Avrupa Konseyi üye Devletlerinin, Avrupa Toplulu-
¤u'nun yan› s›ra, bu titiz çal›flmaya kat›lm›fl olup da üye olmayan Devlet-
lerin imzalar›na aç›kt›r. 

2. Bu Sözleflme onay, kabul veya uygun bulmaya tabidir. Onay, ka-
bul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterli¤i'nde
saklan›r.

3. Bu Sözleflme, en az 3 Avrupa Konseyi üyesi Devleti içeren 5 imza-
c›n›n bir önceki f›kra hükümleri do¤rultusunda Sözleflmeyle ba¤l› olma
r›zas›n› ifade etti¤i tarihten sonraki üç ayl›k dönemin bitimini izleyen ay›n
ilk günü yürürlü¤e girer.

4. Bu Sözleflmeyle ba¤l› olma r›zas›n› sonradan ifade eden, 1. f›krada
an›lan herhangi bir Devlet ya da Avrupa Toplulu¤u bak›m›ndan, Bu Söz-
leflme onay, kabul veya uygun bulma belgesinin tevdii tarihinden sonra-
ki üç ayl›k dönemin bitimini izleyen ay›n ilk günü yürürlü¤e girer.
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46. Madde – Sözleflmeye kat›l›m 

1. Sözleflmenin yürürlü¤e girmesinin ard›ndan Avrupa Konseyi Ba-
kanlar Komitesi, Sözleflmenin Taraflar›na dan›flt›ktan ve hepsinden r›za
ald›ktan sonra, Sözleflmenin haz›rl›k aflamas›nda bulunmay›p Avrupa
Konseyi üyesi olmayan herhangi bir devleti – Avrupa Konseyi Statüsünün
20. maddesinin d bendinde öngörülen oyçoklu¤u ve de Bakanlar Komite-
sinde bulunmaya yetkili Sözleflmeci Devletlerin temsilcilerinin oybirli¤i ile
al›nan karar sonucu – Sözleflmeye kat›lmas› için davet edebilir.

2. Kat›lan devlet bak›m›ndan Sözleflme, kat›l›m belgesinin Avrupa
Konseyi Genel Sekreterli¤i'ne tevdii tarihten sonraki üç ayl›k dönemin bi-
timini izleyen ay›n ilk günü yürürlü¤e girer.

47. Madde – Bölgesel Uygulama 

1. Herhangi bir devlet ya da Avrupa Toplulu¤u, imza tarihinde veya
onay, kabul, uygun bulma ya da kat›lma belgesinin tevdii tarihinde, Söz-
leflmenin uygulanaca¤› bölge veya Bölgeleri belirtir.

2. Taraflardan herhangi biri, daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konse-
yi Genel Sekreterli¤i'ne gönderece¤i bildirge yolu ile, Sözleflmenin uygula-
ma alan›n› geniflletmek için, Uluslar aras› iliflkilerinden sorumlu oldu¤u
ya da ad›na yükümlülük üstlenmeye yetkili oldu¤u bölgede Sözleflmenin
uygulanmas›n› sa¤layabilir. Bu bölge bak›m›ndan Sözleflme, bildirgenin
Genel Sekreterlik'e tebli¤ tarihinden sonraki üç ayl›k dönemin bitimini iz-
leyen ay›n ilk günü yürürlü¤e girer.

3. Avrupa Konseyi Genel Sekreterli¤i'ne gönderilecek bir bildirim yo-
lu ile, önceki iki f›krada an›lan bildirgeler, bildirge içinde belirtilen bölge
bak›m›ndan geri al›nabilir. Bu geri al›m, bildirimin Genel Sekreterlik'e
tebli¤ tarihinden sonraki üç ayl›k dönemin bitimini izleyen ay›n ilk gü-
nünde geçerlilik kazan›r.

48. Madde – Çekinceler 

‹fadesel çekinceler hariç olmak üzere, bu sözleflmenin herhangi bir
hükmüne çekince konamaz. Herhangi bir çekince her zaman geri al›na-
bilir.

49. Madde – Ç›kma 

1. Taraflardan herhangi biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterli¤i'ne
gönderece¤i bildirim ile, her zaman Sözleflmeden ç›kabilir.

2. Bu ç›kma, bildirimin Genel Sekreterlik'e tebli¤ tarihinden sonraki
üç ayl›k dönemin bitimini izleyen ay›n ilk gününde geçerlilik kazan›r.

50. Madde – Bildirim 

Avrupa Konseyi Genel Sekreterli¤i, Avrupa Konseyi üye Devletlerine,
herhangi bir imzac› devlete, herhangi bir Taraf Devlete, Avrupa Toplulu-
¤una, 45. madde hükümleri do¤rultusunda Sözleflmeyi imzalamaya da-
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vet edilen herhangi bir devlete ve 46. madde hükümleri do¤rultusunda
Sözleflmeye kat›lmaya davet edilen herhangi bir devlete flunlar› bildirir:

a. herhangi bir imza; 

b. onay, kabul, uygun bulma ve kat›l›m belgesinin tevdii; 

c. 45. ve 46. maddeler do¤rultusunda Sözleflmenin yürürlü¤e girdi¤i
tarihleri; 

d. 44. madde do¤rultusunda kabul edilen de¤iflikli¤i ve bu de¤iflikli-
¤in yürürlü¤e girifl tarihini;   

e. 49. madde hükümleri uyar›nca her hangi bir ç›k›fl›; 

f. Sözleflmeye iliflkin herhangi bir bildiriyi ya da iletiyi; 

g. 48. madde uyar›nca öne sürülen herhangi bir çekinceyi; 

Afla¤›da imzas› bulunanlar, usulüne uygun biçimde yetkilendirilmifl
olarak, bu Sözleflmeyi imzalam›fllard›r.

25 Ekim 2007 tarihinde Lanzarote'de eflit ölçüde geçerli olmak üzere
‹ngilizce ve Frans›zca olarak yaz›lan bu metinler, tek bir nüsha halinde
Avrupa Konseyi arflivinde saklan›r. Avrupa Konseyi Genel Sekreterli¤i,
Avrupa Konseyi'ne üye olan her Ülkeye, bu Sözleflmenin haz›rl›k çal›flma-
s›na kat›lm›fl olup da üye olmayan her bir Devlete ve bu Sözleflmeye ka-
t›lmas› için davet edilen herhangi bir Devlete onayl› birer örnek iletilir. 



Av. MUSTAFA LÜTF‹ KIYICI 12060 29.11.2007
Av. BABÜR fiEBER 12381 06.12.2007
Av. GÜLTEN fiEBER 14705 06.12.2007
Av. NALAN DUMAN  BAL 22735 29 11 2007
Av. BÜLENT AKPINAR 24568 22.11.2007
Av. MUSTAFA KALAYCI 24743 06.12.2007
Av. Ç‹⁄DEM ÇA⁄LAR TARIM 24946 03.01.2008
Av. SAF‹YE YÜKSEL BAYKARA 25561 10.01.2008
Av. C‹HAT GÖKDEM‹R 25721 22.11.2007
Av. FAD‹NE ATASOY 26955 06.12.2007
Av. MESUT BULUT 28985 29.11.2007
Av. HASAN FEHM‹ ÖZER 29893 13.12.2007
Av. DURMUfi TUNÇ 29933 03.01.2008
Av. HASAN COMBA 30066 27.12.2007
Av. fiEYMA ÖZTÜRK 30895 27.12.2007
Av. fiABAN YA⁄CI 31064 10.01.2008
Av. NES‹M REF‹A 31241 22.11.2007
Av. FATMA D‹CLE ARAR 31269 29.11.2007
Av. HAN‹FE fiENAY EROK 31416 03.01.2008
Av. C‹HAN KARAGÖZ 31636 06.12.2007
Av. MEHMET AK‹F CANPOLAT 31966 27.12.2007
Av. HÜSEY‹N TANBO⁄A 32215 13.12.2007
Av. NURDAN SARI DO⁄AN 32284 22.11.2007
Av. FARUK KAYNAK 32352 06.12.2007
Av. MEL‹KE ÖZBEY 32353 29.11.2007
Av. KAZIM SERTKAYA 32966 06.12.2007
Av. NURCAN ERDEM 32967 27.12.2007
Av. AHMET EMRE EKER 33147 27.12.2007
Av. HÜSEY‹N TURAN ATAO⁄LU 33174 03.01.2008
Av. AYfiE EBRU ÖZVARAN 33463 10.01.2008
Av. VEYSEL BARIfi ÖNER 33762 22.11.2007

AKTARIMLAR
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Av. YASEF DUENYAS 3716 22.11.2007
Av. ENG‹N ÜNSAL 4958 22.11.2007
Av. ALPER ÇAKIRO⁄LU 27695 22.11.2007
Av. LÜTF‹YE fiEN 9675 22.11.2007
Av. EREN AKSU 34946 22.11.2007
Av. N‹HAT ‹NAL 20042 29.11.2007
Av. HASAN GÜR KARAORMAN 7467 29.11.2007
Av. MEHMET AL‹ KOYUTÜRK 10694 29.11.2007
Av. MAHMUT ESK‹TAfiCIO⁄LU 13262 06.12.2007
Av. HAKKI KURAN OKAY 31433 06.12.2007
Av. HAMZA DEVEC‹ 22214 06.12.2007

.Av. AYfiE BEGÜM ATEfi 34890 06.12.2007

.Av. CEMAL FEHM‹ D‹R‹KAN 4070 06.12.2007

.Av. HÜSEY‹N AVN‹ BESEN 6373 06.12.2007

.Av. SERVET FER‹DE HAT‹BO⁄LU 13453 13.12.2007

.Av. RUHSAR GÜNEfi 12539 13.12.2007

.Av. YEfi‹M ÖZEL 18768 13.12.2007

.Av. SUAT DEN‹Z BABACAN 8997 13.12.2007

.Av. TEVF‹K BOZKURT 18033 13.12.2007

.Av. FERDA ‹LBAY 10020 13.12.2007

.Av. SEM‹H SANSOY 12812 13.12.2007

.Av. SERDAR UYGUR 29544 27.12.2007

.Av. NEfiE Ç‹FC‹ 31184 27.12.2007

.Av. TAMNUR TUNÇOK 7853 27.12.2007

.Av. NAD‹RE SÖNMEZ 17454 27.12.2007

.Av. N‹LÜFER HAfiHAfi 16601 27.12.2007

.Av. fiER‹F DEN‹ZALTI 6479 27.12.2007

.Av. EL‹F T‹P‹ 26441 27.12.2007

.Av. GÜLfiEN TUNÇ 30227 27.12.2007

.Av. BETÜL MORGÜL 28143 27.12.2007

.Av. NEV‹N BAYO⁄LU 32487 27.12.2007

.Av. SEV‹L BAYAR 27950 27.12.2007

.Av. MUZAFFER ÖZMEN 20491 27.12.2007

.Av. UMUR B‹LG‹NER 25555 27.12.2007

.Av. FATMA NURSEL ÖZAKMAN 9150 27.12.2007

.Av. TALHA KÖYLÜ 29433 27.12.2007

.Av. ES‹N TUNÇOK 7866 27.12.2007

.Av. HÜSEY‹N BOZKURT 29369 27.12.2007

.Av. HÜSEY‹N TANER ULUSOY 12845 03.01.2008

.Av. BAfiAK YILDIRIM 28805 03.01.2008

.Av. MEHMET FUAT K‹fiN‹fiC‹ 22835 03.01.2008

.Av. CENAP ÖNEN 12848 03.01.2008

AYRILMALAR
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Av. AYLA BERMEK 14200 03.01.2008
Av. GÜNAY D‹KERMAN 4687 03.01.2008
Av. SA‹M CAN 4406 03.01.2008
Av. NECAT‹ GÖK 33776 03.01.2008
Av. MERAL ESENTÜRK 12411 03.01.2008
Av. SELMA TUGAY 20797 03.01.2008
Av. EM‹NE AYDIN 31172 10.01.2008
Av. N‹ZAMETT‹N YÜKSEL TALAYMAN 16541 10.01.2008
Av. fiÜKRAN KIZILOT 34733 10.01.2008
Av. HÜSEY‹N PALA 27458 10.01.2008
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Baromuzun 2840 sicil say›s›nda kay›tl› 
AVUKAT

TEVF‹K YILMAZ
18.01.2008 tarihinde vefat eden

Merhum 1341 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufl, 1949
y›l›nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde mezun
olmufl, starj›n› Baromuzda yaparak, 1951 y›l›nda
Baromuz levhas›na kaydolmufltur.

Merhuma Tanr›dan rahmet, ACILI ailesine ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

�

Baromuzun 22888 sicil say›s›nda kay›tl›
AVUKAT 

FEHM‹ ÖZALP
08.01.2008 tarihinde vefat etmifltir.

Merhum 1966 y›l›nda Tavas’da do¤mufl, 1997
y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
mezun olmufl, staj›n› Baromuzda yaparak, 1999 y›l›nda
Baromuz levhas›na kaydolmufltur.

Merhuma Tanr›dan rahmet, ACILI ailesine ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

�

Baromuzun 11827 sicil say›s›nda kay›tl›
AVUKAT

MEHMET RIZA YILMAZ 
02.01.2008 tarihinde vefat etmifltir.

Merhum1937 y›l›nda Akçada¤’da do¤mufl, 1979
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmufl, staj›n› Baromuzda yaparak, 1980 y›l›nda
Baromuz levhas›na kaydolmufltur.

Merhuma Tanr›dan rahmet, ACILI alesine ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

Y‹T‹RD‹KLER‹M‹Z
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Baromuzun 19847 sicil say›s›nda kay›tl› 
AVUKAT

MEHMET EMRE AKDA⁄
31.12.2007 tarihinde vefat etmifltir.

Merhum 1967 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufl, 1993
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmufl, staj›n› Baromuzda yaparak, 1995 y›l›nda
Baromuz levhas›na kaydolmufltur.

Merhuma Tanr›dan rahmet, ACILI ailesine ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

�

Baromuzun 28697 sicil say›s›nda kay›tl›
AVUKAT 

MEHMET KARADABAN
19.12.2007 tarihinde vefat etmifltir.

Merhum 1979 y›l›nda Denizli’de do¤mufl, 2002
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
mezun olmufl, staj›n› Baromuzdak yaparak, 2003 y›l›nda
Baromuz levhas›na kaydolmufltur.

Merhuma Tanr›dan rahmet, ACILI ailesine ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

�

Baromuzun 6869 sicil say›s›nda kay›tl›
AVUKAT

NAfi‹T REF‹K HANSOY 
26.10.2007 tarihinde vefat etmifltir.

Merhum 1944 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufl, 1967
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmufl, staj›n› Baromuzda yaparak, 1971 y›landa
Baromuz levhas›na kaydolmufltur.

Merhuma Tanr›dan rahmet, ACILI alesine ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.
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Baromuzun 10804 sicil say›s›nda kay›tl› 
AVUKAT

CENG‹Z MELEK
20.12.2007 tarihinde vefat etmifltir.

Merhum 1937 y›l›nda Bornova’da do¤mufl, 1974
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmufl, staj›n› Baromuzda yaparak, 1977 y›l›nda
Baromuz levhas›na kaydolmufltur.

Merhuma Tanr›dan rahmet, ACILI ailesine ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

�

Baromuzun 18929 sicil say›s›nda kay›tl›
AVUKAT 

BELG‹N BULUTER
19.12.2007 tarihinde vefat etmifltir.

Merhume 1965 y›l›nda Eskiflehir’de do¤mufl, 1991
y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmufl, 1993 y›l›nda ‹zmir Barosu’ndan naklen
Baromuz levhas›na kaydolmufltur.

Merhumeye Tanr›dan rahmet, ACILI ailesine ve
meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

�

Baromuzun 8124 sicil say›s›nda kay›tl›
AVUKAT

YÜCEL ERTEM KARABULUT
7.08.2004 tarihinde vefat etmifltir.

Merhume 1943 y›l›nda ‹zmit’te do¤mufl, 1971
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmufl, sataj›n› Baromuzda yaparak, 1974
y›l›nda Baromuz levhas›na kaydolmufltur.

Merhumeye Tanr›dan rahmet, ACILI alesine ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.



Yitirdiklerimiz 589

Baromuzun 1690 sicil say›s›nda kay›tl› 
AVUKAT

VECD‹ YARMAN
03.03.2006 tarihinde vefat etmifltir.

Merhum 1910 y›l›nda Adana-Ceyhanda do¤mufl,
1937 y›l›nda Ankara Üniersitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmufl, staj›n› Baromuzda yaparak, 1945 y›l›nda
Baromuz levhas›na kaydolmufltur.

Merhuma Tanr›dan rahmet, ACILI ailesine ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

�

Baromuzun 20425 sicil say›s›nda kay›tl›
AVUKAT 

‹BRAH‹M ÖZYURT
29.06.2007 tarihinde vefat etmifltir.

Merhum 1960 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufl, 1993
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olumufl, satj›n› Baromuzda yaparak, 1996
y›l›nda Baromuz levhas›na kaydolmufltur.

Merhuma Tanr›dan rahmet, ACILI ailesine ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.

�

Baromuzun 5660 sicil say›s›nda kay›tl›
AVUKAT

NERM‹N AKSIN 
30.11.2007 tarihinde vefat etmifltir.

Merhume 1936 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufl, 1965
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmufl, staj›n› Baromuzda yaparak, 1966 y›l›nda
Baromuz levhas›na kaydolmufltur. 

Merhumeye Tanr›dan rahmet, ACILI alesine ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.
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Baromuzun 10392 sicil say›s›nda kay›tl› 
AVUKAT

RIZA U⁄UR ARSAL
24.11.2007 tarihinde vefat etmifltir.

Merhum 1946 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufl, 1974
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmufl, staj›n› Baromuzda yaparak, 1976 y›l›nda
Baromuz levhas›na kaydolmufltur.

Merhuma Tanr›dan rahmet, ACILI ailesine ve mes-
lektafllar›m›za baflsa¤l›¤› dileriz.
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