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Yeni bir yıl ile birlikte yılın ilk 
sayısında sayfa sayısı artışı söz ko-
nusu. Bu durumu birkaç olguya 
bağlayabiliriz. Bunların başında 
Yararlı Bilgiler geliyor. Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesi ile 2017 yı-
lında meslektaşlarımızın işlerini 
kolaylaştıracak pratik verilerin bir 
arada yer alması oldukça önem arz 
ediyor.

Bizler de bu kapsamda verileri 
derliyoruz. Faiz oranlarından tutun 
da kıdem tazminat tutarlarına ka-
dar bir dizi bilgiye sayfalarımızda 
yer veriyoruz.

Faiz oranları demişken belir-
telim. Daha önceki Yararlı Bilgiler 
bölümünde Devlet bankalarının 
mevduata uyguladığı en yüksek faiz 
oranlarını yayımlıyorduk. Türk Li-
rası için uygulanan ve özellikle iş 
hukukuna dair davalarda kulla-
nılan bu oranları yine yayımlıyo-
ruz. Ancak daha önce yer verdiği-
miz T.C. Merkez Bankası yabancı 
para mevduat faiz oranlarını bu 
sayımızdan itibaren yayımlamı-
yoruz. Bunun nedeni ise Yargıtay 
8. Hukuk Dairesi’nin 20/10/2016 
günü vermiş olduğu karar: Yüksek 
Mahkeme, bundan sonra yabancı 
para alacaklarında da Devlet ban-
kalarınca uygulanan en yüksek fiili 
faiz oranlarının istenmesini Merkez 
Bankası verileriyle yetinilmemesi 
gerektiğini hüküm altına aldı. Bu 
karara bu sayımızdaki Yargıtay 8. 
Hukuk dairesi kararları arasında 
ulaşabilirsiniz.

***

Anayasa Mahkemesi, 06/01/2017 
günü Resmi Gazetede yayımlanan 
kararında 556 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararname’nin 14. Mad-
desini iptal etti. 14/12/2016 günlü 
kararın sadece bilgisini konuyla 
ilgili meslektaşlarımızın dikkatine 
sunuyoruz. Kararın tam metnine 
Resmi Gazete internet sayfasından 
ulaşılabilir. İptale konu Kararname 
hükmünde, markanın beş yıl için-
de haklı sebep olmadan kullanıl-
maması marka iptal nedeni olarak 
düzenlenmişti.

***
Geride bıraktığımız yılda Der-

gimize oldukça önemli ve bol ka-
rarlar meslektaşlarımız tarafından 
gönderildi.

Bu desteğin bizim için değeri, 
önceki sayılarımızda da sıklıkla 
vurguladığımız üzere, çok büyük. 
Yeni yılda da bunun sürmesini di-
leyerek katkılar için teşekkür edi-
yoruz.

***
Mesleğe yeni başlayan hukukçu-

lara Dergimizin hacimli görüntüsü 
biraz korkutucu gelebilir. Ancak 
ilgi duyulan konulara dair yazıların 
okunması ve yargı kararlarının en 
azından özetlerinin gözden geçiril-
mesiyle dergi okumaları öğretici 
ve daha keyifli bir hal alabilir diye 
umuyoruz.

***
Yeni yayınlarda buluşmak umu-

duyla…
Yayın Kurulu

Yararlı Bilgiler





YAZILAR





6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE 
KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE 
DAİR KANUN‘A GÖRE KANUN KAPSAMINA 

GİRENLERİN KORUNMASIYLA İLGİLİ 
DEğERLENDİRMELER1

Doç. Dr. Ebru CEYLAN

Giriş

Günümüzde aile içi şiddet, önemli bir sosyal sorun olarak her gün ül-
kemizin gündemini işgal etmektedir. 

Uluslararası Sözleşmelerden Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ile kadınlara hakları 
ve özgürlüklerin tanınması amacıyla bu hakların kullanılmasını engelleyen 
kısıtlamaların ortadan kaldırılmasını amaçlanmıştır. İstanbul Sözleşmesi 
olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi,11.5.2011 tari-
hinde İstanbul’da imzalanmıştır. Bu Sözleşme ile ülkemiz2 uluslararası 
düzeyde kadına yönelik şiddete ilişkin mücadele etmeyi ve bu amaçla ilgili 
tedbirleri almayı taahhüt etmiştir. 

Uluslararası alandaki gelişmeler, iç hukukta da önemli etkiler doğur-
muştur3. Anayasa ‘nın m.10 hükmü, herkesin dil, ırk, cinsiyet, siyasi dü-
şünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmek-
sizin kanun önünde eşit olduğunu ve eşler arasında eşitliğe dayandığını 
düzenlemiştir. Ailenin üyelerinin şiddete karşı korunması amacıyla 4320 
sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, 1998 yılında yürürlüğe girmiş-
tir4. Ancak uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle 26.04.2007 

1 Bu Tebliğ, 25 Kasım 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapılan Unesco Top-
lantısında sunulan konuşmanın makale haline gelmiş şeklidir. 

2 24/05/2011 tarih ve 6251 sayılı Kanun ile onaylanarak bu Sözleşme, RG.29.11.2011 
S.28127 ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3 CEYLAN, Ebru, Türk Hukukunda Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesiyle 
İlgili Yeni Düzenlemeler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım-Aralık, S.103, 2013, 
s.15; CEYLAN, Ebru,Türk Hukukundaki Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetin Önlen-
mesiyle İlgili Yeni Düzenlemeler “, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Türkiye Araştırmaları 
ve Uygulamaları Merkezi’nin düzenlediği,16-17 Nisan 2015 tarihli Küreselleşen Dünya-
da Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongre, İstanbul 2016, s.771. 

4 RG. T.17.01.1998 S.23233.
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tarih ve 5636 sayılı Kanun 5 ile 4320 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmıştır 
ve Uygulama Yönetmeliği 6 çıkarılmıştır. 4320 sayılı Ailenin Korunması 
Hakkında Kanun ‘un 5636 sayılı Kanun ile değiştirilmesi ile ailenin aynı 
çatı altında yaşaması zorunluluğu kalktığından kanımızca daha olumlu-
dur7. Ancak bu Kanun, ihtiyacı karşılayamadığından yeni bir Kanun ha-
zırlanmıştır8. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun9, 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 
uygulanması için Uygulama Yönetmeliği 10 çıkarılmıştır. Bu Yönetmelik, 
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanunun m. 22 hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 İç hukukumuzda kadın –erkek eşitliği ve kadının haklarının korun-
masında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda, Kadın Konukevlerinin 
Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik ‘te11, 4787 sayılı Aile Mahke-
meleri Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun12 ‘da ve 2005 
yılında Türk Ceza Kanunu’nda önemli adımlar atılmıştır. 

 Aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin hükümler, Türk Medeni Kanu-
nunda da bulunmaktadır. Şiddet davranışı, evlilik birliğinden doğan 
yükümlülüklere aykırı davranış olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 
TMK.m.185 ve devamında düzenlenen bu yükümlülüklerden herhangi 
birine aykırılık halinde TMK.m.195 hükmü gereği hakimin müdahalesi 
istenebilir13. Türk Medeni Kanunu’nda çocuk bakımından hem kişiliğinin 
hem malvarlığının korunması amacıyla tedbirler getirilmiştir. Bu koru-
ma önlemlerinin alınması için çocuğun menfaatinin tehlikeye düşmesi ve 
anne ve babanın başka çare bulamaz olması veya güçlerinin yetmemesi 
gerekir14.

Aile içi şiddetle ilgili uygulamada ortaya çıkan hukuki sorunların etkili 
şekilde çözümlenmesi için hukuken önemli adımlar atılmıştır. Böylece 

5 RG. T. 04.05.2007 S.26512.
6 RG. T.01.03.2008 S.26803.
7 CEYLAN, Ebru, Türk Hukukunda Aile Mahkemelerinin Yasal Çerçevesi ve Uygulama 

Sorunları, Legal Hukuk Dergisi,Aralık 2010,Yıl 8, S.96,s.4265.
8 CEYLAN, Ebru, Aile Mahkemeleri,s.4275.
9 RG.T.20.03.2013 S .28239.
10 RG. T.18.01.2013 S. 28532.
11 RG. T. 05.01.2013 S.28519.
12 RG. T.18.01.2003 S.24997 .
13 ÖZTAN, Bilge, Aile Hukuku,6. Bası, Ankara 2015, s.336 vd.
14 AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku C. II, Yenilenmiş 

18. Bası, İstanbul 2016, s.435 vd ; DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan / GÜMÜŞ, M. Alper,-
Türk Özel Hukuku C. III, Aile Hukuku, İstanbul 2016, s.351 vd. 
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tedbirlerin kısa sürede alınması ve daha etkili şekilde korunması esas 
alınmıştır. Önemli olan toplumda, aile içinde şiddete neden olan sebep-
lerin neler olduğunun belirlenmesi ve bunlara çözüm aranmasıdır. Aile 
içindeki üyelerin iletişim bakımından eğitimi, şiddet sorunlarının çözü-
münde önemli rol oynayacaktır. 

A. 6284 Sayılı Kanunun Amacı ve Kanunun Dayandığı Temel İlkeler 

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ 
un amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınla-
rın, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan 
kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 
alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir ( m.1/I).

Bu Kanunun uygulanmasında uyulması gereken temel ilkeler vardır. 
Bu ilkeler

 a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu ulusla-
rarası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve 
yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınacağı ilkesi; b) Şiddet 
mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan 
haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uy-
gun, adil, etkili ve süratli bir usul izleneceği ilkesi; c) Şiddet mağduru ve 
şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir 
şekilde yerine getirileceği ilkesi; ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yöne-
lik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten 
koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamayacağı ilkesidir (m. 
1/II). 

B. 6284 Sayılı Kanundaki Kavramlar ve Kapsamı 

6284 sayılı Kanunda şiddet, ev içi şiddet, kadına yönelik şiddet, şiddet 
uygulayan, şiddet mağduru,şiddet önleme ve izleme merkezleri ve tedbir 
kararının tanımları yapılmıştır.

“Şiddet” kavramı ile kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik 
açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlan-
ması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlü-
ğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda 
meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü 
tutum ve davranışı göstermektedir ( m.2 d). 
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“Ev içi şiddet” kavramı ise, şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı 
haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer 
kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve eko-
nomik şiddeti belirtmektedir ( m.2 b) . 

“Kadına yönelik şiddet” kavramı ise, kadınlara, yalnızca kadın olduk-
ları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık 
ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak 
tanımlanan her türlü tutum ve davranışı göstermektedir ( m.2 ç).

“Şiddet uygulayan” kavramı ile bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan 
tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişiler 
(m.2 g), şiddet mağduru kavramı ile bu Kanunda şiddet olarak tanımla-
nan tutum ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan 
veya kalma tehlikesi bulunan kişi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme 
tehlikesi bulunan kişiler ( m.2 e) belirtilmiştir. 

“Tek taraflı ısrarlı takip” kavramından aralarında aile bağı veya ilişki 
bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, şiddet uygulayanın, şiddet mağ-
duruna yönelik olarak, güvenliğinden endişe edilecek şekilde fiziki veya 
psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçimde, 
içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya da her türlü iletişim 
aracını kullanarak baskı altında tutacak her türlü tutum ve davranışı an-
laşılmalıdır ( Uygulama Yön.m.3 ş). Tek taraflı ısrarlı takip mağduru, tek 
taraflı ısrarlı takip kavramına giren hareketlerden birine maruz kalan ki-
şidir. 

“Şiddet önleme ve izleme merkezleri” ise şiddetin önlenmesi ile koru-
yucu ve önleyici çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esası ile yürüten 
merkezleridir ( m.2 f). “Konukevi” ise fiziksel, duygusal, cinsel, ekono-
mik veya sözlü istismara veya şiddete uğrayanların, şiddetten korunması, 
psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu 
dönemde şiddet mağdurlarının varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının 
da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve konukevi, sığın-
ma evi, kadın sığınağı, kadın evi, şefkat evi ve benzeri adlarla açılan yatılı 
sosyal hizmet kuruluşunu belirtmektedir. ( Uygulama Yön.m. 3 i ) . 

“Tedbir kararı” ise bu Kanun kapsamında, şiddet mağdurları ve şiddet 
uygulayanlar hakkında hâkim, kolluk görevlileri ve mülkî amirler tarafın-
dan, istem üzerine veya re’sen verilecek tedbir kararlarını belirtmektedir 
( m. 2 ğ). “Kolluk” kavramı ile polis, jandarma ve sahil güvenlik birimleri 
(Uygulama Yön.m.3h ), “kolluk amiri” kavramı ile hakkında tedbir kararı 
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verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanaca-
ğı yerdeki Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atamalarındaki usule göre konu 
ile yetkili ve görevli kolluk biriminin komutanını/amiri belirtilmektedir 
(Uygulama Yön.m.3 ı) . “Hakim” kavramı ile aile mahkemesi hakimi anla-
tılmaktadır (Uygulama Yön.m.3e). “Bakanlık” ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, “Genel Müdürlük “ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü belir-
tilmektedir ( Uygulama Yön.m.3 b . d ).

“İhbar “kavramı ile, üçüncü kişiler tarafından ilgili makam veya mer-
cilere olayın yazılı, sözlü veya başka bir suretle bildirilmesini belirtmek-
tedir. Şikayet kavramı ise şiddet mağdurunun şiddet veya şiddet tehlike-
si halinde ilgili makam veya mercilere müracaat etmesini belirtmektedir 
(Uygulama Yön. m.3 g) .

“Gecikmesinde sakınca bulunan hal” kavramı ile kolluk tarafından ya-
pılacak tahkikat ve risk değerlendirilmesi sonucunda, derhal işlem yapıl-
madığı takdirde, şiddet eyleminin önlenememesi, kişinin can güvenliği, 
hak ve hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi, korunan kişinin 
zarar görmesi, şiddet eyleminin iz, eser, emare ve delillerinin kaybolması, 
şiddet uygulayanın kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi gibi ihti-
mallerin ortaya çıkması ve resen veya ilgilinin talebi üzerine mülki amir-
den ya da hâkimden karar almak için yeterince vakit bulunamaması hali 
anlatılmaktadır ( Uygulama Yön. m.3 c) . 

“Geçici koruma” ile hayati tehlikesi bulunan şiddet mağdurunun kol-
luk tarafından gerektiğinde her türlü teknik cihaz ve donanımlarla, yirmi-
dört saat esasına göre kesintisiz olarak, şiddet uygulayan veya uygulama 
tehlikesi bulunan kişilerden gelebilecek tehlikelerden korunması amacıy-
la yerine getirilen tedbiri ( Uygulama Yön. m.3 ç), “hayati tehlike “kavramı 
ile bir kimsenin ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet olayına maruz kalma-
sı ya da kalma ihtimalinin bulunması hali anlaşılmalıdır (Uygulama Yön. 
m.3 f)

“Aydınlatılmış rıza” ile korunan kişinin kendisi hakkında verilebilecek 
tedbir kararının anlayabileceği bir biçimde sebepleri, aşamaları ve sonuç-
ları hakkında açıklama yapılarak bilgilendirilmesi ve özgür iradesi ile bu 
hususların tamamını anlayıp kabul ettiğine dair yazılı beyanı belirtmekte-
dir (Uygulama Yön. m. 3 a)
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C.6284 Sayılı Kanun Bakımından verilecek Tedbirler Bakımından 
Aranan Şartlar 

 6284 Sayılı Kanun’daki tedbir kararlarının verilmesi için koruması 
altına aldığı insanlardan olmak,şiddete uğramak veya şiddete uğrama teh-
likesi altında bulunmak ve mağdurun veya üçüncü kişilerin ihbarı veya 
şikayette bulunması ve mülki amir, hakim veya kolluk amiri tarafından 
tedbire karar verilmesi gereklidir 15. Bu Kanunun koruması altına alınan 
kişiler, bekar, evli veya dini nikahlı kadınlar, çocuklar, aynı hanede ya-
şasın veya yaşamasın aile bireyleri,tek taraflı ısrarlı takip mağdurudur16. 
Bir çocuğun şiddete uğraması veya şiddete uğrama tehlikesi altında ol-
ması halinde çocuğun veya üçüncü kişilerin ihbarı veya şikayeti üzerine 
tedbir kararı verilebilir. 

4320 sayılı Kanundan farklı olarak 6284 sayılı Kanun sadece şiddete 
uğramayı değil, şiddete uğrama tehlikesi altında olmayı da kapsamak-
tadır. Kanımızca Kanunun koruma alanının genişletilmesi isabetli ol-
muştur. Ancak yeni Kanunun şiddete uğrama tehlikesinin sınırlarını 
çizmemesi nedeniyle tehlikeyi somutlaştırmadığı görülmektedir. 4320 
sayılı Kanun ekonomik şiddet kavramından söz etmemekteydi, bu kav-
rama yeni Kanunda yer verilmiştir17. Yeni Kanuna göre şiddet, fiziksel, 
psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet olmak üzere dört türde ortaya çı-
kabilir. Fiziksel şiddet, kişinin bedeninde gözle görünür hasar bırakan 
bir şiddettir. Psikolojik şiddet ise duyguların ve duygusal ihtiyaçların 
istismar edilmesi veya tehdit aracı olarak kullanılmasıdır. Ekonomik 
şiddet ise kadının bir meslekle uğraşarak katkısının engellenmesi veya 
yapmaya zorlanması olarak görülebilir. Cinsel şiddet ise sözle taciz, 
cinsel birlikteliğe zorlama gibi davranışlarla görünebilir. 

Şiddetle ilgili ihbarın veya şikayetin yapılacağı kurumlar, Cumhuriyet 
Başsavcılığı, mahkeme, mülki amir, Aile ve sosyal Politikalar bakanlığı, 
İl ve İlçe Müdürlüğü veya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleridir. Mülki 
amir, illerde valilerdir, ilçelerde ise kaymakamlardır. 

D. Korunan Kişiler Bakımından verilecek Tedbir Kararları 

Tedbir kararları koruyucu ve önleyici tedbir kararları olmak üzere iki 
çeşittir. Koruyucu tedbirler, şiddet mağdurlarının şiddete maruz kalma-

15 GENÇCAN, Ömer Uğur,Velayet Hukuku, Ankara 2015,s.595 vd;CEYLAN,Aile içi şiddet, 
s.21 vd.

16 GÜNAY, Mehmet, 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruyucu ve Önleyici Tedbirler, Türkiye 
Adalet Akademisi Dergisi, Yıl : 3 S. 10,Temmuz 2012,s.651 vd.

17 CEYLAN, Aile içi şiddet, s.21, 22 .
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sını engellemeyi ve şiddete uğrama tehlikesi altında olanların ise şiddetle 
karşılaşmasını önlemeyi amaçlamaktadır18. Önleyici tedbirler ise şiddet 
uygulayana yönelik tedbirler olup, bu tedbirin uygulanması için kişinin 
şiddet uyguladığına veya uygulama tehlikesinin bulunduğuna dair emare-
ler bulunmalıdır19. Koruyucu ve önleyici tedbirler, geçici hukuki koruma 
tedbirleri niteliğindedir. Bu tedbirler HMK. ve TMK. ‘daki tedbirlerden 
farklı özelliklere sahiptir. 6284 sayılı Kanun ‘a dayanılarak verilen tedbir-
lerin amacı,aile içinde ve aile dışında şiddetin önlenmesidir .

Koruyucu tedbirler, mülki amir, kolluk amiri ve hakim tarafından alı-
nabilir. Önleyici tedbirler ise hakim tarafından ve bazı hallerde kolluk 
amiri tarafından alınabilir.4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Gö-
rev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ile aile mahkemeleri kabul edil-
miştir20.

1. Koruyucu Tedbir Kararları 

a. Mülkî Amir Tarafından verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

6284 Sayılı Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili mülki amirin 
vereceği koruyucu tedbir kararları m.3 hükmünde düzenlenmiştir. Mülki 
amir, bu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer ted-
birlere karar verebilir. Bu hükme göre korunan kişilerle ilgili a) Kendisine 
ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir 
yerde uygun barınma yeri sağlanması, b) Diğer kanunlar kapsamında ya-
pılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması, c) 
Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti verilmesi, ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi 
üzerine veya resen geçici koruma altına alınması, d) Gerekli olması hâlin-
de, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını destek-
lemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı 
olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net 
asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Ba-
kanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının 
sağlanması tedbirleriyle ilgili karar verilebilir. 

Çocukla ilgili uygun barınma yeri bulunması, ekonomik bakımından 
ihtiyacının karşılanması için geçici yardım yapılması, rehberlik ve danış-

18 SAĞIROĞLU, Mehmet Şerif,Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun, İstanbul 2013,s. 93.

19 SAĞIROĞLU, s.93.
20 ARSLAN Aziz Serkan, Türk Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Yargılama Usulü, Ankara 

Barosu Dergisi Yıl : 68, S. 2010/1, s.189.
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manlık hizmeti verilmesi, çocuğun hayati tehlike altında olması halinde 
geçici koruma altına alınması, çocuk eğer korunan kişinin çocuğu ise ge-
rekli ise kreş imkanı sağlanması tedbirleri alınabilir. 

 b. Kolluk Amirleri Tarafından verilecek Koruyucu Tedbir Kararları 

Kolluk görevlerini yapacak olan personel, kolluğun merkez ve taşra 
teşkilâtında bu Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, çocuk ve kadı-
nın insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim almış ve ilgili 
kolluk birimlerince belirlenmiş olan personeldir ( m.11). 

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde korunan kişilerle ilgili uygun 
barınma yeri sağlanması ve geçici koruma altına alma tedbirini kolluk 
amirleri de alabilir. Kolluk amiri,evrakı en geç kararın alındığı tarihi ta-
kip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tara-
fından kırksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar 
( m.3/II).

c. Hâkim Tarafından verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

6284 Sayılı Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili hakimin vere-
ceği koruyucu tedbir kararları m.4 hükmünde düzenlenmiştir. Hakim, 
bu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere 
karar verebilir. Bu hükme göre korunan kişilerle ilgili a) İşyerinin de-
ğiştirilmesi, b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden 
ayrı yerleşim yeri belirlenmesi, c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi 
üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması, ç) Korunan kişi bakı-
mından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer 
tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınla-
tılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Ko-
ruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin 
değiştirilmesi hakkında koruyucu tedbir kararları verilebilir. 

2. Önleyici Tedbir Kararları 

a. Hâkim Tarafından verilecek Önleyici Tedbir Kararları

6284 Sayılı Kanun kapsamında korunacak kişilerle ilgili, hakim önle-
yici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere 
karar verebilir. Bu Kanunun m.5 hükmüne göre a) Şiddet mağduruna 
yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme-
yi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, b) Müşterek konuttan veya 
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bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan 
kişiye tahsis edilmesi, c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları ko-
nuta, okula ve işyerine yaklaşmaması, ç) Çocuklarla ilgili daha önce ve-
rilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşli-
ğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması, 
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa 
bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller 
saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması, e) Korunan kişinin şahsi 
eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi, f) Korunan kişiyi iletişim 
araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi, g) Bulundurulması veya 
taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi, ğ) Silah 
taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle 
zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,h) Korunan kişilerin 
bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kul-
lanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bun-
ların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, 
hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması, ı) Bir sağlık 
kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlan-
ması tedbir kararları verilebilir. Bu tedbirler, mağdur çocuk ise Kanunun 
koruma kapsamına girdiğinden uygulanabilen tedbirlerdir. 

6284 sayılı Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 
tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve 
destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kay-
yım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetki-
lidir ( m.5/III).

Hakim, şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan ya-
hut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafa-
kaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam 
düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına 
hükmedebilir ( m.5 /IV) . Bu hükme göre tedbir nafakası verilmesinin özel 
koşulları mevcuttur21. Tedbir nafakası verilmesi için talep şartı aranma-
maktadır, hakim re ‘sen karar verebilmektedir. Tedbir nafakası kararı 
verilmesi için şiddet uygulayanın aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan 
veya katkıda bulunan kişi olması gereklidir. Burada kanımızca resmi 
evlilik olmasa dahi evlilik dışı ilişkilerde de şiddet mağduru korunmak 

21 SARAÇOĞLU, Simge, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlen-
mesine Dair Yasa Kapsamında Tedbir Nafakasına Hükmedilmesinin Koşulları, Prof. 
Dr. İlhan Ulusan ‘a Armağan, C. II, İstanbul kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergi-
si, S. 15, İstanbul 2016, s. 492 .
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istendiğinden aile kavramının geniş anlaşılması gereklidir 22. Nafaka 
miktarı bakımından tedbir nafakasına lehine hükmedilecek kişinin ya-
şam şartları yanında şiddet uygulayan kişinin ödeme gücü de dikkate 
alınmalıdır. Şiddet mağduru olan kişinin nafakaya ihtiyaç duyacak du-
rumda olması gereklidir. Şiddet mağduru, eğer şiddet uygulayan ile ortak 
yaşamı devam ettiriyor ise şiddet mağdurunun ekonomik sıkıntı içinde 
olduğundan söz etmek zordur. Şiddet mağdurunun bulunduğu yerlere 
veya ortak konuta yaklaşmama önleyici tedbirlerinden birinin verilmiş 
olması halinde veya başka bir tedbir kararının olmaması halinde de eko-
nomik mağduriyet yaşayabilir. Türk MK. gereği tedbir nafakasına hük-
medilmemiş olması halindE 6284 sayılı Kanun gereği nafaka talebinde 
bulunmak mümkündür. Burada ayrılık veya boşanma davası açmaksınız 
tedbir nafakasından mağdur yararlanabilmektedir. TMK. ‘ya göre tedbir 
nafakasının verileceği durumlar düzenlenmiştir. Eşlerin birlikte yaşama-
ya devam ederken evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getir-
memesi nedeniyle her bir eşin yapacağı parasal katkının belirlenmesi için 
hakimden talepte bulunduğunda veya eşlerin birlikte yaşamaya ara ver-
meleri halinde eşlerden birinin talebi üzerine veya boşanma veya ayrılık 
davası devam ederken tedbir nafakasına hükmedilebilir. Boşanma davası 
halinde dava tarihinden hükmün kesinleşmesi tarihine kadar bu nafaka 
devam etmektedir 23. 

b.Kolluk Amirleri Tarafından verilecek Tedbir Kararları 

 Kolluk amirleri gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde a)Şiddet mağ-
duruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük dü-
şürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, b) Müşterek konuttan 
veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun ko-
runan kişiye tahsis edilmesi, c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulunduk-
ları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması, d) Gerekli görülmesi hâlinde 
korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve 
kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına 
yaklaşmaması tedbirlerini alabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın 
alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim 
tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden 
kalkar ( m.5/II).

22 Aynı kanıda bkz.SARAÇOĞLU, s.492.
23 CEYLAN, Ebru,Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Doktora 

Tezi, Galatasaray Üniversitesi yayınları, Ocak 2006,s.35 vd.
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D. Tedbir Kararlarının verilmesi Usulü,Tebliğ Edilmesi ve Gizlili-
ğin Sağlanması 

Herkes, şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde, bu 
durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu 
görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine ge-
tirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri 
haberdar etmekle yükümlüdür( m.7).

 Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da 
Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları, en ça-
buk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kol-
luk biriminden talep edilebilir ( m.8/I).

Tedbir kararının verilme süresi, ilk defasında en çok altı ay içindir.. 
Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin an-
laşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk gö-
revlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştiril-
mesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar 
verilebilir( m.8/II).

Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı husu-
sunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin 
verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehli-
keye sokabilecek şekilde geciktirilemez ( m.8/III).

 Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ 
edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye 
tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi 
tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl 
tebliğ edilir ( m.8/IV).

Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykı-
rılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı 
ihtarı yapılır ( m.8/V).

Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya 
resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimli-
ğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği ba-
kımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. 
Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri huku-
ka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır ( m.8/VI).
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Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk marifetiyle 
teslimi sağlanır( m.8/VII).

E. Tedbir Kararlarına Karşı İtiraz 

6284 Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya teb-
liğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesi-
ne itiraz edilebilir ( m.9/I).

Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yer-
de aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara 
olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, 
o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk 
mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâki-
minin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine 
gecikmeksizin gönderilir ( m.9/II).

 İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen ka-
rarlar kesindir( m.9/III).

F. Tedbir Kararlarının Bildirimi ve Uygulanması 

Tedbir kararları, Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlükleri ile verilen ka-
rarın niteliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluğa en seri vası-
talarla bildirilir ( m.10/I).

 6284 sayılı Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan başvurular ile 
bu başvuruların kabul ya da reddine ilişkin kararlar, başvuru yapılan 
merci tarafından Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine derhâl bildiri-
lir ( m.10/II).

Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin koruyucu ted-
bir kararı ile şiddet uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir kararları-
nın yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyici tedbir kararı 
verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı 
yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir ( m.10/III).

Tedbir kararının, kolluk amirince verilip uygulandığı veya korunan 
kişinin kollukta bulunduğu hâllerde, kolluk birimleri tarafından kişi, 
Bakanlığın ilgili il veya ilçe müdürlüklerine ivedilikle ulaştırılır; bunun 
mümkün olmaması hâlinde giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibin-
den karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici olarak ba-
rınma imkânı sağlanır ( m.10/IV).
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Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygu-
lanmasına engel teşkil etmez ( m.10/V).

Barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya 
Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlere yerleştirilir. Ba-
rınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde korunan kişiler; mülkî amirin, 
acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak ba-
rındırılabilir ( m.10 /VI).

 İşyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararı, kişinin tabi olduğu 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci veya kişi tarafından yerine 
getirilir ( m.10/VII).

Tedbir kararlarının uygulanmasında hâkim kararı ile teknik araç ve 
yöntemler kullanılabilir. Ancak, bu suretle, kişilerin ses ve görüntüleri 
dinlenemez, izlenemez ve kayda alınamaz ( m. 12/I)

Teknik araç ve yöntemlerle takibe ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle 
düzenlenir ( m.12/II)

Şiddet uygulayan eğer tedbir kararına aykırı davranırsa fiili bir suç 
oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre 
hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapis cezasıyla karşı-
laşır( m.13/I). 

Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen 
tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi 
onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi 
altı ayı geçemez( m.13/II).

 Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine 
getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir( 
m.13/III).

Şiddet uygulayanın fiilinin aynı zamanda bir suç olması halinde suçla-
ra ilişkin hükümler saklı tutulmuştur. Kişinin silah bulundurması, uyuş-
turucu veya uyarıcı madde kullanmasının suç oluşturması dolayısıyla ya 
da fiilinin başka bir suç oluşturması nedeniyle; a) Soruşturma ve kovuş-
turma evresinde koruma tedbirlerine veya denetimli serbestlik tedbirleri-
ne,b) Mahkûmiyet hâlinde ceza veya güvenlik tedbirlerinin infazına ve bu 
çerçevede uygulanabilecek olan denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin 
kanun hükümleri saklı tutulmuştur (m.6). 
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Sonuç 

 Toplumda şiddet olgusu zamana, kültüre ve topluma göre değişkenlik 
göstermektedir. Aile içi şiddetin ortaya çıkmasında sosyal sebepler ya-
nında göç, yoksulluk, stres, aile içindeki huzursuzluk ve alkol gibi çeşitli 
sebepler rol oynamaktadır. 

Toplumda çok önemli bir sorun olan şiddete karşı 6284 sayılı Kanunla 
aile yaşamı içinde ve dışında şiddetin önlenmesi amacıyla önemli yenilik-
ler ve değişiklikler getirilmiştir.

6284 sayılı Kanun’un temel ilkeleri arasında öncelikle Türkiye ‘nin ta-
raf olduğu Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin esas alınaca-
ğı ilkesi Uluslararası hukukun Türk hukukuna etkisini göstermektedir. 
4320 sayılı Kanun ‘da korunan kişilerin kapsamı daha dar düzenlenmişti, 
şiddet kavramı açıklanmamıştı ve ekonomik şiddetten söz edilmemişti. 
Bu nedenle kanımızca 6284 sayılı Kanun, hem şiddet tanımını yapmış 
olduğundan, hem daha geniş bir koruma sağlamış olduğundan ve Avrupa 
Konseyi ‘nin Sözleşmesiyle uyumlu olduğundan daha isabetlidir. Ancak 
şiddet uygulama tehlikesinin varlığını belirlemede açık bir kritere yer ver-
memiş olduğundan Anayasa ‘da teminat altına alınmış olan hak ve özgür-
lüklerin ihlaline neden olabilecek ciddi sorunlar doğurabilir. Bu Kanun 
‘daki ihbar usulünün, İstanbul Sözleşmesi‘nin hükümleriyle uyumlu ol-
madığı ileri sürülmektedir. Bu Kanun ‘daki şikayet usulü, şikayet merci-
lerine bildirilmesiyle hangi işlemlerin yapılacağını belirtmektedir. Bu Ka-
nun ‘daki tedbir kararları iki farklı türde olup koruyucu ve önleyici tedbir 
kararı olarak belirtilmektedir. Koruyucu tedbir kararları, şiddete uğrayan 
veya uğrama tehlikesi bulunan Kanun ‘un belirlediği kişilerin korunma-
sını amaçlar. Önleyici tedbir kararları ise şiddet uygulayanın şiddetini 
önlemek veya şiddetin tekrarlanmasını engellemek için verilmektedir. 

6284 sayılı Kanun gereği tedbir nafakasına karar verilebilmesi için res-
mi evlilik birliği şartı aranmadığından TMK. ‘na göre daha geniş bir ko-
ruma sağlanmaktadır. Böylece bu Kanun evlilik dışı birliktelikleri ve dini 
nikahlı birliktelikleri de koruma altına almıştır. TMK. hükümlerine göre 
verilmiş bir tedbir nafakası kararı bulunmuyorsa hakim re ‘sen tedbir 
nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakasına hükmedilmesi için şiddet 
olgusunun ispatlanması gereklidir.
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AVUKATLIKTA UZMANLIK ve  
BİR UZMANLIK DALI ÖRNEğİ

Av. Dr. Tennur KOYUNCUOğLU

A- Genel Olarak Avukatlık- Uzman Avukatlık

1990’lı yıllardayız. İstanbul Barosunda bir toplantıdayız. Ağlayarak 
danışmak istediğini bildiren bir kişi, oğlunun hastanede sağlık girişimi 
sırasında öldüğünü, doktora dava açacağını bu konuda uzman bir avukat 
aradığını söyledi. Hepimiz durakladık, yasaya göre ‘her avukat her davayı’ 
üstlenebilirdi. Yapacağımız şey ‘avukatlık rehberini’ ona teslim etmekti. 
Durumun nezaketi bizi engelledi. Bu konuda çalıştığını bildiğimiz iki üç 
arkadaşın ismini vermek zorunda kaldık.

Bu konuda bir başka engel, Barolar tarafından avukatlara verilen dava 
yükümlülüğü sırasında, verilen davanın çeşidine ve niteliğine bakılma-
masıyla ortaya çıkar. Bölgelere göre hazırlanmış Baro Levhasında yazılı 
avukatların listesindeki sıralamaya göre davalar dağıtılır. Hangi avukatın 
hangi konuda yoğunlaşmış olduğu hiç dikkate alınmaz. Şimdilerde şid-
dete uğrayan kadınların davalarına, Baroların Kadın Hakları Merkezinde 
bu konuda eğitim görmüş avukatlarca yönlendirilmesi çabası görülmek-
tedir1. 

Ülkemizde hukuk ve özellikle avukatlık mesleğinde uzmanlık konu-
su uygulamanın el yordamıyla şekillenmekte ancak yasal düzenlemeler 
ihmal edilmiş bulunmaktadır. Avukatlıkta uzmanlığa imkân tanıyacak, 
denetlenebilir, makul bir hukukî altyapı mevcut değildir. Başka ülkelerde 
uygulamada “uzman avukatlık” statüsü ayrı bir düzenlemenin konusu-
dur. 

Uzman avukatlık aracılığıyla, avukatlar bakımından meslek içi eğiti-
min önemi artacağı gibi, teori ve uygulama birlikteliği sağlanacak ve ayrı-
ca avukatlıkta kariyer yapmak olanağı da doğmuş olacaktır. Her şeyden 
önce, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda açık maddelerle bu konu yer al-
malıdır. Uzmanlığı sağlayacak, denetleyecek ve bu konuda eğitimi verecek 

1 Bu gelişim kolay olmamıştır. Toplumda haksızlıkların görünüm kazandığı ve hak ara-
ma bilincinin yükseldiği 1990’lı yıllarda İstanbul Barosu’nda ‘Kadın Hakları Komisyo-
nu’ ile bir ilki gerçekleştirerek, ‘Gönüllü Danışman Avukatlarla’ kadın sorunlarına çö-
zümün uzman kadrolarla aranmasına önem vermiştir, bkz. Baroda Gönüllü Avukatlar, 
Radikal, II, 25.Ocak.2009. 
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yapılanmaya ilişkin temel düzenlemelerin, Türkiye Barolar Birliği (“TBB”) 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle yapılması uygundur. Uzmanlık, bir 
başka yönüyle üniversite, yargı ve avukatlık mesleği arasındaki bağların 
kurulmasına ve işbirliğine yol açacaktır.

B- Konunun Avukatlarca Değerlendirilmesi:

Öncelikle yaptığımız mini bir anketten başlayabiliriz2.

Anketlerin değerlendirilmesinde; bir avukatın önüne gelen her dava-
yı almasının doğru olmadığı konusunda, ortak bir görüş oluştuğu görül-
müştür. Gerekçeler çeşitlidir. Verilen yanıtlarda; belli konulara önceden 
deneyimlemeden dava aşamasında konuyu öğrenmenin profesyonel tutu-
ma aykırı düşeceği, genelde ceza hukukunun başlı başına bir uğraş ala-
nı sayılacağı, önce müvekkilin çıkarının düşünülmesi gerektiği, avukatın 
kendini yetkinliklerine göre önceden yönlendirmesinin önemi ve mesleğin 
saygınlığının yitirilmesi kuşkusu işlenmiştir.

Ankete katılanlar, mevcut Avukatlık Kanunu’nda, avukatlık ve uzman 
avukatlık arasında bir ayırım gözetilmediğinden hareket etmişlerdir. 
‘Mesleksel etik’ çerçevesinde hangi alanda avukatın iş (dava) alacağına 
ilişkin bir düzenleme yapılmadığını, bu nedenle uzman avukatlığın fiili bir 
durum yarattığını, avukatlık ile uzman avukatlık arasında bir hukuksal 
statü farkı olmadığını belirtmişlerdir. Buna karşın, bir avukatın sürekli 
aldığı işlerde kendiliğinden uzmanlık kazandığını ve bu konuda uzman 
olduğunun açıklamakta kişisel bir hak doğduğunu teslim etmişlerdir. 

Bir uzmanlık dalının seçiminin baştan belirlenemeyeceğini, özel hu-
kuk- ceza hukuku- idare hukuku gibi alanların uzmanlık olarak tanınma-
sının yeterli olmadığını, bu alanların kendi içlerinde ayrılabilecek başka 
bağımsız uzmanlık bölümlere gereksinim duyulacağını belirtmişlerdir. 
Hukuk Fakültelerinde okutulan derslerin hukukun temel başlıklarına 
ilişkin olduğunu, günümüzün ihtiyaçları ve teknolojinin çok değişik alan-
ları kapsadığı varsayılmıştır. Bu durumda, hukuk fakültelerinde yer al-
mayan ya da seçimlik ders sayılan konuların ancak daha sonra uzmanlık 
kazanarak yapılabileceği öngörülmüştür. 

Ayrıca, uzmanlığın farklı alanlarına işaret ederek, akademik uzmanlığı 
olan birinin aynı konuya ilişkin uygulama konusunda yetersiz kalabile-

2 Konu, Koyuncuoğlu-Köksal Avukatlık ve Danışma Bürosunun avukatlarının görüşleriy-
le zenginleştirildi (Av. Ömrüncegül İçöz Koyuncuoğlu, Av. Zeynep Özkul, Av.İrem Öz-
kaşıkçı, Stj. Av. Melek Barngrover, Stj. Av. Damla Doğan, Hukuk öğrencisi Pelin Çeki). 
Emeklerine teşekkürü bir borç bilirim.
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ceğini, bu nedenle uzmanlığın akademik ya da deneyime dayalı olarak 
ayrılmasının önemine değinmişlerdir. Türk hukukunda, teori ile uygula-
mada mahkeme kararları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine dikkat 
çekmişlerdir. Mevcut kuralların nasıl uygulandığını bilmeyen bir akade-
misyenin, aynı şekilde mevzuata ve yorumlanmasına hâkim olmayan bir 
avukatın uzman sayılamayacağı, eksik kalacağı açıklanmıştır. Bu nedenle 
hem dava deneyimleri hem de akademik çalışmaların bir arada harman-
lanmasıyla uzman sıfatının kazanılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu 
konuda akademik hayattan ayrılıp avukatlığı seçen bir anketçi, aradaki 
farkı görerek uzmanlığın ancak dava deneyimleri ile kazanılacağını açık-
lamıştır.

Ayrıca, akademisyenlerin hukuksal konuları öğrenme ve öğretme aşa-
masında ortaya çıkan başarısının, avukatlığın dinamik yapısı içinde ye-
tersiz kalabileceğine değinilmiştir. Bir avukatın görevinin, konuyu teorik 
irdeledikten sonra uygulama becerisiyle bir bütünlük içinde yerine getire-
ceği var sayılmıştır.

Avukatlık Kanunu’na göre; akademik unvan avukatın tanıtımında 
yer alabilmektedir. Ayrıca aldığı sertifikalarla arabuluculuk sıfatı ya da 
marka-patent vekilliği belirtilebilmektedir. Marka-patent vekilliği teknik 
hukuksal bilgilere sahiplik gerektiğinden avukatların ayrıca bu konuda 
eğitilmesi zorunluğu vardır.

Bu noktada marka patent vekillerinin iş takibi ile yetkilendirilmesi 
(lisans sözleşmeleri) avukatların yetki gasbı ile ilişkilendirilmiştir. Özel-
likle, yapılan işlemle ilgili uyuşmazlık çıktığı durumlarda, marka-patent 
vekillerinin yaptığı hukuksal hatalar avukatların da itibar kaybına neden 
olduğundan hoş görülmemiştir. 

Yukardaki açıklamalar hukukta uzmanlık konusunun benimsendiğini 
göstermektedir. Uygulamada da avukatlar, yasa kurallarını aşarak, bü-
rolarını uzman büro olarak internette tanıtabilmekte3 ya da bürolarının 
olduğu binalara ‘uzman avukat’ diye yazabilmektedirler. Yaşam yasayı 
beklememiştir. Hukukun gelişimi kendi uzmanlık alanlarını yaratmıştır. 
Örneğin telekomünikasyon hukuku, kişisel veriler hukuku, elektronik ti-
caret hukuku, sigorta hukuku ve sigorta hukuku içinde daha da ayrıntılı 
bir uzmanlık dalı olan hukuksal koruma sigortası gibi. Genel açıklama-
lardan sonra asıl üzerinde durmak istediğimiz konu yeni bir uzmanlık 
dalı olarak hukuksal koruma sigortası olacaktır.

3 https://www.proaktifhukuk.com/hakkimizda 



33Avukatlıkta Uzmanlık.... • Av T. KOYUNCUOĞLU

C-TBB Tarafından Hazırlanan Avukatlık Kanunu Taslağı’ndaki Dü-
zenleme

Avukatlık Kanunu değişmedi. Geçen zaman yasayı eskitti. 2016 Tari-
hinde TBB tarafından hazırlanan Avukatlık Kanunu Tasarısı’nda konuya 
farklı bakıldığını görmekteyiz4. TBB taslağında geçerli olan Avukatlık Ka-
nunu’nun 55.Maddesinde, başlığı ‘Uzman Avukatlık’ olan yeni bir madde 
önerilmiştir:

“Madde 55/A- Özel bir alanda bilgi ve tecrübeye sahip olan avukata 
Türkiye Barolar Birliği tarafından “uzman avukat” unvanı kullanma 
yetkisi verilebilir.

Uzmanlık konusunda, yükseköğretim mevzuatına uygun olarak hu-
kuk fakültelerinin anabilim dallarındaki alanlar esas alınır. Uzmanlık 
unvanı almak isteyen avukatın, en az beş yıllık kıdeme sahip olması 
gereklidir. 

Belirli bir alanda avukatlık faaliyeti yürütmek için uzman avukat 
unvanına sahip olmak zorunluluğu yoktur.

Uzman avukatlık unvanını kullanma yetkisine ilişkin esas ve usuller 
Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkartılacak yönetmelikte düzenle-
nir.” 

Madde gerekçesinde bu maddeye neden gereksinim duyulduğu şöyle 
belirtilmektedir:

“Avukatlık ticarî bir faaliyet değildir ve ticaretin bir parçası olan reka-
bet ve reklâm, doğal olarak kamu hizmeti gören avukatlık için söz konusu 
olamaz. Aksi halde, avukatlık sadece bir kazanç mesleği olarak görülür 
ve bir süre sonra da itibarını tamamen kaybeder; haksız rekabete yol aça-
cak bir zemin de hazırlanmış olur. Ancak bugüne kadar bu hüküm çok 
katı anlaşılmış, basit bir bilgilendirme ve uzmanlık belirtme dahi reklâm 
olarak kabul edilebilmiştir. Şüphesiz bugüne kadar uzman avukatlık sis-
teminin kabul edilmemesi karşısında, bu uygulama yanlış da değildir. 
Getirilen yeni hükümlerle, belirli nitelik ve aşamalardan geçtikten sonra 
uzmanlığın kabul edilmesi karşısında, reklâm yasağının da bu yönde göz-
den geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Avukatın, akademik unvanı ile uz-
manlığını gösteren açıklamalarının reklâm sayılmayacağı açıklığa kavuş-
turulmuştur. Ancak, bunların gerçeği yansıtması, abartılı olmadan makul 
ölçüler içinde kalması, meslek ilkeleri ve onurunu zedelemeyecek, hak-

4 Taslak, TBB web sitesinden alınmıştır.
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sız rekabete yol açmayacak, başkalarını karalamayacak nitelikte, sadece 
meslekî faaliyete yönelik olması gereklidir. Bugün avukatların bir kısmı-
nın özellikle tabelalarının, avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak şekil ve 
ölçüde olduğu görülmektedir. Bunun makul ölçülerde ve mesleğe yakışan 
çerçevede tutulması amacıyla, maddede bu konuya da açıklık getirilmiş-
tir. Tereddütlerin doğmaması için hükmün avukatlık ortaklıkları ile or-
tak avukatlık büroları hakkında da uygulanacağı belirtilmiş, uygulamaya 
ilişkin esaslar yönetmeliğe bırakılmıştır. Hayat ilişkilerinin genişlemesi, 
iletişimin artması, teknolojinin gelişmesi, sosyo-ekonomik değişiklikler, 
hukukun da farklılaşmasına, yeni hukuk alanlarının ortaya çıkmasına yol 
açmış, tek yönlü bilgi ile tüm sorunların çözümü zorlaşmıştır. Her şeyi bir 
kişinin bilmesi ve her sorunu çözmesi mümkün değildir. Özellikle son elli 
yılda uzmanlığa dayalı çalışma esasları kabul edilmiştir.”

D- Adalet bakanlığı Tarafından Hazırlanan Taslaktaki Düzenleme

Adalet Bakanlığının, Avukatlık Kanunu Taslağında 75. Madde başlı-
ğında da “Uzman Avukatlık” konusu yer almaktadır5. Söz konusu madde 
aşağıdadır:

1) Türkiye Barolar Birliği tarafından, talep üzerine, ceza hukuku, özel 
hukuk, idare ve vergi hukuku alanlarında ‘uzman avukat’ kullanma yetki-
si verilebilir. İcra hukuku alanında böyle bir belirleme yapılamaz.

2) Uzmanlık unvanı almak isteyen avukatın, en az on yıllık kıdeme 
sahip olması gereklidir.

3) Belirli bir alanda avukatlık faaliyeti yürütmek için uzman avukat 
unvanına sahip olmaya gerek yoktur.

4) Uzman avukatlık unvanını kullanma yetkisine ilişkin esas ve usuller 
Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.”

Her iki tasarıdaki yasa maddelerini karşılaştırdığımızda ortak nokta-
ların altını çizebiliriz.

Temel olarak avukatlık ve uzman avukatlık ayırımının her iki taslakta 
da benimsendiği görülmektedir. Bir başka ortaklık, bu ayırımdan mesle-
ğin zarar görmemesine dikkat edilmesidir. Bu bakımdan her iki taslağın 
da altını çizdiği ortak nokta; uzman olmayan avukatların, uzmanlık konu-
su olarak belirlenmiş konularda mesleklerini yapabilecekleridir. 

5 http://www.kgm.adalet.gov.tr/DUYURULAR/AVUKATLIK%20KANUNU%20TASLA%-
C4%9EI.pdf. Ayrıca Taslak TBB web sitesinde de yer almaktadır.
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Ancak uzmanlık alanlarının dağıtımında görüş ayrılığı vardır:

TBB’nin metninde uzmanlık alanı olarak “hukuk fakültelerinin ana bi-
lim dallarının esas alınacağı” belirtilirken, Adalet Bakanlığının Taslağında 
çok genel üçlü bir ayırıma gidilmiştir. 

E-Türkiye Barolar Birliği’nin Etkin Desteği Gereklidir.

Uzmanlık konusunda hukuksal düzenleme gerek TBB Avukatlık Ka-
nunu Tasarısı’nda, gerekse Adalet Bakanlığı tasarısında gündeme gelmiş-
tir. Henüz uzmanlık alanlarının nasıl bölüneceği konusunda görüş birliği 
yoktur. Anket sonuçlarından yola çıkarsak ne yalnızca akademik unvan, 
ne de avukatlıkta kazanılan iş deneyiminin tek başına yeterli olmayacağı 
görülmüştür. TBB’nin yapacağı çalışma ile her iki alanında birlikte işlen-
mesi doğru olacaktır. 

TBB Avukatlık Kanunu Tasarısı’nda yer alan “uzman avukatlık unva-
nını kullanma yetkisine ilişkin esas ve usuller TBB tarafından çıkarılacak 
yönetmelikte” açıklanacağı belirtilmiştir. Uzmanlık dallarının ayrılması 
bir yasa konusu olmalıdır. Yönetmelikle ise konunun ayrıntıları ele alın-
malıdır.

F- Alman Hukukunda, Alman Uzman Avukatlık Yönetmeliği 

Son olarak 01.03.2016 tarihinde değişikliğe uğrayan Alman Uzman 
Avukatlık Yönetmeliği’ni6, Feyzan Hayal Şehirali’nin söz konusu değişik-
likten önce yapmış olduğu Ankara Barosu Dergisi’nde yayınlanan çeviri-
sinden de faydalanarak irdeleyelim7 . 

Yirmi altı maddelik bir yönetmeliğin; 

• Birinci kısmının başlığı “uzman avukatlık” olarak belirlenmiş ve he-
men altında yer alan birinci bölümde uzmanlık alanları sıralanmıştır.

• Birinci kısım birinci maddenin başlığı ‘kabul edilen avukatlık uz-
manlık alanlarına göre; İdare hukuku, vergi hukuku, iş hukuku ve sosyal 
hukuk sıralanmıştır. Ayrıca aile, ceza, aciz hukuku, sigorta hukuku, tıp 
hukuku, kira ve kat mülkiyeti hukuku, trafik hukuku, yapı ve mimarlık 
hukuku, miras hukuku, taşıma ve nakliyat hukuku, fikri ve sınai hak 

6 Alman Uzman Avukatlık Yönetmeliği (Fachanwaltsordnung), http://www.brak.de/w/fi-
les/02_fuer_anwaelte/berufsrecht/fao_stand_01.03.2016.pdf 

7 Bkz. Alman Uzman Avukatlık Yönetmeliği, Çev. Feyzan Hayal Şehirali, Ankara Barosu 
Dergisi, 2003-2, s. 87-102. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tek-
makale/2003-2/6.pdf. 
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koruması, ticaret ve şirketler hukuku, telif ve medya hukuku, bilgi tekno-
lojileri hukuku, banka ve sermaye piyasası hukuku, tarım hukuku, ulus-
lararası ekonomi hukuku, ihale hukuku ve göç hukuku eklenmiştir.

• İkinci kısmın başlığı “Unvanın verilmesine ilişkin ön koşullar”dır.

• İkinci kısım birinci maddenin başlığı “aranan özel bilgi ve deneyim-
ler” işaretlemektedir.

• Uzman avukatlık unvanının verilmesinin ön koşulları; özel teorik bil-
giler ve özel pratik deneyimler olarak ikiye ayrılmıştır.

• Uzmanlık alanında yaygın olarak edinilen mesleki eğitim ve pratik 
deneyimi önemli ölçüde aşması halinde, özel teorik bilgi ve özel deneyi-
min mevcut olduğu kabul edilir.

• Özel teorik bilgilerin uzmanlık alanının Anayasa, Avrupa ve İnsan 
Hakları Hukukuna ilişkin esasları kapsaması gerekir.

• Avukatın başvurudan önceki son 6 yıl içinde, en az üç yıl ruhsatlı 
avukat olması ve faal olarak çalışmış olması gerekir.

• Özel bilgilerin edinilmesi için avukatlara mahsus kursa avukatın en 
az 120 ders katılması gerekir.

• Özel pratik deneyimlerin kazanılması için de uzmanlık alanında ba-
ğımsız avukat olarak üç yıl çalışması aranır.

2016 tarihli Yönetmelik’te ‘sigorta hukuku alanının’ uzmanlık dalı ola-
rak eklenmesine özellikle dikkat çekmek isterim.

G- ANAYASA vE UZMANLIK İLİŞKİSİ

Alman Anayasa Mahkemelerin yerleşmiş içtihatlarına binaen, avukat-
ların reklam yapabilme sınırları Alman Anayasası’nın 12. maddesinde 
düzenlenen Meslek ve Sanatı İcra Özgürlüğü İlkesi’ne uyumlu olarak yo-
rumlanmalıdır8 (yasa hükümlerinin anayasaya uygun yorumu ilkesi). Anı-
lan makalede şu açıklamalar önemlidir:

’Anayasa hükmü ise sadece bir mesleğin seçimini değil, aynı zamanda 
mesleğin icrası özgürlüğünü de kapsamaktadır. Bu şekilde belirlenmiş 
anayasal koruma alanının sınırı diğer temel hakların ve Anayasa tara-

8 Christian Rumpf, Türk Hukuku ile Mukayese Edildiğinde Almanya’da ve Avrupa’da 
Avukatların Reklam Yapma Hakkı, s. 146, www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankaraba-
rosu/tekmakale/2010-1/2010-1-rumpf.pdf.
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fından korunan menfaatlerin koruma alanıdır. Anayasanın yorumlanma-
sı sırasında çatışan anayasal hak ve menfaatler ise ölçülülük ilkesi göz 
önünde bulundurularak denkleştirilir’. Alman yüksek mahkemelerinin 
görüş birliği ile savundukları avukatlara faaliyetlerini reklam vasıtası ile 
tanıtma hakkı tanınır. Avukatın uzmanlığını tanıtması kendi antetli kağıt-
larında kullanılır.

Avukatlık mesleğinin icrası ekonomik bir faaliyettir. Ancak avukat, ta-
rafsız yargı organıdır. Buradaki “tarafsız” ifadesi, müvekkilin menfaat-
lerinin sübjektif bir yaklaşım sonucu korunamaması anlamına gelmez. 
Ancak, avukatın hukukun uygulanmasında objektif bir görevi vardır. 
Avukat, mahkeme ve dava işlerinde mahkeme içtihatlarının geliştirilmesi 
ve hukukun yorumlanmasında, hatta hukukun gelişmesinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Ayrıca avukata yasalarca başka hiç kimsenin yararla-
namayacağı (haklar ve görevler) verilmiştir. Avukatın mesleğin icrasında 
özel bir özen gösterme yükümü, hizmet vereceği alanı kendisinin seçme-
sini kendiliğinden zorunlu kılar. 

Avukata hizmetlerini ve yapabileceklerini uygun bir biçimde kamuya 
lanse etme imkânının sağlanması, diğer yandan ise vatandaşın daha her-
hangi bir avukatın kapısını çalmadan evvel hangi avukatın hizmet yelpa-
zesinin kendi ihtiyaçlarına en uygun olduğu konusunda bir fikir edinebil-
me imkânına sahip olması gerekmektedir.

H- REKLAM YASAĞI ENGEL DEĞİLDİR 

Avukat ilke olarak mesleki faaliyetleri ile ilgili reklam yapabilir. Av-
rupa’da avukatın meslekte reklam yasağı konusu yamalı bir halıya ben-
zetilebilir. Ancak, burada bahsedilen bütün hukuk düzenleri aynı temel 
ilkelerden hareket etmekte olup, Avrupa düzeyinde genel hukuk ilkele-
rinden söz edilebilir. Uzun geçmişi olan avukatlık mesleğinin etiğinden 
türeyen Nesnellik, Gerçekçilik, Ölçülülük ve Onur ilkeleri, Roma Hukuk 
düzenlerinde daha katı, Almanca konuşulan ülkelerde ise daha yumuşak 
bir şekilde ekonomik hayatın reklamlarla değişen etik anlayışına diren-
mektedir. Anayasa Hukuku düzeyindeki bağlantı noktaları farklı oldu-
ğundan, avukatların reklam özgürlüğü konusundaki sınırlandırmaları da 
farklılık göstermektedir9. Fransa, İspanya ve burada ele alınmayan ABD 
gibi ülkelerde, avukatlık mesleğinde reklam hakkının korunması düşün-
ceyi açıklama özgürlüğü temeline dayandırılmakta olup, “propagandacı” 
tabirlere karşı koymak daha kolay olmaktadır; Almanya gibi ülkelerde 
ise meslek ve sanatı icra özgürlüğü ile bağlantı kurulduğundan, sınırlan-

9 Rumpf, s. 165. 
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dırmaların etkisi daha hafif kalmaktadır. Çünkü reklam hakkını sade-
ce düşünce açıklama özgürlüğünün bir parçası olarak kabul ettiğimizde, 
bilhassa siyasi bir irade tesisi ile ilgisi olmadığından, meslek ve sanatı 
icra özgürlüğünün bir parçası olarak kabulü haline göre korunmaya daha 
az değerdir. Zira bugünkü şartlarda mesleğin uygun icrası için reklam 
yapmak avukatın varoluşu için esaslı bir anlam taşıyabilir. Bu özellikle 
genç ve piyasaya yeni giren avukatlar için önem taşır. Yukarıda ayrıntılı 
olarak açıklanan hukuk düzenleri ile mukayese edildiğinde, Türkiye’deki 
sınırlamaların çok katı olduğu gözlemlenmektedir. Bunun altında yatan 
neden, şimdiye kadar Anayasa Hukuku kapsamında yeterli tartışmaların 
yapılmamış olması olabilir. Avukatlık mesleği her ne kadar bağımsız ve 
işlevsel yargı mekanizmasının bir parçası olsa da, diğer meslek grupla-
rına kıyasla özel bir korumaya ihtiyaç duymaktadır. Bu koruma sadece 
kendisine yetme amacı için değil; kamu menfaatine de hizmet etmelidir. 
Zira kamu menfaati, tek tek vatandaş menfaatlerinden oluşmakta ve bu 
menfaat; vatandaşlar için, kendi menfaatlerine uygun, problemlerine çö-
züm olacak avukatları seçme serbestisi anlamına gelmektedir. Sadece 
Almanya’da değil diğer birçok Avrupa ülkesinde, avukatlar ve yargı ta-
rafından reklam yasağının, sadece kamu menfaatine ters değil, hatta bu 
menfaate zarar verdiği kabul görmektedir. Zira böyle bir yasak, vatandaşı 
kendi menfaatleri için uygun olan avukatı ve bu avukatı hangi şartlar al-
tında tayin edebileceği bilgisini elinden almaktadır. Tüm bu menfaatlerin 
toplu olarak göz önüne alınması sonucu, avukatlara ilişkin reklam yasa-
ğının Anayasa’ya aykırı olduğu ve bu nedenle reklam konusunda getirilen 
sınırlamaların, Anayasa tarafından korunan hangi menfaate hizmet ettiği 
çerçevesinde özenli bir incelemeye tabi tutulması gerekmektedir.

Türkiye’de TBB Reklam Yönetmeliği 14.01.2001 tarihinde Resmi Ga-
zete’de yayınlanmıştır. Yönetmeliğin 5. Maddesinde avukatın tabelasın-
da, basılı bilgilerinde, telefon rehberindeki bildirimlerinde, medya olan 
ilişkilerinde, internet yayınlarında düzenlemelerinde ‘ölçülü olma kıstası’ 
getirilmiştir.

Olaya böyle baktığımızda açık yasal düzenlemeleri tamamlanmamış ol-
masına karşın ‘uzmanlık’ açıklamasının söz konusu yerlerde belirtildiğini 
görmekteyiz. Nitekim internette ‘uzmanlıkta ilk’ gibi açıklamalar ya da 
İzmir’e giderken İDO’nun Bandırma’ya yanaştığında tepelerdeki büronun 
‘uzman avukat’ olarak tanıtılmasını yadırgamamak gerekir.

Tersine doğruluk ve dürüstlük çerçevesinde avukatın ‘uzmanlığının’ 
reklam yasağına alınması toplumun bilgi alma hakkını engeller10.

10 Recep Akcan/İbrahim Ercan, Avukatlıkta Reklam Yasağı, s. 95,  http://dosya.marmara.
edu.tr/huk/fak%C3%BCltedergisi/prof.dr.ergun%20%C3%B6ner/3yrd.do_.dr.recep_ak-
can_ibrahim_ercan.pdf. 
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I- ZORUNLU UZMANLIK ALANINA ÖRNEK, HUKUKSAL KORUMA 
SİGORTASI

Sigorta hukuku Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) ‘altıncı kitap’ bölü-
münde, 1401-1520. maddeleri arasında yer alır. TTK’da düzenlenen ko-
nular ana bir dal olan ‘özel hukuk’ kapsamındadır. Genel olarak özel hu-
kuk içinde Türk Medeni Kanunu (“TMK”), Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) 
ve TTK’ya ilişkin konular birlikte ele alınır. Oysa bazı konular kendi için-
de bir bütünlük içerir. TMK’da düzenlenen ‘aile hukuku’ çok zaman ayrı 
bir uzmanlık alanı olarak kabul edilir. Benzer bir durum örneğin Tele-
komünikasyon hukuku, marka patent hukuku ya da elektronik sigorta 
hukuku için de geçerlidir. TTK’da açıkça düzenlenmeyen, ancak bir si-
gorta dalı olarak uygulamada yer alan ‘hukuksal koruma sigortası’ da bu 
bakışla bir uzmanlık dalı olarak ayrıştırılmalıdır. 

Hukuksal koruma sigortası göreli olarak ülkemizde yeni bir sigortadır. 
TBK, TTK, Avukatlık Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
ve Sigortacılık Kanunu’nun ortak konusudur. Ayrıca Anayasa ve sosyal 
güvenlik hukukunu da kapsayan bir nitelikle genişleyebilir niteliktedir. 
Bireysel nitelikte bir sigorta ya da özellikle belirli statüde olan herkesin 
yararlanmasını sağlayabilen toplumsal bir sigortaya dönüşebilir11. Uygu-
lamada aileye-kişiye, taşınmaza, motorlu araca, sürücüye bağlanan çe-
şitlemeleriyle bilinmektedir. Sigorta kapsamı dışında bırakılan pek çok 
yaşam alanı da, tarafların isteğine göre bu sigortanın konusu olabilir. 

Hukuksal Koruma Sigortası Genel şartları uzun ve tartışmalı hazır-
lık aşamasından sonra 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir12. Ancak 
TTK’da açık adıyla düzenlenmemiştir. Bu sigorta sözleşmesinin hangi si-
gorta türüne ilişkin olduğunu anlamak, sistematik bir analizi gerektirir. 
Genel olarak TTK’ya baktığımızda mal sigortası, can sigortası ve denizci-
lik sigortalarına karşı sigortalar olarak üçe ayrıldığını görmekteyiz. Öğreti 
ve uygulamada sigorta sözleşmeleri iki ana bölümde incelenir. Birinci gu-
rupta zarar sigortaları ikinci grupta tutar sigortaları vardır13. Amaç ortak 
niteliklerin ikili ayrımda belirlenebilmesidir.

11 Devrim Akyol, Türkiye’de Hukuk Sigortası Üzerine İnceleme, için aşağıdaki kaynak 
verilmiştir http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2008-1/2.
pdf. 

12 Bkz. Tennur Koyuncuoğlu, Hukuksal Koruma Sigortası’nın Önemi, İBD, Cilt 84, Sayı 
2010/3, s. 1545-1563.

13 Bkz. Rayegan Kender, Hukuksal koruma Sigortası Genel Şartları’na ilişkin Bazı Dü-
şünceler, Sigorta Hukukçuları Derneği, 1997, Sayı 1, s. 202, Merih Kemal Omağ, Türk 
Hukukunda Sigortacının Kanuni Halefiyeti, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 
Birliği Yayınları, İst. 1983, s. 89. Erwin Deutsch, Versicherungsrecht, 2. Auflage, 1988, 
Karlsruhe, s. 17’de, uygulamadaki gelişmelere paralel olarak sigorta sözleşmeleri yasa-
sında (VVG) zarar sigortaları, tutar sigortaları ayırımının yerleştiğini, hukuksal koruma 
sigortalarının da zarar sigortalarının yeni bir türü olarak eklendiğini açıklar.
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Hukuksal Koruma sigortaları zarar sigortaları arasında yerini alır. 
Zarar sigortaları mal sigortası ve malvarlığı sigortası olarak yapılabilir. 
Örneğin yangın sigortası bir mal sigortasıdır. Kasko sigortası bir mal si-
gortasıdır. Sorumluluk sigortaları ise malvarlığı sigortasıdır. Hukuksal 
koruma sigortası da bir malvarlığı sigortasıdır. Kimi kez mal sigortası mı, 
malvarlığı sigortası yapıldığını ayırmak kolay değildir14. 

Malvarlığını eksilten sigortalara ‘pasif sigortalar’ denir. Sigorta huku-
kunda malvarlığını olumsuz etkileyen olayın adı tehlikedir, risktir. Hu-
kuksal koruma sigortasında riskin konusu ‘hukuksal bir uyuşmazlıktır’. 
Ortaya çıkan uyuşmazlığın giderilmesi için sigortalının yapacağı somut 
harcamalar ile malvarlığında ortaya çıkacak eksilmedir. Yaşamda bin 
bir çeşit uyuşmazlıkla karşı karşıya olduğumuzu en iyi avukatlar bilir. 
Hukuksal koruma sigortasının amacı bu yaşam alanlarını bölerek sigor-
talamaktır. Buraya kadar yaptığımız açıklamalar, konunun ve hukuksal 
koruma sigortası genel şartlarının karmaşık niteliğini ve bir uzmanlık ala-
nı olduğunu göstermek içindir. Yoksa bu kısa yazıda hukuksal koruma 
sigortasını anlatmak değildir. Bilgi edinilecek ana kitaplar aşağıda göste-
rilmiştir15

Uzmanlık alanı olma zorunluğuna başka gerekçeler de eklenebilir:

- Ülkemizde bu sigorta henüz belli alanlarla sınırlandırılmıştır. Her 
alana ve herkese yaygınlaştırılma özelliğine sahip sosyal bir sigortadır. Bir 
anlamda adli yardıma paralel bir hak arama işlevi görme özelliği ile diğer 
sigorta sözleşmelerinden farklıdır. Hukuksal koruma sigortasında sigorta 
sözleşmesinin konusu poliçenin kapsamına giren hukuksal uyuşmazlığın 
sulh ya da yargılama sırasında, sigortalının korunması sırasında yaptı-
ğı gider ve diğer edimlerin karşılanmasıdır. Avukat ücretlerinin küçük 
primlerle sigorta şirketi tarafından karşılanması, hak arayan ile hakkı 
savunanı karşı karşıya getirme olanağını kolaylaştırır.

-Sigortacılık Faaliyetinde özgün bir niteliğe sahiptir. Bakanlar Kurulu-
nun 93/4032 sayılı kararıyla 14.01.1993 tarihinde Hukuksal Koruma Si-
gortası bağımsız bir Branş olarak kurulmuştur. Daha sonra 03.06.2007 
tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’ndan sonra da 11.07.2007 tari-
hiyle Devlet Bakanlığı’nca yayımlanan Sigorta Branşlarına İlişkin 2007/1 

14 Rayegan Kender, Mesuliyet Sigortasının Mahiyeti ve Türleri, Mesuliyet Sigortaları, 
SHTD, Ankara, 1977, s. 19-20.

15 Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için bkz. Hikmet Koyuncuoğlu/Tennur Koyuncuoğlu, 
Hukuksal Koruma Sigortası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015, (245 sayfa) Ayrıca bkz. 
Kemal Şenocak, Hukuki Himaye Sigortası, Ankara, Dayınlarlı, 1993. Ayrıca bkz. Şamil 
Demir, Hukuki Koruma Sigortası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.
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No’lu Tebliğ’in 17. Maddesinde ‘hukuksal çıkarların korunması için ya-
pılması gereken giderlere bağlı ödemeler’ ayrı bir sigorta Branşı olduğu 
tekrarlanmıştır.

-Avukatlar açısından da ayrı bir iş kolu olma özelliğine sahiptir. Pek 
çok Avrupa ülkesinde özel sigortalarla ayrı bir kanunla düzenlenmiştir. 
Ticaret Kanunu dışında ayrı ‘Sigorta Sözleşmeleri Kanunları’ vardır. Hu-
kuksal Koruma Sigortası bu kanunlarda düzenlenmiştir. Ülkemizde si-
gorta hukuku TTK içinde sıkıştırılmıştır. Ancak uygulamada genel sis-
tematikten farklı bir alandır. Hukuksal Koruma Sigortası konusunda 
çalışacak avukatlar zorunlu olarak önce sigorta hukuku uygulamalarını, 
sonra hukuksal koruma branşını öğrenmek durumundadır.

-Avukatlar bu alanda özel bir eğitimden geçmek zorundadır. Örnek 
olarak yapılacak işlemlerin bir bölümünü sıralayalım:

Sigortalının talebi uyuşmazlık ilk poliçe kapsamında mı, ayrı bir ek 
sözleşme ile alan genişletilmiş mi, talep kapsamda ise sigortalının sıfatı 
talebe uygun mu (davalı, davacı, zanlı..), talep poliçe süresinde mi, talebin 
niteliği (sigortalı sigortacı, ya da sigorta ettirenle sigortalı), sigortalının 
kastı, çift sigorta takibi, sigortalının yükümlülüklerine uyup uymadığı, 
uyuşmazlığın çözümü (sulh ya da yargılama), talebin takibe değer olup 
olmadığı, en az masrafla çözüm denemesi gibi bir uyuşmazlıkta tarafların 
hepsinin makul sayacağı bir yol bulmanın neredeyse hüneri avukat tara-
fından öngörülmesi gerekecektir.

-Avukatlık mesleği günümüzde bu meslek ekmek parasını çıkarma 
mücadelesine dönüşmüştür. Avukatlar iş takibine yönlendirilmekte, hu-
kukun gerçekleştirilmesinde seçkin emekleri göz ardı edilmektedir. Hu-
kuksal koruma sigortası bir yandan herkese hak arama yolunu açarken 
bir yandan da avukatlık sigortası gibi çalışmaktadır. Bu sigorta kapsamı-
na giren bir olayda sigortalının mahkeme masrafları karşılanırken, ge-
nel şartlarına göre avukata da avukatlık ücreti, sigorta şirketi tarafından 
ödenmektedir.

-Bu ücretin tutarı avukatla müvekkili arasında kararlaştırılan ücret 
değildir. Sigorta poliçesinde gösterilen prime uygun olan sigorta teminat 
tutarıdır. Ücretin sigorta güvencesi altında olması önemlidir.

Sonuç olarak daha 1990’lı yıllarda çözüm bekleyen ‘uzmanlık’ so-
runlarının Avukatlık Kanunu çerçevesinde sıkışıp kaldığını söylemeliyiz. 
Avukatların uygulamada yalnız kaldığını ve kendi yollarını zorladıklarını 
deneyimliyoruz. Hükümetin, Baroların ve Barolar Birliğinin avukatları 
destekleyeceğine inanıyoruz.



YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ’NİN“KIDEM 
TAZMİNATI”, “İHBAR TAZMİNATI” VE 
“DİğER SOSYAL HAKLAR”A DAYALI 

OLARAK AÇILAN ‘TASARRUFUN İPTALİ 
DAVALARI’NDA, BU ALACAKLARIN DOğUM 

TARİHİNİN ‘İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİğİ 
TARİH’ DEğİL ‘İŞE GİRİŞ TARİHİ’ OLDUğUNA 

DAİR İÇTİHATLARININ(GÖRÜŞÜNÜN)
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

 Av. Talih UYAR1

“Tasarrufun iptali davası”nın dinlenebilmesi için; ‘davacı-alacaklının 
alacağının dava konusu tasarruftan ö n c e doğmuş olması’ gerekli mi-
dir?Başka bir deyişle; davacı-alacaklı ‘kendi alacağının doğum tarihin-
den ö n c e yapılan tasarrufların iptalini’ isteyemezmi?

Tasarrufun iptali davalarına ilişkin kararları temyizen incelediği dö-
nemde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi “iptal davasının açılabilmesi için, 
alacağın iptale tabi tasarruftan ö n c e veya s o n r a doğmuş olma-
sının önemli olmadığını” (bknz: 13. HD. 25.06.1979 T. E:3011, K: 
3730 www.e-uyar.com) –mutlak olarak ve isabetli şekilde- belirmişken 
daha sonra bu kararları temyizen incelemeye başlamış olan Yargıtay15. 
Hukuk Dairesi (bknz: 15. HD. 10.03.2005 T. 6645/1365; 10.03.2005 
T. 6646/1364; 14.12.2004 T. 5965/6501; 23.09.2004 T. 3966/4595; 
23.06.2004 T. 367/3525; 24.02.2004 T. 306/960 vb.)(“UYAR,T./UYAR,A/
UYAR,C. İcra ve İflas Kanunu Şerhi 3. Baskı,2014,C:3,s:4372- www.e-u-
yar.com”)ve bugün bu kararları temyizen incelemekte olan Yargıtay 17. 
Hukuk Dairesi (bknz: 17. HD.29.06.2015 T. 7716/9218; 16.06.2015 
T. 4461/8760; 16.06.2015 T. 4397/8759; 25.05.2015 T. 21071/7629; 
25.05.2015 T. 1858/7614; 05.05.2015 T. 21092/6686; 05.05.2015 T. 
10606/6636; 21.04.2015 T. 6674/6057; 21.04.2015 T. 21492/6052; 
07.04.2015 T. 1719/5522; 07.07.2015 T. 15090/5512; 31.03.2015 T. 
16833/5185; 23.03.2015 T. 16355/4593; 23.03.2015 T. 3460/4631; 
12.03.2015 T. 18146/4159; 10.03.2015 T. 17905/4042; 09.03.2015 T. 
17616/3986; 09.03.2015 T. 17290/3983; 26.02.2015 T. 16319/3429; 

1 İzmir Barosu Avukatlarından (Dokuz Eylül Ünv. Huk. Fak. E. Öğr. Görv.)
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19.02.2015 T. 19310/2984 vb. “www.e-uyar.com”) ve Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu (bknz: HGK. 28.03.2012 T. 17-25/241; 13.10.2010 T. 
17-399/498; 01.12.2004 T. 15-553/624; 30.10.2002 T. 15-849/861 vb. 
www.e-uyar.com) ısrarla “tasarrufun iptali davası açılabilmesi için da-
vacı-alacaklının alacağının, iptale konu tasarruftan önce doğmuş olma-
sı gerektiğini” belirtmiştir…

Doktrinde (ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR,T./UYAR,A./UYAR,C. a.g.e. 
C:3,s:4369 vd.-www.e-uyar.com) tartışmalı olan bu konu hakkında biz 
öteden beri “tasarrufun iptali davalarında davacı-alacaklının alacağı-
nı, iptale konu tasarruftan önce veya s o n r a doğmuş olmasının önem 
taşımaması gerektiği” görüşünde olduğumuzu (bknz: UYAR,T.Gerekçe-
li-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi C:12, 2. Baskı, 2009, s:18883 vd.- 
UYAR,T./UYAR,A./UYAR,C. İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali 
Davaları, C:2, 4. Baskı, 2011, s:1564 vd.- UYAR,T./UYAR,A./UYAR,C. 
a.g.e.,C:3,s:4369) belirtmekteyiz. Çünkü; tasarrufun iptali davasının 
dinlenebilmesi için “tasarruf işleminin borcun doğum tarihinden ö n c 
e yapılmış olması” bir ‘ön şart’ olarak alınırsa borçlular-bugün uygula-
mada çok sık karşılaştığımız gibi- bilinçli olarak (yaptığı tasarrufun iptal 
edilmemesini sağlamak için) ö n c e malvarlığını elden çıkarıp s o n r a 
-bu durumunu bilmeyen ve bilmesi de mümkün olmayan-üçüncü kişilere 
borçlanırlar. Bugün bir kişi ile hukuki ilişkide bulunacak kimsenin, onun 
malvarlığı hakkında önceden bilgi sahibi olması, ülkemizde hemen hemen 
olanaksızdır. Bu amaçla kendisinden bilgi isteyen bir kişiye hangi banka 
ya da özel-resmi kuruluş olumlu yanıt verir. Tapu sicil müdürlüklerinde 
hala isme (soyadına) göre tutulmuş bir fihrist dahi yoktur. Bu davalar 
bankalar dışında herkes tarafından açılabildiğinden davacı-alacaklının 
“basiretli bir tacir gibi davranmadığı”, ‘ticari ilişkide bulunduğu kişinin 
malvarlığını önceden araştırmadığı’ da her olayda ileri sürülemez…

Bu hususların İcra ve İflas Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri belir-
leyerek yeni bir İcra ve İflas Kanunu hazırlamakla görevlendirilmiş olan 
bilim komisyonunca da değerlendirilmesini temenni ediyoruz…

“Kıdem tazminatı”, “ihbar tazminatı” ve “diğer sosyal haklar”la ilgili 
olarak işverenden olan alacağını işverenin mevcut malvarlığından alama-
mış olduğu için, işverenin ‘bu borçlarını ödememek için yaptığı’ ‘kendisin-
den mal kaçırmak amacına yönelik’ tasarrufların iptali için açtığı tasarru-
fun iptali davasında davacı-alacaklının (işçinin) alacağı h a n g i t a r i h t 
e doğmuş sayılacaktır? Başka bir deyişle bu durumda davacı-alacaklının 
(işçinin) alacağı “iş akdinin işveren tarafından feshedildiği tarihte” mi 
yoksa “işçinin, işe girdiği tarihte” mi doğmuş sayılacaktır? Eğer dava-
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cı-alacaklının (işçinin) alacağı “iş akdinin feshedildiği tarihte” doğmuş 
sayılırsa davacı-alacaklı, işverenin bu tarihten önce yaptığı mal kaçırma 
amacına yönelik tasarruflarının iptalini isteyemeyecek, buna karşın, da-
vacı-alacaklının alacağının “işe girdiği tarihte” doğmuş olduğu kabul edi-
lirse, o zaman davacı-alacaklı (işçi) işverenin iş akdini feshettiği tarihten 
önce yaptığı mal kaçırma amacına yönelik tasarrufların iptalini isteyebi-
lecektir…

Yüksek mahkeme (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi), tasarrufun iptali 
davalarına ilişkin olarak yerel mahkemelerce verilmiş olan kararları tem-
yizen incelediği dönemde;

“Davacının tasarrufun iptali amacıyla açtığı bu dava, ‘davacının kı-
dem tazminatı alacağının davanın karara bağlandığı 12.6.1991 günü 
doğduğu,oysa tasarrufun bu tarihten önce yapıldığı” görüşüyle redde-
dilmiştir. Halbuki, davacı, davalı borçlunun işyerinde hizmet akdine 
bağlı olarak çalışırken 30.12.1990’da işine son verilmiş ve böylece ih-
bar, kıdem ve diğer sosyal haklarına bu tarihte hak kazanmıştır. Öyle 
olunca mahkemenin ‘tasarrufun alacaktan önce doğduğuna’ ilişkin gö-
rüşünde isabet yoktur. Ne var ki, mahkemece davanın diğer şartları ve 
esası hakkında bir inceleme yapılmamıştır.

Bu durumda mahkemece, ‘borçlunun aciz halinin gerçekleşip ger-
çekleşmediği (İ.İ.K. 105. mad.) ve tasarrufun alacaklıdan mal kaçırmak 
amacıyla yapılıp yapılmadığı’ konusunda işin esasına girilerek ve top-
lanan delillerle değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi 
gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddi doğru görülmemiştir.”(15. 
HD. 21.10.1993 T. E:2949,K:4135) 

şeklind e içtihatta bulunmuşken, bugün yerel mahkemelerin bu konu-
daki kararlarını temyizen incelemekte olan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 
ise; 

-“Davacı alacaklı vekili, borçlu şirkette 01.02.2006 ve 15.01.2010 ta-
rihleri arasında çalıştığını ve iş akdinin haksız feshi nedeni ile işçilik 
alacağı olduğunu, davalı borçlu şirketin dava konusu iş makinesini mu-
vazaalı olarak diğer T. şirketine devrettiğinden bu devrin iptaline karar 
verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davacının, T. İnş. Ltd. Şti. bünyesinde çalışırken 
15.01.2010 tarihinde iş akdinin fesh edildiği, Bafra 1. Asl. H. Mah.
nin 2010/197 E. sayılı dosyasından işçi alacağı için dava açıldığı ve 
04.08.2011 tarihinde karar verildiği, dava konusu aracın ise alacağın 
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doğumundan 10 ay önce 09.03.2009 tarihinde satıldığı, tasarrufun bor-
cun doğumundan önce alacağı engelleme kastı ile yapıldığının ispatla-
namadığından bahisle reddine karar verilmiş; hüküm davacı alacaklı 
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK’nin 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasar-
rufun iptali davasına ilişkindir.

Davacının alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, genel tatilde 
çalışma türünden gerçekleşen alacağa ilişkindir. İş akdi 15.01.2010 ta-
rihinde fesh edilmiş ise de kıdem tazminatı ve bir kısım işçi alacakları-
nın hesabında davacının işe girdiği 01.02.2006 tarihinden hesaplama 
yapıldığından borcun doğumunun bu tarih olarak esas alınması gerek-
mektedir. Dairemizin yerleşmiş uygulaması da bu yöndedir.

Mahkemece, tasarrufun borcun doğumundan sonra yapıldığı kabul 
edilerek diğer deliller birlikte değerlendirildikten sonra oluşacak sonu-
ca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul 
ve yasaya aykırıdır.”(17. HD. 25.05.2015 T. 2013/21071, K:7629)

-“Davacı vekili ‘davalılardan Güvercin Mühendislik Mak. İnş. Taah. 
ve Tic. AŞ.’nin müvekkiline olan borcu nedeniyle hakkında yaptıkları 
icra takibi sırasında borcuna yetecek haczi kabil malının bulunmadığı-
nı, ancak kendisine ait 2 adet aracı adresi ve yetkili kişileri aynı olan 
diğer şirkete sattığını’ öne sürerek ‘satış işlemlerinin iptâlini’ talep et-
miştir.

Davalılardan Yapı Mühendislik AŞ. ‘davanın reddini’ talep etmiştir.

Mahkemece ‘davanın reddine’ karar verilmiş, hüküm davacı vekili 
tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece ‘davanın kanıtlanamadığı’ düşüncesiyle reddine karar 
verilmişse de varılan sonuç, toplanan delillere ve yasaya uygun düş-
memektedir. Tasarrufun iptâli davalarında davacı alacağının, tasar-
ruf tarihinden önce gerçekleşmiş olması şartı gereklidir. Davacı ala-
cağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, genel tatildeki çalışma bedeli 
türünden gerçekleşen alacaklardır. Davacı bu hakları için 4.10.2002 
tarihinde dava açmıştır. Sözü edilen hak ve alacakların, 31.5.2001 ta-
rihindeki iş akdinin feshedilmesinden geriye doğru olan dönemle ilgili 
olduğu kuşkusuzdur. Davalı borçlu araç satışlarını 23.1.2001’de ger-
çekleştirmiştir.
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Bu hale göre araç satışları (iptâli istenen tasarruflar) davacı alaca-
ğının doğumundan sonra yapılmıştır. Mahkemece bu olgunun gözden 
kaçırılması isabetli değildir. Davalı borçlu anonim şirket, sözü edilen 2 
adet aracını diğer davalı Güvercin Mühendislik İnşaat Makine İmalat 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne satmıştır. Satıcı ve alıcı şirketlerin 
unvanlarında son derece benzerlik bulunmaktadır. Ayrıca satıcı borçlu 
şirketin ortaklarından Cömert Güvercin, alıcı şirketin kurucu ortakları 
arasında yer almaktadır. Daha sonra da satın alan şirket unvan de-
ğişikliği yaparak Yapı Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
adını almıştır. Araçların satış değerleri ile gerçek değerleri arasında 
önemli derecede fark bulunmaktadır. Açıklanan olgular ve toplanan de-
liller gözönünde bulundurulmalı, İİK’nin 277 ve müteakip maddelerin-
deki hükümler doğrultusunda değerlendirme yapılarak sonucuna göre 
karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru 
değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü davacı vekilinin temyiz iti-
razlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA...”(17. HD. 10.07.2008 T. 
E:2790, K: 3912) şeklinde yani “….kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, 
genel tatildeki çalışma ücreti türünden gerçekleşen alacakların ‘iş ak-
dinin feshedilmesinden geriye doğru olan dönemle ilgili olduklarından’, 
bu alacakların doğum tarihinin işe giriş tarihi olduğunu” kabul etmiştir.

“Tasarrufun iptali davalarında, davacı-alacaklının alacağının iptali 
konusu tasarruftan önce ya da sonra doğmuş olmasının önem taşıma-
dığı” konusundaki görüşümüz -bütün alacaklar hakkında- benimsenin-
ceye kadar hiç olmazsa yukarıdaki kararlarda belirtilen işçi alacakları 
bakımından, bu alacakların “iş akdinin feshedildiği tarihte” değil “işe 
giriş tarihinde” doğduğunun kabul edilmesi isabetli olmuştur… 



BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  
(İSTİNAF) KANUN YOLU

Stj. Av. Havva MERCİMEKOğLU

I. GENEL OLARAK

İstinaf Arapça ‘enf’ kökünden gelir ve ‘yeniden işe başlamak’ anlamına 
gelir. İstinaf kanun yolu dar ve tipik bir kanun yolunda bulunması gere-
ken hem aktarıcı etkiyi hem de erteleyici etkiyi bünyesinde bulunduran 
olağan kanun yoludur. Ayrıca istinaf kanun yolu reforme edici bir kanun 
yoludur. İstinaf kanun yolunda esas kural ilk derece mahkemesi karar-
larının hem vakıa hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi 
tutarak tespit edilen yargılama hatalarının düzeltilmesidir. 1

 II. İSTİNAFIN YARGI SİSTEMİMİZDEKİ TARİHSEL SÜRECİ

İstinaf Türk yargı sistemine tazminat ile birlikte girmiştir. 1879 Tarihli 
‘Mahakim-i Teşkilatı Kanun-u Muvakkatı’ adlı muvakkat kanun ile istinaf 
mahkemeleri kurulmuştur. Fakat uygulamada istenilen amaca ulaşılama-
mış, bu mahkemenin görev alanına giren uyuşmazlıklar ağır ceza ve asliye 
mahkemelerine verilmiştir. Bu dönemdeki istinaf mahkemeleri ise daha 
sonra 1924’te Şeriye mahkemelerinin kaldırılması ile sona ermiştir.

Cumhuriyet döneminde ise 1932, 1952, 1963, 1977, 1985 ve 1993 
tarihlerinde istinaf kanun yoluna ilişkin çeşitli tasarılar hazırlanmıştır. 
Daha sonra oluşturulan bir komisyon tarafından 2002 tarihinde ‘Adli 
Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı’ hazırlanmış ve 2004 yılında 
bu tasarı yasalaşmıştır. 

05.07.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak İstanbul, Bursa, İz-
mir, Konya, Adana, Erzurum ve Diyarbakır’da 9 Bölge Adliye Mahkemesi 
kurulmuştur. 13.06.2011 tarihinde Antalya, Gaziantep, Sakarya, Kayseri, 
Trabzon ve Van’da da kurularak bu sayı 15’e çıkarılmıştır. 29.02.2016 
tarihinde ise bu sayı yediye indirilmiştir. Son düzenlemeye göre Bölge Ad-
liye Mahkemeleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Samsun ve 
Erzurum’da göreve başlamıştır.

1 Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ ‘İstinaf’ konulu sunum
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İstinaftan sonra başvurulacak kanun yolu olarak sadece temyiz söz 
konusu olup, bugüne kadar uygulanan karar düzeltme yolu 20.07.2016 
tarihinden itibaren yürürlükten kalkmıştır.2

III. İSTİNAFIN AMACI 

İstinaf kanun yolu ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu nihai ka-
rarlara karşı gidilebilen kanun yoludur. Amaçsal olarak değerlendirildi-
ğinde kanun yollarında iki temel amaç vardır: somut olay adaleti ve içti-
hat birliğinin sağlanması.

İstinafın amacı ise ilk derece yargılamasını ve mahkemenin nihai 
kararlarını denetleyerek tespit edilen hataları ve eksiklikleri gider-
mektir. Bunun yanısıra hükmün mutlak doğruluğundan ziyade etkin hu-
kuki korunmanın mümkün olabildiğince hızlı şekilde sağlanması amaç-
lanmıştır.

İstinaf kanun yolu hükmün şekli anlamda kesinleşmesini engeller. 
Hükmün icrasını etkilemez. Ancak İcra İflas Kanunu m.36’ya göre icra-
nın geri bırakılması istenebilir.İstinaf kanun yolundan sonra temyize gidi-
lebilen kararlar için takibin durması için de icranın geri bırakılması talebi 
yenilenmelidir.Kesinleşmeden icraya konulamayacak olan hükümler bu 
kapsam dışındadır. Aile hukuku, şahıs hukuku ve taşınmaz mallarla ilgili 
ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icraya konulamaz. Bunlar 
için istinaf kanun yoluna başvurulduğu takdirde icraya konulamaz.

İSTİNAF YOLUNA BAŞvURULABİLECEK KARARLAR3

• İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar

• İhtiyati tedbir (HMK m.391/3 m.394/5), ihtiyati haciz taleplerinin red-
di (İİK m.258/3) ve bu taleplerin kabulü halinde itiraz üzerine verilecek 
kararlar(İİK m.265/5)

• Hakimin reddi halinde verilen kararlar (HMK m.43)

• Miktar veya değeri 1500 liranın altında kalan nihai kararlar temyiz 
edilemez. (not:HMK’da yer verilen parasal sınırlar her yıl belirlenen yeni-
den değerleme oranına göre arttırılmayacaktır)

• Alacağın bir kısmı dava edilmişse, istinaf sınırında alacağın tamamı 
nazara alınır.

2 Av. Ahmet Cemal RUHİ, Adli Yargıda İstinaf ve Temyiz, 1. Baskı, On iki Levha Yayınevi, 
İstanbul, Eylül 2016 sf.5

3 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 341
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• Alacağın tamamı dava edilmişse, alacağın kabul edilmeyen bölümü 
1500 liradan fazla ise istinaf yoluna başvurulabilir.

• Diğer kanunlarda ilk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda tem-
yiz edilebileceği yada Yargıtay’a başvurulabileceği belirtilmiş olan kararla-
ra karşı istinaf yoluna başvurulacaktır.(HMK m.341)

• Çekişmesiz yargı kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilecektir. 
(HMK m.387)

• İİK m. 363’e göre icra mahkemesinin verdiği kararlardan istinaf yolu-
na gidilemeyecek olanlar tek tek sayılmıştır. Bu kararlar dışında kalan ve 
ait olduğu alacak, hak veya malın değer ya da miktarı 2190 TL’den fazla 
olması şartıyla istinafa başvurulabilir. (İİK m.363)4

İSTİNAF DİLEKÇESİ5

İstinaf dilekçesinde bulunması gereken hususlar HMK m. 342’de açık-
ça belirtilmiştir. İstinaf dilekçesine, karşı taraf sayısı kadar nüsha ekle-
nir. Dilekçede şu hususlar bulunmalıdır:

• Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, gerçek kişi-
ler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve adresleri

• Varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri

• Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı

• Kararın başvurana tebliğ edildiği tarih

• Kararın özeti

• Başvuru sebepleri ve gerekçesi

• Talep sonucu 

• Başvuranın veya varsa kanuni temsilcisi yahut vekilinin imzası

Ayrıca 342. maddedin son fıkrasına göre istinaf dilekçesi, başvuranın 
kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek açıklıkta 
ise, dilekçe reddolunmaz. Ancak bu durumda 355.maddeye göre, başka-
ca bir inceleme yapılmaz, sadece kamu düzeninden aykırılık yönünden 
incelenir. Bu şekilde, istinaf dilekçesindeki bir usul eksikliği sebebiyle 
hak kaybının önlenmesi amaçlanmıştır. 

4 Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ ‘İstinaf’ konulu sunum
5 6100 sayılıHukuk Muhakemeleri Kanunu madde 342
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İstinaf dilekçesi kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkeme-
sine verilebilir. (HMK m.343). Dosya kararı veren mahkemece, istinaf di-
lekçesinde gösterilen daireyle bağlı kalınmaksızın, ilgili bölge adliye mah-
kemesine gönderilir. Eğer başvurulan istinaf mahkemesinin yargı çevre-
sinde değilse, başvurulan bölge adliye mahkemesi re’sen dosyanın yetkili 
bölge adliye mahkemesine gönderilmesine karar verir.6 Dosya kendisine 
gönderilen bölge adliye mahkemesi bu kararla bağlı değildir. Uyuşmazlık 
halinde HMK m.25’e göre merci tayini için Yargıtay’a başvurulmalıdır. 

HMK m.344’de istinaf dilekçesi verilirken ödenmesi gereken başvu-
ru giderleri ve tebliğ giderleri düzenlenmiştir. 5235 Sayılı Harçlar Kanu-
nunun 52. Maddesine ekleme yapılmıştır. Buna göre istinaf dilekçesinde 
başvuru harcı ile niteliğine göre nispi ya da maktu karar ve ilam harcı 
alınır. 7

İSTİNAF BAŞvURU SÜRESİ

İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır(HMK m.345). Süre ilamın 
taraflara tebliğinden itibaren başlar. Eğer sadece kısa karar tefhim edil-
mişse süre tefhimden değil gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 
başlar. Sürenin elde olmayan nedenlerle kaçırılması halinde eski hale ge-
tirmeden yararlanılabilir.Ancak süre bakımından iş ve icra iflas kanunla-
rına dikkat etmek gereklidir. İcra ve İflas Kanununa göre icra mahkemesi 
kararlarına karşı istinaf süresi, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 
gündür(İİK m.363). İş mahkemelerinde istinaf kanun yoluna başvurma 
süresi; karar yüze karşı verilmişse nihai kararın taraflara tefhimi, yoklu-
ğunda verilmişse tebliği tarihinden itibaren 8 gündür.

İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen tarafın başvurma hakkı bulun-
masa veya başvuru süresini geçirmiş olsa dahi, kendisine dilekçenin tebli-
ğinden itibaren iki haftalık süre içinde vereceği cevap dilekçesiyle ‘katılma 
yolu ile’ istinafa başvurabilir.(HMK m.348/1)

İSTİNAF SEBEPLERİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 342. Maddesinin 2.fıkrasının e 
bendine göre, istinafa başvuranın istinaf sebebi ve gerekçesini açıkça 
belirtmesi gerekir. Bu istinafın temyizden en önemli farkıdır. İstinaf 
sebepleri hiç gösterilmemişse, ön inceleme aşamasında başvuru red-

6 6100 sayılıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 343
7 Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES100 Soruda Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu 

Sistemi İSTİNAF VE TEMYİZ, yenilenmiş ve gözden geçirilmiş 3. Bası, Yetkin Yayınevi, 
Ankara, 2016
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dedilir.Kamu düzenine ilişkin olanlar dışında tüm istinaf sebepleri di-
lekçede ayrı ayrı gösterilmelidir. İstinaf sebepleri gösterilmekle birlikte 
yanlış nitelendirilmişse, bu istinaf sebebinin incelenmemesi sonucu do-
ğurmamalı, aksine istinaf mahkemesi doğru hukuki nitelendirmeye göre 
bu sebebi incelemelidir.8

Taraflar ileri sürdükleri sebeplerle bağlıdırlar. Bölge adliye mahke-
mesi, incelemesini istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplere bağlı olarak 
yapacaktır. Temyiz incelemesinden farklı olarak, bölge adliye mahke-
mesinde yapılacak olan incelemede tarafların ileri sürdüğü sebepler-
le bağlı kalınmasının nedeni, bölge adliye mahkemesinin ilk derece 
mahkemesinin kararının kanuna aykırılığını tespit etmesi halinde, 
çoğu zaman yeniden yargılama yaparak yeni bir karar verebilmesidir. 
Tercih edilen istinaf sisteminde, ilk derecedeki yargılama tümüyle tek-
rarlanmamakta ve bu sebeple istinaf sebepleriyle sınırlı tutulmaktadır. 
Bu sebeple dilekçe yazılırken bu hususa dikkat edilmeli, temyizden farklı 
olarak hakim burada taleple bağlı olacağından incelenmesi istenen du-
rumlar açıkça belirtilmelidir.

Bununla beraber, resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalarda 
bölge adliye mahkemesi tarafların istemiyle bağlı olunmaksızın ilk derece 
mahkemesinin kararını inceleyecektir.

1. Maddi hukuk kurallarına aykırılık: Somut olaya uygulanacak olan 
maddi hukuk kuralının hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Maddi sorun hakkında yanlış sonuca varılması: Delillerin yanlış 
değerlendirilmesi, vakıaların hatalı veya eksik tespit edilmesi

3. Usul kurallarına aykırılık: Mutlak istinaf sebepleri; mahkemeye 
ilişkin sebepler, taraflara ilişkin sebepler ve dava konusuna ilişkin se-
beplerdir. Nispi istinaf sebepleri ise mahkemenin yanlış karar vermesine 
sebep olan her usul hatası ile yanlış karar arasında illiyet bağının bulun-
masıdır.

İSTİNAF İNCELEME KAPSAMI

Bölge adliye mahkemesinde inceleme davanın özelliğine göre heyetçe 
veya görevlendirilen bir üye tarafından yapılır.9 Burada ilk derece tahki-
kattan farklı olarak Bölge adliye mahkemesi, hem denetim çerçevesinde 
hem de gerekirse yeniden dava konusu hakkında inceleme yapacaktır. 

8 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 342 fıkra 2/e
9 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 354 fıkra 1
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İstinaf mahkemeleri küçük temyiz mahkemeleri değildir. Ayrıca istinaf 
mahkemelerinde başkanlar, içtihadlarda bir uyuşmazlık görürse Yargıta-
ya başvurabilir.

Bölge adliye mahkemeleri, birden fazla ili kapsayan belirli illerde ku-
rulduğundan keşif, bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi gibi mahallinde 
yapılması gereken işlemlerde eğer o bölge, bölge adliye mahkemesinin 
faaliyet çevresinde bulunmuyorsa başka bir bölge adliye veya ilk dere-
ce mahkemesi istinabe edilebilir.10 Bu durum doktrinde görüş ayrılığına 
sebep olmuştur. Bir görüşe göre istinaf kanun yolunda istinabe yolu ta-
nıkların doğrudan dinlenme ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Tanıklar 
doğrudan istinaf mahkemesinde dinlenmelidir.

İstinaf mahkemesine özgü özel bir hüküm öngörülmemişse, inceleme 
ilk derece mahkemesinde hangi yargılama usulü uygulanmışsa o yargıla-
ma usulü uygulanacaktır. Ancak taraflar istinafta sadece bir kez dilek-
çe verme hakkına sahiptir. İlk derece yazılı yargılama usulü geçerli 
olsa bile tarafların ikişer kere dilekçe verme hakkı yoktur. 

İSTİNAF TALEBİ

HMK madde 341’de düzenlenen sınırlamalar da göz önünde tutularak, 
gerek usule gerek esasa ilişkin sebeplerle istinaf yoluna başvuru yapıla-
bilir. Kamu düzenine aykırılık halleri dışında, istinaf incelemesi istinaf 
sebepleriyle sınırlı olarak yapılır.11 Verilen istinaf dilekçesinin karşı tarafa 
tebliğinden itibaren 2 hafta içinde de karşı taraf cevap verebilir veya katıl-
ma yoluyla istinafa başvurabilir.

i. İSTİNAF TALEBİNİN KABULÜ:

İstinaf talebi süresinde verilmişse, istinafa başvurulabilir bir kararsa, 
gerekli harç ve giderler ödenmişse dosya yerel mahkeme tarafından Bölge 
adliye mahkemesine gönderilir.

ii. İSTİNAF TALEBİNİN REDDİ:

İstinaf talebi bakımından istinafa başvurulabilir bir karar değilse, di-
lekçe süresi içinde verilmemişse ve harç ile giderler ödenmemişse mah-
keme; istinaf talebini reddeder. Bu red kararına karşı istinafa başvuran 
taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde istinaf yoluna başvurabilir (HMK 
m.346)

10 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 354 fıkra 2
11 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 355
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iii. İSTİNAF İNCELEMESİNİN AŞAMALARI

• Dilekçeler Aşaması

• Ön İnceleme

• Tahkikat 

• Sözlü Yargılama

• Hüküm

a) Ön İnceleme 

Dilekçelerin verilmesi aşaması tamamlandıktan ve bu konudaki süre-
ler geçtikten sonra kararı veren mahkeme, dosyayı usulüne uygun ve dizi 
listesine bağlı olarak yetkili bölge adliye mahkemesine gönderir.

Burada tarafların dilekçede göstermiş olduğu bölge adliye mahkeme-
sinden bağımsız olarak, mahkeme kendiliğinden belirlenir. Ayrıca bölge 
adliye mahkemesinin yetkisi kamu düzeninden olup bu konuda yetki söz-
leşmesi yapılamaz.

Dosyanın başka bir dairenin görev alanına girmesi, kararın kesin ol-
ması, başvurunun süresinde yapılmaması, başvuru şartlarının yerine ge-
tirilmemesi, başvuru sebepleri ve gerekçesinin gösterilmemesi durumun-
da BAM ilgili dairesi, bu konuda ön incelemede esasa girmeden gerekli 
kararı verir.

b) Asıl İnceleme

İstinaf mahkemesinde inceleme davanın özelliğine göre, heyetçe veya 
görevlendirilecek bir üye tarafından yapılır.12 incelemenin ne şekilde ya-
pılacağına ilgili hukuk dairesi tarafından karar verilecektir. HMK’da bu 
konuda açıkça bir düzenleme bulunmamaktadır.

İstinafta esastan inceleme kamu düzenine aykırılık halleri dışında di-
lekçede belirtilen sebeplerle sınırlıdır. HMK’nın taleple bağlılık ilkesine 
ilişkin 26.maddesi hükmü ve uygulanmasına ilişkin 33.maddesi burada 
da dikkate alınmaktadır. 

Ancak BAM’de bazı işlemler yapılamaz (HMK m.357). Ayrıca, BAM 
bazı hallerde duruşma yapmadan kararını verebilir(HMK m.353). BAM 
yaptığı inceleme sonucunda, istinaf talebini kabul veya reddeder.

12 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 354
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İSTİNAF BAŞvURUSUNUN HAKLI OLMASI vE KABULÜ

İstinaf başvurusu usul veya esastan haklı bulunursa bu durumda fark-
lı kararlar verilebilir; bu karar da teknik anlamda bir bozma değildir.

a) İlk derece mahkemesi kararının kaldırılarak gönderme kararı 
verilmesi: Özellikle usuli hatalarda, mahkeme kararı kaldırılarak duru-
ma göre aynı mahkemeye kendi bölgesindeki başka bir mahkemeye ya da 
görevli ve yetkili mahkemeye dosyayı gönderir. Bu durumda dava yeniden 
görülür.

b) İlk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kısmen 
veya tamamen kabulü kararı verilmesi: İşin esasına girilen durumlarda, 
ilk derece mahkemesi davayı reddetmiş, ancak bu kararı doğru değilse, 
bu karar kaldırılarak, davanın kısmen veya tamamen kabulüne karar ve-
rilir.

c) İlk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddine 
karar verilmesi: İşin esasına girilen durumlarda, ilk derece mahkemesi 
davayı kabul etmiş ve bu kararı doğru değilse, b0u karar kaldırılarak, 
davanın reddine karar verilir.

İSTİNAF BAŞvURUSUNUN HAKSIZ OLMASI vE REDDİ

İstinaf başvurusu usul veya esastan haklı bulunmayarak reddedilebi-
lir. Bu karar teknik anlamda Yargıtay’ın onama kararı gibi değildir.

 Duruşma Yapılmadan Karar verilerek Dosyanın İlk Derece Mah-
kemesine Gönderilmesi;13

İstinaf yargılamasında esastan incelemede asıl olan duruşma yapılma-
sıdır. Kanunda tek tek sayılan haller dışında duruşma yapılması zorunlu-
dur. Bu haller HMK madde 353’te altı bent halinde sayılmıştır. 

• Davaya bakması yasak olan hakimin karar vermiş olması 

• İleri sürülen haklı ret sebebine rağmen reddedilen hakimin davaya 
bakmış olması

• Mahkemenin görevli ve yetkili olmasına rağmen görevsizlik veya yet-
kisizlik kararı vermiş olması veya mahkemenin görevli ya da yetkili olma-
masına rağmen davaya bakması yahut mahkemenin bölge adliye mahke-
mesinin yargı çevresi dışında kalması

13 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 353 fıkra 1/a
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• Dava şartlarına aykırılık bulunması

• Mahkemece usule aykırı olarak davanın veya karşılık davanın açıl-
mamış sayılmasına, davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına, merci 
tayinine karar verilmiş olması

• Mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri de-
lillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilme-
den karar verilmiş olması

Burada bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Özellikle ilk derece mah-
kemesinin delilleri incelememesi ve değerlendirmemesi halinde, kural 
olarak istinaf mahkemesi duruşma yaparak, ilk derece mahkemesinin 
kararlarını değerlendirmelidir.

 Bölge Adliye Mahkemesinin Davanın Esasıyla İlgili Duruşma-
sız Karar Verebileceği Haller;14

Bölge adliye mahkemesinin esasa girmekle birlikte duruşmasız ince-
leme yapabileceği haller HMK’nın 353.maddesi 1-b’de üç bent halinde sa-
yılmıştır. 

Bunlar;

• İncelenen mahkeme kararının usul veya esas yönünden hukuka uy-
gun olduğunun anlaşılması: böyle bir durumda istinaf başvurusunun red-
dine karar verilir.

• Yargılamada eksiklik bulunmamakla birlikte, kanunun olaya uygu-
lanmasında hata edilip bu hatanın yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç 
duymayacak derecede olması ya da karar doğru olmakla birlikte kararın 
gerekçesinde hata edilmiş olması: bu durumda kararın gerekçesinde hata 
edilmişse düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilir.

• Yargılamada bulunan eksikliklerin duruşma yapılmaksızın tamamla-
nacak nitelikte olması: bu durumda ise ilk derece mahkemesi kararı yan-
lış bulunursa, bu karar kaldırılarak esas hakkında yeniden karar verilir.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE YAPILAMAYACAK İŞLEMLER 15

• Karşı dava açılamaz. Bu yargılamanın uzamasına sebep olur.

• Davaya müdahale (asli ve fer’i müdahale) talebinde bulunulamaz.

14 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 353 fıkra 1/b
15 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 357
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• İstinaf kanun yolunda ıslah yapılamaz. Ancak taraf, ilk derece mah-
kemesinde ıslah yapmamışsa istinaf kanun yolunda ıslah yapıp yapama-
yacağı tartışmalı bir konudur. Bir görüşe göre ilk derece mahkemesinde 
bu hakkını kullanmayan tarafın bu hakkı korunmalı, istinaf kanun yolun-
da bu hakkını kullanabilmelidir.

• HMK’nın 166.maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere 
davaların birleştirilmesi istenemez. Ancak aynı Bölge İdare Mahkemesi-
nin farklı dairelerindeki davalar birleştirilebilir. 

• Bölge adliye mahkemesinde re’sen göz önünde tutulacaklar dışında, 
ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlen-
mez.

• Yeni delillere dayanılamaz. Ancak ilk derece mahkemesinde gösteril-
mesine rağmen incelenmeyen delillerle reddedilen veya mücbir sebepler 
gösterilemeyen deliller incelenebilir.

• Yetki sözleşmesi yapılamaz.

DURUŞMALI OLARAK İNCELENEN HALLER16

HMK’nın 353. maddesinde belirtilen haller dışında inceleme duruş-
malı olarak yapılır(HMK m.356). Taraflar davetiye ile çağrılır ve ayrıca 
tahkikatla ilgili olarak belirlenen avansı yatırması istenir. Yine davetiyede 
duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde tahkikata yokluklarında de-
vam edileceği bildirilir. Bu nedenle bölge adliye mahkemesinde dosya 
işlemden kaldırılmaz.

Kendisine davetiye gönderilen taraf mazerete dayanarak duruşmaya 
gelmemişse, bu mazereti kabul edildiği takdirde yeni bir duruşma günü 
tayin edilerek taraflara bildirilir.17

İstinaf yoluna başvuran taraf duruşmalara katılmazsa veya tahkikatla 
ilgili giderleri süresi içinde ödemezse dosyanın mevcut durumuna göre 
karar verilir. Tahkikat yapılmaksızın karar verilmesine olanak bulunma-
yan hallerde başvuru reddedilir. 18

İlk derece mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü, aksine hüküm 
yoksa bölge adliye mahkemesinde de uygulanır.19

16 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 356
17 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 358 fıkra 2
18 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 358 fıkra 3
19 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 360
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İSTİNAF AŞAMASINDA TARAFLARIN DAvADAN FERAGATİ, KA-
BULU vE UZLAŞMASI20

Bu durumların istinaf aşamasında ortaya çıkması halinde, nasıl karar 
verileceği düzenlenmemiştir. Ancak bu durumlarda da ilk derece mah-
kemesinde verilen kararlara benzer kararlar verilebilir. 

İstinaf aşamasında bu haller ortaya çıkarsa, bölge adliye mahkemesi 
artık ilk derece mahkemesi kararının haklı ya da haksız olduğunu incele-
meyecektir. Buna rağmen, ilk derece mahkemesi kararı artık geçerliliğini 
yitirmiştir. Çünkü istinaf aşamasında da olsa, henüz karar kesinleşme-
den feragat, kabul, sulh şeklinde taraf iradeleriyle yargılamanın sona er-
mesi ya da konusuz kalması söz konusudur. 

İlk derece mahkemesi kararı geçerliliğini yitirmiş olduğundan,bölge 
adliye mahkemesi öncelikle ‘ilk derece mahkeme kararının kaldırılma-
sı’na, ardından da kendisi bu durumların niteliğine uygun yeni bir karar 
vermelidir.

Oysa Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, bu durumlar temyizden 
sonra ortaya çıktığında, karar bozularak yeniden karar verilmesi için ilk 
derece mahkemesine gönderilmektedir. İstinaf mahkemesi aynı zamanda 
bir hüküm mahkemesi olduğundan Yargıtay’dan farklı olarak gerekli ka-
rarı vermesi de mümkündür.

İSTİNAF AŞAMASINDA GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARI

Kanunda bu konuda düzenleme bulunmamakla birlikte aksine hüküm 
olmayan hallerde, ilk derece yargılamasında uygulanan usulün istinaftada 
geçerli olduğunu belirten HMK m.360’dan hareketle, istinaf aşamasında 
da ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz gibi geçici hukuki koruma kararları 
verilebilir. 

Ayrıca HMK’nın 357.maddesinde yapılamayacak işler arasında geçici 
hukuki koruma sayılmadığı için, daha önce ilk derece mahkemesinde ta-
lep edilmemiş olsa dahi istinaf aşamasında geçici hukuki koruma talep 
edilebilir.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN 
YOLU: TEMYİZ

HMK m.373/1 ve 4’te belirtilen istisnalar dışında ancak istinaf sonucu 
verilen kararlara karşı temyize başvurmak mümkündür.

20 ÖZEKES Prof. Dr. Muhammet, 100 Soruda Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu 
Sistemi İSTİNAF VE TEMYİZ, yenilenmiş ve gözden geçirilmiş 3. Bası, Yetkin Yayınevi, 
Ankara, 2016
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Yeni kanun yolu sistemi ile birlikte karar düzeltme yürürlükten kalka-
caktır. Artık istinafın ardından temyiz incelemesi yapılacak ve temyizden 
sonra ayrıca karar düzeltme yoluna başvurulamayacaktır.

a. Temyiz Edilemeyen Kararlar

• Miktar veya değeri 25.000,00 Türk Lirasını geçmeyen davalara iliş-
kin kararlar

• HMK’nın 4.maddesinde gösterilen davalar ile özel kanunlarda 
sulh hukuk mahkemesinin görev alanına giren davalar ile ilgili karar-
lar

•  Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki 
ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ve merci tayinine 
ilişkin kararlar

• Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar

• Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç nüfus kayıtlarının 
düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar

• Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hakimlerinin davayı 
görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halinde davanın o yargı 
çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar

• Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar

b. Temyiz Edilebilen Kararlar

BAM kararının temyizi mümkün ise kararın tebliğinden itibaren bir 
ay içinde temyiz yoluna başvurulabilir.(HMK m.361-365)

Eğer temyiz talebi; süresinde verilmişse, temyize başvurulabilir bir ka-
rarsa ve gerekli harç ve giderler ödenmişse, dosya Yargıtay’a gönderilir.

Eğer yukarıda kabul edilmesi için belirtilen şartlardan biri eksikse 
mahkeme talebi reddeder. Ancak harç eksikse önce bir hafta süre verilir. 
Bu red kararına karşı da tebliğden itibaren bir hafta içinde temyiz yoluna 
başvurabilir. Temyiz kararın icrasını durdurmaz, ancak İİK’na göre 
icranın geri bırakılması istenebilir.

Yargıtay temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp, kanunun açık hükmüne ay-
kırı gördüğü tüm sebepleri inceleyerek karar verir.21

21 PEKCANITEZ Hakan, İstinaf Mahkemeleri, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi 2006/1, s.17-30
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Bozma sebepleri ;

• Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış ol-
ması

• Dava şartlarına aykırılık bulunması 

• Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerinkanuni bir 
sebep olmaksızın kabul edilmemesi

• Karara etki eden yargılama hatası ve eksikliklerin bulunmasıdır.

Yargıtay’ın bozma kararına karşı BAM veya ilk derece mahkeme-
leri tarafından Yargıtay kararınauyma kararı verilirse bu kararın da 
temyizi mümkündür.Burada önemli olan uymadan sonra ilk derece 
mahkemesinin kararına karşı doğrudan temyize başvurulmasıdır.

İlk derece mahkemesi veya BAM kararında direnirse, bu kararın tem-
yizi Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılır ve bu karar kesindir.

İSTİNAF KANUN YOLUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMASI22

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe gir-
miştir. Kanunun kabulü sırasında yürürlük bakımından kanun yolu ile 
ilgili herhangi bir istisna getirilmemiştir. Ancak, daha sonra 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na, 6217 sayılı Kanunla Geçici 3. madde 
eklenmiştir. Bu maddeye göre: 

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 ta-
rihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 
2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama 
tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hüküm-
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

(2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aley-
hine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye 
kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapı-
lan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulan-
masına devam olunur. 

(3) Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu 
mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.” 

22 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Geçici Madde 3
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Bu düzenleme çerçevesinde, bölge adliye mahkemelerinin göreve baş-
lama tarihinden önce, ilk derece mahkemelerinin temyiz yoluna başvu-
rulan kararları hakkında, bu kararlar kesinleşinceye kadar, eski kanun 
yolu sistemine ilişkin kurallar uygulanacaktır (1086 sayılı HUMK’un deği-
şiklikten önceki 427 ilâ 545 üncü maddeleri). 

Henüz bölge adliye mahkemeleri göreve başlamadan önce, ilk derece 
mahkemesince bir karar verilmiş ve bu karar için önceki hükümlere göre 
temyiz yoluna başvurulmuşsa, artık bölge adliye mahkemelerinin kurul-
masından sonra da eski kanun yolu sistemi, bu karar kesinleşinceye ka-
dar geçerli olacaktır. 

20 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş kararlar için eski kanuna 
göre Temyize gidilir. Ancak bu tarih sonrası verilen kararlar için yeni ka-
nun yolu İstinafa başvurulacaktır. Tabi olunan kanun yolu süreden farklı 
olarak kararın verilme tarihine göre belirlenir. İstinaf ve Yargıtay arasında 
ilk derece mahkemelerinde olduğu gibi gönderme durumu yoktur. 

Yani, ilk derece mahkemesi, bölge adliye mahkemelerinin göreve baş-
lama tarihinden sonra bir karar vermiş veya bu tarihten sonra ilk defa 
kanun yoluna başvurulacaksa, o zaman yeni kanun yolu sistemine ilişkin 
hükümler uygulama alanı bulacaktır.

İSTİNAF KANUN YOLU SİSTEMİNİN OLUMLU YÖNLERİ

 Gelişmiş hukuk sistemlerinde istinaf mevcuttur. Bu daha güvenli bir 
yargı anlamına da gelmektedir. Bu nedenle kanun yolu içinde istinaf 
mahkemelerine yer veren ülkelerde adil karar verilmesi amaçlanmış-
tır. 

 Temyizdeki sınırlı hukukî denetime karşılık, istinafta maddî dene-
tim de yapılır. Bu iki kanun yolunun amacı farklıdır. 

 İstinafla ilk derece mahkemeleri daha dikkatli kararlar vermek duru-
munda kalacaklardır. Ancak istinaf mahkemelerinin yeniden yargıla-
ma yaparak karar vermeleri, ilk derece mahkemelerini rehavete sok-
mamalıdır. 

 İstinafta uzmanlaşma sağlanırsa, bilgili ve tecrübeli hâkimlerle daha iyi 
bir denetim sağlanacaktır 

 Karar düzeltme yolu istinaf mahkemelerinin göreve başlamasıyla yü-
rürlükten kalkacağından, istinaf kanun yolu sürecinin uzatan bir yol 
olmayacaktır. Aksine birçok uyuşmazlık istinaf mahkemelerinde kesin 
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olarak hükme bağlanacaktır. HMK.m.362’ye göre temyiz edilemeyen 
kararlar sayılmış ve özellikle miktar veya değeri 25.000 lirayı geçme-
yen davalara ilişkin kararlar temyiz edilemeyeceği belirtilmiştir. 

 Yargıtay iş yükü azalacağından temyiz incelemesi dışında içtihat birli-
ğini daha hızlı ve etkin biçimde sağlayacaktır.

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi adil bir yargılanma ve etkin bir hu-
kuki yola başvuru bakımından istinaf mahkemelerinin zorunlu görme-
mektedir.23

İSTİNAF MAHKEMELERİNİN BUGÜNKÜ HALİ İLE OLUMSUZ 
YÖNLERİ

Yedi bölgede kurularak göreve başlayacak olan bölge adliye mahkeme-
sinin sayısı yetersizdir. Ülkemiz için bölge adliye mahkemelerinin kurul-
ması gereken ideal sayı 21-25 bölge adliye mahkemesidir. Böylelikle en 
fazla bir il sınırı geçilerek yargılama yapılabilecektir. En azından 15 bölge 
adliye mahkemesinin göreve başlaması uygun olurdu. Başlangıçta 9 olan 
bölge adliye mahkemesi sayısı, daha sonra 15 e çıkarılmış, son anda ise 
7’ye indirilmiştir. Bu durum, bölge adliye mahkemelerinin amacına uy-
gun bir plan, düzen ve bilgi içinde kurulmadığını göstermektedir. 

Örnek vermek gerekirse, Ankara bölge adliye mahkemesi kendi yetki 
çevresi içinde bulunan 19 ilin mahkemelerinden verilen kararlar hakkın-
da istinaf başvurusu üzerine yeniden yargılama yapmak istediğinde, tanık 
dinlenilmesi, keşif yapılması gibi işlemler için istinabe yoluna başvura-
caktır. Bu kadar çok istinabe yoluna başvurulması doğrudanlık ilkesine 
aykırı olacaktır. Üstelik istinabe yolu ile bu incelemeyi daha önce hüküm 
veren mahkeme yapacaktır. İstinabenin yanı sıra Hukuk Muhakemeleri 
Kanununun 149. maddesi uyarınca ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla 
duruşmaların icrasına ilişkin hüküm istinaf yargılamasında da uygulana-
bilecektir. Ancak bunun için tarafların rızasının alınması gerekir. 

Bölge adliye mahkemeleri arasında içtihat uyuşmazlıkları çıkabilecek-
tir. Bunu önlemek için acilen içtihadı birleştirme yoluna başvurulması 
gibi gereken tedbirlerin alınması gerekecektir.

Binden fazla(1034) hakim ve savcının bölge adliye mahkemelerinde 
görevlendirilmesinden sonra ilk derece mahkemelerindeki hakim ve savcı 
sayısında önemli eksiklikler olacaktır. İstinaf sisteminin başarı ile sürdü-

23 PEKCANITEZ Hakan, İstinaf Mahkemeleri, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi 2006/1, s.17-30
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rülebilmesi için ilk derece hukuk mahkemelerinde güçlü ve isabetli karar 
veren hakimlerden oluşması gerekir. Yeni başlayan bir uygulama ile 3 
yıllık avukatlık süresinden sonra alınan hakim adaylarına sadece altı ay 
staj yaptırılarak hakim olarak atanmaları ilk derece mahkemelerinde so-
runlar yaşanacağını göstermektedir. 

Bölge adliye mahkemelerindeki yeniden yapılacak tahkikat aşamasın-
da duruşmalara katılacak olan taraflar ve vekilleri çoğu zaman başka bir 
ile seyahat edecek ve konaklayacağından istinaf mahkemesinde yargıla-
manın daha pahalı olmasına neden olacaktır. 

İstinaf mahkemelerinde göreve başlayan hakimlerin yerine atanacak 
olan hakimlerdeki tecrübe ve bilgi eksikliği önemli bir sorun olarak orta-
ya çıkacaktır. 

İstinaf mahkemelerinde çalışacak olan personel de çok önemlidir. Yar-
gıtay gibi tetkik hakimi bulunmayan istinaf mahkemelerinde personelin 
sayısı ve iyi yetişmiş olmaları çok önemlidir.

Bölge adliye mahkemelerine atanan hakimler de bugüne kadar bir eği-
tim verilememiştir. Kısa sürede verilecek eğitimin yetersiz olması muhte-
meldir.24
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4857 SAYILI İŞ KANUNU UYARINCA FAZLA 
ÇALIŞMA UYGULAMASINA BİR BAKIŞ

Av. Hasan ERDEM 

I.GİRİŞ

Bu yazımızda genel olarak, fazla mesai kavramı ve yargılama sürecinde 
fazla mesai alacaklarının belirlenmesi ile ilgili kriterlere kısaca değinmeye 
çalışacağız. Ayrıca, hesaplama ve hakkaniyet indirimi ile ilgili görüşleri-
mizi açıklamaya çalışacağız.

II.4857 Sayılı İş Yasası Uyarınca Çalışma Süreleri 

A.Genel Olarak 

4857 sayılı İş Yasası’nın 63. maddesi uyarınca, genel olarak çalışma 
süresi haftada en çok kırk beş saat olarak belirlenmiştir. Aksi kararlaştı-
rılmadıkça haftalık çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde 
bölünerek uygulanır.1 Haftalık çalışma süresinin yanı sıra, yasada günlük 
çalışma süresi de ayrıca günlük onbir saat olarak düzenlenmiştir.2

Bunun yanı sıra, saat 20.00 ile 06:00 saat dilimine denk gelen zaman 
gece süresi olarak tanımlanmış olup, gece çalışma süresi de yedibuçuk 
saattir. Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir 
çalışma gece çalışması olarak kabul edilir.

B.Ara Dinlenme Süreleri

Ara dinlenmeleri, işçinin yemek, içmek gibi fiziksel ihtiyaçlarını gider-
diği ve arta kalan sürede serbest zaman olarak kullandığı dinlenme süresi 
olarak tanımlandığından; çalışma süresinden sayılmaz. Ara dinlenmeler 
işçilere aynı zamanda kullandırılabileceği gibi, değişik saatlerde de kul-
landırılabilir.

Ara dinlenmesi İş Kanunu’nun 68.maddesinde düzenlenmiş olup, ara 
dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde be-
lirlenmiştir.

Buna göre;

- Dört saat veya daha kısa süreli günlük çalışmalarda ara dinlenmesi 
en az onbeş dakika,
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-Dört saatten fazla ve yedibuçuk saatten az çalışmalar için en az yarım saat,

-Günlük yedibuçuk saati aşan çalışmalar bakımından ise en az bir saat 
olmalıdır.

Bu süreler asgari olup, aralıksız verilmelidir. Ancak, bu sürelerin, ik-
lim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak 
sözleşmeler ile aralıklı olarak kullandırılması mümkündür. 

-Yargıtay kararları uyarınca da “İş Kanununun 63. maddesi hükmüne 
göre, günlük çalışma süresi on bir saati aşamayacağından, 68. maddenin 
belirlediği yedi buçuk saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik 
ara dinlenmesi süresinin, günlük en çok on bir saate kadar olan çalış-
malarla ilgili olduğu kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla günde on bir 
saate kadar olan ( on bir saat dahil ) çalışmalar için ara dinlenmesi en az 
bir saat, on bir saatten fazla çalışmalarda ise en az bir buçuk saat olarak 
kabul edilmektedir.” 3

III. Genel Olarak Fazla Süreli Çalışma ve Fazla Çalışma 

A.Fazla Süreli Çalışma

İşyerinde sözleşmelerle veya toplu iş sözleşmesi veya personel yönet-
meliğiyle haftalık çalışma süresinin kırkbeş saatin altında belirlendiği du-
rumlarda, işyerinde belirlenen haftalık çalışma süresini aşan ancak yasal 
çalışma süresi sınırı olan kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla 
süreli çalışmalardır.

B. Fazla Çalışma 

Genel olarak fazla çalışma denildiğinde, akla gelen ve yaygın olarak 
kullanılan fazla çalışma, İş Yasası uyarınca, ülkenin genel yararları yahut 
işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle yapılan çalışmalar-
dır. Bu kapsamda fazla çalışmayı, ara dinlenmeleri hariç, haftalık kırk-
beş saati aşan çalışmalar oluşturur. Yargıtay kararları uyarınca, haftalık 
kırkbeş saati geçmemekle birlikte günlük onbir saatlik çalışma sınırının 
ve/veya gece çalışma süresi olan yedibuçuk saatin aşılması halinde de faz-
la çalışma oluştuğu kabul edilmektedir.4 Turizm, güvenlik ve sağlık işle-
rinde gece çalışması yedibuçuk saatlik süreyle sınırlandırılmadığından,5 
belirtilen işkollarında işçiler için gece çalışma süresinin onbir saat oldu-
ğunun kabulü gerekir.

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma ise, bir arıza sırasında veya bir arıza-
nın mümkün görülmesi halinde, yahut makineler veya araç ve gereç için 
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hemen yapılması gerekli acele işlerde yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya 
çıkması durumunda, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi 
aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına yaptırılan çalışmala-
ra denir.

Olağanüstü hallerde fazla çalışma, seferberlik sırasında yurt savunma-
sının gereklerini karşılayan işyerlerinde, seferberlik süresini aşmamak 
şartıyla lüzum görüldüğünde, Bakanlar Kurulu tarafından günlük çalışma 
süresinin, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarılması ile gerçekleştirilen 
fazla çalışmaya denir.

C. Fazla Süreli Çalışma ve Fazla Çalışma Ücretleri

Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla süreli çalışma için veri-
lecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 
yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla çalışmalarda, ise her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret 
normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yüksel-
tilmesiyle ödenir.

Çalışma süresi ve fazla çalışma belirlenirken, ara dinlenmelerinin ça-
lışma süresinden düşülerek fiili çalışmanın belirlenmesi gerekir. Bu kap-
samda, haftalık kırkbeş saati aşan süreler için ve haftalık kırkbeş saati 
aşmamasına rağmen gece süresinde yedibuçuk saati aşan veya gündüz 
süresinde onbir saati aşan çalışmalar içinde Yargıtay kararları uyarınca 
fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir. Bu doğrultuda Yargıtay içtihatları 
uyarınca, 4857 sayılı Kanunun 41. maddesine göre kural olarak haftada 
45 saatin üzeri fazla çalışma olsa da, aynı Kanunun 63. maddesine göre 
günlük çalışma süresinin 11 saati aşması mümkün olmadığından, günlük 
11 saatin üzerindeki çalışma fazla çalışma olarak hesaplanması gerektiği 
gibi gece çalışmaları yönünden d haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı 
aşılmamış olsa dahi gece çalışmasında, günde 7.5 saati aşan çalışmalar 
için fazla çalışma ücreti ödenmelidir.6 Ancak belirtildiği üzere, turizm, 
güvenlik ve sağlık işlerinde gece çalışması yedibuçuk saatlik süreyle sınır-
landırılmamıştır. Burada 11 saatlik çalışma sınırı baz alınmalıdır. 

D. Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler 

Fazla çalışma yapması mümkün olmayan çalışanlar bakımından iş 
ayrımı yapılmaksızın ayrı bir sınırlama bulunmaktadır. Bu doğrultuda 
öncelikle 18 yaşını doldurmamış işçilere fazla çalışma yaptırılması yasak-
lanmıştır.



66 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

Bunun yanı sıra, hamile ve emzirme izni kullanan işçilere fazla çalışma 
yaptırılamaz.

Mahiyeti ve düzenlenme kapsamı itibariyle kısmi süreli iş sözleşmesi 
ile çalıştırılan kişilere de fazla çalışma yaptırılması mümkün değildir.

Ayrıca, fazla çalışmayı kabul etmiş olsa bile işçinin sağlığının fazla ça-
lışma yapmaya elvermediğini, işyeri hekimi veya SGK hekiminin, raporu 
ile belgelemesi halinde işçiye fazla çalışma yaptırılamaz.

E. Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler 

İş Kanunu ve Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 
uyarınca, bazı işlerde fazla çalışma yapılması yasaklanmıştır.

Bu kapsamda, sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve 
daha az çalışılması gereken işlerde, gece sayılan gün döneminde yürütü-
len işlerde, maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı 
gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında fazla çalışma yaptırılamaz.

F. Fazla Çalışma Yapılmasının Sınırı 

İş Kanununun 41.maddesi uyarınca, fazla çalışma süresinin toplamı 
bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olmamalıdır. Ancak bu sınırlamaya 
rağmen işçinin daha fazla çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının kar-
şılığı olan fazla çalışma ücretinin de ödenmesi gerektiği tartışmasızdır. 
Yasadaki sınırlamanın amacı çalışanın sağlığının korunması ve çalışma 
düzeninin kurulmasıdır. 

G. Fazla Çalışma İçin İşçinin Onayı 

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı 
onayının alınması gerekir. Ancak zorunlu nedenlerle veya olağanüstü du-
rumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için işçinin onayı 
gerekli değildir.

İş Kanunu’na ilişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönet-
meliği uyarınca, işveren tarafından bu onayın her yılbaşında işçilerden 
yazılı olarak alınması ve işçinin özlük dosyasında saklanması gereklidir. 
İşçinin fazla çalışma yapmaya onay vermesi halinde, fazla mesai yaptırı-
lacak süre yıllık 270 saatle sınırlıdır. Ancak fiiliyatta çoğu zaman bu süre 
aşılmaktadır.

İşçinin fazla çalışma yapmaya onay vermemesi halinde ise, işçi fazla 
çalışma yapmaya zorlanamaz. Ancak işçinin bu onayı vermesine rağmen, 
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yasal sınırı aşmayan fazla çalışmaya gelmemesi devamsızlık kapsamında 
veya görevini gereği gibi yerine getirmeme kapsamında sayılır. 

H. Serbest Zaman Düzenlemesi 

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu ça-
lışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında 
bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir 
saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta serbest zaman kullanımının işçinin talebine bağlı 
olması, fazla çalışma yaptıran işverenin fazla çalışma ücretinin karşılığını 
tek taraflı olarak serbest zaman kullanımına dönüştüremeyeceğidir. Öte 
yandan, serbest zamanın fazla çalışmanın geçekleşmesini takip eden altı 
ay içinde, çalışma sürelerinde ve ücretin de kesinti olmadan işçiye kullan-
dırılması gerekmektedir. 

Iv. İşçi Tarafından Fazla Çalışmanın İspatı

İşçi fazla çalışma yaptığını iddia ettiği takdirde, iddiasını ispatla yü-
kümlüdür. Fazla çalışmanın ispatı açısından işyeri kayıtları, işyerine giriş 
çıkışı gösteren belgeler, kart sistemleri işyeri yazışmaları, iş programları 
delil olarak kullanılabilir. 

Ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödenmesi bulunmadığı tak-
dirde işçi, tanıkla dahi fazla çalışma iddiasını ispat edebilir.

Ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödemesi bulunmakta ve bord-
rolar imzalı ise veya bordro tahakkukları banka kanalıyla ödenmekte ve 
işçi de çekince ileri sürmeksizin ödemeleri almakta ise, işçinin bordroda 
görünenden daha fazla çalışma yaptığını ancak yazılı belge ile kanıtlama-
sı gerekmektedir. Yargıtay içtihatları uyarınca da, imzalı ücret bordrola-
rında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte 
daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, 
işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kay-
dının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın 
ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız 
olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı 
yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, 
fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda 
ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt 
ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının ya-
zılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır. 7Yazılı belge 
olarak, işe giriş çıkış kayıtları, kart okumaları, görevlendirme yazıları sa-
yılabilir. Bu durumda işçi fark fazla çalışma ücretini talep edebilir. 
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v.Fazla Mesainin Belirlenmesinde Güncel Durum 

A.“Fazla Çalışma Ücreti Aylık Ücrete Dahildir” Şeklindeki Düzen-
lemelerin Geçerliliği Sorunu 

Fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil edilebileceğine ilişkin olarak 
yasada bir düzenleme yer almamaktadır. Belirtilen görüş, Yargıtay ka-
rarlarında yer bulmaktadır. Yargıtay tarafından, iş sözleşmelerinde fazla 
çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönündeki düzenleme, yıllık 
ikiyüzyetmiş saatlik fazla çalışma sınırı ile bağlı kalmak kaydıyla kabul 
edilmektedir.

Öte yandan yıllık ikiyüzyetmiş saatlik fazla çalışmaya denk gelen faz-
la çalışma ücretinin, %50 zamlısının kök ücretten ayrıştırılması halinde, 
kök ücretin asgari ücretin altına düşmesi halinde sözleşme hükmünün 
geçersiz olacağı tartışmasızdır. Bu kapsamda, geçerlilik için, 

Aylık kök ücret / [225 saat + ( 270 saat / 12 ay x 1,5 oran ) ] ≥ asgari 
ücret olmalıdır. 

Ancak, ücretin asgari ücretin üzerinde olduğu durumlar da dahi, çalış-
ma süresine haftalık (270 saat / 52 hafta = ) 5 saat fazla mesai ücretinin 
ilavesiyle haftalık çalışma süresinin dolaylı olarak ortalama 50 saate yük-
selmesi sonucunu doğurmaktadır. 

B.Primle Çalışan İşçiler Açısından Fazla Çalışma Ücreti

Yargıtay tarafından8 belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim 
karşılığı çalışan işçiler açısından, prim ödemelerinin fazla çalışma ücre-
tini karşılayıp karşılamadığı araştırılmak suretiyle fazla çalışma ücreti 
hesaplaması yapılmak, işçiye ödenen satış primi ile hesaplanan fazla ça-
lışma ücreti ile arasında fark bulunması halinde, fark ücretin ödenme-
si gerektiği görüşü son döneme kadar benimsenmiş idi. Yargıtay’ın son 
dönem kararları9 ise kişilerin çalıştıkça hak kazanacağı primlerin tutarı 
artacağından, fazla çalışma ücretinin zamlı olarak (1,5 kat) değil, sadece 
yüzde elli zam farkının (0,5 kat ) hesaplanması gerektiği yönündedir.

Bu kapsamda, güncel Yargıtay kararları uyarınca “ Prim, çalışanı özen-
dirici ve ödüllendirici bir ücret ödemesi olup işverence işçiye garanti edil-
miş bir temel ücretin üzerine belirli bir usule bağlı olarak ödenen ek bir 
ücrettir. İşverenin istek ve değerlendirmesine bağlı olabileceği gibi, sözleş-
me gereği olarak da verilebilir. Fazla mesai ise kural olarak 4857 Sayılı 
İş Kanunu’na göre, kanunda yazılı şartlar çerçevesinde, haftalık 45 saati 
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aşan çalışmalardır. İşçi fazla mesai yapsın yapmasın prim ödemesi var ise 
bu ek ücrete hak kazanır. Ancak ister gezerek, isterse işyerinde çalışsın 
satış temsilcisi mesaisi artıkça prim alacağı artacağından, bir anlamda 
yüzde usulü ile çalışması söz konusu olduğundan fazla çalışma ücretinin 
yüzde usulünde olduğu gibi sadece zamlı kısmının (% 50) hesaplanması 
gerekir.”10

Ancak primin mesai karşılığı ödendiğinin sözleşmede yer alması veya 
açıkça anlaşılması halinde ödenen prim tutarının hesaplanan fazla mesai 
ücretinden mahsubu kanımızca daha yerinde olacaktır. 

C.Parça Başı- Yüzde Usulü ile Çalışmada Fazla Çalışma Ücretinin 
Belirlenmesi 

Bu tarz çalışanlarla ilgili olarak yapılan hesaplamalarda, tanık beyan-
larında yer alan ücretler aylık ücret olarak kabul edilerek, fazla mesai 
açısından çalıştıkça daha çok parça yapılacağı veya daha çok yüzde elde 
edileceği veya daha çok bahşiş elde edileceği kabul edilerek fazla mesai 
alacakları %50 zam farkı (0,5 kat ) hesaplanmaktadır.

Yargıtay kararları uyarınca, “parça başına veya yapılan iş tutarına göre 
ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süresince işçinin ürettiği parça veya 
iş tutarının hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde, her bir fazla 
saat içinde yapılan parçayı veya iş tutarını karşılayan ücret esas alınarak 
fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün 
uygulanmasında zorluk çekilen durumlarda, parça başına veya yapılan iş 
tutarına ait ödeme döneminde meydana getirilen parça veya iş tutarları, o 
dönem içinde çalışılmış olan normal ve fazla çalışma saatleri sayısına bö-
lünerek bir saate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu şekilde bulunan 
bir saatlik parça veya iş tutarına düşecek bir saatlik normal ücretin yüzde 
elli fazlası fazla çalışma ücreti, yüzde yirmibeş fazlası ise fazla sürelerle 
çalışma ücretidir. İşçinin parça başı ücreti içinde zamsız kısmı ödenmiş 
olmakla, fazla çalışma ücreti sadece yüzde elli zam miktarına göre belir-
lenmelidir.”11

Ancak kanaatimizce çalışma süresi üzerinden elde edilen gelir oran-
lanarak kök saatin ücretin belirlenmesi ve buna bağlı olarak kök aylık 
ücretin belirlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Şöyle ki 10 saat çalışan 
bir garsonun, bahşişlerle birlikte (veya bir parça için 10 TL kazanan iş-
çinin 10 saatte 10 parça üzerinden ) günlük kazancının ortalama 100 TL 
olduğunun kabulü halinde, Uygulamada güncel durum itibariyle bu kişi-
nin kazancının aylık ortalama 300 TL olduğu kabul edilerek hesaplama 
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yapılmaktadır. Ancak bu çalışanın realitede saat ücreti 100 TL / 10 saat ve 
aylık kazancı ( 10 saat X 7,5 saat x 30 gün üzerinden ) 2.250 TL olacaktır. 
Bu ücretin aylık kök ücret olarak kabul edilmesi 7,5 saati aşan kısımların 
karşılığının birebir kazanıldığının kabulü ile %50 zam farkının (0,5 kat) 
10 TL saat ücreti üzerinden hesaplanması gerektiğini düşünmekteyiz. 

D.Kısmi Süreli (Part-time) İş Sözleşmesinde Fazla Çalışma 

Kısmi süreli çalışma işyerindeki normal çalışmanın 2/3 oranına kadar 
yapılan emsal çalışma olarak tanımlanmış olup, Fazla Çalışma ve Fazla 
Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 8. Maddesi kapsamında kısmi süreli 
işçilere fazla çalışma ve fazla süreli çalışma yaptırılamaz.

Keza kısmi süreye ilaveten yapılacak çalışma tam süreli çalışmaya doğ-
ru yönlenme anlamına gelebilecektir. Bu durumda, sigorta prim ödeme 
gün sayısı, tazminatlara ve yıllık izne esas kök ücretin düşük kalması gibi 
işçi aleyhine durumlar oluşturabilecektir. 

E. Denkleştirme İle Çalışan İşçilerde Fazla Çalışma Uygulaması 

İşçi ve işveren tarafların yazılı anlaşması ile haftalık normal çalışma 
süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak 
koşuluyla farklı şekilde dağıtıldığında denkleştirme söz konusu olur. Bu 
durumda, fazla çalışılan iş haftası veya haftaları ile daha az sürelerle ça-
lışılan haftalar denkleştirilerek çalışılması gereken toplam normal süreyi 
aşılmadan çalışma düzenlenir. (Örneğin ilk iki hafta altmışar saat sonraki 
iki hafta otuzar saat çalışarak ortalamada kırkbeş saat çalışılması)

Bu durumda günlük çalışma süresi onbir saat aşılmamak kaydıyla ya-
pılan denkleştirmelerde fazla çalışma söz konusu olmaz. Ancak onbir sa-
atlik süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi olmayarak zamlı fazla 
mesai ücret ödenmeli veya serbest zaman kullandırılmalıdır.

F.Fazla Çalışma Ücreti Alacağında İndirim Uygulaması

Fazla çalışma ücretinin uzun bir hizmet süresi için hesaplanması ve 
miktarın yüksek çıkması halinde, hastalık, mazeret, izin gibi nedenler-
le, çalışılamayan günlerin de bulunacağı gerekçesi ile tanık anlatımları 
uyarınca ispatlanan fazla çalışma ücreti alacağından mahkeme tarafın-
dan hüküm kurulması aşamasında indirim yapılmaktadır. Bu kapsamda, 
fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek 
çıkması halinde Yargıtay’ca hakkaniyet indirimi yapılması gerektiği istik-
rarlı uygulama halini almıştır.12 Ancak, fazla çalışmanın tanık anlatımları 
yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda, indi-
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rim yapılmamaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından da, fazla 
çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının yazılı 
belgelere ve işyeri kayıtlarına dayanmayıp, şahit anlatımlarına dayanması 
halinde, hesaba esas alınan süre ve alacağın miktarı nazara alınarak tak-
dir edilecek uygun oranda hakkaniyet indirimi yapılması gerekliliği kabul 
edilmektedir.13

Yukarıda belirtilen gerekçelere bağlı olarak, fazla çalışma ücreti ala-
cağından indirim yapılmakta olup, Yargıtay tarafından süreç içerisinde 
hakkaniyet bağlı olarak reddedilen tutarlardan red vekalet ücreti ve red-
de bağlı olarak yargılama gideri yükletilmemesi yönünde içtihat oluşmuş-
tur.14

Bunun yanı sıra belli bir oranda hakkaniyet indirimi yapılırken 
ıslaha bağlı zamanaşımlarında genellikle hatalı olarak, belirlenen 
alacak tutarından değil talep edilen tutardan indirim yapılmaktadır. 
Öncelikle zamanaşımına uğrayan kısmın talep edilen tutardan düşük 
olması halinde, böyle bir olasılık söz konusu olmadığını belirtmek ge-
rekir. Ancak, zamanaşımına uğrayan kısmın talep edilen tutardan faz-
la olduğu durumlarda, ek rapor sonrası yapılan hakkaniyet indirimi 
alacak tutarından değil hatalı olarak, talep tutarından yapılmaktadır. 
Örneğin, dava ikame edilirken davacı tarafından 1.000 TL fazla mesai 
talep edildiğini, hesaplama ve ıslah işlemi esnasında zamanaşımına 
uğrayan kısmın 2.000 TL olduğunu, zamanaşımına uğramayan kıs-
mın ise 3.000 TL olduğunu ve ¼ oranında hakkaniyet indirimi yapıl-
dığını varsaydığımızda, ek rapor sonrası bildirilecek kısım, zamanaşı-
mına uğrayan alacak tutarı açısından taleple bağlı kalınarak 1000 TL, 
zamanaşımına uğramayan kısım 3000 TL olmak üzere toplam tutar 
4000 TL olarak belirtilmekte ve hakkaniyet indirimi sonrası 3000 
TL hüküm altına alınmaktadır. Ancak gerçekte öncelikle hakkaniyet 
indiriminin belirlenmesi gerekmekte, bu kapsamda zamanaşımına 
uğrayan 2.000 TL’nin hakkaniyet indirimi sonrası 1.500 TL olarak 
kabul edilmesi ve bu tutardan taleple bağlı kalınarak 1.000 TL’sinin 
hüküm altına alınması, zamanaşımına uğramayan kısım açısından da 
3.000 TL’den ¼ oranında hakkaniyet indirimi yapılarak 2.250 TL’nin 
hüküm altına alınmasıyla toplamda 3.250 TL alacağın belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle, kanımızca uygulamada alacak tutarı ha-
talı olarak belirlenmektedir.

vI. Fazla Mesai Alacağı İçin Zamanaşımı Süresi

Fazla çalışma ücreti alacağı, ücret nev’i alacak olduğundan beş yıllık 
zaman aşımına tabidir. Zamanaşımı fazla çalışma ücreti hakkın doğumu 
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tarihinden itibaren işlemeye başlar. Yargıtay içtihatları, dava konusunun 
ıslah yoluyla arttırılması durumunda, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun 317/2. ve 319. maddeleri uyarınca ıslah dilekçesinin davalı 
tarafa tebliği üzerine iki haftalık süre içinde ıslaha konu kısımlar için 
zamanaşımı definde bulunulabileceği, davacı tarafından talep miktarının 
ıslah yolu ile artırılmasına müteakip davalı vekilince süresi içerisinde 
zamanaşımı definde bulunulduğunun ve fazla çalışma alacağı açısından 
zamanaşımına uğrayan kısımların bulunduğunun anlaşılması halinde, ge-
rekirse bilirkişiden ek rapor alınmak sureti ile davaya konu fazla çalışma 
alacağının ıslah tarihinden geriye doğru beş yıllık süre için hesaplanması 
ve dava dilekçesi ile talep edilip zamanaşımına uğramayan miktarın da 
eklenmesi suretiyle sonuca gidilmesi gerektiği yönündedir.15

1 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63/I maddesi 

2 6645 sayılı 4.4.2015 yürürlük tarihli yasa ile, yer altı maden işlerinde işçi işçilerin 
çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat olarak 
düzenlenmiştir.

3 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 02.05.2016 tarih 2015/1518 E. 2016/10884 K. sayılı 
kararı 

4 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 28.03.2016 tarih 2016/8057 E. 2016/7371 K. sayılı 
kararı 

5 6645 sayılı 4.4.2015 yürürlük tarihli yasa ile turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti 
yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde 
gece çalışması yaptırılabileceği düzenlenmiştir.

6 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 11.04.2016 tarih 2014/37987 E. 2016/8810 K. sayılı 
kararı 

7 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 04.04.2016 tarih 2014/37743 E. 2016/8158 K. sayılı 
kararı

8 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 24.01.2011 tarih 2009/2318 E. 2011/186 K. sayılı 
kararı 

9 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 20.04.2016 tarih 2015/13305 E. 2016/11733 K. sayılı 
kararı, 

10 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 30.05.2016 tarih 2015/2609 E. 2016/12628 K. sayılı 
kararı 

11 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 30.03.2016 tarih 2014/35451 E. 2016/7867 K. sayılı 
kararı 

12 Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 27.04.2016 tarih 2015/1627 E. 2016/9538 K. sayılı 
kararı

13 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 22.06.2016 tarih 2016/22-874 E. 2016/824 K. 
sayılı kararı 

14 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 08.03.2016 tarih 2014/31603 E. 2016/5276 K. sayılı 
kararı 

15 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 30.05.2016 tarih 2015/11725 E. 2016/15317 K. 
sayılı kararı



EMEKLİLİK NEDENİ İLE KIDEM TAZMİNATINA 
HAK KAZANMA  VE SGK ZAMANAŞIMINA DAİR 

BİR SORUN

 Av. Kayhan ÖZEL

Uygulamada çokça karşılaştığımız sorunlardan biri de, prim ödeme 
gün sayısı ve çalışma yılı itibariyle emekliliğe hak kazanan işçilerin “yaş” 
nedeni ile emekli olamamalarına rağmen, yani yaygın bir deyişle 3600 gün 
15 yıl çalışma şartı ile kıdem tazminatına hak kazanmaları sorunudur.

Bilindiği gibi, 5510 sayılı SSGK’nun 4/a maddesinde tanımlanan sigor-
talıların, yani 4857 sayılı Kanunun 2. maddesinde tanımlanan “işçi”lerin 
emekliliği prim ödenen süre, prim ödenen tutar ve sigortalının yaşı gibi 
bazı kriterlere bağlanmıştır. Örnek vermek gerekirse bugünkü koşullarda 
kadın işçilerin 7200 gün prim ödemeleri şartı ile 58 yaşında; erkek işçi-
lerin de 7200 gün prim ödemeleri şartı ile 60 yaşında emekli olabilmeleri 
mümkün olabilmektedir. 

Yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı Kanunun halen yürürlükte tutulan 
14 .maddesine göre de kıdem tazminatı ödemesine olanak veren hallerden 
biri işçinin emekli olmasıdır. Yani yukarıda belirtilen sürelerle çalışan ve 
yaşa gelen işçi emekliliğe hak kazandığında, işyerindeen az 1 yılık çalışma 
şartını da yerine getirmiş ise kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.

Yine bilindiği gibi Ülkemizdeki sosyal güvenlik politikası hemen her 
iktidara göre değişiklik gösterdiğinden işçilerin emeklilik şartları da za-
man zaman değişmiş, ilk önceleri 38 yaşında emekli olunabilirken ya-
pılan düzenlemelerle yaş sınırı yükseltilmiş ancak hukukun genel ilkesi 
gereği kazanılmış haklar da saklı tutulmaya çalışılmıştır. Şu anda içinde 
bulunulan durum, benim diyen bir uzmanın bile çözemeyeceği karmaşık 
ve içinden çıkılamaz bir durumdur, ama bu bahsi diğer tabii.

506 sayılı Kanun yürürlükte iken, Kanunun 69/A maddesinde öngörü-
len emekli olabilme koşularından biri, kadın işçilerin 50, erkek işçilerin 
55 yaşını doldurması ve toplam 15 yıl ve yine toplamda 3600 gün prim 
ödenmesi şartı ile emekli olabilmelerine imkan veren bir düzenleme idi. 
Bu düzenleme 4447 sayılı Kanunla kaldırılmış ancak geçici 81/C maddesi 
ile kazanılmış haklar korunmuştu.
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Geçici 81/C ile yapılan düzenlemeye göre, 506 sayılı Kanunda işçinin 
3600 gün prim ödemek ve 15 yıl süre ile sigortalı olmak şartı ile emekli 
olma olanağı yaşla sınırlandırılmış ve kademeli bir geçiş öngörülmüştür.

Ancak bu sınırlama ve kademelendirme işçinin yaşı bekleyerek emekli 
olmasını ve buna bağlı kıdem tazminatı almasını zorlaştırdığından 1475 
sayılı Kanunun 14 .maddesinde değişiklik yapılarak öngörülen yaşlar dı-
şındaki diğer şartları veya geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağ-
lanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını 
tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle iş akitlerinin 
feshi halinde de işçilerin yaşı beklemeden diğer iki şartı yerine getirmesi 
ile kıdem tazminatı almaları imkanı sağlanmıştır.

Bu düzenlemeye göre işçi, SGK’dan bu iki şartı yani 3600 gün ve 15 
yıl şartını yerine getirdiğine dair bir belge alarak işyerine başvurması ha-
linde işverenin işçinin çalışma süresine uyan kıdem tazminatını ödemesi 
zorunluğu getirilmiştir.

Elbette her düzenleme gibi bu da bir çok hukuki ihtilafı beraberinde 
getirmiş, işçinin bu suretle kıdem tazminatı talebi halinde ihbar süreleri-
ne uyması gerektiği, bu şekilde kıdem tazminatı aldıktan sonra birdaha 
çalışamayacağı tartışılır hale gelmiş, ancak her iki sorun da Yargıtay’ın da 
yön vermesi ile çözülerek ihbar süresine gerek olmadığı ve işçinin tekrar 
çalışabileceği sonucuna varılmıştır.

Ne var ki, yasa ile tanınan bu hak sınırsız olmayıp özellikle ve öncelikle 
işçilerin ilk işe giriş tarihi itibariyle sınırlama getirilmiştir.

Öncelikle belirtelim ki, 3600 gün ve 15 yıl şartı ile emekli olma ve kı-
dem tazminatına hak kazanma ancak işçinin ilk işe giriş tarihinin, 4447 
sayılı Kanunun yürürlük tarihinden yani, 08.09.1999 tarihinden önceye 
ait olması ile mümkündür. Çünkü bu tarihten sonra yeni bir düzenleme 
yapılarak sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısında yeni sınırlama-
lar getirilmiştir.

4447 sayılı Kanunla getirilen bu düzenleme ile işçilerin ancak 25 yıl ve 
4500 gün prim ödeyerek emekli olabilmelerine olanak tanınmış, yaş şartı 
da aynen korunmuştur.

Bu düzenleme gereğince 08.09.1999 tarihinden sonra işe girmiş olan 
işçilerin yaşı beklemek şartı ile ancak 25 yıl ve 4500 gün prim ödemek 
şartı ile emeklilik ve dolayısı ile kıdem tazminatına hak kazanmaları 
mümkün olduğundan, bir yanılma ile 3600 gün ve 15 yıl prim ödeme 
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şartını tamamlayarak kıdem tazminatına hak kazanmaları mümkün ola-
mayacaktır. Çalışanların ciddi hak kayıplarına uğramamaları için işe giriş 
tarihlerine azami dikkat göstermeleri gerekmektedir.

HİZMET TESPİT DAvALARINDAKİ ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN BİR 
SORUN.

Yazının başlığından, hizmet tespiti davası açabilmek için kanunla ge-
tirilen zamanaşımı süresi anlaşılmakta ise de benim kastettiğim bu çok 
işlenen konu yerine, hizmet tespiti davaları ile karara bağlanan sürelere 
ait SGK prim alacaklarına dair zaman aşımı süreleridir.

Bildiğiniz üzere hizmet tespit davalarında işçinin primi ve süresi bil-
dirilmeyen çalışmalarında olumlu bir karar verildiğinde karara konu sü-
renin işçininsigortasından sayılmasına karar verilmekte ve Mahkemeler 
kararlarında bu sürelere ait primlerin tahsiline dair bir düzenlemeye yer 
vermemektedirler.

Kararın ilgili kurum ünitesine ulaşmasında işverenden prim 
belgeleri istenilmekte, süresinde verilmeyen belgeler kurum ta-
rafından düzenlenerek prim tutarları işverende istenilmektedir. 
Yargının işleyişi nedeni ile bazen 10 yılı hatta 15 yılı aşkın sürelere ait 
prim belge ve tutarları işverenden istenilebilmektedir.

Sigorta prim alacaklarına aitzamanaşımı süreleri de kanuni düzenle-
me tarihlerine göre başkalık göstererek 5 ila 10 yıl arasında değişmekte-
dir.

Nitekim, kanun koyucunun ezeli ve ebedi alışkanlığı ile zamanaşımı 
sürelerinde zaman zaman değişikliğe gitmesi nedeni ile sosyal güvenlik 
kurumu alacaklarında da bir kargaşa meydana gelmiş ve 08.12.1993 
öncesine ait alacaklarda 10 yıl olan zamanaşımı süresi 08.12.1993 ila 
24.06.2004 tarihleri için 5 yıl, 24.06.2004 tarihinden sonra ve 5510 sayılı 
kanunla da kabul edildiği üzere 10 yıl olarak kabul edilmiştir. İdari para 
cezalarında ise zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Bu girişten sonra, uygulamada açılan hizmet tespit davalarının 10-15 
öncesine ait süreleri kapsadığı göz önüne alındığında, zamanaşımının 
başlangıcının, başka bir deyişle muacceliyet anının belirlenmesi önem ka-
zandığından bu yolda mevcut Yargıtay kararları incelenecektir.

Önümüzdeki ilk karar Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 23.06.2014 tarih 
ve 2014/14734 sayılı kararıdır. Bu kararda 5510 sayılı Kanunun değişik 
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93/2. Maddesindeki kuralın, eski veya yeni tüm uyuşmazlıklarda uygu-
lanacağına, başka bir deyişle zamanaşımının mahkeme kararının kesin-
leşme tarihinden veya kurum denetim elemanlarının rapor tarihlerinden, 
diğer denetim elemanlarının raporlarının kuruma intikalinden başlaya-
rak 10 yıl olduğu vurgulanmış, karara ilişkin herhangi bir gerekçe açık-
lanmamıştır. Ne var ki, karara konulan karşı oy şerhinde oldukça uzun 
bir irdeleme yapılarak tam tersi bir kanaate varıldığı, 5510 sayılı Kanun 
hükümlerinin 01.10.2008 tarihinden önceki ihtilaflara uygulanamayaca-
ğı, bu tarihten önceki dönemlere ait prim alacakları yönünden zamanaşı-
mı süresi ve başlangıcının primlerin ait oldukları (muaccel oldukları) 
dönemde yürürlükte olan mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ge-
rekeceği görüşüne varılmıştır. Muacceliyet ise prim borcunun tespitine 
karar verilen tarihler itibariyle nazara alınacaktır. Bir örnek vermek ge-
rekirse, 2005 yılı Temmuz ayına ait bir prim borcu 31 Ağustos 2016 tari-
hi itibariyle tahakkuk ettirildiğinde zamanaşımı nedeni ile takip konusu 
yapılamayacaktır.

Bu arada ilginç olan, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin bu karardan yak-
laşık 3 ay önce, yani 24.03.2014 tarihli ve 2013/2507 Esas, 2014/5720 sa-
yılı kararında, muhalefet şerhlerindeki görüşe tamamen uygun olarak “…
mahkemece tespitine karar verilen dönemlere ait hizmet sürelerine ilişkin 
prim alacakları yönünden zamanaşımı süresi ve başlangıcının, primlerin 
ait oldukları (muaccel oldukları) dönemde yürürlükte bulunan mevzuat 
hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” görüşüne var-
masıdır. Aksine kararın yeni olması nedeni ile Dairenin müstakar görü-
şünü saptamak mümkün olmamıştır. Ancak 21 Hukuk Dairesi Başka-
nı Sayın Mesut Balcı’nın, Yargıtay Kararları 2014 Yılı Sempozyumunda 
24.03.2014 tarihli karar doğrultusundaki görüşün çoğunlukta olduğunu 
beyan etmesi nedeni ile her iki Hukuk Dairesinin de aynı görüşte birleştiği 
sonucuna varmak mümkündür kanısındayım.

Önümüzdeki ikinci karar Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 22.09.2014 
tarih ve 2014/(18203 sayılı kararıdır. Yani birinci karardan yaklaşık 3 
ay sonraki bir tarihi taşıyan ve oldukça uzun bir gerekçe ile donatılan 
bu karar, bir önceki kararda zikrettiğimiz karşı oyların tamamen para-
lelinde tesis edilmiş ve “…önceki mevzuata göre başlayan ve işleyen bir 
zamanaşımı süresi, hizmet tespit davası ile kesilmediğine göre bu davanın 
sonuçlanması ile, işverenin yeni bir zamanaşımı süresine yeniden tabi 
tutulması hak ve nesafet kurallarına da uygun olmayacaktır…” gerekçesi 
ile zamanaşımının prim alacağının muaccel olduğu tarihten başlayacağı-
na, “…mahkemece tespitine karar verilen 01.10.2008 tarihinden önceki 
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dönemlere ait hizmet sürelerine ilişkin prim alacakları yönünden zama-
naşımı süresi ve başlangıcının, primlerin ait oldukları (muaccel oldukla-
rı)dönemde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri kapsamında değer-
lendirilmesi gerek” tiğine hükmedilmiştir. Yazının hazırlanması sırasın-
da İstanbul Barosu Dergisinin 2016/5 sayısında yayınlanan Yargıtay 10. 
Hukuk Dairesinin 24.02.2015 tarih ve 2015/1327E., 2015/3012 K. sayılı 
kararının da, Dairesinin yukarıdaki kararı ile aynı paralelde olduğu ve 
Dairenin görüşünde ısrar etmekte olduğu görülmüştür. 

Görüldüğü gibi, eğer 21 Hukuk Dairesi, yukarıdaki görüş ve kararının 
aksine bir başka karar vermez ise, Daireler arasında görüş birliği oluştu-
ğu sonucuna varmak gerekmektedir. Yani 5510 sayılı Kanunun 93. Mad-
desi, 01.10.2008 öncesi prim borçlarına uygulanamayacaktır.



YARGITAY KARARLARI BAğLAMINDA 
6331 SAYILI İSG VE 5510 SAYILI SSGSSK 
HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞ KAZASI 

KAVRAMI VE UNSURLARI

Arş. Gör. Oğuz ERSÖZ1*

GİRİŞ

Bilinen en eski sosyal sigorta riski olan ve ülkemizde kısa vadeli sigor-
ta kolları arasında mütalaa edilen mesleki bir risk türünü temin eden iş 
kazası sigortası, uzun yıllar ulusal ve ulusal üstü düzeyde düzenlenme-
sine karşın halen işçileri en fazla tehdit eden risk kategorisini teşkil et-
mektedir. Ülkemiz açısından olaya baktığımızda durum maalesef parlak 
değildir. Zira mevzuatın layıkıyla uygulanmaması, iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinin yeterli düzeyde verilmemesi, denetim noksanlığı gibi pek 
çok sosyal, idari, hukuki, psikolojik etkenlerle iş kazası ülkemizde her 
yıl binlerce can almakla beraber bedensel ve ruhi sarsıntı ve zararlar ya-
ratmaktadır.

İş kazası, en yalın haliyle işyerinde ya da işverenin otoritesi altında 
bulunduğu bir esnada ani biçimde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen 
ya da ruhen zarara uğratan olay biçiminde ifade edilebilir.Ülkemizde iş 
kazası sigortası ilk kez 27.06.1945 tarihli 4772 sayılı İş Kazaları, Mes-
lek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu ile sosyal güvenlik huku-
kuna dâhil olmuştur. Bugün ise iş kazası ülkemizde iki temel iş hukuku 
mevzuatında düzenlenmektedir. Bunlardan birisi sanayi ve teknolojinin 
gelişiminin olumlu katkılarının yanı sıra yarattığı tehlike ve riskler neti-
cesinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik 
şartlarının iyileştirilmesi için sevk edilen 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu’dur2. Diğeri ise iş kazası açısından baktığımızda kaza halinde 
iş kazası sigortasından yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu 
haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini 
belirlemeyi amaç ve hedef edinen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’dur3. 

1 T.C. Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı,
2 RG. 30.6.2012, 28339.
3 RG. 16.6.2006, 26200.
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Çalışmamızda Yargıtay uygulaması esas alınarak iki yasa tarafından 
düzenlenen iş kazası olgusu ve unsurları üzerinde durulmaya gayret edi-
lecektir.

A) 6331 SAYILI YASA ANLAMINDA İŞ KAZASI

aa) 6331 sayılı İSG’ nin Amacı, Kapsamı ve Temel Özellikleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 20.06.2012 tarihinde işyer-
lerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik 
şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorum-
luluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir 
(İSG m.1).

İSG m.2/2 hükmünde belirtilen istisnalar dışında, kamu ve özel sek-
töre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren 
vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına fa-
aliyet konularına bakılmaksızın uygulanır (m.2/1).

İSG’ nin dikkat çeken temel özellikleri olarak; hem özel sektör hem 
kamu kurumlarını kapsaması, çalışanların aralarından kendi temsilcile-
rini seçmeleri ve çalışmaktan kaçınma hakkı olarak tarif edilmektedir.4

6331 sayılı yasa aralarında fark gözetmeksizin birtakım istisnalar ha-
ricinde bütün bağımlı çalışanları kapsam altına almaktadır. Bu yönüyle 
çok geniş bir tatbik alanına sahip olup eğer uygulamada daha ciddi bi-
çimde takibi sağlanırsa kronik hale gelmiş pek çok işçi sorununa kalıcı 
çözümler sunabilir.

ab) 6331 sayılı İSG’de İş Kazası Kavramı ve Fonksiyonu

6331 sayılı İSG m.3/1-g’de iş kazası; işyerinde veya işin yürütümü ne-
deniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü 
ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay olarak tanımlanmıştır.

Hükme baktığımız zaman 5510 sayılı yasanın 13.maddesinde beş adet 
sayılan iş kazası hallerinden iki tanesi olan işçinin işyerinde veya işin 
yürütülmesi sırasında meydana gelen kazalar İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu’nda iş kazası olarak belirlenmiştir. Örneğin, kadın işçinin süt izni 
sırasında geçirdiği kazaSSGSSK anlamında iş kazası iken, İSG anlamın-
da değildir.Bu açıdan İSG’ nin iş kazası kabul ettiği hallerin SSGSSK’ ya 
nazaran kısıtlı olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

4 AKI, Erol, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Ve Çalışma Yaşamına Etkileri, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel Sayı: 2013, (Basım Yılı: 
2014), s.6-10.
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6131 yasa ile 5510 sayılı yasa arasındaki farklılığın esasını iki yasa 
arasındaki amaçsal ayrım teşkil etmektedir. Gerçekten 6331 sayılı yasa, 
iş kazasına daha ziyade işverenin alması gereken tedbir ve önlemler ile 
bunların ihlali halinde maruz kalacağı idari yaptırımlar yönünden yaklaş-
maktadır. Zira 6331 sayılı yasa, işverenin işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
alması gereken yükümlülükleri saymış ve bunlara aykırılık halinde kar-
şılaşacağı idari yaptırımları düzenlemiştir. 5510 sayılı yasa ise iş kazası 
halinde iş kazası sigortasından yararlanacak kişileri ve sağlanacak hak-
ları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yön-
temlerini belirlemeyi amaçlar. Bu açıdan kurumun yapacağı ödemeler ve 
bu ödemelerde kusuru olanlara rücu meselesini düzenler. Eş deyişle, İSG 
iş kazasının meydana gelmemesini veya gelmişse zararlarını minimuma 
indirmeyi, SSGSSK ise meydana gelmiş iş kazası neticesinde sigortalıyı ve 
/ veya sigortadan yararlanacak hak sahiplerinin kaza nedeniyle uğradığı 
zararları optimum biçimde gidermeyi hedef ve amaç edinir.

Dolayısıyla 6331 sayılı yasanın iş kazası anlamında en önemli fonksi-
yonu kazada işverenin sorumlu tutulup tutulamayacağı noktasında belir-
leyici kıstaslar sunmasıdır. Gerçekten uygulamada iş kazası olarak kabul 
edilen hallerde kurumun rücu edebilmesi noktasında kazada işverenin 
kusurunun bulunup bulunmadığının tespiti güçlükler doğurabilmektedir. 
İşte, İSG bu güçlükleri giderebilecek yasal düzenlemeler ihtiva etmekte-
dir. Zira bu yasanın işverene yüklediği ödev ve yükümlülüklerin işveren 
tarafından yerine getirilmemesi halinde meydana gelen iş kazasından iş-
verenin sorumlu olacağı her türlü tereddüt ve duraksamadan uzaktır.

Bu husus Yargıtay’ın bir kararında5‘’İş kazasının gerçekleştiği iş kolu 
ile işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında uzman kişilerden seçilecek bi-
lirkişi kurulundan, yapılacak incelemeyle; mevzuat uyarınca hangi ön-
lemlerin alınması gerektiği, bu önlemlerin işverence alınıp alınmadığı 
ve alınmış önlemlere sigortalının uyup uymadığı yönlerinin yargısal de-
netime elverir biçimde irdelenip, çelişkiden uzak rapor alınması gereği 
üzerinde durulmaksızın, kusur aidiyeti konusunda eksik incelemeyle 
sonuca varılması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.’’ şeklin-
de açıklanmıştır.

5 Yargıtay 29.09.2009, E.2009/7530, K.2009/14793; Aynı yönde bkz: Yargıtay 10.HD. 
T.14.10.2008, E.2008/14768, K.2008/12562; Yargıtay 10.HD. T.29.09.2009, 
E.2009/7532, K.2009/14793.
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İSG, işyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güven-
liği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla gerekli 
olan tüm tedbir ve önlemlerin alınmasını işverene yükümlülük olarak ge-
tirmiştir. Gerçekten de bu kapsamda; işverenin işin yürütümü esnasın-
da söz konusu olabilecek risklerden kaçınmak için işin kişilere uygun 
hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş donanımı, çalışma şekli ve 
üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma 
ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek ve 
eğer önlenemiyor ise en aza indirmek,toplu korunma tedbirlerine, kişisel 
korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, teknoloji, iş organizasyonu, 
çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin et-
kilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek, teknik 
gelişmelere uyum sağlamak, tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az teh-
likeli olanla değiştirmek ve işçilere uygun talimat verilmesi ilkeleri göz 
önünde tutulur (İSG m.5/1-ç).

İşverenlerce, iş güvenliği açısından hayati önemi haiz bulunan araç ve 
gereçlerin işçi tarafından kullanılması sağlandığında, kazanın meydana 
gelmesi olasılığının tamamen ortadan kaldırılabileceği yadsınamaz bir 
gerçektir.6

Yine işveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş donanımı ile çev-
re şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden 
değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve 
muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici 
ve sınırlandırıcı tedbirleri almak ve özellikle ilk yardım, acil tıbbi müda-
hale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki ku-
ruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak durumunda-
dır. Acil durumlarda ise işveren; acil durumların olumsuz etkilerinden 
korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum 
planlarını hazırlar ve acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü 
ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde 
bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla 
mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu 
konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağ-
layarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulun-
malarını sağlar (İSG m.11).

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda iş-
verenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında 

6 Yargıtay 10.HD. T.29.09.2009, E.2009/7532, K.2009/14793.
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iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin 
önlenmesi ve bu risklerden korunmaya ilişkin çalışmalarını koordinas-
yon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusun-
da bilgilendirir (İSG m.23/1).

Kısacası örnek olarak saydığımız bu hükümlerden de anlaşılacağı üze-
re, İSG işçi sağlığı ve güvenliği konusunda işvereni gerekli tüm tedbir ve 
önlemleri almakla yükümlü kılmıştır. İşveren, işçi sağlığı ve güvenliğine 
zarar teşkil edebilecek durumlara engel olmak, eğer bir zarar verici olay 
meydana gelmişse de zararın boyutunun artışına engel olmakla mükel-
leftir. Bu açıdan işverenin kanunda gösterilen bir tedbir ve önlem alma-
yı taksir veya kasten ihmal etmesi halinde ortaya çıkan iş kazasından 
sorumlu olacağı dava durumunda kolaylıkla tespit edilip, gerekli idari, 
hukuki ve cezai yaptırımlar tatbik edilebilecektir. Ancak iş kazası neti-
cesinde sigortalı ve / veya yakınlarının kurum tarafından sağlanacak yar-
dımlara hak kazanma ve kurumun kusuru olanlara rücu konularında iş 
kazası hallerini İSG’ den daha geniş biçimde belirleyen 5510 sayılı SSGS-
SK hükümleri tatbik edilmektedir.

B) 5510 SAYILI SSGSSK ANLAMINDA İŞ KAZASI 

İş kazasını düzenleyen diğer bir kanun olan 5510 sayılı Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaise 6331 sayılı Yasanın aksine 
iş kazası tanımına yer verilmemiştir. Ancak SSGSSK m.13 hükmünde iş 
kazası sayılan hallere yer verilmiştir. Bu hükmü temel almak suretiyle iş 
kazasının evvela tanımını sonra da unsurlarını etraflıca ele almaya çalı-
şacağız.

aa) 5510 sayılı SSGSSK Kapsamında İş Kazası Tanımı ve Kapsadı-
ğı Kimseler

İş kazası, 5510 sayılı SSGSSK’ nın 13.maddesinde sayılan hallerde ani 
ve beklenmedik biçimde meydana gelen ve sigortalıyı hemen ya da sonra-
dan bedenen, zihnen ya da ruhen zarara uğratan olaydır.7

İş kazası sigortasından, 4/1-a kapsamındaki hizmet akdiyle bağımlı 
çalışan ile 4/1-b’ de belirtilen kedi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar 
yararlanmaktadır. 4/1-c’lilere yani memurlara ise kısa vadeli sigorta kol-
ları, dolayısıyla iş kazası sigortası uygulanmaz.8

7 Yargıtay 21.HD. T.01.07.2004, E.2004/6433, K.2004/6503.
8 ŞAKAR, Müjdat, Sosyal Sigortalar Uygulaması, Beta Yayınları, Yenilenmiş 10.Baskı, İs-

tanbul 2011, s.97.
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İş kazası sigortasından yararlanabilmek için herhangi bir süre sigortalı 
olmak ya da prim ödeme koşulu da bulunmamaktadır. İşçi, sigortasız 
olsa da iş kazası sigortasından yararlanır.

ab) 5510 sayılı SSGSSK Çerçevesinde İş Kazasının Unsurları

5510 sayılı SSGSSK iş kazası sigortasını kısa vadeli sigorta kolları 
arasında düzenlemektedir. Bu düzenlemenin amacı, iş kazasının neden 
olduğu olumsuz neticelerin mümkün olduğu surette giderilmesini ya da 
olumsuz neticelerin artışına mani olabilmektir.9

5510 sayılı yasa çerçevesinde bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için; 
öncelikle bu yasaya tabi bir sigortalı bulunmalıdır. Bu sigortalı bir kazaya 
uğramış olmalıdır. Bu kaza, 5510 sayılı yasanın 13.maddesinde belirtilen 
hallerden birine dâhil olmalıdır. Sözü edilen bu kaza sonucunda sigor-
talının vücut ya da ruh bütünlüğündebir zarar meydana gelmelidir. Son 
olarak kaza ile zarar arasında illiyet bağının varlığı gerekmektedir. Bu 
koşulların varlığı halinde iş kazasından bahsedilebilir. Şimdi bu şartları 
ayrıntılarıyla incelemeye çalışalım.

1- Kazaya uğrayan kimsenin sigortalı olması gerekir.

İş kazasından bahsedilebilmesinin ilk şartı kazaya uğrayan kimsenin 
sigortalı olması gereğidir. Sigortalı, 5510 sayılı SSGSSK m.3/6’da; kısa 
ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi ge-
reken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi olarak tanımlanmak-
tadır.

Bir kimsenin sigortalı sayılması için onun fiilen çalışmaya başlaması 
gerekli ve yeterlidir. SGK’ya bildirilip bildirilmemesiile adına prim yatı-
rılıp yatırılmaması sigortalı sayılması bakımındanönem arz etmez.10 Bu 
açıdan iş kazasına uğrayan kimse SGK’ ya bildirilmemiş ya da bildirilmiş 
ama adına herhangi bir prim yatırılmamışsa da bu sigorta kolundan ya-
rarlanır.

SSGSSK’ da iş kazasına karşı sigortalı sayılan kimseler tahdidi (sı-
nırlı) biçimde belirlenmiştir. Bu kimseler dışında kalanların iş kazasına 
uğramaları ve iş kazası sigortasından yararlanmaları olanaklı değildir.

SSGSSK m.4/1-a’da belirtilen hizmet sözleşmesi ile bir veya birden 

9 TUNÇOMAĞ, Kenan, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, Gözden Geçirilmiş 
2.Baskı, 1982, s.310.

10 RÜZGAR, Orhan, Sigortalının İş Kazasında Ölmesi Sonucu Eş Ve Çocukların Destek 
Zararlarının Saptanması, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:90, Sayı:2016/5, s.95.
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fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ile 4/1-b’de ifade edilen hizmet söz-
leşmesinde bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar 
sigortalıdırlar. 

5510 sayılı Kanun’un 4/1-a maddesi anlamında sigortalı niteliğini ka-
zanmanın koşulları başlıca üç başlık altında toplanmaktadır. Bunlar: 
hizmet sözleşmesine göre çalışma, sözleşmede öngörülen edimin (hizme-
tin) işverene ait işyerinde veya işyerinden sayılan yerlerde görülmesi ile 
kanunda açıkça belirtilen sigortalı sayılmayacak kişilerden olunmaması 
şeklinde sıralanabilir. 4/1-a kapsamında sigortalı olabilmek için bu ko-
şulların bir arada bulunması zorunludur.11

Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde 
meslekî eğitim gören öğrenciler de iş kazasına karşı yasa gereği sigortalı 
sayılırlar (m.5/1-b)

Yargıtay HGK bir kararında, iş makineleri yedek parça imalatı ve ma-
kine dişlisi taşlama işi ile uğraşan şirkette, çıraklık sözleşmesi uyarınca 
çalışmaya başlayan çırağın, taşlama makinesinde çalıştırılması sonucu 
sağ el işaret parmağını kaybettiği kazanın iş kazası12 olduğunu belirtmiş-
tir.

Çocuk işçi çalıştırıldığı hallerde de bu işçinin koşullar gerçekleştiği 
takdirde uğradığı kaza da iş kazası kabul edilmektedir.Bir Yargıtay kara-
rında, davalıya ait işyerinde çocuk işçi olarak çalışan 13 yaşındakikişinin, 
sol el 3. ve 5. parmaklarının dipten ampute olması nedeniyle bedensel 
zarara uğradığı kaza iş kazası13 niteliğindedir.

Ayırt etme gücü bulunmayan bir işçi çalıştırılması halinde ilke olarak 
bu kimsenin iş sözleşmesi herhangi bir hüküm ve sonuç doğurmaz (4721 
sayılı Türk Medeni Kanunu14 m.15). Ancak fiilen çalışmış olan bu kimseye 
ehliyetsizliği nedeniyle akdin kesin hükümsüz olması gerekçesiyle ücret 
ödenmemesi yönünde işverence bir itiraz ileri sürüldüğünde TMK m.15 
hükmünün somut durumda örtülü boşluk oluşturduğundan hareketle 
hakkın kötüye kullanılması yasağı temelinde ücret ödenmesi gerektiği be-
lirtilir. Eğer bu kişi, iş kazası geçirmişse yine aynı sonuç kabul edilerek, 
m.4/1-a kapsamında iş kazası sigortasından yararlandırılması hakkani-

11 Yargıtay 10.Hukuk Dairesi T.24.02.2014, E.2013/4466, K.2014/3445; 10.HD. 
T.27.03.2007, E.2006/16493, K.2007/4738. (kararara.com, erişim:30.10.2016)

12 Yargıtay HGK. T.22.10.2008, E.2008/13–631, K.2008/642 ( kararara.com, eri-
şim:30.10.2016)

13 Yargıtay HGK. T.18.10.2002, E.2002/21-1103, K.2002/1067.
14 RG. 8.12.2001, 24607.
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yet ve SSGSSK’ nın ruhuna en uygun çözüm olur. Zira aksinin kabulü için 
de bir neden yoktur.

2- Sigortalı,vücut ya da ruh bütünlüğünü ihlal edici nitelikte bir 
kazaya uğramış olmalıdır.

İş kazasından bahsedebilmenin ikinci koşulu ise sigortalının kazaya 
uğramasıdır. Kaza ise ani biçimde gelişen ve sigortalıya bedenen ya da 
ruhen zarar veren olaydır. Şayet bu olay uzun bir zaman kesiti içerisinde 
gerçekleşmişse artık iş kazası değil, meslek hastalığından söz edilir.

Kazanın ani biçimde meydana gelip sigortalıyı zarara uğratması gerekli 
ve yeterlidir. Bu açıdan sigortalının kast ya da ihmali sonucu ortaya çıkan 
kazalar da iş kazasıdır. Örneğin, tamamen sigortalının iradesi ile dıştan 
müdahale olmadan ve istenerek gerçekleştirdiği intihar eylemi neticesin-
de ölmesi de diğer şartları taşımaktaysa iş kazası sayılır. Nitekim Yargıtay 
da sigortalının intihar etmesini iş kazası olarak değerlendirmektedir.15

Ancak sigortalının kast ya da ihmali, kurumca yapılacak yardımların 
kapsamını daraltabilmektedir. Gerçekten de SSGSSK m.22 gereği iş ka-
zası sonucunda kurumca ödenecek iş göremezlik ödeneği, ceza sorumlu-
luğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan sigor-
talının kusur derecesi esas alınarak üçte birine kadarı kurumca eksiltilir. 
Kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına sigortalıya ise yarısı tutarında 
ödenir. Sigortalı kasten ya da ihmali biçimde iş kazasına uğraması fark 
yaratmaksızın sağlık yardımlarından herhangi bir kesinti yapılmaksızın 
yararlandırılır.

3- Kaza, SSGSSK m.13’te belirtilen hallerden biri içerisinde mey-
dana gelmelidir.

Sigortalıyı bedenen ya da ruhen zarara uğratan kazanın, 5510 sayılı 
yasanın 13.maddesinde verilen hallerden herhangi birisinde ortaya çık-
ması gerekli ve yeterlidir. Yasada belirtilen bu haller örnekleyici olmayıp, 
tahdidi (sınırlayıcı) sayıdadır. Bu hallerden birinde meydana gelmeyen 
kaza, iş kazası olarak kabul edilemez. Şimdi bu hallere genel hatlarıyla 
değineceğiz.

15 KORKUSUZ, Refik / UĞUR, Suat, Sosyal Güvenlik Hukuku, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 
4.Baskı, 2015, s.289; ŞAKAR, s.217; Sigortalının intihar etmesinin iş kazası sayılma-
sının doğru olmadığı yönündeki görüş için bkz: UŞAN, Fatih, Türk Sosyal Güvenlik 
Hukukunun Esasları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, s.173.



86 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen kaza iş 
kazasıdır.

Sigortalının işyerine giriş yaptığı andan çıkış yaptığı an arasında ça-
lışıp çalışmadığı fark yaratmaksızın meydana gelen ve onu bedenen ya 
da ruhen zarara uğratan kaza iş kazasıdır. Bu anlamda; sigortalının eli-
ni makinaya kaptırması, üzerine ağırlık düşmesi, patlama vb. iş kazası 
halleridir. Ayrıca sigortalının iş yerinde ancak çalışma saatleri haricinde 
ara dinlenme süreleri gibi zamanlarda başka bir kimse tarafından ya-
ralanması, öldürülmesi, ayağının kayarak düşmesi vb. de iş kazasıdır.16 
Yargıtay iş yerinde sigortalının kalp krizi geçirmesi sonucu ölmesinin de 
iş kazası olduğu görüşündedir.17

İşyeri kavramı 4857 sayılı İş Kanunu18 m.2/1 hükmünde, işveren tara-
fından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsur-
lar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim biçiminde tanımlanmıştır. İşyeri; 
işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında bir bütündür (İş K. m.2/3). 

Yargıtay’ın bir kararı uyarınca, işyerinde işçiler arasında meydana ge-
len kavgalardan doğan ölüm olayı iş kazasıdır.19

Bir HGK kararına20 göre, madende çalışan sigortalının maden cevhe-
rini vagona yükleme görevi sırasında beklenmeyen bir anda düşen kaya 
parçasının altında kalarak ölmesi olayı iş kazasıdır. Başka bir Yargıtay 
kararında21da inşaatta kalıpçı olarak çalışırken sol gözüne çivi isabet et-
mesi sonucu gözünü kaybeden sigortalının uğradığı kaza da iş kazası ola-
rak belirtilmiştir. Yine Yargıtay’ın çeşitli kararlarında sigortalının davalıya 
ait plastik enjeksiyon imalathanesi işyerinde çalışırken, elini enjeksiyon 
makinesine kaptırarak %18.2 oranında sürekli iş göremez duruma gel-

16 TUNÇOMAĞ, s.312; UŞAN, s.175.
17 Yargıtay 10.HD. T.13.10.2004, E.2004/21-529, K.2004/527. ‘’…sigortalının, işyerinde 

çalışmakta iken kalp krizi geçirerek ölümü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 
11. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde gösterilen “Sigortalının işyerinde bulun-
duğu sırada meydana gelme” haline uygun bir olay olduğu gibi, aynı maddenin (b) 
bendinde yer alan “işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana 
gelme” haline de uygun olup; iş kazası sayılması gerekir. Maddede, başkaca bir şart 
ya da kısıtlamaya yer verilmemiş olduğundan, yasada olmayan bir kısıtlamanın 
yorum yoluyla getirilmesine de olanak yoktur.’’ (kararara.com, erişim:12.11.2016).

18 RG. 10.6.2003, 25134.
19 Yargıtay 21.HD. T.01.07.2004, E.2004/6433, K.2004/6503.
20 Yargıtay HGK. T.19.03.2014, E.2014/251, K.2014/374.
21 Yargıtay 21.HD. T.04.03.2014, E.2013/13684, K.2014/3834.
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mesi22, sigortalının davalı S.S... Konut Yapı Kooperatifinin arsa karşılığı 
inşaat sözleşmesi ile yapımını yürüttüğü inşaatta çalışırken kaza geçire-
rek vücut bütünlüğünü yitirmesi23, inşaatta çalışan sigortalının elindeki 
demir çubuğun inşaatın yakınından geçen yüksek gerilim hattına değmesi 
sonucu vücudunda yanıklar meydana gelmesi24,maden işçisi olarak çalı-
şan sigortalının, arında kırılma ve göçük oluştuğu bilgisinin ulaşması üze-
rine, yardım için olay yerine gittiğinde, ortama biriken gazdan etkilenerek 
ölmesi25, sigortalının davalıya ait maden ocağında çalışmakta iken maden 
sökerken ayağına taş düşmesi neticesinde ayağının kırılması26, çelik bo-
rudan yapılan iskele üzerine konulan konsol ve panolarla oluşturulan ek 
iskele üzerinde dış cephe sıvası yapmakta olan sigortalının, bulunduğu 
kısımdan düşerek ölmesi27 ile sigortalının işyerinde asansörle malzeme 
taşıdığı esnada bağlantı çubuğunun bacağına çarpması sonucu yaralan-
ması28olayları iş kazası olarak ifade edilmiştir.

Ayrıca, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden 
bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı 
yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve 
bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da 
işyerinden sayılır (İş K. m.2/2).

Yargıtay’ın bir kararına göre, davalı işverene ait şantiyeye kuş uçuşu 10 
metre mesafede bulunan karavan önünde, şantiyede çalışan işçiler ara-
sında çıkan kavgayı ayırmak için müdahale eden ekip başı sigortalının, 
işçilerden birisince şantiye mutfağından alınan bıçakla öldürülmesi ola-
yı29 iş kazasıdır. Yine bir Yargıtay kararına göre, mutfağın da işyeri kavra-
mına dâhil olduğu düşünüldüğünde sigortalı işçinin burada yaralanması 
iş kazası sayılmalıdır30.

22 Yargıtay 21.HD. T.13.11.2007, E.2007/17891, K.2007/20495.
23 Yargıtay 23.HD. T.13.03.2013, E.2012/5179, K.2013/1508.
24 Yargıtay 21.HD. T.25.02.2014, E.2013/5972, K.2014/5925.
25 Yargıtay 10. HD. 29.09.2009, E.2009/7530, K.2009/14793.
26 Yargıtay HGK. T.19.06.2015, E.2014/62, K.2015/1719.
27 Yargıtay 10.HD. T.14.10.2008, E.2008/14768, K.2008/12562.
28 Yargıtay HGK. T.27.02.2013, E.2012/1141, K.2013/282.
29 Yargıtay 10.HD. T.18.03.2004, E.2004/28, K.2004/2048. (kararara.com, eri-

şim:30.10.2016) 
30 TUNÇOMAĞ, s.154.
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b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı ken-
di adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nede-
niyle meydana gelen kaza iş kazasıdır.

Bu durum 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda31 yer verilmeyen, 
5510 sayılı SSGSSK ile getirilmiş yeni bir düzenleme ve oldukça çağdaş 
bir anlayışın tezahürüdür. Bu fıkra ile bir işverenin işi dolayısıyla kaza-
ya uğrayan serbest çalışanlar da iş kazası sigortası kapsamında mütalaa 
edilebilmektedir.

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işye-
ri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksı-
zın geçen zamanlarda meydana gelen kaza iş kazasıdır.

İşveren tarafından iş yeri dışında görevlendirilen sigortalının işini yap-
maksızın geçen zamanlarda uğradığı kaza da yasa tarafından iş kazası 
kabul edilmektedir. Ayrıca sigortalının işle ilgili ya da iş saatleri içinde de 
görevlendirilmesi aranmamaktadır.32 Bu konuda öğretide; işveren tara-
fından bir işin takibi amacıyla başka bir şehre gönderilen işçinin kaldığı 
otelin banyosunda ayağının kayıp düşmesi sonucu yaralanması sonucu 
uğradığı kazanın iş kazası olduğu örneği verilmektedir.33

Nitekim Yargıtay bir kararında34, ‘’Görevlendirilen işçinin bu sırada 
uğradığı kazanın iş kazası sayılabilmesi için kaza anında görevlen-
dirildiği iş ile ilgileniyor olması gerekmez. Bu nedenle görevli olarak 
işyeri dışında bulunan işçinin işini yapmadığı dönemlerde uğradığı 
kazalar dahi iş kazası sayılabilir. Dolayısıyla, işçiyi görevlendirilmesi 
nedeniyle ayrıldığı işyerine dönünceye kadar normal yaşantı içerisinde 
kalmak şartıyla (boş zamanlar da dahil olmak üzere) tüm risklere kar-
şı sigortalı saymak, sosyal sigorta hukukunun ilkelerine uygun düşer.’’ 
şeklinde bu fıkranın amacını saptamıştır. 

Yargıtay’ın diğer bir kararında, sigortalının yönetimindeki davalı iş-
verene ait 1977 model, 21.760 kg zeytinyağı yüklü römork bağlı çekici 
ile iniş eğimli virajlı yolda seyrederken virajı alamayarak yoldan çıkması 
sonucu çekicinin devrilerek ölmesi35 olayı iş kazası olarak belirtilmiştir. 
Başka bir kararda ise, işveren tarafından görev ile sigortalının başka bir 

31 RG. 29, 30, 31.7.1964-1.8.1964, 11766-11779.
32 TUNÇOMAĞ, s.313.
33 ŞAKAR, s.217.
34 Yargıtay 10.HD. 2601/3302. (http://forum.mustafagulsen.com/showthread.

php?15064-TRAF%DDK-KAZASI-%DD%DE-KAZASIMI, erişim:10.11.2016) 
35 Yargıtay 21.HD. T.12.02.2007, E.2006/14258, K.2007/1770.
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yere gönderilmesi esnasında iki aracın çarpışması neticesinde uğradığı 
kaza iş kazasıdır.36

d) m.4/1-a kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı 
gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda vuku bulan 
kaza iş kazasıdır.

İş K. m.74/6 uyarınca, kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını 
emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin 
hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi be-
lirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. İşte bu süre içerisinde 
vuku bulan kaza da iş kazasıdır.

Yargıtay’a göre, süt izni süresi dâhilinde işyerine gelmek amacıyla yol-
dan karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması neticesinde 
işçinin ölmesi iş kazası sayılmalıdır.37

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere 
gidiş gelişi sırasında meydana gelen kaza iş kazasıdır.

Sigortalıların işveren tarafından temin edilmiş bir araçla işin yapıldığı 
yere götürülüp getirilmeleri esnasında gerçekleşen kazalar da iş kazası-
dır. 506 sayılı yasa ise bu halde iş kazasından bahsedebilmek için sigorta-
lıların toplu biçimde iş yerine getirilip götürülmelerini şart koşmaktaydı. 
Hâlihazırda sigortalıların toplu ya da bireysel olarak işin yapıldığı yere 
götürülüp getirilmeleri halinde kaza olması iş kazası için gerekli ve yeter-
lidir.

Burada şu ayrıma dikkat edilmelidir. Eğer işveren taşıtın / aracın mali-
ki ise, bu araç İş K. m.2/2 gereği iş yeri sayılacaktır. Dolayısıyla bu taşıtla 
getirilip götürülme esnasında meydana gelen iş kazası sigortalının işye-
rinde bulunduğu sırada gerçekleşen iş kazası niteliğinde olup m.13/1-e 
değil m.13/1-a kapsamındadır. Eğer taşıt işverence kira sözleşmesi ile ya 
da bir şirketle yapılmış anlaşma ile temin edilmişse bu haldeki iş kazası 
m.13/1-e kapsamındadır.38

Belirtelim ki bu fıkra anlamında bir iş kazasından bahsedebilmek için 
kazanın işveren tarafından sağlanan bir taşıtla sigortalının götürülüp ge-
tirilmesi esnasında gerçekleşmesi gerekir. Taşıma işlemi sona erdikten 
sonra gerçekleşen kaza bu fıkra anlamında iş kazası kabul edilemez. Öğ-
retide bu ayrım için, yolda kalan taşıttan inerek arızanın giderilmesini 
bekleyen sigortalının, yoldan geçen diğer bir aracın çarpması sonucu ya-
ralanmasının iş kazası olduğu ancak taşıtla iş yerine getirilen sigortalının 

36 TUNÇOMAĞ, s.313.
37 KORKUSUZ / UĞUR, s.290.
38 KORKUSUZ / UĞUR, s.291.
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karşıya geçerken uğradığı trafik kazasının iş kazası olmadığı şeklinde isa-
betli örnekler verilmektedir.39

Yargıtay bir kararında40, işverenin işçilerini ikamet ettikleri yerlerden 
işyerine getirip götürmek için taşıma sözleşmesi ile temin ettiği aracın 
işyerine gitmekte iken uğradığı trafik kazası sonucu sigortalıların ölümü 
olayı iş kazasıdır. Başka kararlarda da işçilerin,işverenlere ait tarlala-
rın pamuk toplama işinde çalışmakta iken, bu işverenlerin hizmetinde 
çalışan kişinin sevk ve idaresi altındaki ve işveren tarafından sağlanan 
traktör ile toplu olarak, gerekli güvenlik önlemleri alınmaksızın taşınma-
ları sırasında, traktörün devrilmesi sonucunda yaşamını yitirmeleri41, si-
gortalının, davalının şantiyesinde dozer operatörü olarak çalışmak üzere 
olay tarihinde işveren tarafından temin edilen uçakla toplu olarak ...’dan 
...a gidişi sırasında içinde bulunduğu uçağın ...’ın kuzeyindeki ... hava ala-
nına inişi sırasında tespit edilemeyen bir nedenle düşmesi sonucu ölmesi-
42güvenlik görevlisinin şoför olarak görevlendirildiğiişçi taşımaya elverişli 
olmayan kamyonetin servis olarak kullanılması sonucu meydana gelen 
trafik kazası neticesinde sigortalının ölümü43 de iş kazasıdır.

Yine başka bir kararda ise, işçilerin bir işyerinden diğerine götürülme-
leri esnasında araç çamurluğunda bulunan sigortalı işçinin uçan şapkası-
nı almak için atladığında gerçekleşen kaza da iş kazasıdır44.

4- Sigortalı kaza sonucunda zarara uğramalıdır.

Sigortalının beden ve / veya ruh bütünlüğü kaza sonucunda bir zarara 
uğramış olmalıdır. Eş deyişle eşyaya gelen zarar iş kazası olarak kabul 
edilemez. Uğranılan zararın, Kurumca yardım yapılmasına yetecek boyut-
ta olması gerekli ve yeterlidir.

Sigortalının kaza sonucunda uğradığı zarar, maddi ve / veya manevi 
zarar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Maddi zarar, sigortalının kazadan önce ve sonraki durumu arasında 
oluşan farktan ibarettir. Başka bir anlatımla kaza olmazdan evvel malvar-
lığı hangi durumda ise o kaza olayı olduktan sonraki durum arasındaki 
farktır.45 İş kazasına uğrayan sigortalının maddi zararının belirlenmesin-

39 ŞAKAR, s.218.
40 Yargıtay HGK. T.18.03.1997, E.1986/9–722, K.1987/203.
41 Yargıtay 11.HD. T.17.06.2008, E.2007/415, K.2008/8036.
42 Yargıtay HGK. T.12.02.2014, E.2013/21-586, K.2014/95.
43 Yargıtay 10.HD. T.23.09.2008, E.2008/11747, K.2008/11293.
44 TUNÇOMAĞ, s.314.
45 Yargıtay 21.HD. T.16.09.2008, E.2008/10961, K.2008/13578.
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de gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise işçinin imza-
sının bulunduğu ücret tediye bordrolarından saptanacağı, işçinin imzası-
nın bulunmadığı işyeri ve sigorta kayıtlarının nazara alınamayacağı, işçi-
nin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarının bulunmaması duru-
munda işçinin yaşı, kıdemi, mesleki durumu dikkate alınarak, emsal işi 
yapan işçilerin aldığı ücret göz önünde tutularak belirlenmesi gerekir.46

Manevi zarar ise kişinin kişilik değerlerinin saldırıya uğraması duru-
mundaoluşan objektif eksilmedir.47 İş kazası nedeniyle kişilik değerleri-
nin ihlali halinde sigortalının bu manevi zararının karşılanmasını maddi 
zararıyla beraber ya da ayrı olarak talep edebilmesi olanaklıdır.

5- Sigortalının uğradığı zarar ile kaza arasında nedensellik (illiyet) 
bağı bulunmalıdır.

İş kazasının varlığından bahsedilmesinin son şartı, kaza olayı ile si-
gortalının zarar görmesi arasında uygun neden-sonuç (illiyet) bağının 
gerçekleşmesi gereğidir. Eş deyişle zarar, kazanın sonucunda meydana 
gelmelidir. Burada bahsedilen illiyet bağı borçlar hukukunda ifade edilen 
uygun illiyet bağını ifade etmektedir. Bu açıdan uygun illiyet (nedensellik) 
bağı; hâlihazırolayda vuku bulmuş olan sonucu, olayların normal akışı ile 
hayat tecrübelerine göre gerçekleştirmeye veya gerçekleştirme olasılığını 
objektif biçimde arttırmaya elverişli bulunan koşul ile sonuç arasındaki 
bağ olarak tanımlanır.48 İlliyet bağı sorumluluğun esas unsuru olup, zara-
rın olayın bir neticesi olarak ortaya çıkması, diğer deyişle eylem olmadan 
zararın meydana gelmeyeceğinin kesin biçimde bilinmesini ifade eder. 
Eğer zarar, kazanın beklenebilen bir sonucu olarak addedilemiyorsa il-
liyet bağı bulunmuyor demektir. İlliyet bağı yoksa da bunun sonucuna 
kurum ya da işverenin katlanması da söz konusu olamaz.

ac) İş Kazasının Bildirimi

İş kazası; SSGSSK m.4/1-a ile m.5 kapsamında bulunan sigortalılar 
bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuv-
vetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü için-
de,m.4/1-b kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, 
bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı 
günden sonra üç işgünü içinde bildirilmelidir.

46 Yargıtay 21.HD. T.26.06.2008, E.2008/3448, K.2008/9986.
47 Yargıtay 3.HD. T.27.05.2013, E.2013/6821, K.2013/8475; HGK. T.01.02.2012, 

E.2011/4-687, K.2012/26.
48 EREN, Fikret, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, AÜHF Yayınla-

rı, Ankara 1975, s.62; TUNÇOMAĞ, s.318; KORKUSUZ / UĞUR, s.291; ŞAKAR, s.219.
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İş kazasının, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da 
taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) ben-
dinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde 
meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir 
karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile 
yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıta-
sıyla soruşturma yapılabilir.49 Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildi-
rilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, 
Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin 
yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, m.96 
hükmüne göre tahsil edilir. 

İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü 
ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

ad) İş Kazasına Yönelik Yardımlar

İş kazası gerçekleştiği takdirde sigortalı veya hak sahiplerine yönelik 
yardımlar sağlık yardımları ile parasal yardımlardan ibarettir. Parasal 
yardımlar; geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, ölen 
sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, gelir bağlanmış kız çocuk-
larına evlenme ödeneği verilmesi ile ölen sigortalı için cenaze ödeneği ve-
rilmesidir.

SONUÇ

İş kazası, en sade tabiriyle işyerinde ya da işverenin otoritesi altında 
bulunduğu bir esnada ani biçimde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen 
ya da ruhen zarara uğratan olay biçiminde tanımlanabilir. İşçileri tehdit 
eden en büyük sosyal risk içeren iş kazası, ülkemizde esas olarak 6331 
sayılı İSG ve 5510 sayılı SSGSSK’da düzenleme altına alınmaktadır.

6331 sayılı İSG anlamında bir iş kazasından bahsedebilmek için, İş-

49 Yargıtay 21.HD. T.29.05.2008, E.2007/24528, K.2008/8276. ‘’ İş kazası olduğu iddia 
olunan olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilip bildirilmediği anlaşılamamak-
tadır. Uyuşmazlığın çözümü için özellikle zararlandırıcı olayın iş kazası niteliğinde 
olup olmadığının tespiti ön sorundur. Yapılacak iş öncelikle SGK’dan iş kazası ile 
ilgili bir tahkikat yapılıp yapılmadığını sormak, yapılmamış ise ölen sigortalının mi-
rasçılarına iş kazasını SGK’ya ihbarda bulunmak giderek olayın Kurumca iş kazası 
olarak kabul edilmemesi halinde SGK’yı ve hak alanını ilgilendirdiği için işvereni 
hasım göstermek suretiyle tespit davası açmak için önel vermek, tespit davasını bu 
dava için bekletici mesele yaparak çıkacak sonuca göre bir karar verilmesinde yasal 
zorunluluk olduğu açıktır.’’
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yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet 
veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren 
olay gerçekleşmiş olmalıdır.

5510 sayılı SSGSSK anlamında bir olayın iş kazası sayılabilmesi için 
ise; sigortalı kimsenin bir kazaya uğramış bulunması, bu kazanın ani 
biçimde meydana gelmesi, kaza neticesinde sigortalının beden ve / veya 
ruhsal bütünlüğünün zarara uğraması ile zarar ve kaza arasında illiyet 
bağının bulunması gerekir. Ayrıca söz konusu iş kazasının; sigortalının 
işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş ne-
deniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte 
olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görev-
li olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini 
yapmaksızın geçen zamanlarda, m.4/1-a kapsamındaki emziren kadın 
sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan za-
manlarda ya da sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı 
yere gidiş gelişi sırasında gerçekleşmiş olması zorunluluk arz etmektedir.

Yargıtay kararlarında iş kazasının oldukça geniş biçimde değerlendi-
rildiği görülmektedir. Bu çerçevede işçinin ve hak sahiplerinin haklarının 
mümkün oldukça geniş biçimde korunmasının amaçlandığı söylenebilir.
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İŞ AKDİNİN SONLANDIRILMASI VE 
 İŞE İADE DAVASI

Av. Oktay KOCAMAN

4857 Sayılı İş Kanunu'nun temelini iş güvencesi hükümleri oluştur-
maktadır. Yasa koyucu, eşit durumda olmayan işçi ve işveren arasındaki 
akitlerde, güçlü taraf olan işverenin keyfiyeti ile bu akitlerin sonlandırıl-
maması ve güçsüz taraf olan işçinin mağduriyetine sıklıkla yol açılmaması 
için iş güvencesi hükümlerini getirmiştir. İstisnaları hariç; belirsiz süreli 
iş akdi ile çalışan ve iş yerinde en az 30 işçi çalışan, 6 aylık kıdeme sahip 
işçilerin iş akdinin sonlandırılmasında geçerli (veya haklı) bir sebebe da-
yanılması zorunluluğu ve bunun karşısında işçiye fesih bildirimine karşı 
tanınan itiraz hakkı, bu güvencenin esaslı noktalarıdır.

4857 Sayılı İş Kanununun uygulanma aşamasında, gerek somut olayın 
özellikleri gerekse de kanunun yorumlanması aşamasında, işe iade dava-
larını kesin şekilde karara bağlayan Yargıtay kararları oldukça önem arz 
etmektedir.

İşverenin keyfiyetinin yasanın etrafını dolanmasının ya da usuli eksik-
likleri dürüstlük kuralına aykırı tamamlamasının önüne geçmek ve feshin 
son çare olma ilkesinin gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak için, 
geniş anlamda isabetli bir biçimde işçi lehine yorum yapılması da yasanın 
ruhuna uygun düşmektedir.

İŞ AKDİNİN SONLANDIRILMASI

A-İŞ AKDİNİN İŞÇİ TARAFINDAN SONLANDIRILMASI

4857 Sayılı İş Kanununun 20. Maddesinin, “İş sözleşmesi feshedi-
len işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin 
geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden 
itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir” hükmü gereği; işçi-
nin, işe iade talebinde bulunabilmesi için iş akdinin işverenlikçe sonlan-
dırılmış olması şarttır.

Kendi isteği ile işten ayrılan işçinin, iş güvencesi hükümlerinden fay-
dalanma imkanı yoktur. İstifa iradesi olmadığını iddia eden işçi, bu iddi-
asını ispatla yükümlüdür.
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2015/25017 E. 2016/583 K. Sayılı 
ilamında…İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanı-
maksızın iş sözleşmesini feshi, istifa olarak değerlendirilmelidir. İstifa ira-
desinin karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erer. İstifanın işve-
rence kabulü zorunlu değilse de, işverence dilekçenin işleme konulmamış 
olması ve işçinin de işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde gerçek bir 
istifadan söz edilemez. Bununla birlikte istifaya rağmen tarafların belirli 
bir süre daha çalışma yönünde iradelerinin birleşmesi halinde, kararlaş-
tırılan sürenin sonunda iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdiği kabul 
edilmelidir. Şarta bağlı istifa ise kural olarak geçerli değildir. Uygulamada 
en çok karşılaşılan şekliyle, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı haklarının 
ödenmesi şartıyla ayrılma talebi istifa olarak değil, ikale (bozma sözleşmesi) 
yapma yönünde bir icap olarak değerlendirilmelidir. İşçinin istifa dilekçe-
sindeki iradesinin fesada uğratılması da sıkça karşılaşılan bir durumdur. 
İşverenin tazminatların derhal ödeneceği sözünü vermek ve benzeri bas-
kılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesini talep etmesi ve işçinin buna 
uyması halinde, gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu halde feshin 
işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir. İşverenin baskı uygulaması 
sonucu düzenlenen istifa dilekçesine değer verilemez. Dairemizce bu gibi 
hallerde feshin işverence gerçekleştirildiği, bununla birlikte işveren feshi-
nin haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir. 
İşçinin haklı nedenle derhal fesih nedenleri mevcut olduğu ve buna uygun 
biçimde bir fesih yoluna gideceği sırada, iradesi fesada uğratılarak işve-
rence istifa dilekçesi alınması durumunda da istifaya geçerlilik tanınması 
doğru olmaz. Bu durumda işçinin haklı olarak sözleşmeyi feshettiği sonu-
cuna varılmalıdır. 

İstifa belgesine dayanılmakla birlikte, işçiye ihbar ve kıdem tazminatla-
rının ödenmiş olması, Türkiye İş Kurumuna yapılan bildirimde işveren fes-
hinden söz edilmesi gibi çelişkili durumlarda, her bir somut olay yönünden 
bu çelişkinin istifanın geçerliliğine etkisinin değerlendirilmesi gerekir. İsti-
fa belgesindeki ifadenin genel bir içerik taşıması durumunda, işçinin dava 
dilekçesinde somut sebepleri belirtmesinde hukuka aykırı bir yön bulun-
mamaktadır. Bu halde de istifanın ardındaki gerçek durum araştırılmalıdır.  
İş sözleşmesinin istifa ile sona ermesi halinde, işçinin iş güvencesi hü-
kümlerinden yararlanması mümkün olmadığı gibi, ihbar ve kıdem taz-
minatlarına da hak kazanamaz. İstifa durumunda işçinin işverene ihbar 
tazminatı ödemesi yükümü ortaya çıkabileceğinden, istifa türündeki bel-
gelerin titizlikle ele alınması gerekir. İmzaya itiraz ya da metin kısmına 
ilaveler yapıldığı itirazı mutlak olarak teknik yönden incelenmelidir…yö-
nündeki tespitleriyle, işçinin istifasının aksine bir beyanda bulunması ha-
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linde, bunun hangi noktalar yönünden irdelenmesi gerektiği, isabetli bir 
biçimde ortaya konmuştur. 

B- İŞ AKDİNİN İŞvEREN TARAFINDAN SONLANDIRILMASI

4857 Sayılı İş Kanununun, iş güvencesi hükümleri olarak adlan-
dırılan ve Md.18’de “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en 
az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden 
işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş-
yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak 
zorundadır”. ile başlayan hükümleri, akabinde Md.19’da “Sözleşmenin 
feshinde usul” başlığı ile iş akdinin nasıl sonlandırılacağını düzenlemiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu 19. Maddesi uyarınca da; işveren fesih bildi-
rimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde 
belirtmek zorundadır.

Maddenin ikinci fıkrasında ise; hakkındaki iddialara karşı savunma-
sını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranı-
şı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci 
maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır, de-
nilmiştir.

İşçiye fesih bildirimi yazılı yapılmalı ve fesih bildiriminde fesih gerek-
çesi açık ve net bir biçimde belirtilmelidir. Sözlü yapılan fesih bildiri-
mi geçersiz bir fesih bildirimidir. Fesih bildirimindeki gerekçe işvereni 
bağlayacağından bu husus önemlidir. Ayrıca işçinin davranışlarından ya 
da veriminden kaynaklı fesihlerde işçinin savunması alınmalıdır. Haklı 
bir nedene dayanan ya da işletmeden kaynaklı fesihlerde bu şart yoktur. 
Ancak haklı nedenin, feshe yetkili makam tarafından öğrenilmesinden iti-
baren 6 günlük süre içerisinde fesih yapılmalıdır. İşletmeden kaynaklı 
fesihlerde ise, feshin son çare olma ilkesine sıkı sıkıya riayet edilmelidir.

4857 Sayılı İş Kanunu, hemen 20.maddesinde de ise feshin haklı ya 
da geçerli bir nedene dayanmaması halinde fesih bildirimine karşı itirazı 
düzenlemiştir. Bu madde, feshin geçerliliği hususunda ispat yükünü de 
işverene yüklemiştir.

21.madde ise geçersiz feshin sonuçlarını düzenler. Feshin geçersiz bir 
fesih olduğunun tespiti halinde; işçi işine iade olacağı gibi, işveren işçiye 
boşta geçen süre için ayrı, işe başlatmaması halinde ise ayrı bir tazminat 
ödemek durumunda kalır.
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FESİH BİLDİRİMİNİN YAZILI OLMASI

Fesih bildiriminin yazılı yapılması şartı, fesih gerekçesi hususunda iş-
çiye itiraz hakkı tanıma noktasında mutlak bir geçerlilik şartıdır. Yazılı 
yapılmayan fesih bildirimi, geçersiz bir fesih bildirimidir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2016/1142 E. 2016/9104 K. Sayılı ila-
mında …İş Kanununun 22’nci maddesine dayanılarak yapılacak değişik-
lik feshinde de aynı esaslar geçerli olup; fesih bildiriminin yazılı olması ve 
fesih sebeplerinin yazılı gösterilmesi geçerlilik koşuludur. İş Kanununun 
22’nci maddesi açısından dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, işve-
renin değişiklik teklifini de yazılı yapmasıdır. Değişiklik teklifinin yazı-
lı yapılması da geçerli bir icabın varlığından söz edebilmek için şarttır. 
Fesih beyanı, İş Kanununun 19’uncu maddesinde öngörüldüğü şekil-
de yazılı olarak kaleme alınmakla geçerli fesih için gerekli olan bütün 
şartlar yerine getirilmiş olmaz. Söz konusu beyanın, bu haliyle, yani 
yasal geçerlilik şartına uygun aslının da muhataba (işçiye) ulaşması 
zorunludur. 4857 sayılı İş Kanununun 19’uncu maddesinde öngörülen 
yazılı şekil şartına uymamak feshi geçersiz kılar…denilmiştir. 

Fesih bildirimin yazılı yapılması, ancak işçinin imzadan imtina et-
mesi noktasında ise, durum tutanak altına alınmalıdır. Yargıtay 9. Hu-
kuk Dairesinin 2016/3191 E. 2016/7981 K. Sayılı ilamı bu duruma… 
işveren iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini savunmakta, işçi 
ise kendisine yazılı bir fesih bildiriminde bulunulmadığını ileri sürmekte-
dir. Dosya içerisinde yer alan 20.10.2014 tarihli fesih bildirimi incelendi-
ğinde, isimli şahısların imzaları ile davacı işçinin imzadan imtina ettiğinin 
belirtildiği anlaşılmıştır. Bu kişiler mahkemece resen dinlenip beyanları 
dosyadaki diğer bilgi ve belgelerle bir değerlendirmeye tabi tutulduktan 
sonra, davacıya yazılı fesih bildirimi tebliğ edilip edilmediği saptanarak 
sonuca gidilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde 
hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir…şeklinde bir yol çizmiştir.

FESİH NEDENİNİN AÇIK vE KESİN OLMASI

Fesih nedeni, açık ve kesin şekilde belirtilmiş olma zorunluluğu, fesih 
gerekçesinin tartışılabilmesi sonucunu doğurur. Feshin geçerli ya da hak-
lı bir sebebe dayanma zorunluluğu karşısında, açık ve kesin bir şekilde 
belirtilmeyen fesih nedenini bu bağlamda tartışmak mümkün olmayaca-
ğından, bu feshi geçersiz bir fesih kılacaktır.

Feshin haklı ya da geçerli bir nedene dayandığı hususunun ispat yükü 
işverende olduğu gibi; işveren fesih bildirimindeki gerekçe ile de bağlıdır. 
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Yine Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2016/1142 E. 2016/9104 K. 
Sayılı ilamında; Yazılı fesih bildiriminde, fesih açık ve kesin sebebi-
nin gösterilmemesi, İş Kanununun 20’nci maddesi anlamında feshin 
geçersizliği sonucunu doğurur. İşverenin fesih iradesi açık ve kesin 
olarak ortaya konmalıdır. Kullanılan ifade o kadar açık ve seçik ol-
malı ki, işçi açısından, iş sözleşmesinin sona erdirildiği açıkça anla-
şılır olmalıdır. Fesih bildiriminde, sözleşmeyi sona erdirme irade-
si yanında ayrıca, sona erme zamanı da yeteri kadar açık ve yanlış 
anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek şekilde ifade edilmiş olmalıdır. 
Sadece fesih bildiriminin değil fesih sebeplerinin de yazılı olması ve 
işverence fesih bildirimi ile gerekçelerini kapsayacak şekilde altının 
imzalanması gerekir. İşveren, fesih bildiriminde gösterdiği fesih sebebi 
ile bağlıdır. İşe iade davasındaki savunmasında ilaveten başka bir se-
bep ileri süremeyeceği gibi bu sebepten farklı bir sebebe dayanamaz… 
denilerek, izlenecek yol işaret edilmiştir.

FESHİN GEÇERLİ (YA DA HAKLI) BİR NEDEN DAYANMASI 

4857 Sayılı İş Kanununun 18. Maddesi uyarınca; Otuz veya daha 
fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz 
süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davra-
nışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynakla-
nan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Fesih bildirimi, açık ve net bir gerekçe içermeli ve bu gerekçe, fesih 
için geçerli ya da haklı bir sebebe dayanmalıdır. Feshin geçerli ya da haklı 
bir nedene dayandığının ispat külfeti işverendedir. İşçi, fesih bildirimin-
den farklı bir neden olduğunu iddia ediyorsa da bu iddiaya konu ispat 
külfeti işçidedir. Ancak işçinin bu ispat külfeti, işverenin fesih bildirimin-
deki gerekçenin geçerli ya da haklı bir nedene dayandığına ilişkin ispat 
külfetini ortadan kaldırmaz.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2016/4175 E. 2016/7851 K. Sayılı ila-
mında da.. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin 
geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verilmiştir. İşve-
ren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına 
uyduğunu, daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya 
haklı) olduğunu kanıtlayacaktır.. denilerek, işverenin ispat külfeti özet-
lenmiştir. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2015/22192 E. 2015/32987 K. Sayılı 
ilamında da… 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin 
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geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir”. İşve-
ren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına 
uyduğunu, daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya 
haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Dairemizin kararlılık kazanan uygula-
ması bu yöndedir. İşçi fesihte sebep gösterilmediği veya gös terilen sebe-
bin geçerli olmadığı iddiasında bulunacaktır. İspat yükü ise işverendedir. 
İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia etmesi durumunda, bu 
iddiasını ispatla yükümlüdür (m. 20/f.2). 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25/6 maddesi uyarınca da “İş sözleşmesinin 
sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile açılacak davada, feshin nedenini 
ispat yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene 
dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla 
yükümlüdür”. İşçinin feshin başka bir sebebe dayandığını iddia etmesi 
ve bunu ispatlaması, işverenin geçerli fesihle ispat yükünü ortadan kal-
dırmaz… denilerek, ispat yükü konusundaki temel ilkeler sıralanmıştır.

Kanunun yine aynı maddesinde, feshin geçerli bir sebep oluşturmaya-
cağı haller de ayrı ayrı sayılmıştır. Sendika üyeliği veya çalışma saatleri 
dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetle-
re katılmak, İşyeri sendika temsilciliği yapmak, Mevzuattan veya sözleş-
meden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için 
işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta 
başlatılmış sürece katılmak, Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlü-
lükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler, 74 üncü 
maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sü-
relerde işe gelmemek, Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) 
numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe ge-
çici devamsızlık halleri fesih için geçerli bir sebep oluşturmayacaktır. 

İşçinin davranışlarından veya yeterliliğinden kaynaklanan neden-
lerin geçerli bir fesih nedeni olma noktasında, Yargıtay 7. Hukuk Da-
iresinin 2015/40793 E. 2016/5474 K sayılı ilamı…İşçinin davranışla-
rından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı yasanın 25. mad-
desinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, iş-
yerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. 
İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, 
iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler 
içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını 
kabul etmek gerekecektir. İşçinin davranışlarına dayanan fesih, her şey-
den önce, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edilmesini şart koşmakta-
dır. Bu itibarla, önce işçiye somut olarak hangi sözleşmesel yükümlülü-
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ğün yüklendiği belirlendiği, daha sonra işçinin, hangi davranışı ile somut 
sözleşme yükümlülüğünü ihlal ettiğinin eksiksiz olarak tespit edilmesi 
gerekir. Şüphesiz, işçinin iş sözleşmesinin ihlali işverene derhal feshetme 
hakkını verecek ağırlıkta olmadığı da bu bağlamda incelenmelidir. Daha 
sonra ise, işçinin isteseydi yükümlülüğünü somut olarak ihlal etmekten 
kaçınabilip kaçınamayacağının belirlenmesi gerekir. İşçinin somut olarak 
tespit edilmiş sözleşme ihlali nedeniyle işverenin işletmesel menfaatleri-
nin zarar görmüş olması şarttır… tespitleriyle, feshin geçerliliği konu-
suna ışık tutmuştur. 

Yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2015/31367 E. 2016/11781 
K. Sayılı ilamında da, 18. Maddenin gerekçesine atıfta bulunula-
rak…4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’nci maddesinin 1. fıkrasına göre, iş-
veren, iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle 
geçerli olarak feshedebilir. İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin 
işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabi-
linden sayılmış olup bunlar; ortalama olarak benzer işi görenlerden daha 
az verimli çalışma; gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük per-
formansa sahip olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması; işe yatkın 
olmama; öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği; sık sık hastalanma; 
çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını 
devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği, işyerinden kaynakla-
nan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik yaşına gelmiş olma haller-
dir. Kanunun gerekçelerinde ifade olunan yetersizlikten kaynaklanan se-
bepler dışında, işçiyle yapılan iş sözleşmesi, işyeri personel yönetmeliği, 
kurumsal çalışma ilkeleri veya işyerine özgü performans değerlendirme 
kriterlerinde yer alan işçinin verimliği ile ilgili beklentilerin karşılanama-
ması halinde de geçerli sebeple fesih uygulanabilir... 

tespitlerine yer verilmiştir.

İŞÇİNİN SAvUNMASININ ALINMASI

4857 Sayılı İş Kanununun 19.maddesi; Hakkındaki iddialara karşı 
savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin 
davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez, diyerek; işçinin 
davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerde, işçinin savunması alınmadan 
yapılan fesihleri geçersiz kılmıştır.

Ancak kanun aynı madde uyarınca, işverenin 25 inci maddenin (II) 
numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkını saklı tutmuştur.
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2015/22969 E. 2015/33586 K. Sayılı 
ilamında…İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçim-
sel koşullarına uyduğunu kanıtlayacaktır. Buna göre fesih işlemini yazılı 
yapmış olması, belli durumlarda işçinin savunmasını istediğini belgele-
mesi, yazılı fesih işleminin içeriğinde dayandığı fesih sebeplerini somut ve 
açık olarak göstermiş olması gerekir. İşverenin biçimsel koşulları yerine 
getirdiği anlaşıldıktan sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli 
(veya haklı) olduğunun kanıtlanması aşamasına geçilecektir… denilerek, 
işçinin savunmasının alınması noktasını esasa girmeden önce bir şe-
kil şartı olarak net bir biçimde ortaya koymuştur.

Yine Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2015/22646 E. 2015/32991 
K. Sayılı ilamında ise… 4857 İş Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre: 
“Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz 
süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili nedenler-
le feshedilemez. Ancak, işverenin 25’inci maddenin (II) numaralı bendi 
şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır”. Bu hükümle, işçinin savunmasının 
alınması, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşme-
sinin feshi için bir şart olarak öngörülmüş ve salt işçinin savunmasının 
alınmamasının tek başına, süreli feshin geçersizliği sonucunu doğuracağı 
ifade edilmiştir. İşverene savunma alma yükümlülüğünü, sadece iş sözleş-
mesinin feshinden önce yüklemektedir. İşçiye ihtar verilirken ise bu şe-
kilde bir yükümlülük yüklememektedir. Dolayısıyla, işçiye davranışı ne-
deniyle ihtar verilirken, savunmasının alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz. 
İşçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce alınmalıdır. İşçi fesihten 
önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniy-
le işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir 
süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı 
takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün 
ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma verme-
diği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine ha-
tırlatılması şarttır. Fesih bildirimiyle birlikte veya fesihten sonra savunma 
istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma 
alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur… denilerek, alına-
cak savunma konusunda da yol göstermiştir.

İşçinin, davranışı veya verimi ile ilgili nedenlere konu savunma-
sının alınması sonrasında ise, fesih için yasada bir süre ön görülme-
miştir. Yasanın; haklı nedenle fesihlerde, feshe konu haklı nedenin 
öğrenilmesinden, yani feshe yetkili makamın öğrenmesinden itibaren 
6 günlük ve her halde 1 yıllık hak düşürücü süre ön görmesi karşısın-
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da; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2010/2139 E. 2010/4289 K. Sayılı ila-
mı ile bu konuya…19’uncu maddeye göre: <Hakkındaki iddialara karşı 
savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin 
davranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 
25’inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklı-
dır>. Bu hükümle, işçinin savunmasının alınması, işçinin davranışı veya 
verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi için bir şart olarak öngö-
rülmüş ve salt işçinin savunmamasının alınmamasının tek başına, süreli 
feshin geçersizliği sonucunu İş Kanunu’nun 26. maddesinde düzenlenen 
6 iş günlük nispi ve bir yıllık mutlak hak düşürücü süre aynı yasanın 
25. maddesinde ki haklı nedenlerle bildirimsiz fesihlerde uygulanacak 
olup, 18 ve devamı maddelerinde düzenlenen geçerli fesih hallerinde uy-
gulanacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Kısaca 26. maddedeki 
hak düşürücü süre, işçinin 24. maddenin 2. fıkrasına ve işverenin 25. 
maddenin 2. fıkrasına dayanan fesihler yönünden aranacaktır. İşverenin 
geçerli nedene dayanan fesihlerinde 26. maddede öngörülen hak düşürü-
cü sürelerin işlemesi düşünülemez. Ancak geçerli nedenlerle fesih beyanı 
da, yenilik doğurucu bir hak olması nedeni ile bir hak düşürücü süreye 
tabi tutulması kaçınılmazdır. Dairemiz kararlılık kazanan uygulaması ge-
reği, bu süreyi, makul bir süre olarak belirlemiş ve işverenin feshe konu 
geçerli nedeni öğrendikten sonra, fesih hakkını makul süre içinde kullan-
ması gerektiğini, bu süre geçtikten sonra yapılan feshin geçersiz olacağını 
belirmiştir(12.9.2005 gün ve 2005/24429 Esas, 2005/29361 Karar sayılı 
ilamı). Geçerli fesih nedeninin doğmasından sonra, feshin etkisizleştiği ve 
geçersizliğini yitirdiği sonucunun çıkarılabilmesi için ne kadar bir süre 
geçmesi gerektiği konusunda mutlak bir süre verilemez. Geçerli fesihte, 
fesih hakkının kullanılması için süre unsuru, somut olayın özellikleri ile 
birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle davranış ve yeterlilik nedeni ile fe-
sihte, fesih hakkının kullandığı anda işçinin feshe konu edilen davranışı 
işyerinde olumsuzluklara neden olmaya devam ediyor ve işyerinde iş iliş-
kisinin devamını etkiliyorsa, kısaca işçinin davranışı veya diğer geçerli ne-
denler etkisini yitirmemiş ise makul süre geçmediğinin kabulü gerekir… 
diyerek, makul süre kıstasını getirmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/13773 E. 2016/19037 K. Sayılı 
ilamı ise haklı nedene dayanan fesihlerde, özellikle tüzel kişiliklerde, 
…4857 sayılı Kanun’un 26. maddesi yönünden bir yıllık hak düşürücü 
süre zarara sebep olan olayın oluşumundan başlar. Ancak altı işgünlük 
ikinci süre, zarar miktarının belirlenmesinin ardından bu durumun fes-
he yetkili makama iletilmesiyle işlemeye başlayacaktır. Zarar miktarının 
belirlenmesi bazen uzun zaman alabilir ve fesih hakkının kullanılması ba-
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kımından zarar miktarının belirlenmesi ve işçinin ücreti ile kıyaslanması 
zorunluluğu vardır… denilerek, yasanın 25.maddesi gereği fesihlerde-
ki hak düşürücü sürenin başlangıcı noktasına değinilmiştir.

İKALE SÖZLEŞMESİ

Taraflar aralarındaki iş akdini, ikale yolu ile de sonlandırabilir. 
Taraflar arasında bir ikale sözleşmesinden bahsedilebilmesi için; bir 
davet, bir icap ve bu sözleşmede işçinin makul yararının karşılanmış 
olması gerekir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2015/31182 E. 2016/11766 K. Sayı-
lı ilamı bu konuyu ayrıntılı olarak irdelemiştir. Anılan kararda, …İş 
ilişkisi taraflardan her birinin bozucu yenilik doğuran bir beyanla sona 
erdirmeleri mümkün olduğu halde, bu yola gitmeyerek karşılıklı anlaşma 
yoluyla sona erdirmelerinin nedenleri üzerinde de durmak gerekir. Her 
şeyden önce bozma sözleşmesi yapma konusunda icapta bulunanın ma-
kul bir yararının olması gerekir. İş ilişkisinin bozma anlaşması yoluyla 
sona erdirildiğine dair örnekler 1475 sayılı İş Kanunu ve öncesinde he-
men hemen uygulamaya hiç yansımadığı halde, iş güvencesi hükümlerinin 
yürürlüğe girmesinin ardından özellikle 4857 sayılı İş Kanunu sonrasında 
giderek yaygın bir hal almıştır. Bu noktada, işveren feshinin karşılıklı an-
laşma yoluyla fesih gibi gösterilmesi suretiyle iş güvencesi hükümlerinin 
bertaraf edilmesi şüphesi ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla irade fesadı de-
netimi dışında, tarafların bozma sözleşmesi yapması konusunda makul 
yararının olup olmadığının da irdelenmesi gerekir. Makul yarar ölçütü, 
bozma sözleşmesi yapma konusundaki icabın işçiden gelmesi ile işveren-
den gelmesi ve somut olayın özellikleri dikkate alınarak ele alınmalıdır. 
Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesinden 
yoksun kaldığı gibi, kural olarak feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem 
tazminatlarına da hak kazanamayacaktır. Yine 4447 sayılı Yasa kapsa-
mında işsizlik sigortasından da yararlanamayacaktır. Bütün bu hususlar, 
iş hukukunda hâkim olan ibranamenin dar yorumu ilkesi gibi, hatta daha 
da ötesinde, ikale sözleşmesinin geçerliliği noktasında işçi lehine değer-
lendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır… şeklinde, ikale sözleş-
mesi konusundaki hususlar açıklığa kavuşturulmuştur.

İkale sözleşmesi teklifinin kimden geldiği önemlidir. Teklifin kim-
den geldiği hususu, işçi lehine korunacak makul yararın ölçütünü be-
lirleyecektir. Yargıtay içtihatları, teklifin işverenden gelmesi halinde, 
makul yarar ölçütünü geniş tutarken; işçiden gelmesi halinde ise işçi-
nin taleplerinin karşılanmasını yeterli görmektedir. 
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İkale sözleşmesinde her ne kadar bir şekil şartı aranmasa da taraf-
ların iradelerinin fesada uğramamış olması da önemlidir. Sözleşme 
kurulumunda iradesinin fesada uğradığını iddia eden taraf, bu iddia-
sını ispatla mükelleftir. 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2015/42585 E. 2016/6452 K. Sayı-
lı ilamı da… Bozma sözleşmesinin Borçlar Kanununun 23-31.(TBK’nun 
30, 36, 37 ve 38.) maddeleri arasında düzenlenmiş olan irade fesadı hal-
lerinin bozma sözleşmeleri yönünden titizlikle ele alınması gerekir. Bir 
işçinin bozma sözleşmesi yapma konusundaki icap veya kabulde bulun-
masının ardından işveren feshi haline özgü iş güvencesi hükümlerinden 
yararlanmak istemesi ve yasa gereği en çok bir ay içinde işe iade davası 
açmış olması düşündürücüdür… diyerek, sözleşme kurulurken irade 
fesadı iddiasının araştırılmasının gerekliliğine değinmiştir. 



6331 SAYILI İŞ SAğLIğI VE GÜVENLİğİ 
KANUNU KAPSAMINDA İŞVEREN 

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ETKİN KULLANIMI 
SORUNSALI

Av. Gülşah Güven DULAY1

I. Genel Olarak

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak globalleşen dünyada hali hazırda 
değişmeyen yegâne sermaye emek yani iş gücüdür. Her ne kadar makine-
leşme, faaliyet alanlarında yeni ve son teknolojiye uygun yönetim ve iş ge-
liştirme uygulamaları yaygın bir hal almış olsa da tüm bunların temelinde 
emek yani iş gücü ve dolayısıyla ‘insan’ yer almaktadır2.

Temelinde insan süjesinin bulunduğu her alanda olduğu gibi bu alanda 
da öncelikli olarak insan sağlığı ve güvenliğinin korunması zorunluluğu 
hali hazırda insan haklarının tartışmasız en üstün menfaat olarak kabul 
edildiği dünyada vazgeçilmeyecek bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği doğrudan ‘insan’ üzerinde etkin bir konu oldu-
ğundan en ufak bir ihmalin dahi ciddi sonuçlar doğurabileceği tartışma-
sızdır3. Zira “iş sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde işin yürütümü nedeniyle 
oluşabilecek tehlike ve riski ortadan kaldırmayı veya azaltmayı, çalışan-
ların sağlığını bedensel ve ruhsal yönden en üst düzeyde tutmayı amaç 
edinen önleme ve koruma nitelikli sistemli bilimsel çalışmalardır”4.

Bu nedenle 6331 sayılı Kanun dönemine dek iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda önleyici değil tazmin edici bir yaklaşım sergilenmekteydi5. An-
cak hali hazırda sonuç odaklı değil süreç odaklı bir anlayış benimsenmiş 

1 İstanbul Barosu Avukatlarından
2 BIYIKÇI, Timuçin Erdal, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında İş Güvenliği Uzman-

lığı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2010, s. 1
3 AYDIN, Ufuk, GÖKÇEK KARACA, Nuray, CANBEY ÖZGÜLER, Verda, İş Sağlığı Ve Gü-

venliği Eğitiminin İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Rolü, Çimento 
Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Cilt:27, Satı:4, Temmuz, 2013, s. 27

4 Şen, Murat, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI, TARİHSEL GELİŞİMİ VE DAYA-
NAKLARI, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi, Cilt: 4, Sayı:1, Haziran 2015, 
Kayseri, s. 117-118

5 Yılmaz, Fatih, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşveren ve Çalışanların Yükümlülük-
leri, s.1
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olup temelinde insan olan her alanda olduğu gibi öncelikle yaşam hakkı-
nın korunması ve buradan doğan tüm insan hakkı korumalarına öncelik 
verilmesi amaçlanmıştır.

Nitekim ‘çalışmak’ bir hak olup anayasal güvence altına alınmıştır. Ni-
tekim 1948 sayılı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23. ila 25. madde-
leri ile de bu hak açıkça koruma altına alınmıştır6.

Sosyal devlet olmanın gereği olarak da devlet pozitif bir hak olan ça-
lışma hakkının kullanılmasına ilişkin olarak her türlü tedbiri almak ve 
çalışanların menfaatine uygun, haklarını rahatlıkla kullanabilecekleri bir 
ortam yaratmakla yükümlüdür7.

Uluslararası alanda da başta Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlar olan 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Ajansı (OSHA-USA, OSHE-EU), Avrupa Birliği olmak üzere 

 6 Madde 23

 1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve 
işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

 2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

 3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal ko-
ruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı 
vardır. 

 4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı var-
dır.

 Madde 24- Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde 
sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.

 Madde 25

 1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi 
bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komis-
yonu 206 sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim 
sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir. 

 2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, 
evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.

7 MADDE 49. – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.

 (Değişik: 3.10.2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, 
çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı destek-
lemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışı-
nı sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

 (Üçüncü fıkra mülga: 3.10.2001-4709/19 md.)

 MADDE 50. – Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

 Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından 
özel olarak korunurlar.

 Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

 Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.
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bu kurumlar tarafından yayımlanan direktifler ve sözleşmeler ile iş sağ-
lığı ve güvenliği algısı bir insan hakkı olarak kabul edilmiş ve korumaya 
alınmıştır8. 

ILO tarafından yayımlanan ve Türkiye tarafından 5038 sayılı Kanun 
ile uygun bulunmakla 13.01.2004 tarih ve 25345 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmakla yürürlüğe giren İş Sağlığı Ve Güvenliği Ve Çalışma Orta-
mına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile yine ILO tarafından yayımlanan ve 
Türkiye tarafından 6485 sayılı Kanun ile uygun bulunmakla 08.10.2013 
tarih ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmakla yürürlüğe giren 187 
Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 6331 sayılı 
Kanun açısından emsal teşkil eden dayanak sözleşmeler olup ulusal mev-
zuat işbu ilke sözleşmeler ışığında oluşturulmuştur.

Bu nedenledir ki; gerek uluslararası sözleşmeler, gerek Avrupa Birliği 
standartları ve gerekse iç hukuk sistemimizde iş sağlığı ve güvenliğine 
önem verilmekle hukuk sistemimizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ile ilk kez özellikli olarak çalışanların herhangi bir ayrıma tabi 
olmaksızın sağlık ve güvenlik haklarının korunması gündeme gelmiştir. 

II. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Güvenliği Yöntemleri

6331 sayılı Kanun’un uygulamasından önce iş sağlığı ve güvenliğinin 
tam olarak neyi ifade ettiği konusuna bir tanımlama yapmak yerinde 
olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği; İş sağlığı ve güvenliği, tüm meslekler-
de çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye 
ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, çalışanların çalışma şartları yüzün-
den sağlıklarının bozulmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmaları ifade 
eder (ILO ve WHO, 1950)9. 

İşbu sözleşmeler ışığında ilk olarak 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 
iş sağlığı ve güvenliği konuları düzenlemişti. 4857 sayılı Kanun madde 82 
ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda; “Bu kanuna göre sanayiden sayı-
lan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli 
işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemleri-
nin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için 
alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmet-
lerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, iş yerinin niteliğine ve 
tehlikelilik derecesine göre bir ya da daha fazla mühendis veya teknik 
elemanı görevlendirmekle yükümlüdür. 

8 Şen, a.g.e., s. 130-134
9 AKILLI, Hafize, AYDOĞDU, Önder, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi, Maden Tetkik ve 

Arama Genel Müdürlüğü, MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı:16, Ankara, 
2013, s.245; AYDIN, GÖKÇEK KARACA, CANBEY ÖZGÜLER, a.g.e., s. 2
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İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların nitelikleri, 
sayısı, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görev-
lerini nasıl yürütecekleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 
görüşü alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılacak 
bir yönetmelikle düzenlenir” şeklinde bir uygulama yürütülmekteydi.

Ancak gelişmeler ışığında faaliyet alanlarının kapsamının genişleme-
si ve teknolojik ilerlemeye paralel makineleşme söz konusu olduğunda 
anılan yasal düzenleme yetersiz kalmakta ve uluslararası standartları da 
karşılayamamakta idi. Zira anılan düzenleme yalnızca sanayiden sayılan 
ve devamlı olarak 50’den fazla işçinin 6 aydan çok süre ile çalıştığı işyer-
leri için geçerlilik teşkil etmekteydi10. Oysaki iş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda ‘tehlike’ tüm iş yerleri için geçerli olmakla kanun yaşayan hukuk 
sistemi açısından yetersiz kalmakta idi.

Bir diğer sorunsal ise bu yasal düzenlemenin yalnızca 4857 sayılı Ka-
nun kapsamında olan iş yerleri ve işverenler için geçerli olması husu-
sudur. Zira 854 sayılı Deniz İş Kanunu veya 112 sayılı Basın İş Kanunu 
bahse konu koruma ve yükümlülük kapsamında kabul edilmemekte ve 
çalışanlar açısından eşitlik ilkesine ayrı bir düzenleme söz konusu ol-
maktaydı.

Bahse konu sorunlu düzenlemeler doğrultusunda 09.12.2003 tarihli 
İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği11 oluşturulmuş ve bu yönetmelikte Av-
rupa Birliği tarafından yayımlanan 89/391 sayılı Konsey direktifi dikkate 
alınmıştır.

Ancak anılan yönetmelikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda ayrıntılı 
ve amaca hizmet eden bir koruma yaratılması söz konusu olmamıştır. 
Zira iş sağlığı ve güvenliğinin kim tarafından, hangi şekilde, hangi ilkeler 
ve sınırlar doğrultusunda, ne tür bir uzmanlık ile gerektirileceği düzen-
lenmemiştir. 

Nitekim tümüyle eksikliklerden ibaret olan yönetmelik Danıştay 10. 
Dairesi tarafından 16.05.2006 tarihinde İSG temel ilkelerinin öncelikle 
tüzükle düzenlenmesinin, daha sonra bu temel ilkelerin detaylandırılma-
sının ise yönetmeliklerle yapılmasının amaçlanmasına rağmen, üst hukuk 
normu olan tüzükle düzenlenmeksizin doğrudan yönetmelikle düzenleme 
yapılmasında hukuka uyarlık bulunmadığını iptal edilmiştir12. 

10 BIYIKLI, a.g.e., s.62-63
11 09.12.2003 Tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete 
12 BIYIKLI, a.g.e., s.65
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Yukarıda açıklanan ve Danıştay kararı ile iptal edilen yönetmelikteki iş 
sağlığı ve güvenliğinin kim tarafından ne şekilde ifa edileceği sorunlarına 
çözüm amacı ile 20.01.2004 tarihinde İş Güvenliği İle Görevli Mühendis 
veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yö-
netmelik13 Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan yönetmelik dayanak olan 4857 sayılı kanun hükümlerine pa-
ralel olarak yalnızca sanayiden sayılan ve devamlı olarak 50’den fazla 
işçinin 6 aydan çok süre ile çalıştığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
hükümlerinin uygulanacağını ve bu faaliyetlerin de bakanlık tarafından 
sertifikalandırılmış kişilerce yürütüleceğini hüküm altına almıştır. 

Fakat 24.05.2004 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin yü-
rütülmesinin durdurulması ve ardından iptali14 işbu büyük öneme haiz 
alanda yaşanan sorunları ve mevcut boşluğu giderebilmek adına İş Gü-
venliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik oluşturulsa da bu yönetmeliğin de 
28.03.2006 tarihinde iptali üzerine 5763 Sayılı İş Kanunu Ve Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 26.05.2008 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir15. 

Anılan kanun ile öncelikli olarak Avrupa Birliği tarafından yayımlanan 
89/391 sayılı Konsey direktifi uyarınca düzenlemeler yapılmış ve 155 ile 
161 sayılı ILO Sözleşmelerindeki terminolojiye uygun bir şekilde ‘İş Sağ-
lığı Ve Güvenliği Hizmetleri’ ibaresi kullanılmakla bu alanda faaliyetlerin 
farklı bir kurumdan hizmet alımı ile sürdürülebileceği düzenlemesinin 
yanı sıra ciddi bir insan hakkı ihlali oluşturan eşitsizlik konusundaki 
şartlardan olan ‘6 ay süre ile çalışma’ şartı kaldırılmıştır.

6331 sayılı Kanun’dan farklı olarak önceki dönemde yapılan bu deği-
şiklikler ile işveren iş sağlığı ve güvenliği hizmetini bünyesinde herhangi 
bir iş yeri hekimi ya da iş sağlığı ve güvenliği uzmanı istihdam etmeden 
yürütebilme hakkına sahipti.

Nitekim bu uygulama kötüye kullanıma açık olup yalnızca kâğıt üze-
rinde faaliyet yürütülüyormuş izlenimi oluşturulması ve aslında çalışanla-
rın iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hiçbir koruyucu tedbir ya da uygulama 
yapılmadığı gerçeğinin üstünün örtülmesi açısından amaca hizmet eder 
nitelikte değildi.

13 20.01.2004 Tarih ve 25352 sayılı Resmi Gazete
14 Dip Not 10 ile belirtilen karara
15 26.05.2008 Tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete
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Süregelen zaman ve uygulama aksaklıkları sonucunda iş sağlığı ve gü-
venliği düzenlemelerine paralel çeşitli değişlikler yaşanmış ve esasında 
kanun ile düzenlenmesi gerekli olan ve doğrudan insan hakları kapsa-
mında kabul edilen bir konuda yönetmeliklerle düzenleme yapılmakla 
işlerlik sağlanmaya çalışılmış ancak hem eşitlik ilkesine hem de uluslara-
rası sözleşmelere aykırılıklar giderilememiştir.

III. 6331 sayılı Kanun Uyarınca İşveren Yükümlülükleri ve Uygula-
ma Sorunsalı

İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; “bir organizasyon yapısı ortaya 
koymak ve “herkesin kimin, neyi, ne zaman, nasıl, neden ve nere-
de yapacağını net olarak anlamasını” sağlayacak şekilde sorumluluk 
vermek yoluyla İSG’nin hedefe odaklı, sistematik bir şekilde iyileştirilme-
si” olarak tanımlanabilir16.

Bu yöntemdeki genel amaç herhangi bir ayrım gözetmeksizin çalışan-
ların sağlığının ve güvenliğinin iyileştirilmesidir17. Bu nedenle zarar ortaya 
çıktıktan sonra tazmin edici bir yaklaşım yerine önleyici bir model ile 
sistemin ‘kendi kendini yönetmesi’ şeklinde bir takım çerçeveler belirlen-
miştir.

Bu nedenledir ki 4857 sayılı İş Kanunu düzenlemeleri ve bu kanuna 
bağlı olarak çıkarılan ve ancak tutarlılık gösteremeyen yönetmelikler ile 
uluslararası alanda oluşan iş sağlığı ve güvenliği amaçlarına uygun bir 
sistem oluşturulamamıştır18.

III.a. 6331 sayılı Kanun Düzenlemeleri

Nihayetinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hem çalış-
ma hakkının yaşam hakkı ile bağlantılı olması nedeni ile bir insan hakkı 
olarak kabulü yasalaşmış hem de uluslararası sözleşme ve standartlara 
bağlı yükümlülükler getirilmiştir. Kanunun İŞVEREN açısında getirdiği 
düzenlemeleri başlıklar olarak incelemek gerekir ise;

1. Çalışanlar arasında kamu personeli ya da özel sektör çalışanı gibi 
bir ayrım kalmamıştır. 6331 sayılı Kanun ile getirilen tüm hak ve yüküm-
lülükler her bir çalışan için aynı nitelikte olup önceki dönemlerde mevcut 
olan eşitlik ilkesine aykırılık ortadan kaldırılmıştır. 

16 Avrupa Birliği’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları, Türkiye`-
de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi - TR0702.20-
01/001, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, s. 5

17 Şen, a.g.e., s. 124
18 Özel, Kayhan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa İlişkin Uyarılar, İstanbul Barosu Dergi-

si, Cilt: 87, Sayı: 1, İstanbul, 2013, s. 94-95
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2. Yasanın uygulanması konusunda çalışan sayısı, çalışma süresi veya 
faaliyet alanı konusunda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

3. Tüm dünyada kabul gördüğü üzere ve defaten belirtildiği şekilde 
6331 sayılı Kanun “Risk Yönetimi” mekanizmalarını oluşturmakla zarar 
meydana çıkmadan ÖNCE, önleyici tedbirler alacak şekilde düzenlemele-
re yer verilmiştir (6331 sayılı Kanun madde 5, 10),

4. Her bir iş yeri faaliyet alanına, kullanılan araçlara, işin kapsamına 
göre tehlike sınıflarına ayrılacak ve işverenler bu sınıflara paralel oluştu-
rulan iş sağlığı ve güvenliği korumalarına ilişkin yükümlülükleri işlete-
cektir (6331 sayılı Kanun madde 9).

Tehlike sınıflarına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı 
ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği yayınlamış olup anı-
lan tebliğ 29.03.2013 tarih ve 28602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
tebliğ ile güncellenmiş, değiştirilmiştir19.

5. “Çalışanların sayısına ve işyeri türüne bakılmaksızın her işyerinde 
iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görev yapacak. 

İSG profesyonelleri, özel eğitim gören ve mesleki yeterliliğini sınavla 
ispatlayan kişiler arasından Bakanlıkça yetkilendirilecek.

Gerekli şartları taşıması durumunda, işverenin kendisi de iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetini üstlenebilecek. 

Bu profesyoneller, yetkileri kapsamında işverene karşı sorumlu ola-
cak. Bu sorumluluk kapsamında İSG profesyonelleri, iş sağlığı ve güven-
liği ile ilgili hususları işverene iletecek.

İSG profesyonelleri, işverenin tedbir almadığı hayati tehlike arz eden 
riskler bulunması durumunda ise doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na başvuracak”20 (6331 sayılı Kanun madde 8).

1 İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sağlayacak 
bir personel istihdam edemiyor ise 6331 sayılı Kanun bu tür işverenlere 
dışarıdan ve fakat bahse konu hizmeti sağlayacak nitelikteki ortak sağlık 
ve güvenlik biriminden faydalanma imkânı tanıyor (6331 sayılı Kanun 
madde 6).

19 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130329-4.htm, Z.T.: 01.07.2016
20 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu El 

Kitabı, Ankara, Kasım, 2012, s.16
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Hizmet sunan birim hizmeti sunduğu işverene karşı sorumluluk sahi-
bi olup anılan sorumluluktan imtina etmesi söz konusu değildir.

2. Kamu kurumları haricinde 10 çalışandan az kişinin çalıştığı ve çok 
tehlikeli ve/veya tehlikeli sınıfa giren iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
hizmeti ifasında devlet desteği söz konusu olacaktır (6331 sayılı Kanun 
madde 7).

10 çalışandan az kişinin çalıştığı ve fakat az tehlikeli sınıfa giren iş yer-
lerinde devlet desteği söz konusu olmayıp aksi bir duruma ilgili Bakanlık 
tarafından karar verileceği 6331 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir.

3. İşveren için getirilen en önemli yükümlülük ‘Risk Değerlendirilmesi’ 
konusunun zorunlu bir hal almasıdır. İşverenler iş yerlerinde bulunan ya 
da dışarıdan gelebilecek tüm tehlikeleri dikkate almak, tehlike ihtimal-
lerini ortadan kaldırmak ve riski yok seviyesinde en aza indirmek için 
gerekli önlemleri almak ve raporlamakla yükümlüdür (6331 sayılı Kanun 
madde 10).

Yapılacak olan bu değerlendirmelerin güncel olması da zaruri olup ya-
pılan işin niteliğine göre değerlendirme aralıkları işverence belirlenecek-
tir.

4. Tüm çalışanların sağlık taramalarının yapılması zaruridir. Sağlık 
taramaları işe giriş, iş değişikliği, iş kazası veya meslek hastalığı akabinde 
iş başlama sırasında yapılacaktır. bu durumlar haricinde işverenler peri-
yodik olarak sağlık raporu almak zorunda olup bu periyotlar yönetmelik-
ler ile düzenlenmiştir (6331 sayılı Kanun madde 15).

İşverenler işin tehlike sınıfına göre çok tehlikeli ve/veya tehlikeli sınıfta 
işe başlayacak çalışan için ‘işe uygun olduğu’ hususunun açıkça yazdığı 
sağlık raporunu almakla yükümlüdür.

5. İşverenler iş kazası olduktan sonra ve meslek hastalığı öğrenildikten 
sonra 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir (6331 
sayılı Kanun madde 14).

“İşyeri hekimi ve sağlık görevlileri tarafından meslek hastalığı ön tanısı 
konulan vakalar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağ-
lık hizmeti sunucularına sevk edilecek.

Sağlık kuruluşları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendiri-
len sağlık hizmeti sunucuları ise tanı koydukları meslek hastalıklarını en 
geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirecek”tir21.

21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu El 
Kitabı, Ankara, Kasım, 2012, s.21
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6. “Tüm işverenler; ilkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, 
ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil 
durum planı hazırlayacaklar.

Acil durumlara hazırlık amacıyla tüm çalışanların katılacağı eğitim ve 
tatbikatlar yapılacaktır.

İşverenler; ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla müca-
dele konularında işyeri dışındaki kuruluşlarla da irtibatı sağlayacak”tır22 
(6331 sayılı Kanun madde 11).

7. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitimler verilecek, çok 
tehlikeli ve/veya tehlikeli sınıfta çalışanlardan faaliyet alanlarına ilişkin 
eğitimleri aldıklarına dair sertifikaları/belgeleri ibraz etmeleri talep edile-
cektir (6331 sayılı Kanun madde 16-17).

8. 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren faaliyet-
lerin sürdürüldüğü iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulları oluşturul-
ması zorunludur. Bu kurul iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli araş-
tırma ve incelemeleri yapacak, işveren ile paylaşacak ve gerekli önlemler 
konusunda bilgilendirmede bulunacaktır (6331 sayılı Kanun madde 22).

9.  Ciddi bir tehlikenin varlığı halinde her çalışanın ‘çalışmaktan kaç-
ma hakkı’ bulunmakta olup bu hakkın kullanılması halinde işveren ça-
lışanın iş akdini herhangi bir şekilde sona erdiremeyecektir (6331 sayılı 
Kanun madde 13).

Çalışan tehlikenin ortadan kalktığı ya da kalmasına ilişkin işlemlerin 
yapıldığı, önlemlerin alındığı ve iş yerinin güvenli olduğu ana kadar çalış-
maktan kaçınabilir.

Bu kaçınma süresi işvereni çalışana ücretini ödeme yükümlülüğünden 
kurtarmamaktadır.

Çalışanların taleplerine rağmen gerekli tedbirler alınmaz ise çalışan iş 
akdini feshedebilecektir. 

Bu dönemde çalışan iş sözleşmesi ve yasal mevzuat gereği sahip oldu-
ğu tüm haklarını herhangi bir kayıt ya da koşul bulunmaksızın kullana-
bilecektir. 

10. Aynı işyerinde birden fazla işveren olması durumunda işverenler, 
mesleki riskler ve önlenmesi konularında birbirlerini ve çalışan temsilci-
lerini bilgilendireceklerdir (6331 sayılı Kanun madde 23).

22  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu El 
Kitabı, Ankara, Kasım, 2012, s.22
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11. İş yerinde hayati tehlikenin tespit edilmesi halinde iş tamamen du-
racak ve iş yeri tahliye edilecektir (6331 sayılı Kanun madde 12).

Üstelik yalnızca tehlikenin söz konusu olduğu alanda değil bu tehlike-
nin etkileyebileceği risk alanlarının tümünde faaliyetlerin duracağı yasa-
nın emredici düzenlemesidir. İşveren bu nedenle işsiz kalan çalışanların 
ücretini ödemeye devam edecektir.

12. Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinde, kaza önleme 
politika belgesi veya güvenlik raporu, işyeri çalışmaya başlamadan önce 
istenecek olup bu raporu hazırlamakla yükümlü olan işverenler ancak ve 
ancak raporun ilgili Bakanlıkça incelenip onaylanması halinde iş yerini 
faaliyete açabilecektir (6331 sayılı Kanun madde 29).

13. 6331 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun hükümlerinin uy-
gulanması sorununu ortadan kaldırmak için etkin idari para cezası me-
kanizmaları oluşturmuştur. 6331 sayılı Kanun madde 26 uyarınca her bir 
konuya ilişkin ödenecek idari para cezaları belirlenmiştir.

Tüm bu düzenlemeler ışığında belirtilmelidir ki anılan kanunun iş-
lerlik kazanabilmesi için yalnızca işveren yükümlülüklerinin ifası yeterli 
olmayacaktır. Zira iş ilişkisinin doğası gereği işçi ve işverenin birlikte ve 
karşılıklı dikkat ve özen yükümlülüklerini göstererek süregeleceği açıktır.

Bu nedenle işveren yukarıda belirtilen yükümlülüklerini eksiksiz ifa 
etse dahi çalışanların da anılan yasa kapsamında üstlendikleri yüküm-
lülükleri ifa etmeleri zarureti yasanın amacına ulaşması için söz konusu-
dur. Bu durumda 6331 sayılı Kanun gereği çalışanlar da aşağıdaki hak ve 
yükümlülüklere sahiptir (6331 sayılı Kanun madde 19); 

1) Herhangi bir sayı sınırına tabi olmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metinden yararlanma,

2) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki eylem ve hizmetlere ilişkin aktif 
katılım sonucu fikir verme ve görüş bildirme,

3) Ciddi bir tehlikenin ya da tehlike tehdidinin bulunması halinde ça-
lışmaktan kaçınma,

4) İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim alma, bilgilenme, bilgilen-
dirme, eğitimleri kendisinden beklenen en üst düzeydeki dikkat ve özen 
ile takip etme,

5) İş sağlığı ve güvenliği konusunda temsilci olma ya da temsil edilme,
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6) İş yerinde sürdürülen faaliyet ile ilgili olarak işverenin aldığı önlem-
lere ek olarak bizzat tedbir alma, faaliyet sürdürürken gereken dikkat 
ve özeni gösterme, kendisini ve çevresini riske atacak türde herhangi bir 
davranışta bulunmama, bulunan diğer çalışanları uyarma, 

7) Kendilerine sunulan faaliyete ilişkin araç ve gereçleri doğru kul-
lanma, kullanıma ilişkin eğitimleri takip etme, eksiklik halinde eğitim ta-
lep etme, araç ve gereçlerde bir sorun olduğu şüphesi dahi olsa yetkili 
kişileri bilgilendirme.

Iv. Değerlendirme ve Sonuç

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun münhasıran işveren so-
rumluluklarından ibaret olduğunu düşünmek doğru bir uygulama yolu 
olmayacaktır. Zira iş sözleşmesinin doğası gereği ikili ilişkinin karşılıklı 
yükümlülük ifası ile şekilleneceği açıktır. Ancak çalışanlara nazaran daha 
güçlü konumda olan işverenlerin daha etkin bir şekilde ve daha fazla so-
rumluluk alacakları tartışmasızdır.

Tüm bu düzenlemelerden hareketle öncelikli olarak iş sağlığı ve güven-
liği hizmetinin yalnızca bürokratik bir takım belgelerin hazırlanması ve iş 
yeri kayıtları arasında tutulmasından daha özellikli ve önemli bir amaca 
hizmet ettiği unutulmamalıdır. 

Zira sıklıkla belirtildiği gibi iş sağlığı ve güvenliği hakkı çalışma hak-
kının ayrılmaz bir parçası olup anılan sosyal hakkın doğrudan etkileşim 
içinde olduğu ‘Yaşam Hakkı’ her türlü korumanın sağlanmasının gerek-
tiği bir insan hakkıdır. İşbu illiyet gereği hem insan hakkının korunması 
konusundaki uluslararası sözleşmeler hem de çalışma hakkının doğası 
gereği barındırdığı iş sağlığı ve güvenliği hakkı sosyal devlet ilkesinin de 
bir gereğidir.

6331 sayılı Kanun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ilk ve tek özellik-
li yasal düzenleme olmasının yanı sıra uluslararası mevzuata uygunluğu 
dikkate alındığında faydalı bir düzenlemedir. Nitekim yasanın kademeli 
olarak yürürlük bulması dahi işverenlerin gerekli eğitim ve hazırlık sü-
reçleri ile işyeri ve çalışanlarını hazırlamaları konusunda da büyük bir 
avantaj sağlamıştır. 

Hali hazırda 01.07.2016 tarihi itibariyle artık yasa her işveren için yü-
rürlük bulmuş olup yükümlülükler herhangi bir işveren açısından farklı-
lık yaratmayacak şekilde uygulamadadır 23.

23 Yürürlük
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İşverenlerin doğrudan yaşam hakkını etkileyen bu konuda dünya stan-
dartlarının da dikkate alınması ve bu ilkelere atıflarla hazırlanan 6331 
sayılı Kanun düzenlemelerini eksiksiz yerine getirmeleri halinde yasanın 
amacına hizmet edeceği tartışmasızdır. 

 MADDE 38 - (1) Bu Kanunun;

 a) (Değişik : 6495 - 12.7.2013 / m.56) 6 ve 7 nci maddeleri;

 1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç 
kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 
için 1/7/2016 tarihinde,

 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 
tarihinde,

 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, Bir önceki hali 

 b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve 
geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

 c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlüğe girer.



İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) 
NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

Av. Başak ŞAHBAZ

GİRİŞ

Günümüzde çalışma hayatından kaynaklanan bir sosyal risk haline 
gelen işyerinde psikolojik taciz, son yılların en tartışılan hukuki kurumla-
rından biridir ve çalışmamızın da konusunu oluşturmaktadır. İş yerinde 
psikolojik taciz ya da dünyada benimsenen kullanımı ile mobbing çalış-
ma hayatının kendisi kadar eski ve sık rastlanılan bir olgudur. Psikolojik 
taciz (mobbing) olgusu ülkemizde son dönemde giderek daha fazla gün-
deme gelmekte ve bu nedene dayalı uyuşmazlık sayısı giderek artmakta-
dır. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle rekabetçi çalışma ortamlarının 
artması, işgücünün yerine makinelerin alması, işverenlerin işçilerden 
beklentilerinin çoğalması çalışanların kişiliklerinin tehdit altına girmesi 
sonucunu doğurmuştur. Çalışanlar üzerinde nasıl uygulandığı konusun-
da herhangi bir sınırı olmayan psikolojik taciz eylemlerinin etkileri en 
çok mağdur üzerinde oluşmakta ve sürecinin bitmesi durumunda dahi 
mobbingin etkileri uzunca bir süre daha devam etmektedir.

İşyerinde psikolojik taciz riski ortaya çıktığında insan onuru zedelen-
mektedir. Buna bağlı olarak ciddi sosyal, psikolojik ve ekonomik sorun-
lar meydana gelmektedir. Kişilik hakları ihlale uğrayan mağdurlar iş piya-
sasından uzaklaşmakta ve çeşitli boyutlarda bunalımlar yaşamaktadırlar. 
Özellikle son yıllarda, tüm dünyada işverenleri psikolojik taciz mağduru 
işçilerin açtığı davalarda ağır tazminatlara mahkûm edilmeye başlamıştır. 
Gün geçtikçe de hem işverenlere karşı işyerinde psikolojik taciz sebebiyle 
açılan tazminat davalarının sayısında hem de bu davalar sonucu mahkûm 
edilen tazminat miktarlarında artış gözlenmektedir.

Bu düzeyde önemli sonuçlar yaratan işyerinde psikolojik taciz olgu-
su değerlendirilirken çalışmamızın ilk bölümde işyerinde psikolojik taciz 
kavramı üzerinde durulup kavram açıklanacak ikinci bölümde ise Türk 
hukukunda işyerinde psikolojik taciz tüm yönleriyle ele alınıp yargı ka-
rarlarına ve uygulamadaki örneklerine yer verilecektir. Psikolojik tacize 
uğrayanların açabileceği tazminat davaları ve özellikle manevi tazminat 
konusu mevzuat ve yargı kararları kapsamında
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Birinci Bölüm

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) OLGUSUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

I. PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) KAvRAMI

Psikolojik taciz (mobbing) kavramını iş hayatıyla birleştiren Dr. Heinz-
Leymann’dır. Onun tanımına göre psikolojik taciz; bir veya birkaç kişi ta-
rafından bir diğer kişiye yönelik, sistematik bir biçimde, düşmanca ve ah-
lak dışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde ortaya çıkan bir çeşit psikolojik 
terördür1. Tınaz ise, işyerinde psikolojik tacizi kısaca; işyerinde duygusal 
taciz ya da bireyi iş yerinden ihraç etme amacıyla uygulanan psikolojik 
baskılar biçiminde tanımlamaktadır2. 

Ülkemizde konuyla ilgili Yüksek Mahkeme tarafından da onanan An-
kara 8. İş Mahkemesi kararında mobbing “iş yerinde duygusal taciz” teri-
mi ile ifade edildiği ve “iş yerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar 
veya astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her türlü kötü mu-
amele, tehdit, şiddet, aşağılama vb. davranışları” olarak tanımlandığı gö-
rülmektedir3. İşyerinde psikolojik taciz çağdaş hukukun son zamanlarda 
mahkeme kararlarında ve öğretide dile getirdiği bir hukuki kurumdur. 
Yargıtay tarafından psikolojik tacizin tanımı yapılırken Alman Federal İş 
Mahkemesi kararından alıntılama yapılmıştır. Buna göre psikolojik taciz, 
“işçilerin birbirine sistematik olarak düşmanlık beslemesi, kasten güçlük 
çıkarması, eziyet etmesi veya bu eylemlerin başta işveren olmak üzere 
amirleri tarafından gerçekleştirilmesi”dir4. 

Yargıtay bir başka kararında, “… iş yerinde mobbing belirli kişi yada 
kişilerin zarar verici söz, tutum ve davranışlarına maruz kalınmasıyla 
başlayan yıldırma, yıpratma, sindirme, bıktırma ve belli şekilde dav-
ranmaya mecbur bırakma sürecini anılan kişi veya kişilere sistemli 
bir şekilde psikolojik duygusal ve sosyal saldırı gerçekleştirilmektedir. 
Hedef alınan kişinin şeref, kişilik, karakter, inanç, değer, yetenek, tec-
rübe, düşünce, tercih, yaşam biçimi ve kültür gibi yönlerine topluca bir 
saldırı söz konusudur. … mobbingi; stres, tükenmişlik sendromu, işyeri 

1 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Psikolojik Taciz (Mobbing) İle Mücadele-
de İşletme Rehberi, Ankara, 2012, s.7.

2 Pınar Tınaz, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), İstanbul: Filiz Kitabevi, 2006, s.ix-x-
vii.

3 Ankara 8. İş Mahkemesi’nin 20.12.2006 tarih ve E.19, K.625 Sayılı Kararı, www.kazan-
ci.com (02 Mart 2016).

4 Yargıtay 9. HD., 01.04.2011, E.2009/8046, K.2011/9717, www.kazanci.com (01 Mart 
2016).



119MOBİNG Nedeniyle Manevi Tazminat • Av. B. ŞAHBAZ

kabalığı, iş tatminsizliği ya da doyumsuzluğu gibi olgulardan ayıran 
husus, belli kişinin belli bir amaca yönelik olarak hedef alınması yapı-
lan haksızlığın sürekli, sistematik ve sık oluşudur5” demiştir.

Görüleceği üzere işçi bir taraftan diğer işçiye diğer taraftan işverene 
karşı korunmaktadır. İşçinin anlattığı psikolojik taciz teşkil eden olayla-
rın tutarlılık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmekte-
dir. Kişilik hakları ve sağlığın ağır saldırıya uğraması mobbingin varlığı-
nın tartışmasız kabulünü doğurur. 

Psikolojik tacizin en çok rastlanan ve en açık örnekleri, kendini gös-
termeyi engelleme; sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak, sürekli eleş-
tiri, çalışan iş ortamında yokmuş gibi davranmak, iletişimin kesilmesi, 
fikirlerine itibar edilmemesi, asılsız söylenti, hoş olmayan imalar, nitelikli 
iş verilmemesi, anlamsız işler verilip sürekli yer değiştirilmesi, ağır işler 
verilmesi ve fiziksel şiddet tehdididir6.

II. PSİKOLOJİK TACİZİN UNSURLARI

İş yerinde psikolojik tacize ilişkin mevcut tanımlar ve sürece ilişkin ge-
nel tablo psikolojik tacizin unsurları ile ilgili bazı çıkarımlarda bulunmayı 
mümkün kılar. Bu unsurları şöyle sıralamak mümkündür. Öncelikle iş 
yerinde psikolojik tacizin varlığından söz edebilmek için bu nitelikteki 
davranışların bir iş yerinde gerçekleşmesi gerekir. İkinci olarak, iş yerin-
de psikolojik tacizin kimin tarafından ve kaç kişiyle gerçekleştirildiğinin 
bir önemi bulunmamaktadır. Mobbing türü davranışlar yaygın olarak, iş-
veren ya da yönetici/üst konumunda yer alanlarca astlara/işçilere yönelik 
olarak gerçekleştirilmekte ise de, eşit koşullar içinde bulunan çalışanlar 
arasında ve hatta istisnai olarak astlar/işçiler tarafından üstlere/yönetici-
lere karşı da yöneltilebilmektedir. 

Üçüncü olarak, iş yerinde psikolojik tacizin mağduru ancak iş yeri ça-
lışanı olabilecektir. Bir diğer unsur iş yerinde psikolojik taciz davranışla-
rının ısrarlı ve sistematik bir şekilde sürdürülmesi gerekliliğidir. Dolayı-
sıyla işyerinde psikolojik taciz sadece fail veya failler ile mağdur arasında 
gelişen bir defada meydana gelip biten bir şiddet türü olmayıp, birbirini 
tekrar eden ve birbiri ardına bir takım evreler içinde geçen bir dizi davra-
nışın varlığını gerekli kılmaktadır. İşyerinde psikolojik tacizin bu özelliği 
onun çalışma yaşamında sıkça karşılaşılan ve sıradan münferit çatışma 

5 Yargıtay 22. HD 2013/11788 E. 2014/14008 K. 22.05.2014 T.,www.kazanci.com (03 
Mart 2016).

6 Yargıtay HGK., 2012/9-1925 E., 2013/1407K Sayılı İlam, www.kazanci.com (01 Mart 
2016).
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hallerinden ayırt edilmesini sağlar. İş yerinde psikolojik tacize ilişkin bir 
diğer unsur olan amaç, genel bir ifadeyle sistemli ve belirli bir süre uygu-
lanan duygusal saldırılar ile mağduru sindirmek, mutlak itaate zorlamak, 
yıldırmak ve bezdirmektir. Mobbing davranışlarının asıl hedefi mağdurun 
onur ve saygınlığı olup, süreç sonunda kişinin özgüveni zedelenmekte, 
kendine saygısı yok olmakta, kişi dışlanarak yalnızlaşmakta, verimliliği 
ile performansı düşmekte ve ruh sağlığı bozulmaktadır7.

Psikolojik tacizin sebepleri farklılık göstermekle birlikte amacı hemen 
her zaman işçinin iş yerinden ayrılmasını sağlamaktır. Eylemlerin psi-
kolojik taciz olarak kabulü için bir işçi hedef alınarak gerçekleştirilmesi, 
dahası söz konusu eylemlerin belli bir süreye yayılması ve sistematik bir 
karakter göstermesi gerekir. 

Türk hukukundaki davalara konu olan mobbing vakalarına bakıldı-
ğında mobbingin,

• Amir konumundaki kişinin mağduru nedensiz yere işini yapmamakla 
suçlaması,

• Mağdurun yetersiz olarak değerlendirilip aşağılanması,

• En basit olaylarda dahi yazılı savunma istenerek taciz edilmesi,

• İşverenin kişisel nedenlerle birlikte çalışmak istemediği işçiyi psikolo-
jik olarak yıpratıp onu işten ayrılmaya zorlaması gibi davranış biçim-
lerinde kendini gösterdiği söylemek mümkündür8

İkinci Bölüm

HUKUKİ DÜZENLEMELER AÇISINDAN PSİKOLOJİK TACİZ

I. ULUSAL MEvZUAT vE YARGI KARARLARI

Genel olarak hukukumuzda işverenin psikolojik taciz yoluyla işçinin 
kişilik haklarının ihlalinden kaynaklanan hukuki bir sorumluluğu mev-
cuttur. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle bir-
likte hizmet sözleşmeleri bakımından kanunda açıkça işverenin işçinin 
kişilik haklarını koruması yükümlülüğü düzenlenmiştir. Mülga kanun 
döneminde bu konuda açık bir düzenleme bulunmadığı için işverenin bu 
yükümlülüğünün kapsamı ve sınırları konusunda bir takım tereddütler 

7 Gül Büyükkılıç, “İş Hukuku Çerçevesinde İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Olgusu-
nun Değerlendirilmesi”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt.9, Nu.33 (2012), s. 
79-82.

8 Mustafa Ruhan Erdem ve Benay Parlak, “Ceza Hukuku Boyutuyla Mobbing”, Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, Nu.88 (2010), s.267.
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yaşanmaktaydı. Mülga Borçlar Kanunu’nun 332. Maddesinin karşılığı 
olan Türk Borçlar Kanunu md.417; lafzı, barındırdığı fıkra sayısı, hükme 
bağladığı hususlar ve içerdiği kavramlar bakımından yeni ve farklı bir 
norm olarak Türk pozitif hukukuna girmiş bulunmaktadır. Bu açık dü-
zenleme ile birlikte konu hem hukuki bir zemine kavuşmuş oldu hem de 
psikolojik taciz ilk kez yasal bir zemine kavuştu. Kişilik ve kişilik hakları 
sadece iş hukuku boyutuyla değil anayasal düzeyde uluslararası alanda 
ve Türk Medeni Kanunu’nda yer alan genel hükümlerle korunma altına 
alındığı gibi Ceza Hukuku’nda da kişilik haklarının ihlal edilmesinin suç 
teşkil ettiği haller ve bunların yaptırımları ayrıntılı olarak düzenlemiştir9. 

Psikolojik tacizle ilgili Türk Borçlar Kanunu’ndaki bahsi geçen açıkça 
düzenlemeye rağmen 4857 sayılı İş Kanunu’nda bu konuda açık bir hü-
küm bulunmamaktadır. Ancak İş Kanunu’nun “ahlak ve iyi niyet kural-
larına uymayan haller” başlığı altında düzenlediği fesih nedenleri sınırlı 
sayıda olmadığından psikolojik taciz de öğreti ve yargı kararlarıyla bu tür 
davranışlardan sayılarak işçi bakımından hizmet sözleşmesinin haklı ne-
denlerle derhal (bildirimsiz) fesih sebepleri arasında kabul edilmektedir. 

A. ANAYASA AÇISINDAN DURUM 

Anayasamızda psikolojik tacizi doğrudan içeren bir hüküm bulunma-
maktadır. Ancak psikolojik taciz kişilik hakları temelinde değerlendirildi-
ğinde Anayasanın bu haklara ilişkin düzenlemeleri;

• Herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel 
hak ve özgürlükler (Madde 12),

• Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hak-
kı (Madde 17),

• Kanun önünde eşitlik (Madde 10) olarak sayılabilir.

Ayrıca Anayasamızın 17. Maddesinde kimseye işkence ve eziyet yapı-
lamayacağı, 18. Maddesinde hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı ve an-
garyanın yasak olduğu hususları öngörülmektedir10. 

B. İŞ KANUNU AÇISINDAN DURUM

4857 Sayılı İş Kanunu’nda hukuki anlamda psikolojik taciz kavramına 
yer veren doğrudan bir madde bulunmamaktadır. Ancak iş mevzuatında 

9 Işıl Karatuna ve Pınar Tınaz, İşyerinde Psikolojik Taciz,Ankara, 2010, s.104-109.
10 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Psikolojik Taciz (Mobbing) İle Mücadele-

de İşletme Rehberi, Ankara, 2012, s.15.
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psikolojik taciz kavramı yer almasa da dolaylı olarak bu kapsamda değer-
lendirilecek bir takım hükümler bulunmaktadır. Psikolojik taciz süreci 
hukuka aykırıdır ve bu hukuka aykırılığın İş Kanunu’ndaki dayanakları 
da;

• Eşit davranma ilkesi (Madde 5),

• Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi (Madde 22),

• İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı (Madde 24),

• İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı (Madde 25)

• İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverenlerin ve işçilerin yükümlülük-
leridir (Madde 77).

1. İşverenin Gözetme Borcu Açısından İşyerinde Psikolojik Taciz

Psikolojik taciz, işverenin işçiyi koruma borcu, eşit davranma borcu ve 
iş ilişkisinde geçerli olan ayrımcılık yasaklarıyla sıkı bir bağlantı içinde-
dir. İşverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için her türlü 
tedbiri almakla yükümlüdürler. İşverenin işçiye psikolojik taciz uygula-
ması veya başka bir işçinin psikolojik taciz uygulamasına göz yumması 
işverenin işçiyi gözetme borcuna aykırılık teşkil eder ve işçi bu durumlar-
da sözleşmeye aykırılık nedeniyle maddi ve manevi tazminat hükümlerine 
başvurabilir11. 

2. İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı Açısından 
İşyerinde Psikolojik Taciz

İş Kanunu’nun “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” kenar baş-
lıklı 24. Maddesinin ikinci bendinde “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uy-
mayan haller ve benzerleri” başlığı altında “İşveren işçinin veya ailesi 
üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söy-
ler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa…Sü-
resi belirli olsun veya olmasın işçi, bu hallerde iş sözleşmesini sürenin 
bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir” de-
nilmiştir.

Yargıtay’ın bir kararında “… somut olayda iddia edilen haksız, kaba, 
kırıcı davranışların diğer çalışanlara da yapıldığı, genel anlamda işyeri 

11 Yargıtay’ın bu konudaki kararları için bakınız: Yargıtay 9. HD 2004/19146 E. 
2004/25836 K. 22.11.2004 T., Yargıtay 9. HD 1997/3676 E. 1997/8205 K. 05.05.1997 
T.,Yargıtay 9. HD 2005/424 E. 2005/3763 K. 10.02.2005 T., Yargıtay 9. HD 2007/30313 
E. 2008/7026 K. 31.03.2008 T., www.kazanci.com (01 Mart 2016).
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kabalığının olduğu ve çalışanların kişilik ve onurlarının rencide edildiği 
anlaşılmaktadır. Davaya konu olayda, unsurları itibarıyla mobbingin 
oluşmadığını söylemek mümkün ise de, işverenin, iş sağlığı ve güvenli-
ğini sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiği, öte yandan kişilik haklarına 
yönelik saldırıyı önlemediği ve buna sebebiyet verdiği için işçiyi koru-
ma ve gözetme borcuna aykırı davrandığı, bu durumun da işçiye iş söz-
leşmesini haklı sebeple feshetme imkânı verdiği kabul edilmelidir12”.

3. İşverenin Eşit Davranma Borcu Açısından İşyerinde Psikolo-
jik Taciz ve Ayrımcılık Tazminatı

İş Hukuku’nun en temel ilkelerinden olan ve İş Kanunu’nda ayrıntılı 
bir biçimde düzenlenen eşit davranma ilkesi gereği işveren, iş yerinde ça-
lışan işçilere makul ve haklı bir neden bulunmadıkça farklı davranamaz. 
Eşit davranma yükümlülüğü işverenin keyfi ayrımlarını engeller ve işçiler 
arasında ancak haklı ve makul ölçülere göre ayırıma gidilebileceğini öngö-
rür. İşverenin eşit davranma yükümlülüğüne uymaması ve keyfi ayrımla-
ra gitmesi diğer müeyyidelerle birlikte işçiye iş sözleşmesini haklı nedene 
dayanarak derhal fesih imkânı verir. 

İşyerinde psikolojik taciz, İş Kanunu madde 5’te açıkça düzenlenen ve 
yaptırıma bağlanan eşit davranma ilkesinin de ihlali anlamına gelmekte-
dir. İşçiye yönelik psikolojik taciz; işçinin dili, ırkı, cinsiyeti, siyasal dü-
şüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi vb. sebeplerden dolayı yapılıyorsa 
bu halde İş Kanunu madde 5’te düzenlenen dört aylık ücreti tutarındaki 
tazminatı ve bu ayrımcılıkta dolayı yoksun bırakıldığı haklarını da talep 
edebilir. Ayrımcılığı ispat yükü işçiye aittir. Ancak işçi bir ihlalin varlığı 
ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda bu 
takdirde işveren ayrımcılığın mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü 
olur13.

C. TÜRK BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN DURUM

Mevzuatımıza ilk kez Türk Borçlar Kanunu ile giren psikolojik taciz 
ifadesi işçinin kişiliğinin korunması başlığı altında düzenlenmiştir. Bu 
hükümle işçinin iş yerindeki psikolojik tacizlere karşı hukuki güvence 
altına alınması konusunda önemli bir adım atılmıştır. 

TBK md. 417’ye göre “işveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini ko-
rumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir 

12 Yargıtay 22. HD 2013/11788 E. 2014/14008 K. 22.05.2014 T.,www.kazanci.com (03 
Mart 2016).

13 Fuat Bayram, “Türk İş Hukuku Açısından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)”, İş 
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt.4, Nu.14 (2007), s. 565.
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düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğra-
mamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar gör-
memeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli 
her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; iş-
çiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uy-
makla yükümlüdür. 

İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykı-
rı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenme-
si veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye 
aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.”

TBK md. 58’e göre “kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, 
uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir mik-
tar para ödenmesini isteyebilir. 

Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi ka-
rarlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan 
bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.”

Türk Borçlar Kanunu’nun bu iki hükmü birlikte değerlendirildiğin-
de, psikolojik tacize uğrayan işçi, işveren karşısında kişilik haklarının 
ihlal edildiği gerekçesiyle ve sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk 
hükümlerine göre işverenden manevi tazminat isteme hakkına sahiptir.

1. Tazminat Davası Açabilme Şartları

İşyerinde uğradığı psikolojik taciz nedeniyle kişilik hakkı ihlal edilen 
işçinin maddi veya manevi tazminat davası açabilmesi için gerekli şartlar; 
kişilik hakkına bir tecavüzün bulunması, bu tecavüzün hukuka aykırı ol-
ması, maddi veya manevi bir zararın meydana gelmesi, zararla tecavüz 
arasında uygun illiyet bağının bulunması ve failin kusurlu olması veya bir 
kusursuz sorumluluk halinin bulunmasıdır14.

Psikolojik taciz veya psikolojik tacize gösterdiği tepki nedeniyle, onur 
kırıcı veya arkadaşları arasındaki saygınlığını zedeleyici davranışlara ma-
ruz kalması veya iş sözleşmesinin haksız ya da kötü niyetli feshedilmesin-
den başka, feshin işyerinde herkesin önünde işçinin onurunu kırıcı, iti-
barını zedeleyici tarzda yapılması ya da işçiye haksız birtakım isnatlarda 

14 Fatma Burcu Savaş, İşyerinde Manevi Taciz, 1. Basım, İstanbul: Beta Yayınları, 2007, 
s.107-108



125MOBİNG Nedeniyle Manevi Tazminat • Av. B. ŞAHBAZ

bulunulması durumlarında işçinin manevi bir zararı oluşmaktadır. Mağ-
dur işçi, uğradığı manevi tacizin kişilik hakkı değerlerinin ihlali halinde 
TBK md. 58 uyarınca manevi tazminat davası açacaktır. 

Ancak Yüksek Mahkeme’nin de ifade ettiği gibi, salt hizmet akdinin 
haksız feshi nedeniyle manevi tazminat istenemez. BK. madde 49’daki 
(TBK madde 58) manevi tazminatı gerektiren koşulların varlığı da aran-
malıdır15.

2. Tazminat Davası Açabilecek Olanlar

Manevi tazminat davası açma hakkı kural olarak işyerinde uğradığı 
psikolojik taciz nedeniyle manevi zararı gören işçiye aittir. Ancak kanun-
da belirtildiği üzere manevi tazminat istemi hakkının karşı tarafça kabul 
edildiğinde devredilmesi ve miras bırakan tarafından ileri sürülmüş ol-
duğunda mirasçılara geçmesi mümkündür. Davalı tarafında ise, kişilik 
hakkına saldırıda bulunan yer almalıdır.

3. Açılan Davalarda İspat Yükü

Türk Hukukunda işyerinde psikolojik tacize ilişkin özel bir düzenle-
menin bulunmaması ispat hususunda da genel hükümlere başvurulması-
nı gerekli kılmaktadır. Zarara uğrayanın uğradığı zararı ispat etmesi gere-
ğinden dolayı da psikolojik taciz nedeniyle açılacak tazminat davalarında 
ispat yükünün mağdur işçi de olduğunu söylemek mümkündür. Yargıtay 
psikolojik tacizin ispatı noktasında doktrindeki görüşlerden de faydala-
narak ispat kurallarının zorlanan sınırlarının usul hukukunda yeni ara-
yışlara yol açtığından hareketle “emareyi” delil saymaktadır. Buna göre 
olayların tipik akışı, tecrübe kuralları göz önüne alındığında varılacak so-
nuç ile ispat gerçekleşir. Başka bir anlatımla bu ilk görünüş ispatıdır16. 
Yargıtay bir kararında, davacı tanığı ve olayların tipik akışından iş yerinde 
psikolojik tacizin söz konusu olduğuna hükmetmiştir. Bahsedilen karara 
göre, “somut olayda davacı dövülmüş, rapor sonrası işe geldiğinde hu-
zursuz edilmiştir. Davacının dövülmesinden sonra iş yerinde huzursuz 
edildiğini, davacı tanığı ve olayların tipik akışı göstermektedir. İşçi psi-
kolojik taciz sonucunda istifa etmiştir. Bu konuda yeterli emare bulun-
maktadır17”.

15 Yargıtay 9. HD 09.02.1995 E. 1994/16116 K. 1995/3295, www.kazanci.com (02 Mart 
2016).

16 Saim Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1997, s.622.
17 Yargıtay 9. HD 14.3.2008 E. 2008/3122 K. 2008/4922, www.kazanci.com (01 Mart 

2016).
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Ancak işyerinde psikolojik taciz çoğunlukla kapalı kapılar ardında 
gerçekleştiğinden ispat edilmesi genellikle çok zor ve hatta imkânsızdır. 
Yaşanılan olaylara tanık olanlar bulunsa bile işsizliğin had safhada oldu-
ğu, iş güvencesinin bulunmadığı bir ortamda işverenin misillemesinden 
korkulduğundan tanıklık yapacak ve gerçekleri anlatacak kişilerin bulun-
ması da oldukça zor olacaktır. Bu nedenlerden ötürü doktrinde failin aynı 
işyerinde başka kişilere yönelik benzer davranışlara, yaşanılanlar sonra-
sı mağdurda meydana gelen tutum ve davranışlarındaki değişiklikler ve 
bunlar arasındaki kronolojik ilişkinin kanıtlanması gibi hususların ka-
rine olarak kabul edilmesi ve böylelikle ispat yükünün kolaylaştırılması 
gerektiği savunulmaktadır.

4. Tazminat Miktarının Tayini

Manevi tazminat miktarı tayin edilirken tarafların sıfatı, işgal ettikleri 
makam ve diğer sosyal ve ekonomik durumlar ile mağdurun ortak ku-
suru varsa bunun derecesi dikkate alınacak ve madde hükmü uyarınca 
hâkim, tazminatın ödenmesi yerine diğer bir tazminat yöntemi olan bir 
kınama kararı ya da basın yoluyla ilana karar verebilecektir. Bu hususta 
doktrinde eleştiriler vardır. Kişiler arasında sıfat ve mevkileri ile sosyal 
ve ekonomik durumlarına göre ayrım yaptığı gerekçesi ile aynı psikolojik 
taciz davranışlarına maruz kalan kişilerden sosyal ve ekonomik durumu 
diğerine göre daha yüksek olana daha fazla manevi tazminat ödenmesine 
karar verilebilecektir.

İşyerinde uygulanacak psikolojik taciz nedeniyle tazmini talep edilecek 
maddi zararın maruz kalınan olayların özelliklerine göre farklılık gös-
termesi mümkündür. Bunlar, işçinin beden ve ruh bütünlüğü nedeniyle 
yaptığı tedavi harcamaları, çalışma gücünün yitirilmesi, iktisadi geleceğin 
sarsılmasına ilişkin zararlar, psikolojik tacize gösterdiği tepki nedeniyle 
uğradığı zararlar biçiminde olabilir18.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2012/9-1925 Esas, 2013/1407 
Karar ve 25.9.2013 tarihli kararında,

“Dava, belirsiz süreli hizmet sözleşmesiyle çalışan avukatın işve-
ren tarafından psikolojik tacize uğradığından bahisle maddi ve manevi 
tazminat talebine ilişkindir. …Önceleri özel bir düzenleme olmamasına 
rağmen çalışanların maruz kaldıkları psikolojik taciz, hizmet sözleş-
mesinin taraflara yükledikleri borçlar ve ödevler kapsamında değerlen-
dirilmiştir. Buna göre psikolojik taciz eylemi işverenin işçiyi koruma ve 

18 Savaş, s.104-109.
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eşit davranma borçlarına aykırılık oluşturmaktadır. Davacı avukat 56 
yaşında evli bir kadın 14 yıl aralıksız olarak davalı bankanın İstanbul 
iş yerinde çalışmaktadır. Daha sonra davalı banka tarafından Adana 
iline atamasının yapılarak, akabinde üç değişiklik ile kısa sürelerde 
dokuz ay boyunca ve otuz kez yer değiştirmek suretiyle görevlendi-
rildiği anlaşılmaktadır. … Davacı avukatın maruz kaldığı bu durum 
psikolojik taciz mahiyetinde olup bu yolla davacı avukatın istifa ya 
da emekliliği tercih etmesi sağlanarak iş yerinden ayrılması amaçlan-
maktadır. Davacı işçi davalı işverenden maruz kaldığı psikolojik taciz 
nedeniyle hizmet sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği gibi işe 
devam etmek suretiyle diğer yasal haklarını kullanma konusunda se-
çimlik hakka sahiptir.”

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.2007/9154 K.2008/13307 
T.30.5.2008 İlam;

“Dava, disiplin cezalarının kaldırılması ve işyerinde mobbing ne-
deniyle istenen manevi tazminat talebine ilişkindir. İşveren kişisel ne-
denlerle davacı işçinin yanında çalışmasını istememekte olup kendisin-
den 1 yıl içinde beş kere yazılı savunma talep etmiştir. İşveren işçisini 
gözetme yükümlülüğüne uymayarak davacıyı iş arkadaşları önünde 
sürekli olarak küçük düşürmüş, bağırmış ve işleri beceremediğini ifa-
de etmiştir. Davacı mesai sonrası ağlama krizleri geçirmiş, psikolojik 
tedavi görmüştür. Mobbing kavramı işyerinde bireylere üstleri, eşit 
düzeyde çalışanlar yada asları tarafından sistematik biçimde uygula-
nan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama vb. davranışları 
içermektedir. Açıklanan olaylar ışığında davacının davasının kabulü 
gerekir.”

Ankara 8. İş Mahkemesi 2006/19 Esas, 2006/625 Karar ve 20.12.2006 
tarihli karar Türk hukuk yargısında iş yerinde psikolojik taciz konusun-
da verilen ilk karardır. Bu karar, iş yerinde psikolojik tacizin kişilik hak-
larına saldırı niteliğini taşıdığının ortaya konması; iş yerinde psikolojik 
tacizin tanımlanması ve olayda bu tanıdaki koşulların gerçekleştiği so-
nucuna ulaşılması sebebiyle önemlidir. Buna göre iş yerinde psikolojik 
taciz “işyerinde çalışanlara üstleri, eşit düzeyde çalışanlar ya da astları 
tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, 
şiddet, aşağılama” olarak tanımlanmıştır. Davalının temyiz talebi üzerine 
Yargıtay 9. HD. 30.05.2008 tarihinde hükmü onaylamıştır.

“Davacı vekili davalı aleyhine dava açarak, Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Jeoloji mühendisliğinden mezun olup 1999 yılında jeoloji mü-
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hendisleri odasında çalışmaya başlayan davacının sendikalı olarak 
çalışıp işyerinde çalıştığı 7 yıl boyunca görevini başarı ile yerine getir-
diğini, 2004 mart ayında oda yönetiminin değişmesiyle yeni yönetimde 
genel sekreter olarak görev yapan ve davacının amiri durumundaki 
B.M.D. ile davacı arasında sebepsiz bir gerginlik yaşanmaya başladı-
ğını, gerek sözlü uygulama gerekse yazılı işlemlerle davacı üzerinde 
manevi baskı uygulayıp kişilik haklarına saldırdığını davacıya adeta 
duygusal tacizde bulunduğunu, davacıdan 1,5 yıl boyunca 5 defa yazılı 
savunma isteyip alınan savunmaların ikisi sonucunda genel sekreter 
M.D.’nin de üyesi olduğu disiplin kurulu tarafından 02.03.2005 tari-
hinde uyarı, 23.11.2005 tarihinde de haksız olarak kınama cezası ve-
rildiğini, yazılı savunmaları ve ibraz ettikleri delillerde incelendiğinde 
verilen cezaların haksız olduğunu ayrıca TİS’nin disiplin kurulu uygu-
lamalarına ilişkin ekinde de 1 yıl içinde aynı disiplin suçundan üç kez 
kınama cezası almış olmanın işten çıkarma nedeni olarak sayılması 
nedeniyle davacının haksız verilen cezalar nedeniyle işten çıkarılma 
ihtimalinin mevcut olduğunu verilen cezaların haksız olduğunu belirt-
miştir.

Yaşanan olaylar, haksız alınan savunmalar neticesinde verilen hak-
sız disiplin cezaları ile davacının manevi olarak yıpranıp psikolojik 
sağlığının bozulduğunu, psikolojik rahatsızlığından dolayı 5 gün rapor 
alıp ilaç tedavisi uygulandığını, işverenin işçiyi gözetme yükümlülüğü 
işverenin işçinin kişiliğine saygı gösterme ve işçinin kişiliğini koruma 
borcunu da içerdiği halde davacının nedensiz yere işini yapmamak-
la suçlanması, yetersiz olarak değerlendirilip aşağılanması, en basit 
olaylarda dahi yazılı savunma istenerek taciz edilmesi işveren tara-
fından şahsi nedenlerle birlikte çalışmak istemediği işçiye psikolojik 
olarak yıpratıp onu işten ayrılmaya zorlaması iş hayatında yaygın uy-
gulanan bir taktik olduğundan duygusal taciz (mobbing) nedeniyle de 
davacının manevi yıpranma için fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak 
şartıyla 5.000 YTL manevi tazminatın da yasal faizi ile birlikte davalı-
dan tahsilini talep etmiştir. 

Dava, disiplin cezalarının kaldırılması ve işyerinde duygusal taciz 
nedeniyle istenen manevi tazminat talebine ilişkindir.

Davacı kendisi ile ilgili problem çıkmasını önlemek adına bir alt 
görevde çalışmayı kabul ederek görevini yerine getirirken, tanık be-
yanlarından da anlaşılacağı üzere işyerinde amirlerin uzaktan, yük-
sek sesle bağırarak, iş yapmasını söylemelerine, telefonla konuşurken, 
konuşmasına aldırılmadan emir ve görev vermelerine, yüksek sesle 
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bağırarak “sen bu işi beceremiyorsun” gibi sözlü saldırılara, hakaret-
lere maruz kalmıştır. Kişilik hakları çiğnenmiş, çalışma arkadaşları 
arasında küçük düşürülmüştür. Bu davranışlar mahkememizce işçiyi 
yıldırmaya, psikolojik baskı uygulayıp genellikle de işten ayrılmasını 
sağlamaya yönelik davranışlar olarak değerlendirilmiştir. Yine tanık 
beyanıyla doğrulanan, davacının mesai sonrasında ağlama krizine gir-
mesi, psikolojik tedavi görmesi, rapor alması da bu kanaati kuvvetlen-
dirmektedir. Mobbing kavramı, işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde 
çalışanlar ya da astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her 
türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama vb. davranışları içer-
mektedir. Toplanan delillerden davacıya üstleri tarafından kötü mua-
mele yapılıp aşağılanarak psikolojik taciz uygulandığı, verilen haksız 
disiplin cezası sonucu TİS’de yapılan düzenlemeye göre de iş akdinin 
feshi sonucuna kadar varıldığı dolayısıyla geçimini emeğiyle çalışarak 
kazanan davacı işçinin maddi ve manevi kayba uğratıldığı kanaatine 
varılmıştır. Davacının üzüntüsünü bir ölçüde hafifletebilmek amacı ile 
davacı lehine 1000,00 YTL manevi tazminata hükmedilerek aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.”

Yüksek Mahkeme bir içtihadında ise, işçinin manevi tazminat talebini 
değerlendirirken işverenin davranışlarının mobbing kapsamında olmadı-
ğından bahisle mobbing değerlendirmesi ile sonuca giden yerel mahkeme 
hükmünü hatalı tesis ederek bozmuştur. 

Yargıtay 9 HD E. 2012/2473 K. 2014/2959 T.4.2.2014 İlamı;

“Dava, iş sözleşmesinin haksız sona erdirilmesi sebebiyle işçilik ala-
caklarına ilişkindir. Davacı avukatın iş sözleşmesine tabi çalıştığı, işye-
rinde maruz kaldığı ve işyeri yetkililerinin bilgisi dâhilinde gerçekleşen 
olay sebebiyle kişilik haklarının zedelendiği ve manevi zarara uğradığı 
sabittir. Bu itibarla davalı şirket aleyhine manevi tazminata hükme-
dilmesi yerindedir. Ancak mahkeme kararında davacı işçinin mobbing 
(psikolojik taciz) eylemine de maruz kaldığı belirtilmişse de, işçi üze-
rinde sürekli bir baskı kurulmuş değildir. Olay işçinin işyerinden çıkı-
şına izin verilmemesi ve çantasının aranmak istenmesi ve bu arada 
güvenlik görevlisinin fiili saldırısından ibarettir. İşyerinde kısa bir süre 
çalışmış olan işçiyi feshe zorlama yapılmış değildir ve zaman içinde 
sistematik bir hal alan psikolojik baskı ve bezdirme şeklinde gerçekleş-
memiştir. Bu itibarla manevi tazminat takdirinde mobbing (psikolojik 
taciz) değerlendirmesiyle sonuca gidilmesi yerinde değildir.”
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D. TÜRK MEDENİ KANUNU AÇISINDAN DURUM

Psikolojik taciz, Türk Medeni Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiş ol-
makla birlikte dürüstlük ilkesi ve kişilik haklarını koruyucu hükümler 
kapsamında değerlendirilmektedir. Kanunun “Dürüst Davranma” başlığı 
altında düzenlenen 2/1. Maddesine göre herkes, haklarını kullanırken ve 
borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. “İyi 
niyet” başlığını taşıyan 3. Maddesine göre ise kanunun iyi niyete huku-
ki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi niyet varlığıdır. Bu amir 
hükümler gereği işçiler ve işverenler işyerindeki iş ilişkilerinin ifası sıra-
sında birbirlerine dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun şekilde davran-
mak zorundadırlar19.

MK madde 25 uyarınca işyerinde psikolojik tacize uğrayan işçinin/
mevcut şartlar dâhilinde açabileceği davalar, “koruyucu davalar” veya “ki-
şilik hakkını koruyan özel davalar” olarak nitelendirilen kişilik hakkına 
yönelik saldırı tehlikesini önleme davası, sürmekte olan saldırıya son ver-
me davası, sona ermiş bir saldırının hukuka aykırılığının tespiti davası 
ile maddi veya manevi tazminat davalarıdır. Mobbing nedeniyle kişilik 
hakları ihlal edilen kişi maddi ve manevi tazminat yollarına başvurmada 
mobbing eylemi ile meydana gelen maddi ve/veya manevi zarar arasında 
illiyet (nedensellik) bağı bulunması gerekmektedir. 

Yargıtay 7. HD. 20.01.2015 T., 2014/14808 E. Ve 2015/131 K. 
Sayılı ilam;

“… kişisel haklar, kişinin kendi hür ve bağımsız varlığının bütünlü-
ğünü sağlar. Hayat, beden ve ruh tamlığı, vicdan, düşünce ve ekono-
mik çalışma özgürlüğü, servet, haysiyet ve itibar, ün, ad, sır ve resim 
hep kişisel varlıklardır. Şeref ve haysiyet, dâhil olduğu toplumun ge-
rekli saydığı ahlaki niteliklere sahip olduğu yada böyle kabul edildiği 
için, kişiye verildiği değeri ifade eder. Kişinin onuru, şerefi ve saygınlığı 
onun toplum içindeki tüm manevi değerlerden oluşur. Bunlar kişinin 
ahlaki değerleridir. Herkesin içinde yaşadığı toplumda ilişkiler kur-
duğu çevrelerde kişisel bir onuru ve şerefi ve saygınlığı vardır. Kişiyi 
küçük düşürmek, yanlış tanıtmak, gülünç ya da zor duruma sokmak, 
kişiye düşmanca bir ortam hazırlamak amacıyla yapılan davranışlar 
manevi değeri nasıl zedelerse, bir olayın aktarılması yada olay veya 
kişinin eleştirilmesi de çok kez şeref ve saygınlığa, onuru müdahale 
niteliğinde olabilir. Ancak bu müdahalenin haksız olması diğer bir de-
yimle hukuka aykırı bulunması gerekir.”

19 Gülnur Erdoğan, “Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz)”, Türkiye Barolar Birliği Dergi-
si, Nu.83 (2009), s. 334-335.
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E. TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN DURUM

Türk Ceza Kanunu’nun amaçları arasında yer alan “kişi hak ve öz-
gürlüklerinin korunması” kapsamında, psikolojik tacize konu eylemlerin 
işleniş biçimleri ve sonuçlarına göre her biri ayrı ayrı değerlendirilmek 
üzere 96. Maddesindeki eziyet, 117. Maddesindeki iş ve çalışma hürriye-
tinin ihlali, 125. Maddesindeki hakaret, 134. Maddesindeki özel hayatın 
gizliliğini ihlali TCK’da suç olarak sayılan fiiller arasında yer almaktadır20.

SONUÇ

İşyerinde psikolojik taciz veya dünya literatüründe bilinen adıyla mob-
bing, işyerinde bireylere, üstleri, eşit düzeyde çalışanları veya astları tara-
fından yıldırmak, bezdirmek gibi amaçlarla sistemli ve bilinçli bir şekilde 
belirli bir süre uygulanan her tür kötü muamele, aşağılama, tehdit gibi 
davranışları ifade eder. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yıl-
larda işyerinde psikolojik taciz konusu popüler hale gelmiş konu Türk 
hukuk doktrininde de tartışılmaya ve yargı kararlarına da konu olmaya 
başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda hukuk çevrelerinde oluşmaya 
başlayan mobbing bilincinin önemli bir yansıması Türk Borçlar Kanu-
nu’nda kendini göstermiş ve TBK md.417 hükmü psikolojik taciz kav-
ramını tanıyan ilk yasal düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk 
Hukukunda işyerinde psikolojik tacize karşı işçinin kişiliğinin korunması 
içtihat hukuku ile gelişmiş ancak TBK md.417 ile farklı bir boyut kazan-
mıştır.

Ülkemizde iş yerinde psikolojik kavramını tanımlayan yasal bir dü-
zenlemenin mevcut olmayışı pozitif hukukumuzdaki mevcut düzenleme-
ler içinde mobbing türü davranışlar ile paralellik kurulabilen hükümle-
re başvurulmasını gerekli kılmaktadır. Bunların önemli bir kısmı Türk 
Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve İş Kanunu’nda yer almaktadır. 
Bu kanunların yanı sıra mobbing mağduru anayasa ve Türk Ceza Kanunu 
çerçevesinde de hukuki koruma talep edebilecektir.

Psikolojik tacize uğrayan işçinin bu sebeple uğradığı maddi ve manevi 
zararın tazminini işverenden talep edebilmesi mevzuatımız kapsamında 
kendisine tanınan haklardandır. İşverenin borca aykırılık gerekçesinde 
dayandırılarak mağdur işçinin uğradığı zararı tazmin etmesi gerektiği ge-
rek doktrinde gerekse yargı kararlarında belirtilmiştir.

20 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Psikolojik Taciz (Mobbing) İle Mücadele-
de İşletme Rehberi, Ankara, 2012, s.18.
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TİCARİ İŞLETMELERİN DEVRİ VE İŞ 
İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

Adem KARA1

A. Genel Olarak Satış Sözleşmesi

Satış sözleşmesi, alıcının borçlandığı bir satış bedeli karşılığında satı-
cının satılan malı alıcıya zilyetliğini devretme ve mülkiyeti geçirme borcu 
ile borçlandığı karşılıklı borç doğuran sözleşmelerdir.2 Bu sözleşmeler 
devri mümkün her türlü eşya için uygulanabilir olan borçlandırıcı sözleş-
melerdir.3

Hukuki nitelik açısından satış sözleşmeleri;borç sözleşmesi niteliğinde 
borçlandırıcı hukuksal işlem olup, temlik borcu doğuran, tam iki tarafa 
borç yükleyen (sinallagmatik) ve tarafların yalnız irade açıklamaları ile 
meydana gelen (rızai) sözleşmelerdendir.4

Satış sözleşmesi, üç unsura sahiptir:5 satılan, satış bedeli ve satılan 
ile satış bedelinin değiştirilmesi konusunda tarafların anlaşması. Para 
ile değiştirilmesi mümkün iktisadi değere sahip olan her türlü maddi ya 
da maddi olmayan varlıklar satılan olabilir.6 Satış bedeli ise mutlaka bir 
miktar para olmalıdır.7 Satış sözleşmelerinde satıcının mülkiyeti ya da 
başka bir hakkı alıcıya geçirme borcu ile alıcının satış bedelini ödeme 
borcu arasında mütekabiliyet ilişkisi vardır.8

1 Stajyer Avukat, İstanbul Barosu; Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi.
2 Bkz. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 207/1; Satış sözleşmesi hükümleri, TBK’nin 

207 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun sistematiği gereğince her ne kadar 
209. maddeden itibaren taşınır satışı hükümleri yer alsa da 246. maddenin geniş yo-
rumlanması neticesinde bu hükümlerin diğer tüm satış türleri için de uygulanacağına 
dair bkz. Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Beta Yayıncılık, 12. 
Baskı, İstanbul 2013, s. 24.

3 Yavuz, age, s. 23.
4 Mustafa Alper Gümüş,Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Vedat Kitapçılık, 3. Baskı, İs-

tanbul 2013, 1. Cilt, s. 16-17.
5 Yavuz, age, s. 26-29.
6 Gümüş, age, s. 21-24.
7 TBK m.207/3 uyarınca bedelin durum ve koşullara göre belirlenebilir olması yeter-

lidir. 
8 Yavuz, age, s. 28; Tarafların anlaşması unsuru olmaksızın satış sözleşmesinden bahset-

mek mümkün olmayacaktır. Örneğin; kamulaştırma, cebri icra. Bu unsuru destekleyen 
TBK m.207/2 hükmünde bu borçların kural olarak aynı anda ifade edilmesi gerektiği 
ifade edilmiştir.
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Satış sözleşmelerini satılanın türüne, satış usulüne vs. göre sınıflan-
dırmak mümkündür. Başlıca satış çeşitleri şunlardır: taşınır satışı, taşın-
maz satışı, örnek üzerine satış, beğenme koşuluyla satış, kısmi ödemeli 
satışlar, taksitli satış, ön ödemeli satış, açık arttırma ile satış, art arda 
teslimli satış, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, ticari satış vs.

Satış sözleşmesi satıcıya; satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya dev-
retme borcu, alıcıya üçüncü bir kişinin üstün hak iddiasından etkilenme-
yecek bir hukuki koruma sağlama borcu, satılanı ayıpsız olarak sağlama 
borcu ve diğer yan borçları (satılanı saklama ve koruma, satılanı gönder-
me vb.) yükler.9 Buna mukabil olarak alıcıya ise; satış bedelini satıcıya 
ödeme borcu, satılanı teslim alma borcu ve diğer yan borçları (faiz ödeme, 
satılanı saklama/sattırma, satılanın ambalajını geri verme vb.) yükler.10

Türk Borçlar Kanunu’nun11 208. maddesi gereğince satılanın yarar ve 
hasarı kural olarak taşınır satışlarında zilyetliğin devri anı, taşınmaz sa-
tışlarında ise tescil anına kadar satıcıya aittir. Alıcı satılanın ifa yerinden 
başka bir yere gönderilmesini istemişse yarar ve hasar taşıyıcıya teslim 
edildiği anda alıcıya geçer.12

B. Ticari işletme devri

1. Tanım

Ticari işletme, Türk Ticaret Kanunu’nun13 11. maddesinin 1. fıkrasın-
da şu şekilde tanımlanmıştır: “Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörü-
len sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve 
bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.”. 

Ticari işletmenin bir satım sözleşmesi sonucu aktif ve pasifleriyle bir-
likte devredilmesi, hem Türk Borçlar Kanunu’nda hem de Türk Ticaret 
Kanunu’nda düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 136. maddesinin 
3. fıkrasındaki “Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir 
değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin 
ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir.” hükmünden 
de anlaşılacağı üzere TTK anlamındaki birleşmelerde şahıs unsuru da 
devrin kapsamına dahildir.14 Bu durumda devralınan şirketteki pay sa-

9 Gümüş, age, s. 49-117.
10 Gümüş, age, s. 118-121.
11 R.G., S.27836, 04.02.2011.
12 Gümüş, age, s. 31-42.
13 R.G., S.27846, 14.02.2011.
14 Sami Karahan,Ticari İşletme Hukuku, Mimoza Yayınları, 25. Baskı, Konya 2013, s. 28.
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hipleri devralan şirkette pay sahibi olmaya devam edeceklerdir. Buna 
karşılık şahıs unsurunun devir kapsamında olmadığı, bir şirketin diğer 
bir şirketin sadece ticari işletmesini devraldığı devirler ise Türk Borçlar 
Kanunu’na tabi olacaktır.15

Sonuç olarak ticari işletmenin devri, ekonomik bir asıl ya da yan faa-
liyetin icrası için, kaynakların organize edilmiş bir şekilde bir araya ge-
tirilmesi anlamında kimliğini koruyan bir ekonomik birlik16 olan ticari 
işletmelerin devridir.17

2. Kapsam

Kanunkoyucu, ticari işletmedeki aktiflerin pasiflere teminat olmaları 
sebebiyle haklı olarak devrin aktiflerle birlikte pasifleri de kapsaması ge-
rektiğini öngörmüştür. Nitekim, Türk Borçlar Kanunu’nun “Malvarlığının 
veya İşletmenin Devralınması” başlıklı 202. maddesinde “Bir malvarlığını 
veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan” denilerek devrin 
pasifleri de kapsayacağını ifade edilmiştir.18 Türk Ticaret Kanunun 11. 
maddesinin 3. fıkrasında da aksi öngörülmediği takdirde ticari işletme 
devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini19, kiracılık hak-
kını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak iş-
letmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunacağı ifade 
edilmiştir. 

Tarafların kapsam dışı bırakmak istedikleri unsurları ayrıca açıkça 
ifade etmeleri gerekmektedir. Ancak devir dışı tutulacak unsurlar, tica-
ri işletmenin faaliyetlerini sürdürmesini engelleyecek nitelikte olmama-
lıdır.20 Ticari işletme devrinin kapsamının bu kadar geniş olmasının bir 
sonucu, sözleşmede özellikle kararlaştırılmış olmasa bile devredenin dev-
ralan ile rekabet etmeme borcu doğmasıdır.21

15 Karahan, age, s. 28.
16 Ayrıntılı bilgi için bkz. Gülsevil Alpagut,İşyerinin Devri ve İş Sözleşmesini Fesih Hakkı, 

Beta Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul 2010, s. 29-61.
17 2001/23/EU madde 1/1/b, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=-

CELEX:32001L0023&from=EN, 05.06.2016.
18 Ayrıca Türk Ticaret Kanunu “Bütünlük ilkesi” alt başlıklı m.11/3’de de devrin ticari 

işletmeyi bir bütün halinde konu alacağı vurgulanmıştır. 
19 İşletme değeri, müşteri çevresini de kapsayan işletmenin tüm malvarlıkları değerlerinin 

toplamını da aşan değerdir (Karahan, age, s. 29).
20 Örneğin taraflar dilerse sözleşmede açıkça ifade ederek ticaret unvanını devir dışında 

tutabilirler. Hatta sözleşmede kararlaştırılmışsa veya rekabet hükmü yoksa devreden 
bu unvanı kullanmaya devam edebilir (Karahan, age, s. 29).

21 Karahan, age, s. 29.



136 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

3. Prosedür

Türk Ticaret Kanunu’nun 11. maddesinin 3. fıkrası gereğince ticari 
işletme devrinde, işletmenin içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zo-
runlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın işletme 
bir bütün hâlinde devredilebilir. Ancak devir sözleşmesi yazılı şekilde22 
yapılmalı ve ticaret siciline tescil23 ve ilan edilmelidir.24

Mevzubahis bu düzenlemenin bir sonucu olarak ticari işletme kapsa-
mındaki taşınmazlar tapu siciline tescil işlemi, taşınırlar ise teslim işlemi 
olmaksızın devredilmiş olacaktır. Her ne kadar düzenleme devir işlemini 
kolaylaştırmayı amaçlasa da yerleşmiş mülkiyeti devir sistemlerini teme-
linden sarstığı için doktrinde sert şekilde eleştirilmektedir.25

Bu durumda ticaret sicil görevlisi devrin tescilini yaparken eş zamanlı 
olarak ilgili yerlere bildirim yapmalıdır. Bildirimi alan görevliler resen 
işlem yapmaya muktedirlerse ilgili işlemi yapmalı, değillerse ilgili sicile 
şerh koymalıdırlar.26

4. Sorumluluk

Türk Borçlar Kanunu’nun 202. maddesinin 1. fıkrasında devralanın, 
aksi kararlaştırılmış olsa bile devir işlemini devredenin alacaklılarına bil-
dirdiği ya da Ticaret Sicili Gazetesinde ilanla duyurduğu tarihten baş-
layarak devredenin tüm borçlarından sorumlu olacağı ve 3. fıkrasında 
bu sorumluluğun borcun dış üstlenilmesinin sonuçlarını doğuracağı ifade 
edilmiştir.

Aynı maddenin 2. fıkrasında ise devredenin devredilen borçlarından 2 
yıllık süreyle sınırlı olmak üzere devralanla birlikte müteselsil borçluola-
cağı ve bu sürenin muaccel olmuş borçlar için alacaklılara bildirme ya da 
ticaret sicil gazetesinde ilan tarihinde27, muaccel olacak borçlar için ise 
muacceli yet tarihinde başlayacağı düzenlenmiştir. Söz konusu olan bu 2 
yıllık süre hak düşürücü nitelikte olup resen dikkate alınacaktır.28

22 Yazılı şekil şartının geçerlilik şartı olduğuna dair bkz. Karahan, age, s. 30.
23 Tescilin niteliğinin tartışmalı olduğuna dair bkz. Karahan, age, s. 30.
24 Bkz. Türk Ticaret Kanunu m.11/3; Kiracılık hakkı gibi bazı durumlarda kiraya verenin 

yazılı onayı gibi ilave işlemler gerekebilmektedir.
25 Karahan, age, s. 31.
26 Karahan, age, s. 31.
27 Bildirme ya da ilan yükümlülüğü yerine getirilmediği takdirde 2 yıllık süre başlamaya-

caktır.
28 Karahan, age, s. 33.
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C. Ticari İşletme Devrinin İş İlişkilerine Etkisi

Ticari işletmelerin devri yukarıda da açıklandığı gibi bir bütün olarak 
olarak gerçekleştiğinden29 devredenin taraf olduğu işletme kapsamındaki 
iş ilişkileri de aynı şekilde devralana intikal edecektir.30 İş ilişkilerinin 
ticari işletmelerin devri ile birlikte devralana geçmesi hususunda hem 
4857 sayılı İş Kanunu’nda31 hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 
düzenlemeler mevcuttur.

1. İş Kanunu’ndaki düzenlemeler

İş ilişkisinin tüm hak ve borçlar ile birlikte devralana geçmesi. İş 
Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrası gereğince işyeri veya işyerinin 
bir bölümü hukukî bir işleme dayalı32olarak başka birine devredildiğin-
de33, işyerinde veya bir bölümünde34 mevcut olan iş sözleşmeleri bütün 
hak ve borçları ile birlikte devir tarihinde devralana geçer.35

İşçinin hizmet süresinin bir bütün olarak devam etmesi. İş Kanu-
nu’nun 6. maddesinin ikinci fıkrasına göre devralan işveren, işçinin hiz-
met süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe 
başladığı tarihegöre işlem yapmakla yükümlüdür.36 Nitekim bu hüküm 

29 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm B.2.
30 Nuri Çelik / Nurşen Canikoğlu / Talat Canbolat,İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, 28. 

Baskı, İstanbul 2015, s. 88.
31 R.G., S.25134, 10.06.2003.
32 Alpagut, age, s. 66-84.
33 Kanunun madde gerekçesinde, maddedeki hukuki işleme dayalı devir kapsamına işve-

renin ölümüyle işyerinin mirasçılara geçmesi dışında geçici ve süreli devirler de dahil 
olmak üzere tüm devirlerin gireceği ifade edildiğinden ticari işletmelerin devri halinde 
de bu düzenlemeler uygulama alanı bulacaktır. Ancak aynı maddenin son fıkrasında 
“Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir 
bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.” denilerek iflas dolayısıyla malvarlığı-
nın tasfiyesi de kapsam dışı bırakılmıştır.

34 Ayrıntılı bilgi için bkz. Dilek Dulay, “İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri”, Legal İş Hu-
kuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Şubat 2011, C.8, S.32, s. 1376-1378.

35 Ercüment Özkaraca,İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukuki So-
rumluluğu, Beta Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul 2008, s. 137-146; Bu husus yerleşik 
yargı içtihatlarıyla da sabitlenmiştir. Yargıtay 9. H.D., sonraki kararlara da örnek ol-
muş olan bir kararında “Bundan başka alt işverene bırakılan işin asıl işverene devri, 
başka bir anlatımla alt işverenlik ilişkisinin sona erdirilerek işçinin bundan sonraki 
dönemde asıl işveren işçisi olarak çalıştırılması halinde de 1475 Sayılı Kanunun 14/2 
fıkrası uyarınca işyerinin herhangi bir suretle el değiştirmesi söz konusu olduğundan, 
çalışmakta olan işçiler bakımından kıdeme bağlı hakların devralan işverene geçtiği ka-
bul edilmelidir. Yine işçinin alt işveren işçisi olarak çalışması sırasında asıl işverenin 
işlerinde çalışmak üzere asıl işverene nakli halinde de alt işverende geçen kıdem süre-
lerinin en son işverende geçen hizmetlerine eklenmesi gerekir.” demiştir (Yarg. 9. HD: 
2009/39018 E., 2012/3775 K., 14.2.2012, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.
php?fn=9hd-2009-39018.htm&kw=14.2.2012#fm, 06.06.2016).

36 Özkaraca, age, s. 208-214.
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aynı maddenin ilk fıkrasının bir sonucudur. Böylece işçinin kıdeminin 
esas alınan hakları olan ihbar37, kıdem38 ve yıllık ücretli izin39 hakları ve iş 
güvencesi kapsamına girme40 bakımından işçinin sadece devralan işveren 
yanındaki hizmet süresi değil devreden ve devralan işverenler yanında-
ki hizmet süresi birlikte göz önünde bulundurulacaktır. Ancak devirden 
önce iş sözleşmesi sona eren ve devirden sonra tekrar işe alınan işçilerin 
hizmet süresi bir bütün olarak devam etmeyecektir.41

Devreden ve devralan işverenlerin birlikte sorumluluğu. Yukarıda 
da açıklandığı gibi Türk Borçlar Kanunu’ndaki genel düzenleme gereğince 
ticari işletmeyi devralan ve devreden, iki yılla sınırlı olmak üzere borç-
lardan müteselsil sorumlu olacaklardır.42 İş Kanunu’nun 6. maddesinin 
üçüncü fıkrasındaki özel nitelikli düzenleme gereğince de devir halinde, 
devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gerekenborçlar-
dan devreden işveren iki yılla43 sınırlı olmak üzere devralan işveren ile 
birlikte sorumlu olacaktır. Devralan işverenin sorumluluğu bakımından 
ise herhangi bir süre sınırlaması öngörülmemiştir. Ayrıca devirden sonra 
doğan borçlardan devreden işverenin herhangi bir sorumluluğu olmaya-
caktır.44Mevzubahis borçların kapsamınadevirden önce doğan ücret, ikra-
miye, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri vb. de dahildir.45 
Ancak devreden ve devralan işçinin sorumluluğuna ilişkin olan bu düzen-
leme, ihbar46 ve kıdem47 tazminatları yükümlülükleri açısından uygula-
nabilecek nitelikte değildir.48 Yıllık ücretli izin hakkı bakımından ise bu 

37 Özkaraca, age, s. 223-224.
38 Ayrıntılı bilgi için bkz. M. Fatih Uşan,“İşyeri Devrinde Kıdem Tazminatı Açısından Ça-

lışılan Tüm Süre Birleştirilirken Bir Yıldan Az Olanlar da Dikkate Alınabilir mi?”, Prof. 
Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s. 917-934; Özkaraca, age, 
s. 225-229. 

39 Özkaraca, age, s. 214-218.
40 Ayrıntılı bilgi için bkz. Eda Manav,“İşyeri Devrinde İş Güvencesi”, Prof. Dr. Sarper Sü-

zek’e Armağan, Beta Yayınevi, İstanbul 2011, 2. Cilt, s. 1371-1373; Özkaraca, age, s. 
218-223.

41 Çelik, age, s. 89.
42 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm B.4.; Aynı maddenin dördüncü fıkrasında; “Tüzel kişiliğin 

birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumlu-
luk hükümleri uygulanmaz.” denilerek birleşme, katılma ve türün değişmesi hallerinde 
devreden işverenin sorumluluğunun devam etmeyeceği düzenlenmiştir. 

43 Çelik’e göre bu süre nisbi emredici olup işçinin korunması sonucu doğuracağından 
artırılabilecektir (bkz. Çelik, age, s. 90). 

44 Çelik, age, s. 90.
45 Özkaraca, age, s. 384.
46 Özkaraca, age, s. 397.
47 Özkaraca, age, s. 358.
48 Sözleşmenin devirden önce feshi halinde mevzubahis tazminatlardan devreden işveren 

tek başına sorumlu olacaktır. Çünkü söz konusu fıkra sadece iş sözleşmeleri işverene 
geçmiş işçileri kapsamakta olup devirden önce sözleşmeleri sona eren işçileri kapsama-
maktadır (Çelik, age, s. 90).
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hakkın doğası gereği dikkat edilmesi gereken bir husus meydana gelmek-
tedir. Yıllık ücretli izin hakkı ancakiş sözleşmesi sona erdiğinde ücrete 
dönüşeceğinden devir sırasında yalnızca yıllık ücretli izni kullandırma 
yükümlülüğü devralan işverene geçer. Devirden sonra iş sözleşmesi sona 
erdiğinde ise kullanılmayan yıllık izin ücretinden (devreden işveren döne-
minde kullanılmamış olsa bile) devralan işveren tek başına sorumludur.49

Sırf devir gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedilemezliği. İş Kanu-
nu’nun 6. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca devreden veya devralan 
işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün dev-
rinden dolayıfeshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep 
oluşturmaz.50Ancak devreden veya devralan işverenin ekonomik vetekno-
lojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fe-
sih hakları veya işçi ve işverenlerin haklısebeplerden derhal fesih hakları 
saklıdır.Her ne kadar kanun maddesinin metninde işverenin işçinin ye-
terliliğinden ve davranışlarından kaynaklanan nedenlere dayanan fesih 
hakkının saklı olduğu ifade edilmemiş olsa da doktrinde bu hakkında 
saklı olduğu ileri sürülmektedir.51

2. Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenlemeler

İş Kanunu’nda şirketlerin bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi 
halinde iş ilişkilerinin devri ele alınmışken;52Türk Ticaret Kanunu’nda 
“Bölünme” başlığıaltındaki “İş ilişkilerinin geçmesi” alt başlıklı 178. mad-
dede şirketlerin tam veya kısmi bölünmesi halinde53 iş ilişkilerinin devri 
düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenleme özel hüküm nite-
liğinde olduğundan olası bir çatışmada bu düzenleme uygulanacaktır.54 
Nitekim bu durum işçinin daha yararına sonuç doğuracaktır.

Mevzubahis maddenin birinci fıkrasında tam veya kısmi bölünmede, 
işçi itiraz etmediği takdirde55, hizmet sözleşmelerinin devir gününe kadar 

49 Çelik, age, s. 91; Özkaraca, age, s. 402.
50 Ayrıntılı bilgi için bkz. Devrim Ulucan,“İşyeri Devrinin İş İlişkilerine Etkisi ve Devir Ne-

deni ile Yapılan Fesihlerin Hukuki Sonuçları”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Haziran 2009, 
Y.4, S.14, s. 41-44; Alpagut, age, s. 121-128; Çelik, age, s. 91-92. 

51 Alpagut, age, s. 145.
52 Ayrıntılı bilgi için bkz. Tuncay Kaplan Senyen,“İşyeri Devrinin, Türk Ticaret Kanunu 

m.178 ve İş Kanunu m.6 Hükümleri Çerçevesinde İş İlişkilerine Etkisi”, Sicil İş Hukuku 
Dergisi, Mart 2013, Y.8, S.29, s. 25-26.

53 Her ne kadar Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenleme “Bölünme” başlığı altında düzen-
lenmiş olsa da Çelik’e göre bu madde şirket birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi 
gibi hallerde de uygulama alanı bulacaktır. Ancak belirtilen haller dışındaki dışında söz 
konusu hükümler uygulanamaz (Çelik, age, s. 92).

54 Çelik, age, s. 93.
55 Ayrıntılı bilgi için bkz. Senyen, agm, s. 27.
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doğan bütün hak ve borçlarla devralana geçeceği düzenlenmiştir.56 Böy-
lece İş Kanunu’ndan farklı olarak işçiye itiraz hakkı tanınmıştır. İşçinin 
itiraz etmesi durumunda57 hizmet sözleşmesi kanuni işten çıkarma sü-
resinin sonunda sona erer ve devralan ve işçi o tarihekadar sözleşmeyi 
yerine getirmekle yükümlüdür.

Devirden sonraki müteselsil sorumluluğun İş Kanunu’na göre çok 
daha dar düzenlendiği üçüncü fıkrada ise devreden ile devralan, işçinin 
bölünmeden evvel muaccel olmuş alacakları ile hizmet sözleşmesinin nor-
malolarak sona ereceği veya işçinin itirazı sebebiyle sona erdiği tarihe 
kadar geçen sürede muaccel olacak alacaklarındanmüteselsilen sorumlu 
olacağı ifade edilmiştir. Altıncı fıkrada ise bu sorumluluk, şirketin bölün-
meden önce şirket borçlarından sorumlu olan ortakları da kapsayacak 
şekilde düzenlenmiştir.

D. Sonuç

Satış sözleşmesi, alıcının borçlandığı bir satış bedeli karşılığında satı-
cının satılan malı alıcıya zilyetliğini devretme ve mülkiyeti geçirme borcu 
ile borçlandığı karşılıklı borç doğuran sözleşmelerdir. Ticari işletmenin 
devri ise, ekonomik bir asıl ya da yan faaliyetin icrası için, kaynakların 
organize edilmiş bir şekilde bir araya getirilmesi anlamında kimliğini ko-
ruyan bir ekonomik birlik olan ticari işletmelerin devridir.

Kanun koyucu, ticari işletmelerin devrinin unsurlarının devri için zo-
runlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın hem 
aktifleri hem de pasifleri kapsaması gerektiğini öngörmüştür. Bu sebeple 
devredenin taraf olduğu iş sözleşmelerinden doğan hak ve borçlar da dev-
ralana geçecektir. Ayrıca devredenin devredilen borçlardan 2 yıllık sürey-
le sınırlı olmak üzere devralanla birlikte müteselsil borçlu olacağı hüküm 
altına alınmıştır.

İş ilişkilerinin ticari işletmelerin devri ile birlikte devralana geçmesi 
hususunda hem İş Kanunu’nda hem de Türk Ticaret Kanunu’nda düzen-
lemeler mevcuttur. İş Kanunu’ndaki düzenlemelere göre; işyeri veya işye-

56 Ayrıca aynı maddenin beşinci fıkrasına göre işçiler muaccel olan ve birinci fıkrada ön-
görüldüğü şekilde muaccel olacak alacaklarının teminat altına alınmasını isteyebilirler 
(Ayrıntılı bilgi için bkz. Senyen, agm, s. 30).

57 İşçinin itirazını hangi sürede kime yönelteceği düzenlenmemiştir. Doktrindeki bir gö-
rüşe göre işçinin devri öğrenmesinden itibaren dürüstlük kuralına uygun makul bir 
sürede devreden veya devralan işçiye karşı kullanmalıdır (Çelik, age, s. 92). Ayrıca hiz-
met sözleşmesinin sona ermesinin, kendiliğinden sona erme mi yoksa fesih ile sona 
erme olarak vasıflandırılacağı hususunda bir açıklık yoktur. Nitekim bu vasıflandırma, 
kıdem tazminatı vb. haklar açısından önem arz etmektedir (Çelik, age, s. 93).



141Ticari İşletmelerin Devri ve İş İlişkilerine Etkisi • A. KARA

rinin bir bölümü devredildiğinde, mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak 
ve borçları ile birlikte devralana geçeceği, işçinin hizmet süresinin esas 
alındığı haklarda, işçinin hizmet süresinin bir bütün olarak değerlendiril-
mesi gerektiği, devirden önce doğmuş olan borçlardan devreden işveren 
iki yılla sınırlı olmak üzere devralan işveren ile birlikte sorumlu olacağı ve 
sırf işyerinin devrinden dolayı iş sözleşmesinin feshedilemeyeceği hüküm 
altına alınmıştır. Türk Ticaret Kanunu’ndaki özel hüküm niteliğindeki 
düzenlemelere göre ise; işçi itiraz etmediği takdirde, hizmet sözleşmeleri-
nin devir gününe kadar doğan bütün hak ve borçlarla devralana geçeceği, 
devreden ile devralan işverenin devirden evvel muaccel olan alacaklar ile 
hizmet sözleşmesinin normal olarak sona ereceği veya işçinin itirazı sebe-
biyle sona erdiği tarihe kadar geçen sürede muaccel olacak alacaklardan 
müteselsilen sorumlu olacağı düzenlenmiştir.
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6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 
KAPSAMINDA FİİLİ TAŞIYAN/TAŞIYICI

Av. Gülay Vasfiye ZORLU

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu ile fiili taşıyan/taşıyıcının hukuki sorumluluğu hüküm altına alı-
narak uluslararası anlaşmalar, konvansiyonlar ile uluslararası hukuk ku-
ralları ile uyumlu hale getirilmiştir.

Bu çalışmamızda fiili taşıyan/taşıyıcı kavramına, fiili taşıyan/taşıyıcı 
sayılan diğer taşıyıcılara, bunların birbirleri ile olan farklarına, fiili taşı-
yan/taşıyıcının hukuki sorumluluğuna değinilecektir.

FİİLİ TAŞIYAN/TAŞIYICI TANIMI:

6102 sayılı Ticaret Kanunun 888. Maddesinde fiili taşıyan/ taşıyıcı kav-
ramına yer verilmiştir. Buna göre; esasen kısmen veya tamamen taşıma 
işinin üçüncü bir kişi tarafından yerine getirilmesidir. Madde metninde 
ve gerekçesinde herhangi bir tanıma yer verilmemiştir. Ancak kanunun 
lafzından hareketle; fiili taşıyan/taşıyıcı; gönderen veya yolcu ile taşıma 
sözleşmesini akdeden taşıyanın taşımanın bir kısmını veya tamamını ta-
şıma işini kendisi ile arasında akdettiği sözleşmeye binen veya başka bir 
nedenle devrettiği, asıl taşıma sözleşmesinin tarafı olmayan üçüncü kişi 
konumundaki taşıyandır.1

Yaptığımız bu tanıma göre, fiili taşıyan/taşıyıcı; mevcut taşıma sözleş-
mesinin tarafı olmayıp, bu sözleşmede yer alan taşıyan ile sözleşme yapan 
üçüncü bir kişidir. 

Gönderen ile yapılan ana taşıma sözleşmesinin tarafı olmayan fiili taşı-
yan/taşıyıcı ana sözleşmede yer alan taşıyan ile yapmış olduğu anlaşmaya 
mukabil taşıma işinin bir kısmını veya tamamını yapmayı taahhüt etmek-
tedir.

Fiili taşıyan/ taşıyıcının taşıma faaliyeti esnasında meydana gelen ha-
sar, zıya ve gecikme gibi zararlardan sorumluluğunun ve bu sorumlulu-
ğunun sınırının belirlenmesi önem taşımaktadır. Çalışmamızın ilerleyen 
bölümlerinde bu konuya ayrıntılı şekilde değinilecektir.

1 Knorre, Jürgen/Demuth, Klaus/Reinhard, Th. Schmid;HandbuchDesTransportrechts, 
München 2008, sy 17
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FİİLİ TAŞIYAN/TAŞIYICI SAYILAN TAŞIYICILAR:

Bu başlık altında esasen fiili taşıyan/taşıyıcıya benzemekle birlikte ara-
larında birtakım farklılıklar bulunan alt taşıyıcı ve müteakip taşıyıcı kav-
ramlarına yer verilecektir.

1. ALT TAŞIYICI:

Taşıyıcının kendi nam ve hesabına yerine getirmeyi üstlendiği taşıma 
işini başka taşıma sözleşmeleri ile alt taşıyıcılara devretmesidir. Burada 
önemli olan ana taşıma sözleşmesinde gerçekleştirilmesi planlanan taşı-
ma işinin bu sözleşmenin tarafı olan taşıyıcı nam ve hesabına bir başka 
taşıyıcı tarafından yerine getirilmesidir. Ana sözleşmede yer alan taşıyıcı-
nın sorumluluğu alt taşıyıcının zarardan sorumluluğunu da kapsamakta-
dır. Gönderene karşı taşıma işinin tümünün sorumluluğu ana sözleşme-
de yer alan taşıyanda kalmaktadır.

2. MÜTEAKİP TAŞIYICI:

Gönderen ile taşıma sözleşmesi akdeden taşıyanın taşıma işini farklı 
taşıma aracı ile yerine getiren farklı taşıyıcılar tarafından yerine getiril-
mesidir. Müteakip taşıyıcılar birbiri ardına taşıma işini gerçekleştirmek-
tedir.

Taşıma işini yerine getiren her bir taşıyıcı asıl taşıma sözleşmesinden 
doğan taşıma ve eşyayı koruma borcu altındadır. Ana sözleşmede yer alan 
gönderen birbirini takip eden bu taşımalardan haberdardır. Bu taşımalar 
ana taşıma sözleşmesinin taraflarınca tek bir taşıma olarak kabul edil-
mektedir.

Burada taşıyıcıların sorumluluklarının ne zaman başladığı, bu sorum-
luluklarının sınırının ne olduğu sorusu ile karşılaşmaktayız. Bu sorunun 
çözümü için doktrinde farklı görüşler yer almaktadır. Bir görüşe göre; 
gönderenin muvafakati olmaksızın bu şekilde taşıma sözleşmesi yapıla-
mayacağından ana taşıma sözleşmesindeki taşıyanın sorumluluğu mütea-
kip taşıyıcılar açısından da geçerlidir.2

Diğer bir görüşe göre; her bir müteakip taşıyıcı sadece kendi taahhüt 
etmiş olduğu taşıma işinden sorumlu olacaktır. Burada bölünmez nite-
likte tek bir taşıma işinin varlığı kabul edilmekte; ancak, taşıma işinin 
birden fazla taşıyıcı tarafından yerine getirilmesi halinde ana taşıma söz-

2 Seven, Vural;“Kara Taşımalarında Alt Müteakip Taşıyıcıların Yükle İlgililere Karşı So-
rumluluğunun Hukuki Temeli”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.3, Ankara 2009, 
sf 876
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leşmesinde yer alan gönderen veya yolcu bu taşımaların başka taşıyıcılar 
tarafından yapılacağını bildiği veyahut sonradan icazet verdiği kabul edil-
mektedir.3

Alt taşıyıcı ana sözleşmedeki taşıma işini üstlenen taşıyıcı nam ve he-
sabına taşıma işini yerine getirmektedir. Müteakip taşıyıcı ise ana taşıma 
sözleşmesi taraflarından gönderene veya yolcu müteakip taşıma işinden 
haberdardır. Alt taşımada ise böyle bir durum sözkonusu değildir.

FİİLİ TAŞIYAN/ TAŞIYICININ SORUMLULUĞU:

1. KARAYOLU TAŞIMALARI BAKIMINDAN SORUMLULUĞUN İN-
CELENMESİ:

a. Hukuki Nitelik Bakımından:

Fiili taşıyan/ taşıyıcının hukuki sorumluluğunun kaynağı bakımından 
doktrinde çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre; fiili taşıyan/
taşıyıcının sorumluluğu ana taşıma sözleşmesindeki taşıyanın sorumlu-
luğuna tabidir.4 Yani ana taşıma sözleşmesindeki taşıyanın sorumluluğu 
kusur sorumluluğu ise fiili taşıyan/taşıyıcının sorumluluğu da bu şekilde-
dir.

Diğer bir görüş ise; fiili taşıyan/taşıyıcının haksız fiil nedeni ile sorum-
lu olduğudur.5 Farklı bir görüş ise fiili taşıyan/taşıyıcının akit benzeri so-
rumluluğa tabi olduğudur.6 Bu görüş ağırlıklı olarak kabul edilmektedir. 
Zira; fiili taşıyan/taşıyıcının sorumluluğu her ne kadar ana taşıma sözleş-
mesinde yer alan taşıyanın sorumluluğuna dayanmakta ise de taşıma söz-
leşmesine bağlı olmayan ya kanun ya da uluslararası konvansiyonlardaki 
hükümlere bağlı olarak doğan ana taşıma sözleşmesi dışındaki üçüncü 
kişinin sorumluluğu gibidir. Zarar taşıyıcının taşıma işini meydana getir-
diği esnada gerçekleşmelidir.

b. Eşya Taşımaları Bakımından:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 852. Maddesine göre; deniz, demir 
ve hava yoluyla taşıma ile posta idaresine ilişkin özel hükümler haricinde 
her türlü taşıma işine Türk Ticaret Kanunundaki düzenlemeler uygulanır.

3 Karan, Hakan; CMR Şerhi, Ankara 2011, sf. 912
4 Bülow, Peter; Handelsrecht, 6. Auflage, Tübingen 2009, sf 187
5 Ramming, Klaus; DieHaftungdesausführendenFrachtführerTranspR 2000, sf 277
6 Yazıcıoğlu, Emine;Hamburg Kurallarına göre Taşıyanın Sorumluluğu, İstanbul 2000, 

sf 139
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Fiili taşıyan/taşıyıcıya ilişkin hükümlerden olan Türk Ticaret Kanunun 
888. Maddesine göre; taşıma kısmen veya tamamen üçüncü bir kişi olan 
fiili taşıyan/taşıyıcı tarafından yerine getirilirse bu kişi eşyanın zıyaı, ha-
sarı veya gecikmesi nedeniyle kendisi tarafından yapılan taşıma sırasında 
ortaya çıkan zarardan ana taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyan gibi so-
rumludur.

Bu halde fiili taşıyan/taşıyıcının sorumluluğu taşınmak üzere eşyayı 
teslim aldığı andan itibaren başlar ve eşyayı gönderen yahut başka bir 
alıcıya teslim etmesi ile sona erer. Burada fiili taşıyan/taşıyıcının sorum-
luluğu kanundan doğmaktadır.

Fiili taşıyan/taşıyıcının sorumlu tutulabilmesi için; gönderen ile ana ta-
şıma sözleşmesinde yer alan taşıyan arasında bir taşıma sözleşmesi veya 
Türk Ticaret Kanunu md. 917’e göre taşıma işleri komisyonculuğu sözleş-
mesi bulunmalıdır. Zarar zıya, hasar veya gecikme şeklinde belirmelidir. 
Zarar fiili taşıyan/taşıyıcının taşıma işini gerçekleştirdiği sırada meydana 
gelmelidir. Zarar fiili taşıyan/taşıyıcının kendisi veya Türk Ticaret Kanu-
nu md. 879’da sayılan yardımcılarının fiillerinden meydan gelmelidir.

Ana taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyan ile fiili taşıyan/taşıyıcı yapı-
lan taşıma işinden Türk Ticaret Kanunu md. 888/3’ e göre müteselsilen 
sorumludur. Bu sorumluluk kanuni niteliktedir. Dolayısı ile talep sahi-
bi hem fiili taşıyan/taşıyıcıya hem de ana taşıma sözleşmesinde yer alan 
taşıyana başvurma hakkına haizdir. Talep sahibinin ayrıca fiili taşıyan/
taşıyıcının yanında çalışan adamlarına veya taşımada kullandığı kişilere 
de başvurma hakkı bulunmaktadır.

Fiili taşıyan/taşıyıcının yardımcıları da sorumluluktan kurtulmak için 
özel ve genel sebeplere dayanabilmektedir. Eğer zarar yardımcıların kas-
ten ve pervasızca davranışlarından meydana gelmişse sorumluluktan 
kurtulmaya ve sorumluluk sınırına ilişkin hükümlerden yararlanmak im-
kanı doğmayacaktır.

Sorumluluk Sınırlamaları:

Türk Ticaret Kanunu md.882’de ana taşıma sözleşmesinde yer alan 
taşıyanın sorumluluğu aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Buna göre;

Esas olan eşyanın brüt ağırlığının kilogramı başına 8,33 ÖÇH (Özel 
Çekme Hakkı, SDR) ile taşıyanın sorumlu olmasıdır. Bu sınırlama fiili 
taşıyan/taşıyıcı bakımından da geçerlidir. Fakat gönderen ile yapılan ana 
taşıma sözleşmesinde bu sınırdan daha yüksek bir sınır belirlenebilmesi 
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mümkündür. Bu şekilde sorumluluğu arttırıcı nitelikteki klozların (an-
laşma şartlarının) fiili taşıyan/taşıyıcı tarafından hüküm ifade edebilmesi 
yazılı ve açık onayına tabi kılınmıştır. Fiili taşıyan/taşıyıcının açık ve yazılı 
onayı olmadığı takdirde sorumluluğu kilogramı başına 8,33 ÖÇH (Özel 
Çekme Hakkı, SDR) ile sınırlı olacaktır.

Fiili taşıyan/taşıyıcı da ana taşıma sözleşmesi tarafı olan taşıyanın ile-
ri sürebileceği tüm def’ileri ileri sürme hakkına sahiptir.7 Fiili taşıyan/
taşıyıcı ayrıca zararın kendi taşıması esnasında meydana gelmediğini is-
patladığı takdirde sorumluluktan kurtulabilecektir. Fiili taşıyan/taşıyıcı-
nın taşıma senedinde yüke ilişkin tespit yaptırmaması halinde eşya veya 
ambalajının kendisi tarafından teslim alındığı anda dış görünüş itibari ile 
iyi bulunduğuna ve taşıma senedindeki kayıtlara uygun olduğuna ilişkin 
karine teşkil etmektedir. Karinenin aksini ispat yükü fiili taşıyan/taşıyıcı-
dadır.

2. DENİZ YOLU TAŞIMALARI BAKIMINDAN SORUMLULUĞUN İN-
CELENMESİ:

a. Eşya Taşımaları Bakımından:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 1191/2’ye göre; “bu kanunun 
taşıyanın sorumluluğuna ilişkin olan tüm hükümleri, fiili taşıyanın biz-
zat gerçekleştirdiği taşımadan sorumluluğu hakkında da geçerlidir. Fiili 
taşıyanın adamlarının aleyhine dava açılması halinde 1187/2 ile 1190/2,3 
maddeleri uygulanır.”

Fiili taşıyan/taşıyıcı bizzat kendisi tarafından yapılan taşımanın ifasın-
da özellikle eşyanın yükletilmesi, istifi, elden geçirilmesi, taşınması, ko-
runması, gözetimi ve boşaltılmasında tedbirli bir taşıyandan beklenilen 
özeni göstermez ve eşyanın zıya, hasar veya gecikmesine neden olursa bu 
zarar kendisinden talep edilebilir. Bu zararı talep edebilecek olan; taşı-
tan, yükleten veya gönderen olabilir. Bu halde fiili taşıyan/taşıyıcının so-
rumluluktan kurtulabilmesi için zararın kendisine yüklenemeyecek bir 
sebepten ileri geldiğini ispatlaması gerekmektedir. Fiili taşıyan/taşıyıcı 
kendisi ve adamlarının kasıt veya ihmali olmaksızın zararın meydana gel-
diğini ispatlaması gerekmektedir.

Fiili taşıyan/taşıyıcıyı sorumluluktan kurtaran bir diğer hal ise zararın 
kendi kusuru olmadan geminin sevkine başkaca teknik idaresine yöne-
lik hareketten veyahut yangından meydana geldiğini ispatlaması halidir. 

7 Koller, Ingo; Der UnterfrachtführeralsSchuldnerundGlaubiger, TranspR 2009, sf 532
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Buna ek olarak denizde kurtarma nedeniyle meydana gelen zarar sözko-
nusu olursa fiili taşıyan/taşıyıcı sorumluluktan kurtulabilmektedir. Ay-
rıca; deniz veya geminin işletilmesine elverişli diğer suların tehlike veya 
kazaları, harp, karışıklık, ayaklanmalar, kamu düşmanlarının hareketle-
ri, yetkili makamların kısıtlamaları, karantina hali, mahkeme tarafından 
el koyma kararları, grev, lokavt gibi çalışma engelleri, yükleten, taşıtan, 
malik veya adamlarının fiil veya ihmali, hacim veya tartı sebebi ile kendi-
liğinden eksilme, gizli ayıp ya da eşyanın kendisinden kaynaklanan cins 
ve niteliği, ambalaj ve işaretlerin yetersizliği fiili taşıyan/taşıyıcı tarafından 
ispatlanması halinde sorumluluktan kurtulabilecektir.

Fiili taşıyan/taşıyıcı hem kendisinin hem de adamlarının meydana ge-
tirdiği zararlardan sorumludur. Taşıma sırasında zarar meydana getiren 
fiili taşıyanın adamlarına da yükle ilgili olarak dava açılması mümkün-
dür. Fiili taşıyan/taşıyıcının adamları zararı kasten ve pervasızca bir dav-
ranıştan meydana getirmişlerse sorumluluk sınırı uygulanmayacaktır. 
Sözleşme dışı taleplerde bulunulması halinde bu yöndeki itirazları fiili 
taşıyan/taşıyıcının adamları da ileri sürebilmektedir. Fiili taşıyan/taşıyıcı 
zarardan sorumlu olmasına karşın Türk Ticaret Kanunu md. 1178 ve 
1179 uyarınca kusursuz olduğunu ispatlamak suretiyle de sorumluluk-
tan kurtulabilecektir. Ana taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyanın zarar-
dan sorumlu olması her zaman Fiili taşıyan/taşıyıcının da sorumlu olma-
sını gerektirmez, ancak fiili taşıyan/taşıyıcı sorumlu olduğu her halde ana 
taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyan sorumludur. Sorumluluk kıstasını 
arttırır nitelikte yapılan sözleşmeler sadece ana taşıma sözleşmesinin ta-
rafı olan gönderen ile taşıyanı bağlamaktadır. Şu kadar ki; fiili taşıyan/
taşıyıcı bu klozları yazılı ve açık şekilde kabul etmiş olmasın.

Ana taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyan ile fiili taşıyan/taşıyıcı ara-
sında yapılan sözleşme ise pek tabii olarak fiili taşıyan/taşıyıcıyı bağla-
maktadır.8 Bu sözleşme fiili taşıyan/taşıyıcının ana taşıma sözleşmesinde 
yer alan gönderene karşı sorumluluğunu da belirlemektedir. Bu nedenle 
ana taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyan ile fiili taşıyan/taşıyıcı arasın-
daki sözleşmede yer alan sorumluluktan kurtulmaya ilişkin klozlar gön-
derene karşı ileri sürülebilecektir.

Sorumluluk Sınırlamaları:

Ana taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyan için kabul edilen sorumlu-
luğa ilişkin sınırlamalar fiili taşıyan/taşıyıcı için de geçerlidir. Fiili taşıyan/

8 Kıenzle, Jost; DieHaftungdes Carrier unddesActualCariiernach den Hamburg- Regel-
n,Neuwied- Kriftel- Berlin 1993, sf 230-231



148 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

taşıyıcı zarar bakımından hangi sınır daha yüksek ise o sınır uygulanmak 
kaydı ile koli veya ünite başına 666,67 ÖÇH(Özel Çekme Hakkı) ile veya 
zıya veya hasara uğrayan eşyanın gayri safi ağırlığının her bir kilogramı 
için 2 ÖÇH (Özel Çekme Hakkı) kadar sorumlu olacaktır. Eğer yükleme-
den önce eşyanın değeri yükleten tarafından bildirilmiş ve denizde taşıma 
senedine işletilmişse sorumluluğun belirlenmesinde bu değer esas alına-
caktır. Fiili taşıyan/taşıyıcı bakımından da yazılı ve açık onay aranmaksı-
zın bu sınır geçerli olacaktır.

b. Yolcu Taşımaları Bakımından:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 1257’de “ taşımanın tamamının 
veya bir kısmının yapılması, bir fiili taşıyana bırakılmış olsa bile taşıyanın 
taşımanın tamamından denizde yolcu taşıma hükümlerine göre sorumlu 
olacağı, fiili taşıyan da taşımanın kendisi tarafından yapılan bölümü bakı-
mından sorumlu olacaktır.

Fiili taşıyan/taşıyıcı geminin sahibi, gemiyi kiralayan, gemi işletme mü-
teahhidi olabilecektir. Fiili taşıyan/taşıyıcının sorumluluğu ana taşıma 
sözleşmesinde yer alan taşıyanın Türk Ticaret Kanunu md. 1256’ya göre 
yolcunun ölümü, yaralanması ile kabin bagajı ve diğer bagajlarda mey-
dana gelen zararlardan sorumluluğuna bağlıdır.9 Elbette ki fiili taşıyan/
taşıyıcı sorumluluğu kendisi tarafından yerine getirilen taşıma ile sınırlı 
olmaktadır.

Fiili taşıyan/taşıyıcının adamlarının görevlerini yerine getirirken mey-
dana getirdikleri kusurlu davranış zarara sebebiyet verdi ise fiili taşıyan 
bu zarardan da sorumlu olmaktadır. Ana taşıma sözleşmesinde yer alan 
taşıyanın sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Taşıyan sorumluluktan 
kurtulabilmek için; kazanın, savaş, terör, iç savaş, isyan ve istisnai ni-
telikteki kaçınılmaz, engellenemez nitelikteki doğa olayından, tamamen 
üçüncü bir kişinin zararı meydana getirmek kastı ile meydana getirdiği fiil 
veya ihmalinden kaynaklandığını ispatlaması gerekmektedir. Fiili taşıyan/
taşıyıcı da aynı şekilde belirtilen hususları ispatlamakla sorumluluktan 
kurtulacaktır.10 Ancak ana taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyanın kusu-
ru bulunması halinde sorumluluktan kurtulması mümkün olmayacaktır.

Yolcu taşımalarında gemi kazalarından kaynaklanmayan ölüm veya 
yaralanmalarda zarara bizzat taşıyan yol açmış ise taşıyanın sorumluluğu 

9 GriggsPatrick/ Williams Richard/ FarrJeremy; Limitatation of LiabilityforMaritimeCla-
ims, 4 th Edition, 2005 sf 95

10 Tsimplis, N.M; Liability in Respect of PessengerClaimsandıtsLimitations, JIML, 2009, 
sf 138
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doğacaktır. Ancak bu halde taşıyanın kusuru bizzat zarar gören tarafın-
dan ispatlanmalıdır. Zira; gemi ile yolcu taşımalarında gemi kazası dışın-
daki yolcuya ilişkin fiziki zararın taşıma işinden kaynaklanmadığı kabul 
edilmektedir.11 Bu nedenle de ispat yükü yer değiştirmekte ve zarar gö-
ren tarafından taşıyanın kusurlu olduğunun ispatlanması gerekmektedir. 
Kanunda hangi hallerin gemi kazası olarak kabul edildiği bildirilmiştir. 
Buna göre gemi kazası sayılan haller; geminin enkaz haline gelmesi, ala-
bora olması, karaya oturması, çatma, gemideki infilak, yangın ve arıza-
dır. Bunların dışındaki herhangi bir nedenden meydana gelen zararlarda 
taşıyanın kusurlu olduğunu ispat külfeti zarar görendedir.12 Fiili taşıyan/
taşıyıcının sorumluluğu bakımından da bu ayrım gündeme gelmektedir.

Yolcu taşımalarında zarar gören; gemi kazasından doğan zararlarda 
kendisinin kusurlu olmadığını, gemi kazası dışındaki nedenlerden mey-
dan gelen zararlarda ise taşıyanın veya fiili taşıyan/taşıyıcının kusurlu ol-
duğunu ispatla mükelleftir.

Sorumluluk Sınırlamaları:

Ana taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyanın sorumluluğu zarar gö-
ren yolcu başına ve her bir gemi kazası için 250.000 ÖÇH (Özel Çekme 
Hakkı) ile sınırlıdır. Ancak yolcunun ölümü veya yaralanması halinde her 
olay başına ve her bir yolcu için 400.000 ÖÇH (Özel Çekme Hakkı) ile 
sınırlıdır. Taşıyanın kusurlu olması halinde ise bu sınırlamalar uygulama 
alanı bulmaz. Taşıyan ancak kusurlu olmadığını ispat etmek suretiyle bu 
sorumluluktan kurtulabilmektedir.

Kabin bagajının zıya ve hasarından ana taşıma sözleşmesinde yer 
alan taşıyanın sorumluluğu her taşıma ve yolcu başına 2.250 ÖÇH (Özel 
Çekme Hakkı) ile sınırlıdır. Araçlar tarafından taşınan eşyalar bakımın-
dan araç ve araç içindeki eşyalarının zarar görmesi halinde araç başına 
12.700 ÖÇH (Özel Çekme Hakkı) ile sınırlıdır. Diğer bagaj içinse 3.375 
ÖÇH (Özel Çekme Hakkı) ile sınırlıdır.

Bu sınırlamalar fiili taşıyan/taşıyıcı için de geçerlidir. Ana taşıma söz-
leşmesinde yer alan taşıyanın kanunen kendisine yükletilemeyen bir borç 
veya yükümlülük altına girmesi veya bir haktan vazgeçmesi halinde ise 
fiili taşıyan/taşıyıcının bu konuda açık ve yazılı onayı olmadan sorumlulu-
ğuna gidilemeyecektir.

11 GriggsPatrick/ Williams Richard/ FarrJeremy; Limitatation of LiabilityforMaritimeCla-
ims, 4 th Edition, 2005 sf 138

12 Adıgüzel, Burak; “Yeni Türk Ticaret Kanununda Fiili Taşıyıcı Kavramı ve Fiili Taşıyıcı-
nın Sorumluluğu”, İÜHFM C. LXXI, S.2, sf 3-20, 2013
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Kasten ve pervasızca hareket nedeni ile ve böyle bir zararın meyda-
na gelmesi ihtimalinin bilinciyle zarara yol açılması halinde herhangi bir 
sınırlamaya tabi olmaksızın zarar kadar sorumlu olunacaktır. Diğer du-
rumlarda ise sorumluluğa ilişkin sınırlamalar geçerliliğini koruyacaktır.

Ana taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyan ile fiili taşıyan/taşıyıcı yapı-
lan taşıma işinden müteselsilen sorumludur.13 Ana taşıma sözleşmesinde 
yer alan taşıyanın sorumlu olduğu her halde fiili taşıyan/taşıyıcının so-
rumlu olması sözkonusu olmadığından burada müteselsil sorumluluktan 
bahsedilemeyecektir. Bu halde zarar gören sadece ana taşıma sözleşme-
sinde yer alan taşıyandan talepte bulunabilir.

SONUÇ:

Fiili taşıyan/taşıyıcı hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 
açık bir tanım yapılmamıştır. Doktrinde; taşıyanın üstlendiği bir taşımayı 
kısmen veya tamamen kendisine bırakmış olması dolayısıyla gerçekleşti-
ren taşıyan fiili taşıyan/taşıyıcı olarak tanımlanmaktadır. 

Fiili taşıyan/taşıyıcı ana taşıma sözleşmesinin tarafı değildir. Ancak ta-
şıma sözleşmesinden doğan taşıma ve eşyayı koruma borcu fiili taşıma 
süresi boyunca fiili taşıyan/taşıyıcı tarafından da yerine getirilir. 

Müteakip taşıma ve alt taşımadan fiili taşıyan/taşıyıcının gerçekleştir-
diği taşıma işi farklılık göstermektedir. Müteakip taşımada birbiri ardına 
yapılan taşıma işlemleri tek bir taşıma olarak kabul edilmekte ve ana 
taşıma sözleşmesinde yer alan gönderen veya yolcu tüm müteakip taşı-
malardan haberdar kabul edilmektedir. Alt taşımada ise gönderen veya 
yolcunun sonraki taşımalardan haberi yoktur.

Fiili taşıyan/taşıyıcının hukuki sorumluluğu ana taşıma sözleşmesine 
dayalı olup ondan bağımsız olduğundan akit benzeri sorumluluktur. 

Ana taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyanın sorumluluktan kurtulma 
imkanları fiili taşıyan/taşıyıcı bakımından da geçerlidir.

Sorumluluk sınırlamalarına ilişkin kural; sorumluluğun genişletilme-
sine ilişkin ana taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyan ile gönderen veya 
yolcu arasında yapılan anlaşmalar fiili taşıyan/taşıyıcı bakımından hü-
küm ifade etmez. İstisnası ise bu tür anlaşmaların yazılı ve açık onay ile 
fiili taşıyan/taşıyıcı tarafından kabul edilmesidir.

13 GriggsPatrick/ Williams Richard/ FarrJeremy; Limitatation of LiabilityforMaritimeCla-
ims, 4 th Edition, 2005 sf 97
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Taşıma işi esnasında meydana gelen zararlardan zarar gören hem ana 
taşıma sözleşmesinde yer alan taşıyana hem de fiili taşıyan/taşıyıcıya baş-
vurma hakkına sahiptir. Zira bu kişiler zarar görene karşı müteselsilen 
sorumludur.
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İCRA İŞLEMLERİNE KONU OLARAK 
İNTİFA HAKKININ PARAYA ÇEVRİLMESİ 

UYGULAMALARI VE CEBREN DEVRİ YANILGISI 
ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN1 -Av. Selen YILDIRIM2

 I. GENEL OLARAK KONUNUN SUNUMU 

Sınırlı ayni hak türü intifa hakkının bir malvarlığı değeri oluşturması-
na dayalı esas ile cebri icra işlemlerine konu olacağı açıktır. Bu niteliği ile 
borçlu hak sahibi aleyhine kesinleşen icra takiplerinde (ve doğal olarak 
iflas işlemlerinde) intifa hakkının paraya çevrilmesi konusunda doğan 
tereddütler üzerine işbu makaleyi yazma amacı doğmuştur. İntifa hak-
kınınkanuni niteliği ile bağdaşmayan paraya çevrilmesi amacıyla cebren 
ihale ile devrine yönelik kararlar, tam bir garabet örneği oluşturmuştur. 
Böyle bir içtihadın bir daha oluşmaması temennisi ile sorunu irdelemek 
istiyoruz. 

 II. ARAŞTIRMAYA KONU İNTİFA HAKKI ÖZELLİKLERİ

A. EŞYA HUKUKU AÇISINDAN SONUÇLARI

1. İntifa Hakkı Ayni Bir Haktır

İntifa hakkı,Türk Medeni Kanunu’nda “sınırlı ayni haklar” üst başlığı 
altında “irtifak hakları” türü olarak düzenlenmiştir. Kanunumuzun794.
maddesindedüzenlenmiş olan hüküm şu şekildedir:“İntifa hakkı, taşınır-
lar, taşınmazlar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir. Aksine 
düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma 
yetkisi sağlar.”.Bu niteliği ile ayni hak olmakla karşımızda herkese karşı 
ileri sürülebilen bir mutlak hak olduğu açıktır. 

İrtifak hakları üst başlığı altında Türk Medeni Kanunu’nun sistematiği 
ilk bakışta karmaşık bir yapı arz ediyor gibi görülecektir. İrtifak hakları 
hukuki niteliği ile taşınmaz lehine ve kişiye bağlı kurulabilmektedir. Bu 
konuda ayrıntılı bilgiye çalışmamızın hacmi el vermediğinden genel eser-

1 T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
2 İstanbul Barosu Avukatı
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lere yollama yapmakla yetiniyoruz3. Türk Medeni Kanunu’nun 779. ve 
intifa hakkının düzenlendiği 794.maddeye kadar olan hükümlerinde “ta-
şınmaz lehine irtifak hakkı” başlığına yer verilmişken, bu defa kişi lehine 
veya kişiye bağlı irtifak tabiri kullanılmadan intifa hakkı ve sonrasında 
diğer kişiye bağlı irtifak hakları isim isim (üst hakkı, kaynak hakkı ve 
konu başlığımız açısından intifa hakkı gibi) düzenlenmiştir.Türk Medeni 
Kanunu’nun taşınmaz lehine irtifak haklarına ilişkin andığımız hükümle-
rinde hangi türde kurulabileceğine ilişkin hiçbir örnek verilmemiştir. Bu 
konuda zihin karışıklığına düşülmemelidir. Varılacak sonuç; kişiye bağlı 
irtifak türü olarak intifa ve oturma (sükna) hakkının, zorunlu olarak kişi-
ye bağlı nitelik arz etmekletaşınmaz lehine kurulması mümkün değildir. 
İntifa ve oturma hakkı dışında kalan tüm kişiye bağlı irtifak hakları aynı 
zamanda taşınmaz lehine irtifak hakkı olarak kurulabilecektir. Örneğin, 
kaynak ve üst hakkı ile MK m.838 hükmünde düzenlenmiş diğer irtifak 
hakları kişi lehine kurulabileceği gibi taşınmaz lehine de kurulabilecektir. 
Sonuç olarak bu ayrımda, intifa hakkı karşımıza hep kişiye bağlı olarak 
çıkacaktır. Bu niteliği ile tapu kütüğünde hak sahibi olarak gerçek kişi 
adına veya tüzel kişi ünvanına tescilli olacaktır.4

2. İntifa Hakkı Olumlu (Müsbet) İrtifak Niteliğindedir

İrtifak haklarının olumlu ve olumsuz şeklinde yapılan ayırımı altında, 
intifa hakkı olumlu (müspet) niteliktedir. Haksahibine konusu eşya üze-
rindefer’i zilyet olarak eşyayı kullanma ve yararlanma yetkisi verir. Bu 
konuda, irtifak hakkının tapuda tescilini sağlayan borçlandırıcı işlem (ta-
ahhüt muamelesi)olan irtifak sözleşmesi taşınmaz malikine, intifa hakkı 
sahibinin kullanma ve yararlanmasına katlanma borcu yükler. Bu kat-
lanma konusu eşyada intifa hakkı sahibine malı bizzat kullanmak veya 
ivazsız kullanma ödüncü ile (ariyet) ya da kira sözleşmeleri gibi isimli-i-
simsiz sözleşmelerle fiili ve hukuki tasarrufların sonuçlarını kabule zor-
lar. Bu başlık altında dayandığımız sonuç olarak, intifa hakkının paraya 
çevrilmesinde önem arz edecek boyutuyla, malın hukuki ve doğal ürünleri 
(semereleri) intifa hakkı sahibine aittir. Bir diğer boyutuyla, intifa hak-
kı sahibi, konusu eşya üzerindefer’i/doğrudan zilyettir. Bu açıdan TMK 
973/II hükmünün “Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz 
yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılır.” şeklindeki hük-

3 Ayrıntılı bilgi için bkz. KÖPRÜLÜ/KANETİ Sınırlı Ayni Haklar, 1982, Sayfa: 95 vd. – 
OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR Eşya Hukuku, 2009, Sayfa: 632 vd. – HATEMİ/
SEROZAN/ARPACI Eşya Hukuku, 1991, Sayfa: 29 vd. 

4 Tapu kütüğünün “Taşınmaz yükü ve İrtifak hakları” sütununda tesciller; M: Ayşe Çelik 
lehine intifa hakkı / Çelik Endüstri Ürünleri A.Ş. lehine intifa hakkı şeklinde olmaktadır. 
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müne gerek bırakmayan fiili hâkimiyeti5bu makaledeki araştırma sonuç-
ları bakımından önemlidir. 

3. İntifa Hakkı Kişiye Bağlı İrtifak Hakkı Niteliğindedir

İntifa hakkının, oturma (sükna) hakkında olduğu gibi başkasına dev-
redilemeyeceği ve mirasçılara geçmeyeceği yolunda açık bir hüküm bulun-
mamaktadır6. Ancak TMK m.796/I hükmünde düzenlenen intifa hakkı-
nın hak sahibinin ölümüyle sona ermesine ilişkin hüküm ile TMK m.806 
hükmünde yalnızca kullanımının devredilebileceği yolunda hükümler bu 
konuda kuşkuya yer bırakmaz. Hal böyle olmakla, gerçek ve tüzel kişiler 
lehine kurulabilecek intifa hakkı, hak sahibinin hakkın özüne ilişkin ya-
pacağı tasarruf işlemi ile başkasına devredilemeyecek ve gerçek kişilerin 
ölümü halinde mirasçılarına, tüzel kişilerin tasfiyesi halinde ise bazı tü-
zel kişi örneklerinde olduğu gibi kanun hükmü ile malvarlığının intikali-
ne ilişkin hükümler içinde yer alarak başka tüzel kişiye devri mümkün 
olmayacaktır.7 Eş değişle, intifa hakkı bir borçlandırıcı işlem (taahhüt 
muamelesi) konusu olarak tasarruf işlemi ile ifa edilecek bir devre konu 
olmayacaktır. Böyle bir borçlandırıcı işlemin her nasılsa yapılmış olması 
durumunda, yapılan sözleşme TBK m. 27hükmüne dayalı olarak kesin 
hükümsüz olacaktır. Çünkü eşya hukuku öğretisinde ayni haklara hâkim 
prensiplerden olan içerik (muhteva) belirleme özgürlüğünün olmaması 
kuralı bu sonuç ile örtüşmektedir. İşte bu bağlamda makalenin esaslı 
noktasını oluşturmakla, bu ilkeye aykırı içtihadın hataları hemen ortaya 
dökülecektir.

5 Bu hükümde anılan zilyetlik, bu başlık altında diğer irtifak türü olan “olumsuz(menfi)” 
irtifaklara konu olan zilyetliktir. Çünkü rekabet etmeme veya manzara kapatmama gibi 
bir içerikle MK m.838 hükmüne dayalı olarak kurulabilecek irtifaklarda, irtifak hakkı 
sahibi eşyada doğrudan zilyet olmayıp hakkını irtifak yükümlüsü malikin mülkiyet hak-
kından doğan yetkilerinden kaçınması sonucu gerçekleşmektedir. Hal böyle olmakla 
zilyetlikten doğan dava haklarından mahrum olmamaları için kanun koyucu bu tür 
irtifaklardan yararlanıyor olmayı zilyetlik saymıştır. 

6 “Oturma hakkı, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez.” kuralı Medeni Kanu-
numuz’ un 823/II. fıkrasında emredici kural olarak yer almaktadır.

7 Dernekler ile ilgili olarak 5253 sayılı Dernekler Kanunu’ un 15.maddesinde “Tüzükte 
tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel 
kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa, yahut der-
nek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahke-
me kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip 
derneğe devredilir” şeklindeki düzenleme ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’ nun 
83.maddesinin son fıkrasındaki “Ortaklara paylaştırma yapılacağına dair Anasözleş-
mede açıklama olmadığı takdirde tasfiye neticesinden arta kalan miktar, kooperatif-
leşme amacına uygun olarak harcanmak üzere Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine 
bırakılır” şeklindeki düzenlemelerde olduğu gibi, ilgili tüzel kişiye kanuni tasfiyeye dâ-
hil olarak devredilecek malvarlığı kapsamında intifa hakkı asla yer alamayacaktır. 
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Andığımız bu emredici sonuç, irtifak hakları üst başlığı altında, intifa 
hakkının oturma hakkı ile birlikte “zorunlu olarak kişiye bağlı irtifak” 
türü olarak nitelendirilmesini sağlamaktadır. İntifa hakkı neredeyse mül-
kiyet hakkı kadar geniş yetkiler vermekte olup, sadece tasarruf yetkisi 
dışında, mülkiyet hakkının tüm yetkilerini içermesine dayalı özellik ile 
bu hakkın devrine yasa hükmüyle müsaade edilmemiştir. İntifa hakkının 
gerçek kişiler lehine kurulmasındabir üst sınır getirilmediğini görüyoruz. 
AncakTMK m. 797 hükmünde yer alan intifa hakkının gerçek kişilerde 
hak sahibinin ölümü ile kendiliğinden sona ereceği düzenlenmiş bulun-
maktadır. Buna karşılık tüzel kişiler lehine kurulma halinde, tanıdığı ge-
niş yetkiler karşısında TMK m.797 hükmünde yer alan “Tüzel kişilerin 
intifa hakkı, en çok yüz yıl devam edebilir.” şeklindeki düzenleme uya-
rıncasüresiz kurulamayacağını görüyoruz.

4. Alacağın Devri (Temliki) Konusu Olamaz

İntifa hakkının devri konusunda kanunda yer alan ifadeden çıkardığı-
mız sonuçla iki olasılık söz konusudur;TMK m.806/Ihükmünün “Sözleş-
mede aksine hüküm yoksa veya durum ve koşullardan hak sahibince 
şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa, intifa hakkının kullanıl-
ması başkasına devredilebilir.” şeklinde getirdiği kural gereği, intifa hak-
kı sahibinin intifa konusu eşyadan yararlanma ve kullanma yetkisine da-
yalı olarak sahip olduğu zilyetlik devre konu olabilecektir. Örneğin, intifa 
hakkı sahibi, kendisi dolaylı/fer’i zilyet kalmak üzere yaptığı bir sözleşme 
ile (kira ve kullanma ödüncü gibi isimli sözleşmeler yanında, sözleşme 
özgürlüğünce gerçekleştirilebilecek isimsiz sözleşmeler ile) diğer söz-
leşme tarafını dolaysız/fer-i zilyede kılmasında hiçbir geçersizlik sorunu 
doğmayacaktır.

İntifa hakkının tartışmasız zorunlu kişiye bağlı hak olma niteliği ile 
hak sahibinin kendisine ait hakkı devretmesi sonucu, hak sahibi olmak-
tan çıkarak halefini intifa hak sahibi yapması olasılığı mümkün değildir.
8Bu sonuçla, intifa hakkının temelinde yatan borçlandırıcı işlemin sağla-
dığı alacak hakkı, tamamen veya kısmen devir (temlik niteliğinde) TBK 
m.183 vd hükümlerince mümkün olmamakla,hak sahibi tarafındandev-
redilemez.

5. İntifa Hakkı Malvarlığı Değeri Oluşturur

Malvarlığı kavramına, özel hukukun temelini oluşturan kavram olarak 
hukuk fakültelerinde yeterli önem verilmeyince sıkıntılar doğmaktadır. 
Bir kimsenin para ile ifadeedilebilen bütün hak ve borçları özel hukuk 

8 Ayrıntılı bilgi için bknz. ÖZEN, Türk Medeni Hukukunde Eşya Üzerinde İntifa Hakkı, 
2008, Sayfa:147 vd.
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kişilerinin malvarlığı olarak ifade edilmektedir. Aktif ve pasif kısımdan 
oluşan malvarlığında tüm haklar aktifte yer almakta iken, borçlar malvar-
lığının pasif kısmını oluşturur. Taşınır ve taşınmaz eşya mülkiyet hakkı 
niteliği ile aktifte yer almakta iken, intifa hakkı hak sahibinin malvarlığın-
da eşya olarak yer almaz; eşya üzerinde ayni hak olarak yer alır. 

Bu hakkın varlığını hukuken analiz etmek gerekirse; intifa hakkının 
tasarruf işlemi niteliğinde tescil ile hak sahibi adına kurulması olgusu 
altında, bir borçlandırıcı işlem (taahhüt muamelesi) yatmaktadır. “İrti-
fak sözleşmesi”olarak adlandırılan bu borçlandırıcı işlemin varlığı Türk 
Medeni Kanunu’nun 781.maddesinin “İrtifak hakkının kurulmasına iliş-
kin sözleşmenin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmesine bağlıdır” 
şeklindeki birinci fıkra hükmünden anlaşılmaktadır. Bu konuda, borç-
landırıcı işlem olan irtifak sözleşmesi, taşınmaz malikinin malvarlığının 
pasifine intifa hak sahibinin yararlanmasına katlanma borcu yüklemekte-
dir. İntifa hakkı sahibinin malvarlığının aktifinde ise bir ayni hak olarak, 
temelinde taşınmazda yararlanma ve kullanmaya ilişkin alacak hakkı 
mevcut bulunmaktadır.Bu özellik sonucu onu örneğin, otel olarak be-
lirtilen bir taşınmazda hakkın kurulmasıyla bununsalt malvarlığı değeri 
olmasına dayalı olarak, finans kuruluşlarınca işletme kredisi verilmesi-
ni sağlayabilir (intifa hakkı sahibinin ipotek verme yetkisi olmasa da). 
Kullanımı devir işlemlerinde ise hukuki ürün olarak kira alacaklarının 
devri (temliki), yine bu temelde yatan malvarlığı değerine dayanmaktadır. 

Ancak yukarıda verdiğimiz bilgiler doğrultusunda bu başlık altında 
yine özlüce tekrar etmek gerekirse; İntifa hakkının zorunlu olarak kişiye 
bağlı olma özelliği, intifa hak sahibinin aşağıda bahsedeceğimiz özellik-
lerle alacağın devri niteliğinde ayni hakkın devrine olanak tanınmamıştır. 

Araştırma başlığımızın esası olarak, bir malvarlığı değeri olarak borç-
lunun kişisel ve tüm malvarlığı ile sorumluluğu ilkesince intifa hakkı da 
bu kapsamda yer alacaktır. Tekraren vurgulamak gerekirse vardığımız 
bu sonuç; konu başlığımız altında önem taşıyan yönü ile bu hakkın devri-
nin mümkün olmaması onu bir malvarlığı değeri olmaktan asla çıkarmaz.

Ancak intifa hakkının zorunlu olarak kişiye bağlı olma özelliği olarak, 
intifa hakkı bir malvarlığı değeri oluşturmasına rağmen hak sahibinin 
ölümü halinde terekede yer almaz.9 Ölümün gerçekleştiği anda (genel 
kabul gören an olarak, beyin ölümünün gerçekleşmesi ile) kendiliğinden 

9 Ayrıntılı bilgi için bknz. DURAL/ÖZ Türk Özel Hukuku, Cilt IV Miras Hukuku, 2011, 
Sayfa:8 vd. – İMRE/ERMAN Miras Hukuku, 2013, Sayfa:344 – SEROZAN/ENGİN Miras 
Hukuku, 2012, Sayfa:103
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(ipsoiure) sona erer. Tüzel kişilerde ise, yukarıda verdiğimiz bilgi gereği 
tasfiyesinin gerçeklemesi ile tıpkı ölüm gibi sonuç doğurarak intifa hak-
kı kendiliğinden sona erer. Tüzel kişilerde tasfiyenin istisnai bir durum 
ve bazen hiç gerçekleşmeyecek olması göz önüne alınarak, yasa koyucu 
tarafından alınan tedbir intifa hakkının üst süreye bağlanarak yüz yıl-
dan fazla süreyle kurulamaması olmuştur. Böylece andığımız nedenlerle, 
TMK’nın1026. maddesinin “Bir ayni hakkın sona ermesiyle tescil her 
türlü hukuki değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, ter-
kini isteyebilir.” şeklindeki hükmü gereği taşınmaz malikine tek taraflı 
terkini talep hakkı verir. Ayrıca bu sonuç TMK m.796/II hükmünce de 
“Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi di-
ğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi 
verir.” şeklinde getirilen kuralla tekrar edilmiştir. 

III. MALvARLIĞI İLE SORUMLULUK İLKESİ AÇISINDAN İNTİFA 
HAKKINA BAĞLI SONUÇLAR

A. Borçlu İntifa Hakkı Sahibinin Malvarlığı İle Sorumluluğu Kapsa-
mına İntifa Hakkı Dâhildir

Kural olarak, aleyhine yapılan icra takibi kesinleşen veya iflasına karar 
verilen intifa hakkı sahibi, İİK m.82 hükmünce getirilen istisnalar dışında 
bütün malvarlığı ile sorumludur.

Bu açıdan kural intifa hakkı için de geçerli olup intifa hakkı, bir mal-
varlığı değeri olmakla hak sahibinin borçları açısından malvarlığı ile so-
rumluluk ilkesi uyarınca, alacaklının ifa menfaatini sağlama yolunda pa-
raya çevrilebilecektir. 

B. İntifa Hakkına İlişkin İcra ve İflas Kanunu Hükmünün Değer-
lendirilmesi

İİK’da intifa hakkının sınırlı ayni hak türü olarak kendine özgü karak-
teristik özelliklerinin ayırdına varılmış ve borçlu intifa hakkı sahibinin 
malvarlığı değeri olan intifa hakkının cebri icra ile paraya çevrilmesi yo-
lunda özel hükümlersevk edilmiştir. Bu konuda intifa hakkının düzenle-
me konusu yapıldığı iki hüküm görmekteyiz. 

İlk olarak“Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler” başlığı altında 83.madde 
ile getirilen düzenlemeyi görüyoruz10. Buna göre maaş, ücret nafaka ve 

10 İİK m. 83 - Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma 
müstenid olmayan nafakalar, tekaüd maaşları, sigortalar veya tekaüd sandıkları 
tarafından tahsis edilen iradlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce 
lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.
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sigorta gibi mal varlığında yer alan alacak hakları ile intifa hakkı ifadesiy-
le hiç bir ilgisi bulunmayan kurumlar bir arada sayılmıştır. Maddedeki 
amaca uygun olarak paraya çevrilme yolundaTBK’nın 84.maddesi hük-
müne görekısmen ifaya konu olarak bölünmesi yolunda hüküm getiril-
miştir. İntifa hakkının bu başlık altında yer alması anlaşılamamaktadır. 
Ancak aşağıda varacağımız sonuçlarla, intifa hakkının niteliği ile bağdaşır 
paraya çevirme işlemleri doğru olan hüküm ile İİK m.121 hükmünde dü-
zenlenmiştir.

“Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı İştirak Halinde Mülkiyet Hissele-
ri”başlığı altında İİK m.121 hükmü şöyledir:“Bir intifa hakkı veya tak-
sim edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasar-
ruf olunan bir mal hissesi gibi yukarıdaki maddelerde gösterilmeyen 
başka nevi malların satılması lâzımgelirse icra müdürü satışın nasıl 
yapılacağını icra mahkemesinden sorar.Merci, ikametgâhları malûm 
olan alâkadarları davet ve gelenlerini dinledikten sonra açık artırma 
yaptırabileceği gibi satış için bir memur da tayin edebilir, yahut iktiza 
eden diğer bir tedbiri alabilir.”şeklindeki hüküm ile sınırlı sayıda bir 
işlem belirlemesi yapılmamış olup, Türk Medeni Kanunu’nun 4.maddesi 
hükmüne bağlı olarak hâkime takdir hakkı kullanma yetkisi verilmiştir. 
Bu hüküm, aşağıda değineceğimizboyutuyla eleştiriye açıktır.Ancak inti-
fa hakkının malvarlığı ile sorumluluk ilkesi uyarınca haciz alacaklısının 
ifa menfaatinin sağlanması yolunda kendine has sonuçları olabileceğinin 
ayırdına varmıştır.Deyimsel yorum açısından yanlış sonuçlara varabi-
lecek boyutuyla hükmün düzeltici yoruma tabi tutulması gerekecektir. 
Şöyle ki, maddenin deyiminde geçen “…satışın nasıl yapılacağını icra 
mahkemesinden sorar.” şeklindekiifadesi Yargıtay’ın aşağıda eleştireceği-
miz hatalı sonuçlarına gerekçe oluşturacak niteliktedir. Bu nedenle intifa 
hakkının zorunlu yasal niteliği karşısındasatış kelimesi kullanılmadan, 
“intifa hakkının paraya çevrilmesinin” nasıl yapılacağını sorusunun ce-
vabı aramak gerekecektir. Aksi takdirde satışın nasıl yapılacağı sorusu-
intifa hakkının bir hak olarak ivazlı devri sonucu doğuracak bir paraya 
çevrilme sonucuna yol açmış olur. Hal böyle olmakla mot a motdeyimsel 
yoruma bağlı olarak intifa hakkının varlığını bildiğimiz Yargıtay kararı-
na konu olan şekilde, cebri artırma ile ihaleye konu edilmesi yolu çok 
kolaylıkla açılmış olur. Hemen belirtelim, burada satışın kastedilmediği 
sistematik yorum açısından da bellidir çünkü“Paraya Çevirmenin Diğer 
Tarzı İştirak Halinde Mülkiyet Hisseleri” başlığı daha doğru bir ifade 

Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var 
ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için 
kesintiye geçilemez.
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sergilemektedir. Çünkü İcra ve İflas kanunu kenar metne dâhilolmasa 
da,“paraya çevirmenin diğer tarzı”ifadesi ile burada intifa hakkı, ihaley-
lecebri artırma yoluylasatılacak bir malvarlığı değeri olmamakla, kendine 
özgü özelliklerine bağlı olarak hakkın nasıl paraya çevrileceği hususunda 
düzenleme getirilmiştir.

Böylece hatalıdüzenlemesi ile icra hâkiminden sorulacak husus satışın 
nasıl yapılacağı şeklinde ifade edilmiş olsa da, madde başlığında olduğu 
gibi paraya çevirmede başka bir tarz yani farklı bir usul belirlemenin ge-
rekliliği yolunda yorumisabetli olacaktır.

İşte alacaklının başvurusu üzerine yasa koyucu icra memurunu be-
lirtilen hususlarda karar alma yolunda yetkili görmemiştir.Bu konuda 
takdir yetkisini kullanma yolunda icra hâkimleri yetkili kılınmıştır. He-
men belirtelim, icra memurları bu yolda karar alması için icra hâkimine 
başvurup başvurmama konusunda da takdir yetkisine sahip kılınmamış-
tır. Buna göre, yetkili icra memurunun yetki çerçevesi içindeki icra hâki-
mine başvurarak mevcut intifa hakkının intifa haklarının, alacaklının ifa 
menfaatine kavuşması için somut olayın özelliklerine göre paraya çevirme 
yöntemlerinde takdir hakkına dayalı olarak çözüm getirmesi yolunda baş-
vurusu zorunlu kılınmıştır.

1. Hâkimin Takdir Hakkı ile Maddi Hukuk Kuralları Değiştirilemez

Bu başlığa şu saptama ile başlamak istiyoruz; şekli hukuk kuralları ge-
tiren İİK ve HMK, hiçbir şekilde maddi hukuk kurallarını ve özellikle em-
redici olanlarını değiştirmeye yönelik hüküm getiremez. ÖrneğinHMK’nın 
125. maddesinin “Dava Konusunun Devri” başlığı altında, davalının dava 
konusunu devri halinde, davacının davayı devir halefine yöneltmesi yo-
lunda mutlak kural oluşturamaz çünkü taşınmazlarda TMK m.1023 hük-
münce tapu siciline güven ilkesi ve TMK m.988 hükmünce taşınmazlarda 
emin sıfatıyla zilyetten edinme düzenlemesi sonucu, yolsuz tescil maliki-
nin iyi niyetle ayni hak kazanan kişiye HMK m.125 hükmünün varlığını 
öne sürülerek dava yöneltilemeyecektir. Anılan kişilerin iyi niyetle ayni 
hak edinmesi söz konusu HMK m.125 hükmünün getirdiği kural ile asla 
değiştirilmiş olmayacaktır. Buna karşılık, istihkak iddialı davalarda mül-
kiyet hakkının alacağın devri yoluyla halefe geçirilmesi mümkün olma-
makla, bu defa davacının istihkak iddialı davasını dava devam etmektey-
ken devretmesi (HMK 125.madde hükmünce) mümkün olmayacaktır11.

11 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZMEN, E.Saba/AYDIN, Gülşah Sinem “Tapu İptal 
Davası Olarak Yanlış Adlandırma İle Açılan Davalar (Tescili İsteme Davası/Yolsuz Tes-
cilin Düzeltilmesi Davası)” İstanbul Barosu Dergisi 2014, Cilt: 88, Sayı:6, S. 179 vd.
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Konu başlığımıza uyarlayacak olursak, bir intifa hakkının adına tesciline 
yönelik intifa hakkı kurma vaadiyle noterde yapılan sözleşme ile alacak 
hakkı kazanan kişi, malike açacağı TMK m.716 hükmünce tescile zorla-
ma davasına dayalı olarak (TMK 780/IIhükmünce kıyasen uygulanmak-
la)12 dava konusunu devredemeyecektir. Çünkü intifa hakkının temelinde 
yatan alacak hakkının erdiğimiz emredici hukuki sonuçla devri mümkün 
olmadığından, HMK m. 125 hükmünde davacının dava konusunu malın 
devredebileceğine(temlik) edeceğine ilişkin hükümle bu davada davacı sı-
fatını yitirmesi mümkün olmaz.

Hâkim, kendisine başvuru halinde İİK’nin andığımız hükmü ile Me-
deni Kanunumuzun intifa hakkına dayalı sonuçlarını ortadan kaldıracak 
bir ilama vücut veremez. Şekli hukuk kuralları getiren İİK’nin andığımız 
hükümleri, deyimsel (lafzî) yorum ile değil; sonuç bağlayacağı medeni 
hukuk sahası içinde düzeltici yoruma tabi tutulmalıdır. Sonuç olarak, 
araştırmamızla ilgili saptama yapmak gerekirse, icra hâkimi intifa hak-
kının paraya çevrilmesi konusunda cebri yolla satışı kararı ile devrine 
(temlikine) yol açacak karar oluşturamaz. 

2. Hâkim İntifa Hakkı Sahibinin Kullanma ve Yararlanma Hakkını 
ve Kullanımın Devri Konusundaki Tasarruf Yetkisini Sınırlayabilir

Yukarıda takdir yetkisi ile intifa hakkının paraya çevrilmesinde,paraya 
çevirmenin diğer tarzı olarak getirilen hüküm sonucu, icra hâkimine veri-
len takdir hakkının temelinde intifa hakkı sahibinin hakkın içeriği ile tüm 
kullanma, yararlanma ve kullanımın devri konusundaki tasarruf yetkisi 
ortadan kaldırılabilecektir. İşte bu bağlamda intifa hakkı sahibinin intifa 
konusu malı kendisinin bizzat kullanıyor olması halinde, hâkim aşağıda-
ki paraya çevrilme yolunda çözüm yolları konusunda getireceği kurallar 
öncesinde, intifa hakkı sahibinin kullanımına son verebilir. Bu takdirde 
amaçsal yorum kullanma ödüncüne dayalı sona ermeği gerektirir. Ayrıca, 
intifa konusu malda karma nitelikli kullanma ödüncü (ariyet) niteliğinde 
çok ucuza oturan kiracının da tahliyesine karar verebilecektir. Ayrıca, bü-
yük bir arazi içinde mevcut bağ evinde haftasonları oturan hak sahibinin 
araziye ekim yapmaması nedeniyle doğal ürünlerden yoksun kullanımı 
yolundaki fiili tasarrufuna da son verip, ekim kararı alabilir.

3. İntifa Haklarının Takdiri Çözümlerle Paraya Çevrilme Örnekleri

Bu başlık altında hâkimin borçluya ait intifa hakkını paraya çevirme 
konusunda bulacağı çözümler önceden kurala bağlanamayacaktır. Somut 

12 MK m.780/II – “İrtifak hakkının kazanılmasında ve tescilinde, aksi öngörülmüş 
olmadıkça taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümler uygulanır.”
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olayın özelliklerine göre hâkim, takdir hakkı ile intifa hakkı sahibinin 
borçlarını bu malvarlığı kalemi ile sorumlu olmakla ifa menfaatinin sağ-
lanması yolunda paraya çevirebilecektir.

a. İntifa Hakkına Konu Ürünlerin Haczi

Türk Medeni Kanunu’nun 685. maddesinin “Bir şeyin maliki, onun 
ürünlerinin de maliki olur.” hükmü gereği malike ait ürünler, eşya üze-
rinde intifa hakkı kurulması ile intifa hakkı sahibine ait olmaktadır. 
“Ürünler, dönemsel olarak elde edilen doğal veya hukuki ürünler ile bir 
şeyin özgülendiği amaca göre adetler gereği ondan elde edilmesi uygun 
görülen diğer verimlerdir.Doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar 
onun bütünleyici parçasıdır.” düzenlemesi ile TMK’nındüzenleme konu-
sunu oluşturmuştur. İcra ve İflas Kanunu, “Bir taşınmazın haczi hası-
lat ve menfaatlerine de şamildir.” (m.92) kuralıylafarklı tabir ile doğal 
ürünler konusundaMedeni Kanun hükmüne paralel sonuç bağlamış bu-
lunmaktadır. 

İntifa hakkı sahibi doğal ürün(semere)leri toplama ve paraya çevirme 
hakkına sahiptir. Bu konuda intifa hakkı kuran sözleşmede istisna ge-
tirilmemişse, malikin doğal ürünler üzerinde hakkı yoktur. Bu sonuçla 
İİKm. 121 hükmünün yukarıda andığımız hükmü gereği, ürünler intifa 
hakkı sahibinin borcu için açık artırmausulü ile paraya çevrilebilir. 

Malikin doğal ürünlerden yararlanma yetkisine vücut veren mülkiyet 
hakkının içeriğine ilişkin bu hüküm gereğince, intifa hakkı kurulmasıyla 
artık intifa hakkı sahibine hak sağlayacaktır. Malik açısından intifa hak-
kı sahibinin bu yönde yararlanma yetkisini kullanmasına katlanma bor-
cu oluşturmaktadır. Böylece intifa hakkına konu bir taşınmazda doğal 
ürünler artık taşınmaz malikinin borcu için haczedilemeyecektir. Buna 
karşılık, konu başlığımız altında borçlu intifa hakkı sahibinin alacağına 
kavuşması yolunda haczedilebilecektir. Bu noktada unutulmaması gere-
ken husus; doğal ürünlerin bileşik eşya niteliği ile asıl şey araziden bütün-
leyici parça olarak ayrılmakla ayrı bir taşınır mülkiyeti oluşturacağıdır. 
Hal böyle olmakla, intifa hakkı sahibinin eşyada mevcut zilyetliğine dayalı 
tasarruf yetkisi ile doğal ürünleri hasat zamanı ayırmasıyla artık bu şeyler 
üzerinde taşınır mülkiyeti maliki olup bu şeylerin haczinin intifa hakkıyla 
ilintilenmesi mümkün olmaz. 

Geldiğimiz bu noktada, ayrılmadığı süreçte doğal ürünler asıl şeyin 
bütünleyici parçası olmakta vebu nitelikle malike ait olmaktadır. Ancak 
malik,resmi surette aksine düzenleme olmadıkça, intifa hakkı sahibine 
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sağladığı zilyetlik ile ayırma hakkınıintifa hak sahibine tanımış olmak-
tadır. Bu sonuçla intifa hakkı sahibi ayırmadığı müddetçe ürünlerin 
haczedilemeyecek olduğu sonucuna varılamayacaktır. Çünkü bu konu-
da tasarruf yetkisinin İcra ve İflas Kanunu hükümlerince kaldırıldığını 
görmekteyiz. Bu sonuç çok doğaldır; bir eşyasını satma yolunda sözleş-
me yapma arzusu duymayan borçlunun, cebri icra sonuçlarıyla ihaleyle 
satışına katlanmasına bağlı sonuçla evleviyetle doğal ürünler üzerindeki 
tasarruf yetkisinin de kaldırılabileceği açıktır. Medeni Kanun değişikliği 
ile tabiî semere yerine “doğal ürünler” tabirini kullanmışken, İcra ve İflas 
Kanunumuz “Yetişmemiş Mahsullerin Haczi” başlığı altında bütünleyici 
parça niteliği devam etmekte iken doğal ürünlerin haczini düzenlemiştir. 
Buna göre İİK m.84 hükmünde “Yetişmemiş her nevi toprak ve ağaç 
mahsulleri yetişmeleri zamanından en çok iki ay evvel haczolunabilir. 
Bu suretle haczedilen mahsullerin borçlu tarafından başkasına devri 
haczeden alacaklıya karşı hükümsüz olup, icranın devamına mâni ol-
maz.Alacağı taşınmaz rehinle temin edilmiş olan alacaklının mütem-
mim cüz olarak merhunun yetişmemiş mahsulleri üzerinde haiz olduğu 
hakka halel gelmez. Şu kadar ki mürtehin rehinin icraca paraya çev-
rilmesi için mahsullerin yetişmesinden evvel takip talebinde bulunmuş 
olmalıdır.” şeklinde özel düzenleme getirildiğini görüyoruz. 

İşte bu düzenleme ile intifa hakkı sahibi tarafından zilyetliğe dayalı 
ayırma hakkının kullanılmasından önce haciz ile intifa hakkı sahibinin 
alacak hakkı niteliğinde haczine konu olmalıdır. Bu noktada Türk Mede-
ni Kanunu m. 685/I ve IIhükümlerinin malike tanıdığı ayni hak ile intifa 
hakkı sahibinin alacak hakkı açısından yetişmemiş mahsullerin haczinde 
hâkiminin, resmi senette doğal ürünlerin malike ait olduğu yolunda hü-
küm bulunmamakta ise doğrudan intifa hakkı sahibinin alacaklısının ifa 
menfaati doğrultusunda hacze karar verilebilecektir. Yoksa,borçlu intifa 
hakkı sahibinin alacaklısının intifa hakkı sahibi borçluya karşı İİK m.8913 
hükmünce gerçekleştireceği işlemlerle hukuki ve doğal ürünlere karşı sa-
hip olduğu alacak hakkı haczedilebilir.

13 Bu hükme göre “…alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs 
elindeki taşınır bir malı haczedilirse icra müdürü; borçlu olan hakikî veya hükmî 
şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlu-
suna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü 
şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip 
borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorun-
da kalacağını bildirir. (Haciz ihbarnamesi). Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2,3 ve 
4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir” kuralı borçlu intifa hakkı sahibine 
karşı işletilebilecektir.
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İntifa hakkı konusu eşyanın,örneğin paranın faiz getirisi, taşınır kira 
sözleşmesi ve diğer tüm isimsiz sözleşmelerin hukuki ürün niteliğinde 
ivazı da aynı sonuçla intifa hakkı sahibinin malvarlığı ile sorumluluğu 
ilkesince borçları için hacze konu olacaktır.Ancak unutulmaması gereken 
bir husus olarak aşağıda değineceğimiz İİK m.82 hükmü gereği olarak do-
ğal ürünler konusunda getirilen haczedilemezlik özelliği altında, borçlu-
nun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek 
mahsul için lâzım olan tohumluğun varlığı unutulmamalıdır.

Bu başlık altında intifa hakkına konu edilen eşyanın ipotek hakkına 
konu olması durumunda hukuki ve doğal ürünlerin sonuçları irdelenmek 
gerekecektir. Somutlaştırmak gerekirse taşınmazlar açısından; intifa hak-
kı sahibinin alacaklısı ile intifa hakkı konusu eşyanın malikinin kurduğu 
ipotek hakkı sahibinin menfaatlerinin çatışması söz konusu olabilecektir. 

TMK m.862/I hükmünün“Rehin, taşınmazı bütünleyici parçaları ve 
eklentileri ile birlikte yükümlü kılar” şeklindeki hükmü sonucuTMK m. 
685/son hükmünce, asıl şeyden ayrılıncaya kadar bütünleyici parça olarak 
nitelendiren ürünlerin rehin kapsamına dahil olacağı açıktır.Ayrıca huku-
ki ürün olan kira konusunda da taşınmaz rehininde MK m.863 hükmü-
nün14 getirilmiş olduğunu görüyoruz. Diğer bir hüküm ise TMK m.947/III 
hükmünde yer alan “Rehin, paraya çevirme sırasında bütünleyici par-
ça niteliğindeki doğal ürünleri de kapsar” kuralıdır. Bu noktada çıkan 
uyuşmazlıkta intifa hakkı sahibi, artık intifa konusu şeydeki yararlanma 
yetkisi kapsamında doğal ve hukuki ürünlerin sahibi olmakla rehin hakkı 
sahibinin bu şeyler üzerinde hak sahibi olamayacağını iddiaedebilecektir. 
Bu durumda her ikisi de ayni hak sahibi olan bu kişilerin iddialarına da-
yalı korunması gereken çıkar hangisi olacaktır? Bu uyuşmazlıkta çözüm 
ayni haklara hâkim prensiplerden olan “kıdeme itibar (priortemporepo-
tioriure)” ilkesi gereğince bulunacaktır. Korunması gereken hukuki yarar 
karşılığında diğer ayni hak sahibi, TMK m. 1020“Kimse tapu sicilindeki 
bir kaydı bilmediğini ileri süremez“ şeklinde ifade edilmiş “tapu sicili-
nin açıklığı” ilkesince bu yolda kendi hakkını ortadan kaldıran ve tescille 

14 TMK m. 863 - Kiraya verilmiş taşınmaz üzerindeki rehnin kapsamına, borçluya karşı 
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başlanmasından veya borçlunun iflasının 
ilanından başlayarak rehnin paraya çevrilmesi anına kadar işleyen kira bedelleri 
de girer.

 Rehin hakkı, kiracılara karşı ancak cebri icra yoluyla takibin kendilerine bildirilmesi 
veya iflas kararının ilanından sonra ileri sürülebilir.

 Rehinli taşınmaz malikinin henüz muaccel olmamış kira bedelleri üzerinde yaptığı 
hukuki işlemler ile diğer alacaklılar tarafından koydurulan hacizler, kira alacakla-
rının muaccel olmalarından önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başlamış 
olan rehinli alacaklılara karşı geçerli değildir.
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önce kurulmuş ayni hakkın varlığını bilmediğini ileri süremeyecektir. Bu 
noktada İİK m. 92düzenlemesinde yer alan “Haciz, taşınmaz kendilerine 
rehnedilmiş olan alacaklıların haklarına halel getirmez.”şeklindeki ku-
ral, yaptığımız ayırımda rehin hakkının intifa hakkından önce kurulmuş 
olmasına dayalı kıdeme itibar ilkesinin sonucu olarak değerlendirilme-
lidir. Buna göre; rehin hakkı ve intifa hakkından hangisi tasarruf işlemi 
ile daha önce kurulmuşsa, eşyanın doğal ürünleri hakkında hak sahibi 
olacaktır. Buna göre örneğin taşınmaz üzerinde ipotek hakkı, tescil tarihi 
itibari ile intifa hakkının tescilinden önce kurulmuşsa, intifa hakkı sahi-
bi taşınmazlarda doğal ürünlerin hasatını, taşınmazın kullanımın devri 
ile kiraya verilmesi halinde kira bedellerini tahsile hak sahibi olmasına 
karşılık, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bu konudaki hakla-
rı ipotek alacaklılarına paraya çevirme yolundaki menfaatini de ortadan 
kaldıracaktır. Buna karşılık, intifa hakkının tescil önceliği ile daha önce 
kurulmuş olması halinde, sonradan kurulan rehin hakkı sahibinin aslın-
da kural olarak ipoteğin kapsamına dâhil olması gereken doğal ve hukuki 
ürünler üzerinde paraya çevirme yolundaki hakları söz konusu olmaya-
caktır. Aksine, paraya çevirme hakkı, intifa hakkı sahibinin alacaklılarına 
ait olacaktır.

b. Hâkimin Takdir Hakkı ile Paraya Çevrilmede Diğer Usuller

İcra ve İflas Kanunu 121. madde hükmünce paraya çevrilme yolunda 
intifa hakkına özgü olarak paraya çevrilme sürecinde icra hâkiminin tak-
diri ile belirlenebilecek tek usulün ürünlerin (semerelerin) paraya çev-
rilmesi olduğu söylenemez. Somut olayın özelliklerine göre alacaklıların 
talebi veya hâkimin re’sen hükmedeceği usullerle paraya çevirme olanaklı 
olmalıdır. Somutlaştırmak gerekirse intifa hakkı konusu taşınmaz mali-
kinin kiraya vermeyip taşınmazı kendisinin kullanması halinde, yüksek 
kira getirisi getirebilecek dairenin hâkim kararı ile tahliyesi üzerine kira-
ya verilmesi bu duruma en güzel örnek olacaktır. 

İİK’nin 82.maddesinde haczolunamayacak şeyler düzenlenmiştir. Geti-
rilen bu kural ile intifa hakkı kapsamında; maddenin 7.fıkrasında yer alan 
“Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin 
ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu 
bulunan alât ve edevat” ve maddenin 12.fıkrasında yer alan “Borçlunun 
haline münasip evi” hallerinde bunlarınhaczinin mümkün olmadığına 
hükmedilmiştir. Bu doğrultuda uygulama ile meskeniyet iddiası olarak 
adlandırılan hali ile mütenasip evin haczedilmezliği karşısında İİK 82. 
madde ek fıkra düzenlemesi ileyaşam statüsüne görehâkimin takdiri ile 
mütenasip kabul edilmeyen taşınmazınsatışına karar verilebilmektedir.
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Bu hükümlerin intifa hakkına dayalı olarak uygulanmasıyla icra hâ-
kiminin paraya çevirme yolunda intifa hakkı sahibinin tasarruf yetkisini 
kısıtlayarak bulacağı usullerle alacaklının ifa menfaatine kavuşması yo-
lunda icrai işlemler gerçekleştirilebilecektir.Şöyle ki, İİK 82.madde hük-
münün kıyasen uygulanması sonucu İİK m.121 hükmünün icra hâkimine 
verdiği yetkiyle intifa hakkı sahibinin konut niteliğinde taşınmazı bizzat 
kullanıyor olması halinde, hali ile mütenasip olmayarak paraya çevril-
mesinin mümkün olması halinde “Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) 
numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması duru-
munda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabil-
mesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır” hükmü 
kıyasen uygulanarak işlem yapılması gerekecektir. Buna göre; konut do-
ğal olarak satılamayacağı için yukarıda bahsettiğimiz üzere intifa hakkı 
sahibinin dolaysız/fer’i zilyetliğine yol açan tasarruf yetkisi ortadan kal-
dırılarak hâkimin belirleyeceği usullerle konut kiraya verilecek ve aylık 
kira bedellerinden intifa hakkı sahibinin hali ile mütenasip bir taşınmaz 
kiralayabilmesi için yeterli bir miktar, intifa hakkı sahibine özgülenerek 
bakiye kira bedeli alacaklıya ödenmek gerekecektir. Buna karşılık, intifa 
hakkı sahibi hali ile mütenasip olarak intifa konusu taşınmazda ikamet 
eylemekte olduğu takdirde, intifa hakkının paraya çevrilmesinden söz 
edilemeyecektir. Örneğin, Bebek sırtlarında bir yalı dairesinde intifa hak-
kına konu taşınmaz aylık 10.000TL.ile kiraya verilecektir. Bu durumda, 
intifa konusu taşınmazda oturmakta olan lise mezunu yaşlı kadının hali 
ile mütenasip Beşiktaş semtinde aylık 2.000TL.kiralayacağı daire ücre-
ti ayrılarak 8.000TL.’si intifa hakkı sahibi alacaklısına aylık olarak icra 
dosyasına yatırılacaktır. 

Aynı şekilde borçlu bağ, bahçe veya meyve veya sebze yetiştiricisi ise 
kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ifadesi ile eğer 
taşınmazın yüzölçümü ve getirdiği gelir itibari ile bu nitelikte ise hacze-
dilmezliği karşısında daha büyük nicelikli araziler açısından TMK 1000. 
madde hükmünce “bölünme” söz konusu olacaktır. Ancak bu konuda 
TMK 731/I hükmünün “Taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıt-
lamaları, tapu siciline tescil edilmeksizin etkili olur.”şeklindeki hükmü 
gereği “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” başlıklı 5403 sayılı 
Kanun gereği bölünme konusundaki asgari büyüklükler altındaki arazile-
rin icra hâkiminin takdiri ile bölünmesi ilamla sağlanamayacaktır. Buna 
göre “mutlak tarım arazisi” niteliğinde sınıflandırmaya konu olmuş ta-
şınmazın asgari büyüklüğü olan 20 dönümün altında bir yüzölçümüne 
sahip olması durumunda hâkimin takdiri ile borçlu çiftçinin asgari geçi-
mine yetecek şekilde 5 dönümünü ayırarak 15 dönümünün paraya çevril-
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me amaıcıyla yapılacak ihale ile satışı asla olanaklı olmayacaktır. Ancak 
40 dönüm bir arazinin anılan hükmün uygulanması gereği 20 dönümlük 
iki parçaya ayrılmasına karar verilebilecektir. 

Ancak Medeni Kanun 1000.madde hükmünce tek bir arazi iken bölün-
me sonucu birden fazla taşınmaz mülkiyeti konusu arazisi haline gelmeyi 
yasaklayan bu hüküm intifa ile yüklü taşınmazın, intifa hakkının paraya 
çevrilmesi yoluyla zilyetlik parçalarına bölünmesine engel değildir. Buna 
göre, tarım arazisi niteliğinde bir taşınmaza konu intifa hakkında arazi-
nin çiftçilikle iştigal eden intifa hakkı sahibinin ailesini geçindirebileceği 
miktar, ekim suretiyle elde edilen geliri sağlayacak olan yüzölçümü kısmi 
zilyetliğe konu bölünme ile geride kalan arazi kira, ürün kirası(yarıcılık) 
gibi gelir getiren işlemlere hâkim kararıyla konu edilebilecektir. Ancak 
bu durumda bölünme zilyetliğe dayalı olmakla asla Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı kanunu hükümlerince asgari büyüklüklerin gözetilmesi 
gerekmeyecektir. Somutlaştıracak olursak; intifa ile yüklü arazi, sınıflan-
dırma sonucu mutlak tarım arazisi iken hukuken yirmi dönümden küçük 
parçalara bölünemezken; icra hâkiminin intifa hakkının sağladığı doğal 
ürünlerin paraya çevrilmesi amacıyla hak sahibinin ailesini geçindirebile-
cek ekilebilir alanın (örneğin, buğday tarlası) on dönümden ibaret olma-
sı halinde (bilirkişiye sorulacak bilgi sonucu) geriye kalan yüzölçümünün 
ürüne katılmalı ürün kirası (yarıcılık) sözleşmesi ile zilyetliğinin devri 
mümkün olacaktır. 

SONUÇ

Uygulamada meslektaşımız tarafından tarafımıza okutturulması sonu-
cu öğrendiğimiz bir Yargıtay kararı ile alacaklı banka vekillerinin talebi 
doğrultusunda karar verilmekle borçlu intifa hakkı sahibinin intifa hak-
kını cebri artırma sonucu satışına karar verilmesi özel hukuk hayatımı-
za tam bir garabet örneği içtihat sokulmuştur. Duyarlı her hukukçunun 
kanını donduracak bu içtihattan benzer bir olayda hemen dönülmesini 
tavsiye etmekten başka çaremiz yoktur. 

Yukarıda değindiğimiz gerektirici nedenlerden ötürü intifa hakkı, zo-
runlu kişiye bağlı hak olarak eşya hukukuna hâkim “içerik serbestesi-
bulunmaması” ilkesine aykırı olarak, intifa hakkının cebri icra yolu ile 
ihaleye çıkarılması ve satış sonucunda alıcının intifa hakkının yeni sahibi 
olması söz konusudur. Hukuk hayatına kattığı tahribatın ağır sonuçları 
ortadadır. Örneğin, yaşlı bir büyüğüne bağışlama sebepli (causadonandi) 
intifa hakkı kurulması halinde 75 yaşındaki hak sahibinin oğluna kefil 
olması üzerine tek imkânın intifa hakkının satılması olduğu kabul edile-
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mez. En hafif sonuç ile İİK m.82 hükmünün uygulanması imkânı ortadan 
kaldırılmış olur. Ağır sonucu ile intifa hakkı devri sonucu doğmuş ola-
caktır ki, yetmiş beş yaşındaki kişinin intifa hakkını bu karar gereği icra-
da otuz beş yaşında bir kişinin edinmiş olduğunu düşünelim.Borçlunun 
sorumluluğu konusunda Türk Özel Hukuku’nun en önemli ilkesi“kişisel 
sorumluluk” iken, Yargıtay kararı ile bambaşka bir kişinin sorumluluğu 
uyarınca mağduriyetine yol açılmaktadır. Verdiğimiz somut örneğe uyar-
layacak olursak, malik bu defa, otuz beş yaşındaki cüz’i halefin ölümüne 
kadar intifa ile yükümlü olmaya devam edecektir. Doğal olarak bu kişi-
nin de borcu için intifa hakkının icraen satılmaması için dua etmekten 
başka çaresi kalmayacaktır. Bu tür kararların temel hukuk ilkelerini bu 
denli örseleyerek nasıl vücut bulduğuna akıl sır erdirememekteyiz. Eşya 
hukuku, icra iflas hukuku veya medeni hukuk uygulamaları derslerinde 
bu tür bir sonuca ulaşacak hukuk fakültesi öğrencisinin fahiş hata ile 
ayıplanacağı bu sonuca varılmasında hukuk hayatında oluşturduğu kara 
lekenin bir an önce temizlenmesi arzusu ile işbu makaleyi kaleme almış 
bulunmaktayız.

Yine mizahi yönle anlatmak gerekirse, avukatlar kanatsız melek değil-
dir. İçtihat bu yönde olunca intifa hakkının devrine bağlı olarak alacaklı 
vekilleri bu içtihada sığınarak borçluya ait intifa hakkının satış yolu ile 
paraya çevrilmesini talep edecektir. Önemli olan, bu yöndeki varlığı ile 
ilk derece mahkemelerinden çıkacak bu tür hatalı kararların temyizden 
bozulmasıdır. Diğer yönü ile ilk derece mahkemelerinin doğru yönde ka-
rar vermesi üzerine anılan yönde bozma kararlarına karşı direnilmesi 
gerekeceği açıktır. 



PROFESYONEL FUTBOLCUNUN MAÇBAŞI 
ÜCRET ALACAğININ MUACCELİYETİ VE 

VADESİ

Prof. Dr. Hasan PETEK

A) GİRİŞ

Yargıtay, profesyonel bir futbolcunun kulübünden talep ettiği maçbaşı 
ücret alacağına ilişkin bir davada, yerel mahkemenin belirli vade oldu-
ğundan hareket ederek bu tarihlerden itibaren faiz işletmesine ilişkin ver-
diği kararı bozmuş; olayda vadenin bulunmadığını belirterek, alacaklının 
ihtarıyla borçlunun temerrüde düşeceğine ve bu sebeple dava tarihinden 
itibaren faiz işletilebileceğine hükmetmiştir1. Söz konusu karara göre, “... 
Maçbaşı ödemeleri ilk 8 maçbaşı içeride kalarak sezon sonu ödenmek 
üzere 8 maçta bir oynanan 8. maçı takip eden ay içerisinde yapılacak-
tır.” hükmü, kesin vade niteliğinde değildir.” Yargıtay buradaki sözleş-
me şartında vade öngörülmediğini belirtmek yanında, belirli vade olması 
gereken nitelendirmeyi de hatalı yaparak kesin vade olmadığı sonucuna 
ulaşmıştır.

B) PROFESYONEL FUTBOLCULARIN ÜCRETLERİ

Yargıtay kararında sözü edilen konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, 
öncelikle profesyonel futbolcuların aldıkları ücret türlerinin açıklanması 
gerekir.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve 
Transferleri Talimatı’nın 2. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine 
göre ücret, “Profesyonel futbolcunun sözleşmedeki edimleri karşılığı 
hak kazandığı para ve para ile ölçülebilir diğer değerleri” ifade eder. 
Talimat’ın 21. maddesine göre ise “Ücret, sözleşmede belirlenmesi zo-
runlu olan ve futbolcuya aylık asgari ücret tutarının altında olmamak 
kaydıyla ödenen tutardır.” Görüldüğü gibi Talimatta ücret türleri ayrın-
tılarıyla gösterilmemiştir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazır-
lanan Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi’nin “3 - ÖDEMELER VE ÖZEL 
HÜKÜMLER” bölümünde “Net Aylık Ücret (Asgari ücretten az olmamak 

1 13.HD., 9.3.2015, 2014/18554, 2015/7076 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). Aynı yön-
deki başka bir karar için bkz. 13.HD., 21.5.2015, 2014/23568, 2015/16649 (Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası).
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üzere)” açıklamasıyla, en azından asgari ücretin altında olmamak üzere 
net aylık ücretin sözleşmede mutlaka gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir2. 
Bunun hemen altında ise “Kulüp Tarafından Taahhüt Edilen Diğer Üc-
retler ve Ödeme Şekli: Ödeme vadeli yapılacak ise tutarları ve tarihleri 
açıkça belirtilecektir. Aksi halde Borçlar Kanunu’nun genel ilkeleri ile 
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı hükümleri 
uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, futbolcuya yapılacak aylık 
ödemeler dışında, taraflar istedikleri gibi ücret kararlaştırması yapabilir 
ve bunu sözleşmenin bu bölümüne yazabilir. Sözleşmelerde aylık ücret 
dışında, genellikle aşağıdaki şekilde ücret türleri kararlaştırılmaktadır:

a) Garanti Ücret: Futbolcunun sözleşme süresi boyunca -göstereceği 
performanstan bağımsız olarak- alacağı, genellikle her yıl için ayrı ayrı 
belirtilen (örneğin 2016-2017 sezonu için 1.000.0000 TL, 2017-2018 se-
zonu için 1.250.000 TL gibi), peşin veya vadeli olarak, Türk parası veya 
yabancı para üzerinden ödeneceği kararlaştırılan ücrettir.

b) İmza Parası: Sözleşmenin imzası sırasında alınan ve garanti ücret-
ten bağımsız ücrettir. Aslında garanti ücret var iken, imza parasına ihti-
yaç olmadığı düşünülebilir. Yukarıdaki örnek için 500.000 TL imza pa-
rası kararlaştırılmışsa, bunu ayrıca imza parası olarak göstermek yerine, 
2016-2017 sezonu için 1.250.0000 TL, 2017-2018 sezonu için 1.500.000 

2 Sözleşmede futbolcunun aylık net ücretinin gösterilmesi zorunlu olmakla birlikte, ba-
zen “Futbolcuya yukarıda yazılı aylık ücret ödemeleri dışında aşağıda yazılı Garanti 
Para ve maçbaşı ücreti ödemeleri yapılacaktır.” şeklinde, fakat genellikle;

• “Asgari ücret ödemesi maçbaşı ücretleri içinde ödenecek olup ayrıca asgari ücret 
ödemesi yapılmayacaktır.”

• “Futbolcuya ödenecek olan asgari ücret maaş tutarı o ayki maçbaşı ödemelerinden 
düşülecektir. Maçbaşı ödemeleri (futbolcunun kadroya girememesi halinde) asgari 
ücretten daha az olursa asgari ücret ödenir.”

• “Sözleşmenin esas bedellere asgari ücret bedelleri dâhildir. Oyuncu ancak bir ay 
içerisinde maçbaşı almaya hak kazanamaz ise, ancak o şartlarda sadece asgari 
ücrete hak kazanacaktır.”

• “Sözleşmeye esas bedellere asgari ücret bedelleri dâhildir. Oyuncu ancak 1 (bir) ay 
içerisinde maçbaşı ücreti almaya hak kazanamaz ise, o şartta asgari ücreti almaya 
hak kazanır. Futbolcunun 1 (bir) aylık süre içinde maçbaşı ücreti alması halinde, 
asgari ücret de ödenmiş kabul olunur.”

• “Futbolcuya yukarıda yazılı aylık asgari net ücret, aşağıda yazılı Garanti Para ve 
maçbaşı ödemeleri içinde olup, ayrıca asgari ücret ödemesi yapılmayacaktır.”

• “Bu bölümde yazılı asgari ücret futbolcuya ayrıca ödenmeyecektir. Çünkü taraflar 
aşağıda belirtilen “Kulüp tarafından taahhüt edilen diğer ücretler” ve “Ödeme şekli” 
bölümlerinde yazılı ödemelerin (Garanti para ve aylık ödemeler gibi) içine dâhil 
olduğu konusunda anlaşmışlardır. Yani net aylık ücret ödemesi belirtilen bölümdeki 
ödemelerin içinde ve birlikte futbolcuya ödeneceğinden ayrıca/mükerrer net asgari 
ücret ödemesi olmayacaktır. Ancak kulüp SGK primlerini asgari ücret üzerinden 
yatıracaktır.” şeklinde hükümler konulduğu görülmektedir.
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TL garanti ücret olarak göstermek (imza parasını, garanti ücret içerisine 
dâhil etmek) mümkün olabilir. Fakat sözleşmenin süresinden önce sona 
ermesi durumunda, garanti paradan sözleşmenin kalan süresi kadar in-
dirim yapılmaktadır; yani garanti para, sezon sonuna kadar o kulüpte 
futbol oynanmasının karşılığı olarak verildiğinden, sezon sonuna kadar 
kalınmamışsa garanti ücretten o oranda indirim yapılarak futbolcuya o 
kadar ödenmekte, ödenmişse futbolcudan geri alınmaktadır3. İmza pa-
rasının ise böyle bir işlevi olmadığından, verilen paranın daha sonra ku-
lüpten ayrılınması durumunda iadesi söz konusu değildir. Bu yüzden de 
taraflar garanti paradan ayrı olarak imza parası düzenlemesi yapabilmek-
tedir. İmza parasının da peşin veya vadeli olarak, Türk parası veya yaban-
cı para üzerinden ödeneceği kararlaştırılabilir.

c) Maçbaşı Ücreti: Futbolcunun performansına bağlı olarak ödeneceği 
kararlaştırılan bir ücret türüdür4. Bunun için öncelikle bir maçbaşı ücreti 
belirlenmekte (futbolcunun değerine göre tarafların karşılıklı anlaşması 
yoluyla, örneğin maçbaşına 10.000 TL)5, daha sonra ise genellikle “Fut-
bolcu ilk 11’de oynadığı takdirde maçbaşını tam alır. Futbolcu 18 kişi-
lik maç kadrosunda olup, oyuna sonradan girerse maçbaşının %75’ini 
alır. Futbolcu 18 kişilik maç kadrosunda olup, oyuna giremez ise maç-
başının %50’sini alır. Futbolcu 18 kişilik maç kadrosuna giremez ise 

3 Örneğin bir sözleşmede “Garanti ücret ödemeleri tüm sezonu kapsayan bir ödeme olup 
futbolcunun ilgili sezonun bitiminden önce kulüpten ayrılması veya sözleşmeyi herhan-
gi bir nedenle fesih etmesi halinde ödenen garanti ücret futbolcunun kulüpte kaldığı 
süreye göre hesaplanacak bakiye kalan tutar futbolcunun maçbaşı ve diğer hakedişle-
rinden mahsup edilecektir.” düzenlemesi yer almaktaydı.

4 Sözleşmelerde genellikle;

• “Maçbaşları ait olduğu lig’deki maçlarına ilişkindir. Hazırlık Maçları, Kamp 
dönemindeki maçlar, Türkiye Kupası maçlarına maçbaşı ödenmez.”

• “Futbolcunun profesyonel takım lig müsabakaları dışında oynadığı maçlarda 
(Türkiye Kupası, Play-Off Müsabakaları, A2 müsabakaları vs) maçbaşı ücreti 
verilmez.”

• “Futbolcu maçbaşı ücretini, oynadığı sezonun lig müsabakalarında oynaması 
halinde hak eder (Türkiye kupası müsabakaları, hazırlık maçları, turnuva, özel 
maçlar, vs… hariçtir ve bu maçlardan kaynaklanan maçbaşı ücret tahakkuku 
geçerli değildir.)” şeklinde hükümlere yer verilmektedir.

5 Maçbaşı ücreti belirlenirken genelde yıllık bir rakam tespit edilerek, bunun sezon içe-
risindeki müsabaka sayısına bölünmesi yolu izlenmektedir. Örneğin yıllık 425.000 TL 
maçbaşı ücreti kararlaştırılır; bunun bir sezondaki 34 lig müsabakasına bölünmesi 
sonucu her bir maç için futbolcu 12.500 TL maçbaşı ücretine hak kazanır. Bu rakam 
futbolcunun her maçta ilk 11’e çıkması için öngörülmüştür. Eğer futbolcu bazı maçlar-
da oyuna sonradan girerse veya 18 kişilik kadroda olmasına rağmen oyuna giremezse 
(aralarındaki sözleşmeye göre maçbaşı ücretinin %75 veya %50’sini alacağından) ya da 
18 kişilik kadroda da kendisine yer bulamazsa hiç maçbaşı ücreti alamayacağından, 
sezon sonunda 425.000 TL’nin tamamı eline geçmeyebilecektir.
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maçbaşı alamaz.”6 şeklinde ücrete hak kazanma şekli gösterilmektedir7. 
Maçbaşı ücretlerinin de Türk parası veya yabancı para üzerinden karar-
laştırılabilmesi mümkündür.

Söz konusu ücretler sözleşmede düzenlenirken brüt veya net olarak 
kararlaştırıldığı açıkça belirtilmemişse, taraflar arasında uyuşmazlığa 
konu olmaktadır. Spor hukukuna ilişkin mevzuatta, futbolcunun ücretle-
rinin brüt olarak gösterildiğine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamak-
tadır; TFF tarafından hazırlanan sözleşmede sadece “Net Aylık Ücret (As-
gari ücretten az olmamak üzere)” ifadesi yer almaktadır. Diğer ödemeler 
konusunda uygulamada bazen sözleşmede belirtilen ücretin net olduğu, 
bazen de brüt olduğu açıkça belirtilmekte, fakat bazı durumlarda da söz-
leşme gösterilen ücretin brüt mü yoksa net mi olduğu belirtilmemektedir. 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 19. maddesine göre “Bir sözleş-
menin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, ta-
rafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları 
sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır.” Buna 
göre, sözleşmedeki belirsiz veya taraflarca farklı şekilde yorumlanan hü-
kümlerin tespitinde, tarafların gerçek iradesinin araştırılması gerekir. Bu 
araştırmada, sözleşmenin bütünlüğü ilkesi ile tarafların bu sözleşmeyi 
fiilen ne şekilde uyguladıkları da belirleyicidir; sözleşmeyi düzenleyen 
aleyhine yorum ilkesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin taraflar 

6 Örneğin futbolcunun pazarlık gücünün fazla olduğu bir sözleşmede “Futbolcu ilk on-
birde oynarsa maçbaşının %100’ünü, futbolcu kadroda yer alıp da sonradan oyuna 
girerse maçbaşının %100’ünü, futbolcu kadroda yer alıp da oyuna girmezse maçbaşının 
%50’sini alır; futbolcunun 18 kişilik kadroya girememesi durumunda maçbaşı ücreti 
ödenmez. Futbolcunun sakatlanması halinde, ciddi sakatlığı takiben, doktor raporu 
dâhilinde oyuncunun maçbaşlarının sezon sonuna kadar %50’sinin ödenmesi, oynana-
cak 3 (üç) müsabakada tam maçbaşı ücretine hak kazanması hususunda mutabakata 
varılmıştır.” şartı bulunmaktaydı.

Kaleciye ilişkin sözleşmeye ise, “Futbolcu 18 kişilik kadroya girdiği takdirde maçbaşı ücre-
tinin %100’ünü (tam) olarak alacaktır. Futbolcu maç kadrosuna hangi sebeple olursa 
olsun girmez ise, maçbaşı ücreti alamayacaktır.” hükmü konulmuştu. Benzer bir söz-
leşmede de “Maçbaşı hak edişleri; ilk onbirde oynar ise %100, oyuna sonradan girer ise 
%100, kadroda yedek olarak yer alırsa %100 oranında ödeme yapılır. Futbolcu kadroya 
girmediği takdirde herhangi bir ödeme yapılmaz.” düzenlemesi yer almaktaydı.

7 Bazı sözleşmelerde, maçbaşı ücreti dışında ama maçlarda oynama performansına bağlı 
olarak ayrıca prim ödemeleri kararlaştırılmaktadır: “Futbolcuya 2015-2016 sezonunda 
oynanacak lig müsabakalarının 20 tanesinde ilk onbirde yer alarak oynarsa 50.000 TL 
(ellibin) ekstra ödeme yapılacaktır. Belirlenen şart 2016-2017 futbol sezonunda oy-
nanacak lig müsabakalarının 25 tanesinde ilk onbirde yer alması halinde 75.000 TL 
(yetmişbeşbin) olarak ödenecektir.”; “Futbolcuya 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında ilk 
10 maç 18 kişilik maç kadrosunda olması durumunda yukarıdaki ücret üzerinden, 
10. ve 20. maçlar arası 18’lik maç kadrosunda olması halinde 50.000 TL (Ellibin TL) 
maçbaşı ücretine ilave, 20. ve 34. maçlar arası 18’lik maç kadrosunda olması halinde 
yine 50.000 TL (Ellibin TL) maçbaşı ücretine ilave edilecek olup, hak ettiği ödemeler ait 
olduğu dönemin maçbaşı ücretine eklenecektir.”
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arasındaki sözleşmede aylık ücretin net olarak ödeneceği açıkça belir-
tilmesine, garanti ücretin ve maçbaşı ücretinin nasıl ödeneceğine ilişkin 
özel bir düzenleme yapılmamasına rağmen, davalı tarafından garanti para 
ödemeleri net olarak ödenmişse, bunun maçbaşı ücreti için de geçerli 
kabul edilmesi gerekir. Medeni Kanunun 2. maddesinde düzenlenen dü-
rüstlük kuralı da, bir sözleşmenin uygulanmasında, aynı esasa tabi hü-
kümlerin, aynı şekilde uygulanmasını gerektirir8.

C) MAÇBAŞI ÜCRETİNİN MUACCELİYETİ vE vADESİ

Yargıtay kararına konu olayda, maçbaşı ücretinin ödeme zamanına 
ilişkin bir uyuşmazlık söz konusudur. İmza parasının veya garanti ücre-
tin vadesi sözleşmede genellikle açık bir tarih olarak belirtilmesine rağ-
men, maçbaşı ödemeleri için “Maçbaşı ücretleri 8 maçta bir ödenecek-
tir.” veya olaya konu sözleşmede olduğu gibi “Maçbaşı ödemeleri ilk 8 
maçbaşı içeride kalarak sezon sonu ödenmek üzere 8 maçta bir oyna-
nan 8. maçı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.” düzenlemelerine yer 
verilmektedir9. Bu ücretin ödenmemesi durumunda hangi andan itibaren 

8 Sözleşmede asgari ücret ve garanti ücretin net olarak ödeneceği belirtilmesine ve bunlar 
net olarak ödenmesine rağmen, maçbaşı ücretleri hakkında bir düzenleme yapılmamış-
sa, kanaatimizce maçbaşı ücretlerinin de net olarak ödeneceği kabul edilmelidir. Aynı 
sözleşmede maçbaşı ücretleri için özel bir düzenleme yapılmamasına rağmen, aylık üc-
ret ve garanti ücrete ilişkin kararlaştırma, maçbaşı ücretleri için de geçerli olmalıdır. 
Burada, aylık ücret ve garanti ücretin net olarak ödeneceğinin açıkça kararlaştırılmış 
olmasına rağmen, maçbaşı ücretler konusunda bir düzenleme yapılmamasından, maç-
başı ücretlerinin net olarak ödenmeyeceğinin taraflar arasında kararlaştırılması olarak 
kabul edildiği iddia edilebilir. Kanaatimizce böyle bir kabul için, aylık ücret ve garanti 
ücret konusunda ücretin net olduğunu açıkça belirten tarafların, maçbaşı ücretler hak-
kında da açık bir düzenleme yapmaları, yani ücretin brüt olarak ödeneceğini açıkça be-
lirtmiş olmaları gerekmektedir; günlük hayat tecrübelerine göre, tereddütlü konularda 
açık bir düzenleme yapan taraflar, diğer konularda da aynı açıklığı sözleşmede belirtir-
ler; kanaatimizce maçbaşı ücretin brüt mü yoksa net mi olacağının belirtilmemesi, ya 
bir unutma sonucudur ya da aylık ve garanti ücret konusundaki anlaşmanın maçbaşı 
ücretleri için de uygulanacağının taraflarca kabul edilmesi olarak değerlendirilmelidir.

9 Sözleşmelerde;

• “Futbolcuya yapılacak maçbaşı ödemeleri 6 lig müsabakasından sonra ödenir.”

• “Maçbaşı ödemeleri her sekiz maç sonunda ilk dört maçbaşı şeklinde ödenir.”

• “Futbolcuya maçbaşı ödemeleri, her dört maçtan sonraki takip eden ayın sonunda 
diğer takım üyeleriyle birlikte ödenir.”

• “Maçbaşı ödemeleri futbolcunun oynadığı 8.maçı takip eden ay içerisinde ödenir.”

• “Maçbaşı ödemeleri ilk 9 maçbaşı içeride kalarak sezon sonu ödenmek üzere 9 
maçta bir oynanan 9.maçı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.”

“Maçbaşı ödemeleri şu şekilde yapılacaktır. Futbolcu sezonun ilk sekiz karşılaşması oyna-
nıp sona erene kadar herhangi bir maçbaşı ödemesine hak kazanamayacaktır. Sezonun 
ilk sekiz maçı oynandıktan sonra, futbolcu 5, 6, 7, 8 maç başlarına hak kazanacaktır. 
Bunun ardından her 8 maçta bir 8 maçbaşı ödemesi yapılacaktır. Sezonun 1, 2, 3, 4 
maçlarına ilişkin olan maçbaşı ödemeleri sezon bitimine kadar kulüp uhdesinde ka-
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faize hak kazanılacağını tespit edebilmek için, muacceliyet anının doğru 
belirlenmesi gerekir.

Uyuşmazlık konusu sözleşmedeki ifade karışık gibi görünse de aslın-
da -kulübün menfaatine yönelik olarak- futbolcunun maçbaşı ücretinin 
ödenmesinin mümkün olduğunca ötelenmesine yönelik bir amaç taşı-
maktadır:

1. İlk 8 maçbaşı içeride kalarak sezon sonunda ödenecektir: Fut-
bolcunun ilk 8 maç için hak kazandığı ücret, diğer maçbaşı ödemelerin-
den farklı olarak sezon sonunda ödenecektir. Profesyonel Futbolcuların 
Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 2. maddesinin birinci fıkrasının (f) 
bendine göre sezon “İlk resmi müsabaka ile son resmi müsabakanın oy-
nandığı tarihler arasındaki süreyi” ifade etmektedir; buradan hareketle 
“sezon sonu” ifadesi de, sezonun son resmi müsabakasının oynandığı ta-
rih anlamına gelmektedir.

2. Diğer maçbaşı ödemeleri 8 maçta bir, oynanan 8. maçı takip eden 
ay içerisinde yapılacaktır: Futbolcunun almaya hak kazandığı ilk 8 maç-
başı ücreti dışında, maçbaşı ücretine hak kazandığı sonraki 8 maçlık bir 
grup tespit edilerek, bunun ödemesi sonraki ayda yapılacaktır. Örneğin 
bu 8 maçlık grubun son maçı 6.1.2017 tarihinde oynanmışsa, bu gruba 
ait ödeme Şubat ayında olacaktır. Sözleşmede maçbaşı ödemeleri “takip 
eden ay içerisinde yapılacaktır.” denildiğinden, Türk Borçlar Kanunu-
nun 91. maddesinin ikinci fıkrasındaki “Borcun ifası için gün belirtil-
meksizin sadece ay belirlenmişse, bundan o ayın son günü anlaşılır.” 
hükmünden hareketle, borcun muacceliyetinin -örneğimiz bakımından- 
Şubat ayının son günü olarak belirlenmesi gerekecektir.

 Yargıtay’ın kararına göre “6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 117. 
maddesi (eski BK. m.101) gereğince muaccel bir borcun borçlusu, ala-
caklının ihtarı ile mütemerrit olur. Dava konusu alacak hakkında kesin 
vade söz konusu olmadığı gibi; olayda davacının, davalıyı dava tarihin-
den önce temerrüde düşürdüğü de kanıtlanmadığına göre, mahkemece 
hükmedilen alacak miktarına dava tarihinden itibaren faiz yürütülme-
si gerekirken açıklanan husus göz ardı edilerek, ayrı ayrı alacak mik-
tarlarının hak ediş tarihlerinden itibaren faiz yürütülmüş olması usul 
ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.”

Yargıtay öncelikle taraflar arasındaki sözleşmede maçbaşı ödemeleri-

lacak sezon bitiminde son karşılaşma oynandıktan sonra futbolcu 4 maçbaşı bedeline 
yani 1, 2, 3, 4 maç başlarına hak kazanacaktır.” şeklinde hükümlere yer verildiği de 
görülmektedir.
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nin vadeye bağlandığını düşünmeyerek hata yapmış, sonrasında ise -ka-
rarlaştırılmış olsa bile- bu vadenin belirli vade değil kesin vade olacağı-
nı söyleyerek ikinci bir hata yapmıştır; Yargıtay’a göre, olayda vade söz 
konusu olmadığından, muaccel hale gelen maçbaşı ücretleri bakımından 
borçlu kulüp, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer; alacaklı futbolcu ih-
tar göndermediğine göre, maçbaşı ücretlerine dava tarihinden itibaren 
faiz işletilmelidir.

Bilindiği gibi borç muaccel olduğunda alacaklı borçludan edimin ifa-
sını isteyebilmekte, gerektiğinde bu amaçla dava açabilmekte, borçlu da 
edimi ifa etmek zorunda kalmaktadır. Alacağı talep hakkı, borç muaccel 
olduğunda doğmaktadır10. Olay bakımından maçbaşı ücreti ödeme borcu, 
her bir 8 maçlık grubun son maçına göre (ilk 8 maçlık grup için sezon 
sonunda, sonraki 8’er maçlık gruplar için ise her bir 8 maçlık serinin son 
maçının oynandığı ayı takip eden ayın son gününde11) muaccel olmak-
tadır. Eğer sözleşmede sadece “Futbolcu maçbaşına 5.000 TL maçbaşı 
ücreti alır.” denilerek ödeme tarihleri gösterilmemiş olsaydı, futbolcunun 
oynadığı veya 18 kişilik kadroya girdiği her maç sonunda, alacağı muaccel 
(kulüpten istenebilir) olacak; fakat ödeme tarihi belirtilmediğinden, kulü-
bün temerrüde düşürülebilmesi için futbolcu tarafından ihtar gönderil-
mesi gerekecekti12. “Futbolcuya maçbaşı ücretleri 8 maçta bir ödenecek-
tir.” şeklindeki bir sözleşme şartında ise, muacceliyet ve vade bir arada 
bulunmaktadır; maçbaşı ücrete hak kazanılan 8. maçta alacak muaccel 
olmakta, aynı anda da vadesi dolmaktadır.

Borcun muacceliyet zamanı bir vade veya süreyle belirlenebilir. Vade, 

10 Tekinay, Selahattin Sulhi / Akman, Sermet / Burcuoğlu, Haluk / Altop, Atilla: Tekinay 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993, s.800; Eren, Fikret: Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 18.Baskı, Ankara 2015, s.946-947; Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hu-
kuku Genel Hükümler, 17.Bası, Ankara 2013, s.547.

11 Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karara göre, 2016-2017 sezonunda müsabaka 
mevsimi 20 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 olarak tespit edilmiştir. Buna göre örneğin 
son 8 maçlık seri 27 Mayıs 2017 tarihinde tamamlanmışsa, buna ilişkin ödemenin Ha-
ziran ayının sonunda yapılması gerekir; son seri 8 değil de örneğin sadece 6 maçlık bir 
seriden ibaret kalmışsa (örneğin futbolcu son maçına da 29 Nisan’da çıkmışsa), bunun 
ödemesinin de (31 Mayıs esas alınarak, takip eden ay içerisinde) Haziran ayının sonun-
da yapılması gerekir (Burada, ilk 8 maçlık seri için sezon sonunda ödeme yapılacağı 
belirtildiğinden, son serinin ödemesinin de her halükarda sezon sonunda olması gerek-
tiği de savunulabilir). Eğer futbolcunun sözleşmesi o sezon sona erecekse, son serinin 
ödemesi de her halükarda sezon sonunda yapılmalıdır. Çünkü Türk Borçlar Kanunu-
nun 442. maddesinin birinci fıkrasına göre “Sözleşmenin sona ermesiyle, sözleşmeden 
doğan bütün borçlar muaccel olur.”

12 Türk Borçlar Kanununun 90. maddesine göre “İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadık-
ça veya hukuki ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her borç, doğumu anında muaccel 
olur.” Kanunun 117. maddesinin birinci fıkrasına göre ise “Muaccel bir borcun borçlu-
su, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer.”
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zaman süreci içerisindeki belirli bir zamanı (anı) ifade etmekte olup, bor-
cun ne zaman ifa edileceğini (ifa fiilinin gerçekleştirileceği belirli bir za-
man birim veya kesitini) belirler. Süre ise, belirli bir zaman aralığını ve 
zaman bölümünü ifade eder; süre, zamanın akışı içerisinde bir başlama 
ve sona ermeyi içermeli, ifanın ne zamana kadar veya ne kadar zaman 
içerisinde yapılacağını belirlemelidir. Vade, sürenin zaman yönünden son 
sınırını oluşturmaktadır13.

Borç, olayda olduğu gibi tarafların sözleşmeyi yaptıkları sırada belirli 
bir vade veya süreye bağlanmışsa, edimin bu vadede veya süre içerisinde 
ifa edilmesi gerekir. Taraflar bir vade veya süre belirlemişse, borç ancak 
vadenin gelmesi veya sürenin dolmasıyla muaccel olur.

Taraflar ifa zamanını mutlak olarak belirlemişse, belirli bir zaman öl-
çüsü (birimi) gösterilmiştir (belirli bir tarih, bir takvim günü). İfa zamanı 
doğrudan doğruya belirlenmişse, belirli bir ifa günü (tarihi) kararlaştırıl-
maktadır. Dolaylı belirlemede ise, tarih yine kesin olmakla birlikte, ifa 
zamanı ancak bazı ek bilgi ve verilerin göz önünde bulundurulmasıyla 
belirlenebilir (örneğin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında ifa yapıla-
caksa, Cumhuriyetin kuruluş yılını bilmek gerekir)14.

Taraflar ifa zamanını nisbî olarak belirlemişse, kesin ve belirli bir ta-
rih (bir takvim günü) kararlaştırılmamaktadır; daha çok bir olay veya 
durum göz önünde bulundurularak, olayda olduğu gibi 8 maçlık serinin 
son maçı esas alınarak vade belirlenmektedir15. Burada ifa zamanı, taraf 
iradelerine göre gelecekte gerçekleşecek belirli bir olay olmakla birlikte, 
sadece bunun gerçekleşeceği tarih belirli bir takvim günüyle kesin olarak 
belirlenmemiştir16.

Olağan vade, borcun muaccel olduğu, alacaklının edimi talep edebildi-
ği, borçlunun da bunu ifa etmek zorunda olduğu zamanı gösterir; olağan 

13  Eren, s.947-948. Borç doğduktan sonra borçlu ifayı derhal değil de, gelecekte yerine 
getirmek hakkına ve yükümlülüğüne sahip olduğunda vadeden söz edilir (Tekinay/Ak-
man/Burcuoğlu/Altop, s.801). Borcun doğmasından sonra ifa edileceği zamana ilişkin 
olarak kararlaştırılan tarihe “vade” denilir (Kılıçoğlu, s.547).

14  Eren, s.948-949.
15 Sezon başladığında fikstürün açıklandığı ve her 8 maçlık serinin son maçının hangi tarih-

te oynanacağının belirli olduğu iddia edilebilir. Fakat kanaatimizce 8 maçlık seriler fiks-
türe göre değil, futbolcunun maçbaşı ücretine hak kazandığı her 8 maç üzerinden belir-
lenmelidir. Çünkü futbolcu bazı maçlarda sakatlığı veya formsuzluğu sebebiyle kadroya 
alınmayabilir (örneğin, fikstüre göre ilk 8 maçlık serinin sadece 4 maçında maçbaşı 
ücretine hak kazanmış olabilir). Tarafların iradesi, futbolcunun maçbaşı ücretine hak 
kazandığı her 8 maçın ödüllendirilmesi olduğundan, vade de buna göre belirlenmelidir.

16 Eren, s.949.



176 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

vadede (ihbara bağlı işlemlerde) borçlu vadenin gelmesiyle kendiliğinden 
(otomatik olarak) temerrüde düşmüş olmamakta, alacaklının ayrıca (va-
deye ilaveten) borçluya bir ihbarda bulunması gerekmektedir. Belirli vade 
ise, sadece borcun muaccel olduğu zamanı değil, aynı zamanda borçlu-
nun borcu ifa etmemesi durumunda alacaklının ihtarına gerek kalmak-
sızın kendiliğinden temerrüde düşeceği zamanı ifade etmektedir. Kesin 
vadede de belirli bir tarih kararlaştırılmakla birlikte, bu vadenin dolma-
sıyla borçlu ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden temerrüde düştüğü 
gibi, -belirli vadeden farklı olarak- alacaklının borçluya ek süre verme-
den kanundaki seçimlik haklarını kullanabilmesi mümkündür17. Kesin 
vadeli işlemlerde, borçlanılan edimin belirli bir vadede veya belirli bir 
süre içerisinde ifa edilmesinin taraflarca kesin olarak kararlaştırılması 
söz konusudur. Bu işlemlerde ifa zamanı sadece kesin bir şekilde belir-
lenmemekte, taraf iradelerinden sonraki ifa imkânı da baştan önlenmiş 
olmaktadır. İşlemin kesin vadeli olduğu tarafların iradelerinden açıkça 
anlaşılabileceği gibi (örneğin en son 1 Ekim’de, mutlaka 1 Ekim’de, en 
geç 1 Ekim’de gibi), iradeyi belirtici olgulardan da anlaşılabilir18. İnceleme 
konusu olayda tarafların kesin vade kararlaştırmadıkları görülmektedir; 
çünkü “en geç sezon sonunda”, “mutlaka takip eden ay içerisinde” gibi 
ifadeler sözleşmede yer almamakta, iradeyi belirtici başka olgular da söz-
leşmeden anlaşılamamaktadır.

Olay bakımından taraflar aralarında belirli vade kararlaştırmışlar-
dır19; vadenin gelmesiyle borç muaccel olmakta ve borçlu kendiliğinden 
temerrüde düşmektedir.

17  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s.805-806; Eren, s.949-950; Kılıçoğlu, s.548.
18  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s.952-953; Eren, s.1114; Kılıçoğlu, s.548.
19  Yargıtay bir başka kararında da, futbolcu ile kulübün imzaladığı profesyonel futbol-

cu sözleşmesinde davalı kulübün 40.000,00 TL’yi 30.04.2013 tarihinde peşinat olarak 
ödemeyi taahhüt ettiğini belirterek, bu ödemenin kesin vadeye bağlandığını; fakat maç-
başı ücretinin “ilk 8 maçbaşı içeride kalarak sezon sonu ödenmek üzere 8 maçta bir oy-
nanan 8. maçı takip eden ay içerisinde ödeneceği”nin hüküm altına alınmasında kesin 
bir vade kararlaştırılmadığını -yine hatalı olarak- ifade etmektedir (13.HD., 21.5.2015, 
2014/23568, 2015/16649; Kazancı İçtihat Bilgi Bankası). Kanaatimizce, her iki ücret 
bakımından belirli vade söz konusudur.

 Yargıtay “Davacı bu dava ile talepte bulunduğu alacak miktarının her bir hak ediş alaca-
ğının muaccel olduğu tarihten itibaren işlemiş faiziyle birlikte tahsilini istemiş; mahke-
mece de bu talebi aynen kabul edilmiştir. Oysa ki bir davada dayanılan maddî olguları 
açıklamak taraflara, bu olguları hukuksal açıdan nitelendirmek ve uygulanacak yasa 
maddelerini bulmak ve uygulamak HMK.nın 33. maddesi hükmü gereğince hâkimin 
görevidir.” (13.HD., 9.3.2015, 2014/18554, 2015/7076; Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) 
diyerek yerel mahkemeye yol gösterirken, aslında kendisi vadenin nitelendirmesinde 
hata yapmaktadır.
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Türk Borçlar Kanununun 117. maddesinin birinci fıkrasındaki “Mu-
accel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer.” hük-
mü, belirli vadeli işlemlerde uygulanmaz; çünkü 117. maddenin ikinci 
fıkrasına göre “Borcun ifa edileceği gün, birlikte… belirlemişse, bu gü-
nün geçmesiyle… borçlu temerrüde düşmüş olur.” İhtar, alacaklının 
borçluyu borçlanılan edimi yerine getirmeye davet etmesidir. İhtarın ama-
cı, borçluya edimini ifa etmesi gerektiğinin bildirilmesidir20; eğer borçlu 
edimini zaten ne zaman ifa etmesi gerektiğini biliyorsa, böyle bir bildirime 
gerek de yoktur. Olaydaki sözleşmede borçlu kulüp, alacaklı futbolcunun 
maçbaşı ücretlerini ne zaman ödeyeceğini bilebilecek (hesaplayabilecek) 
durumda olduğundan, alacaklı futbolcu tarafından ona ayrıca bildirimde 
bulunulması gerekli değildir21.

D) SONUÇ

İncelediğimiz karar bakımından Yargıtay hatalı bir sonuca ulaşmıştır. 
Kararda, belirli vade olması gereken nitelendirme yerine kesin vade de-
nilmesi sonuç bakımından önem taşımasa da, her hukukçunun terimle-
ri doğru şekilde kullanması gerekir. Ayrıca, olayda belirli vade olmasına 
rağmen, vade kararlaştırılmadığının tespiti hatalıdır. Sözleşmede maç-
başı ödemelerinin ne zaman yapılacağı belirtilmesine ve borçlu da bunu 
biliyor olmasına rağmen, temerrüde düşmesi için yine de ihtar aranması 
(ihtar olmadığı için dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi), ihtarın fonk-
siyonunun anlaşılmadığını göstermektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı’nın 
Geçici Madde 1 hükmüne göre “TFF Statüsü’nün 55. ve 56. maddele-
rinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yargı yetkisine ilişkin olarak 
getirilen değişiklikler yürürlük tarihi olan 11.07.2015 tarihinden önce 
adlî yargıda açılmış ve görülmekte olan davalar Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun münhasır görevi kapsamında değildir. Statü değişikliğinin 
yürürlük tarihi olan 11.07.2015 tarihinden önce adlî yargıda açılmış 
ve devam eden davalar yönünden mahkemeler görevli olmaya devam 
edecektir.” TFF tarafından hazırlanan tip sözleşmede de “9 – UYUŞMAZ-
LIKLAR İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkları çözüme bağlama yet-
kisi münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na aittir. Taraflar, Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu’nun kararlarına karşı süresi içinde ancak TFF 

20 “…ihtarın amacı, borçluya borcun muaccel olduğunun ya da olacağının hatırlatılması ve 
ifasının sağlanmasıdır.” (Kılıçoğlu, s.683).

21  Belirli vadenin kararlaştırıldığı hallerde alacaklı, sözleşmeyle alacağı talep iradesini 
önceden yeterli derecede açık olarak belirttiğinden, ayrıca ihtar göndermesi gerekli de-
ğildir (Eren, s.1096).
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Tahkim Kurulu’na başvurabilirler.” hükmü yer almaktadır. Profesyonel 
Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 22. maddesine göre de, 
“Profesyonel futbolcu sözleşmesinden doğan her türlü uyuşmazlık ile 
kulüplerin futbolcularına verdikleri para cezalarından doğan uyuşmaz-
lıklar münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından incelenir ve 
karara bağlanır. Bu kararlara karşı Tahkim Kurulu’na başvurulabilir.” 
Görüldüğü üzere, 11.07.2015 tarihinden sonra futbolcu ile kulübü ara-
sında sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar, Uyuşmazlık Çözüm Ku-
rulu’nda görülecektir. Yargıtay’ın hatalı kararından, Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu kararlarında emsal olarak yararlanılmaması gerekir.



İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA SÜRELERE 
İLİŞKİN GENEL BİR ÇALIŞMA

Av. Ramazan Emre ÖZEL

Giriş

Bilindiği üzere günümüzde hukuk düzeni iki temel üzerine yapılandı-
rılmıştır. Bu iki temelden biri esastır, diğeri de usuldür. En temel ve basit 
anlatımıyla anımsatmak ve tanımlamak gerekirse: Esas; sözcük anlamıy-
la temel, ana, doğru demek olup hukuki anlamda bir hakkın gerçekten 
var olup olmadığına ilişkindir.1 Bir yasama veya idare işleminin hazır-
lanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken 
hükümler ve izlenecek yollar2 demek olan usul ise bir hakkın ne şekilde 
elde edileceğinin ya da ne şekilde kullanılacağının belirlendiği yöntemsel 
bir kurumdur.

“Hukukçuların hukuku” olarak tabir edilen “Usul Hukuku” kavramı 
kimi zaman davalarda esasın önüne geçebilmektedir. Usul kurallarını 
bilmek herkes için çok büyük önem arz etmektedir. Günümüzde gerek 
vatandaşların gerekse de avukatlık mesleğini yerine getiren değerli mes-
lektaşlarımızın usuli hükümleri bilmemeleri ya da gözden kaçırmaları ne-
deniyle büyük hak kayıpları yaşanabilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, İdari Yargılama Hukukunda yer alan bazı süre-
lerin bir araya getirilip olası hak yitirişlerin önüne geçilmesine katkıda 
bulunmaktır.

Çalışmamız 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki (İYUK) 
Genel Hükümler, 18.06.2014 tarihli ve 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu 
İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen İve-
di Yargılama Usulü ve de 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı İş Kanunu İle 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile getirilen 
bir yenilik olan Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usullerinin 
bir arada incelenmesi ve sürelerin karşılaştırmalı olarak belirtilmesi şek-
linde yürütülecektir.

1 Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Alfa Yayınevi, 7. baskı, İstanbul 1993, sayfa 213
2 http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.55bb-

d326e43d01.37614709
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1. Dava Açma Süresi

İYUK md. 7’ye göre: “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre 
gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve 
vergi mahkemelerinde otuz gündür.”

Bilindiği üzere; idari yargıda genel dava süreleri idare mahkemelerin-
de 60gün ve vergi mahkemelerinde 30gündür. Ayrıca; 6545 sayılı yasa-
nın bir yeniliği olan İvedi Yargılama Usulü’nün düzenlendiği İYUK md. 
20/A’da dava açma süresi 30gün olarak belirlenmiştir. Böylece adında 
getiriliş amacını da taşıyan İvedi Yargılama Usulünde dava açma süresi 
kısaltılarak daha hızlı bir yargılama süreci işletilmesi istenilmiştir.

Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü’nün düzenlendiği 
İYUK md. 20/B’de ise dava açma süresi 10gün olarak belirlenmiştir. Yasa 
koyucu, bu yargılama usulüne özgü olarak genel dava açma süresinden 
ayrı, diğer dava sürelerine kıyasla epeyce kısa bir dava açma süresi be-
lirlemiştir. Bu düzenlemeye göre; örneğin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi’nce ülke genelinde yapılan bir sınav olan Kamu Personeli Seçme 
Sınavı sonucuna karşı dava açmak isteyen bir kişi 10 günlük dava açma 
süresi içerisinde davasını açmak durumundadır.

2. İlk İnceleme (İbtidai Tetkik)

Davanın açılmasının ardından dava dilekçeleri;

a) Görev ve yetki,

b) İdari merci tecavüzü,

c) Ehliyet,

d) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem 
olup olmadığı,

e) Süre aşımı,

f) Husumet,

g) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları yönlerinden sırasıyla 
incelenir.

Dilekçeler yukarıda sayılan noktalardan yasaya aykırılıklar içeriyorsa 
buna karşı yapılacak işlemler ve bu durumun doğuracağı sonuçlar İYUK 
14. ve 15. maddelerinde sayılmış olup, bu sonuçların neler olduğu incele-
memizin konusu olmadığından çalışmamız dışında tutulmuştur.3

3 Halil Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Bayram Yayınları, 2012, sayfa 319
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 - İdari yargıda ilk inceleme İYUK md. 14/4’te düzenlenmiştir. “...ya-
pılacak inceleme ve bu fıkra ile 5 inci fıkraya göre yapılacak işlemler 
dilekçenin alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlan-
dırılır.” şeklindeki düzenleme ile dava dilekçelerinin ilk inceleme süresi 
15 gün olarak belirlenmiştir.

- Bu süre İvedi Yargılama Usulünde 7 gün,

- Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü’nde ise İvedi Yar-
gılama Usulü’ne paralel bir şekilde 7 gün olarak düzenlenmiştir.

3. Savunma

- İYUK madde 16/3’e göre; “Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ 
tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler. Bu süre, ancak 
haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine 
görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus 
olmak üzere uzatılabilir.” Yasa metninden de açıkça anlaşılacağı üzere 
davalı yan dava dilekçesine 30 gün içinde yanıt verebilir. Bu süre bir kez-
liğine olmak üzere istem üzerine en çok 30 gün uzatılabilir.

Böylece; Genel Hükümler açısından dava süresi 30 gün + en çok 30 
gün şeklinde formüle edilebilir.

- İvedi Yargılama Usulünde yanıt süresinin düzenlendiği 20/A-2 mad-
desinde ise; “Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on 
beş gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş 
gün uzatılabilir.” Yasa metninden de açıkça anlaşılacağı üzere İvedi Yar-
gılama Usulü’ne ilişkin davalarda davalı yan dava dilekçesine 15gün için-
de yanıt verebilir. Bu süre bir kezliğine olmak üzere istem üzerine en çok 
15 gün uzatılabilir. 

Böylece; İvedi Yargılama Usulünde yanıt süresi 15 gün + en çok 15 
gün olarak Genel Hükümler’e göre yarı yarıya belirlenmiştir.

- Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü’nde madde hük-
münden de görüleceği üzere savunma için çok kısa bir süre belirlenmiş ve 
bu sürenin yine çok az bir süre için uzatılabileceği hüküm altına alınmış-
tır. Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü’nde yanıt süresine 
ilişkin Madde 20/B’deki düzenleme şu şekildedir: “Savunma süresi dava 
dilekçesinin tebliğinden itibaren üç gün olup, bu süre bir defaya mah-
sus olmak üzere en fazla üç gün uzatılabilir.” Yasa metninden de açıkça 
anlaşılacağı üzere Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü’ne 



182 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

ilişkin davalarda davalı yan dava dilekçesine 3gün içinde yanıt verebilir. 
Bu süre bir kezliğine olmak üzere istem üzerine en çok 3gün uzatılabilir. 
Böylece bu özel yargılama usulünde de cevap süresi 3gün + en çok3gün 
olarak formüle edilebilir.

 4. Tekemmül Sonrası Karar Süresi

Sözlük anlamıyla olgunlaşma, yetkinleşme demek olan tekemmül söz-
cüğünün idare hukukundaki anlamı bir davada gerekli işlemlerin yapılıp, 
kanıtların toplanması, yargılama için gerekli aşamalardan geçilerek dos-
yanın karar verilebilecek bir safahata ulaşmış olmasıdır. İdare Hukukun-
da dosyanın ne zaman tekemmül etmiş olacağı sorusunun yanıtı şudur; 
“Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dos-
ya tekemmül etmiş sayılır.”

Tekemmül etmiş bir davanın sürüncemede kalmaması adına yasa ko-
yucu dava dosyasının tekemmül etmesinden itibaren karar verilmesi için 
azami bir süre belirlemiştir.Burada;

- Genel Hüküm: İYUK madde 20/5; “tekemmül tarihinden itibaren en 
geç altı ay içinde sonuçlandırılır.”

- İvedi Yargılama Usulü: İYUK madde 20/A-2f; “Bu davalar dosyanın 
tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır.”

- Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü: İYUK madde 
20/B-1e; “Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç on beş 
gün içinde karara bağlanır.”

5.  İstinaf Yoluna Başvuru Süresi

İdare ve Vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda 
aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki 
bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde 
istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin Türk lirasını geçme-
yen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal 
davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin 
olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. (İYUK, madde 45.)

İstinaf sözcük anlamı olarak yeniden başlamak demektir. 18.06.2014 
tarihli 6545 sayılı yasanın 19. Maddesi ile İYUK 45. Maddesi’nde istinafın 
temyizin şekil ve usulüne tabi olduğu belirtilmiştir. Aynı yasa hükmü ge-
reğince taraflar mahkemece verilen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 
30gün içinde istinaf yoluna başvurabilir.
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Yasa koyucu İvedi Yargılama Usulü ve Merkezi ve Ortak Sınavlara İliş-
kin Yargılama Usulü’ne göre görülen davalarda istinaf yoluna başvurula-
mayacağını kabul ederek bu tür davalar için istinaf yolunu kapalı tutmuş-
tur. İstinaf dilekçesine 30günlük süre içerisinde yanıt verilebilir.

6.Temyiz Başvuru Süresi

Tekemmül etmiş bir dosya karara bağlanır ve bu karar ilgililerine teb-
liğ edilir. Tebliğden itibaren tarafların kararı temyiz etme süreleri başlar.

- Temyiz süresine ilişkin genel hükümler; “Danıştay dava daireleri-
nin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan da-
valar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm 
bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde 
temyiz edilebilir:

Temyiz süresi geçtikten sonra yapılan temyiz istemleri, kararı tem-
yiz edilen yargı yerince, süre aşımı nedeniyle reddedilir.” şeklindedir.4(-
Kalabalık, İdari Yargılama Usulü Hukuku, s. 340)

- İvedi Yargılama Usulü: İYUK madde 20/A-2g’ye göre; “Verilen nihai 
kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz yoluna 
başvurulabilir.”

Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü: İYUK madde 20/
B-1f; “Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren beş gün 
içinde temyiz yoluna başvurulabilir.”

Yasa metinlerinden açıkça anlaşılacağı üzere temyiz süreleri sırasıyla; 
Genel Hüküm 30gün, İvedi Yargılama Usulü’nde15gün ve Merkezi ve Or-
tak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü’nde 5 gündür.

7. Temyizde İlk İnceleme

Dava açıldığında dava dilekçesinin ilk incelemeye tabi tutulması gibi 
aynı şekilde temyiz aşamasında da temyiz dilekçeleri gereken koşulları 
taşıyıp taşımaması yönünden ilk incelemeden geçmektedir. 

- Genel Hüküm: İYUK’ta genel davalarda temyizde ilk inceleme için 
herhangi bir süre belirlenmemiştir.

- İvedi Yargılama Usulü: 20/A-2h; “Temyiz dilekçeleri üç gün içinde 
incelenir ve tebliğe çıkarılır.”

4 Bu konudaki bir karar için bkz. Dy10. D. 24.02.2002, E. 2002/1716, K. 2002/1210
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- Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Usul: 20/B-1g; “Temyiz dilekçeleri 
üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır.

Yasa metinlerinden açıkça anlaşılacağı üzere; genel davalarda temyiz-
de ilk inceleme için herhangi bir süre belirlenmemiş olup İvedi Yargılama 
Usulü’nde3 gün ve Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü’n-
de de İvedi Yargılama Usulü ile aynı olarak 3 gün olarak düzenlenmiştir.

8. Temyize Cevap Süresi

Temyiz aşamasında olup Danıştay’a gönderilen bir davada temyiz di-
lekçesine cevap verme süreleri aşağıdaki şekildedir:

- Genel Hüküm: İYUK madde 48/3’e göre; “Karşı taraf tebliğ tarihini 
izleyen otuz gün içinde cevap verebilir.”

- İvedi Yargılama Usulü: İYUK madde 20/A-2ı; “Temyiz dilekçelerine 
cevap verme süresi on beş gündür.”

- Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü: İYUK madde 
20/B-1ğ; “Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi beş gündür.”

Yasa metinlerinden açıkça anlaşılacağı üzere; temyiz dilekçesine yanıt 
verme süreleri temyiz süreleriyle paralel olarak belirlenmiş olup temyize 
yanıt süreleri sırasıyla; Genel Hüküm 30gün, İvedi Yargılama Usulü’nde-
15gün ve Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü’nde5 gün-
dür.

9. Temyizde Nihai Karar Süresi

Yukarıda 4 numaralı “Tekemmül Sonrası Karar” başlığı altında ince-
lendiği üzere; yasa koyucu İdari Yargılama Usulünde yerel mahkeme aşa-
masında davada karar verilmesi için azami bir süre öngörmüştür. Buna 
karşın; genel hükümlere tabi olarak görülen davalarda böyle bir durum 
temyiz aşaması için söz konusu değildir ve temyiz aşamasında bir nihai 
karar süresi belirlenmemiştir.

Ancak; İvedi Yargılama Usulü ve Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin 
Usul’e göre görülen davalar açısından temyizde bir nihai karar süresi be-
lirlenmiştir. Bu süreler;

- İvedi Yargılama Usulü: İYUK madde 20/A-2j ilk cümle; “Temyiz iste-
mi en geç iki ay içinde karara bağlanır.”

- Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Usul: İYUK madde 20/B-1ı ilk 
cümle; ”Temyiz istemi en geç on beş gün içinde karara bağlanır.” şek-
lindedir.
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Yasa metinlerinden açıkça anlaşılacağı üzere; genel hüküm olarak her-
hangi bir temyizde nihai karar süresi belirlenmemiş, İvedi Yargılama Usu-
lü’nde2 ay ve Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü’nde ise 
15 gün olarak düzenlenmiştir.

10. Temyiz Kararının Tebliği Süresi

Temyiz istemleri hakkında karar verilen bir davada temyiz kararının 
ardından bu kararın taraflara tebliği için yasa koyucu belirli bir süre tayin 
etmiştir. Her ne kadar davanın taraflarını ve taraf vekillerini doğrudan 
ilgilendiren bir durum gibi görünmese tayin edilen bu temyiz kararının 
tebliğ süreleri aşağıda belirtilecektir. Ancak; temyiz kararlarının tebliği 
süreleri açısından ilginç bir durum söz konusudur:

Çalışmamızda ele almış olduğumuz tüm süreler dikkate alındığında, 
yasa koyucu tarafından sürelerin kendi içinde tutarlı ve belirli bir düzen-
de belirlenmiş olduğu görülecektir. Yasa koyucu, her bir süre açısından 
bir genel kural belirlemiş olup İvedi Yargılama Usulü ve Merkezi ve Ortak 
Sınavlara İlişkin Usulü için bu genel kuraldan daha kısa ya da bazı du-
rumlarda genel kuralla aynı olan süresi belirlemiştir. Gel gelelim; temyiz 
kararının tebliğ süresi açısından bu tutarlılık gösterilmemiş ve yasanın 
sistematiğinin dışına çıkılmıştır. Şöyle ki;

- Genel Hüküm: İYUK madde 50/1 ikinci cümle: “Bu karar, dosyanın 
geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğe çıkarılır.”

- İvedi Yargılama Usulü: İYUK madde 20/A-2j ikinci cümle; “Karar en 
geç bir ay içinde tebliğe çıkarılır. 

- Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Usul: İYUK madde 20/B-1ı ikinci 
cümle; “Karar en geç yedi gün içinde tebliğe çıkarılır.”

Yukarıda görüleceği üzere temyiz kararının tebliğe çıkarılma süresi 
genel kuralda 7gün iken, yargılamanın hızlanması ve sürelerin kısalma-
sı esasına dayanan İvedi Yargılama Usulünde 1 ay olarak belirlenmiştir. 
Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Usul’de ise yine genel kuraldaki gibi 
7gün olarak belirlenmiştir. Temyiz kararının tebliği süresi için İvedi Yar-
gılama Usulü’nde Genel Kural’ın 4 katından daha uzun bir sürede karar 
kılınmış olması dikkat çekici bir durum olup kanaatimizce bu durum 
yasanın sistematiğine aykırı düşmektedir.

11. Yürütmenin Durdurulması

Kuşkusuz İdari Yargılama Hukuku’nun en önemli kurumlarından biri 
de yürütmenin durdurulması kurumudur. İYUK 27. Maddede; “Yürütme-
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nin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava 
dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri 
Genel Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın 
bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hâkim 
tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine kararın 
tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus 
olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisi-
ne gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz 
üzerine verilen kararlar kesindir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu yasa hükmüne göre; yalnızca genel davalarda olmak üzere, verilen 
yürütmenin durdurulması kararına karşı 7 gün içinde itiraz edilebilir ve 
mahkemeler yürütmenin durdurulması kararına itiraz üzerine dosyanın 
kendilerine gelişinden itibaren yine 7 gün içinde karar vermek durumun-
dadırlar.

İvedi Yargılama Usulü ve Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Usul’de ise 
mahkemelerce yürütmenin durdurulması kararı verilememektedir.

Sonuç

Şüphesiz ki idari yargılama hukukundaki süreler yalnızca yukarıda 
sayılan ve çalışmamızda ele alınan sürelerden ibaret değildir. Ancak; ça-
lışmamızda yalnızca önemli görülen belli başlı süreler ele alınmıştır. Ça-
lışmada ele alınan sürelerin yer aldığı tablo ekte yer almaktadır. (Tablo-1)

Tablo-1 Genel 
Kural

İvedi 
Yargılama 

Usulü

Merkezi ve Ortak 
Sınavlara İlişkin 

Usul

Dava Açma Süresi 30 gün 30 gün 10 gün

İlk İnceleme 15 gün 7 gün 7 gün

Savunma Süresi 30 gün 15 gün 3 gün

Tekemmül Sonrası 
Karar Süresi 6 ay 1 ay 15 gün

İstinaf Başvuru Süresi 30 gün - -

İstinaf Yanıt Süresi 30 gün - -
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Temyiz Başvuru Süresi 30 gün 15 gün 5 gün

Temyizde İlk İnceleme 
Süresi - 3 gün 3 gün

Temyize Yanıt Süresi 30 gün 15 gün 5 gün

Temyizde Nihai Karar 
Süresi - 2 ay 15 gün

Temyiz Kararının 
Tebliği Süresi 7 gün 1 ay 7 gün

Yürütmenin 
Durdurulması 7 gün - -
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ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 26/06/2015 
TARİHLİ 2013/3434 BAŞVURU NUMARALI 

KARARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

İkbal AYTAÇ1

I) MADDİ OLAYIN ÖZETİ:

Başvuru Diyarbakır 1.Aile Mahkemesin (......) Sayılı ilamı ile boşanmış 
olup müşterek çocuğun velayeti anneye verilmiştir. Başvurucu Diyarbakır 
5.Asliye Hukuk Mahkemesine 24 /02/ 2012 tarihli dilekçe ile velayeti ken-
disine verilen müşterek çocuğunun soyadının boşandığı eşinin soyadını 
yerine kendi soyadı olan “Özdemir” olarak değiştirilmesi yönünde karar 
verilmesi talebinde bulunmuştur. Diyarbakır 5.Asliye Hukuk Mahkeme-
si 16 /04/ 2012 ve E.2014/246,K.2012/56 sayılı karar ile davanın kabul 
edilmesine karar vermiştir. Karar temyiz edilmiş olup, Yargıtay 18.Hukuk 
Dairesi tarafından bozulmuştur. Bozma sonrasında Diyarbakır 5.Asliye 
Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar vermiştir. İlk derece mahke-
mesi kararı temyiz edilmekte 18.Hukuk Dairesinin vermiş olduğu karar 
onanmış, karar düzeltme talebi aynı dairenin kararı reddedilmiştir. Baş-
vurucu red kararı üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bu-
lunmuştur. Bireysel başvurusunda boşanma davasında velayetin kendisi-
ne verilen müşterek çocuğa ait resmi işlemlerle kendisinin ilgilendiğinin 
fakat soyadı farklılığı nedeni ile sürekli olarak nüfus aile kayıt tablosu ve 
boşanma ilamı ibraz etmek zorunda kaldığını, bu durumun hem çocu-
ğun hem de kendisinin mağdur olmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 
müşterek çocuğun soyadının değiştirilmesi yönünde dava açtığını,davanın 
reddi ile aile hayatına saygı hakkının,karar sonucunu etkileyecek iddia-
ların ilk derece mahkemesi tarafından karşılanmamış olması nedeni ile 
gerekçeli karar hakkının ve karar düzeltme hakkının reddi üzere para ce-
zasına hükmedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği 
iddialarında bulunmuştur.

II) HUKUKİ PROBLEM: 

1) Başvurucunun gerekçeli karar hakkı adil yargılanma hakkı çerçeve-
sinde ihlal edilmiş midir?

1 Stj. Av., İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek 
Lisans Öğrencisi 
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2) Başvurucunun mahkemeye erişim hakkı ihlal edilmiş midir?

3) Aile hayatına saygı hakkı Anayasa'nın 20.maddesi çerçevesinde ihlal 
edilmiş midir?

4)Anayasanın 10.maddesi ihlal edilmiş midir?

5) 6216 sayılı Kanunu'nun 50.maddesi uygulanması gerekmekte mi-
dir?

III) MERCİ GÖRÜŞLERİ: 

1) İlk Derece Mahkemesi olan Diyarbakır 5.Asliye Hukuk Mahkemesi 
(....) sayılı karar ile davanın kabul edilmesine karar vermiştir. Kararın 
gerekçesinde ise Anayasa Mahkemesinin 8/12/2011 tarihli ve (....) sayı-
lı karar, 21/06/1934 tarih ve 2525 sayılı Soyadı Kanunun 4.maddesinin 
2.fıkrasında yer alan “ evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk 
anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği soyadını 
alır.” şeklindeki ibarenin iptal edildiği ve iptal kararının Resmi Gazete’de 
yayınlanmış olması dolayısıyla bu kapsamda annenin, çocuğun soyadının 
kendi soyadı ile değiştirilmesi yönündeki talebinde haklı neden bulundu-
ğu gerekçesi ile kabul etmiştir. 2

2)Yargıtay 18.Hukuk Mahkemesinin 06 /06/ 2012 tarihli ve (....) sayılı 
karar ile ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. Bozma kararı-
nın gerekçesinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 
321.maddesi hükmüne göre doğru nesepli çocuğun; babasının(ailesinin) 
soyadını taşıyacağı, boşanma ve ölüm üzerine velayetin annede olmasının 
soyadında herhangi bir değişikliğe neden olamayacağı, babanın soyadı 
veya çocuk reşit olduktan sonra kendi soyadını, usulüne uygun olarak 
açacağı bir dava sonunda verilecek karar ile değişmedikçe çocuğunun so-
yadının değişemeyeceği ifade edilmiştir.3

3) Bozma sonrasında ilk derece mahkemesi olan Diyarbakır 5.Asliye 
Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar vermiş ve gerekçe olarak Yargı-
tay 18.Hukuk Dairesinin bozma ilamını işaret etmiştir.4

2 http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/bireyselbas-
vuru/detay/pdf/2013-3434.pdf Erişim tarihi :10.06.2016

3 http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/bireyselbas-
vuru/detay/pdf/2013-3434.pdf Erişim tarihi :10.06.2016 

4 http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/bireyselbas-
vuru/detay/pdf/2013-3434.pdf Erişim tarihi :10.06.2016
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4) İlk derece mahkemesi kararı temyiz edilmekte 18.Hukuk Dairesinin 
vermiş olduğu karar onanmış, karar düzeltme talebi aynı dairenin kararı 
reddedilmiştir.5

5) Anayasa mahkemesi görüşü;

Gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasının dayanaktan yoksun 
olduğu gerekçesi ile kabul edilmemiş, aynı şekilde başvurucunun mahke-
meye erişim hakkının ihlal edildiği yönündeki iddiasının da dayanaktan 
yoksun olduğu gerekçesi ile kabul edilemez olduğu yönünde karar veril-
miştir. Başvurucunun Anayasanın 20.maddesinin ihlal edildiği yönündeki 
iddiası kabul edilmiş olup, Anayasanın 20.maddesince aile hayatına saygı 
hakkının ihlal edildiği kabul edilmiştir. Başvurucunun manevi tazminat 
talebi ise reddedilmiştir.6

Iv)GÖRÜŞLERİMİZ:

1) Başvurucu Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararına da-
yanmış olduğu halde derece mahkemesi tarafından bunun değerlendiril-
meyerek gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğini belirtmiştir.

 Günümüzde gerekçe, temel bir hak olarak kabul edilmekte ve “gerek-
çeli karar hakkı” olarak adil yargılanma hakkının temel bir unsurunu 
oluşturmaktadır. Söz konusu hak, AİHM içtihatlarında AİHS’in 6. mad-
desi kapsamında korunduğu gibi Türk Anayasası ve kanun metinleri ile 
yüksek mahkemelerin kararlarında da yer bulmaktadır.

 AİHS’nin 6.maddesine göre “Herkes davasının, medeni hak ve yü-
kümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yö-
neltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla ku-
rulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık 
olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir.”

 AİHM, gerekçeli karar hakkı kapsamında genel olarak, mahkemelerin, 
verdikleri kararlarında, kararın dayandığı hususlara ilişkin olarak dava-
nın tüm taraflarının bilgilendirilmesini sağlamak için gerekçe vermelerini 
zorunlu kılmaktadır. Böylece, demokratik bir toplumda kamunun, yargı 
kararlarının sebeplerini bilmelerinin yanı sıra ilgililerin de kanun yoluna 
başvurma hakkını etkili olarak kullanabilmelerine imkan sağlanacaktır. 7

5 http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/bireyselbas-
vuru/detay/pdf/2013-3434.pdf Erişim tarihi :10.06.2016

6 http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/bireyselbas-
vuru/detay/pdf/2013-3434.pdf Erişim tarihi :10.06.2016

7 (http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-3/6.pdf Erişim 
tarihi :10.06.2016
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Kanun yollarına başvurma imkanının bulunduğu hallerde gerekçeli 
karar hakkı, daha da önem kazanmaktadır. Zira, ancak bu sayede kanun 
yollarına başvurma hakkı gerçek anlamda işletilebilecektir. Diğer yan-
dan, temyiz mahkemelerinin gerekçe verme yükümlülüğü daha esnektir. 
AİHM’e göre, temyiz mahkemesinin alt dereceli mahkeme ile aynı görüşte 
olduğu hallerde, alt karar hakkını ihlal etmemektedir. Önemli olan, alt 
derece mahkemesinin kararının ve temyizde ileri sürülmüş temel husus-
ların incelenerek onama ya da bozma kararı verildiğinin gösterilmesidir. 8

 Anayasanın 36.maddesine göre ise “herkes, meşru vasıta ve yollar-
dan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı 
olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. 

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçı-
namaz. “ denilmek suretiyle adil yargılanma hakkına ve dolayısıyla gerek-
çeli karar hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.

Anayasanın 141.maddesinin 3.fıkrasında “Bütün mahkemelerin her 
türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.” İfadesine yer verilerek hakka-
niyete uygun olarak yargılama yapılmasının unsuru olan gerekçeli karar 
hakkının mahkemelerin uyması gereken yükümlülük olarak düzenlemiş-
tir

 Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm Birinci Komisyon tarafından verilen 
19.11.2015 tarih ve 2013/6355 başvuru numaralı karara göre başvurucu, 
ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davada verilen karar nedeniyle 
Anayasa m.36’da yer alan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin 
başvuruda bulunmuştur. Anayasa mahkemesi kararında; ilk derece mah-
kemesi kararlarına atıf yapılmak suretiyle karşılayacak iddia niteliğinde 
olmadığı, temyiz merciince bu iddianın açık bir şekilde kararlarında de-
ğerlendirilip karşılanmadığı görüldüğünden başvurunun gerekçeli karar 
hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.9

Avrupa İnsan Haklarını Mahkemesi’nin 16.12.1992 tarih ve 12956/87 
başvuru numaralı Georgiadis v. Greee kararında; “ Dava ayrıntılı gerekçe 
verilmeden, sadece ilgili iç hukuk maddesine gönderme yapılarak karar 
bağlanıyorsa özelliklede bu maddenin içeriği yeterince belirgin değilse, 
hakkaniyete uygun yargılanma açısından ihlal oluşturacak” şeklinde gö-
rüş bildirmiştir.10

8 http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-3/6.pdf Erişim 
tarihi :10.06.2016

9 http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1779510-aym-kararlarinda-gerek-
celi-karar-hakki Erişim tarihi: 10.06.2016 

10 http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1779510-aym-kararlarinda-gerekce-
li-karar-hakki Erişim tarihi: 10.06.2016
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 Sonuç olarak gerekçesiz karar da adil yargılanma hakkına ihlal niteli-
ğindedir. Bu nedenle tüm kararların gerekçeli olarak açıklanması gerek-
mektedir. Belirtmek gerekir ki, ilk derece mahkemesi kararlarında gerek-
çeli karar hakkı çoğu zaman ihlal edilmektedir. Temyiz mahkemelerinin 
ise, ilk derece mahkemesi kararlarında “yasal ve yeterli” gerekçeye önem 
verdikleri söylenebilirse de tatmin edici olmayan gerekçeli mahkeme ka-
rarlarının da sıklıkla onandığı görülebilmektedir. Unutulmamalıdır ki 
AİHM’e göre, kanun yolu mahkemelerinin, alt derece mahkemesinin ka-
rarının ve temyizde ileri sürülmüş temel hususların incelenerek onama ya 
da bozma kararı verildiğini göstermesi gerekmektedir. Anayasa’da birey-
sel başvuru yolunun tanınmasıyla, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli ka-
rar hakkının korunması hususunda kazandığı önem de dikkat çekilmesi 
gereken bir husustur. Nitekim, Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin 
oluşturmaya başladığı içtihatların AİHM içtihatlarıyla paralel olduğunu 
söylemek mümkündür. 11

Olayımızda Anayasa Mahkemesi ilk derece mahkemesinin Yargıtay’ın 
bozma ilamına işaret ederek gerekçesini benimsediği anlaşıldığından 
Anayasanın 36.maddesince adil yargılanma hakkı kapsamında gerekçeli 
karar hakkının ihlal edilmediği yönünde karar verilmiştir.

 Nitekim Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
“her konuda gerekçe yazmaya ihtiyaç yok, iddia ve savunmada ısrar varsa 
onların gerekçelendirilmesi yeterlidir, diğerlerinde de kısa gerekçe gös-
terilmemesi veya incelenen karar (itiraz veya temyiz mercii tarafından) 
yeterlidir.” Denilmektedir. 12 Ancak temyiz aşamasında gerekçeli şekilde 
veya değerlendirmeye alındığını öne sürülere reddedilmesi gerektiği ısrar-
la ön plana çıkarılmaktadır. Ancak AİHS ‘nin 6.maddesinde de yer alan 
bu hak kısıtlı bir alana bırakılmamalıdır. Daha geniş bir inceleme alanı 
bulunmadır.Bu bakımdan gerekçeli karar ihlalini “ dayanaktan yoksun 
olması” yönünde kabul etmeyen Anayasa Mahkemesi kararına katılma-
yarak bu hususun daha geni bir şekilde incelenmesi sadece temyiz aşa-
masındaki gerekçenin ön plana çıkarılmaması gerektiğinde görüşündeyiz.

2) Hak arama özgürlüğünün görünümlerinden biri olan mahkemeye 
erişim hakkı, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin gerçekleş-
mesi açısından önemli haklardan biridir.Bu durumda hukuk devletinin 
varlığından söz edilebilmesi için anayasa ve yasalarla güvence altına alı-

11 http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-3/6.pdf Erişim 
tarihi :10.06.2016

12 http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1779510-aym-kararlarinda-gerek-
celi-karar-hakki Erişim tarihi :10.06.2016
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nan bir hakkı veya özgürlüğünün idarenin yaptığı bir işlem ya da eylem 
sonucu ihlal edildiğini düşünen kimsenin mahkemeye erişim hakkının 
varlığı gerekir.13

 Türkiye’nin de taraf olduğu AİHS’nin 6. maddesi açık bir şekilde mah-
kemeye erişim hakkı düzenlenmemiştir. Ancak bu durum, bu hakkın 
AİHS 6.maddesinin kapsamında olamayacağı anlamına gelmemektedir. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahkemeye erişim hakkının Sözleşme-
nin 6/1 maddesin kapsamında korunan haklardan olduğuna zımnen yer 
aldığına karar vermiştir.

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 21.02.1975 tarihli Golder-Birleşik 
Krallık kararında; kararında ; mahkemelere erişim hakkının kısıtlama-
lara tabi olabileceği ve bunlara zımnen izin verilebileceği,erişim hakkı-
nın özelliği itibariyle devlet tarafından bir düzenleme yapılmasını gerekli 
kıldığını,bu düzenlemenin zaman ve yer açısından toplum ile bireylerim 
ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebileceği,bu nedenle mahkemeye eri-
şim hakkının mutlak olmadığı kanaatine karar vermiştir..Anılan kararda 
bu durum şöyle ifade edilmiştir: “6/1. madde eğer sadece mahkemede 
açılmış bulunan bir davanın yürütülüşüyle ilgili olarak anlaşılırsa, ta-
raf devletlerden biri, metni ihlal etmeksizin, mahkemelerini ortadan 
kaldırabilir veya bazı hukuk davalarında mahkemelerin yargı yetkisini 
ellerinden alarak, bu yetkiyi Hükümete bağlı organlara devredebilir. … 
Mahkeme’nin kanaatine göre, 6/1. madde uyarınca taraflara süregelen 
bir davada tanınan yargılama teminatları ayrıntılarıyla tanımlanırken, 
öncelikle bu teminatlardan faydalanılmasına imkan tanıyan mahke-
meye erişim hakkının koruma altına alınmamış olması düşünülemez. 
Dava yoksa, yargılamanın adil, açık ve süratli olmasının bir anlamı 
yoktur” Bu karardan yola çıkarak diyebiliriz, meşru haklarını korumak 
ve savunmak için mahkemeye erişim hakkı, adil bir yargılamanın başla-
yabilmesinin ön şartıdır.14

Bu noktada mahkemeye erişim hakkının Anayasa’da yer alan temel-
lerine değinmekte fayda var. Anayasa’nın “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 
36. maddesi “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle 
yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil 
yargılanma hakkına sahiptir.” diyerek açıkça mahkemeye erişim hakkını 
düzenlemiştir.

13 http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/18_3-4_30.pdf Erişim tarihi :10.06.2016
14 http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1401576-mahkemeye-erisim-hakki 

erişim tarihi:10.06.2016
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Yine Anayasa’nın 40. maddesi ile AİHS’nin 13. maddesine paralel bir 
düzenleme getirilmiş, “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edi-
len herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlan-
masını isteme hakkına sahiptir. Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi 
kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda-
dır.” denilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm 21.01.2015 gün ve 2014/4683 E.
sayılı kararında Mahkemeye erişim hakkını, bir uyuşmazlığı mahkeme 
önüne taşıyabilmek ve uyuşmazlığın etkili bir şekilde karara bağlanması-
nı isteyebilmek anlamına geldiğini ifade eden Anayasa Mahkemesi,mah-
keme kararını anlamsızlaştıran ve önemli ölçüde etkisizleştiren sınırla-
maların bu hakkın ihlaline yol açacağını vurgulamıştır.15 

 Mahkemeler önünde aşırı yığılmaların önlenmesi ve adalet yönetimini 
sağlamak amacıyla para cezası uygulaması gerçekte mahkemeye erişim 
hakkına aykırı değildir. Fakat verilen para cezasının miktarı, özellikle söz 
konusu davanın koşullarında, bir kişinin mahkemeye erişim hakkından 
yararlanıp yararlanmadığını belirlemede kullanılan önemli bir faktördür. 
Ayrıca mahkemeye erişim hakkına getirilen bu tür sınırlandırmalar meş-
ru birer amaca hizmet etmek durumundadır ve bu meşru amaç ile sınır-
landırma arasında makul bir denge gözetilmelidir. AYM, başvurucuların 
mahkemelerde hak arama hürriyetini sınırlandıran aşırı para cezalarını 
ihlal olarak kabul etmektedir. Belirtilen başvuruda başvurucunun karar 
düzeltme talebinin reddedilmesi üzerine kendisine verilen 219,00 TL 
para cezasına hükmedilmesi konu edilmektedir. Bu para ceza kanaatim-
ce de başvurucu açısında önemli ölçüde ekonomik yük teşkil etmesine 
sebebiyet vermeyecektir. Bu nedenle de mahkemeye erişim hakkını fiilen 
kullanmasını da engellememiştir.16

 Bu husus hakkında Anayasa Mahkemesinin erişim hakkına ihlal ko-
nusundaki “dayanaktan yoksun olması” sebebiyle kabul etmediği yönün-
deki kararına yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı katılıyorum.

3) Başvurucu, boşanma davası sonrası velayeti kendisine verilen ço-
cuğun soyadının değiştirilmesi yönündeki talebinin reddedilmesi yönün-
deki kararın Anayasa’nın 20.maddesinde tanımlanan aile hakkına saygı 
hakkının ihlal edildiği iddiasında bulunmuştur. AİHM içtihatlarına konu 

15 http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1401576-mahkemeye-erisim-hakki 
erişim tarihi :10.06.2016

16 http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/bireyselbas-
vuru/detay/pdf/2013-3434.pdf Erişim tarihi :10.06.2016
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olan soyadının, sözleşmenin 8.maddesine koruma alanında olduğundan, 
Anayasa Mahkemesi tarafından 17.madde bağlamında değerlendirildiğin-
den, AİHM tarafından benzer ihlallere ilişkin incelemelerde sözleşmenin 
8.maddesinin ayrımcılığı yasaklayan 14.madde ile birlikte ele alındığının 
ve bunun yanı sıra birçok uluslar arası sözleşmede kadın ve erkek evle-
nirken,evlilik süresince ve evliliğin sona ermesi halinde eşit hak ve yü-
kümlülüklere sahip olması gerektiğine de işaret edildiğini,ayrıca Anayasa 
Mahkemesinin 8/12/2011 tarihli ve E.2010/119,K.2011/165 sayılı karar, 
21/06/1934 tarih ve 2525 sayılı Soyadı Kanunun 4.maddesinin 2.fıkra-
sında yer alan “ evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına 
tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği soyadını alır.” 
şeklindeki ibaresinin Anayasanın 10. ve 41. maddelerine aykırı olduğu ge-
rekçesi ile iptal edildiği ve kararının Resmi Gazete’de yayınlanmış olması 
dolayısıyla bu kapsamda annenin, çocuğun soyadının kendi soyadı ile de-
ğiştirilmesi yönündeki talebinde bunlarında göz önünde bulundurulması 
gerektiği ifade edilmiştir.17

 Anayasanın “Özel Hayatın Gizliliği” kenar başlıklı 20.maddesi şöyledir;

“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme 
hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunula-
maz

 Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağ-
lık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlükleri-
nin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne 
göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış 
merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eş-
yası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi 
dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el 
koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma 
kendiliğinden kalkar.

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına 
sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgi-
lendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini 
talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğ-
renmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde 
veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına iliş-
kin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”

17 http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/bireyselbas-
vuru/detay/pdf/2013-3434.pdf Erişim tarihi :10.06.2016
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Anayasanın Ailenin korunması ve çocuk hakları kenar başlıklı 41.mad-
desi ise şöyledir,

 “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

 Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların 
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak 
için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar. 

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

Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu ted-
birleri alır.”

 AİHS ‘nin Özel ve aile hayatına saygı hakkı kenar başlıklı 8.maddesine göre

“1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı 
gösterilmesi hakkına sahiptir. 

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, an-
cak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulu-
sal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korun-
ması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başka-
larının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması 
durumunda söz konusu olabilir.”

Başvuru velayeti kendisine verilen müşterek çocuğun soyadının değiş-
tirilmesi yönündeki talebinin reddedilmesi yönündeki kararın Anayasal 
hakkını ihlal ettiği iddiasında bulunmuştur.

Velayet, reşit olmayan küçükler ya da ergin fakat kısıtlı çocuklar üze-
rinde kişiliklerinin ve mallarının korunması ile onların temsili konusun-
da anne ve babanın ortak ya da tek başına sahip olduğu hak ve yüküm-
lülükler anlamına gelmektedir. Aile hayatına saygı kapsamında yer alan 
ve en önemli haklardan biri olan velayet hakkının kullanımı konusunda 
ulusal düzenlemelerle farklılık göstermektedir. 18 

2525 Sayılı Soyadı Kanunu’nun “evliliğin feshi veya boşanma hallerin-
de çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile çocuğun, babasının seçtiği veya 

18 http://www.ankahukuk.com/makale/aihm-kararlar%C4%B1-i%C5%9F%C4%-
B1%C4%9F%C4%B1nda-%C3%B6zel-hayat%C4%B1n-ve-aile-hayat%C4%B1n%-
C4%B1n-korunmas%C4%B1-hakk%C4%B1-avrupa-insan-haklar%C4%B1-s%C3%B6z-
le%C5%9Fmesi-madde-8-r36 erişim tarihi:10 .06.2016
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seçeceği adı alacağını” belirten 4. maddesinin 2. fıkrasının birinci cümle-
si Anayasa Mahkemesi tarafından, 2011 yılında, Anayasa’nın 10. ve 41. 
maddelerine aykırı görülerek iptal edilmişti. Ancak iptalden sonra, evli-
lik birliği sona erdiğinde çocuğun soyadının ne olacağına ilişkin, özel bir 
düzenleme getirilmemiştir. Bu sebeple, Anayasa Mahkemesi evlilik birli-
ğinin sona ermesinden sonra çocuğun soyadının genel hükümlere göre, 
yani Medeni Kanun 27. maddeye göre ve bu maddede belirli koşullarda 
değiştirilmesinin istenebileceğini, talebin haklı bulunması halinde değiş-
tirilebileceğini söylemektedir. Buna bağlı olarak dava konusu olay için 
de, özel bir hüküm bulunmadığı için, genel hükümlere göre incelenmesi 
gerektiğini söylemiştir. Yerel Mahkeme ve Yargıtay’ın davacının talebini 
reddetmesinin Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen aile hayatına say-
gı hakkını ihlal ettiğine karar vermiş, ihlalin ortadan kaldırılması için ye-
niden yargılama yapılmak üzere kararın ilgili mahkemeye gönderilmesine 
karar vermiştir. 19

Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bu karar yerinde bir karardır.

Medeni Kanunun 321. maddesinin ilk cümlesine göre: 

“Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin; … soyadını taşır.” Bu hükmün ne 
anlama geldiği iki açıdan değerlendirilmelidir. Bunlar ilk olarak “ailenin 
soyadı” kavramının, ikinci olarak ise ana – babanın evli olmasının neyi 
ifade ettiğidir. Ailenin soyadı, evli kişilerin birlikte kullandıkları soyadını 
ifade eder. Medeni Kanunun 187. maddesine göre kadın, evlenmekle ko-
casının soyadını alacağından, Türk hukukunda aile soyadı, kocanın so-
yadıdır. Kadının, değişmez.Çocuk bu halde de babasının soyadını alır.. 
Evlilik içinde doğan çocuğun, ailenin soyadını alması için, velayet hakkı-
nın ana babaya ait olması gerekmez. Velayet, çocuğun doğumundan önce 
anne –babasından alınmış olsa bile çocuk, ana babasının ortak soyadını 
alır. Zira evlilik içinde doğan çocuğun, ailenin soyadını edinmesi, velayet 
hakkına değil, soy bağı ilişkisine dayanır.20

Sadece çocuğun soyadının değiştirilmesi, özellikle çocuk ile ona fi ilen 
bakan kişi arasındaki soyadı farklılığının giderilmesi için talep edilmek-
tedir. Bu konuda İsviçre Federal Mahkemesi’nin konuya yaklaşımı kısaca 
şöyledir: 

Federal Mahkeme kararlarına konu olaylarda, çocuğun soyadının 

19 http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/bireyselbas-
vuru/detay/pdf/2013-3434.pdf Erişim tarihi :10.06.2016

20 http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/bireyselbas-
vuru/detay/pdf/2013-3434.pdf Erişim tarihi :10.06.2016
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değiştirilmesi de boşanmadan sonra çocuğun velayeti annesine verilmiş 
olup, annesi, çocuğa kendi soyadının verilmesini istemektedir. Bu durum, 
Türk hukukunda da sıklıkla karşılaşılabilecek bir durumdur Fakat 1995 
yılından itibaren verdiği kararlarında, boşanmadan sonra velayeti anneye 
verilen ve annenin eski soyadını kullandığı hallerde, çocuğun soyadının, 
annesiyle aynı hale getirilmesi konusundaki değişiklik taleplerini, deği-
şen sosyal yaşam koşulları ve farklı soyadının tek başına çocuğu olumsuz 
etkilemeyeceği gerekçesiyle genellikle reddetmektedir. Buna göre sosyal 
yaşamdaki değişmeler nedeniyle, artık çocuğun annesinden farklı bir so-
yadını taşımasının, tek başına çocuk için sosyal bir olumsuzluk yarattığı 
ve haklı sebep olduğu kabul edilemez. Çocuğun babasının soyadını kul-
lanmasının, neden ve nasıl bir olumsuz etki yarattığının somut olarak 
kanıtlanması gerekir.

Doktrinde ise bu kararlar eleştirilmiş ve bu hallerde de çocuğun soya-
dının değiştirilmesi için haklı sebep olabileceği kabul ileri sürülmüştür. 
Kanaatimce de, boşanma üzerine kadın bekârlık soyadına dönmüşse, ve-
layeti kendisine bırakılan çocukların soyadlarının değiştirilmesini ve ço-
cuklar ile annesinin aynı soyadına sahip olmasının sağlanmasında, Türk 
toplumunun içinde bulunduğu sosyal koşullar dikkate alındığında haklı 
sebebin varlığı halinde kabul edilebilir.

Boşanma sonrasında çocuğun babanın soyadını kullanmaya devam 
etmesi, soyadının değişmezliği ilkesinin bir sonucudur. Yukarıda da be-
lirtildiği üzere, bu ilkenin en önemli istisnası, Medeni Kanunun 27. mad-
desidir. Buna göre, haklı sebepler varsa, soyadının değiştirilmesi istene-
bilir. Anılan davada, uygulama kabiliyeti bulunmayan iptal edilen hüküm 
yerine, Medeni Kanunun 27. maddesi kapsamında çocuğun soyadının 
değiştirilmesi için haklı sebep bulunup bulunmadığı incelenmesi önem-
lidir. Haklı sebeplerle çocuğun soyadının değiştirilmesi imkânı, koşulla-
rı oluşmuşsa her zaman bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, boşanmadan 
sonra çocuğun velayeti anneye verilmişse, haklı sebepler de bulunuyorsa, 
annesi açacağı davayla çocuğun soyadının değiştirilerek, kendi soyadının 
verilmesini TMK.m.27 gereğince isteyebilir. olmayan bir hüküm hakkın-
da iptal kararı vermiş olduğundan, Anayasa Mahkemesinin vermiş oldu-
ğu karar doğrudur.

 4) Başvurucunun Anayasa’nın 10. maddesinde tanımlanan hakkının 
ihlal edildiği yönündeki iddiasının ayrıca değerlendirilmesine gerek görül-
memiştir. Anayasanın 10.maddesine göre;
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“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir. 

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşa-
ma geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun 
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. “

AİHS ayrımcılık yasağı kenar başlıklı 14.maddesine göre;

“Bu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsi-
yet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sos-
yal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi 
başka bir durum bakımından hiçbir ayırımcılık yapılmadan sağlanır”.

Anayasa’nın Genel Esaslar başlıklı Birinci Kısım 10. maddesinde eşit-
lik ilkesi düzenlenmiştir. Eşitlik ilkesinin yorumunu Anayasa Mahkemesi 
pek çok kararında yapmıştır. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulu-
nan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, 
ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilke, birbirinin 
aynı durumunda olanlara ayrı kuralların uygulanmasını, ayrıcalıklı kişi 
ve toplulukların yaratılmasını engellemektedir. Aynı durumda olanlar için 
farklı düzenleme eşitliğe aykırılık oluşturur. Anayasa’nın amaçladığı eşit-
lik, mutlak ve eylemli eşitlik değil hukuksal eşitliktir. Aynı hukuksal du-
rumlarda bulunanlara aynı, ayrı hukuksal durumlarda bulunanlara ayrı 
kurallar uygulanırsa, Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesi ihlal edilmiş 
olmaz.

 Türkiye’nin de taraf olduğu bir sözleşme olan “ CEDAW’ yani bu da 
Sözleşme’nin İngilizce karşılığı olan “Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women”dır ve “Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme” manasına gelmektedir. 
Bu sözleşme CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleş-
mesinden biridir. Sözleşmenin hareket noktası ise “yasalarda ve yaşamda 
kadınlara karşı var olan ayrımcılıkların kaldırılmasıdır. “

Acar’a göre (2003), CEDAW kadına ayrımcılık yapılmaması hususuna 
daha duyarlı ve nispi yaklaşır ki bu, Sözleşme’yi diğer herhangi bir ulusla-
rarası antlaşmalardan farklı kılar. Bunun bir sonucu olarak Sözleşme’nin 
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onayı, kadına karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için, aileyi ki 
içindeki özel alanların ve ilişkilerin en özelidir, adres gösteren bir yüküm-
lülük içerir. Bu sözleşmenin ilkeleri ise; 

• Kadınlara karşı ayrımcılığı tanımlar (Md.1)

• Soyut bir toplumsal cinsiyet eşitliğini değil kadınlara karşı ayrımcı-
lığın önlenmesini hedefler • Kadınların ‘birey’ olarak haklarını vurgular 

• Hem de jure de jure (yasal) (yasal) hem de de facto de facto (uygula-
mada) (uygulamada) eşitliğin gerçekleşmesini esas alır

 • Hem kamusal hem de özel alanda toplumsal cinsiyet ayrımcılığı-
nın yok edilmesini öngörür • ‘Amacı’ ve ‘sonuçları’ açısından ayrımcılığa; 
‘doğrudan’ ve ‘dolaylı’ ayrımcılığa; ‘kasıtlı’ ve ‘kasıtsız ‘ayrımcılığı yasaklar

 • Yalnız yasal ve biçimsel eşitlik değil gerçek eşitlik ister.... • Devleti 
yalnızca resmi görevlilerce gerçekleştirilen eylemlerden değil bütün diğer 
gerçek ya da tüzel kişilerin (şirketler, bireyler, vd.) eylemlerinden de so-
rumlu tutar 

• Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve ‘diğer bütün alanlar 
bütün alanlara’ (Md.1) ili a’ (Md.1) ilişkin olarak geni kin olarak geniş ve 
ilerlemeci ve ilerlemeci bir haklar anlayışına sahiptir 

• Kadınlara karşı ayrımcılığın ‘gecikmeksizin’ (Md.2) ortadan kaldırıl-
masını öngörür 

• Ayrımcı gelenekler, kısıtlayıcı kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rolleri 
gibi kültürel faktörlerin dönüştürülmesi sorumluluğunu getirir.21

Türkiye, iç hukukuyla çatışması nedeniyle, CEDAW’ın 9/1; 15/2, 4; 
16/1 c, d, f, g ve 29/1. maddelerine çekince koymuştur. Türkiye’nin 2008 
yılı Ocak Ayında raporu itibariyle sadece 29.maddesi üzerinde çekincesi 
kalmıştır.

CEDAW ile Türk hukukunda gelişmeler olmuştur. Bunlar; 1990 yılın-
da Medeni Kanun’da yer alan kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan 
159. madde “eşitlik ilkesi”ne aykırılık gerekçesi ile Anayasa Mahkeme-
si tarafından iptal edilmiş; iptal kararı 2 Temmuz 1992 tarih ve 21272 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış,1990 yılında ırza geçme ve kaçırma 
fiillerinin fuhuşu kendine meslek edinen bir kadına karşı işlenmiş olması 

21 www.odtumd.org.tr/dosyaArsivi/Etkinlik/CEDAW_Prof_Dr_Feride_Acar.pdf Erişim ta-
rihi:10.06.2016
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halinde cezanın üçte ikisine kadar indirilmesini öngören eski Türk Ceza 
Kanunu’nun 438. Maddesi TBMM tarafından (21.11.1990 tarih ve 3679 
sayılı kanunla) yürürlülükten kaldırılmış,1991 yılında kurulan 49. Hü-
kümette Devlet Bakanlıklarından biri Kadın ve Aileden sorumlu olarak 
görevlendirilmiş,

19.11.1997 tarihinde Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nün 
önerisi üzerine İçişleri Bakanlığınca nüfus cüzdanlarında medeni hal kıs-
mında “evli/bekar/dul/boşanmış” gibi ifadelerin yerine sadece “evli” veya 
“bekar” ifadelerinin kullanılmasını düzenleyen genelge yayımlanmış,1997 
yılında Medeni Kanun’da değişiklik yapılarak “evli kadına kocasının soya-
dı ile birlikte, önceki soyadını da taşıma hakkı” verilmiş,2001’de Anaya-
sa’nın 41. maddesinin 1. fıkrasına “eşlerarası eşitlik” ilkesi eklenmiş,22 
Kasım 2001 tarihinde kabul edilen yeni Türk Medeni Kanunu 1 Ocak 
2002’de yürürlüğe girmiştir. Medeni Kanun’da, ailede eşlerin eşit hak ve 
eşit sorumluluk sahibi olduklarına dair hükümler yer almış,

2004 yılında Anayasa’nın 10. maddesine “Kadın erkek eşit haklara sa-
hiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür” 
kuralı eklenmiş ve 2005 yılında yeni Türk Ceza Kanununun kabulüyle 
kadınlara karşı ayrımcılık içeren maddeler kaldırılmıştır.22

Sözleşmeni’n Medeni Haklarda Eşitlik başlıklı 15./1 de “Taraf Dev-
letler kadınlara kanun önünde erkeklerle eşit haklar tanıyacaklardır.”

Yine Sözleşmenin Aile İçi Eşitlik başlıklı 16/1 de “

 Taraf Devletler kadınlara karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda 
ayrımı önlemek için gerekli bütün önlemleri alacaklar ve özellikle ka-
dın-erkek eşitliği ilkesine dayanarak kadınlara aşağıdaki hakları sağ-
layacaklardır: 

a) Evlenmede erkeklerle eşit hak; 

b) Özgür olarak eş seçme ve serbest ve tam rıza ile evlenme hakkı; 

c) Evlilik süresince ve evliliğin son bulmasında ayrı hak ve sorumlu-
luklar; 

d) Medeni durumlarına bakılmaksızın, çocuklarla ilgili konularda 
ana ve babanın eşit hak ve sorumlulukları tanınacak, ancak her du-
rumda çocukların çıkarları en ön planda gözetilecektir; 

22 https://myuniversities.wordpress.com/2012/11/26/161/ Erişim Tarihi:10.06.2016
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e) Çocuk sayısına ve çocukların ne zaman dünyaya geleceklerine 
serbestçe ve sorumlulukla karar vermede ve bu hakları kullanabilme-
leri için bilgi, eğitim ve diğer vasıtalardan yararlanmada eşit haklar; 

f) Her durumda çocukların çıkarı en üst düzeyde tutularak ulusal 
yasalarda mevcut veli, vasi, kayyum olma ve evlat edinme veya benze-
ri müesseselerde eşit hak ve sorumluluklar; 

g) Aile adı, meslek ve iş seçimi dahil her iki eş (kadın-erkek) için, eşit 
kişisel haklar; 

 h) Ücret karşılığı olmaksızın veya bir bedel mukabilinde malın mül-
kiyeti, kazanımı, işletmesi, idaresi, yararlanılması ve elden çıkarılma-
sında her iki eşe de eşit haklar.23

Türk hukukunda uluslararası antlaşmalarla ilgili temel hüküm 1982 
Anayasasındaki 90. maddede öngörülmüştür. Söz konusu madde aynen 
şöyledir[25]:

Milletlerarası antlaşmaları uygun bulma]: Türkiye Cumhuriyeti adı-
na yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaş-
maların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir 
kanunla uygun bulmasına bağlıdır.

Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı 
aşmayan antlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getir-
memek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet 
haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. 
Bu takdirde bu antlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Milletlerarası bir antlaşmaya dayanan uygulama antlaşmaları ile 
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik 
veya idarî antlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bu-
lunması zorunluluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, 
ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren antlaşmalar, yayımlan-
madan yürürlüğe konulamaz.

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü antlaşmaların yapıl-
masında birinci fıkra hükmü uygulanır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun 

23 http://cocukhaklari.barobirlik.org.tr/dokuman/mevzuat_uamevzuat/kadinlarakarsiher-
turluayrimciligin.pdf Erişim Tarihi :07.06.2016
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hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Ana-
yasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.)
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaş-
ma hükümleri esas alınır.

Kadına Karşı Her türlü şiddetin önlenmesi sözleşmesi Anayasa’ nın 
90.maddesi çerçevesinde ele alındığında uygulamada eşitlik kavramı Türk 
Hukuku açısından zayıf kalmaktadır.Nitekim olayımızda bir zorunluluk 
durumu arz etmektedir.Sözleşmenin 16 /d maddesi ki Türkiye’nin önce 
çekince koyup sonradan kalmıştır;bu maddeye göre de incelediğimizde 
kadın ve erkek medeni durumlarına bakılmaksızın çocuklar için eşit hak 
ve sorumluluklara tabidir.Özdemir başvurusuna baktığımızda ;sorumlu-
luk ve hak açısından kadının yüklendiği sorumluluklara karşılık;eşit hak 
verilmediği görülmektedir.Sorumluluk alması gereken kadının bunu ge-
rektiğim şekilde yerine getirmesi için gerekli olan hakları sağlamadığı için 
bu sorumluluklarını da bu yüzden yerine getirmesi zorlaşmıştır.Kadın ve 
erkek kavramından öte kadınında bir birey olduğu hususu göz önüne alı-
narak ve kadının çocuğunun çıkarını gözetmesinden başka gayesi olmadı-
ğı da göz önünde bulundurulmalıdır..

Bir tavsiye niteliğinde taşıyan bu uluslararası sözleşme Türk huku-
kunda kadın erkek eşitliği açısından uygulanmada eksiklik olması da çe-
kince koyması durumuna eş değer bir durumdur.

 22.11.1984 tarihli 7 No.lu Protokol’un 5. maddesinde “Eşler kendi 
aralarında ve çocuklarıyla ilişkilerinde, evlilikle ilgili, evlilik sırasında 
veya ayrıldıktan sonra, özel hukuk nitelikli haklara ve yükümlülüklere 
eşit olarak sahiptirler” denilmektedir. Türkiye’nin 04.06.2003 tarihinde 
onayladığı, BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 23/4. maddesine 
göre taraf devletler, eşlerin evlenirken, evlilik süresince ve evliliğin sona 
ermesinde eşit hak ve sorumluluklara sahip olmalarını sağlamak için ge-
rekli tedbirleri alacaktır. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme’nin (CEDAW) 1/g bendi de şu şekildedir: 
“Taraf devletler kadınlara karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda ayrımı 
önlemek için gerekli bütün önlemleri alacaklar ve özellikle kadın-erkek 
eşitliğine dayanılarak kadınlara aşağıdaki hakları sağlayacaklardır: Aile 
adı, meslek ve iş seçimi dâhil her iki eş (kadın-erkek) için geçerli, eşit 
kişisel haklar.
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Anayasa Mahkemesine TMK 187.maddesinin 2., 10., 12., 17., 41. ve 
90. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi ile başvuran, Fatih 2. Aile 
Mahkemesi,   Ankara 8. Aile Mahkemesi, Kadıköy 1. Aile Mahkemesi baş-
vurmuştur. Evli kadının yalnız önceki soyadını kullanması istemiyle açı-
lan davalarda itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına va-
ran Mahkemeler, iptali için başvurmuşlardır.24 Anayasanın 41. maddesi 
uyarınca, “Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe daya-
nır.” TMK.nun 187. maddesindeki “Kadın, evlenmekle kocasının soyadı-
nı alır.” şeklindeki düzenlemenin eşler arasındaki eşitlik ilkesini düzen-
leyen Anayasanın 41. maddesine aykırılığı tartışmasızdır. Moderniteyle 
birlikte birey odaklı hak düşüncesinin ve özgürlük anlayışının gelişmesi, 
demokrasinin bir yönetim ve hayat felsefesi olarak yaygınlık kazanmaya 
başlamasına yol açmış, insanlar arasında ırk, cinsiyet, dil ve dine dayalı 
her türlü eşitsizliğin ve ayrımcılığın azaltılması ve ortadan kaldırılması 
doğrultusunda çeşitli hukuki düzenlemelerin ortaya çıkması, cinsiyetler 
arası eşitlik yönünde adımlar atılmasına da vesile olmuştur.25

Cinsiyetler arası eşitlik ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkla ilgili husus-
lar, sadece ulusal seviyedeki düzenlemelerde değil, insan hakları ile ilgili 
uluslar arası hukuk belgelerinde de yer almaktadır. Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 8. maddesi aile ve özel hayata saygıyı ifade ederken ve 14. 
maddesi cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklamaktadır. 22.11.1984 tarihli 
7 No.lu Protokol’un 5. maddesinde “Eşler kendi aralarında ve çocukla-
rıyla ilişkilerinde, evlilikle ilgili, evlilik sırasında veya ayrıldıktan sonra, 
özel hukuk nitelikli haklara ve yükümlülüklere eşit olarak sahiptirler” 
denilmektedir. Türkiye’nin 04.06.2003 tarihinde onayladığı, BM Medeni 
ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 23/4. maddesine göre taraf devletler, 
eşlerin evlenirken, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hak 
ve sorumluluklara sahip olmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri ala-
caktır. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin Sözleşme’nin (CEDAW) 1/g bendi de şu şekildedir: “Taraf devletler 
kadınlara karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda ayrımı önlemek için 
gerekli bütün önlemleri alacaklar ve özellikle kadın-erkek eşitliğine daya-
nılarak kadınlara aşağıdaki hakları sağlayacaklardır: Aile adı, meslek ve 
iş seçimi dâhil her iki eş (kadın-erkek) için geçerli, eşit kişisel haklar...” 
Türkiye’nin imzaladığı her iki sözleşme yanında, Avrupa Konseyi Bakan-
lar Komitesi’nin 05 Şubat 1985 tarihli 2 sayılı ve Avrupa Konseyi Parla-

24 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111021-8.htm, Erişim tarihi: 
07.06.2016

25 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111021-8.htm, Erişim tarihi: 
07.06.2016
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menterler Meclisi’nin 28 Nisan 1995 tarihli 1271 sayılı Tavsiye Kararları 
ile üye ülkelere “Evlilikte ortak bir soyadının seçiminde eşler arasında 
tam bir eşitlik sağlanması” tavsiye edilmiştir. Avrupa Konseyi’nin, Medeni 
Hukukta Eşlerin Eşitliği Konusundaki 37 sayılı İlke Kararının 11/6. ben-
dinde de, soyadı konusunda bir eşin diğerinin soyadını kullanmaya zor-
lanamayacağı ifade edilmektedir.26 Bir kimsenin birey olarak kimliğinin 
belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan soyadı, vazgeçilemez, 
devredilemez ve feragat edilemez, kişiye sıkı surette bağlı mutlak bir kişi-
lik hakkıdır. Bununlar birlikte, kadının soyadı söz konusu olduğunda bu 
mutlak hak, nispi bir hakka dönüşmektedir.

Anayasa mahkemesi vermiş olduğu kararda TMK 187.maddenin Ana-
yasa’ya aykırı olmadığı ve itiraz konusunun reddine karar vermiştir. 
Anayasa mahkemEsinin vermiş olduğu bu red kararı kararı10 yıl geçerli 
olmakla beraber 10 yıl içinde aynı konuya ilişkin olarakta başvuruda bu-
lunulmaz.

Gelenek ve görenek tek başına hukuki bir düzenlemenin meşruiyeti-
ni sağlamaz. Toplumun tarihsel olarak farklı gruplara farklı davranması 
eşitlik ilkesine aykırı olduğundan, günümüzde savunulamaz. Anayasasal 
haklarla gelenek ve görenek uyuşmadığında yapılması gereken anayasal 
haklar doğrultusunda karar vermektir. Kadının toplumsal, iktisadi ve si-
yasi hayata katılımının artması geleneksel aile yapısı ve anlayışını da de-
ğiştirmekte, kadınla ilgili olan geleneksel tutum ve davranışların yeniden 
değerlendirilmesine yol açmaktadır.

Anayasa Mahkemesinin Anayasanın 10.maddesine ihlali yoktur kara-
rına katılmamaktayım. Çünkü 1982 Anayasasının 2. maddesi devleti ta-
nımlarken “sosyal hukuk devleti” niteliğini vurguladıktan sonra 10. mad-
de ile “herkesin dil, din, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mez-
hep ve benzeri sebeplerle kanun önünde eşit olduğu” ilkesini getirmiş; 
41. madde ile “Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe 
dayanır.Devlet..Özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli ted-
birleri alır.” düzenlemesi ile toplumsal yaşamdaki önemi nedeniyle aileye, 
kadına ve çocuğa ilişkin özel düzenleme ile devlete sorumluluklar yükle-
miştir. Burada iptal kararının varlığı göz ardı edilmiş, soyadının değişti-
rilmesine gerek olup olmadığı hususu da derece mahkemesine incelenme-
miştir. Kişiler yasalar önünde onlara verilmiş olan hak ve yükümlülükler 
çerçevesine eşittirler. Bu hak ihlal edilmemi gibi gözükse de aslında zım-
nen ihlal edilmiştir.

26 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111021-8.htm, Erişim tarihi: 
07.06.2016
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5) Başvurucu, ihlalin tespitiyle uyuşmazlık hakkında yeniden yargıla-
ma yapılmasına ve uğradığı manevi zarar karşılığında 10.000,00 TL ma-
nevi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir. Bakanlık görüşünde, ihlal 
sonuçlarının giderimine ilişkin görüş bildirilmemiştir. 

6216 sayılı Kanun’un “Kararlar” kenar başlıklı 50. maddesinin (2) nu-
maralı fıkrası şöyledir: 

“Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali 
ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üze-
re dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında 
hukuki yarar bulunmayan hallerde başvurucu lehine tazminata hük-
medilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. 
Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkeme-
si’nin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak 
şekilde, mümkünse dosya üzerinden karar verir.” 

Mevcut başvuruda Anayasa’nın 20. maddesinin ihlal edildiği tespit 
edilmiş olmakla, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden 
yargılama yapılmak üzere kararın, Diyarbakır 5. Asliye Hukuk Mahkeme-
si’ne gönderilmesine karar verilmesi gerekir. Başvurucu tarafından ma-
nevi tazminat talebinde bulunulmuş olmakla beraber, yeniden yargılama 
yapılmak üzere dosyanın ilgili mahkemesine gönderilmesine karar veril-
mesinin, başvurucunun ihlal iddiası açısından yeterli bir tazmin oluştur-
duğu anlaşıldığından, başvurucunun manevi tazminat talebinin reddine 
karar verilmesi gerekir. Kanaatimce de mahkemenin vermiş olduğu bu 
karar 6216 sayılı kanununun 50.maddesine açıkça yer alan hüküm doğ-
rultusunda yerinde bir karardır.



YABANCILIK UNSURU İÇEREN BOŞANMA 
DAVALARINA  UYGULANACAK HUKUK

Av. Nurgül Kutlu DOğAR

GİRİŞ

Günümüzde ülkelerarası hareketliliğin artması, çok vatandaşlılık, sa-
hip olduğu vatandaşlıktan başka bir devlette bulunma gibi olgular, ya-
bancılarla evlenmeyi ve bu tür evliliklerin boşanmayla sonlanması gibi 
hadiseleri de beraberinde getirmektedir. 

Bazı devletlerde boşanmak mümkün değilken bazılarında mümkün-
dür. Boşanmanın mümkün olduğu devletlerin bir kısmında ise boşanma 
için mahkeme kararı gerekirken, İslam hukukunun uygulandığı devletler-
de kocanın tek taraflı beyanı yeterli olabilmektedir1. Bunun gibi tarafların 
anlaşması ile boşanmanın kabul edildiği devletler de vardır2.

Boşanma davasının taraflarının vatandaşlıklarının farklı olması veya 
aynı vatandaşlıkta olmalarına rağmen mutad meskenlerinin yabancı bir 
devlette olması, bulundukları devletin hukuku ile vatandaşlığına sahip 
oldukları devletin hukukunun boşanma konusunda farklı düzenlemeler 
içermesi gibi sebepler boşanma davasına hangi devletin hukukunun uygu-
lanacağı sorusunu akla getirmektedir. 

Yukarıda aktarılan örneklerde boşanma davası yabancılık unsuru 
içermektedir. Yabancılık unsuru, tarafların vatandaşlığından veya bulun-
dukları devletten kaynaklanmaktadır. Yabancılık unsuru içeren boşan-
ma davalarına uygulanacak hukuku, her devlet kendi egemenlik yetkisi 
uyarınca kendisi belirler. Türk hukukunda yabancılık unsuru taşıyan bo-
şanma davalarına uygulanacak hukuk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) hükümlerine göre tespit edilir. 

Bu çalışmamızda Türk mahkemeleri önüne gelen yabancılık unsuru 
içeren boşanma davalarına hangi hukukun uygulanacağı çeşitli ihtimaller 
belirlenerek incelenecektir. Yabancı bir devlette boşanan Türk vatandaş-
larının boşanma davaları, bulundukları devlet mahkemelerinin hukuk 

1 Aysel Çelikel/ Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, 2016, s. 243.
2 Ergin Nomer, Devletler Hususi Hukuku, İstanbul, 2015, s. 256.
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sistemlerine göre gerçekleşeceğinden bu tür boşanma kararlarının Türk 
mahkemeleri önüne gelmesi kararın tanınması ve tenfizi ile ilgili olup ça-
lışmamızın dışındadır.

Çalışmamızda esas olarak MÖHUK (Kanun olarak anılacaktır) hükü-
meri incelenecektir. Bununla birlikte Anayasa’mıza göre usulüne göre yü-
rürlüğe konulmus uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir (ANY. 
m. 90). Kanun’un birinci maddesinin ikinci fıkrasında da: “Türkiye Cum-
huriyetinin taraf olduğu milletlerarası sözlesme hukümleri saklıdır” (MÖ-
HUK m. 1/2) denilerek Anayasa’nın hükmü tekrar edilmiştir. Aktarılan 
nedenle boşanma davalarına uygulanacak hukuk konusunda uluslararası 
sözleşme varsa öncelikle bu sözleşmenin hükümleri uygulanmalıdır. 

Boşanma davasına uygulanacak hukuku belirleyen tek uluslararası 
sözleşme 1902 tarihli “Bosanma ve Ayrılık Davalarında Mahkemelerin 
Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk’a ilişkin La Haye Sözleşmesi”dir3. Sınırlı 
sayıda devletin imzaladığı bu sözleşmeye Türkiye taraf olmadığından anı-
lan sözleşme hükümleri çalışmamıza dahil edilmemiştir4. 

 Avrupa Birliği’nde, 1259/2010 sayılı ve 20 Aralık 2010 tarihli “Bos-
şanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukuk Alanında Guclendirilmis İsbirli-
ğinin Uygulanmasına İliskin Konsey Tüzuğğü” (Roma III Tüzüğü olarak 
anılacaktır), yabancı unsurlu bosanma ve ayrılığa uygulanacak hukuk 
konusunda düzenlemeler getirmektedir. Türkiye Avrupa Birliği’ne üye5 

3 Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik, “Roma III Tüzüğü Uyarınca Boşanma ve Ayrılığa Uy-
gulanacak Hukukun Tayini ve Uygulaması”, AÜHFD, C. 61, S. 2, 2012, s. 508 dn. 7; 
Gülören Tekinalp/ Ayfer Uyanık, Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, İstanbul, 
2016, s. 173.

4 Tekinalp/Uyanık, s. 173; Bayraktaroğlu Ö., Roma, s. 508 dn. 7.
5 Roma III Tüzüğü’nün, Avrupa Birliği’nde yabancı unsurlu bosanma ve ayrılığa uygula-

nacak hukuk konusunda yeknesak düzenlemeler öngördüğü yönünde bkz. Bayrakta-
roğlu Ö., Roma, s. 505 vd.; Aslı Bayata Canyaş, “Yabancı Unsurlu Boşanma Davalarında 
Hukuk Seçimi”, GÜHFD, C. XIX, 2015, S. 3, s. 10. Tüzüğe katılan devletler, Belcika, 
Bulgaristan, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Mal-
ta, Avusturya, Portekiz, Romanya, Slovenya olup Litvanya da 2012/714/EU kararı ile 
22.05.2014 tarihinden itibaren gecerli olmak üzere katılmıstır: (www. ec.europa.eu/
justice_home/judicialatlascivil/html/di_information_en html), Aktaran: Bayata C., s. 10 
dn. 39; Bayraktaroğlu Ö., Roma s.521. Tüzüğe katılmayan üye devletlerin katılmama 
nedenleri farklı olup İngiltere, İrlanda, Kıbrıs ve Hollanda’nın katılmama nedeni bu 
devletlerde lex fori’nin uygulanmasının kökleşmiş olmasından, İsveç ve Finlandiya’nın 
boşanmayı temel haklardan görmesinden, Çek Cumhuriyetı, Estonya, Polonya ve Slo-
vakya’nın ise politik nedenlerden kaynaklanmaktadır, [K. Boele-Woelki, «For Better For 
Worse: The Europeanization of İnternational Divorce Law», Yearbook of Private İnter-
national Law, 2010, pp. 1-26, at 11 (Aktaran: Sara De Vido, “The Relevance of Double 
Nationality to Conflict-of- Laws Issues Relating to Divorce and Legal Seperation in Euro-
pe”, Cuadernos de Derecho Transnacional, 2012, Vol. 4, No. 1, s. 227 dn. 22)]. Tüzük, 
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olmadığından tüzük hükümleri Türkiye açısından bağlayıcı değildir6. An-
cak çalışmamızda yeri geldikçe anılan tüzüğün bazı hükümlerine değini-
lecektir.

1. BOŞANMA DAvALARINDA YABANACILIK UNSURU ve UYGULA-
NACAK HUKUK

1.1. YABANCILIK UNSURU ve UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ

Yabancılık unsuru, herhangi bir hukukî olay veya iliskiyi hâkimin hu-
kuk düzeni dısında, en az bir veya daha fazla hukuk düzeni ile irtibatlı 
hale getiren unsurdur7.Eslerden birinin veya her ikisinin yabancı devlet 
vatandası olması veya eslerin yabancı ülkede ikamet ediyor olması gibi 
hususlar, boşanma ve ayrılıktan doğan davalardaki yabancılık unsuru-
dur. Yabancılık unsuru içeren boşanma davalarında uygulanacak hukuk 
MÖHUK hükümlerine göre tespit edileceğini yukarıda belirtmiştik8. 

Yabancılık unsuru içeren bir dava karşısında hakim yetkili hukuku 
re’sen tespit eder ve uygular ve bu konuda gerekirse taraflardan yardım 
isteyebilir (MÖHUK m. 2/1). Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin 
tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi hâlinde, Türk hukuku uy-
gulanır (MÖHUK m. 2/2). 

sadece katılan devletler bakımından doğrudan uygulanacak; Birlesik Krallık, İrlanda ve 
Danimarka’da ise uygulama alanı bulmayacaktır, (Bayata C., s. 10; Bayraktaroğlu Ö., 
Roma, s. 522).

6 Bayraktaroğlu Ö., Roma, s. 508-509. Roma III Tüzüğü’nün 18. maddesine göre Tüzük, 
21.6.2012 tarihinden itibaren uygulanmaktadır, (Bayraktaroğlu Ö., Roma s. 506; Ayfer 
Uyanık Çavuşoğlu, “Avrupa Birliği’nde Aile Hukukunu Birlestirme Çalısmaları”, GÜ-
HFD, Prof. Dr. Ata Sakmar’a Armağan, 2011/1, s. 235). Roma III Tüzüğü’nün getirdiği 
hükümler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Pietro Franzina, “The l Applicable to Divorce 
and Legal Separation Under Regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 December 2010”, 
Cuadernos de Derecho Transnacional, 2011, Vol. 3, No. 2, s. 85- 129; Bayraktaroğlu 
Ö., Roma, s. 505 vd; Uyanık Ç., s. 235 vd.

7 Çelikel/Erdem, s. 10; Vahit Doğan, Milletlerarası Özel Hukuk, Ankara, 2016, s. 7; Cemal 
Şanlı/Emre Esen/ İnci Ataman Figanmeşe, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, 2014, 
s. 5; Mesut Aygün, “Yabancılık Unsurunun Mahiyeti ve Yargılamadaki Rolü”, DEÜHFD, 
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan,. C. 16, Özel Sayı 2014, s. 1025-1066 (Basım 
Yılı: 2015), s. 1029. Yargıtay’ın yabancılık unsurunu tespit edemediği bazı kararları için 
bkz. Aygün, s. 1038-1045.

8 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2002/10808 E. 2002/11772 K. sayılı 15.03.2002 tarihli 
kararında davacının Alman uyruklu davalı Marlen Buhh ile evli olmasından dolayı olay-
da yabancılık unsuru bulunduğu, yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem 
ve ilişkilerde uygulanacak hukuk ile Türk Mahkemelerinin yetkisinin 2675 sayılı Millet-
lerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da (yeni 5718 sayılı Milletlerara-
sı Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da) düzenlendiği, anılan Kanunun 13. 
maddesinin 1. fıkrası (Yeni MÖHUK m. 14/1) gereğince hangi ülke hukukunun uygula-
nacağının araştırılmadan, tartışılmadan doğrudan doğruya Türk Hukukunun uygulan-
masının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek karar kanun yararına bozulmuştur, 
(RG 05.11.2002, S. 24927).
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Yabancı unsurlu bir uyusmazlık karsısında kalan hâkim uyusmazlığa 
uygulanacak hukuku bulmak içinönce kendi milletlerarası özel hukuk ka-
nununda yer alan bağlama kurallarını inceler9. Yabancı unsurlu boşanma 
davalarına ilişkin bağlama kuralları Kanun’un 14. maddesinde düzenlen-
mektedir. Buna göre; Türk mahkemeleri önüne gelen yabancı unsurlu bo-
şanma davalarında hâkim MÖHUK m.14 hükmünde duzenlenen bağlama 
kurallarına göre uygulanacak hukuku tespit edecektir. Bu şekilde tespit 
edilen hukuk Türk hukuku olabileceği gibi yabancı bir devletin hukuku 
da olabilir. Tespit edilen hukuk, yabancı bir devletin hukuku ise hakim 
davaya(Türk kamu düzenine10 açıkça aykırı olmadığı sürece) yabancı hu-
kukun boşanmaya ilişkin hükümlerini uygulayacaktır. Uyuşmazlığa uygu-
lanacak yetkili yabancı hukukun ilgili hükümlerinin içeriğinin tespiti için 
hakim Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözles-
mesinden yararlanabilir veya Türkiye’nin yurt dısında bulunan diploma-
tik temsilcilikleri veya konsolosluk mensupları aracılığıyla yerel makam-
lardan bu devletin uyusmazlıkla ilgili olarak uygulanacak hukuk kuralları 
hakkında bilgi talep edilebilir11. Hâkim bu sekilde sonuç alamıyorsa taraf-
lardan yardım isteyebilir (MÖHUK m. 2/1/c.2). Bütün arastırmalara rağ-
men, yabancı hukukun muhtevası belirlenemediği takdirde, hâkim Türk 
hukukuna göre uyusmazlığı sonuçlandıracaktır12.

1.2. YABANCI UNSURLU BOŞANMA DAvALARINA  UYGULANA-
CAK HUKUK

Kanunun “Bosanma ve Ayrılık” başlıklı 14. maddesine göre: 

“Bosanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eslerin müsterek millî 
hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaslıkta olmaları hâlinde müs-
terek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uy-
gulanır.

Bosanmıs esler arasındaki nafaka talepleri hakkında birinci fıkra 
hükmü uygulanır. Bu hüküm ayrılık ve evlenmenin butlanı hâlinde de 
gecerlidir.

Bosanmada velâyet ve velâyete iliskin sorunlar da birinci fıkra hük-
müne tâbidir.

9 Feriha Bilge Tanrıbilir, “5718 Sayılı MiLletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak-
kında Kanun’un Genel Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler Üzerine”, TBB, S. 87, 2010, 
s. 201.

10 Yabancı unsurlu boşanma davalarında kamu düzeni etkisi aşağıda incelenecektir.
11 Tanrıbilir, s. 201-202.
12 Tanrıbilir, s. 201-202.
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Gecici tedbir taleplerine Türk hukuku uygulanır”.

Madde başlığından anlaşılacağı üzere boşanmaya ilişkin bağlama ku-
ralı ayrılık hakkında da uygulanır. Aşağıda, Kanun’un 14’ncü maddesinin 
boşanma, ayrılık, nafaka, velayet ve geçici tedbir talepleri hakkında getir-
diği düzenlemeler incelenecektir.

1.2.1. BOŞANMA vE AYRILIĞA UYGULANACAK HUKUK

Yabancı unsurlu bosanma ve ayrılık davalarına uygulanacak hukuku 
belirleyen bağlama kuralının yer aldığı Kanun’un 14. maddesinde davaya, 
eşlerin müşterek milli hukukunun, eşler ayrı vatandaşlıkta iseler müşte-
rek mutad mesken hukukunun, müşterek mutad mesken bulunmadığı 
takdirde Türk hukukunun uygulanacağı düzenlenmektedir. Buna göre 
öncelikle tarafların müsterek millî hukukunun olup olmadığı, yoksa müs-
terek mutad mesken hukukunun olup olmadığı araştırılacak, bu da yoksa 
son aşamada Türk hukuku uygulanacaktır.Hükümden anlaşılacağı üzere 
baglama noktaları birbirine alternatif olarak değil, kademeli olarak sıra-
lanmıstır. Doktrinde bu düzenleme bicimi “kademeli” veya “basamaklı” 
baglama kuralı olarak adlandırılmakta olup bununla, belirtilen bağlama 
noktalarının bir önceki hukukun bulunmaması halinde sıra ile uygulana-
cağı ifade edilmektedir13.

Türk vatandaşı olmayan kişilerin Türk mahkemesinde boşanma dava-
sı açmaları halinde bunların vatandaşlığına sahip oldukları devlet aynı ise 
Kanun’un 14’ncü maddesine göre davada bu devletin boşanmaya ilişkin 
hükümleri uygulancaktır. Zira bu durumda, Türk kanunlar ihtilafı kural-
ları, tarafların müsterek milli hukukunu yetkili kılmaktadır. Yabancı hu-
kukta yer alan boşanma nedenleri Türk hukukundan farklı olsa bile (bu 
farklılıklar Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmadığı sürece) yabancı 
hukuk uygulanacaktır14.

Yabancı unsurlu boşanma davasına uygulanması tespit edilen hukuk; 
boşanmanın mümkün olup olmadığına, boşanma ve ayrılık sebep ve ko-
şullarına, bu sebep ve koşulların hükümlerine, boşanma ve ayrılık davası 
açma sürelerine, ayrılık kararının süresine ve hükümlerine, boşanma ka-
rarının hüküm ve sonuçlarına, velayete, iştirak ve yoksulluk nafakasına, 
boşanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat taleplerine, boşan-
manın eşlerin soyadı üzerindeki etkilerine, kusur, geçimsizlik, çekilmez-

13 Çelikel/Erdem, s. 64.
14 V. Doğan, s. 306. Kamu düzeni engellemesinin ancak kişi özgürlüğünü sınırlaması ne-

deni ile boşanma yasağı açısından inceleneceği yönünde Çelikel/ Erdem, s. 246.



212 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

lik gibi kavramların belirlenmesine yetkilidir15.

Bosanma ve ayrılık konusunda, “hangi andaki” müsterek bağlama 
noktalarının esas alınacağına dair acık bir düzenleme mevcut değildir. 
Bu nedenle Kanun’un 3’ncü maddesi hükmündeki genel kural uygula-
nır. Buna göre: “Yetkili hukukun vatandaslık, yerlesim yeri veya mutad 
mesken esaslarına göre tayin edildiği hâllerde, aksine hüküm olmadıkca, 
dava tarihindeki vatandaslık, yerlesim yeri veya mutad mesken esas alı-
nır” (MÖHUK m. 3). Diğer bir anlatımla eşlerin dava tarihindeki müşterek 
milli hukukları veya müşterek mutad mesken hukukları esas alınacak-
tır16.

1.2.2. NAFAKA, vELAYET ve GEÇİCİ TEDBİR TALEPLERİNE  
UYGULANACAK HUKUK

Boşanmış eşler arasındaki nafaka ve velayete17 ilişikin hususlar boşan-
maya uygulanan hukuka tabidir (MÖHUK m. 14/2-3).

Yukarıda belirtildiği üzere, aynı konuda Türkiye, milletlerarası bir söz-
leşmeye taraf ise öncelikle bu milletlerarası sözleşmenin uygulanması ge-
rekmektedir18. Türkiye, nafakaya uygulanacak hukuk konusunda loi uni-
forme (yeknesak hukuk) teskil eden 1973 tarihli Nafaka Yükümlülüğüne 
Uygulanacak Hukuka İlişkin La Haye Sözlesmesi’ ne19 taraf olduğundan, 
MÖHUK hükümleri ancak bu sözlesmenin kapsamına girmeyen yabancı 

15 Şanlı/Esen/Ataman F., s. 132; Çelikel/Erdem, s. 246; Tekinalp/Uyanık, s. 168; V. Do-
ğan, s. 306-307; İzzet Doğan, Milletlerarası Aile Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku, 
Ankara, 2010, s. 53; Ziya Akıncı/ Cemile Demir Gökyayla, Milletlerarası Aile Hukuku, 
İstanbul, 2010, s. 29; Nomer, s. 259.

16 Şanlı/Esen/Ataman F., s. 131; V. Doğan, s. 307; Çelikel/Erdem, s. 250; Tekinalp/Uya-
nık, s. 169; Akıncı/Demir G., s. 32; Nomer, s. 255.

17 Bazı hukuk sistemlerinde Türk hukukundan farklı olarak boşanma sonucu çocukların 
velayeti eşlere müştereken verilebilmektedir. Hollanda mahkemelerinden verilmiş böyle 
bir kararın tenfizini konu alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2004/13947 E., 2004/5854 
K. sayılı 27.12.2004 tarihli karında Yargıtay, “Yabancı boşanma ilamında 9 Aralık 1988 
doğumlu E. ve 24 Mart 1995 doğumlu M. isimli müşterek çocukların velayetleri anne 
babaya birlikte bırakılmıştır. Boşanma veya ayrılığa karar verilmesi halinde hakim ve-
layeti eşlerden birine vermesi gerekmektedir (MK m. 336). Velayet düzenlemesi kamu 
düzeni ile ilgilidir. Yabancı mahkemenin müşterek çocukların velayetini anne ve babaya 
bırakması Türk Medeni Kanunu’na aykırıdır” gerekçesiyle kararı kamu düzenine aykırı 
bulmuştur. Yartgıtay’ın bu görüşünün eleştirisi için bkz. Şanlı/Esen/Ataman F., s. 87 
ve s. 132 dn. 72. Söz konusu kararla ilgili olarak Türk hukuk sistemine göre velayetin 
emredici karakterde olmasının, müşterek velayete ilişkin yabancı mahkeme kararına 
kamu düzeni müdahalesi için yeterli olmadığını; buna karşılık velayetin ana babaya 
müştereken verilmesinin toplumun temel değerleri ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle 
kamu düzeni müdahalesinin kabul edilebileceği yönünde bkz. V. Doğan, s. 309-310.

18 Akıncı/Demir G., s. 31.
19 Türkiye Sözleşme’yi 26.01.1982 tarihinde onaylamıstır, (RG 06.02.1983, S. 17951).
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unsurlu nafaka taleplerine uygulanacaktır20. Anılan sözleşmeye göre her 
tür nafaka alacağına “nafaka alacaklısının mutad meskeni’ hukuku uy-
gulanır21. Ancak bunun istisnalarından biri boşanmada doğan nafakaya 
uygulanan hukuktur. Sözleşme’nin 8’nci maddesine göre boşanmış eşler 
arasındaki nafaka yükümlülüklerine boşanmaya uygulanan hukuk uygu-
lanır22. Bu düzenleme Kanun’un getirdiği hüküm ile paralel olduğundan 
uygulanacak hukuk konusunda bir farklılık olmayacaktır (MÖHUK m. 
14/2)23.

Boşanma ve ayrılık davaları esnasında söz konusu olabilecek her türlü 
geçici tedbir talebine Türk hukuku uygulanır (MÖHUK m. 14/4). Niteliği 
gereği acele karar verilmesi gereken geçici tedbir taleplerine Türk huku-
kunun uygulanması isabetli bir düzenlemedir24.

1.2.3. EvLİLİĞİ SONA ERDİREN DİĞER SEBEPLER ve  
UYGULANACAK HUKUK

Evlilik birliği sadece boşanma ile sona ermez. Ölüm, gaiplik gibi du-
rumlar da evlilik birliğini sona erdiren sebeplerdir. Bu nedenle MÖHUK 
m. 14 hükmü, kenar baslığı her ne kadar “bosanma ve ayrılık” olsa da, 
evliliğin;ölüm, gaiplik, ölüm karinesi ile sona ermesine de uygulanmak-
tadır25. 

20 Akıncı/Demir G., s. 80; Çelikel/Erdem, s. 247; Aylin Aktürk, “Milletlerarası Aile Huku-
kunda Nafaka ve Nafaka Borclarında Milletlerarası Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, 
Tenfiz ve İsbirliğine İlişkin 4/2009 No’lu Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü”, İncelemeler, 
MHB, C. 31, S. 2, 2011, s. 20.

21 Avrupa Birliği’nde Nafaka Borclarında Milletlerarası Yetki, Uygulanacak Hukuk, Ta-
nıma, Tenfiz ve İsbirliğine İliskin 4/2009 No’lu Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü (Nafaka 
Tüzüğü)’nün 15. maddesine göre nafaka yükümlülüklerine uygulanacak hukuk 2007 
La Haye Protokolü uyarınca belirlenecek olup Protokolün 3. maddesine göre; Protokol-
de aksine bir hüküm olmadıkca nafaka yükümlülüklerine nafaka alacaklısının mutad 
meskeninin bulunduğu ülke hukuku uygulanir, fakat buna ragmen nafaka alacaklısının 
alacağını elde edememesi halinde 4. ve 5. maddelerde belirtilen hukuk uygulanir. Ayrın-
tılı bilgi icin bkz. Aktürk, s. 15. 

22 1973 tarihli Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Hukuka İlişkin La Haye Sözlesme-
si’nin 8. maddesinde düzenlenen diğer istisnalar ayrılık, evliliğin butlanı ve evliliğin ip-
talidir. Bu hallerde de boşanmış eşler arasındaki nafaka talepleri boşanmaya uygulanan 
hukaka tabidir, (Çelikel/Erdem, s. 247; Tekinalp/Uyanık, s. 168 dn. 8). Sözleşmenin 
8’nci maddesine göre uygulanan hukuk, yoksulluk nafakası bakımından geçerli olup, 
boşanma sonucunda hükmedilen iştirak nafakası, nafaka alacaklısının mutad mesken 
hukukuna tabidir, (Akıncı/Demir G., s. 31).

23 Şanlı/Esen/Ataman F., s. 132 dn. 71; Çelikel/Erdem, s. 247; İ. Doğan, s. 53.
24 Şanlı/Esen/Ataman F., s. 133; V. Doğan, s. 312; Çelikel/Erdem, s. 248; Akıncı/Demir G., 

s. 41.
25 Tekinalp/Uyanık, s. 168; Şanlı/Esen/Ataman F., s. 134; V. Doğan, s. 307; Çelikel/Er-

dem, s. 250; Akıncı/Demir G., s. 29; Nomer, s. 255. Ömür boyu hapis cezasının, din 
değiştirmenin, evliliği sona erdirip erdiremeyeceğinin MÖHUK m. 14’deki kurala tabi 
olduğu yönünde bkz. Çelikel/Erdem, s. 250.
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Gaiplik, evliliği kendiliğinden ortadan kaldırmaz; bunun icin gaibin 
esinin, hâkimden evliliğin feshini istemesi ve hâkimin de buna karar 
vermesi gerekir (MK m. 131/1). Eşlerden biri ölüm tehlikesi içinde kay-
bolmuşsa veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamamışsa ve 
ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa sağ kalan eş mahkemeye başvura-
rak onun gaipliğine karar verilmesini talep edebilir (MK m 32)26. Gaiplik 
kararı, MÖHUK md.11 uyarınca, kisinin milli hukukuna tâbidir; fakat 
gaipliğin “evlenmeyi sona erdiren hükmüne” bosanma statüsüuygulanır27.

Evliliğin, evlenme ehliyet ve şartlarına aykırılık nedeniyle hükümsüz 
kalarak sona ermesine boşanmaya uygulanan hukuk değil, evlenme ehli-
yet ve şartlarına uygulanan hukuk yetkilidir28.

1.3. ÇOK vATANDAŞLILIK HALİNDE UYGULANACAK HUKUK

Yukarıda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda boşanmada uygulana-
cak müşterek milli hukukun tespiti, eşlerin tek vatandaşlılıklarının oldu-
ğu durumda kolaydır. Ancak boşanacak eşlerden birinin veya her ikisinin 
birden çok vatandaşlılığının olması durumunda hangi devletin milli hu-
kukunun esas alınacağının ayrıca tespit edilmesi gerekmektedir29. Aşağı-
da vatandaşlıklardan birinin Türk vatandaşlığı olup olmaması ayrımıyla 
bu husus incelenecektir. 

1.3.1. vATANDAŞLIKLARDAN BİRİ TÜRK vATANDAŞLIĞI İSE 
UYGULANACAK HUKUK

Eslerden birinin veya her ikisinin,birden fazla vatandaslığa sahip ol-
ması durumunda; MÖHUK 4/b hukmü uygulanır. Buna göre: “Birden faz-
la devlet vatandaslığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda 
Türk vatandası olmaları halinde Türk hukukuuygulanır”30. Türk hukuku-

26 Turgut Akıntürk/ Derya Ateş Karaman, Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, İstanbul, 
2014, s. 196. 

27 Tekinalp/Uyanık, s. 168.
28 Şanlı/Esen/Ataman F., 2014, s. 134; V. Doğan, s. 307; Tekinalp/Uyanık, s. 168; Akıncı/

Demir G., s. 29.
29 Roma III Tüzüğü’nün dibacesinin 22. paragrafı uyarınca, Tüzükte tabiiyet bağlama 

noktasının kabul edildiği durumlarda, çok vatandaslık meselesinin çözümü, Avrupa 
Birliği’nin genel ilkeleri dikkate alınmak kaydıyla ulusal hukuk hükümlerine tâbi ola-
caktır, (De Vido, s. 228; Bayraktaroğlu Ö., Roma, s. 525, 528). Avrupa Birliği’nde bo-
şanmaya uygulanacak hukuk bakımından, eslerin birden fazla müsterek vatandaslık-
larının bulunması durumunda hangi müsterek devlet vatandaslığının dikkate alınacağı 
konusunda ileri sürülen görüşler için bkz. Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik, “Kanunlar 
İhtilâfı Hukukunda Olumlu Vatandaslık İhtilâflarının Çözümü ve MÖHUK. 4(1)(b) ve (c) 
Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, GÜHFD, C. XIX, 2015, S. 1, s.135-136; Franzına, s. 
116- 117; De Vido, s. 228-230.

30 Bir görüşe göre MÖHUK m. 14/1 hükmünde yer alan “eşlerin müşterek milli hukuku” 
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nun uygulanmasının gerekçesi olarak, sahsa sıkı sıkıya bağlı durumlarda 
kisiyi en iyi koruyacak ve kisi ile en sıkı iliski içinde olan hukukun Türk 
hukuku olduğu ifade edilmektedir31. 

Anılan hükme göre birden çok vatandaşlığı olan eşin vatandaşlıkla-
rından biri Türk vatandaşlığı ise, diğer vatandaşlığı eşiyle müşterek olsa 
bile, müşterek milli hukuk olmadığı sonucuna varılarak mutad mesken 
hukuku uygulanacaktır. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/4214 E., 2008/1476 K. sayılı 
13.02.2008 tarihli kararında; hem Türk hem İtalyan vatandaşı olan kadın 
ile İtalyan vatandaşı erkek arasında görülen boşanma davasında, kadının 
sahip olduğu birden fala vatandaşlıktan biri Türk vatandaşlığı olduğu için 
kadının Türk vatandaşlığının esas alınacağını ve bu nedenle eşlerin müş-
terek milli hukukunun bulunmadığı sonucuna oyçokluğuyla varmıştır32. 
Yargıtay2. Hukuk Dairesi’nin aynı yöndeki 2004/9208 E., K. 2004/11702 
K. sayılı 12.10.2004 tarihli kararında da Türk ve Avustralya vatandası 
koca ile Türk vatandası kadın arasındaki bosanma davasında çifte va-
tandaslığa sahip kocanın Türk vatandası olarak kabul edilmesi gerektiği 
sonucuna varılmıstır33.

Doktrinde bizim de katıldığımız bir görüse göre, Kanun’da “müsterek 
vatandaslık” baglama noktasının kabul edildiği durumlarda m. 4 (1)(b) ve 
m. 4(1)(c) hükümlerinin katı sekilde uygulanması adîl olmayan sonuçlar 
dogurabilir34. Aynı yöndeki diğer bir görüşe göre; aile hukukuna iliskin 
uyusmazlıklar bakımından yer verilen bağlama kurallarının ilk basama-
ğında müsterek millî hukukun uygulanmasının öngörülmesinin gerekçe-
sinin tarafların ortak menfaatine en iyi hizmet eden hukuk olmasından 
kaynaklandığını belirterek, birden fazla vatandaslık durumunda, eslerin 

ibaresi eşlerin birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olduğu haller bakımından “eş-
lerin milli hukukları müşterek ise bu hukuk” şeklinde anlaşılmalıdır. Bu görüşe göre 
MÖHUK m. 4 hükmü birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanların varsa Türk 
vatandaşlığını yoksa en sıkı ilişki halinde bulunulan vatandaşlığın milli hukuk olarak 
uygulanmasını emreder, (Şanlı/Esen/Ataman F., s. 130 dn. 63).

31 Çeliker/Erdem, s. 68.
32 Karşıoy yazısında ise MÖHUK m. 4/b hükmünde yer alan kuralın, aksi öngörülmediği 

takdirde uygulanacak bir düzenleme olduğu; MÖHUK m. 14/1 hükmüne göre tarafların 
müşterek milli hukukunun bulunduğunu ve olaya (Türk kamu düzenine açık bir aykı-
rılığın belirlenemediğ takdirde) İtalyan hukukunun uygulanması gerektiği belirtilmiştir, 
(karar için bkz. Nuray Ekşi, Milletlerarası Özel Hukuk I Pratik Çalışma Kitabı, İstanbul, 
2014, s.7-9.

33 Bayraktaroğlu Ö., Vatandaşlık, s. 136.
34 Bilgin Tiryakioğlu: “Multiple Citizenship and its Consequences in Turkish Law”, Ankara 

Law Review, Summer 2006, Vol. 3, No. 1, s. 14, (Aktaran: Bayraktaroğlu Ö., Vatandaş-
lık, s. 138).
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objektif olarak müsterek millî hukuku olmasına rağmen, somut uyus-
mazlıkta MÖHUK m. 4(1)(b) ve (c) hükümlerinin katı sekilde uygulan-
masının müsterek milli hukukun bulunmadığı sonucunu doğurduğunu, 
bu nedenle MÖHUK m. 4(1)(b) ve (c) hükümlerinin amacı ile müsterek 
millî hukukun uygulanmasında tarafların öne çıkan menfaatlerinin bir-
likte dikkate alınarak,Kanun’un 4’ncü maddesinin kapsamının yeniden 
değerlendirilerek istisnaların da Kanun’da açık sekilde düzenlenmesi ge-
rektiğini ifade etmektedir35. 

1.3.2. vATANDAŞLIKLARDAN BİRİ TÜRK vATANDAŞLIĞI   
 DEĞİLSE UYGULANACAK HUKUK

Eşlerin, birden çok vatandaşlığı olup bunlardan hiçbirisi Türk vatan-
daşlığı değilse uygulanacak hukuk MÖHUK m. 4/c hükmüne göre tespit 
edilir. Buna göre: “Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olup, aynı za-
manda Türk vatandaşı olmayanlar hakkında, daha sıkı ilişki halinde bu-
lundukları devlet hukuku uygulanır”. Daha sıkı ilişki halinde bulunulan 
hukukun tespiti hakkında açık bir düzenleme olmamakla birlikte kisi-
ninyerlesim yeri, mutad mesken veya işyerinin bulunduğu devlet, hayat 
ilişkisinin ağırlığının bulunduğu devlet, iktisadi ve mali iliskilerinin yoğun 
olduğu devlet ve vatandaşlığın kişiye yüklediği mükellefiyetleri yerine ge-
tirdiği devlet, sıkı ilişkinin tespitinde yol gösterici nitelikte unsurlardır36. 
Hâkim her somut olayda, kisinin hangi ülke ile daha sıkı irtibata sahip 
olduğunu arastırma ve tespit etme yükümlülüğü altındadır37.

1.4. vATANSIZ vE MÜLTECİ EŞLERİN BOŞANMASINDA  
UYGULANACAK HUKUK

vatansızlarhicbir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan kişiler-
dir38. Mülteciler ise yerlesmek maksadı tasımadan, gecici olarak oturmak 
amacı ile bir ülkeye sığınan sahıslardır39. Vatansızlar ve mülteciler hak-
kında yerlesim yeri, bulunmadığı hâllerde mutad mesken, o da yok ise 
dava tarihindebulundukları ülke hukuku uygulanır (MÖHUK m. 4/a).

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin Afgan uyruklu olup, Türkiye’de mülte-
ci olarak bulunan tarafların boşanmasıyla ilgili verdiği 2012/13194 E., 
2013/1781 K. sayılı 24.1.2013 tarihli kararında: “Mahkemece yapılacak 
iş; davanın kişi bakımından “yabancı unsur” ihtiva ettiği dikkate alına-
rak “Türk Milletlerarası Özel Hukuku” hükümlerine göre boşanmada 

35 Bayraktaroğlu Ö., Vatandaşlık, s. 138 -139.
36 V. Doğan, s. 174; Çelikel/Erdem, s. 68; Akıncı/Demir G., s. 7. 
37 Çelikel/Erdem, s. 68.
38 Çelikel/Erdem, s. 69.
39 Nomer, s. 116.
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uygulanacak yetkili hukuku re’sen belirlemek (MÖHUKm.2), aynı Kanun 
hükümleri uyarınca yetkili olan hukukun vatandaşlık esasına göre tayin 
edildiği hallerde, Kanunda aksi öngörülmemiş ise, mülteciler hakkında 
yetkili hukuku 5718 sayılı Yasanın 4. maddesinin (a) bendine göre tespit 
etmek, bu yolla belirlenen yetkili yabancı hukukun Türk kamu düzeni-
ne açıkça aykırı olması halinde Türk hukukunu uygulamak (MÖHUKm. 
5), yetkili hukuk açıklanan şekilde aranıp belirlendikten sonra, tarafların 
delillerini toplayıp hasıl olacak sonucuna göre karar vermekten ibarettir” 
denilmektedir40. 

1.5. TOPAL EvLİLİKLERDE UYGULANACAK HUKUK

Boşanmanın söz konusu olabilmesi için öncelikle geçerli bir evliliğin 
bulunması gereklidir41. Eşlerin milli hukukuna göre geçersiz, ancak ya-
pıldığı yer hukukuna göre geçerli olan evlilikler topal evlilikler olarak 
adlandırılmaktadır42. Örneğin; 1981’den once, Ispanyol hukukuna göre, 
Katolikler ancak kilisede evlenebileceklerinden iki Katolik İspanyol vatan-
dasının 1981’den once Turkiye’de evlendirme memuru önünde evlenmis 
olmaları halinde, bu kisilerin evliliği müsterek milli hukuklarına göre ge-
cerli sayılmayacaktır43. Bu gibi durumlar eşlerin müşterek milli hukuku 
olmasına rağmen bu hukuk evliliği geçersiz saydığından, boşanmaya bu 
hukukun uygulanması hukuk mantığı ile bağdaşmamaktadır44. Bu gibi 
durumlarda MÖHUK m. 14 hükmünün birinci basamağındaki kural atla-
narak müşterek mutad mesken hukukunun, yoksa Türk hukukunun uy-

40 www.kazanci.com.tr, (çevrimiçi, 24.4.2016).
41 Şanlı/Esen/Ataman F., s. 131; V. Doğan, s. 305. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2007/6488 

E., 2008/3494 K. sayılı 17.3.2008 tarihli kararında, tarafların Almanya’da Alman huku-
kuna uygun olarak resmi memur önünde evlendikleri, bu evliliğin Alman Nüfusunda 
kayıtlı olduğu ancak; davacı Ahmet’in Alman vatandaşı karısının soyadını alması nede-
niyle Türkiye’deki Ahmet’in nüfusuna kaydının yapılmadığı hususlarında uyuşmazlık 
bulunmamaktadır. Davacı Ahmet, Alman eşinden Alman Mahkeme kararı ile boşan-
dığını belirterek bu kararın tanınmasını istemiş yerel mahkeme; “Tarafların evliliğinin 
Türk yasaları çerçevesinde geçerli olmadığından nüfusa kaydedilmediğini, bu nedenle 
tanıma isteğinde bulunulamayacağı” gerekçesiyle isteği reddetmiştir. Yargıtay, “Dava-
cının Almanya’da Alman vatandaşı ile yaptığı evlilik akdi şekil yönünden 5718 sayılı 
Kanun’un 13/2’ye uygun olup, ‘evlenme akdi’ gerçekleşmiştir. Davacının Alman eşinin 
soyadını alması nedeniyle bu şekilde kaydın Türk nüfusuna yapılmaması (MK m. 187) 
bu evliliği geçersiz kılmaz ve yok sayılmasını gerektirmez” yönünde karar vermiştir, 
(karar için bkz. V. Doğan, s. 305 dn. 246).

42 V. Doğan, s. 311. 
43 Tekinalp/Uyanık, s. 170.
44 Tekinalp/Uyanık, s. 170; V. Doğan, s. 311. Kendi milli hukuklarına göre boşanamayan 

ve Türk kamu düzeninin etkisiyle Türk hukukuna göre boşanan eşler, tekrar evlenmek 
istediklerinde kendi milli hukuklarına göre hala evli sayılacaklarından, evlenme ehliyet 
ve şartlarına uygulanan milli hukuk yerine tarafların evlenmelerine olanak tanıyan hu-
kukun uygulanması sonucu da topal evliliklerin ortaya çıkacağı yönünde bkz. V. Doğan, 
s. 311-312.
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gulanması gerektiği belirtilmektedir45. Diğer taraftan, hakimin öncelikle 
bir önmesele teşkil eden evliliğin geçerli bulunup bulunmadığını MÖHUK 
m. 13 hükmüne göre tespit etmesi gerektiği de ifade edilmektedir46. 

Buraya kadar yabancı unsurlu boşanma davalarında hangi devletin 
hukukunun uygulanacağı konusunda açıklamalar yapıldı. Aşağıdaki bö-
lümlerde ise yabancı unsurlu boşanma davalarında atıf, Roma III Tüzüğü 
ile karşılaştırmalı olarak Türk hukukunda eşlerin boşanma davasına uy-
gulanacak hukuku seçme imkanının olup olmadığı ve boşanma davaların-
da kamu düzeninin etkisi incelenecektir. 

2. YABANACI UNSURLU BOŞANMA DAvALARINDA ATIF

Yabancı unsurlu boşanma davalarında uygulanacak hukuk, bağlama 
kurallarına göre tespit edildikten sonra yetkili kılınan hukukunkanun-
lar ihtilafı kurallarının başka bir devletin hukukunu yetkili görmesi “atıf 
(renvoi)” olarak adlandırılmaktadır47.

Uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının baska bir 
hukuku yetkili kılması, sadece kisinin hukuku ve aile hukukuna iliskin 
ihtilâflarda dikkate alınır ve bu hukukun maddî hukuk hükümleri uygu-
lanır (MÖHUK m. 2/3)48. Boşanma bir aile hukuku meselesi olduğu için 
uygulanacak hukukun tayininde atıf kuralının dikkate alınması gerekir49.

45 Tekinalp/Uyanık, s. 170; V. Doğan, s. 311.
46 Şanlı/Esen/Ataman F. s. 132; Çelikel/Erdem, s. 249; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 

2009/19952 E. 2010/2037 K. sayılı 8.2.2010 tarihli kararında Afgan uyruklu olan ta-
raflarn evli olup olmadıklarının yetkili makamlardan sorulması gerektiğine karar veril-
miştir, (Karar için bkz. Ekşi, s. 10-12). Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2012/13194 E., 
2013/1781 K. sayılı 24.1.2013 tarihli kararında: “Tarafların Afgan uyruklu oldukları 
ve Türkiye’de “mülteci” olarak bulundukları anlaşılmaktadır. Dosyaya aslı ve Türkçe 
tercümesi sunulan belgeye göre, İran’da 11.06.2004 tarihinde o ülke kanunlarının ön-
gördüğü şekle uygun olarak evlendikleri sabittir. Evliliğin şekli, yapıldığı ülke hukuku-
na tabidir (Mülga 2675 s.MÖHUK.md.12/1). Bu evlilik geçerlidir. Bunun geçerli kabul 
edilmesi için Türk hukukuna uygun olması gerekmez. Boşanma davası için, geçerli bir 
evliliğin mevcudiyeti yeterli olup, evliliğe ilişkin bir kaydın varlığı zorunlu” olmadığı 
belirtilmektedir, (www.kazanci.com.tr, çevrimiçi, 24.4.2016).

47 Tanrıbilir, s. 203; Çelikel/Erdem, s. 105 vd.; V. Doğan, s. 190; Tekinalp/Uyanık, s. 22; 
Şanlı/Esen/Ataman F., s. 52; Nomer, s. 143 vd. Atıf hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Merve Acun Mekengeç, “5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hak-
kında Kanun Kapsamında Atıf (Renvoi) Prensibinin Uygulanması”, EÜHFD, C. XVII, S. 
3–4, 2013, s. 237-283.

48 Ehliyet, vesayet, kısıtlılık, kayyımlık, gaiplik veya ölmüs sayılma, nısanlılık, evlilik, bo-
sanma ve ayrılık, evlilik malları, soybağının kurulması ve hükümleri, evlat edinme ve 
nafaka gibi kisi ve aile hukukuna giren uyusmazlıklara atıf uygulanacaktır, (Mekengeç, 
s. 278).

49 Şanlı/Esen/Ataman F., 2014, s. 131. Roma III Tüzüğü’nün 11. maddesi uyarınca, hu-
kukî kesinliğin sağlanması amacına uygun olarak atıf reddedilmis olup uyusmazlık Tü-
zük hükümleri uyarınca uygulanacak hukuk olarak tespit edilen devletin hukukunun 
kanunlar ihtilâfı kuralları dikkate alınmaksızın maddî hükümleri uygulanarak çözüm-
lenecektir, (Bayraktaroğlu Ö., Roma, s. 529; Mekengeç, s. 253; Uyanık Ç., s. 238).
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Kanunumuz atfın bir kez yapıldıktan sonra durmasını hükme bagla-
mıştır50.Dolayısıyla yetkili kılınan yabancı hukukun Türk hukukuna veya 
üçüncü bir devletin hukukuna yaptığı atıf, anılan hukuk düzenlerinin 
maddi hukuk hükümlerine yapılmıs sayılır ve uyuşmazlıkta bu hükümler 
uygulanır51.

3. YABANCI UNSURLU BOŞANMA DAvALARINDA HUKUK SEÇİMİ 

Bazı hukuk düzenlerinde eslere boşanmaya uygulanacak hukuku sec-
me imkânının tanındığı, bazı hukuk düzenlerinde ise eslerin iradesine 
etki tanınmadığı görülmektedir52.

Türk kanunlar ihtilâfı hukukunda, yabancı unsurlu bosanma dava-
larında taraflara hukuk secimi imkânı tanınmamıstır53. Buna karşılık 
Avrupa Birliğine üye bazı ülkeler bakımından yürürlükte olan Roma III 
Tüzüğü eşlere sınırlı54 da olsa hukuk seçimi imkanı tanımaktadır. 

Roma III Tüzüğü, uygulanacak hukukun tayini bakımından sübjektif 
ve objektif bağlama yöntemleri kabul etmis olup taraflar, aralarındaki 
bosanma veya ayrılık davasına uygulanacak hukuku, Tüzük’te öngörülen 
sınırlar içinde seçebilecekleri gibi böyle bir seçimin yapılmaması duru-
munda uygulanacak hukuk Tüzük’te öngörülen objektif bağlama kuralla-
rı uyarınca tespit edilecektir55. 

Taraflar hukuk seçimi yapmışlarsa Roma III Tüzüğü’nün 5’nci madde-
si; yapmamışlarsa 8. maddesi uygulanır. Tüzuğün 5’nci maddesine göre, 
taraflar, hukuk secimi anlasmasının yapıldığı sırada musterek mutad 
meskenlerinin bulunduğu yer hukukunu; anlasma yapıldığı sırada esler-
den birinin halen orada yerlesik olması kosuluyla son müsterek mutad 
meskenlerinin bulunduğu yer hukukunu, anlasmanın yapıldığı sırada es-
lerden birinin millî hukukunu ve son olarak da hâkimin hukukunu se-
cebilirler. Görüldüğü üzere taraflar herhangi bir hukuku değil maddede 
belirtilen hukuklardan birini seçebilirler. Diğer bir anlatımla tarafların 
hukuk seçimi imkanı sınırlıdır56. 

50 Mekengeç, s. 267.
51 Tanrıbilir, s. 206; Mekengeç, s. 238-239.
52 Bayata C., s. 9.
53 Bayraktaroğlu Ö., Vatandaşlık, s. 140.
54 Taraflarla az bağlantısı olan ya da hiç bağlantısı bulunmayan bir hukukun uygulanması 

yerine evlilik ile irtibatlı olan hukuklardan birinin uygulanması kabul edilmistir, (Bay-
raktaroğlu Ö., Roma, s. 517).

55 Bayraktaroğlu Ö., Roma, s. 522.
56 Bayata C., s. 11; Bayraktaroğlu Ö., Roma, s. 522; Uyanık Ç., s. 236. Tüzük hükümleri 

uyarınca, uygulanacak hukuk olarak tayin edilen hukuk, katılan bir üye devletin hu-
kuku olabileceği gibi, katılmayan bir üye devletin hukuku ve hatta AB üyesi olmayan 
bir ücüncü devletin hukuku da olabilir, (Bayraktaroğlu Ö., Roma, s. 522; Uyanık Ç., s. 
236; Simone Marina, “Matrimonial Matters and the Harmonization of Conflict of Laws: 
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Roma III Tüzuğü’nün 8’nci maddesine göre, taraflar hukuk secimi yap-
mamışlarsa bosanma ve ayrılığa uygulanacak hukuk, kademeli olarak be-
lirlenmiştir57. Buna göre;

a. davanın acıldığı tarihte eslerin müsterek mutad meskeninin bulun-
duğu yer hukuku, bulunmaması durumunda, 

b. davanın acıldığı tarihten geriye doğru bir yıldan daha uzun bir süre 
önce degistirilmemis olmak ve eslerden birinin dava acıldığı tarihte hâ-
len soz konusu devlette yerlesik olması kosuluyla eslerin son müsterek 
mutad meskenlerinin bulunduğu yer hukuku, bulunmaması durumunda, 

c. davanın acıldığı sırada eslerin müsterek millî hukuku, onun da bu-
lunmaması durumunda, 

d. davanın acıldığı devlet hukuku olacaktır58.

Yukarıda belirtildiği gibi Türk MÖHUK hükümlerine göre eşler, boşan-
maya uygulanacak hukuku seçemezler. Ancak bir görüşe göre atıf hüküm-
leri uyarınca hukuk seçimine etki tanınması mümkündür. Buna göre MÖ-
HUK m. 2/3 hükmü uyarınca tespit edilen yetkili hukuk taraflara hukuk 
seçimi imkanı vermişse Türk hakimi seçilen hukuku uygulamalıdır59. 

Tarafların müsterek millî hukuku varsa, anlasma yoluyla Türk huku-
kunun uygulanmasını istemeleri halinde dahi Türk hukukunun uygulan-
masısöz konusu olmaz60. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 6392/ 7628 sayılı ka-
rarında yerel mahkemenin kararını, “Taraflar yabancı uyrukludurlar. O 
halde kural olarak, Türk hukuku uyarınca boşanamazlar. Her ikisinin de 
Amerika Birleşik Devleti vatandaşı oldukları anlaşılmaktadır. Vatandaşı 
oldukları Amerika Birleşik Devleti Milletlerarası Özel Hukuk kurallarının 
Türk hukukuna atıf yapması (2675 sayılı K. 2/3) halinde, Türk hukuku-
nun (Lex fori) uygulanması, aksi halde müşterek milli hukuklarının araş-
tırılması ve o çerçevede hüküm kurulması gerekirken Amerika Birleşik 
Devleti milletlerarası Özel Hukuk kurallarının Türk Hukukuna atıf yapıp 
yapmadığı belirlenmeden tarafların ‘Türk hukuku uygulansın’ biçimin-
deki beyanları ile yetinilerek Türk Hukuku uyarınca boşanmaya karar 
verilmesi doğru” olmadığı gerekçesiyle kanun yararına bozmuştur61. Bu 
olayda olduğu gibi taraflara hukuk seçimi imkanı vermek yargılamanın 

A Way to Reduce the Role of Public Policy As A Ground For Non-Recognition of Judg-
ments”, Yearbook of Private In- ternational Law, (Ed. BONOMI, Andrea/ ROMANO, Gian 
Paolo), C. 13, 2011, s. 262, (Aktaran: Bayata C., s. 11 dn. 42).

57 De Vido, s. 228.
58 Bayraktaroğlu Ö., Roma, s. 527; Uyanık Ç. s. 237; De Vido, s. 228.
59 Bayata C., s. 17 vd.
60 Tekinalp/Uyanık, s. 167.
61 RG 20.09.1995, S. 22410.
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hızla bitmesin sağlayacağından usul ekonomisine uygun düşecektir. Bu 
nedenle Roma III Tüzüğü’ndeki düzenlemeye benzer bir hükmün Kanun’a 
ilave edilmesinin taraflara bu yönde kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. 

4. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN BOŞANMA DAvALARINDA 
KAMU DÜZENİ ETKİSİ

Kanunlar ihtilafı kurallarına göre uygulancak hukuk Türk kamu dü-
zenine aykırı ise bu kural uygulanmaz62. Kanun’un 5. maddesi hükmün-
de: “Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Turk 
kamu düzenine acıkca aykırı olması halinde, buhüküm uygulanmaz; ge-
rekli görülen hallerde, Türk hukuku uygulanır”denilmektedir63.

Anayasa’nın temel ilkeleri, örf- adet ve ahlak anlayışı kamu düzenini 
temsil eden değerlerdir ve bu değerlerle açık bir şekilde uyuşmayan ya-
bancı hukuk, kamu düzenine aykırı sayılarak uygulanmaz64.

Kamu düzenizamana ve mekâna göre degisken bir yapıya sahip olup, 
toplumların ahlak ve hukuk anlayışlarında farklılıklar olduğu gibi zaman 
içinde aynı toplumdaki ahlak ve hukuk anlayışında da farklılıklar olabi-
leceğinden Kanunda kamu düzeninin tanımına65 yer verilmemiş ve hangi 
durumların kamu düzenine aykırı sayılacağı doktrin ve uygulamaya bıra-
kılmıştır66. 

Kanunda kamu düzenine aykırılığın “açıkça” olması gerektiği belirtile-
rek kamu düzenine aykırılığın istisnai niteliğine vurgu yapılmıştır67. Buna 

62 Tanrıbilir, s. 215.
63 Yetkili yabancı hukukun ilgili hükümleri Türk kamu düzenine açıkça aykırı ise bu hü-

kümler yerine Türk hukukunun mu yoksa yetkili yabancı hukukun diğer hükümlerinin 
mi uygulanacağı konusunda bkz. Tanrıbilir, s. 216-217.

64 Şanlı/Esen/Ataman F., s. 74; V. Doğan, s. 218; Tekinalp/Uyanık, s. 43. Eşler arasında 
ayrımcılık yapan, yoksulluk nafakası öngörmeyen, ırk esasına dayalı nedenler koyan, 
boşanma yasağı getiren yabancı hukukun uygulanmasının taraflardan birinin Türk ol-
ması halinde kamu düzenine aykırı olabileceği yönünde bkz. Çelikel/Erdem, s. 249-
250.

65 Doktrinde yapılan bir tanıma göre: “Kamu düzeni kuralları, bir memlekette kamu hiz-
metlerinin iyi yapılmasını, devletin emniyet ve asayişini ve fertler arasındaki münase-
betlerde huzur ve ahlak kaidelerine uygunluğu temine yarayan müessese ve kaidelerin 
tümüdür”, (Çelikel/Erdem, s. 139).

66 V. Doğan, s. 218 vd; Tanrıbilir, s. 215; Tekinalp/Uyanık, s. 43. Roma III Tüzüğü’nün 
12. maddesine göre yabancı unsurlu bosanma ve ayrılık davalarında Tüzük hükümleri 
çerçevesinde uygulanacak hukuk olarak tespit edilen hukukun bir hükmünün uygu-
lanmasının hâkimin hukukunun kamu düzenine açıkça aykırı olması durumunda söz 
konusu hüküm uygulanmaz, (Bayraktaroğlu Ö., Roma, s. 532-533).

67 Tanrıbilir, s. 216; Nomer, s. 160.
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göre uyuşmazlıkta uygulanması tespit edilen yetkili hukukun boşanma-
ya ilişkin hükümleri Türk hukukundan farklı olsa bile uygulanmalıdır. 
Bunun tek istisnası, ilgili hükümlerin Türk kamu düzenine açıkça aykırı 
olmasıdır. Örneğin, islam hukukunda evliliğin sadece koca tarafından tek 
taraflı irade beyanı ile sona erdirilmesi anlamına gelen talak, Türk kamu 
düzenine aykırıdır68. Kamu düzeni aykırılık bu durumda Türkiye’deki 
boşanmalarının kazai niteliğinden ve kadın- erkek eşitliğinden kaynak-
lanmaktadır69. Zira Türk hukukuna göre eşler ancak mahkeme önünde 
boşanabilir ve boşanma davasını hem erkek hem kadın açabilir70. 

Günümüzde Vatikan, Filipinler ve Güney Amerika’nın bir kaç ülkesi 
gibi bazı devletlerde boşanmak mümkün değildir71. Yakın zamana kadar 
Malta72, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde de boşanma yasağı uygulanıyor-
du73. Yabancı hukuktaki boşanma yasağının Türk mahkemelerinde uy-
gulanıp uygulanmayacağı konusunda iki farklı görüş ileri sürülmüştür. 
Yabancı hukuktaki “bosanma yasağı”nın Türk kamu düzenine aykırı sayı-
lırarak Türk mahkemelerinde dikkate alınmayacağını74 belirten görüşler 
olduğu gibi kamu düzeni etkisinin ancak taraflardan birinin Türk olma-
sı halinde gündeme geleceğini belirten görüşer de vardır. Bu son görüşe 
göre, eşlerin müşterek milli hukuku boşanmayı yasaklamışsa, Türk mah-
kemeleri bu yasağı uygulamak zorundadır, ancak boşanmayı yasaklayan 
yabancı hukuk uygulanırken, eşlerden biri Türk ise, bu kural bir Türk 

68 Tekinalp/Uyanık, s. 171; V. Doğan, s. 310.
69 Yukarıda değindiğimiz bir kısım Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan Roma III Tüzü-

ğü’nün 10. maddesi uyarınca, Tüzüğün 5. ya da 8. maddesi uyarınca uygulanacak olan 
hukukun, bosanmaya yer vermediği ya da bosanma hakkı konusunda esler arasında 
cinsiyete dayalı ayrım öngördüğü durumlarda, Tüzüğün 10. maddesi uyarınca hâkimin 
hukukunun uygulanması hükme bağlanmıs ve böylece boşanmanın esler arasında ay-
rım yapılmaksızın gerceklestirilebilmesi amaclanmıstır (Bayata C., s. 11-12; Bayrakta-
roğlu Ö., Roma, s. 522- 523, 531).

70 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 3019 E. 4886 K. sayılı 26.10.1945 tarihli kararında İranlı 
olan eslerden kocanın, karısını talik ettiğini; fakat karısının konsolosluk defterini imza-
lamadığını, bu nedenle talâkın tesciline karar verilmesine yönelik talebini kamu düze-
nine aykırılık gerekcesi ile reddetmistir, [Osman Fasıl Berki/ Hilmi Ergüney, Yabancılar 
Hukuku ve Kanun İhtilafları ile İlgili Yargıtay Kararlarının Tahlil ve İzahları, Ankara Ü-
niversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Arastırma Enstitu'sü No 37, 1963, s. 76, (Aktaran: 
Tekinalp/Uyanık, s. 171)]. Buna karşılık yabancı ülkede usulüne uygun olarak yapılmış 
talakın Türk kamu düzenine aykırılığından söz edilemeyeceği yönünde bkz. Tekinalp/
Uyanık, s. 172.

71 Şanlı/Esen/Ataman F., s. 132 dn. 69; Nomer, s. 253. 
72 Bu yasak 2011 yılındaki Medeni Kanun değişikliği ile kalkmış olsa da bosanmanın 

gerceklesmesi icin eselerin dört yıldır ayrı yasıyor olması ve tekrar bir araya gelme ihti-
mâllerinin olmadığına mahkeme tarafından hükmedilmesi gibi kosullar aranmaktadır, 
(Bayata C., s. 6 dn. 15; Bayraktaroğlu Ö., Roma, s. 515 dn. 34).

73 İ. Doğan, s. 52; Nomer, s. 253.
74 Tekinalp/Uyanık, s. 173; V. Doğan, s. 310.
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vatandaşının özgürlüğünü kısıtlama olarak ele alınır ve kamu düzeni en-
geli ile karşılaşılır75.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 5.3.1962 tarihli kararına konu olan 
olayda iki İtalyan vatandaşının Türkiye’de yaptıkları boşanma, milli hu-
kuklarına göre boşanma yasağına tabi bulundukları için geçersiz kabul 
edilmiştir76. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.1.1969 tarihli kararın-
da ise İtalyan vatandaşı erkek ile Türk vatandaşı kadın arasındaki boşan-
ma davasında, eşlerden biri Türk vatandaşı olduğu için diğer eşin milli 
hukukunun boşanma yasağı getiren hükmü Türk kamu düzenine aykırı 
olduğundan dikkate alınamayacağı sonucuna varılmıştır77. 

Yukarıda belirtildiği üzere Türk hukuk sisteminde eşlerin boşanmaya 
uygulancak hukuku seçme imkanı olmamakla birlikte MÖHUK m. 2/3 
hükmüne göre uygulanan yabancı hukukun taraflara bu konuda seçim 
yetkisi vermesi halinde seçilen hukukun Türk kamu düzenine aykırı olup 
olmadığı incelenmeli ve taraflarca belirlenmis olan yetkili yabancı huku-
kun örneğin, zinaya dayalı olarak sadece erkeğe bosanma hakkı tanıması, 
kadın bakımından ise bu hakkı tanımaması gibi bir durumda seçilen hu-
kuk kadın-erkek esitligine aykırı olacağından Türk kamu düzenine aykırı 
sayılmalıdır78. 

SONUÇ 

Türk mahkemeleri önüne gelen yabancı unsurlu boşanma davalarına 
uygulanacak hukuk MÖHUK m. 14 hükmüne göre tespit edilir. Buna göre 
boşanma davasına uygulanacak hukuk eşlerin müşterek milli hukuku-
dur. Müşterek milli hukuk yoksa müşterek mutad mesken hukuku, bu da 
yoksa Türk hukuku uygulanacaktır. Kanun’un getirdiği düzenleme sadece 
boşanma davalarına değil, ayrılık, gaiplik, ölüm karinesi gibi evliliğin di-
ğer sona erme sebeplerine de uygulanır.

Velayet ve nafakaya ilişkin davalar da boşanmaya uygulanan hukuka 
tabidir. Nafaka talepleri hakkında Türkiye’nin taraf olduğu 1973 tarihli 
Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Hukuka İlişkin La Haye Sözlesme-
si de nafakaya ilişkin talepler hakkında boşanmaya uygulanan hukukun 

75 Çelikel/Erdem, s. 249; İ. Doğan, s. 53; Nomer, s. 260.
76 Osman Fasıl Berki/ Hilmi Ergüney, Yabancılar Hukuku ve Kanun İhtilafları ile İlgili 

Yargıtay Kararlarının Tahlil ve İzahları, Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku 
Arastırma Enstitüsü No 37, Ankara, 1963, s. 9 vd. (Aktaran: Şanlı/ Esen/ Ataman F., 
2014, s. 77). Her iki eşin hukukunun boşanma yasağını kabul etmesi halinde, bu hük-
mün Türk kamu düzenine aykırı olmayacağı yönünde bkz. Çelikel/Erdem, s. 246.

77 YKD, 1969/5, s. 198 vd, (Aktaran: Şanlı/Esen/Ataman F., s. 77-78); Çelikel/Erdem, s. 
246.

78 Bayata C., s. 19. 
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uygulanacağını düzenlediğinden bu iki düzenleme birbiriyle paraleldir. 
Buna karşılık niteliği gereği acele karar verilmesi gereken geçici tedbir 
taleplerine Türk hukuku uygulanacaktır.

Eşlerden birinin veya her ikisinin de birden çok vatandaşlığı varsa 
hangi vatandaşlığın esas alınacağı Kanun’un 4’ncü maddesine göre tespit 
edilir. Buna göre vatandaşlıklardan biri Türk vatandaşlığı ise Türk vatan-
daşlığı esas alınır. Vatandaşlıklardan bir Türk vatandaşlığı değilse daha 
sıkı ilişki içinde bulunulan devletin vatandaşlığı esas alınacaktır. 

Boşanma davası aile hukukuna ilişkin bir uyuşmazlık olduğundan atıf 
hükümleri bir defaya mahsus olmak üzere dikkate alınır. Buna göre uyuş-
mazlığa uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının bas-
ka bir hukuku yetkili kılması halinde yetkili kılınan bu hukukun maddî 
hukuk hükümleri uygulanır.

Avrupa Birliği’nde uygulanan Roma III Tüzüğü’nden farklı olarak Türk 
hukukunda yabancı unsurlu boşanma davalarına uygulancak hukuku ta-
rafların seçme imkanı yoktur. Bununla birlikte MÖHUK m. 14 hükmüne 
göre tespit edilen yetkili hukukun, hukuk seçimine imkan vermesi halin-
de hakimin bu hukuku uygulaması suretiyle hukuk seçimine etki tanına-
bileceği yönünde görüşler ileri sürülmektedir. 

Boşanma davasına uygulanması tespit edilen yabancı hukuk Türk 
kamu düzenine aykırı ise uygulanmaz. Kanunda kamu düzenine aykırılı-
ğın “açıkça” olması gerektiği belirtilerek kamu düzenine aykırılığın istis-
nai niteliğine vurgu yapılmıştır. Kanunda kamu düzeninin tanımına yer 
verilmemiş olup hangi durumların kamu düzenine aykırı sayılacağı dokt-
rin ve uygulamaya bırakılmıştır.
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TENFİZ EDİLMEMİŞ YAHUT KESİNLEŞMEMİŞ 
YABANCI MAHKEME ve HAKEM 

KARARLARININ TÜRK İCRA İFLAS HUKUKU 
IŞIğINDA “İNFAZ” KABİLİYETİ GENEL HACİZ 

YOLU İLE İLAMSIZ TAKİBE KONU EDİLİP 
EDİLEMEYECEğİ UYGULAMADA YAŞANAN 

SORUNLAR

Av. Sedat BOZANOğLU -  Mehmet Emre GÜNAY

Tenfiz davasının amacı, yabancı ülkelerde hukuk davalarına ilişkin 
olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan mahke-
me yahut hakem kararlarının Türkiye’de icra olunabilmesini sağlamaktan 
ibarettir. Bu amaç Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 
Kanunun 50. Maddesinde açık olarak belirtilerek yasalaştırılmıştır. MÖ-
HUK 50. Maddesine göre : “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına 
ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan 
ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi Türk Mahkemesi tarafından tenfiz 
kararı verilmesine bağlıdır.”

(1) Bilindiği üzere Özel hukuka ait bir talebin ileri sürülmüş ve bu 
talep sonucunda mahkemenin, bir edimin yerine getirilmesini, ifa edilme-
sini emretmiş olması halinde verilen kararlara Türk hukukunda eda ka-
rarları adı verilmektedir. Yabancı mahkemelerce verilmiş karar, bir şeyin 
verilmesine (dare), yapılmasına (facere) veya yapılmamasına (nonfacere) 
ilişkin bir eda kararı niteliğinde ise, yabancı mahkemece ulaşılmış kesin 
hükmün ya da ortaya konan adli hakikatin tanınması, davacının (alacak-
lının) tatmini bakımından yeterli değildir. Zira eda kararları hem kesin 
hüküm kuvveti hem de icra kabiliyeti taşır ve bu tür kararların, davacının 
hukuki bakından tatmini için ayrıca icra edilmesi ; yani devletin icra or-
ganları vasıtasıyla davalının malvarlığına el atılması veya davalının muay-
yen bir şekilde davranmasının sağlanması gerekir. Eda davası sonucun-
da verilen hükmün yerine getirilmemesi halinde, cebren icra edilebilmesi 
gerekir. Bu sebeple yabancı mahkemelerce yahut hakemlerce verilen eda 
kararları, Türkiye’de tenfize konu teşkil ederler ve Türkiye’de icra edile-
bilmeleriiçintenfiz edilmeleri gerekir.1

1 Prof. Dr. Cemal Şanlı Milletlerarası Özel Hukuk 3. Bası s 468 vd.
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(1) Yasanın 50. Maddesinin lafzından da anlaşılacağı üzere Türkiye 
Cumhuriyeti egemenlik hudutları içerisinde bir yabancı mahkeme yahut 
hakem kararının icrası iki şarta bağlanmıştır. Hakem Kararının verildiği 
ülke yasalarına göre kesinleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına 
göre usulüne uygun tenfiz edilmiş olması. 

Tam da bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik ve hü-
kümranlığından bahsetmekte fayda görmekteyiz. Gerçekten de devletler 
başka bir devlet tarafından karara bağlanmış ve hatta kesinleşmiş ilam-
ları kendi kamu düzeni süzgecinden geçirmeksizin icra etmek istemezler 
(MÖHUK madde 54). Aksi halde bu onların milli hudutları dahilindeki 
hükümranlığına, devletin egemenliğine açık bir müdahale ve tehlike teşkil 
eder. Bir diğer yandan buna cevaz vermek milli yasalarca temin edile-
meyecek olan bir sonucun bu yolla, dolanılarak elde edilmesinin yolu-
nu açar..Ülke dışında verilmiş bir hakem/mahkeme kararının devletin 
egemenliğine de zarar vermeksizin infazı ancak tenfiz sürecinden sonra 
mümkün olabilir. Bu nedenle Türk Mahkemeleri tarafından usulüne uy-
gun bir şekildetenfiz edilmemiş ilamlar Türkiye’de icra ve infaz oluna-
mazlar. Yasanın 50. Maddesinin aradığı bu iki temel şart gerekli ancak 
yeterli midir? Bu hususa aşağıda değinilecektir. 

(2) Devletler egemenliklerini organları vasıtası ile kullanır. Yasama or-
ganı kanunlar koyar, yürütme organı bu kanunları uygular ve yargı organı 
da ortaya çıkan uyuşmazlıkları kanunlar çerçevesinde hallederek toplum 
düzenini korur. Bu organlar görevlerini yaparken devletin egemenliği adı-
na hareket ederler. Bunun için, bağımsız hiçbir devlet ülkesinde başka 
devlet organlarının kendi organlarının bu faaliyetine karışmasına,katıl-
masına ve bu yolla egemenliğine müdahale etmesine müsamaha göster-
mez. Devletlerin egemenlikleri konusundaki bu katı tutumlarının bir so-
nucu da mahkeme kararlarının, verildikleri devletin ülkesi ile sınırlı hü-
küm ifade etmesidir.. Yani, belirli bir devlet mahkemelerinden alınmış bir 
karara dayanarak, başka bir ülkedeki icra organlarını doğrudan harekete 
geçirmek mümkün görünmemektedir. 2

Yasa, kamu düzeni mülahazası ile yukarıda kısaca açıkladığımız ve ya-
sal süzgeç olarak nitelediğimiz tenfiz kurumunu icra kabiliyeti için arar-
ken, icra kabiliyetinden ne anlaşılması gerektiğini açıkça yazmamıştır.
İcra kabiliyetinden, icra olunabilmekten, icra edilmekten ne anlaşılması 
gerektiğinin, bu şekilde tenfiz edilmiş yahut henüz edilmemiş ancak bu 
süreçte olan yahut tenfiz edilmiş ancak kesinleşmemiş yabancı mahkeme 

2 Prof. Dr. Cemal Şanlı Milletlerarası Özel Hukuk 3. Bası s 468 vd.
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yahut hakem kararının ancak ve ancak hangi takip yolu izlenerek icra 
edilebileceğinin, buna dair hangi icra iflas hukuku usullerinin uygulana-
cağının, icra müdürlüklerinin bu ayrık konularda nelere dikkat etmesi 
gerektiğinin ve davranış biçimlerinin yasalar arası entegrasyonla net bir 
şekilde ortaya konulması ve tartışmaya mahal vermeyecek bir şekilde dü-
zenlenmesi gerekmektedir. 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunun 50. 
ve 57. Maddelerinde aranan şartları taşıyan yabancı mahkeme yahut ha-
kem kararı hakkında ilamların icrasına dair takip yolu izleneceği ve bu 
ilamların kesinleşmeden icra olunamayacağıhususundaşüphe yoktur. 
Yargıtayın bu konudaki kararları da içtihat haline gelmiştir. Yüksek Mah-
kemenin farklı zaman aralıklarında vermiş olduğu kararlar aşağıdaki gi-
bidir.

• “Tenfize ilişkin kararın temyizinin, kararın infazını (yerine geti-
rilmesini) durduracağı ve Tenfiz kararının kesinleşmeden uygulan-
masının süresiz şikayete neden olacağı – Yabancı mahkeme ilamının 
tenfizine karar verilmiş ve bu ilama dayalı takip yapılmıştır. Tenfiz 
kararının temyiz edildiği, uyuşmazlık konusu değildir. MÖHUK uyarın-
ca temyiz yerine getirmeyi durdurur. Bu husus kamu düzenine ilişkin 
olup, şikayet süreye tabi değilidir. Takibin kesinleşmiş olması da sonu-
ca etkili değildir.(YARGITAY 12. HD. 18.09.1995 T. 11554 E, 12465 K.)”

• “Yabancı mahkemelerden, hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş 
ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de 
icra olunabilmesi için yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı 
verilmiş olması gerekeceği, tenfiz kararının temyizinin onun yerine ge-
tirilmesini durduracağı, bu hususun kamu düzeninden olduğu (YARGI-
TAY 12. HD. 05.03.2009 T. 2008/22583 E. – 4706 K.)

• “......Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanu-
nun 50/1. Maddesi gereğince, yabancı mahkemelerden hukuk davala-
rına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş 
bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi 
tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. .........Milletlerarası Özel 
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 57/2. Maddesi gereğince 
tenfiz kararının temyizi onun yerine getirilmesini durdurur. Bir başka 
anlatımla tenfiz kararları kesinleşmeden takibe konulamaz. Bu husus 
kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece re’sen göz önünde bulundurul-
ması gerekir. O halde mahkemece takibin iptaline karar verilmesi gere-
kirken yazılı gerekçelerle şikayetin reddine karar verilmesi isabetstir. 
(YARGITAY 12. HD. 24.01.2012 T. 2011/15165 E., 1482 K.)
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Bu yazıda ilk defa karşımıza çıkan MÖHUK’nun 57. Maddesinin ayrıa 
üzerinde durmak gerekmektedir..

MÖHUK Madde 57’ye göre :

“(1) Tenfizine karar verilen yabancı ilamlar Türk Mahkemelerinden 
verilmiş ilamlar gibi icra olunur. 

(2) Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararların 
temyizi genel hükümlere tabidir. Temyiz, yerine getirmeyi durdurur.” 

Yasanın 57. Maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinden açıkça an-
laşılacağı üzere bir yabancı mahkeme yahut hakem kararının Türkiye’de 
icra olunabilmesi için kesinleşmesi, yani eskilerin tabiri ile muhkem 
kaziye olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile bir yabancı mahkeme 
ve hakem kararı MÖHUK madde 57 delaleti ile HMK hükümlerine göre 
kesinleşmeden icra olunamayacak ilamlardandır. MÖHUK 57. Maddenin 
bu düzenlemesi ile bir yabancı mahkeme yahut hakem kararının Tür-
kiye’de icra edilebilmesi için 50. Maddede yer alan temel iki şartın var 
olmasının gerekli ancak yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Nihayet üçüncü 
şart olarak Türk Mahkemelerince tenfiz edilmiş bu kararın kesinleşmesi 
gerekmektedir. 

Şu halde bir yabancı mahkeme yahut hakem kararının Türk Milli hu-
dutları dahilinde icra edilebilmesi için üç şartın birlikte var olması gerek-
mektedir:

1. Verildiği devlet yasasına göre kesinleşmiş olması, (MÖHUK 50/1)

2. Türk Mahkemeleri tarafından tenfiz edilmiş olması, (MÖHUK 50/1)

3. Türk Mahkemeleri tarafından verilen tenfiz kararının da kesinleş-
mesi (MÖHUK 57/2)

Ancak verildiği ülke yasalarına göre kesinleşmiş ve fakat Türk Mah-
kemeleri tarafından henüz tenfiz edilmemiş yahut tenfizi kesinleşmemiş 
ya da henüz tenfiz aşamasında olan bir yabancı mahkeme yahut hakem 
kararı;

• Acaba genel haciz yolu ile takipte ilamsız icraya konu edilebilecek 
midir?

• İcra müdürlüğü, genel haciz yolu ile takip ile ilamsız icraya konu 
edilmek istenen bir yabancı mahkeme yahut hakem kararı önüne geldi-
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ğinde re’sen Türk Mahkemelerincetenfiz edilmiş olup olmadığına bakmalı 
mıdır?

• İcra Müdürlüğü genel haciz yolu ile takip ile ilamsız icraya konu edil-
mek istenen bir yabancı mahkeme yahut hakem kararı önüne geldiğinde, 
MÖHUK 57/2 son gereğince kesinleşmeden icra olunamayacak ilamlar-
dandır ve ancak ilamlı icraya konu edilebilir, ilamsız icra yolu ile takip 
yapılamaz diyebilecek midir?

• Yoksa bu şikayete tabi bir husus olarak mı karşımıza çıkacaktır?

• Şikayete tabi bir husus olarak karşımıza çıkacağı kabul edilirse bu 
şikayet süreye tabi olacak mıdır?

• Yahut tenfiz edilmemiş bir yabancı mahkeme yahut hakem kararı 
ihtiyati hacze konu edilebilecek midir?

• Konu edilebilecekse ihtiyati haciz kararı verilmelimidir?

• İhtiyati haczi tamamlayan merasime müsaade edilerek esas takibe 
geçilebilecek midir?

• İcra Hakimi, itiraz edilen takibe bakabilecek midir?

Yukarıda yalnızca birkaçına değindiğimiz soruların cevabına ne İcra İf-
las Kanunda ne de Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki 
Kanunda rastlamak mümkün değildir. Genel icra iflas bilgi ve tanımları 
ile uygulamada doldurulmaya çalışılan hukuki boşluk çoğu kez telafisi 
güç ve hatta imkansız sonuçları da beraberinde getirmektedir. Üzülerek 
ifade etmek gerekir ki, bu alanda yasalar arası uyum, yeterli tanım ve 
düzenleme olmadığından böylesine ayrık ve teknik ihtilaflar mahkeme-
ler tarafından ve hatta hukuk doktrini tarafından dahi çoğu kez anlaşıla-
mamakta ve üzerinde yeterince durulmamaktadır..İcra iflas hukukunda 
olagelen tanım ve uygulamaların her defasında böylesine ayrık konulara 
tatbik edilebilmesi var olan boşluğu doldurmaya yeterli gelmemektedir. 
Ayrıca bu husus farklı hukuki uygulayıcılar elinde farklı hukuk sonuçlara 
ulaştırılmakta, uygulamada birlik sağlanamamaktadır. 

İlk sorunun yanıtını aramakla başlayalım. Acaba tenfiz edilmemiş ya-
hut tenfizi kesinleşmemiş bir yabancı mahkeme yahut hakem kararı genel 
haciz yolu ile takip ile ilamsız icraya konu yapılabilecek midir ?Başka bir 
anlatımla, elinde yabancı mahkemeden yahut hakemden almış olduğu bir 
karar olan alacaklı, bu kararı MÖHUK amir hükümleri nedeniyle tenfiz 
etmeden ve kesinleştirmedenilamlı icraya konu edemeyeceğini bildiği için, 
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arananusuli işlemleri tamamlamaksızın adeta yasayı dolanırcasına bu ya-
bancı kararı genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine konu edebilecek mi-
dir? Edebilecek ise MÖHUK 54/c’de yer alan “Hükmün kamu düzenine 
açıkça aykırı bulunmaması” ‘nı yahut yine aynı maddede sıralanan tenfiz 
şartlarını,yasanın 50 ve 57. Maddedeki şartları kim ve nasıl denetleyecek-
tir? 

Konuya yüzeysel bakıp, kavramları yerli yerine koyamayan, belirli 
alışkanlıklar ile meseleye bakan müellifler, buna cevaz vermekte, ilamsız 
takip yapılmasında bir beis görmemektedirler.Gerekçe olarak da; ilam-
sız icra prosedüründe alacaklının takibe mesnet yaptığı enstrümanın 
icra müdürlükleri tarafından tetkik edilemeyeceğini, alacaklının diledi-
ğini mesnetyapıp ilamsız icra cihetine gidebileceğini ifade etmektedirler. 
Acaba kamu düzeni mülahazasına muhalif olsa bile mi? Buraya tekrar 
döneceğimizi belirterek bir soluk alıp güncel bir karar incelemekte fayda 
bulunmaktadır.

Hukuk normatif ve finalist bir bilim dalı olması sebebi ile, ihtiva 
ettiği prensiplerin bir maksat ve bir hedefi gerçekleştirmeye matuf 
olması lazım gelir. 

Yargıtay 12. HD. 2013 yılında önüne gelen bir ihtilafta İlama dayana-
rak ilamsız takip yapılmasını İİK. 32. Maddesinin emredici hükümlerine 
aykırılık teşkil edeceği gibi, MK 2 ve HMK 29/1 dürüstlük kuralı ile de 
bağdaşmayacağına vebununhukuk düzeni tarafından korunmayacağına 
karar vermiştir. 

Karar şöyledir:3

“………..İcra İflas Kanunun 32. Maddesi uyarınca, alacaklı tarafın-
dan para borcuna veya teminat verilmesine dair ilam icra dairesine 
verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Yasanın bu 
hükmü emredici nitelikte olup, icra memurunun aksi yöndeki işlemleri 
kamu düzenine aykırılık oluşturacağından, süresiz şikayete tabi ola-
cağı gibi hakim tarafından da res’sen gözetilmelidir. Alacaklının takip 
talebine eklediği belgenin para borcuna veya teminat verilmesine dair 
ilam olması halinde icra memurunun borçluya örnek 4-5 nolu icra emri 
tebliğ etmesi yasal zorunluluktur. Alacaklının talebi üzerine ya da ken-
diliğinden ilamsız icra takiplerine ilişkin ödeme emri göndermesi açık-
ça yasanın emredici hükümlerine aykırı olacaktır. 

3 Prof.Dr. Timuçin Muşul İcra İflas Hukukunda Şikayet S. 289-290
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Pek tabidir ki elinde ilam olan bir alacaklının ilama dayalı ola-
rak ilamsız icra takibi yapması da hayatın olağan akışı ile bağdaş-
mayacaktır. Nitekim ilamlı icra takibinde borçlunun itirazı takibi 
durdurmayacağı gibi itfa ve imhal itirazlarının ispatı ancak yetkili 
mercilerce re’sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut 
icra dairesinde veya tetkik merciinde veya mahkeme önünde ikrar 
olunmuş senetle (İİK 33) mümkün olacaktır. Halbuki ilamsız icra 
takibinde itiraz üzerine takip duracak ve alacaklının itirazın kal-
dırılması için icra mahkemesine başvurarak olumlu karar alması 
gerekecektir. Yine ilamlı icra takibini alacaklı istediği icra daire-
sinde yapabilecekken (İİK 34), ilamsız icra takibinde genel yetki 
kurallarına göre (İİK 50) takip yapması gerekecektir. 

O zaman elinde ilam olan bir alacaklı bu kadar avantajlar var iken 
neden ilamsız icrayı tercih eder ? Burada ilk akla gelen ilamlı icra ta-
kiplerinde uygulanan İİK ‘nun 36. Maddesini bir diğer anlatımla borçlu-
nun icranın geri bırakılması kararı alarak takibi durdurmasını bertaraf 
etmek olabilir. Bir diğer neden de, ilamın bozulması halinde takibin 
durmasının ve sonrasında alacağın olmadığı ya da daha az olduğunun 
ilamla belirlenmesi halinde icranın iadesinin yolunu kapatmak olarak 
düşünülebilir (İİK 40) 

İcra ve İflas Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde bu kanuna 
aykırı düşmediği ölçüde genel nitelikte olan Hukuk Muhakemeleri Ka-
nunu’nun hükümlerinin icra takipleri hakkında uygulanması gerekir. 
6100 sayılı HMK’nın 29/. Maddesine göre ise taraflar, dürüstlük kura-
lına uygun davranmak zorundadırlar. Buna göre elinde ilam olan bir 
alacaklının ilamlı icra takibi yapmak yerine ilamsız icra takibi yapma-
sının anılan maddede düzenlenen dürüstlük kuralı ile bağdaşmayaca-
ğı muhakkaktır. 

Kaldı ki mahkemeye başvurup alacağını ilama bağlayan bir kişinin 
ilamlı takip yapmak yerine ilamsız takibi tercih etmek suretiyle borç-
lunun yapabileceği itiraz üzerine yeniden itirazın kaldırılması ya da 
iptali amacıyla mahkemeye başvurması ve bu şekilde devletin yargı 
organlarını gereksiz şekilde meşgul edilmesi anlamına geleceğinden 
kabulü mümkün değildir. 

Şu hale göre alacaklının para borcuna veya teminat verilmesine dair 
ilama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapması en başta İİK 32. Mad-
desi amir hükmüne aykırılık teşkil edeceği gibi, dürüstlük kuralı ile de 
bağdaşmayacağından hukuk düzeni tarafından korunmaz. Bu doğrul-
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tuda, Dairemizin yeni oluşan içtihatları ile ilama dayalı olarak ilamsız 
icra takibi yapılamayacağı sonucuna varılmıştır. O halde ilama daya-
lı olarak ilamsız icra takibi yapılamayacağından,………….04.07.2013 
gününde oybirliği ile karar verildi (YARGITAY 12. HD. 04.07.2013, 
E.2013/16405, K. 2013/25098)”

İncelenen Yüksek Mahkeme kararından da açık olarak anlaşılacağı 
üzere,elinde ilam olan alacaklının dahi ilamsız icra cihetine gitmesi dü-
rüstlük kuralına aykırılık teşkil edip, kamu düzeni mülahazası ile süresiz 
şikayete tabi tutulmuşken, Türk Mahkemeleri tarafından tenfizedilmeden 
ve kesinleşmeden icra olunamayacak bir yabancı mahkeme yahut hakem 
kararı nasıl olur da ilamsız icrayadayanak teşkil edebilir.

Yabancı mahkeme yahut hakem kararlarının Türkiye’de icra edilebil-
mesi için MÖHUK 50 ve 57. Maddedeki tüm şartların birlikte gerçekleş-
mesi yasal bir zorunluluk olarak karşımızda dururken bu şartlar gerçek-
leşmeden ilamsız icra yoluna cevaz verilmesi yasaya aykırılık teşkil ede-
ceği gibi, kanun koyucunun, Devletin Egemenlik ve Hükümranlık tekeli 
düşüncesi ile ihdas etmiş olduğu ruha da müdahale anlamını taşıyacaktır. 
Ayrıca bunun yapılması hile-i şeriye yani Yasanın dolanılması olarak da 
mütalaa edilecektir.

12. Hukuk Dairesinin anılan kararında isabetle belirttiği gibi ilamlı 
takibe konu edilebilecek bir karar nasıl ilamsız takibe konu edildiğinde 
dürüstlük kuralı ihlal edilmiş oluyorsa MÖHUK 50 ve 57. Madde şartları 
gerçekleşmeden bir yabancı mahkeme yahut hakem kararına ilamsız icra 
yolunu açmak evleviyetle dürüstlük kuralının ve kamu düzenin ihlali ola-
caktır. 

Tekrar döneceğimizi belirttiğimiz yere bir örnekle geri dönüp olagelen 
salt ve düz İcra İflas Hukuku uygulamalarını konuya tatbik etmeye çalışan 
müelliflerin görüşünü bir de bu örnekte soralım. 

A – B’den olan kumar alacağının temini için onunla açıkça üzerinde 
“Kumar Borcu Sözleşmesi” yazılı bir sözleşme yapmıştır. Malum olundu-
ğu üzere hukuk sistemimizde kumar borcu nakız yani eksik borçtur. Ek-
sik borç en yalın ifadesi ile ifaya zorlamanın mümkün olmadığı borçtur. 
Yasanın anlatımı ile: “Kumar ve Bahisten doğan alacak hakkında dava 
açılamaz, takip de yapılamaz.” Verdiği vade dolup parasının ödenmedi-
ğini gördüğünde, B’den olan yüklü miktardaki kumar alacağının tahsili 
için ilamsız icra yolu ile icra takibine girişmek istemektedir. Düzenlediği 
ilamsız icra takibinin ekine B ile aralarında tanzim ettikleri “Kumar Bor-
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cu Sözleşmesini” koymuş ve icra müdürlüğüne müracaat etmiştir. TBK 
604. Maddesi düzenlemesi karşısında bu alacağını, işte bu müstenidat 
ile yani açık olarak “Kumar Borcu Sözleşmesi” yazan sözleşme ile ilamsız 
icra takibine koyabilecek midir? TBK 604. Maddesi hükmüne göre kumar 
ve bahisten doğan alacak hakkında dava ve takip açılamayacağını bilmek 
ve bunu re’sengözetmek zorunda olan icra müdürü açık olarak takibin 
ekinde “Kumar Borcu Sözleşmesi” olduğunu göz göre göre bunu re’sen 
reddetmeyecek midir ?

Aynı müelliflerin burada, savundukları görüşün insicamını sağlayabil-
mek adına bunun icra müdürlüğü tarafından re’sen gözetilmesinin müm-
kün olamayacağını ancak şikayet ile İcra Hukuk Mahkemesinden istene-
bileceğini duyar gibi olsak da, bu gerçekçi bir hukuki yaklaşım olamaz. 
Zira TBK 604 hilafına müracaat, def’i değil bir itiraz nedeni olarakburada 
ortaya çıkar. Bunun da hakim tarafından re’sen gözetilmesi gerekir. Ha-
kim tarafından re’sen gözetilmek zorunda olan bir hususun icra müdür-
lüğü tarafından re’sen gözetilmeyecek olmasının ileri sürülmesi ise huku-
ken mümkün olamamalıdır.Burada icra müdürünün Yasa ile belirlenmiş 
olan görev ve sorumlulukları üzerinde durulmalıdır. Aynı kanaati kuvvet-
lendirmek için, icra müdürünün önüne gelen kambiyo evrakını incelemek 
mükellefiyetinde bulunduğunu, senedin kambiyo senedi vasıflarını haiz 
olup olmadığını tek tek kontrol etmek mecburiyetinde olduğunu, kambi-
yo senedi vasıflarında eksiklik gördüğünde kambiyo senetlerine mahsus 
takip yoluna imkan vermeyerek takibi reddedeceğini, bunun kendisine 
re’sen yüklenen bir görev olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Örneği biraz daha ağırlaştırmak gerekirse; yasa dışı bir sözleşmeden 
doğan alacağın ilamsız icra takibi yolu ile tahsili mümkün müdür ? Acaba 
ilamsız icra takibinin ekine böyle bir sözleşme konulduğunda icra müdü-
rü bunu esasa kaydedebilecek midir ? İşte örnekler ağırlaştığında ilamsız 
icra takibi müstenidatlarının icra müdürleri tarafından kontrol edileme-
yeceğine dair olan müellif görüşleri de aynı oranda zayıflar. Hukuk, bir 
toplumda kanunlar ve bu kanunları uygulayanlar vasıtası ile adaleti sağ-
lamak ile yükümlüdür. Adaleti sağlamak için kanunları lafzına ve ruhuna 
uygun bir şekilde uygulamaktır. MÖHUK 50 ve 57. Maddelerdeki şartları 
taşımayan bir yabancı mahkeme yahut hakem kararının da icra edilebil-
mesi düşünülememelidir. İcra Müdürleri, önlerine gelen her takip talebini 
kanunlara uygunluk, özellikle de emredici düzenlemelere uygunluk yö-
nünden denetlemekle yükümlüdürler. Aksi durumda bu, haksız yere icra 
inkar tazminatı yolunu dahi açabilecek bir şekle bürünür. 
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Sonuç olarak bu bahiste bir yabancı mahkeme yahut hakem kararının 
Türkiye’de icra ve infaz edilebilmesi için MÖHUK 50 ve 57. Maddelerin-
deki şartları karşılaması vetenfizden sonra bu kararın ancak ilamlı takip 
prosedürü izlenerek icra takibine konu edilmesi gerekmektedir. Yüksek 
Mahkemenin 12. Hukuk Dairesinin yukarıda açıkladığımız kararı uya-
rınca tüm şartların karşılanmış olması halinde dahi ilamsız icra yolu-
na sapılmaması gerekmektedir. Bundan da öte, kamu düzeni, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin hükümranlık ve egemenliği ilkeleri uyarınca ten-
fizedilmemiş, yahut tenfizi kesinleşmemiş yabancı mahkeme ve hakem 
kararlarının hiçbir surette ilamsız icra takibi yolu ile icraya konulması-
na cevaz verilmemelidir. İcra müdürlerinin bu hususu re’sen gözetmeleri 
sağlanmalı ve bu türlü talepleri henüz takip talebi safhasında re’sen de le-
geferenda geri çevirmeleri istenmelidir. Aksi halde, bu yol izlenmek sure-
tiyle Devletin egemenlik ve hükümranlığını dolanmak isteyen kötü niyetli 
girişimlere kanal açılmış olur ki buna müsaade etmek düşünülemez dahi. 

Her nasılsa bir şekilde icra müdürünün görevinden ötürü de legeferen-
da yapması gereken filtrelemeden kaçmış bir takip olduğunda ise kamu 
düzenine aykırılık mülahazası ile (İİK. 16/2) hükmü gereğince süresiz şi-
kayete tabi olmalıdır. Bu husus bir def’i değil bir itiraz nedeni olduğundan 
taraflarca ileri sürülmese dahi İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi tarafından 
da re’sen gözetilmeli ve derhal takibin iptaline karar verilmelidir. İcra 
Hukuk Mahkemesi Hakiminin takibin iptaline karar vermesi için ilamsız 
icra takibine borçlu tarafından itiraz edilmiş olup olmadığının da bir öne-
mi bulunmamalıdır. 

Maalesef uygulamadabirçokhukuki yorumda açıkhataya duçar oluna-
rak aşağıdaki gibi kararlar verdiğine tanık oluyoruz. 

“Gereği Düşünüldü : Somut olayda incelenen takip dosyası ve dava 
dilekçesi gözetildiğinde davacı yanın (takibin iptalini şikayet eden), da-
valının başlattığı genel haciz yolu ile takibe ilişkin maddi hukuka ve 
takip hakkına itiraz sebeplerine dayandığı, genel haciz yolu ile gerçek-
leşen takiplerde borçlunun yasal 7 günlük süresi içerisinde itirazlarını 
icra müdürlüğüne bildirmesi gerektiği, davacı yanın da belirtilen iti-
razlarını süresinde icra müdürlüğüne yaptığı, yapılan itiraz ile alacaklı 
yanın itirazın iptalini talep ettiği ve nizanın itirazın iptalinin görülece-
ği genel mahkemelere taşındığı, itirazın iptaline bakan mahkemede 
davacı borçlu yanın taleplerinin değerlendirileceği, icra mahkemesine 
yapılan şikayetin reddi gerektiği….”
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Somut olayda alacaklı yan tanınıp, tenfiz edilmemiş ve kesinleşmemiş 
bir yabancı hakem heyeti kararını ilamsız icra takibine konu etmiş ve 
ihtilaf andığımız gerekçeler ile İcra Hukuk Mahkemesine taşınmıştır. İcra 
Hukuk Mahkemesi yasal itiraz süresi içerisinde takibe itiraz da edildi-
ğini, bu nedenle ihtilafın itirazın iptaline bakan mahkemede çözülmesi 
gerektiğini gerekçe göstermek suretiyle, İİK 16. Maddesi hükmü uyarınca 
yaptığımız şikayetin esasına girmemiş ve şikayetin reddi cihetine gitmiş-
tir. İcra Hukuku şekil hukukudur, takibe itiraz ise maddi hukuk anla-
mında sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. İcra Hakimi kendisini 
ilgilendiren bir hususta karar vermekten imtina edip kararı Asliye Ticaret 
Mahkemesine atamaz. Oysa İcra Hukuk Mahkemesi, takibe itiraz edilip 
edilmediğine bakmaksızın İİK 16. Maddesi hükmü gereği münferit şikayet 
prosedürünü işletmeli ve işin esasına girmelidir. Borçlu yanın yasal iti-
raz süresi içerisinde aleyhine başlatılan takibe itiraz etmiş olmasının İcra 
Hukuk Mahkemesi Hakimininşikayet incelemesine, bunun için işin esasa 
girmesine ve vereceği karara etkisi olmamalıdır. 

Nitekim işbu karar tarafımızdan temyiz edilmiş ve Yüksek Mahkeme 
aşağıdaki kararı oybirliği ile vermiştir.

“ …… Somut olayda, borçlunun icra mahkemesine başvurusu taki-
be dayanak yapılan yabancı hakem heyeti tarafından verilen kararın 
tanınmadan ve tenfiz edilmeden ve ayrıca kesinleşmeden icraya konu-
lamayacağına ilişkin şikayet niteliğindedir. Bu durumda mahkemece 
İİK’nin 16. Maddesi uyarınca işin esasının incelenerek oluşacak sonu-
ca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddine 
karar verilmesi isabetsizdir. Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile 
mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA oybir-
liği ile karar verildi. (YARGITAY 12. HD. 06.04.2016 T. 2015/33160 – 
2016/10243)

Görüleceği üzere Yüksek Mahkeme İİK 16. Maddesi kapsamında yapı-
lan şikayette, takibe itiraz edilmiş olup olmadığının herhangi bir önemi 
olmaksızın andığımız gerekçeler ile münferit olarak şikayet incelemesinin 
esasına girilmesini doğru ve yerinde olarak oybirliği ile karara bağlamış-
tır. Yargıtay’dan bozularak dönen ihtilafın esası incelendiğinde ve bu ya-
zıda anlatılan ilkeler tatbik edildiğinde MÖHUK 50 ve 57. maddesi şart-
larının oluşmaması nedeniyle takibin iptaline karar vermek gerekecektir. 

Uygulamada yaşanan ve oldukça can yakan bir başka sorun da tanı-
nıp, tenfiz edilmemiş ve kesinleşmemiş yabancı mahkeme yahut hakem 
kararları hakkında mahkemelerinderhal ihtiyati haciz kararı vermeleri-
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dir. Sn. Av. Cüneyt UYAR’ın konu ile alakalı değerli çalışmasından başka 
konu hakkında fazla bir çalışma da bulunmamaktadır. 

Burada hakimin ihtiyati haciz dosyasını incelerken tarafların huku-
ki menfaatlerini dengelemesi icap eder. Esas hakkında karar veriyormuş 
gibi ihtiyati haciz kararı verilemez Burada aleyhine ihtiyati haciz kararı 
istenen taraf, üzerinde bu kararla oluşturulacak hukuki baskı, tenfize gi-
dilmeden alacağın tahsili gibi sonuçlara yol açabilir.

Alacaklıların kesinleşmemiş ve hatta tenfiz edilmemiş yabancı mahke-
me ve hakem kararlarını ihtiyati hacze konu ederek sağlamayı umdukları 
hukuki menfaat ile, bu yazıda anlatılan menfaatlerin yarıştığı bir durum-
dur aslında somut olay. Alacaklı yan gecikmesinde sakınca umduğu bir 
neticeye, şahsi menfaati için ulaşmaya çabalarken, karşı tarafta borçlu 
için telafisi güç ve hatta imkansız sonuçlar devletin egemenlik ve hüküm-
ranlığına rağmen oluşabilir mi ? Bu tekel ihtiyati haciz kurumunda askıya 
alınabilir mi ? Yahut ihtiyati haciz kurumu ile bypass edilebilir mi ?En 
başında belirttiğimiz gibi acaba icra edilmekten anlaşılan ne olmalıdır ? 
İhtiyati haczin infazı MÖHUK 50. Maddesi anlamında bir icra takip işlemi 
midir ?

Evet Yüksek Mahkeme birçok kararında maalesef ihtiyati haczin infa-
zının aslında “bir icra takip işlemi” olmadığını, bunun bir tedbir mahiye-
tinde olduğunu, bu nedenle tenfiz kararı kesinleşmeden icra edilemez ise 
de bu karara dayanarak ihtiyati haciz istenmesinde bir engel bulunmadı-
ğını belirtmektedir. Sn. UYAR’ın da belirttiği gibi Yüksek Mahkemenin bu 
yönlü kararlarında isabet yoktur. İhtiyati haczi tamamlayan merasimde 
yaşanacak sıkıntılar bir yana, etkileri itibarı ile bakıldığında ihtiyati hac-
zin fiilen tatbikinin ülkemizde “bir icra takip işlemi” olarak algılanmama-
sı mümkün değildir. 

Kanun koyucu Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki 
Kanuna anılan şartları getirirken kamu düzeni ve devlet egemenliği te-
kelinden herhalde ödün vermeyi hiçbir zaman düşünmemiştir. İcra edil-
mekten neyin anlaşılması gerektiği ortaya koyulmalı, duraksamaya yer 
verilmemelidir. Bir takım teknik İcra İflas Hukuku tanımları öyle tarif 
ediyor diye hukuk ve adaleti görmezden gelmek mümkün olamamalıdır. 
Burada pratikte ihtiyati haczin infazının ne denli sert, geri dönüşü olma-
yan, telafisi güç ve hatta imkansız neticeler doğurduğundan bahsediyo-
ruz. Yüksek Mahkemenin maalesef bir çok kararında “icra takip işlemi” 
olarak görmediği bir tedbir olarak anlam yüklediği ihtiyati haczin infazı 
aslında borçlunun bütün mal varlığına el koymak suretiyle bir anda mah-
vına neden olan en sert cebri icra işleminin tamda kendisidir. 
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Alacaklı olduğunu iddia eden yanın kesinleşmemiş yabancı mahke-
me yahut hakem kararına istinaden almış olduğu ihtiyati haciz kararı ile 
borçlunun tüm banka hesaplarını bloke ettiğini, bankalardaki tüm hak ve 
alacaklarına haciz koyduğunu, piyasada iş yaptığı tüm iş ortaklarına İİK 
89/1 haciz ihbarnamesi tebliğ etmek suretiyle buralardaki hak ve alacak-
larına da haciz koyduğunu, tüm taşınırlarını haczedip muhafaza altına 
aldığını, tüm araç, gemi ve uçaklarını seyir ve seferden men ettiğini, tüm 
nakdi ve gayri nakdi varlığına ihtiyati haciz marifetiyle el koyduğunuhatta 
konunun medyaya taşındığını düşünelim. İhtiyati haciz kararının alacaklı 
yana tüm bu işlemleri gerçekleştirme yetkisi verdiğinde duraksama yok-
tur. Sizce bir ticari işletme bu vaziyette ne kadar dayanabilir? Yahut bu 
işlemler nasıl olur da teorik olarak “icra takip işlemi” olarak görülmez de 
bir tedbir olarak değerlendirilir. Günümüz ekonomik koşullarında aley-
hine böylesine işlemler uygulanan bir ticari işletmenin üç günden fazla 
dayanabilmesi mümkün değildir. Belki bu süre bile fazladır. Bir yandan 
kaybolan ticari itibarının iadesi ise belki de asla tekrar yerine gelmeyecek 
değerdir. Şimdi nasıl olur da eylemli olarak böylesine etki yaratan, sonuç-
lar doğuran işlemlere tedbir mahiyetinde denebilir. Bir de sonrasında da 
alacaklı olduğunu iddia eden yanın tenfiz talebinin reddedildiğini, yahut 
bozulduğunu varsayalım. Herhalde kabus bile olsa uyanmak istenilmeye-
cek bir durumdur. 

Anlatmaya çalıştığımız husus ihtiyati haciz her ne kadar teorik ola-
rak bir tedbir gibi düşünülse de eylemli olarak kesin olarak tatbik edilen 
hacizden farkı yoktur. Yanlış bir karar, sonuçları itibari ile ağır hukuki 
ve ekonomik sonuçları ortaya çıkarabilir.kanun koyucunun bu surette 
kamu düzenine müdahale edilmesini ve devletin egemenlik ve hükümran-
lığının bypass edilmesine müsamaha gösterilmesi düşünülemez. 

SONUÇ ve GÖRÜŞÜMÜZ 

Bir yabancı mahkeme yahut hakem kararı ancak ve ancak MÖHUK 50 
ve 57. Maddelerde belirtilen şartların hep birlikte var olması ile Türkiye’de 
ve yalnızca ilamların icrası takip yolu izlenmek suretiyle cebri icraya konu 
edilebilmelidir. Bu anlamda yasada belirtilen şartların hep birlikte var ol-
ması halinde dahi eldeki yabancı mahkeme yahut hakem kararının genel 
haciz yolu ile ilamsız takibe konu edilmesine cevaz vermemek gerekmek-
tedir. Aksi düşünce anılan Yüksek Mahkeme kararında da belirtildiği gibi 
HMK 29 ve MK 2 de somutlaşan dürüstlük kuralının ihlali olacaktır. Hal 
böyle iken MÖHUK 50 ve 57. Maddelerinde aranan şartların henüz oluş-
madığı vakıalarda, alacaklı yana genel haciz yolu ile ilamsız takip yolunun 
evleviyetle kapalı tutulması gerekmektedir. Aksi düşüncenin kabulü bir 
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yandan yasanın amir hükmünün ihlali olurken diğer yandan belirttiğimiz 
gibi yasayı dolanmak isteyen kötü niyetli girişimlere fırsat vermek ve bu 
surette Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Egemenlik ve Hükümranlığının 
yara almasına haksız uygulamalara, adaletin tecelli etmemesine yol açar. 
Kamu düzeni mülahazası buna de lege lata ve ferenda müsaade etmez. 
Genel haciz yolu ile takip ve ilamsız icra yolunun kesin olarak kapatıldığı 
bu sahada, icra müdürlerinin önlerine gelen böylesi takipleri yapacakları 
ilk incelemede görevleri gereği reddetmeleri sağlanmalıdır. Herhangi bir 
surette bu filtreden kaçarak esas takibe girişildiğinde ise bu husus İİK 
16. Maddesi uyarınca süresiz şikayete tabi tutulmalıdır. Bir def’i nedeni 
değil bir itiraz nedeni olarak karşımızda bulunan bu hususun taraflarca 
dermeyan edilmemiş dahi olsa İcra Hukuk Mahkemesi tarafından re’sen 
gözetilmesi ve MÖHUK 50 ve 57. Madde şartları oluşmamış ise derhal 
takibin iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Bu meyanda her nasılsa 
filtreden kaçarak genel haciz yolu ile yapılan ilamsız takibe, borçlunun 
İİK 62. Maddesi zımnında yasal süresi içerisinde yaptığı itirazın İİK 16. 
Maddesi anlamında yapacağı süresizşikayete herhangi bir etkisinin bu-
lunmaması gerekmektedir. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi, Yargıtay 12. 
Hukuk Dairesinin de isabetle belirttiği gibi, borçlunun İİK 62. Maddesi 
zımnında yaptığı itirazla bağlı olmaksızın ve beklemeksizin münferit şika-
yet yargılaması yapmak ve işin esasına girmek suretiyle bir karar vermeli-
dir. Tekrar belirtmekte fayda umulur ki vereceği karar MÖHUK 50 ve 57. 
Madde şartları tekemmül etmemiş ise takibin iptali olmalıdır. Zira itiraz 
bir hakkın/borcun varlığı veya yokluğunun tartışıldığı bir durumken, şi-
kayet o hakkın dermeyan edilip edilemeyeceğinin usulen tartışıldığı hu-
kuki bir mecradır. Hakkın/borcun var olup olmadığının tartışılmasından 
evvel usulen dermeyan edilebilir olması gerekmektedir. Burada da usul 
esastan önce gelmektedir. Kesinleşmemiş, yahut tenfiz edilmemiş yabancı 
mahkeme yahut hakem kararlarına ihtiyati haciz yolunun da kapatılması 
gerekmektedir. Alacaklı yan için ihtiyati haczi tamamlayan merasimde ya-
şanacak usuli sorunlar bir yana her ne kadar teorik olarak ihtiyati haciz, 
tedbir mahiyetinde görünüp cebri icra işlemi olarak mütalaa edilmese de 
eylemli olarak bakıldığında aslında devletin cebir yetkisinin sonuna ka-
dar kullanılabildiği en sert sonuçları doğuran borçluyu geri dönülmez bir 
yola sokan en esaslı cebri icra işlemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygu-
lamada yaşanan tüm bu sorunların, milletlerarası özel hukuk müellifleri, 
medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku müelliflerinin bir araya gelerek 
oluşturdukları, yol haritasını belirledikleri, detayların kaçırılmadığı ve 
bilhassa MÖHUK, İİK ve HMK arasında uyumu sağlayacak yasal düzenle-
melerle giderilmesi gerekmektedir. Özellikle kamu düzeni mülahazası en 
ön planda olduğundan tanımların net yapılması, usulün tartışmaya mahal 
vermeyecek bir şekilde belirlenmesi sağlanmalıdır. 
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ÇOCUKLARIN CİNSEL ERGİNLİK YAŞI 
ÜZERİNDEN “TOPLUMSAL GERÇEğE UYGUN 

HUKUK” TARTIŞMASI

Av. Dr. Hikmet KOYUNCUOğLU

İktidar partisi milletvekilleri tarafından bir süre önce Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne verilen önerge sonucunda yaşanan tartışmalar henüz ol-
dukça güncel ve çoğumuz bir yerinden tartışmalara dahil olmuş durum-
dayız. Önergenin içeriğine ilişkin kuvvetli bir toplumsal reaksiyon oluş-
ması karşısında önergenin geri çekildiği kamuoyuna açıklandı. 

Bu durum karşısında, hem bir vatandaş hem de bir hukukçu olarak 
konuyla ilgili bilgilendirici bir yazının yararlı olacağını düşündüm. Konu-
nun tekrar gündeme gelme ihtimali bir kenara, yaşadığımız tartışmalar 
sonucunda konulara ilişkin bilgilenme şansı elde etmek, her durumda 
bizlerin ve toplumun yararına olacaktır. Bilgi eksikliği içeren ifade ve 
sözler, tartışmaların geldiği nokta itibariyle oldukça tehlikeli sonuçlar 
doğurabileceğinden dolayı, kanımca konuyla ilgili söylenecek her sözün 
mutlaka bilgi ve rasyonellik içermek zorunluluğu vardır. Aksi takdirde 
kutuplaşmayı provoke edecek ve hatta artıracak, genel ve bilindik kalıplar 
içerisinde cereyan edecek bir kısır tartışma içerisinde kendimizi bulma-
mız kaçınılmazdır. 

Konunun hukuksal ve sosyal farklı boyutları bulunmakta. Önce hu-
kuksal çerçeveyi biraz da evvelinden incelemeye başlayalım. Bu incele-
menin geçmiş dönemdeki sosyal yapıyı ve bu türlü konulara bakış açısını 
anlamak açısından da ayrıca faydası olacaktır. 

1-Kısaca İslam Hukuku’nda Evlenme ve Osmanlı Uygulaması

İslam aile hukukuna ilişkin hukuksal mevzuatın kaynağı Kur’an ve 
Sünnet olup İslam Hukuku’nda aile ve evlilik sürecine ilişkin oldukça 
ayrıntılı ve zengin bir kaynak bulunmaktadır1. İslamiyet öncesi hemen 
hemen tüm toplumlarda görülen kadının bir eşya gibi değerlendirilmesi 
ve erkeğin hakimiyeti altında hayatını sürdürmesi gibi unsurlarda İslam 
Hukuku ile önemli iyileştirmeler yapıldığı bilinmektedir.2

1 Bkz.HalilCin,İslam ve OsmanlıHukukundaEvlenme, Ankara Üni. Yayınları,Ankara, 
1974.

2 İslam Aile Hukuku’nda Evlenme Engelleri, Şamil Dağcı, s.188. (Çevrimiçi; http://dergil-
er.ankara.edu.tr/dergiler/37/751/9601.pdf)
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Bunun yanında, erkeğin ve özellikle kadının çocuk olarak nitelendi-
rilebileceği yaşlarda yapılan evliliklere izin verildiği ve toplumda kabul 
gördüğü İslam Hukuku kaynaklarından ayrıca belirlidir. Osmanlı dönemi 
uygulaması da buna paralel olmuştur. 1869-1876 yılları arasında düzen-
lenen ve Osmanlı’nın ilk Medeni Kanunu olma iddiasına sahip olan Me-
celle’de ise (Mecelle-i Ahkam-i Adliye) aile hukuku ve dolayısıyla evlenme 
konularına hiç değinilmemiştir.Mecelle, rasyonalizm yerine yine fıkıh bili-
mi esaslarına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.3

2-Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu

Konumuzla ilgili düzenlemeler hem Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK”) 
hem de Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) bulunmaktadır. TMK md. 124 
hükmü “erkek veya kadının onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemeye-
ceğini” düzenlerken, TMK md. 11 hükmü “erginlik (reşit olma) yaşınıon-
sekiz yaşını doldurmak” olarak belirlemektedir. Bunun yanında aynı 
maddenin ikinci fıkrası;“evlenmenin kişiyi ergin kılacağını” düzenlemiş-
tir. TMK md. 124 hükmünün ikinci fıkrası doğrultusunda da, “hakimin, 
olağanüstü durumlar ve pek önemli bir sebebin varlığı halinde onaltı 
yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilece-
ği” düzenlenmiştir.

Bu noktada altı çizilmesi gereken başka bir düzenleme ise TMK md. 
12 hükmüdür. Bu hükme göre “onbeş yaşını dolduran küçük kendi is-
teği ve velisinin rızası ile mahkemece ergin kılınabilmektedir”. Buna 
karşın bu şekilde ergin kılınan küçüğün olağan üstü evlilik yolu ile bile 
olsa on altı yaşını doldurana dek evlenmesi mümkün değildir.

Bu paralelde TCK’nın ilgili hükümlerini de irdelemek yerinde olacak-
tır. TCK md. 103 hükmünde çocukların cinsel istismarı şu şekilde tanım-
lanmıştır;

“On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte 
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan 
çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış”4

3 Türk Medeni Kanunu’nun Dünü ve Bugünü, İlhan Ulusan, s.156. (Çevrimiçi; http://
www.iku.edu.tr/TR/userfiles/huk/01.pdf)

4 Madde gerekçesinde de şu şekilde ifade edilmiştir; “Erişkin kişilere karşı gerçekleştir-
ilen cinsel davranışlar açısından rızanın varlığı, ceza sorumluluğunu ortadan kaldır-
maktadır. Buna karşılık, on beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla bir-
likte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara 
karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar açısından, rızanın varlığı ceza sorumluluğunu 
ortadan kaldırmamaktadır.”



243Çocukların Cinsel Erginlik Yaşı...• Av. Dr. H.KOYUNCUOĞLU

Görüldüğü üzere on beş yaşını tamamlamamış çocuğa karşı gerçekleş-
tirilen her türlü davranış bu madde kapsamında suç olarak değerlendi-
rilmektedir. Anayasa Mahkemesi (“AYM”) 26.5.2016 T., 2015/108 E. ve 
2016/46 K. sayılı kararı ile “on beş yaşını tamamlamamış olma” şartını 
iptal etmiştir. Bu karar doğrultusunda gerçekleştirilen iptal 13.01.2017 
tarihinde itibaren yürürlüğe girecektir. İptal kararına ilişkin gerekçede; 
“hükmün bazı durumlarda somut olayın özellikleriyle bağdaşmayacak 
ve suçla yaptırım arasında bulunması gereken adil dengeyi ortadan 
kaldıracak ölçüde ağır cezaların verilmesi sonucunu ortaya çıkarabile-
cek bir niteliğe sahip olduğu, bu nedenle kuralın ölçüsüz bir yaptırım 
öngördüğünden hukuk devleti ilkesine aykırı” olduğu ifade edilmiştir.

Yakın zamanda tartışma konusu önergeye konu olan TCK md. 104 
hükmünün başlığı ise “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki”dir. Adından da an-
laşılacağı üzere madde hükmünün birinci fıkrası “Cebir, tehdit ve hile 
olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan 
kişinin, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılacağını” düzenlemektedir.5İlginç olan ise mevcut iktidar dö-
neminde (6545 sayılı kanun kapsamında 18.06.2014 tarihinde) “Reşit 
Olmayan Cinsel İlişki”suçunun cezası altı ay – iki yıl aralığından, yürür-
lükte olduğu üzere iki yıl – beş yıl aralığına çıkartılmış olmasıdır. 

Görüleceği üzere ilgili TMK ve TCK maddeleri kendi düzenleme alan-
ları doğrultusunda farklı yaşlara farklı sonuçlar bağlamaktadır. Bundan 
sonra yapacağımız değerlendirmelerde yol gösterici olması bakımından 
özetlemek gerekirse;

• On beş yaşını tamamlamamış (on altı yaşına basmamış) bir çocuğa 
karşı yapılan cinsel istismar sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis ceza-
sını gerektirmektedir.

• Bir kişi olağanüstü ve pek önemli durumların varlığı halinde on altı 
yaşını doldurmak şartıyla hakim kararıyla evlenebilmektedir. 

• Olağan evlenme ancak kişinin on yedi yaşının tamamlaması ile söz 
konusu olabilmektedir. 

• Cinsel erginlik yaşı kural olarak on sekiz yaşını tamamlamış olmakla 
beraber, evliliğin kişiyi ergin kılması neticesinde,cinsel erginlik yaşı 
olağan evlilik halinde on yedi yaşını doldurmayla, olağanüstü evlilik 
durumlarında ise on altı yaşını doldurmak ile kazanılabilecektir.

5 Maddenin gerekçesi olarak “On beş yaşını doldurmuş çocukların cinsel farkındalık 
dönemine girmekle beraber henüz kişiliklerinin yeterince gelişmemiş olması, başka-
larıyla cinsel ilişkiye girmenin sonuçlarını kavrayacak bir sorumluluk duygusuna sahip 
olmamaları” belirtilmiştir. 
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3-Toplumsal Gerçeklik Nedir; Cinsel Birliktelik Aile mi Olmak De-
mektir?

Konunun hukuksal çerçevesi bu şekilde olmasına rağmen toplumun 
kimi kesimlerindeki uygulamanın hukuksal normların dışında geliştiği 
açıktır. Olması gereken hukuk (de lege feranda) tartışmasını bir kenara 
koyarsak, mevcut ve yürülükteki hukuk kuralları (de lege lata) tarafın-
dan yasaklanan eylemlerin toplumun bir kesimi tarafından uygulandığı 
en yetkili ağızlardan ifade edilmektedir. Daha açık bir ifadeyle, dini nikâh-
lar sonucu meydan gelen çocukların doğum süreciyle ilgili olarak hasta-
neye başvurulduğunda, hastane, çocuk doğuracak kişinin yaşı itibariyle 
bu doğumu savcılığa bildirmekte ve erkek hakkında doğal olarak cezai 
kovuşturma süreci başlatılmaktadır. 

Cezai kovuşturmaya sebep olan bu uygulamanın sosyo-kültürel boyu-
tunu irdelediğimizde ise, Türkiye’nin muhafazakar kesimlerinde evlen-
menin, cinsel birlikteliğin ön şartı olarak kabul edildiğini ve bu kavram-
ların birbirini adeta tamamladığını görmekteyiz6. Bu anlayışla yapılan 
evliliklerde de, modern evlilik anlayışında olduğu gibi hayat boyu karşılık-
lı yükümlülükler içerme unsuru bulunsa da evliliğin yukarıda bahsedilen 
amaç yönü ağır basmaktadır. 

Başka bir deyişle, evlilik, kişiler arasında cinsel birlikteliğe ve bunun 
sonucunda meydana gelecek çocuğa hukuksal ve daha da önemlisi top-
lumsal dayanak vermek adına kullanılan bir kurum niteliğine bürünmek-
tedir. Yine bu anlayışın sonucu olarak, evlilik öncesi cinsel birliktelik aile 
ve yakın çevrenin oluşturduğu toplum içerisinde kabul görmemektedir. 
Sonuçta, yarışan haklardan, erkeğin cinsel arzusunu tatmin etme hakkı, 
kadının evlilik kurumunun içeriğini müzakere etme ve hayat arkadaşını 
seçme hakkına karşı galip gelmektedir. 

TMK ise evliliği iki ergin insan arasında ve çeşitli konularda müzakere-

6 Gerçekten bazı klasik fıkıh metinlerinde evlilik “meşruölçüler içinde eşlerin cinsel yön-
den birbirinden faydalanmalarına imkân tanıyan bir akit» olarak tanımlanmaktadır 
(Dağcı, s. 178).

 Yine aynı şekilde İslâm literatüründe, nikâh akdinin “mülkü müt’ayı müfit olan, yani 
kadının kadınlığından erkeğin istifadesini tazammun eden” akit olduğu yönünde bir 
görüş aktarılmaktadır. Benzer şekilde, evliliğin, “bir erkeğin ödeyeceği bedel karşılığın-
da bir kadını kendi hanesine alması ve hukuka uygun olarak onunla cinsel ilişki kurma 
hürriyetine sahip olması” şeklinde tanımlanması yoluna da gidilmiştir. Böylece, evlil-
iğin, cinsel ilişkileri hukukileştirdiği ileri sürülmüştür (Özlem Tüzüner, Türk ve İslam 
Hukuku Bakımından Evlenmenin Hukuki Niteliği Hakkında Bir İnceleme, s.136. çevrim-
içi; http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2013-1/2013-1-5.
pdf).
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nin ve fikir birlikteliğinin olduğu bir kurum olarak görmektedir. Bu tanım 
doğrultusunda, ergin olmayan birinin bu müzakere sürecini yürütmesi-
nin, hayatı boyunca sonuçlarına katlanacağı hayat arkadaşını seçmesinin 
belirli bir yaş sınırını gerektirdiği kabul edilmektedir. Tersine yorumla; 
belirli bir yaşın altındaki bir kişinin, bu süreci sağlıklı ve müstakbel çı-
karlarını koruyacak şekilde yürütmesi hukuk düzeni tarafından karine 
olarak beklenmemektedir. 

4-Tartışma bizde niye farklı?

Esasen, TCK’nın, ergin olmayan kişiyle cinsel birlikteliği suç sayan 
md. 104 hükmü, muhafazakar yaşayan kesimin olduğu kadar, kanımca 
liberal ve modern hayat tarzını benimsemiş kesimin hayat tarzı ile de 
tam örtüşmemektedir. On sekiz yaş altı cinsel birliktelik, evlilik ve çocuk 
sonucu doğurmadan liberal ve modern kesimin hayat tarzında da yaşan-
makta iken, on sekiz yaş altı cinsel birlikteliğin muhafazakar kesimde 
yansımasının evlilik ve çocuk sonucunu da beraberinde getirmesi gün-
demdeki tartışmanın temel sebebi olmaktadır. 

Bu açıdan, batı ülkelerinde bizde yaşanan tartışmanın aynısını bekle-
mek çok da doğru olmayacaktır. Tabi ki cinsel erginlik yaşına ilişkin batı 
toplumlarının kamuoyunda tartışmalar yaşanmakta, konuyla ilgili batı 
ülke mahkemelerinin verdiği çeşitli yargı kararları bulunmaktadır. Buna 
karşın, batı ülkelerinde konunun hem ceza hem aile hukuku kapsamın-
da tartışılma olasılığı bize göre hayli düşüktür. Bunun sebebi ise, ceza 
kanunlarında cinsel istismar suçunu oluşturacak yaş sınırının nispeten 
düşük belirlenmiş olması7 ve cinsel birliktelik sonucunda evlenme ve aile 
kurmaya yönelik toplumsal baskının Türkiye’de olduğu kadar yoğun bu-
lunmamasıdır. 

Diğer bir deyişle, kişinin cinsel birliktelik için evlenme yolu ile kendisi-
ni ergin kılmasına ihtiyaç bulunmamakta, cinsel birlikteliğin tarafları, yaş 
itibariyle ceza kanunlarına konu olmamaları (suç işlememeleri) halinde 
evlilik kurumu ve düzenlemesi bu noktada gündeme gelmemektedir. Bu-
nun yanında, doğum koruma yöntemlerinin toplum tarafından bilinme-
si sayesinde, bu cinsel birlikteliklerden yine çoğunlukla çocuk meydana 

7 Belirtilmelidir ki, Alman Ceza Kanununda reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu tam an-
lamıyla karşılayan bir suç bulunmamaktadır. Almanya, Brezilya, Japonya, Avusturya, 
Çin’de cinsel ilişkiye rıza yaşı 14 iken; Danimarka, İsveç ve Fransa’da 15’tir. İngiltere, 
Kanada, Güney Afrika ve Rusya’da ise rıza yaşı 16’ya çıkmaktadır. Avrupa Konseyi üyesi 
devletlerin çoğunluğuna bakıldığında cinsel ilişkiye rıza yaşının ortalama 15 yaş olduğu 
görülmektedir. (Enver Aksakal, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, İstanbul Barosu 
Dergisi, Mart-Nisan 2014, s.259).
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gelmemekte ve bu husus da, evlilik ile ilgili düzenlemelerin bu tartışma 
dışında yer almasının başka bir sebebini oluşturmaktadır. 

5-Önerge Sahiplerinin Amacının Değerlendirilmesi

Görüleceği üzere, toplumun belirli bir kesimindeki uygulama sosyal ve 
hukuksal bir çok açıdan tartışılabilecekken, verilen ve geri çekilen önerge 
kapsamında, konunun dar bir çerçeveye sokulduğu ve kolaycı bir yakla-
şım gösterildiğini düşünmekteyim. 

Örneğin iktidar partisinin, benim de desteklediğim kamu spotu uygu-
lamaları hepimizin malumudur. Bunların konuları çoğu zaman sigara ve 
alkol gibi zararlı alışkanlıklar olup Türkiye’de ergin olmayanlara alkol 
ve sigara satışı da aynı anlayış doğrultusunda kısıtlanmıştır. Buna kar-
şın, cinsel eğitim dahil olmak üzere erken yaş evliliklerini benzer şekilde 
gündeme getirmek ve cezai kovuşturmayı sebep olan uygulamayı ortadan 
kaldırma amacıyla işin esasına yönelik bir tartışma mecrasının hazırlan-
masına aracılık etmek bugüne kadar düşünülmemiştir. Bu basit ama 
etkili bir yol olacaktır. 

Bunun yanında, bir hukuk devletine yakışmayacak şekilde, üstelik ül-
kenin adalet bakanından “yaşı tutmayan evlilik”, “evlilik için küçüğün 
rızası”, “düğün dernek kurulması” gibi yürürlükteki hukuk normları öl-
çütünde hukuksal bir karşılığı olmayan ifadelerin bu önergenin savunul-
masında kullanılması, güdülen amaca ilişkin kuşku uyandıracak nitelik-
tedir. Yanlış uygulama içinde olan ailelerin doğrudan uyarılmasına çaba 
göstermek gerekmez miydi? Üstelik TMK düzenlemeleri doğrultusunda, 
resmi niteliği olmayan ve hukuksal bir anlam ifade etmeyen düğün der-
neklere siyasilerin katıldığının belirtilmesi, yürürlükteki hukuka bizzat 
siyasilerin kendilerinin saygı göstermediğinin açık göstergesidir.

Amacın sorgulanmasını gerektirecek diğer bir sebep ise yukarıda yer 
verdiğim bir bilginin içerisinde saklıdır. TCK md 104 hükmünde düzenle-
nen “reşit olmayanla cinsel ilişki”suçunda öngörülen hapis cezasının 
arttırılması inisiyatifini tetikleyen ve bu artırımın gerçekleşmesini 
sağlayan parti önerge sahiplerinin de üyesi bulunduğu iktidar parti-
sidir. Buna karşın,bu olumlu girişimden yaklaşık iki yıl sonra (2016 yılı 
ortasından itibaren) hem TCK md. 103 hükmü hem de md. 104 hükmü 
içeriğinde, kamuoyu tepkisini uyandıracak önemli gündemler oluşmuş ve 
değişiklikler yaşanmıştır. Şöyle;

Önce yukarıda bahsi geçen AYM Kararı ile TCK md. 103 hükmü kap-
samında cinsel istismar tanımında çocuk için kullanılan “on beş yaşını 
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doldurmamış” ibaresi iptal edilmiş ve somut olaya göre değerlendirilme-
si yapılması istenerek yeni düzenleme için alt aylık süre öngörülmüştür. 
Yeni düzenlemenin AYM Kararı doğrultusunda gerçekleştirilmesi duru-
munda, on beş yaşını doldurmamış çocuklarla ilgili cinsel istismar ey-
lemlerinde cezaların hukuksal belirlilikten uzak şekilde verilmesi ve bu 
suça yönelik cezaların caydırıcılık özelliğini yitirmesi gibi açık bir tehlike 
hala mevcuttur. Bu karara katılmak mümkün değil iken ve karara iliş-
kin yurtdışında bile yaşanan tartışmalar tazeliğini korur iken bu sefer, 
geri çekilen önerge ile TCK md. 104hükmü (reşit olmayanla cinsel ilişki) 
kapsamında hükümlü bulunanların serbest bırakılmasını hedefleyen bir 
süreç başlatılmak istenmiştir. 

Bir bakış açısıyla AYM Kararı, hedeflenen ve sonu belli olan bir sürecin 
başlangıcı niteliğine bürünmektedir. Önergenin şu an için geri çekilmiş 
olmasına rağmen, açıktır ki, konuya ilişkin politikalarda son iki senede 
açık ve dramatik bir yönelim değişikliği gerçekleştirmiştir.Bu doğrultuda, 
son yaşanan sürecin siyasi çıkar uğruna ve belirli kesimlerin menfaati 
doğrultusunda yürütüldüğü ihtimali belirgin bir şekilde kuvvetlenmekte-
dir.Siyasi çıkarların hukuksal düzenlemelere yeğ tutulduğu bir ülkede ise 
“Hukuk Devleti” ilkesinden söz edilemeyecektir!



MİLLETLERARASI TAHKİMDE TANIKLARIN 
DİNLENMESİ USULÜ

AV. Rahime POSTACIOğLU1

I-Milletlerarası Tahkimde Tanıkların Dinlenmesi (Sorgulanması ) 

A. Genel Olarak

Milletlerarası tahkime ilişkin düzenlemelerde, yazılı tanık beyanları-
nın ibrazına ilişkin kurallara yer verildiği halde, tanıkların dinlenmesi 
usullüne ilişkin kurallara yer verilmemiştir. Ancak hakem mahkemesi 
tanıkların hangi usulde dinlenmesi gerektiği hususunda takdir yetkisini 
haizdir. Bu durumda çapraz sorgulamanın bizim milletlerarası tahkim-
de de geçerli olduğu şüphesizdir. Kanaatimizce yemin alamayan tahkim 
mahkemesinin (yemin ancak milli mahkemeler marifetiyle alıyor ve işi 
uzattığı için bundan kaçınılıyor) sağlıklı bir tanık ifadesi alması için çap-
raz sorgulamayı kabul etmesi şarttır. Çünkü çapraz sorguda tanığın karşı 
taraf avukatı sorguladığın için çok daha sert bir usuldür ve tanığın olayla 
yüzleşmesini sağlayan bir psikolojik baskıdır da aynı zamanda. Kıta Av-
rupası’na bu yabancı olduğu için sorgulama tekniğinde avukatlar zorlan-
maktadırlar. Çapraz sorgulama Anglosakson hukukundan gelmektedir

Türk hukukuna gelince genellikte “tanığın dinlenmesi “ kavramını kul-
lanılmıştır. HMK m 259 ‘da “tanıkların mahkemede dinlenmesi” m.261 
‘de “tanığın dinlenme şekli” ifadeleri kullanılmıştır. Ayrıca HMK md. 241, 
253, 258 ve başka maddelerde de yine tanığına dinlenmesi kavramı tercih 
edilmiştir. Ancak tanığın dinlenmesi kavram Common Law hukukunda 
yer alan tanığın doğrudan ya da çapraz sorgulanması kavramlarını karşı-
lanmaktan da uzaktır. Bu yüzden mecburen tanığın doğrudan ya çapraz 
sorgu kavramları kullanılmaktadır(tanığın dinlenmesi anlamında).2

Çapraz ve doğrudan sorgunun teknik bakımından da çok farklılıkları 
vardır Doğrudan sorguda kısa, açık ya da kapalı sorular ve de amaç yazılı 
beyanın açıklanması yanlış bir yoruma sebebiyet vermemek ve doğrudan 
sorguda yazılı beyanın dışına çıkılamıyor çok ender durumlarda yeni bir 

1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı 
(Türk- Alman Ekonomi Hukuku)

2 AYGÜL, Musa, Milletlerarası Ticari Tahkimde, s.341, dn.48.
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çıkan bulgu olursa tahkim mahkemesinin izniyle Ama çapraz sorguda “le-
ading questions” yani yönlendirici sorular, çok daha sert bir sorgu sistemi 
ve de konular sınırlı değil, şaşırtıcı soru her an gelebilir bu yüzden tanığın 
hazırlanması da gerekir.

B. Leading Questions (Yönlendirici Sorular)

Bu sorular doğrudan sorgulamada kullanılamaz bunlara çapraz sorgu-
da izin verilmektedir. Bu doğrudan sorguda yasak olsa da çapraz sorguda 
yasaklanamaz.

Yönlendirici sorularla ilgili düzenlemeler Amerika’da, Federal Rules of 
Evidence Rule 6.11, Avusturalya’da Evidence Act 1995 madde 37 ve 42 
ile yapılmıştır.

Federal Rules of Evidence of United States 6.11

a) Mahkemenin kontrolü

Mahkeme tanık dinlenmesine makul bir kontrol ve müdahalede bulu-
nabilir:

1. Hakikatin ortaya çıkması maksadıyla,

2. Zamanın boşa harcamasını önlemek amacıyla,

3. Tanıkların kötü muameleye maruz kalmalarını önlemek amacıyla.

b) Çapraz sorgunun çerçevesi

Çapraz sorgu direkt sorgunun temasıyla ilgilidir ve tanığın güvenirliği-
ni sorgular. Mahkeme açıklanması gereken hususlar varsa bunun dışında 
da bir sorgulama ya izin verebilir,

c)Yönlendirici sorular direkt sorguda kullanılamaz, eğer ki tanığın ifa-
desini genişletmek gereği duyulmazsa. Yönlendirici sorulara çapraz sor-
guda cevaz vardır. Bir taraf karşı tarafın tanığını sorgularken yönlendirici 
sorularla müdahaleye cevaz vardır.3

C. Bir Parantez İstinabe ile Dinlenmeyle İlgili

Bu arada tanık dinlenmesini de içeren milletlerarası istinabe ile ilgili 
hükümleri de göz ardı etmemeliyiz çünkü istinabe usulü ile de tanık din-
lenmektedir.

3  CREMADES, Bernardo/CAIRNS, David A., Cross-Examination and International Arbit-
ration in edi. HOBÉR, Kaj/ MAGNUSSON, Annette/ ÖHRSTRÖM, Marie, Between East 
and West: Essays in Honour of Ulf Franke, Juris Publishing, 2010, (ss.91- 105).
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1. Yabancı Hakem Mahkemesinin Türk Mahkemesinden İstinabe 
Talebinde Bulunması

 Türk hukukunda, tahkim yeri yabancı ülkede bulunan hakem mah-
kemelerinin delillerin toplanması amacıyla doğrudan Türk mahkemele-
rini istinabe edip edemeyeceği hususunda açık bir hüküm yoktur. MTK 
md.12/1(b)’ de hakem veya hakem kurulunun, delillerin toplanmasında 
asliye hukuk mahkemesinden yardım isteyebileceği düzenlenmiştir. Aynı 
maddede, asliye hukuk mahkemesinin de Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunun hükümlerini uygulayacağı kabul edilmiştir. 

Bu durumda da tanığın dinlenmesi milli mahkemenin tabi olduğu usu-
le yani HUMK’a göre yapılacaktır aynı tahkim mahkemesinin mahkeme-
lerden yardım talep etmiş olması gibi

2. Tahkim yeri Türkiye’de bulunan Hakem Mahkemesinin Yabancı 
Mahkemeyi İstinabe Etmesi

aa) Yabancı Mahkemenin Doğrudan İstinabe Edilmesi

Kendisinden yardım talep edilen mahkemenin hukukunun, yabancı 
hakem mahkemesinin doğrudan istinabesini kabul etmesi halinde, Tür-
kiye’deki hakem mahkemesi yabancı mahkemeyi doğrudan istinabe ede-
bilir. Burada da Türkiye’deki hakem mahkemesinin tabi olduğu usul ku-
rallarınca tanık dinlenecektir

bb)Yabancı Mahkemenin Dolaylı Olarak İstinabe Edilmesi

Kendisinden istinabe talep edilen mahkemenin hukukunun, yabancı 
hakem mahkemesinin doğrudan istinabe talebine izin vermemesi halinde 
ise, hakem mahkemesi Türk mahkemeleri aracılığı ile istinabe talebinde 
bulunabilecektir. 

Örneğin kendisinden yardım talep edilen devlet, La Haye Delil Söz-
leşmesi’nde taraf ise, Türk mahkemesi bu Sözleşmeye istinaden yardım 
talebinde bulunabilir

Orada yapılan tanığın sorgulanması ise o devletin milletlerarası usul 
hükümlerine tabi olacaktır. Ancak La Haye sözleşmesinde bazı şartlarda 
istinabe talep eden ülkenin hukukuna göre de delilerin elde edilmesine 
imkân tanınmıştır.4

4 AYGÜL, Musa, Milletlerarası Ticari Tahkimde, s. 286 -288
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II. Milletlerarası Tahkimde Tanığın Sorgulanması Yöntemleri

A. Milletlerarası Tahkimde Bütün Tanıkla ilgili Kuralların birlikte 
değerlendirilmesi

Şimdi IBA kurallarını da göz önüne alarak, diğer usul kuralları ile bir-
likte milletlerarası tahkimde tanığın durumunu, yazılı beyan, sözlü beyan 
sorgulamasını sırasıyla inceleyelim.

1. Tanık kavramı

Kim tanık olabilir?

Bir kere tanık kavramı çok genişletilmiştir milletlerarası tahkimde, 
kim beş duyusuyla olaya vakıfsa tanık olabilir5

2. Tanığın Hazırlanması

Tanığın hazırlanmasına tahkimde cevaz vardır. Taraf ya da vekili ta-
nıklar mülakat yapabilir ve vereceği yazılı beyan üzerinde konuşabilirler, 
ama tabii bununda bir sınırı var, verilecek yazılı beyanı bir hukukçu yaza-
maz. Bunun dışında hem IBA kuralları hem de LCIA kuralları: Tarafların 
kendileri ya da onlara bağlı çalışanları tanıklarla ya da tanık olabilecek 
kişilerle mülakat yapmaları uygunsuz değildir6

3. Yazılı Tanık Beyanları ve Direct Examination

Yazılı tanık beyanlarının geçerliliği milletlerarası tahkimde münakaşa-
sız. Ve de eğer kâfi bilgi varsa artık tanığın sorgulanmasına gerek kalma-
yabilir.

Ama uygulanacak usul kurallarında tanık için hiçbir şey söylenmemiş-
se, tahkim mahkemesi illa da tanığın yazılı beyanını almaya zorlamak zo-
runda değildir. Çünkü bu yazılı beyanlarında hazırlanması uzun bir iştir. 
Bir de eğer çok sayıda tanık varsa yazılı beyandan tahkim mahkemesi 
vazgeçebilir.

Taraflar tanıkların sadece sözlü beyanda bulunabileceklerinde muta-
bık kalabilirler. Eğer tahkim mahkemesi yazılı beyan istemişse bu da illa 
tanıkların otomatik olarak sözlü olarak sorgulanması manasına da gel-
mez. Ama yazılı beyan veren tanık bilmelidir ki arkadan sorguya da tabi 

5 OETIKER, Christian, Witnesses Before The International Arbitral Tribunal, ASA Bulle-
tin 2/2007 (Juin)s.1.

6 BLACKABY, Nigel/ PARTASIDES, Constantine/ REDFERN, Alan/ HUNTER, Martin, Re-
dfern And Hunter on International Arbitration, Oxford Publishing, 6.Baskı, s.403.
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olabilir. Bu genel kaidedir ama bunu tersi durumunda dört şıkkı düşün-
meliyiz:

1.Taraflar çapraz soruşturmadan vazgeçebilirler, aslında tanıkların 
yazılı beyanlarını taraflar çapraz sorgulamayla sorgulamak tarafları hak-
larıdır ama bu haktan taraflar feragat edebilirler.

2.Tahkim mahkemesi tanığı dinlemekten imtina edebilir. Eğer tanığın 
beyanlarının olay için önemli bulmazsa tahkim mahkemesi buna karar 
verebilir, İsviçre Federal Mahkemesinin 4 Ocak 2004 4P.196/2003 sayılı 
kararı. Ama bu konuda tahkim mahkemesi dikkatli davranmalıdır, eğer 
taraf tanığın sorgulamasını istemişse, çünkü beyanların önemli olup ol-
madığı esas tanıklıktan sonra belli olacaktır.

3.Tanığın geçerli nedenlerden ötürü sözlü ifade verememesi. Ama söz-
lü ifadeyi verememek yazılı beyanı duruşma tutanaklarından çıkarmaz en 
azından İsviçre hukukunda bu böyledir.

4.Eğer tanık sözlü beyan vermekten kaçınırsa: Burada iki görüş biri o 
zaman yazılı tutanağın kayıtlardan çıkarılması, biri ise daha liberal görüş, 
yazılı beyana daha az ehemmiyet verilmesidir.

4. Yazılı Beyanların Arzı

Bu iki türlü yapılır: ya kısa konu özetiyle o olayla ilgili belgelere uygun 
olanlar karşılıklı verilir, o konuyla ilgili olan tanık beyanlar bir arada ve-
rilir ya da tanık beyanları hepsi bir arada verilir. Ama her durumda sözlü 
tanık ifadesinden önce ikisinin de kendisine göre dezavantajı vardır. Eğer 
delilin dayandığı kısa konu özetinde yazılı tanık beyanları bir arada veri-
lirse, karşı taraf hemen karşı tarafın beyanını anında öğrenecektir. Ama 
bu da yargılamanın uzamasına yol açacaktır.

Eğer bütün tanık ifadeleri hep birlikte verilirse bu sefer de karşı tarafın 
cevap verme şansı kalmayacaktır. O zaman ancak sözlü ifade alındıktan 
sonra yeni şahit gösterme şansı kalmaktadır.7

Türk hukukuna gelince; tanık beyanlarının yazılı olarak verilmesi 
usulü, Türk usul hukukunda yabancı bir müessesedir. Ancak Türk hu-
kukunda da MTK’ya tabi bir tahkim davasında, tanık beyanlarının yazılı 
olarak verilebileceği kanaatindeyim. Nitekim Türk milletlerarası tahkim 
uygulamasında da hakemlerin genellikle, tanıkların beyanlarının yazılı 
olarak verilmesine karar verdikleri ifade edilmiştir”8

7 OETIKER, Christian, Witnesses Before The International Arbitral Tribunal s.254.
8 AYGÜL, Musa, Milletlerarası Tahkimde, s.?
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5. Tanığın seçimi

Olay için önemli tanıkları seçmek zorundadırlar. IBA madde 4 (11) 
ve madde 8(4) çok geniştir. Kıta Avrupası hukuk sisteminde, genellikle, 
tarafların ya da vekillerin tanıklar ile görüşmesi, tanıkların mahkemede 
verecekleri ifadelerini, avukatlar ile birlikte hazırlanması ya da tartışılma-
sı, mesleki etik kurallara aykırı sayılmakta ve yasaklanmaktadır.

Common Law hukuk sisteminde ise, taraflar ve vekillerinin tanıklar ile 
görüşmesi, kendi tanıkları ile tanıklık yapılacak konularda müzakerede 
bulunması kabul edilmektedir. 

Tanıkla avukatın görüşmesinin bütün avantajları nazar itibara alına-
rak, milletlerarası ticari tahkimde hakim anlayışa göre, tarafların ve avu-
katların, tanıklar ile görüşmesi, hatta tanığın duruşmaya hazırlanması, 
davanın hazırlanmasını ve bulunmasının bir parçası olarak kabul edil-
mektedir. Aksine bir kabul gerçekçi değildir. Bu bağlamda milli mahke-
melerde uygulanan kısıtlamalar, milletlerarası ticari tahkimde uygulan-
mamaktadır. Nitekim IBA kurallarında da katı kurallar getirilmemiş ve 
tarafların ve avukatların tanıklar ile görüşmesi kabul edilmiştir

IBA kuralları madde. 4/3’de bir tarafın temsilcilerinin, çalışanlarının 
hukuk danışmanlarının veya diğer temsilcilerinin tanılarlar veya müs-
takbel tanıklarla görüşebilecekleri ve onlarla muhtemel tanık beyanlarını 
hazırlayabilecekleri kabul edilmiştir. Ancak maddede avukatlar ile tanık-
lar arasındaki bağlantının hangi derecede olacağı hususunda bir açıklık 
yoktur. Örneğin maddede, avukatın tanığa rehberlik etmesi veya tanığı ta-
nıklık hususunda çalıştırması yasaklanmamıştır. Tanık da, avukat ya da 
tarafı ile görüştüğünü ya da ifadesini beraber hazırladığını hakeme bildir-
mek zorunda değildir. IBA kuralları detaylı düzenlemeler yerine daha az 
sınırlayıcı bir hüküm getirmiştir. Hâlbuki Alman ZPO da bu kişiler tanık-
lık edemez ama tahkimi düzenleyen ZPO nun onuncu kitabındaki tahkim 
tanığına memnuiyet yasağı yok. Hatta taraf da tanık olarak dinlenebilir. 
Yukarıda bahsettiğimiz gibi bu gibi durumlarda tanığın duruşmaya nasıl 
katılacağı bir problem yaratır; bilhassa tek ortaklı Gmbhlarda. Alman 
hukukunda bu durumda hem taraf hem tanık olan “geschaeftsführerin” 
şirket idarecisi duruşmadan önce tanık olarak ifadesinin alınmasını ön-
görmektedir.

B. Tanıkla Tarafların ve Avukatlarının Görüşmesinin Muhtevası ve 
Sınırları

Yazılı tanık beyanları hukuki görüşler içermemelidir. Çok fazla hukuki 
terimler ile yazılmış bir tanık beyanı inandırıcılığını kaybeder.
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Hakem mahkemesinin, tanık beyanlarını değerlendirirken, tanıkların 
avukatlar tarafından hazırlandığını hatırda tutması gerekir.9

Tanıklara doğruyu söylemeleri gerektiği ve icabında çapraz sorgulama-
ya tabi tutulacakları hatırlatılır.10

1. Direkt Examination

“Tanığın dinlenmesini isteyen tarafça sorgulanması, doğrudan sorgula-
ma direct examination) olarak tanımlanmaktadır. Uygulamada genellikle, 
taraflarca yapılan açılış konuşmasında sonra tanıkların sorgulanmasına 
geçilmektedir.

Yazılı beyanları sunulmamış ise tanıklar, tanıklar yapacakları konular 
hakkında bildiklerini duruşmada anlatırlar. Tanığın hangi konuda tanık 
yapacağının önceden bilinmesi gerekir. Bu sebeple tanık, karşı taraf için 
sürpriz olacak şekilde, önceden bildirilmeyen bir konuda tanıklık yapa-
maz.

Uygulamada yazılı tanık beyanları, genellikler tanığın doğrudan beya-
nı yerine geçmektedir. Milletlerarası kurumsal tahkim kurallarının ekse-
riyeti, yazılı tanık beyanlarını, tanığın doğrudan beyanı olarak kabul et-
mektedirler. Örneğin UNCITRAL md. 27/2 ve ICDR(madde 20/5). Tahkim 
kurallarında bu yönde hükümler bulunmaktadır. IBA Kuralları madde 
8/4 tanık ayda bilirkişinin daha önceden mahkemeye sunulan yazılı beya-
nının, tanığın ya da bilirkişini doğrudan sorgulanması ile elde edilecek be-
yanları yerine sayılacağı hususunda tarafların anlaşabileceği ya da hakem 
mahkemesinin bu yönde bir karar verebileceği kabul edilmiştir.11

2. Tanığın çapraz sorgulanması

Milletlerarası tahkimde çapraz sorgulama ise, iç hukuk sistemlerinde 
yer alan detaylı kayıt ve sınırlamalara, kabullere, tetkiklere ve beklenti-
lere tabi olmadan, bir tanığın karşı tarafça sorgulanması anlamına gel-
mektedir. UNCITRAL Tahkim Kurallarının 28/2 maddesinde, tanıkların 
sorgulama usulünün, hakem mahkemesi tarafından tespit edileceği hük-
me bağlanmıştır. UNCITRAL Tahkim kurallarında böyle bir hükme yer 
verilmesinin sebebi olarak, çapraz sorgulama yönteminin uygulanmadığı 
hakem kararlarının İngiliz mahkemeleri tarafından tenfiz edilmeme kay-
gısı gösterilmiştir.12

9 AYGÜL, Musa, Milletlerarası Ticari Tahkimde, s.239.
10 OETIKER, Christian, Witnesses Before The International Arbitral Tribunal. 
11 AYGÜL. Musa, Milletlerarası Ticari Tahkimde, s.347.
12 AYGÜL, Musa, Milletlerarası Ticari Tahkimde, s.351.
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Tahkim mahkemesi tarafların çapraz sorgusuna prensipte karışmaz 
ama bazen bazı önem verdiği noktaların öne alınmasını isteyebilir ve böy-
lece önem verdiği noktaları vurgulamış olur. Direkt sorguda tanık hangi 
konularda sorgulanacağını bilir. Çaprazda ise bu böyle değildir, hatta ta-
nığın yazılı beyanı dışındaki konularda da sorgulanabilir.

Önemli olan tarafların eşitliği yani iki tarafa da sorgulama için eşit 
zaman tanınacaktır.

Genelde davacı ilk olarak tanıklarını açıklar, tanıklar ya arka arkaya 
da tanık konferansıyla hep birlikte, bir arada dinlenmenin daha etkili ol-
duğunu bir psikolojik baskı yarattığını görüyoruz, bütün tanıklar birlikte 
yüzleşmiş oluyorlar.

3. Tanığın Kullandığı Dil

Hiçbir zaman tanıktan tahkim mahkemesinin kullandığı dili kullan-
ması gerekmez, herkesin hâkim olduğu bir dil kullanılabilir yoksa tercü-
man gerekecektir.

Eğer beyanların yorumu gerekirse bunu taraflar muhakeme dilinde 
yorumlatacaklardır. Ama bir alternatif olarak tahkim mahkemesinin bir 
bitaraf yorumcuya yaptırması mümkündür.

4. Tanığın Duruşmada Yer Alması

Tanığın diğer tanıkların ifadeleri alınırken orda bulunup bulunmama-
sı veya diğer duruşmaları izleyip izlememesi tamamen tahkim mahkeme-
sinin kararına bağlıdır.

Genelde uygulamada tanıklar duruşmalarda bulunmaz, daha sonra 
dinlenir.

Direkt sorgulama sadece tanığın daha evvel beyanlarına dayanır. Ve 
Tanık yazılı beyanı ile konular anlamında bağlıdır. Yoksa çok karışıklık 
olur, ancak yazılı beyanda yanlış varsa düzeltilebilir veya anlaşılamayan 
noktalar açıklanabilir ancak bu şekilde bir değişlik yapılabilir.13

5. Cross Examination ve Recross Examination

Ama çapraz sorgu farklıdır burada yazılı beyanlarda bulunmayan hu-
suslarda da sorular sorulabilir eğer yeni bir durum bu sorgulama sıra-
sında ortaya çıkarsa bu sefer de tanığı göstermiş taraf de re-direct exami-

13 OETIKER, Christian, Witnesses Before The International Arbitral Tribunal, s.268.
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nation yapabilir. Ve eğer gene ihtiyaç olursa karşı tarafa tekrar re-cross 
examination hakkı verilir. İhtiyaç yeni konulara değinmekten bunun ihti-
laflı mevzu için ehemmiyet arz etmesinden meydana çıkar. Bizim usulde 
replik duplik misali burada bu layiha ve cevap layihası gibi bir durumun 
ortaya çıkması tanığın tahkimde ne kadar da önemli olabileceğini göster-
mektedir.

Ama baş prensip taraflara eşit zaman tanımadır.

Prensipte sorgulama tarafların vekilleri tarafından yapılır, direkt sor-
gulamada da esasında yazılı beyanın teyidi ve az sayıda soru sorulur. Esas 
olan karşı taraf vekilinin yaptığı çapraz sorgulamadır. Burada tanık karşı 
taraf tarafından denenmektedir.

Tahkim mahkemesi yazılı beyanın detaylı verilmesini ve bunun direkt 
sorgulamanın yerini alabileceğini işaret eder.

Normalde tahkim mahkemesi tanıkların sorgulanmasına karışmaz 
ama bazı yerlerde açıklık getirilmesini isteyebilir. Ama bazı hassas nokta-
larda tahkim mahkemesi de konu ile ilgili bir iki soru sorabilir ve sorgu-
lamaya daha sonra taraflara bırakabilir.

Tahkim mahkemesi sorabileceği soruları bildirebilir. Ama eğer ki yazı-
lı tanık beyanları varsa, mahkemenin taraflardan evvel bunları belirtmesi 
bir istisnai durumdur. Her durumda tahkim mahkemesi kendisinin de 
tanığa soru sorabileceğini belirtmelidir.14

Continental hukukçuları ise bu çapraz sorgu yabancıdır. Bu Common 
law hukukçularına uygun bir tarzdır ve onlar çok sert sorularla tanığı 
konuşmaya davet edebilirler. Continentalciler bu konuda daha nazik ol-
dukları için zorlanmaktadırlar.15

C. Tanığın hazırlanması

Evet, tahkimde taraf tanığı sorguya hazırlayabilir. Aslında bu hazırlan-
ma yazılı beyanın verilmesi safhasında başlar, ne gibi sorular gelebilir, 
tahkim mahkemesi ne gibi şeylerin açıklanmasını gerektirebilir. Yani ya-
zılı beyan alınırken counsel(tarafın tahkimdeki avukatı) sekreterlik yap-
maz, tanığı yönlendirmekle de mükelleftir.16

14 OETIKER, Christian, Witnesses Before The International Arbitral Tribunal, s.268.
15 HAIGH, David, When To Be Friendly And When To Impeachin Book, Take the witness 

Cross examination in International Arbitration, NEUMAN, Lawrence/ SHEPPARD H., 
Ben, s. 

16 RIFKIND, Robert S., Take The Witness Cross Examinaion In Internationel Arbitration, 
NEUMAN, Lawrence/ SHEPPARD, Ben H., s.
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Tanığın sorgulanmasında göz önünde tutulacak hususlar:

1. Hazırlıklı olmak,

2.Yönlendirici sorular,

3.Sadece cevabını bildiğiniz soruları sorun,

4.Sade ve basit soru sorun,

5.Sadece yazılı beyanı tekrar etmesine izin vermeyin,

6.Tanıkla kavga etmeyin,

7.Closing bitiriş için zaman ayırın. Bitişteki counsel taraf vekilinin ko-
nuşması en son etkiyi veren konuşmadır.

8.Elinizdeki belgeleri sorgulamada değerlendirmeye bakın.17

Bu arada unutmamak gerekir ki “tahkim mahkemesi jüri değildir. 
Tahkim mahkemesi taraf avukatının (counsel) değdiği kritik noktalardan 
kaçınmak durumunda değil ya da tahkim mahkemesi jüriden daha iyi 
hakim de demek değil. Ama tahkim mahkemesinin jüriden daha geniş bir 
şekilde ihtilafı halletme esnekliği vardır.

D. Birtakım Tavsiyeler

a)IBA’yı seçin çünkü IBA’ya göre yazılı tanık vermiş tanık mahkemede 
ifade vermek durumunda, yoksa yazılı beyanı yok sayılabilir.

b)Tanıkların nasıl hazırlanacağına dair mutabakata varın.

c)Eğer tahkim dili İngilizce ise tanığın kendi dilinde ifade vermesi için 
bir tercüman bulundurun.

d)Tanık şahsen gelsin telefon konferansı veya video ile olmasın.

e)Direkt sorgunun tanığın ifadesini doğrulaması ile bitmesi.

f)Olay tanıklarıyla(witness of fact) kanuni gerekçelere girmeyin.

g)Mümkün mertebe duyuma bağlı tanıklığa girmeyin. Buna müsaade 
edilse de

h)eğer yazılı beyanı veren tanığı tahkime getiremiyorsanız daha olayda 
zayıf bir tanıkla o beyandaki iddiaları irdeleyin.

i)Zamana dikkat edin.

17 NEUMANN, Lawrence/SHEPPARD, Ben H., Take The Witness Cross Examination In 
International Arbitration, s.
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j)Şuna da dikkat edin, tahkim mahkemesi sorularını sormadan siz 
çapraz sorgulamanızı yapın.

k)Re-cross için zaman kalmasına önem verin.18

E. Çapraz sorguda ‘’Chess Clock’’

“Taraflar bunda da mutabakata varabilirler ne kadar zaman tanıklar 
için ayrılacak cross examition against clock”chess clock”

Bir kere zaman takvimi tahkim muhakemesinin başlamasıyla başla-
mıştır. Uygulamada tarafların bir procedural timetable yapmalarına rast-
lanmaktadır ve bu akla da uygundur. Buna IBA kaideleri de cevaz verir. 
Toplantının sonunda veya kısa zaman daha sonra tahkim heyeti(proce-
dural Order no.1) diye açıklar ve avukatlar yazılı beyanlarını verecekleri 
zaman belirlenir ve muhakemenin planlamasını buna göre avukatlar ya-
pabilirler.

Çapraz sorgu da zamanla bir yarış vardır; sorguda hem counsel (tahki-
min avukatı) mahkeme bakımından zaman sorunu vardır.

Bu arada ön önemli şey iki taraf aynı zamanın verilmesi, bu yüzden 
tanıkları önemlerine göre ayırmak lazım. Tahkim mahkemesi bakımın-
dan chess clock taraflara eşit zaman ayırmak bakımından avantajlıdır. 
Tahkim mahkemesi o zaman dolunca kesme hakkı vardırama bunun 
kullanılması ise muhakeme açısından nahoş olur, mahkemenin tanıklara 
müdahalesi nahoş kaçar.

Chess clock iki tarafa eşit şans verdiği için iyi bir metottur ama bir 
garanti değildir.19

Witness conferencingde bunun iyi bir sonuç verebileceğini düşünme-
liyiz.

Çapraz sorgu ne zaman başlamalı ve bitmeli. Burada da aşağıdaki hu-
suslara dikkat etmelidir:

-Tek bir tanığa yoğunlaşmayın.

-İstediğiniz cevabı aldıktan sonra başka tanığa geçin.

-Tahkim mahkemesinin düşüncesini anlayabiliyorsanız buna göre dav-
ranın.

-Zaman a dikkat edin ve yorulmuş tanığa bir ara vermesini sağlayın.20

18 Laurence Shore, Take The Witness Cross Examination In International Arbitration, s.?
19 HAMMOND, Steven A., Take The Witness Cross Examination In International Arbitrati-

on, NEUMAN, Lawrence/ SHEPPARD, Ben H.
20 HAMMOND, Steven A., Take The Witness Cross Examination In International Arbitrati-

on, 2010, NEUMAN, Lawrence/ SHEPPARD, Ben H., s.
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F. Tahkimde İspat Külfeti

“Kime ait olduğu hakkında bir kural yoktur tahkimde. Genel uygulama 
taraf iddia ettiği şeyi ispat etmekle yükümlüdür. Bu da UNCITRAL madde 
24’te şekil bulmuştur. Burada gene uygulanan usul hukukuna bakmak 
gerekir. Bu yüzden milletlerarası tahkime öz bir kural bulmak mümkün 
değil burada tahkim monitörü YoGi Berra der ki, taraflar ispat edebildik-
lerini ispat etsin. Zaten Prof. Waelde’ye göre de tahkim kararlarında taraf-
ların ispat külfetine değinilmemektedir. Ve bu konu kapalı kalmaktadır.

Zaten ispat edilen noktalar tahkimi diğer ispatı istenen noktaların var-
lığına götürür ve bu kaynaktan gidilir ve tarafların vekili (counsel) sorgu-
lamayı bu yönde yönlendirebilir ve tahkim mahkemesi de tanıklardan bu 
yönde açıklama isteyebilirler.

Bu durumda yapılacak işler:

i)Tahkim mahkemesine mülakat çerçevesinde ispat külfetinin kime 
düştüğü hatırlatılabilir.

ii)Duruşmadan önce (tanıkların dinlenmesinden önce ) muhakeme ile 
ilgili hangi noktaların dışarda kaldığı üzerine bir düşünmek gerekir

iii)Duruşma sırasında da tahkim mahkemesine ispat külfetine dair 
noktalara dikkat çekilebilir.

Berra’nın dediği gibi taraflar delilleriyle yollarını bulurlar.21

G. Tanık beyanlarının tutulması

Mahkeme raportörü tarafından verbatim dakikalarla tutulur. En iyi 
çözüm budur. İsviçre mahkemelerinde tanık gene dakika hesabı ile ra-
portör tarafından özetlenir. Her zaman tanık beyanlarının teybe alınması 
gereklidir, kaybolma ihtimaline nazaran. 

H. Tanık Beyanlarının Değerlendirilmesi

Taraflar aralarında başkaca bir anlaşmaya girmedilerse tahkim mah-
kemesi tanığın beyanını istediği gibi değerlendirebilir. Tahkim mahkeme-
si tanığın beyanını şu nedenle nazara almayabilir. Eğer;

-zaten konu ispat edilmişse,

-delil olmaya uygun değilse,

-konuyla ilgisi yoksa.

21 HAMMOND, Steven A., Take The Witness Cross Examination In Internatonal Arbitrati-
on, NEUMAN, Lawrence/ SHEPPARD, Ben H., s.
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Ama şu önemlidir ki mahkeme tanığın beyanı ile bağlı değildir ve verdi-
ği hükümde tanığın beyanına aykırı hüküm verebilir. Ancak neden böyle 
karar verdiğine hükümde bir açıklama de getirmesi doğru olur.

Tanık eğer dinlenmemişse neden dinlenmediğinin (önemli değil ya da 
konuyla ilgili değil) bu sebeplerin de belirtilmesi gerekmektedir, aksi tak-
dirde ilgili taraf savunma hakkının ihlali yüzünden kararın iptalini iste-
yebilir.22

I. Duyuma Dayalı Tanıklık (Hearsay Evidence)

Tanık yazılı beyanında bizzat sahip olduğu bilgiler ile bir başkası ara-
cılığı ile sahip olduğu bilgileri ayırmalıdır. Burada tanığın dava konusu 
hakkındaki bilgisi bizzat kendisinin görmesi ya da duymasına değil, bir 
başkasının görüp duymasına (dolayısıyla bilgi) dayanmaktadır. Eğer ta-
nık başkasında duyduğu bilgiler ile tanıklık yapıyorsa, kaynağını da açık-
lamalıdır.

Milletlerarası ticari tahkimde, duyuma dayalı tanıklık da reddedilme-
diyse; IBA Kurallarına göre, bir kimsenin yazılı tanık beyanlarının hakem 
mahkemesince dikkate alınabilmesi, tanığın ispat duruşmasında hazır 
bulunmasına bağlıdır. Aleyhine tanıklık yapılan taraf, duyuma dayalı ta-
nıklığın, bu hükmü dolanmak için yapıldığını, tanıklık konusu bilgiyi doğ-
ruda haiz kimsenin hakem mahkemesinde tanıklık yapmakta kaçındığı 
iddiasında bulunabilir.

Birincisi, eğer karşı taraf duyuma dayalı yazılı tanık beyanına karşı, 
adil bir yargılama sürecini ihlal edici olduğu iddiası ileri sürmüş ise, ha-
kem mahkemesi, duyum adayalı tanık beyanlarını kabul edilmemesine 
karar verebilir.

İkincisi, hakem mahkemesi duyuma dayalı tanık beyanının kabul ede-
bilir, ancak daha sonrasında bu beyanı kabul etmeme veya bir ispat gücü 
atfetmeme yönünde bir karar verebilir. Özellikle hakem mahkemesinin 
ispat duruşmasından sonra bu şekilde bir karar vermesi mümkündür.

IBA kuralları m8 ve m9/2(a) ve (g)’deki sebepler ile hakem mahkemesi, 
duyuma dayalı tanık beyanının kabul etmeyebilir. Bu maddelerde, tanık 
beyanının dava ile ilgisinin veya bağlantısının olmaması hali düzenlen-
miştir.

22 OETIKER, Christian, Witnesses before the International Arbitral Tribunal ASA bulletin 
2/2007 (Juin)
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Üçüncüsü hakem heyetinin duyuma dayalı tanık beyanını kabul etme-
si ve bu beyana belli bir değer atfetmesidir. Eğer duyuma dayalı tanık 
beyanlarının reddinin gerektirir bir sebep yoksa ve bu beyanların dava 
konusu olan ve diğer deliller tarafından desteklenmesi halinde hakem 
mahkemesi, bu beyanların kabulüne ve tanıların duruşmasında dinlen-
mesine karar verebilir. Duyuma dayalı bilgiye sahip tanık dinlendikten 
sonra hakem mahkemesi, bu tanık beyanına belli bir değer atfedebilir. 
Bunu kabil ise tahriri beyyine başlangıcına benzetebiliriz yani şehadetle 
ispat yasağında şehadetin yazılı delille desteklenmesi gibi, yani tek başına 
bir şey ifade etmemekte ise de diğer olaylarla birlikte delil açısından bir 
kıymet verilebilmekte23

H. New York Convention Açısından

Hakemler tarafların adil dinlenme hakkına riayet edilmesine mecbur-
durlar, çünkü bu tenfiz bu sebeple engellenebilir. Mesela New York Con-
vention bu konuda hükümleri vardır. Birçok milli hukuk da bunu içerir 
mesela FAA ve 1996 Arbitration Act ( İngiltere) aynı şeyi yapmaktadırlar.

Ama bir sakınca da eğer bir taraf duyuma dayalı tanıklık (hearsay evi-
dence) a dayanırsa, bunun kaynağı cross examinationa tabi olamayacak-
tır. Kıyas olarak 4(8)IBA kaideleri de yazılı beyan sahibinin duruşmada 
görünmesini ve sorguya tabi olmasını bekler.

Duyuma dayalı tanıklık IBA kuralları ile bağdaşmadığını kabul etme-
liyiz bu durumda bunun için ayrı bir delil anlaşması gerekecek ya da illa 
IBA kurallarına göre tanık sorgulanması gerektiğinde gene mahkemeden 
o ilgili kişiyi bulup tanıklığını sağlamak gerekecektir ama daha evvel de 
belirtildiği üzere mahkemenin müdahalesi tahkimde sevilen bir yöntem 
değildir; prosedürü çok uzatır ve tahkim zamanla yarışan bir usuldür.24

III. Sonuç

Witness Conferencing, yani tanıkların hep bir arada konferans şeklin-
de dinlenmesi, tahkimde hız bakımından arzu edilen yöntemdir. Tahkim 
mahkemesinin bir görevi de çabuk karar vermektir. 

Witness Conferencing İsviçreli Wolfganan Peter tarafından bulunmuş-
tur. Başlangıç noktası ise UNCITRAL’in 19 II ve de İngiliz Arbitration 
Act33 (1)b1996. Bu birçok ihtilafta eğer fazla şahit sayısı varsa, en pratik 
yoldur, ama tarafların bunda anlaşmaları gerekmektedir.(çapraz sorgu 
daha çok zaman almakta)

23 AYGÜL, Musa, Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim Usulüne Uygulanacak Hukuk ve 
Deliller, s.258.

24 STRONG, S.I./ DRIES, James J., “Witness Statements under the IBA Rules of Evidence: 
What To Do About Hearsay”, Arbitration International, edi. PARK, William W., Cilt: 21 
Sayı: 3, (ss.301-322)
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Bir kere tanıklar hep bir arada yüzleşmeleri sonucunda tanığın psiko-
lojik olarak yalan söylemesi daha zordur.

Ayrıca da zaman bakımından üçte bir zamanda tanıklar dinlenebil-
mektedir. Ama tanıkların bir arada dinlenebileceği gene mahkeme tara-
fından taraflara bildirilmeli ve bu bir sürpriz olmamalı. Tanıklar konula-
rına göre kendi aralarında gruplandırılmalı. Ve en önemlisi tanıklar farklı 
dillerde konuşuyorlarsa simultane tercüman bulundurulmalı.

Duruşmada ise gene tanıklara doğruyu söylemeleri gerektiği hatırla-
tılmalı, eğer tahkim muhakemesine yardım yolu ile mahkemede yemin 
vermedilerse. Önce tanıklar daha sonra bilirkişiler dinlenir. Hukukçu-
lar ise ancak daha sonra soru sorabilirler. Ancak tanıkların hep birlikte 
ifade vermesi kendi aralarında bir cross examination sonucu doğurur. 
Ve de zaten tahkim mahkemesi taraflara tanığın ifadesinin doğruluğunu 
sorgulama hakkını sınırlayamaz. Ancak IBA kaidelerine bakarsak bunun 
zamanın tam olarak ne zaman olduğu açıklanmamıştır.

Bilirkişi tanığın sorgulanması aynı kıstaslara tabi fact of witness (olay 
tanığı gibi)25

Sonuçta diyebiliriz ki tahkime gitmenin baş amacı zamandan kazan-
maktır. Bu yüzden taraflar temyizden bile vazgeçiyorlar. Çok kısıtlı iptal 
sebepleri var. Bu yüzden witness conferencingin tahkimin geleceğinde git-
tikçe öneminin artacağına inanıyoruz.

Bugün milli ve milletlerarası hukuka baktığımızda bir tane kıtalararası 
tahkim düzenlemesine ihtiyaç duyduğumuzu görüyoruz, tabii ki bu kıtala-
rarası düzen milli düzenlemelerden bağımsız ama ona dayanıyor olacak. 
Tahkim mahkemelerinin kendi usul kuralları ve kendi yedek (substantive 
law) düzenlemeleri olmalı.

Çapraz sorgunun milletlerarası tahkimde usul olarak kabulünün, dü-
zenlemeler arasında bir bütünleşmenin minicik ilk başlangıcı olduğunu 
düşünüyoruz26

Iv. Türkiye’deki Tahkimin Geleceği

İngiliz Arbitration Act 1996 ve ZPO 10.kitabı incelediğimizde tahkimle 
ilgili kurallarda yabancılık unsurunun kalktığını görüyoruz. MTK’nın da 
aynı şekilde değiştirilip milletlerarası hukuk ile milli hukukun arasında-
ki sınırların kaldırılmasını dilerim. Tahkim yeri Türkiye denince bu bir 

25 REESCHKE KESSLER, HILMAR, Take The Witness Cross Examination In International 
Arbitration, NEUMAN, Lawrence/ SHEPPARD, Ben H., s.

26 ROVINED, Arthur W., Take The Witness Cross Examination In International Arbitrati-
on, NEUMAN, Lawrence/ SHEPPARD, Ben H., s.
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Türk tahkimidir ve ayrıca yabancılık unsuru aranmamalıdır. Tahkimin 
milliyeti de saptanmıştır ki bu tanıma ve tenfiz bakımından çok önemli 
ve de yurt dışında olduğu gibi yerde anlaşıldıktan sonra tahkimin duruş-
maları tanığın dinlenmesi başka yerlerde olur, tahkimin sözün deyimiyle 
kayganlığı, tahkimin milliyetini değiştirmez uygun yerlerde duruşmalar 
yapılabilir.

Tanık açısından da bu saptadığımız kıstaslar iç tahkimde uygulanabilir 
mi, eğer milletlerarası tahkimle milli tahkimin arasındaki sınır kaldırıl-
dığı zaman hem uygulama hem mevzuat daha pratik hale gelecek. Alman-
ya’da tahkim kanunu ZPO yani alman usul hukuku içinde, onun içinde 
yabancıyı da içermesi ilk başta şaşırtıcı geliyor, tahkimi milletlerarası özel 
hukuktan çıkarmışlar, tamamen bağımsız hale getirmişler. Daha doğrusu 
artık tahkim usul hukukunun bir parçasıdır kendi özel bünyesiyle.

Bizde tahkim şöyle gelişti, önce Turgut Kalpsüz hoca tahkimin milliye-
tini kullanılan usul hukuku belirler demişti (ki Çin tahkimi hala burada); 
daha sonra toprak esası ve 2001 tarihli Milletlerarası Tahkim Kanunu en 
önemli bir gelişme idi. Bir ileriki adımın da milli tahkim ile milletlerara-
sı tahkim arasındaki sınırın kaldırılması olacaktır. Almanya’da olduğu 
gibi usul kanunun içindeki tahkimin hem milletlerarası tahkimi hem iç 
tahkimi yansıtması ayırım gözetmeden zamanla bunun geleceğini tahmin 
etmekteyiz, hele ki dış dünya kıtalararası düzenlemeleri düşünmeye baş-
ladıktan sonra.
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YARGITAY KARARLARI





YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

İCRA DAİRESİNİN YETKİSİ • İHTİYATİ HACİZ

ÖZET: İcra Dairesi’nin yetkisinin İİK 50. maddesi 
atfıyla HMK’nın genel yetki kurallarına göre belir-
lenmesi gerekir. Şirkete karşı yapılan takipte şir-
ketin yerleşim yeri icra dairesi yetkilidir. İhtiyati 
hacizde de durum aynıdır.
Y HGK E. 2014/12681, K. 2016/127, T. 29.01.2016

Taraflar arasındaki takibin iptali davasından dolayı yapılan yargılama 
sonunda; Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesince yetki itirazının kabulüne 
dair verilen 24.12.2012 gün ve 2012/803 E. 2012/769 K sayılı kararın 
incelenmesi davalı alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 
12. Hukuk Dairesi'nin 10.09.2013 gün ve 2013/19634 E., 2013/27929 K

sayılı ilamı ile; 

(... Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; 

Alacaklı tarafından Kayseri 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 
ihtiyati haciz kararına istinaden Kayseri 8. İcra Müdürlüğü’nde çeke 
dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi 
başlatılmış; örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu 
yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuru ile yetkiye itirazda bu-
lunmuş, mahkemece; yetki itirazının kabulüne karar verilmiştir.

Somut olayda, özel hüküm olması sebebiyle uygulanması gereken 
İİK'nun 261. maddesi uyarınca alacaklı, mahkemeden aldığı ihtiyati 
haciz kararının infazını on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı 
çevresindeki icra dairesinden istemek zorundadır. Aksi halde ihtiyati 
haciz kararı kendiliğinden kalkar. Ayrıca ihtiyati haciz kararı veren 
mahkemece bu karar kaldırılmadıkça hükmünü icra eder. Bu durumda, 
alınan ihtiyati haciz kararı kaldırılmadığı sürece, İİK'nin 261. maddesi 
hükmü doğrultusunda alacaklının ihtiyati haciz kararını veren Kayseri 
4. Asliye Ticrate Mahkemesi’nin bulunduğu Kayseri 8. İcra Müdürlü-
ğü’nde icra takibi başlatmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır. 
O halde, mahkemece borçlunun yetki itirazının reddine karar verilmesi 
gerekirken anılan yasal düzenleme gözardı edilmek suretiyle yetki iti-
razının kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir...) 
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gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı alacaklı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava, kambiyo senetlerine mahsus takipte icra dairesinin yetisine iti-
raz ve takibin iptali isteğine ilişkindir.

Davacı borçlu verili, alacaklı davalı tarafından müvekkili aleyhine Kay-
seri 8. İcra Müdürlüğü’nün 2012/8. 4 Esas sayılı dosyası ile 15.11.2012 
keşide tarihli, 25000 TL’lik çekten dolayı takip yapıldığını müvekkili şir-
ketin merkezi ve adresi ile keşide yerinin ve muhatabın Boğazlıyanilçesi 
oludğunu, icra takibinde yetkili müdürlüğün Boğazlıyan İcra Müdürlüğü 
olduğunu, Kayseri İcra Müdürlüğünün yetkili olmadığını belirterek Kayse-
ri 8. İcra Müdürlüğü’nün 2012/8. 4 EÖsas sayılı dosyası ile yapılan taki-
bin yetki yönünden iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı alacaklı vekili; tebligat yapılmaksızın dosya üzerinden karar 
verilmiş olması nedeniyle cevap verememiş olup, direnme kararı önce-
sindeki ilk temyiz dilekçesinde ise özetle; Kayseri 8. İcra Müdürlüğü’nün 
2012/8. 5 Esas sayılı dosyası ile davacı aleyhine yapılan takibin dayanağı-
nın Kayseri 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/179 D. İŞ Sayılı ihtiyati 
haciz kararı olduğunu, bu ihtiyati haciz kararı gereği Kayseri İcra Daire-
si’nin yetkili hale geldiğini ileri sürmüştür.

Yerel Mahkemece; 2004 sayılı İİK’nin 50. maddesinin yollamasıyla 
1086 sayılı HUMK’un 12. maddesine göre ihtiyati haciz kararı alınan yer 
mahkemesi icra takibi yönünden de yetkili ise de 1 Ekim 2011 tarihinde 
yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’da 1086 sayılı Kanunun 12. maddesine 
karşılık gelmek üzere herhangi bir düzenleme yapılmadığı, bu durumda 
1 Ekim 2011 tarihinden sonraki takiplerde ihtiyati haciz kararı veren 
yer mahkemesinin bulunduğu yerdeki icra dairesi yetkisinin kaldırıldığı, 
HMK’nın 6. maddesine göre genel yetkili icra dairesinin yetkili olduğu, 
ayrıca kambiyo senetlerine mahsus alacakların, aranacak alacaklardan 
olup, borçlunun ikametgahı mahkemesinin yetkili olduğu, davacının yetki 
itirazının yerinde oldugu gerekçesiyle Kayseri İcra Darilerinin yetkisizliği-
ne ve talep halinde icra dosyasının Boğazlıyan İcra Dairelerine gönderil-
mesine karar verilmiştir.
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Davalı alackalı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda 
gösterilen nedenlerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece, önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davalı 
alacaklı vekili getirmişti.

Hukuk Genel Kurulu gelen uyuşmazlık; İİK’nin 261. maddesi uyarınca, 
ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesinin 
icra takibi yönünden yetkili olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümü için icra dairelerinin yetkisinin düzenleyen mev-
zuatın açıklanması gerekmektedir. Bilindiği üzere icra tekiplerinde yetki 
belirlemesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK)’nun 50. maddesi yol-
laması ile 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) hü-
kümlerine göre yapılmaktadır. Ancak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu (HMK)’nun 447. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; mev-
zuatta, yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı HUMK’un yapılan yollamalar, 
6100 sayılı HMK’nın bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine ya-
pılmış sayılır. İİK’nin 50. maddesi “Para veya teminat borcu için takip hu-
susunda Hukuk Usülü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri 
kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı 
icra dairesi de takibe salahiyetlidir. Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla 
birlikte yapılır. İcra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve 
kati surette karara raptolunur. İki icra mahkemesi arasında yetki nok-
tasından ihtilaf çakarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25’nci 
maddesi hükmü tatbik olunur” düzenlemesini içermektedir. Anılan bu 
yasa hükmünden anlayılacağı üzere; para veya teminaz borcu için yapı-
lan takiplerde HUMK’un yetkiye dair hükümlerinin uygulanması gerek-
mektedir. Bu hükümler, HUMK’un 9. maddesi ila 27. maddeleri arasında 
düzenlenmiş olup (HMK m.518) çok genel bir açıklamayla bunlar; dava-
lının ikamet mahkemesi akdin kurulduğu yer mahkemesi, gyarimenku-
lün bulunduğu yer mahmemesi ve diğer yetki belirlemeleri olup, bunların 
içinde somut olayla ilgili olan 12. maddedeki düzenlemenin ayrıca açık-
lanması gerekmektedir. HUMK’un 12. maddesinde, ihtiyati hacizden son-
ra haciz kararının dayanağı olan alacak davasının, haciz kararını veren 
yerde bulunan icra dairesinde de İİK’nin 50. maddesi yollaması ile icra 
takipleri başlatılabilmekteydi. Ancak; 1086 sayılı HUMK 04.02.2011 ta-
rih ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6100 sayılı HMK’nın 535. 
maddesi uyarınca, ek ve değişiklikleri ile birlikte tümüyle yürürlükten 
kaldırılmıştır. 6100 sayılı HMK’da ise HUMK’un 12. maddesinin karşılığı 
bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu itibarla, HUMK’un 12. maddesi ile 
düzenlenen yetki belirlemesi artık uygulanmayacaktır.
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Doktrinde de aynı görüş dile getirilmiş olup; “01.10.2011 tarihinden 
sonra, evğer ihtiyati haciz kararını veren mahkeme HMK m. 518 hüküm-
lerine göre yetkili değil (yetkisiz bir mahkeme) ise, bu (yetkisiz) mahke-
menin bulunduğu yerdeki icra dairesi, ihtiyati hacizden sonra yapılacak 
icra takipleri için yetkili değildir. Çünkü, eski HUMK 12. madde hükmü, 
yeni HMK’na alınmamıştır” (Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuk El Kitabı, 2. 
Baskı, Ankara 2013, s. 179). Eş söyleyişiyle, İİK’nin 50. maddesi yollama-
sı ile kıyasen uygulanması gereken 1086 sayılı HUMK’un 12. maddesinin 
karşılğı (HMK’nın 447/2. maddesi atfıyla) 6100 Sayılı HMK’da bulunma-
dığından, ihtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra bu kaarı veren 
mahkemedin bulunduğu yer icra dairesi sırf o yer mahkemesinde ihtiyati 
haciz kararı verilmesi nedeniyle yetkili hale gelmeyecektir.

Bu aşamada İİK’nin 261. maddesi üzerinde de durulmalıdır. Anılan 
yasa hükmü; 

“Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihden itibaren on gün 
içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden ka-
rarın infazısı istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyati haciz kararı ken-
diliğinden kalkar. İhtiyati haciz kararları, 79’dan 99’uncuya kadar olan 
maddelerdeki haczin ne suretle yapılacağına dair hükümlere göre icra 
edilir. (Ek fıkra; 17/07/2003 4949 S.K./61. md.) İhtiyati haczin infazı ile 
ilgili şikayetler infazı yapan icra dairesinin bağlı oludğu icra mahkemesi-
ne yapılır” şeklindedir.

Bu açıklamalar ışığında somut olayın incelenmesinde; icra takibi-
ne konu 15.11.2012 keşide tarihli, 25.000 TL bedelli çek için alacak-
lı Ş. T.A.Ş. tarafından talep edilmesi üzerine Kayseri 4. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nin 2012/179 D. İş sayılı dosyası üzerinden 21.11.2012 ta-
rihinde ihtiyati haciz kararı verilmiştkir. Kayseri 8. İcra Müdürlüğü’nün 
2012/8. 5 Esas sayılı dosyasında Kayseri 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 
2012/179 D. İş sayılı dosyasında verilen ihtiyati haciz kararı ibraz edile-
rek 22.11.2012 tarihinde borçlunun malları üzerine kayden haciz konul-
ması talep edilmiş olup, borçlu şirket aleyhine kambiyo senetlerine özgü 
icra takibi başlatılmıştır. Ödeme emri 29.11.2012 tarihinde borçluya Bo-
ğazlıyan/Yozgat adresinde tebliğ edilmiştir. Borçlu şirketin yerleşim yeri 
adresinin Boğazlıyan’da bulunduğu ile takibe konu çekin Boğazlıyan’da 
keşide edildiği ve muhatabın da bu yerde bulunduğu konusunda uyuş-
mazlık bulunmamakla olup, ihtiyati haciz kararı Kayseri Mahkemesi nez-
dinde alınmış ve icra takibi Kayseri icra dairesinde başlatılmıştır.
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Bu durumda; icra dairesinin yetkisinin İİK’nin 50. maddesi atfı ile 
HMK’nın genel yetki kuralları uyarınca belirlenmesi gerekir. HMK’nın 6. 
maddesine göre borçlu şirketin yerleşim yeri icra dairesi yetkilidir. Olayda 
borçlu şirketin yerleşim yeri Boğazlıyan ilçesinde bulunduğundan icra ta-
kibinin başlatıldığı Kayseri 8. İcra Müdürlüğü iş bu takip yönünden yetki-
sizdir. Nitekim Hukuk Genel Kurulu'nun 15.01.2014 gün ve 2013/12476 
E 2014/5 K. sayılı ilamında da aynı ilkelere yer verilmiştir.

O halde, icra takibi yetkisiz icra dairesinde başlatıldığından yetki itira-
zının kabulü doğru olup, aynı hususa işaret eden direnme kararı usul ve 
yasaya uygun bulundouğundan onanması gereklidir. Yukarıda açıklanan 
nedenlerle, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması 
gerekmiştir.

SONUÇ

Davalı/alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararı-
nın yukarıda açıklanan gerekçelerle ONANMASINA, eksik yatırılan 4, 9 
harcın temyiz edenden alınmasına, 29.01.2016 gününde oybirliği ile ka-
rar verildi.

CEBRİ İCRA • TAPUYA GÜVEN

ÖZET: Cebri icradan satın alınmış olsa da yolsuz 
tescili yapanla muvazaalı davranış içine giren, 
alıcıya tapuya güven ilkesi uygulanmaz.
Y HGK E. 2013/2331 K.015/2336 T. 23.10.2015

Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan 
yargılama sonunda; İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk (kapatılan Kartal 
4.Asliye Hukuk) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 24.06.2010 
gün ve 2007/157 E., 2010/276 K. sayılı karar, davacı vekilinin temyizi 
üzerine Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 08.02.2012 gün ve 2011/4804 E., 
2012/831 K. sayılı kararı ile onanmış ise de, davacı vekilinin karar düzelt-
me talebi üzerine aynı Dairenin 19.02.2013 gün ve 2013/39 E. 2013/902 
K. sayılı kararı ile 

(…Davacı vekili, müvekkili kooperatifin davalı ... ve arkadaşları ta-
rafından 1998 yılında kurularak ortaklardan alınan aidatlarla inşaata 
başlanıldığını, ...’nin arsa sahibinden arsanın müvekkiline devri için 
muvafakatname aldığını, ancak kat irtifakını kooperatif yerine kendi 
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adına kurarak bir kısım bağımsız bölümleri kooperatif dışından kişilere 
muvazaalı olarak sattığını, Kartal ilçesi Samandıra köyü 1485 parsel 
D Blok 19 numaralı bağımsız bölümün kooperatif ortağından tahsisli 
olmasına rağmen davalı ...’a devredildiğini, davalı ...’ın kooperatif eski 
başkanı diğer davalı ile anlaşarak çok düşük bedelle ve kötüniyetli ola-
rak daireyi devraldığını, tescil işleminin yolsuz olduğunu ileri sürerek, 
anılan taşınmazın davalı ... adına olan tapu kaydının iptali ile davacı 
kooperatif adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, müvekkilinin dava konusu bağımsız bölümü tapu 
kaydına güvenerek dava dışı ...’den satın aldığını, ...’inde bu bağımsız 
bölümü cebri icra yoluyla satın aldığını, muvazaa olmasının söz konusu 
olmadığını, müvekkilinin iyiniyetli olduğunu savunarak, davanın reddini 
istemiştir.

Davalı ..., kat irtifakına geçilirken dava konusu bağımsız bölümü 
adına tescil ettirdiğini, ancak şahsi borcundan dolayı cebri icra yoluyla 
bağımsız bölümün ...’e satıldığını, diğer davalı ...’ı tanımadığını savu-
narak, davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacı vekili tara-
fından temyiz istemi üzerine Dairemizin 08.02.2012 tarih ve 2011/4804 
E 2012/1831-K sayılı ilamıyla onanmıştır.

Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. 

Dosya içeriğinden, davalı ...’nin davacı kooperatifin başkanı iken 
kooperatife ait dairelerin kat irtifakının kurulması için aldığı yetkiyi 
kötüye kullanarak dava konusu daireyle birlikte birçok daireyi tapuda 
adına tescil ettirdiği, bu nedenle tescilin “yolsuz tescil” niteliğinde oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Bir ayni hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise bunu 
bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz. ( TMK.
md. 1024/1)

Somut olayda davalı ..., dava konusu taşınmazı cebri icrada alan 
dava dışı ...’den tapu kaydına güvenerek aldığını ve iyiniyetli olduğu-
nu savunmuş ise de; dinlenen tanık beyanları, Kartal 5.İcra Müdürlü-
ğü’nün 2001/3165 sayılı icra dosyasının incelenmesinde, davalı ...’un 
dava dışı başka bir kooperatifin başkanı olarak 3. kişiye sattığı ancak 
teslim etmediği daire nedeniyle aleyhine yapılan takibin itirazsız ke-
sinleşmesi sonucu, dava konusu daireye ve bununla birlikte 10 daireye 
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daha haciz konulduğu, 18.02.2002 tarihinde yapılan ihalede dava ko-
nusu dairenin, davalı ...’un yakın arkadaşı olan ve sürekli kooperatife 
gelip giden dava dışı Tamer tarafından 8.4000,00 TL bedelle satın alın-
dıktan sonra 01.05.2003 tarihinde ... tarafından 4.000,00 TL bedelle 
davalı ...’a satıldığı, aynı cebri icrada dava dışı ... birden çok daireyi 
bu şekilde düşük bedelle satın aldığı, Fatih’in aynı zamanda davalı ... 
ve dava dışı Tamer’in yakın arkadaşı olup, taşınmazı satın almadan 
önce kooperatife gelip gittiği, bu nedenle taraflar arasındaki ilişkileri 
bildiği, Şenol adına yapılan yolsuz tescilden de haberdar olduğu, iyini-
yetli olmadığı ve iktisabının korunamayacağı anlaşıldığından davanın 
kabulü gerekirken reddi doğru olmadığından kararın bozulmasına ka-
rar verilmesi gerekirken hükmün onandığı anlaşıldığından, davacı ve-
kilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 08.02.2012 gün 
ve 2011/4804–2012/1831 E.K. sayılı kararının kaldırılmasına ve yerel 
mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir...)

gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Dava tapu iptali ve tescil davasıdır. 

Davacı vekili müvekkili kooperatifin davalı ... ve arkadaşları tarafından 
1998 yılında kurulduğunu, ortaklardan alınan aidatlarla inşaata başlandı-
ğını, ...’nin arsa sahibinden arsanın müvekkiline devri için muvafakatna-
me aldığını, ancak kat irtifakını kooperatif yerine kendi adına kurarak bir 
kısım bağımsız bölümleri kooperatif dışından kişilere muvazaalı olarak 
sattığını, dava konusu 19 numaralı bağımsız bölümün kooperatif ortağına 
tahsisli olmasına rağmen davalı ...’a devredildiğini, davalı ...’ın kooperatif 
eski başkanı olan diğer davalı ile anlaşarak çok düşük bedelle ve kötü 
niyetli olarak daireyi devraldığını, tescil işleminin yolsuz olduğunu ileri 
sürerek, anılan taşınmazın davalı ... adına olan tapu kaydının iptali ile 
davacı kooperatif adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili müvekkilinin dava konusu bağımsız bölümü tapu kay-
dına güvenerek dava dışı ...’den satın aldığını, ...’in de bu bağımsız bölü-
mü cebri icra yoluyla satın aldığını, muvazaanın söz konusu olmadığını, 
müvekkilinin iyi niyetli olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
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Davalı ... kat irtifakına geçilirken dava konusu bağımsız bölümü adına 
tescil ettirdiğini, ancak şahsi borcundan dolayı cebri icra yoluyla bağımsız 
bölümün ...’e satıldığını, diğer davalı ...’ı tanımadığını savunarak, davanın 
reddini istemiştir.

Mahkemece davalı ...’ın, dava konusu taşınmazı cebri icra satışı sonu-
cu kazanan üçüncü kişiden 2003 yılında satın aldığı, kural olarak ihale ile 
satın alan kişinin iyi niyetli olduğu, kötü niyeti iddia eden davacının da-
valılar arasındaki muvazaayı kanıtlayamadığı, muvazaalı kazanılan mal-
ların kısa aralıklarla el değiştirmesi olgusu düşünüldüğünde davalının bu 
sebeple hareket etmediği ve iyi niyetli olduğu gerekçesiyle davanın reddi-
ne dair verilen karar, davacı vekilinin temyiz itirazı üzerine Özel Dairece 
önce onanmış; karar düzeltme aşamasında ise davalı ...’nin kooperatiften 
aldığı yetkiyi kötüye kullanarak taşınmazı adına tescil ettirmesinin yolsuz 
tescil niteliğinde olduğu, dava konusu taşınmazın ...’nin borcu nedeniyle 
üçüncü kişi tarafından girişilen ve itiraza uğramayan takipte haczedildiği, 
bu ve başka taşınmazların ...’nin arkadaşı olan ... isimli kişi tarafından 
cebri icra ihalesinde düşük bedelle satın alınması ve davalı ...’ın da bu iki 
kişiyi tanıdığı ve devirden önce kooperatife gelip gittiği, bu nedenle taraf-
lar arasındaki ilişkileri bildiği, Şenol adına yapılan yolsuz tescilden de 
haberdar olduğu, iyi niyetli olmadığı ve iktisabının korunamayacağı, bu 
itibarla davanın kabulü gerekirken reddinin doğru olmadığı gerekçesiyle 
bozulmuştur.

Mahkemece davacının davalılar arasındaki muvazaayı ispatlayamadı-
ğı, davacının taşınmazı satın aldığı ...’in taşınmazı icra ihalesinden satın 
aldığı ve bu yolla satın alan kişinin iyi niyetli sayıldığı; benzer davaların 
reddine ilişkin kararların onandığı ve karar düzeltme talepleri de redde-
dilerek kesinleştiği gerekçesi ile önceki kararda direnilmiştir. Direnme 
kararını davacı temyize getirmektedir. 

Uyuşmazlık dava dışı üçüncü kişinin cebri icra ihalesinden satın aldığı 
taşınmazı, daha sonra satın alan davalının, ihaleden önceki yolsuz tes-
cili bilip bilmediği ya da bilmesi gerekip gerekmediği; ihale öncesindeki 
yolsuz tescili yaptıran kişi ile muvazaalı davranış içine girerek taşınmazı 
üçüncü kişiden satın almasının kötü niyetli sayılıp sayılmayacağı ve varı-
lacak sonuca göre tapu siciline güven ilkesinin uygulanıp uygulanmayaca-
ğı noktasında toplanmaktadır. 

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında bir kısım üyelerce ilk 
tescilin yolsuz olması halinde dahi cebri icra ihalesi ile satın alan alıcı ba-
kımından artık yolsuz tescile ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı, dava-
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lı ...’ın tapu sicilindeki görünüme güvenerek hak kazandığı (TMK.m.1023) 
ve kötü niyetli olduğu hususunun davacı yanca ispatlanamadığı, Özel Da-
ire bozmasının kabulü halinde tapu siciline güven ilkesinin ihlal edileceği 
ve cebri icra satışları bakımından da muvazaa olgusundan söz edilebilir 
hale geleceği ileri sürülmüş ise de bu görüş çoğunluk tarafından benim-
senmemiştir.

O halde tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tuta-
nak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, 
Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyul-
mak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel 
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden BOZULMASINA, istek ha-
linde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, 23.10.2015 gününde oy-
çokluğu ile karar verildi.
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TAPU İPTALİ VE TESCİL, OLMADIĞI TAKDİRDE TENKİS 
VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI 

• 
MURİS MUVAZAASI

ÖZET: Tarafların delilleri toplanmak suretiyle tah-
kikat yapıldıktan sonra davalıya yapılan temlik ta-
rihi itibariyle miras bırakanın ehliyetli olduğunun 
anlaşılması halinde muris muvazaası hukuksal 
nedenine dayalı isteğin değerlendirilmesi; yok 
eğer, yukarıda belirtilen tarihte murisin ehliyetsiz 
olduğunun anlaşılması halinde, terekenin elbirli-
ği mülkiyetine tabi olduğu ve Türk Medeni Kanu-
nunun 702/4 maddesi hükmünün eldeki istek ba-
kımından uygulama yeri bulunmadığı gözetilerek 
ehliyetsizlik sebebiyle pay oranında açılan da-
vanın reddine karar verilmesi gerekeceği, buna 
bağlı olarak da muris muvazaası ile igili istek ba-
kımından bir inceleme ve soruşturma yapılama-
yacağı kuşkusuzdur.
Y.HGK 2014/1308 E. 2016/1011 K., T. 02.11.2016

Taraflar arasındaki “ tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde tenkis ” 
davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kırşehir 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi tarafından davanın reddine dair verilen 26.09.2012 gün ve 
2011/253 E., 2012/280 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tara-
fından istenilmesi üzerine, Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 22.05.2013 gün 
ve 2013/6880 E., 2013/8297 K. sayılı ilamı ile; 

"…Dava, ehliyetsizlik, vekalet görevinin kötüye kullanılması ve mu-
ris muvazaası hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptal ve tescil ya da 
tenkis isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; davacının 30.7.1998 ta-
rihinde noterde düzenlenen vekaletname ile muris Ayşe Duran’ı vekil 
tayin ettiği, 3.8.1998 ve 5.8.1998 tarihli resmi senetler ile çekişme ko-
nusu taşınmazlardaki davacıya ait payların vekil tarafından davalı 
ve diğer kişilere satış suretiyle temlik edildiği, aynı akitlerle murisin 
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kendisine ait paylarınıda satış göstererek tapuda devrettiği , murisin 
26.2.2011 tarihinde ölümü üzerine mirasçısı olarak taraflar ile birlikte 
dava dışı dört çocuğunun kaldığı anlaşılmaktadır.

Davacı, dava dilekçesinde ve yargılama aşamalarında, miras bı-
rakanın 68 yaşında ve akli melekelerinin yerinde olmadığını, vekalet 
görevinin kötüye kulanıldığını, kaldı ki yapılan temliki işlemlerin mi-
rasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek mi-
ras payları oranında tapu iptali ve tescil ya da tenkis isteği ile eldeki 
davayı açmıştır.

Hemen belirtilmelidir ki, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 11.4.1990 
gün ve 1990/1-152-1990/236 sayılı kararında da vurgulandığı üzere da-
vada dayanılan maddi olaylar bakımından birkaç hukuki nedenin bir 
arada gösterilmesinde ilke olarak usul ve yasaya aykırı bir yön yoktur.

Davada, ehliyetsizlik hukuki sebebinede dayanıldığına göre, hukuki 
ehliyetin kamu düzeni ile ilgili olduğu gözetilerek önemine binaen ön-
celikle inceleme yapılması gerekeceği kuşkusuzdur.

Ne var ki, mahkemece ehliyetsizlik yönünden araştırma ve inceleme 
yapıldığı söylenemez

Bilindiği üzere; davranışlarının, eylem ve işlemlerinin sebep ve so-
nuçlarını anlayabilme, değerlendirebilme ve ayırt edebilme kudreti 
(gücü) bulunmayan bir kimsenin kendi iradesi ile hak kurabilme, borç 
(yükümlülük) altına girebilme ehliyetinden söz edilemez. Nitekim Me-
deni Kanunun “ fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak 
edinebilir ve borç altına girebilir “ biçimindeki 9. maddesi hükmüyle 
hak elde edebilmesi, borç ( yükümlülük ) altına girebilmesi, fiil ehliye-
tine bağlamış. 10. maddesinde de, fiil ehliyetinin başlıca koşulu olarak 
ayırtım gücü ile ergin ( reşit ) olmayı kabul ederek “ ayırt etme gücüne 
sahip ve kısıtlı olmayan bir ergin kişinin fiil ehliyeti vardır. “ hükmü-
nü getirmiştir. “Ayırtım gücü “ eylem ve işlev ehliyeti olarak ta tarif 
edilerek aynı yasanın 13. maddesinde “ yaşının küçüklüğü yüzünden 
veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk yada bunlara benzer se-
beplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun 
olmayan herkes bu kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.” denmek 
suretiyle açıklanmış, ayrıca ayırtım gücünü ortadan kaldıran önemli 
nedenlerden bazılarına değinilmiştir. Önemlerinden dolayı bu ilkeler, 
söz konusu yasa ile öteki yasaların çeşitli hükümlerinde de yer almış-
lardır.
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Hemen belirtmek gerekir ki, Medeni Kanununun 15. maddesinde de 
ifade edildiği üzere, ayırtım gücü bulunmayan kimsenin geçerli bir ira-
desinin bulunmaması nedeniyle, kanunda gösterilen ayrık durumlar 
saklı kalmak üzere, yapacağı işlemlere sonuç bağlanamayacağından 
karşı tarafın iyi niyetli olması o işlemi geçerli kılmaz. (Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Kararı 11.6.1941 tarih 4/21).

Yukarıda sözü edilen ilkelerin ve yasa maddelerinin ışığı altında ola-
ya yaklaşıldığında bir kimsenin ehliyetinin tesbitinin şahıs ve mame-
lek hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar itibariyle ne kadar büyük 
önem taşıdığı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu durumda, tarafların gös-
terecekleri, tüm delillerin toplanılması tanıklardan bu yönde açıklayıcı, 
doyurucu somut bilgiler alınması, varsa ehliyetsiz olduğu iddia edilen 
kişiye ait doktor raporları, hasta müşahede kağıtları, film grafilerinin 
eksiksiz getirtilmesi zorunludur. Bunun yanında, HMK’nun 282. mad-
desinde belirtildiği gibi bilirkişinin “oy ve görüşü” hakim tarafından di-
ğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirecektir. Temyiz kudretinin 
yokluğu, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk gibi salt 
biyolojik nedenlere değil, aynı zamanda bilinç, idrak, irade gibi psiko-
lojik unsurlara da bağlı olduğundan, akıl hastalığı, akıl zayıflığı gibi 
biyolojik ve buna bağlı psikolojik nedenlerin belirlenmesi, çok zaman 
hakimlik mesleğinin dışında özel ve teknik bilgi gerektirmektedir.

Hele ayırt etme gücünün nisbi bir kavram olması kişiye eylem ve 
işleme göre değişmesi bu yönde en yetkili sağlık kurulundan, özellikle 
Adli tıp kurumundan rapor alınmasını da gerekli kılmaktadır. Esasen 
Medeni Kanunun 409/2 maddesi akıl hastalığı veya akıl zayıflığının 
bilirkişi raporu ile belirleneceğini öngörmüştür. 

Yukarıda değinilen ilkeler çerçevesinde tarafların delilleri toplan-
mak suretiyle tahkikat yapıldıktan sonra davalıya yapılan temlik ta-
rihi itibariyle miras bırakanın ehliyetli olduğunun anlaşılması halinde 
muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı isteğin değerlendirilmesi; 
yok eğer, yukarıda belirtilen tarihte murisin ehliyetsiz olduğunun an-
laşılması halinde, terekenin elbirliği mülkiyetine tabi olduğu ve Türk 
Medeni Kanununun 702/4 maddesi hükmünün eldeki istek bakımından 
uygulama yeri bulunmadığı gözetilerek ehliyetsizlik sebebiyle pay ora-
nında açılan davanın reddine karar verilmesi gerekeceği, buna bağlı 
olarakta muris muvazaası ile ilgili istek bakımından bir inceleme ve 
soruşturma yapılamayacağı kuşkusuzdur.

Öte yandan davacı, kendisine ait payın vekalet görevi kötüye kulla-
nılmak suretiyle davalıya temlik edildiğini iddia etmiş ise de mahke-
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mece bu yönde bir araştırma, inceleme ve değerlendirme yapılmaksı-
zın sonuca gidilmiş olması da isabetli değildir. 

Hal böyle olunca; yukarıda değinilen ilkeler çerçevesinde gerekli 
araştırma ve incelemenin yapılması, soruşturmanın eksiksiz tamam-
lanması, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik soruştur-
ma ile yetinilerek yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değil-
dir…"

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve 
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk 
Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak ge-
rekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı 
Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 
eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASI-
NA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, aynı Ka-
nunun 440. maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 15 gün içinde 
karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.11.2016 gününde oybirliği ile 
karar verildi.
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TESPİT DAVASINDA VERİLEN KARARLA İLGİLİ TEMYİZ 
DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ GEREKİR

ÖZET: Davacı vekiline ait temyiz dilekçesinin da-
valı tarafa tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. Tem-
yiz eden davacı vekili tarafından sunulan temyiz 
dilekçesinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nu “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmak-
ta olan HUMK’un 433. maddesi gereğince davalı 
vekiline Tebligat Kanununu ve ilgili mevzuat dik-
kate alınarak tebliğ edilmeli ve yasal süre bek-
lenildikten sonra Hukuk Genel Kurulu Başkanlı-
ğı'na gönderilmelidir.
Y HGK E.2016/2138 K.2016/1028 T. 02.11.2016

Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama 
sonunda; Kayseri 1. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 
27.10.2015 gün ve 2014/809 E., 2015/436 K. sayılı kararın incelenmesi 
davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Daire-
si’nin 21.01.2016 gün ve 2015/23720 E., 2016/510 K. sayılı ilamıyla bo-
zulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda 
direnilmiştir. 

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda 
gereği görüşüldü: 

Mahkemece verilen hüküm, temyiz edilmesi üzerine yukarıda başlıkta 
belirtilen karar ile bozulmuştur. Bozma üzerine mahkemece ilk kararda 
direnilmiş, direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-İş mahkemeleri kararlarına karşı temyiz süresi 30/01/1950 tarih ve 
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 02/03/2005 tarih ve 5308 sayı-
lı Kanunla değişmeden önceki 8. maddesine göre belirlenmekte ise de, 
temyiz usul ve işlemlerinde 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yol-
lamasıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı HUMK’un hükümleri uygulan-
maktadır. 

Her ne kadar uygulamada iş mahkemesinde karşı temyiz yolu ile tem-
yiz hakkı tanınmamakta ise de gerek iş hukuku mevzuatında gerekse 
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de HUMK’un temyize ait hükümlerinde bunu engelleyen bir hüküm bu-
lunmadığı açıktır. Bu nedenle 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla 
uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 
433/1.maddesi gereğince temyiz dilekçesinin hüküm veren mahkeme ara-
cılığı ile karşı tarafa tebliğ edilmesi ve karşı tarafa temyiz dilekçesine kar-
şı cevap verme ve karşı temyiz isteminde bulunmak hakkının tanınması 
gereklidir.

2- Vekil ile takip edilen davalarda vekaletnamenin ibrazını düzenleyen 
6100 sayılı HMK’nın 76’ncı, vekaletnamesiz dava açılması ve işlem ya-
pılması halini düzenleyen HMK’nın 77’nci ve dava şartlarını düzenleyen 
HMK’nın 114/f maddeleri uyarınca usulüne uygun düzenlenmiş vekalet-
namenin dosya içerisinde bulunması zorunludur. 

Somut olaya gelince;

Yukarıda (1) numaralı bentte yer alan açıklamalar doğrultusunda ya-
pılan incelemede;

Davacı vekiline ait temyiz dilekçesinin davalı tarafa tebliğ edilmediği 
anlaşılmaktadır. Temyiz eden davacı vekili tarafından sunulan temyiz di-
lekçesinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu “Geçici madde 
3” atfıyla uygulanmakta olan HUMK’un 433. maddesi gereğince davalı ve-
kiline Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat dikkate alınarak tebliğ edilmeli ve 
yasal süre beklenildikten sonra Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına gön-
derilmelidir. 

Yukarıda (2) numaralı bentte yer alan açıklamalar doğrultusunda ya-
pılan incelemede;

Dosya içerisinde davalı ... vekili Av. ...’in vekaletnamesi ya da usulünce 
düzenlenmiş yetki belgesi dosya arasında bulunamamış, bu eksikliğin gi-
derilmesi için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir. 

Açıklanan nedenlerle eksiklikler giderildikten sonra Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine 
geri çevrilmesi gerekmiştir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın mahkemesine GERİ ÇEvRİL-
MESİNE, 02.11.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.
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KARŞI TEMYİZ HAKKI 
• 

KARŞI TEMYİZ HAKKININ İŞ HUKUKUNDAKİ YERİ

ÖZET: Her ne kadar uygulamada iş mahkemesin-
de karşı temyiz yolu ile temyiz hakkı tanınmamak-
ta ise de gerek iş hukuku mevzuatında gerekse 
de HUMK’un temyize ait hükümlerinde bunu en-
gelleyen bir hüküm bulunmadığı açıktır. Temyiz 
dilekçesinin hüküm veren mahkeme aracılığı ile 
karşı tarafa tebliğ edilmesi ve karşı tarafa temyiz 
dilekçesine karşı cevap verme ve karşı temyiz is-
teminde bulunmak hakkının tanınması gereklidir.
Y HGK E.2016/1532 K. 2016/1022 T. 02.11.2016

Taraflar arasındaki “işçi alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama 
sonunda; Manavgat İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair ve-
rilen 22.07.2014 gün ve 2013/476 E. 2014/502 K. sayılı kararın ince-
lenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 7. Hukuk 
Dairesi’nin 09.06.2015 gün ve 2015/11084 E. 2015/11627 K. sayılı ila-
mıyla bozulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki 
kararda direnilmiştir. 

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda 
gereği görüşüldü: 

Mahkemece verilen hüküm, temyiz edilmesi üzerine yukarıda başlıkta 
belirtilen karar ile bozulmuştur. Bozma üzerine mahkemece ilk kararda 
direnilmiş, direnme kararı davalı ve dahili davalı vekilleri tarafından tem-
yiz edilmiştir.

1- Maktu harca tabi dava hakkında verilen her türlü karar ile nispi 
harca tabi davanın reddine dair kararı temyiz eden taraftan temyiz tari-
hindeki 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca yayınlanan Harçlar Tarifesi-
ne göre belirlenmiş maktu temyiz ilam harcı ve temyiz başvuru harcının 
alınması gereklidir. 

Nispi harca tabi davanın kabulüne/kısmen kabulüne ilişkin kararın 
davalı tarafından temyizi halinde ise, mahkemece hüküm altına alınan 
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miktar üzerinden hesaplanacak nispi karar harcının dörtte biri oranın-
daki temyiz ilam harcı ve temyiz başvuru harcı alınmalıdır. Nispi harca 
tabi davanın kabulüne/kısmen kabulüne ilişkin kararın davacı tarafından 
temyizi halinde ise, maktu temyiz ilam harcı ve temyiz başvuru harcı alın-
malıdır

2- İş mahkemeleri kararlarına karşı temyiz süresi 30/1/1950 tarih ve 
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 2/3/2005 tarih ve 5308 sayılı Ka-
nunla değişmeden önceki 8. maddesine göre belirlenmekte ise de, temyiz 
usul ve işlemlerinde 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla 
uygulanmakta olan 1086 sayılı HUMK’un hükümleri uygulanmaktadır. 

Her ne kadar uygulamada iş mahkemesinde karşı temyiz yolu ile tem-
yiz hakkı tanınmamakta ise de gerek iş hukuku mevzuatında gerekse 
de HUMK’un temyize ait hükümlerinde bunu engelleyen bir hüküm bu-
lunmadığı açıktır. Bu nedenle 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla 
uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 
433/1. maddesi gereğince temyiz dilekçesinin hüküm veren mahkeme 
aracılığı ile karşı tarafa tebliğ edilmesi ve karşı tarafa temyiz dilekçesine 
karşı cevap verme ve karşı temyiz isteminde bulunmak hakkının tanın-
ması gereklidir.

Somut olaya gelince;

Yukarıda (1) numaralı bentte yer alan açıklamalar doğrultusunda ya-
pılan incelemede;

Mahkemece istemin kısmen kabulüne dair kararı temyiz eden davalı 
vekilinin süresi içerisinde temyiz dilekçesini ibraz ettiği ve aynı tarih içe-
risinde hakim tarafından havalesi yapılarak temyiz defterine kayıt edildiği 
ve 27,70 TL maktu harç ile 136,00 TL temyiz başvuru harcı yatırıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Temyiz isteyen davalı tarafın kendisinin ya da işleminin harçtan istis-
na ve muafiyetinin bulunmadığı belirgin olduğuna göre; temyiz isteminin 
incelenmesi için direnme kararında hüküm altına alınan miktar dikkate 
alınarak hesaplanacak nispi karar harcının ¼ oranında nispi temyiz ilam 
harcının tahsili gerekir.

25.01.1985 günlü 1984/5 Esas ve 1985/1 sayılı Y.İ.B. Kararı uyarınca 
temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği 
halde süresinde ödenmediği belgelendirilmemiş olduğundan nisbi harca 
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tabi olmasına rağmen maktu harç alınarak temyiz defterine kayıt edilen 
temyiz dilekçesi hakkında 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sa-
yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla 
uygulanmakta olan 1086 sayılı HUMK'un 434. maddesi uyarınca işlem 
yapılmak ve nisbi harç alınmak üzere dosyanın mahkemesine geri çevril-
mesi gerekmiştir.

Yukarıda (2) numaralı bentte yer alan açıklamalar doğrultusunda ya-
pılan incelemede;

Davalı vekiline ait temyiz dilekçesinin davacı tarafa tebliğ edilmediği 
anlaşılmaktadır. Temyiz eden davalı vekili tarafından sunulan temyiz di-
lekçesinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu “Geçici madde 
3” atfıyla uygulanmakta olan HUMK’un 433. maddesi gereğince davacı 
vekiline Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat dikkate alınarak tebliğ edilme-
li ve yasal süre beklenildikten sonra Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına 
gönderilmelidir. 

Açıklanan nedenlerle eksiklikler giderildikten sonra Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine 
geri çevrilmesi gerekmiştir. 

S0NUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın mahkemesine GERİ ÇEvRİL-
MESİNE, 02.11.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.
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MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI

ÖZET: Davalı işveren davacının haksız eylemleri 
sonucu uğradığını ileri sürdüğü zarar miktarını 
kanıtlamak durumundadır. Davacı işçinin senet 
sesbebiyle ödemek zorunda kaldığı tutar, işvere-
ne verdiği zarardan fazlaysa menfi tespit ve iade 
isteğine dair bu davanın tespit edilecek miktar 
üzerinden kabulüne aksi halde reddine dair hü-
küm kurulmalıdır.
YHGK E.2014/1138 K.2016/995 T. 26.10.2016

Taraflar arasındaki “menfi tespit ve istirdat” davasından dolayı yapılan 
yargılama sonunda; Ankara 18. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair 
verilen 23.11.2010 gün ve 2009/822 E., 2010/718 K. sayılı kararın ince-
lenmesi davalı vekilince istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 
08.10.2013 gün ve 2013/8475 Esas-2013/25390 Karar sayılı ilamı ile; 

(...Davacı işçi, 30.07.2008 vade tarihli, tanzim tarihi bulunmayan 
75.000.00 TL.bedelli senet (bono) ile 30.08.2008 vade ve 11.07.2008 
tanzim tarihli 75.000.00 TL bedelli bonolorın davacıdan ceza ve hapis 
yatırma tehdidiyle, manevi baskı ve ikrah altında alınmış senetler ol-
duğunu ileri sürerek, bu senetlerin karşılığında borçlu bulunmadığının 
tesbitine ve geçersiz senetler için ödenen bedellerin ödeme tarihinden 
itibaren iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı işveren, dava konusu senetlerin senet borçluları tarafından 
şirkette çalıştıkları dönemde çeşitli hileler yaparak kendi lehlerine 
menfaat sağlamaları ve davalı şirket yetkililerinin bunu fark etmesi 
sonucu şirket aleyhine doğmuş ve ilerde doğacak olan tüm maddi ve 
manevi zararın tazmini amacıyla davalı ve diğer çalışanların kendi 
rızaları ile verdikleri senetler olduğunu, senet bedellerinin iş aktinden 
veya İş Kanunundan doğan bu alacaktan kaynaklanmadığını, dava-
nın kambiyo senedine ve limited şirketle ilgili olması nedeniyle Ticaret 
Mahkemesinin görevi dahilinde olduğunu, davalı tarafın itirazi kayıtsız 
ödediği senet bedellerinin zamanaşımına uğradığını ileri sürerek dava-
nın usûle aykırı olarak açıldığını, diğer yandan da satış elemanı olarak 
şirkette çalışan davacı ve diğer senet borçlusunun çeşitli zamanlarda 
yaptıkları usûlsüz ve hileli satışlarla elde edilen paraları kendi adla-
rına tahsil ettiklerini, davacı ve diğer satış elemanının hileli işleriyle 
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ilgili olarak hukuki yollara başvurmanın tehdit olmadığını, 900,00 TL 
maaşla işçi olarak çalışan davacının senet bedellerinin ihtirazi kayıtsız 
olarak sürelerinde ödeyebildiğini, bu durumda müzayaka iddiasının 
da dayanaksız kaldığını ileri sürerek davanın esastan reddini savun-
muştur.

Mahkemece, senetlerin bir ceza kovuşturması sırasında hapis ceza-
sı tehdidi altında ve ceza davasından vazgeçme karşılığında alındığı, 
ceza davasına konu edilen zararlandırıcı eylemin ne olduğu, verilen 
zararın ne şekilde ve ne miktar olduğu yolunda kayıt, belge, bilirkişi ra-
poru v.b. bir kanıt bulunmadığı, bu durumda senetlerin kambiyo senedi 
olarak geçerli olmadığı, tehdit ve müzayaka altında alındığı ve senette-
ki borç ilişkisinin de kanıtlanamadığı gerekçesiyle davacının davasının 
kabulüne karar verilmiştir. 

Kararı yasal süresi içinde davalı vekili temyiz etmiştir. 

Davaya konu senetlerin, davacının da aralarında olduğu bazı işçile-
rin satış bedellerinin bir kısmını şirket kayıtlarına yansıtmayarak men-
faat temin ettikleri iddiasına dayalı olarak düzenlendiği tartışmasızdır. 
Davacı işçi ve bazı diğer işçiler müdafi aracılığıyla poliste ve savcılıkta 
verdikleri ifadelerinde olayı ikrar etmişler ve zarar karşılığı olarak da-
vaya konu her iki senedin imzalandığını kabul etmişlerdir. Ceza yar-
gılaması sırasında müşteki beyanında 30.07.2008 ve 30.08.2008 vade 
tarihli iki adet senedin, zarar karşılığı olarak belirlenerek ödendiğini, 
zararın karşılandığını belirterek şikayetten vazgeçtiğini bildirmiştir. 
Bunun üzerine ceza yargılaması sonunda davacı işçinin de araların-
da olduğu sanıkların ikrarları ve yargılama sırasında zararı ödemeleri 
sebebiyle etkin pişmanlık hükümleri de uygulanarak indirim yapılmak 
suretiyle mahkumiyetlerine dair karar verilmiştir. Hükmün açıklanma-
sının geri bırakılmasına dair karar verilmiş ve karar temyiz edilmeksi-
zin kesinleşmiştir. 

Ceza davası içeriğine ve davacının müdafi aracılığıyla alınan açık 
anlatımına göre işyerinde satış elemanı olarak görev yapmış olan da-
vacının bazı ürünlerin satış bedellerinin bir kısmını kasaya koymaya-
rak kendisine aldığı sabittir. Davacı işçinin sözü edilen haksız eylemi 
sebebiyle işverenin bir zararının olduğu da kuşkusuzdur. 

Ceza dosyası ve davalı vekilinin cevap dilekçesi içeriğine göre da-
vacı işçinin de aralarında olduğu diğer bazı çalışanların borçlu ve ke-
fil olarak adlarının yer aldığı 30.07.2008 ve 30.08.2008 vade tarihli 
75.000,00 TL bedelli iki adet senet (bono) düzenlenmiştir. Senetlerin 
salt davacı işçinin zararı için değil, diğer işçilerin de işverene verdikleri 
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zarar kapsamında müşterek borçluluk esasına göre düzenlendiği anla-
şılmaktadır. 

Bu noktada temel sorun, ceza yargılamasında şikayetten vazgeçme 
baskısıyla düzenlendiği anlaşılan senetlerden dolayı davacı işçinin ne 
kadar borçlu olduğu noktasında toplanmaktadır. Zira senetlerin dü-
zenlendiği aşamada işverence gerçek zarar miktarı belirlenmemiştir. 
Davalı şirket temsilcisi yargılama sırasında, “600.000,00 TL de desek 
imzalayacaklardı” şeklinden anlatımda bulunmuştur. Bu durumda se-
netlerin her bir işçinin işverene verdiği zarar noktasında ayrıştırılmak-
sızın düzenlendiği sabittir. 

Davalı işveren davacının haksız eylemleri sonucu uğradığını ileri 
sürdüğü zarar miktarını kanıtlamak durumundadır. Bu yönde dosya-
ya işveren kayıtları sunulmuş olup, mahkemece sözü edilen kayıtlar 
değerlendirilmeksizin karar verilmesi hatalıdır. Konunun uzmanı olan 
mali müşavir bilirkişi marifetiyle davacının yapmış olduğu satış bedel-
lerinin ne kadarının işveren kayıtlarına geçirilmediği belirlenmeli ve 
sonucuna göre davacının sorumlu olduğu tutar belirlenerek bu miktar 
yönünden bir karar verilmelidir. Öte yandan davaya konu senet bedeli 
davacı dışındaki diğer işçilerin verdiği zarar iddialarını da kapsadığın-
dan davacının senet sebebiyle sorumlu olduğu miktar belirlenmeli ve 
davacının senetten dolayı işverene yaptığı ödemenin fazla olması duru-
munda iadeye dair karar verilmelidir. İşverene aynı anda üç işçinin za-
rar verdiğinin iddiaya konu olması ve davacının hazırlık soruşturması 
sırasında 25.000,00 TL bedelli dört ayrı senet imzaladığını açıklama-
sına karşın, ceza yargılaması sırasında şikayetçi vekili tarafından tüm 
sanıklar için 75.000,00 TL bedelli iki ayrı senet imzalandığının açıklan-
ması sebebiyle davacının diğer sanıklarla birlikte müştereken borçlu 
olduğu davaya konu senet sebebiyle ödemek zorunda kaldığı tutar tes-
pit olunmalıdır. Davacı işçinin senet sebebiyle ödemek zorunda kaldığı 
tutar, işverene verdiği zarardan fazlaysa menfi tespit ve iade isteğine 
dair bu davanın tespit edilecek miktar üzerinden kabulüne aksi halde 
reddine dair hüküm kurulmalıdır…)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü: 
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Dava, menfi tespit ve istirdat istemine ilişkindir.

Mahkemece; davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilinin tem-
yizi üzerine Özel Dairece, yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmuştur. 
Mahkeme, önceki gerekçeler ile direnmiştir. Direnme kararı davalı vekili 
tarafından temyiz edilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacının yapmış oldu-
ğu satış bedellerinin ne kadarının işveren kayıtlarına geçirilmediğinin tes-
piti ve davacının dava konusu senetler sebebiyle sorumlu olduğu miktarın 
belirlenmesi için araştırma yapılmasının gerekip gerekmediği noktasında 
toplanmaktadır.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve 
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre Hukuk 
Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak ge-
rekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında, davaya konu olaya 
Türk Borçlar Kanununun 30. vd. maddelerinde belirtilen irade fesadı hal-
lerinin uygulanmasının gerektiği dikkate alındığında, yerel mahkeme di-
renme kararının onanması gerektiği ileri sürülmüş ise de, bu görüş Kurul 
çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.  

SONUÇ

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel 
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 5521 sayılı İş 
Mahkemeleri Kanunu’nun 8/son maddesi gereğince karar düzeltme yolu 
kapalı olmak üzere 26.10.2016 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
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KURUM İŞLEMİNİN İPTALİNDE YETKİLİ MAHKEME

ÖZET: İş veya toplu iş sözleşmesinin tarafları, da-
valının yerleşim yeri ve işin yapıldığı yer dışındaki 
bir mahkemenin yetkili olduğuna dair düzenleme 
yapmaları, 5521 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 
emredici nitelikteki son cümlesi gereğince ge-
çersizdir.
Y HGK E.2014/1152 K 2016/993 T. 26.10.2016

Taraflar arasındaki “kurum işleminin iptali” davasından dolayı yapılan 
yargılama sonunda; Uşak İş Mahkemesince davanın kabulüne dair veri-
len 28.09.2012 gün ve 2010/467 E., 2012/1071 K. sayılı kararın incelen-
mesi davalı vekilince istenilmesi üzerine, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 
09.12.2013 gün ve 2012/30552 Esas-2013/28461 Karar sayılı ilamı ile; 

(...Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, işsizlik ödeneğinin iade edilmesine ilişkin kurum işleminin 
hatalı olduğunu ileri sürerek, kurum işleminin iptalini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davada Ankara Mahkemelerinin yetkili olduğunu ve önce-
likle yetki itirazında bulunduklarını, davacının işsizlik ödeneği aldığı 
08.04.2009-31.12.2009 tarihleri arasındaki döneminde işe başladığını, 
06.06.2009 tarihinde kurum kayıtlarında işe giriş bildirgesinin olduğu-
nu, bu tarihten itibaren yapılan ödemenin iadesinin gerektiğini savu-
narak, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, 
davanın kabulü ile kurum işleminin iptaline karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Dosya içeriğine göre, yetkili mahkemenin hangi iş mahkemesi oldu-
ğu uyuşmazlık konusudur.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, iş 
mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk 
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Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde ba-
kılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de 
bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir.

İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tari-
hinde davalının ikametgâhının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yer-
deki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk 
mahkemesinde açılmalıdır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca, gerçek 
kişi yönünden yerleşim yeri, sürekli kalma niyetiyle oturulan yerdir. 
Gerçek kişi işverenin başka bir yerde yerleşmek niyetiyle oturduğu ka-
nıtlanmadığı takdirde, kural olarak nüfusta kayıtlı olduğu yerin ika-
metgâh olarak kabulü gerekir. Aynı Kanun’un 49. maddesi gereğince, 
tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulun-
madıkça, işlerinin yönetildiği yerdir.

İş veya toplu iş sözleşmesinin tarafları, davalının yerleşim yeri ve 
işin yapıldığı yer dışındaki bir mahkemenin yetkili olduğuna dair dü-
zenleme yapmaları, 5521 sayılı Kanun’un 5. maddesinin emredici nite-
likteki son cümlesi gereğince geçersizdir.

Somut olayda, dava Uşak İş Mahkemesinde açılmış olup, davacı-
ya gelir bağlayan ve işsizlik ödeneğinin iadesine ilişkin işlemi yapan 
Türkiye İş Kurumu Pendik Şubesidir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdür-
lüğünün merkezi Ankara’dadır ve davacı son olarak ikametgah adresi 
İstanbul olan bir şirkette çalışmıştır. Davacının dava açtığı Uşak ili ise 
ne işin yapıldığı yer ne de davalının ikametgahıdır. Bu durumda, mah-
kemece davacının tercihine göre yetkili mahkeme belirlenmeli ve yet-
kisizlik kararı verilmelidir. Bu yön gözetilmeden işin esasına girilmesi 
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir…)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü: 

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve 
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre Hukuk 
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Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak ge-
rekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

Yapılan görüşmeler sırasında bir kısım üyeler tarafından, 5521 sayılı 
İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesine göre, İş Mahkemelerinde açı-
lacak her davaya, açıldığı tarihte dava olunanın, Türk Medeni Kanunu 
gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçi-
nin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabileceği, davacının 
çalıştığı iddia edilen işyerinin Uşak ilinde bulunduğu, usül ekonomisi ba-
kımından davaya Uşak Mahkemelerinin bakmasının daha uygun olacağı 
ileri sürülmüş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından benimsenme-
miştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ

Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel 
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, 
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 8/son maddesi gereğince karar 
düzeltme yolu kapalı olmak üzere 26.10.2016 gününde yapılan ikinci gö-
rüşmede oyçokluğu ile karar verildi. 

KAMBİYO SENETLERİNDE VEKALET

ÖZET: Çek, bono veya poliçe imzalanması için 
vekile açık şekilde yetki verilmelidir.
“Poliçe imzası” yetkisi çek imzalama yetkisini de 
kapsamaz.
YGK HD E.2015/2941 K.2016/573 T. 04.05.2016

Taraflar arasındaki “imzaya itiraz” davasından dolayı yapılan yargı-
lama sonunda; Ereğli (Konya) İcra Hukuk Mahkemesince talebin reddi-
ne dair verilen 29.04.2014 gün ve E:2013/91, K:2014/83 sayılı kararın 
incelenmesi davacı-borçlu vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 
12.Hukuk Dairesinin 16.09.2014 gün ve E:2014/18889, K:2014/21487 
sayılı ilamı ile; 

(…Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte keşideci-borç-
lu ... imzaya itiraz etmiş, mahkemece, borçlunun imza konusunda eşi 
...’e yetki verdiği ve imzanın Ogün’e ait olduğu gerekçesiyle ret kararı 
verilmiştir.
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Mahkemece karara esas alınan 29.06.2012 tarihli vekaletname ile 
...’e araç satış yetkisi ile poliçe imzalama yetkisi tanınmış olup, her ne 
kadar 05.07.2012 tarihli araç satış sözleşmesi yapılıp araç bedelinin 
bir kısmının iki adet bono ile ödeneceği belirtilmiş ise de bu hususlar-
dan, ...’e takibe dayanak bonoyu düzenleme yetkisi tanındığı sonucuna 
varılamaz. 29.06.2012 tarihli vekaletnamede ...’e açıkça kambiyo se-
nedi düzenleme yetkisi tanınmamıştır. Takibe dayanak bononun borç-
lu tarafından imzalanmayıp onun eşi ... tarafından düzenlenip imza-
landığı alacaklının da kabulündedir.

O halde mahkemece imzaya itirazın kabulüne karar verilmesi ge-
rekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabet-
sizdir…) 

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle,yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü: 

Dava, imzaya itiraza ilişkindir. 

Ereğli 2.İcra Müdürlüğü’nün 2013/1292 esas sayılı dosyasında; alacak-
lı ME.Akaryakıt Otomotiv Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Hay. İnş. Te-
mizlik Tekstil İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili tarafından 22.04.2013 
tarihinde borçlu ... hakkında başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz 
yoluyla icra takibinde; 13.083,54 TL asıl alacak, 608,24 TL işlemiş faiz, 
39,00 TL komisyon olmak üzere toplam 13.730,78 TL alacağın faiziyle 
tahsili istenilmiştir.

Davacı-borçlu ... vekili, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla ta-
kipte keşideci-borçlu ... imzaya itiraz ederek, takibin iptalini istemiştir.

Davalı-alacaklı ise, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, borçlunun imza konusunda eşi ...’e yetki verdiği ve imza-
nın Ogün’e ait olduğu gerekçesiyle istemin reddine dair verilen karar da-
vacı-borçlu vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda yazılı gerek-
çeyle bozulmuş; Yerel mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Hükmü 
temyize davacı-borçlu vekili getirmiştir.
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Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; 
29.06.2012 tarihli vekaletnamede ...’e açıkça kambiyo senedi (bono) dü-
zenleme yetkisinin tanınıp tanınmadığı noktasında toplanmaktadır.

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 388/3.maddesi; “Hususî bir salâ-
hiyeti hâiz olmadıkça vekil, dava ikame edemez, sulh olamaz, tahkim ede-
mez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlayamaz, bir gayrimenkulü 
temlik veya bir hak ile takyit edemez.” Hükmünü içermekte olup 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 504/3. maddesinde de benzer düzenle-
meye yer verilmiştir.

Yukarıda madde metninde açıkça belirtildiği üzere, kambiyo taahhü-
dünde bulunabilmek için açıkça verilmiş bir yetkinin bulunması gerekir.

Somut olaya gelince; ...’in eşi Ogün’ü vekil tayin ettiği Konya Ereğli 
2.Noterliğince düzenlenen 29.6.2012 tarih ve 657 yevmiye numaralı ve-
kaletnamede; “…poliçe imzasına…” açıklaması yer almakta; açıkça bono 
düzenleme konusunda mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 388/3.mad-
desi anlamında verilmiş bir yetki bulunmamaktadır. 

Nitekim, Hukuk Genel Kurulunun 16.07.2008 gün ve E:2008/12-502, 
K:2008/506 sayılı ilamında da, vekaletnamede “çek imzalamak” için veri-
len yetkinin “bono düzenlemeyi” kapsamayacağı benimsenmek suretiyle 
aynı ilkeye vurgu yapılmıştır.

Takibe dayanak bononun borçlu tarafından imzalanmayıp, onun eşi ... 
tarafından düzenlenip imzalandığı alacaklının da kabulündedir.

O halde, mahkemece imzaya itirazın kabulüne karar verilmesi gerekir-
ken yazılı gerekçeyle istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hal böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da be-
nimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki karar-
da direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ

Davacı-borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kara-
rının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden do-
layı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri 
verilmesine, 04.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

AİLE KONUTU TESPİTİ

ÖZET: Davacı, dava konusu taşınmazın aile ko-
nutu olduğunu iddia ettiğine ve davalı da taşın-
mazın aile konutu olmadığını davaya cevabında 
belirtip, öncelikle bu hususun tespiti gerektiğinin 
ileri sürdüğüne ve bu konuda taraflar arasında 
çekişme çıktığına göre, davacının, Türk Medeni 
Kanununun 204. ve 652. maddelerinin kendisine 
tanıdığı hakları kullanabilmesi için, böyle bir tes-
pit kararı istemekte hukuki yararı mevcuttur.
Y2 HD  E.2016/6105  K.2016/9870 T.12.05.2016

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli 
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı 
tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, dava dilekçesinde; davacının eşi ...' in 21.04.2008 tari-
hinde vefat ettiğini, ... adına kayıtlı olan ...parsel sayılı taşınmaz üzerinde-
ki 10 numaralı bağımsız bölümün aile konutu olduğunu, davacının halen 
bu taşınmazda oturduğunu, katılma alacağına mahsuben ve terekedeki 
miras payı da eklenerek, gerekirse bedel de eklenmek suretiyle taşınma-
zın mülkiyet hakkının davacıya tanınmasını talep etmiş, 06.01.2009 ta-
rihinde davasını ıslah ederek katkı payına karşılık taşınmazın 3/4 ünün 
davacı adına tescilini bu mümkün olmadığı takdirde taşınmazın değeri-
nin 3/4 ü olan 30000 TL alacağın ıslah tarihinden itibaren yasal faiziyle 
davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece; 2009/123 sayılı dava dosyasında muristen kalan taşın-
maz üzerindeki katkı payı alacağına dayalı tapu iptal ve tescil, bunun 
mümkün olmaması halinde alacak davası devam ettiğinden, aile konutu-
nun tespitinin ayrı bir dava olarak görülmesinde davacının hukuki yararı 
olmadığından davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiştir.

Davacı, dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunu iddia ettiğine 
ve davalı da taşınmazın aile konutu olmadığını davaya cevabında belirtip, 
öncelikle bu hususun tespiti gerektiğini ileri sürdüğüne ve bu konuda ta-
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raflar arasında çekişme çıktığına göre, davacının, Türk Medeni Kanunu-
nun 240. ve 652. maddelerinin kendisine tanıdığı hakları kullanabilmesi 
için, böyle bir tespit kararı istemekte hukuki yararı mevcuttur.O halde, 
mahkemece yapılacak iş işin esasını incelemektir. Açıklanan husus üze-
rinde durulmadan, yasal olmayan gerekçe ile isteğin dava şartı yokluğun-
dan reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, 
bozma sebebine göre, diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine 
yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilme-
sine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 12.05.2016 

AİLE KONUTU ŞERHİ

ÖZET: Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz 
malın maliki olmayan eşin, tapu kütüğüne konut-
la ilgili gerekli şerhin verilmesini, tapu müdürlü-
ğünden isteyebileceği kabul edilmiştir. Bu deği-
şiklik 6518 sayılı Kanun, 19.2.2014 tarihli Resmi 
Gazete'de yayınlanmakla aynı tarihte yürürlüğe 
girmiştir. Anılan yasal değişiklikten sonra, tapu 
müdürlüğünün, talebi hukuken veya fiilen yerine 
getirmediği belgelendirilmedikçe, malik olmayan 
eşin tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulması-
nı doğrudan dava yoluyla istemekte artık hukuki 
yararı yoktur.
Y2. HD  E.2016/10066 K.2016/13226  T.28.09.2016

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli 
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz 
edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması isteğine ilişkin olup, 
08.05.2015 tarihinde açılmıştır. Türk Medeni Kanununun 194'ncü mad-
desinin üçüncü fıkrası, 6.2.2014 tarihli 6518 sayılı Kanunla değiştirilmiş, 
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yapılan değişiklikle, aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki 
olmayan eşin, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini, tapu 
müdürlüğünden isteyebileceği kabul edilmiştir. Bu değişiklik 6518 sayılı 
Kanun, 19.2.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmakla aynı tarihte yü-
rürlüğe girmiştir. Anılan yasal değişiklikten sonra, tapu müdürlüğünün, 
talebi hukuken veya fiilen yerine getirmediği belgelendirilmedikçe, malik 
olmayan eşin tapu kütüğüne konutla ilgili şerh konulmasını doğrudan 
dava yoluyla istemekte artık hukuki yararı yoktur. Çünkü aynı sonucu 
tapu müdürlüğüne yapacağı başvuruyla elde etmesi imkan dahilindedir. 
Davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması, dava şartı (HMK 
m. 114/1-h) olup, davanın her aşamasında ileri sürülüp sürülmediğine 
bakılmaksızın hakim tarafından kendiliğinden gözetilir. (HMK m. 115/1) 
O halde, davanın hukuki yarar bulunmadığından, usulden reddine karar 
verilmesi gerekirken, bu husus nazara alınmadan davanın esasına girilip 
kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, 
temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın 
tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 
oybirliğiyle karar verildi.28.09.2016



YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

DAVADA TARAFIN VEFATI

ÖZET: Yargılama sırasında taraflardan birinin öl-
mesi halinde, ölen tarafın ehliyeti sona ereceğin-
den, ölen kişinin veya vekilinin davaya devam 
etmesi mümkün değildir. Ancak, bu kişinin mi-
rasçıları tarafından davaya devam edilebilir.
Y3 HD E.2015/15401 K. 2016/11396 T.28.09.2016

Davacı vekili, dava dilekçesinde; davalının maliki olduğu,... ili, ... ilçesi, 
... Mahallesi, Köy İçi Mevkii, 9 pafta, 846 parsel sayılı taşınmazı satın al-
mak üzere müvekkilinin davalıya 75.000 TL verdiğini, davalının, müvek-
kilinin yengesinin amcasının oğlu olduğu için güvendiğini ve kendisinden 
belge almadığını, ancak davalının taşınmazı başkasına sattığını öğrendi-
ğini, davalıya ödediği bedelin karşılığında bir belge almamış olduğundan, 
alacağını ispat etmeye yarayan elinde bir belge bulunmadığını, davalıya 
karşı yemin deliline dayandığını belirterek; 75.000 TL’ nin 01.07.2009 
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak mü-
vekkiline iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece; yemin ihtaratlı tebligatın davalıya bizzat tebliğ edilmesine 
rağmen davalının duruşmaya gelmediği gerekçesiyle davanın kabulü ile, 
75.000 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan 
tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı (ölü)nın mirasçıları tarafından sü-
resi içerisinde temyiz edilmiştir. 

Davalı ... mirasçıları vekili temyiz dilekçesi ile; murislerinin yargılama 
sırasında öldüğünü ve ölü kişi hakkında hüküm kurulduğunu bildirmiş-
lerdir.

Yargılama süresince tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip bulunma-
sı dava şartıdır. (HMK 114/1-d)

1086 sayılı HUMK 41. ve 6100 sayılı HMK 55. md. gereğince; “Taraf-
ların birinin ölümü halinde mirasçılar, mirası kabul veya reddetmemiş 
ise, bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. 
Ancak, hakim gecikmesinde sakınca bulunan hallerde talep üzerine dava-
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yı takip için kayyım atanmasına karar verebilir.” Bu hüküm mirasçıların 
mal varlığını etkileyen davalarda dikkate alınmalıdır. Dava devam eder-
ken taraflardan birinin ölmesi halinde TMK 28/1. maddesi uyarınca ölen 
kişinin taraf ehliyeti son bulur.

Yargılama sırasında taraflardan birinin ölmesi halinde, ölen tarafın eh-
liyeti sona ereceğinden, ölen kişinin veya vekilinin davaya devam etmesi 
mümkün değildir. Ancak, bu kişinin mirasçıları tarafından davaya devam 
edilebilir.

Somut olayda; davalı ... adına çıkartılan duruşma günü bildirir, yemin 
ihtaratlı tebligatın 21.11.2014 günü davalıya bizzat tebliğ edildiği, dava-
lının 29.11.2014 günü öldüğü, takip eden duruşmanın ise 25.12.2014 
günü yapıldığı ve karar verildiği, davalı(ölü)nın mirasçılarının ise gerek-
çeli kararın tebliği aşamasında davadan haberdar oldukları anlaşılmak-
tadır.

O halde, mahkemece; dava sırasında ölen ve taraf ehliyeti son bulan 
davalı hakkında hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, davalı ... 
mirasçılarına davanın yöneltilmesi ile toplanan ve toplanacak tüm deliller 
birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir hüküm verilmesi gerekirken, 
eksik ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması 
usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde ol-
duğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZUL-
MASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iade-
sine, 29.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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MAHKEMENİN KARARI

ÖZET: Mahkemenin taleplerinden biri hakkın-
da olumlu veya olumsuz hiçbir karar vermemiş 
olması halinde hakkında karar verilmemiş olan 
talep, zımnen reddedilmiş sayılamaz. Çünkü, bu 
talep hakkında ortada olumlu veya olumsuz bir 
mahkeme kararı yoktur.
Y 3HD E.2015/8634 K.2016/6071 T.19.04.2016

Davacılar vekili dava dilekçesinde; müvekkili davacıların mütevef-
fa...’in yasal mirasçıları olduğunu, murisin 08.05.1996 tarihli el yazılı 
vasiyetname düzenlediğini ancak bu vasiyetnamedeki yazı ve imzanın mu-
rise ait olmadığını, bunun yanında lehine mal vasiyet edilen davalılardan 
hiçbirinin vasiyetname gereği mirasçı sıfatını kazanamadığını, öyle ki bu 
kişinin mirasçılık sıfatının, murisin eşi .. ve yanlarında yaşayan..ın mi-
rasçılık sıfatını kazanmaları şartına bağlandığını, oysa...ın muristen önce 
ölmüş olmaları sebebiyle davalıların da vasiyetnamede belirtilen edinim-
lere hak kazanamadığını, bunun yanında murisin iradesinin fesada uğ-
ratıldığını ya da baskı altında bu vasiyetnameyi düzenlemiş olabileceğini 
belirterek vasiyetnamenin iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalılar cevap dilekçelerinde davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, davacı ... açısından; “...toplanan tüm deliller, tanık be-
yanları ve ... Kurumu raporu birlikte değerlendirildiğinde davaya konu 
vasiyetnamenin murisin yazısı ve imzasını taşıdığının sabit olması nedeni 
ile bu yönden iptalini gerektirir bir hususun bulunmadığı, yine vasiyetna-
me içeriğinden de anlaşıldığı gibi muriss, ömür boyu bakımı için davalı 
mirasçı naspedilen ...’yü görevlendirdiği ve mirasını da.. ve eşin’in kendin-
den önce ölümleri halini de hesaplayarak çeşitli alternatifler içinde pay-
laşımını yapmış olup ...’nün vasiyet alacaklılığını ortadan kaldıracak bir 
husus bulunmadığı, vasiyetnamenin 4.bendinde bu durum açıkça belir-
tildiği ve eşinin akrabaları olan diğer vasiyet alacaklılarının da durumları 
eşinden bağımsız olarak düzenlenmiş olduğu...” gerekçesi ile davanın red-
dine vasiyetnameye yönelik itirazların ve davanın reddine, diğer davacılar 
açısından ise; davanın HMK.150.maddesi gereğince açılmamış sayılma-
sına karar verilmiş, hüküm davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
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Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici se-
beplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre, davacı ... vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz 
itirazları yerinde değildir.

Ancak bir hükmün neleri içermesi gerektiği HMK’nın 297. maddesin-
de; düzenlenmiş olup, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi 
bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hüküm-
le, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; 
açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesinin gerekli 
olduğu ifade edilmiştir. Bu hüküm, yargıda açıklık ve netlik prensibinin 
gereğidir.

Anılan madde uyarınca mahkemece, taleplerin hepsi hakkında karar 
verilmesi gerekir. Mahkemenin taleplerden biri hakkında olumlu veya 
olumsuz hiçbir karar vermemiş olması halinde hakkında karar verilme-
miş olan talep, zımnen reddedilmiş sayılamaz. Çünkü, bu talep hakkında 
ortada olumlu veya olumsuz bir mahkeme kararı yoktur.

Somut olayda davacı taraf vasiyetnamenin iptaline ilişkin istemini, şe-
kil şartı eksikliği yanında, murisin davalılarca baskı altına alındığı, eş 
söyleyiş ile murisin iradesinin sakatlanmış olduğu iddiasına da dayandır-
maktadır. Buna karşın mahkemece davacının bu iddiasına ilişkin olarak 
inceleme ve araştırma yapılmamış, gerekçeli kararda bu hususa değinil-
memiştir.

O halde mahkemece, irade fesadı yönünden dosyadaki deliller değer-
lendirilip, hangisine üstünlük tanındığı belirtilerek gerekçelendirilmek 
suretiyle bir karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme ve yanılgılı de-
ğerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, 
bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmün HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASI-
NA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 
19.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

HAKSIZ FİİL • FAİZ KOŞULU

ÖZET: Davanın dayanağı olan eylem, haksız fiil 
niteliğinde olduğundan, olay tarihinden itibaren 
fazi talep edilebilir.
Y4 HD E.2015/8285 K.2016/10623 T.01.11.2016

Davacı ... vekili Avukat .. tarafından, davalı ... aleyhine 08/03/2011 
gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahke-
mece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 
04/10/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından 
süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten 
sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki 
kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun ge-
rektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabet-
sizlik görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında 
kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 

2- Davacının diğer temyiz itirazına gelince;

Dava, haksız fiil nedeni ile oluşan idare zararının tahsili istemine iliş-
kindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, 
davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, hükmedilecek tazminata olay tarihi 
olan 16/10/2009 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesini talep etmiş, 
mahkemece; hükmedilen tazminata 16/12/2009 tarihinden itibaren faiz 
işletilmesine karar verilmiştir. 

Davanın dayanağı olan eylem, haksız fiil niteliğinde olduğundan, olay 
tarihinden itibaren faiz talep edilebilir. Dosya içeriğindeki suç tutanağına 
göre, olay tarihinin 16/10/2009 olduğu anlaşılmaktadır. Talep gözetilerek 
olay tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken, 16/12/2009 tari-
hinden itibaren faize hükmedilmesi doğru değildir. Kararın bu nedenle 
bozulması gerekir ise de, belirlenen bu yanılgının giderilmesi yeniden yar-
gılamayı gerektirmediğinden, mahkeme kararının 6217 sayılı Kanun’un 
30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen 
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“Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanunu’nun 438/7. maddesi gereğince düzeltilerek onanması 
uygun görülmüştür.

SONUÇ

Temyiz edilen kararın, yukarıda (2) numaralı bentte açıklanan ne-
denlerle, hüküm fıkrasında yer alan “16/12/2009” ibaresinin hükümden 
çıkartılarak yerine “16/10/2009” ibaresinin yazılmasına, davacının diğer 
temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte gösterilen nedenlerle reddi ile kararın 
düzeltilmiş bu biçimi ile ONANMASINA ve peşin alınan harcın istek ha-
linde geri verilmesine 01/11/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TACİR • AVANS FAİZİ

ÖZET: Davalı ... tacir olmadığı gibi uyuşmazlık da 
ticari işlemden kaynaklanmadığından davada uy-
gulanacak olan faiz ölçüsü avans faizi olmayıp 
yasal faizdir.
Y4. HD E.2016/182 K.2016/7224 T.31.05.2016

Davacı ...Ş. vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhi-
ne 24/09/2013 gününde verilen dilekçe ile rücuen alacak istenmesi üze-
rine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalı.... ve Hazine Müste-
şarlığı yönünden davanın husumetten reddine, diğer davalılar yönünden 
davanın kısmen kabulüne dair verilen 26/03/2015 günlü kararın Yargı-
tay’ca incelenmesi davacı vekili ile davalı ... vekili tarafından süresi içinde 
istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik 
hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incele-
nerek gereği görüşüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun ge-
rektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsiz-
lik görülmemesine göre davacının tüm, davalılardan ...’nın aşağıdaki ben-
din kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalı ...’nın diğer temyiz itirazına gelince;

Dava, indirimli tarifeden faydalanan dava dışı 3. kişi tarafından açılan 
davada kabul edilip ödenen paranın rücu yolu ile geri alınması istemine 
ilişkindir. Mahkemece, davalı Hazine Müsteşarlığı yönünden davanın hu-
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sumet yokluğundan reddine, diğer davalılar yönünden kabulüne karar 
verilmiş; hüküm, davacı ile davalılardan ... tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı ... tacir olmadığı gibi uyuşmazlık da ticari işlemden kaynak-
lanmadığından davada uygulanacak olan faiz ölçüsü avans faizi olmayıp 
yasal faizdir.

Yerel mahkemece açıklanan yön gözetilmeyerek, davalı ...’nın yasal 
faiz yerine avans faizi ile sorumlu tutulmuş olması usul ve yasaya uygun 
düşmediğinden bu şekilde hüküm kurulması doğru değildir. Kararın bu 
nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanılgının giderilmesi yeniden 
yargılamayı gerektirmediğinden, 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesi 
uyarınca uygulanmasına devam olunan 1086 sayılı HUMK’un 438/7. mad-
desi gereğince karar düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda (2) no’lu bentte gösterilen nedenlerle; 
hüküm fıkrasının davalı ... Bakanlığına ilişkin 1 nolu bendinde yer alan 
“...avans faizi...” sözcük dizisi çıkarılarak yerine “...yasal faiz...” yazılma-
sına ve davacının tüm, davalı ...’nın diğer temyiz istemlerinin (1) no’lu 
bentte gösterilen nedenlerle reddi ile kararın düzeltilmiş bu biçimi ile 
ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının davacıya yükletilmesine 
31/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

ÖZET: Bu durumda: İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığı ve davalı Karayolları Genel Müdür-
lğü arasında 01.06.2010 tarihinde imzalanan ek 
protokol getirtilip, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı davaya dahil edilerek işin esasına gi-
rilip, dava konusu taşınmazdan geçirilen yolun 
hangi idarenin sorumluluğunda olduğunun tespi-
ti ile alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurul-
ması gerektiği düşünülmeden, yazılı gerekçeler 
ile davanın husumette reddine karar verilmesi.
Y5 HD E.2015/17386 K.2015/22545 T.30.11.2015

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine 
ilişkindir.

Mahkemece, davanın husumetten reddine karar verilmiş; hüküm, 
temlik alan davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden, dava konusu taşınmazın davalı 
K.. M..’nce Anadolu Otoyolu Çamlıca-Gebze kesimi yan yol olarak kıs-
men kamulaştırmaya tabi tutularak el atıldığı, ancak 08.11.2004 tarihin-
de tanzim ve imza edilen “K.. M..’nün yol ağından çıkartılarak, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilecek yollar ve kavşaklar “ hak-
kındaki devir protokolü gereğince, 21.02.2005 tarihi itibariyle İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredildiği, bu hususun 09.06.2008 
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nca 
dosyaya gönderilen cevabi yazıda aynen kabul edildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve davalı K.. M.. 
arasında 01.06.2010 tarihinde imzalanan ek protokol getirtilip, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı davaya dahil edilerek işin esasına girilip, 
dava konusu taşınmazdan geçirilen yolun hangi idarenin sorumluluğun-
da olduğunun tespiti ile alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması 
gerektiği düşünülmeden, yazılı gerekçeler ile davanın husumetten reddine 
karar verilmesi,
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Doğru görülmemiştir.

Temlik alan davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hük-
mün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize 
başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 30/11/2015 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

KİRAYA VERENİN BORÇLARI

ÖZET: Konut ve çatılı iş yeri kiraları dışındaki ge-
nel hükümlere tabi kiralarda Türk Borçlar Kanu-
nu’nun kiraya verenin borçlarını düzenleyen 302. 
maddesi hükmüne göre kiralananla ilgili zorun-
lu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere aksi 
kararlaştırılmamış ve kanunda öngörülmemiş ise 
kiraya veren katlanır.
Y6. HD E.2016/5242 K.2016/5299 T.20.09.2016

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası 
yazılı itirazın iptali ve tahliye davasına dair kararın temyiz incelemesi du-
ruşmalı olarak davalı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edi-
lerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde 
davalı vekili Av. ... ile davacı vekili Av. ... ve Av. ... geldiler. Hazır bulu-
nanların sözlü açıklanması dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar 
okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava akte aykırılık, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi, haklı ne-
denle akdin feshi ve itirazın iptali istemlerine ilişkindir. Davacı, yargılama 
sırasında talebini itirazın iptali ve temerrüt nedeniyle tahliyeye hasretmiş-
tir. Mahkeme temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine, itirazın iptaline 
karar vermiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili 01.03.2014 başlangıç tarihli ve 10 yıl süreli kira sözleş-
mesinin özel şartlar bölümünün 6.maddesine dayanarak 03.06.2015 ta-
rihinde tahliye istekli icra takibi ile istenen emlak ve çevre temizlik vergisi 
tutarı 2.201.810 TL. nin ödenmediğini, icra takibine yapılan itirazın hak-
sız olduğunu belirterek itirazın iptalini ve temerrüt nedeniyle kiralananın 
tahliyesini istemiştir. Davalı vekili davalı şirketin kira ilişkisinin başladı-
ğı 01.07.1996 tarihinden beri hiç emlak vergisi ödemediğini sözleşmede 
belirtilen bina vergisinin ödediğini, sözleşmede belirtilen bina vergisini 
ödediğini kaldıki emlak ve çevre temizlik vergisi kira bedelinden sayılan 
yan giderlerden olmadığından temerrüde esas alınmayacağını, davanın 
reddini savunmuştur. 
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1-Taraflar arasında yenilenerek en son 01.03.2014 başlangıç tarihli 
ve 10 yıl süreli yazılı kira sözleşmesinin yapıldığında bir uyuşmazlık bu-
lunmamaktadır. Kiralananın şimdiki durumunun 27612 m2 arsa olduğu 
otomobil teşhiri, satışı, servisi ve otopark olarak kullanılacağı belirtilmiş 
olup, kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünün 6.maddesinde “emlak 
vergisi ve çevre temizlik vergisi kiracıya aittir” düzenlenmesi bulunmak-
tadır. Uyuşmazlık kira sözleşmesinin 6. maddesinde sözü edilen emlak 
vergisi ve çevre temizlik vergisinin Türk Borçlar Kanunu’nun 315.madde-
sinde belirtilen yan giderlerden olup olmadığı buna bağlı olarak temerrüt 
olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği noktasındadır. Konut ve çatılı iş 
yeri kiraları dışındaki genel hükümlere tabi kiralarda Türk Borçlar Kanu-
nu’nun kiraya verenin borçlarını düzenleyen 302.maddesi hükmüne göre 
kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere aksi ka-
rarlaştırılmamış ve kanunda öngörülmemiş ise kiraya veren katlanır. Anı-
lan kanunun 303.maddesi uyarınca kiraya veren, kiralananın kullanımıy-
la ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan giderlere 
katlanmakla yükümlüdür. Her iki madde hükmünden kural olarak vergi 
ve benzeri mükellefiyetler ile kiralananın kullanımıyla ilgili yan giderleri 
ödeme borcunun kiraya verene yüklendiği bu kuralın aksinin sözleşmey-
le karalaştırılabileceği anlaşılmaktadır. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında 
ise kullanma giderlerini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu’nun 341.mad-
desinde daha somut bir ifade kullanılarak kullanma giderlerinin ısıtma, 
aydınlatma ve su gibi giderler olduğu belirtilmiştir. Bu açıklamalardan 
sonra konunun kiracının kira bedelini ve yan gideri ödemede temerrü-
dünü düzenleyen Türk Borçlar Kanunu’nun 315.maddesi hükmüne göre 
irdelenmesi, bu madde kapsamında hangi yan giderlerin temerrüde esas 
alınacağının saptanması gerekir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 302 ve 303. maddesinde bahsedilen zorun-
lu sigorta vergi ve benzeri yükümlülükler ve giderler eşyanın kiralanma-
sından ve kullanılmasından bağımsız kiralananın kendisinden kaynakla-
nan giderlerdir. Bu hususu düzenleyen Türk Borçlar Kanunu’nun 303 ve 
341.maddelerindeki ifadelerden yan giderlerin kiralananın kullanımıyla 
doğrudan ilgili olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Türk Borçlar 
Kanunu’nun 302.maddesinde sözü edilen kiralananla ilgili zorunlu sigor-
ta, vergi ve benzeri yükümlülükler ise kiralananın kullanılmasından değil 
kiralananın kendisinden kaynaklanan asıl giderlerden olup Türk Borçlar 
Kanunu’nun 303 ve 315.maddelerinde bahsedilen yan giderlerden kabul 
edilemez. Bu gibi giderlere ilişkin yükümlülüklerin sözleşme ile kiracıya 
yükletilmesi onların kira bedelinin bir parçası olduğunun kabulünü ge-
rektirmez. Kira bedelinden sayılmayan bu giderlerin ödenmemesi temer-
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rüte esas alınamaz. Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu’nun 315.maddesine 
dayanılarak tahliye istenemez. Ancak genel hükümlere göre alacak şek-
linde kiracıdan tahsili istenebilir. Açıklanan bu maddi ve hukuki olgular 
karşısında temerrüt hukuksal nedenine dayalı tahliye davasının reddi ge-
rekirken kiralananın tahliyesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2-Alacağa yönelik temyize gelince; yukarıda açıklandığı üzere Türk 
Borçlar Kanunu’nun 302.maddesi uyarınca kiraya verenin ödemesi gere-
ken vergi yükümlülüğünü kiracı kira sözleşmesindeki düzenleme ile üze-
rine aldığına göre kiraya verenin ödediği emlak vergilerinin hangilerinin 
davalının kiracı olduğu yere ait olduğu tespit edilmeden yazılı şekilde iti-
razın iptaline karar verilmesi de isabetsiz olmuştur.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sa-
yılı HMK'ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözeti-
lerek HUMK'un 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, Yargı-
tay duruşması için kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına takdir 
olunan 1.350.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilme-
sine, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 
20/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI
•

KİRA VERENİN ÇOKLUĞU

ÖZET: Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesi 
hükmü uyarınca temerrüt nedeniyle açılacak tah-
liye davasının kural olarak kiraya verenler tara-
fından açılması gerekir. Kiraya verenler birden 
fazla ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bu-
lunduğundan ihtarnameyi birlikte göndermeleri 
ve yine davayı da birlikte açmaları zorunludur. 
Kiraya veren durumunda olmayan malik veya ki-
ralananı sonradan iktisap eden yeni malikin ön-
ceden kiracıya ihbar göndererek kira paralarının 
kendisine ödenmesini istemesi bu ihbarın so-
nuçsuz kalması halinde yasal içerikli ihtarname 
tebliğ ettirmek suretiyle dava açması gerekir. Ki-
ralanan paylı mülkiyete konu ise pay ve paydaş 
çoğunluğunun sağlanması, elbirliği halinde mül-
kiyete konu teşkil ediyorsa tüm ortakların davaya 
katılmaları gerekir. Dava hakkına ilişkin bu husus 
mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundu-
rulmalıdır.
Y6. HD E.2016/7097 K.2016/5286 T.19.09.2016

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı 
karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki 
bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kesinleşen icra takibi nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mah-
kemece davanın kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmiş, karar 
davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacı alacaklılar 16.09.2014 tarihinde davalı borçlu aleyhine kira 
alacağının tahsili için başlattıkları icra takibinde, aylık 1.250,00 TL’den 
2013 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart, Ni-
san, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları kira bedeli toplamı 
16.250,00 TL’nin işlemiş faiziyle tahsilini talep etmişlerdir. Davalı borç-
luya ödeme emri 29.09.2014 tarihinde tebliğ edilmiş, icra takibine borçlu 
tarafından itiraz edilmemesi üzerine takip kesinleşmiş olup, davacı ala-
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caklı İİK'nin 269/a maddesi gereğince 12.11.2014 tarihinde icra hukuk 
mahkemesine başvurarak kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep 
etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde, dava konusu yeri işleten mü-
vekkilinin 1993 yılında işine son verdiğini, bu nedenle dava konusu yeri 
de 1993 yılında tahliye ettiğini, ileri sürerek konusuz kalan davanın red-
dini savunmuştur. Mahkemece, davalının süresinde takibe itiraz etmediği 
gibi, ödeme emrinde belirtilen yasal süre içinde kira borcunu ödememek 
suretiyle temerrüde düştüğünün anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulü 
ile İİK.269/a maddesi gereğince davalı kiracının temerrüt nedeniyle kira-
lanandan tahliyesine karar verilmiştir. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 315.maddesi hükmü uyarınca temerrüt ne-
deniyle açılacak tahliye davasının kural olarak kiraya verenler tarafından 
açılması gerekir. Kiraya verenler birden fazla ise aralarında zorunlu dava 
arkadaşlığı bulunduğundan ihtarnameyi birlikte göndermeleri ve yine da-
vayı da birlikte açmaları zorunludur. Kiraya veren durumunda olmayan 
malik veya kiralananı sonradan iktisap eden yeni malikin önceden kira-
cıya ihbar göndererek kira paralarının kendisine ödenmesini istemesi bu 
ihbarın sonuçsuz kalması halinde yasal içerikli ihtarrname tebliğ ettirmek 
suretiyle dava açması gerekir. Kiralanan paylı mülkiyete konu ise pay ve 
paydaş çoğunluğunun sağlanması, elbirliği halinde mülkiyete konu teşkil 
ediyorsa tüm ortakların davaya katılmaları gerekir. Dava hakkına ilişkin 
bu husus mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulmalıdır.

Davaya dayanak yapılan 25.12.1985 tanzim ve 01.01.1986 başlangıç 
tarihli kira sözleşmesinde kiraya veren ... olup, getirtilen nüfus kayıt su-
retinden adı geçenin sağ olduğu görülmüştür. 

Ayrıca dava konusu taşınmaza ilişkin 14.10.2015 tarihli tapu kaydı-
nın incelenmesinden, takip alacaklılarından ...’ın taşınmazda payının bu-
lunmadığı, diğer takip alacaklısı ...’ın ise 23/96 oranında paydaş olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak mahkemece davacı alacaklıların dava hakkı olup 
olmadığı araştırılmadan karar verilmiştir. Bu durumda mahkemece takip 
alacaklılarının takip hakkı üzerinde durularak sonucuna göre karar veril-
mesi gerekirken, yazılı gerekçe ile karar verilmesi doğru değildir. 

Karar bu nedenle bozulmalıdır. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 
6100 Sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü 
gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 
bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer 
olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iade-
sine, 19.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

GÜNDE 24 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİ

ÖZET: Günde 24 saat çalışan işçinin 4 saat din-
lenme arası vereceği kabul edilmelidir. * **
Y 7 HD E. 2014/9562, K. 2014/17799, T. 22.09.2014

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca 
incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde ol-
duğu anlaşıldı, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan 
yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının tüm, 
davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine. 

2-Davacı, davalı işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışırken 24 saat 
çalışıp 48 saat dinlendiği, hafta tatili ve genel tatillerde de çalıştığından 
bahisle fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili ücret ala-
caklarının ödetilmesini istemiştir. 

Davalı, davacının tüm haklarının ödendiğini hiçbir alacağı olmadığını 
savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davacının 24 saat çalışıp 48 saat dinlendiği, ayda 10 kez 
24 saat çalıştığı ve yerleşik Yargıtay içtihatları gereğince bir işçinin günde 
11 saatten fazla çalışamayacağı, davacının uyku ve sair ihtiyaçları için 
geçen zaman çıkartıldığında günde 24 saat çalışan işçinin fiilen 14 saat 
çalıştığı kabul edilerek, 11 saat dışında kalan 3 saatinin fazla çalışma 
kabul edileceği ve bir ayda toplam 30 saat fazla mesai yapmış olduğu ge-
rekçesiyle davasın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İşçiye,işyerinde çalıştığı sırada verilen ara dinlenmesinin süresi konu-
sunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 

İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden ça-
lışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar 
sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır. 

* Gönderen: Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu
** Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 18.1.2001 T. 2000/14135-2001/208 sayılı kararı da aynı 

doğrultudadır.
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Ara dinlenme 4857 sayılı İş Kanunu'nun 68 inci maddesinde düzen-
lenmiştir. Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine 
göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre dört saat veya daha 
kısa süreli günlük çalışmalarda ara dinlenmesi en az onbeş dakika, dört 
saatten fazla ve yedibuçuk saatten az çalışmalar için en az yarım saat ve 
günlük yedibuçuk saati aşan çalışmalar bakımından ise en az bir saat ara 
dinlenmesi verilmelidir. Uygulamada yedibuçuk saatlik çalışma süresinin 
çok fazla aşıldığı günlük çalışma sürelerine de rastlanılmaktadır. İş Ka-
nununun 63 üncü maddesi hükmüne göre, günlük çalışma süresi onbir 
saati aşamayacağından, 68 inci maddenin belirlediği yedibuçuk saati aşan 
çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi süresinin, günlük 
en çok onbir saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir. 
Başka bir anlatımla günde onbir saate kadar olan (onbir saat dahil) çalış-
malar için ara dinlenmesi en az bir saat, onbir saatten fazla çalışmalarda 
ise en az birbuçuk saat olarak verilmelidir.

Somut olayda, davacı güvenlik görevlisi olup, 24 saat çalışıp 48 saat 
dinlenmektedir. Anılan çalışanlar, haftalık normal mesailerinde fazla ça-
lışma yapmadıklarından sadece tuttukları nöbetler olduğunda fazla çalış-
ma yapmış olmaktadırlar. Bunun belirlenmesi için, normal mesai devam 
çizelgeleri mutlaka getirtilmelidir. Nöbet çizelgelerinin dosyaya sunulma-
ması durumunda ise tanık beyanlarına itibarla hesaplama yapılmalıdır. 
Davacının haftalık çalışması, 45 saati doldurmasa da, nöbetleri 24 saat 
sürmektedir. Yapılan işin niteliğine göre sadece zorunlu ihtiyaçlar nede-
niyle 4 saat ara dinlenmesi verdiğinin kabulü gerekmektedir. Her ne ka-
dar, emsal alınan yargı kararlarında 24 saatlik çalışmada 14 saat çalış-
manın kabulü gerekir denilmekte ise de, bu kararlar radyolink işçileri 
için verilmiş kararlar olup güvenlik görevlilerine uygulanması mümkün 
değildir. Bu nedenle, davacı, her 24 saatlik nöbette, 4 saat ara dinlenmesi 
kullanmakta ve fiilen 20 saat çalışma yapmış olmaktadır. 24 saat çalı-
şıp 48 saat dinlenme şeklindeki nöbet sistemine göre davacı, bir hafta 2, 
diğer hafta 3 gün çalışmaktadır. Bu sebeple, bir hafta, (20-11=9X3=27 
saat), diğer hafta (20-11=9X2=18 saat) fazla mesai yapmıştır. Bu durum-
da, yapılan belirlemelere göre, davacının fazla mesai ücreti alacağının, 
dönem ücretlerine göre denetlemeye elverişli hesap bilirkişi raporu ile 
belirlenmesi ve çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı 
şekilde hüküm kurulmuş olması isabetsiz olup bozma nedenidir.

3- Trabzon İş Mahkemesinin, 2009/602 Esas sayılı dosyasında, dava-
cının, 2004-dava tarihi olan 27.7.2009 tarihine kadar olan fazla mesai 
alacağını talep ettiği anlaşılmaktadır. Dosyada verilen karar Yargıtay’ca 
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bozularak mahalline iade edilmiş olup, dosya, halen derdesttir. Bu du-
rumda, bozulan kararda hüküm altına alınan rakamın mahsubu şeklinde 
fazla mesai alacağı hakkında hüküm kurulması hatalıdır. Yapılması ge-
reken iş, davacının, bu davadaki talebinin 2009/602 esas sayılı dosyada 
talep edilmeyen, bilirkişi raporuna göre 1.7.2009 tarihinden fesih tarihi 
olan 20.9.2009’a kadar olan dönemi kapsadığı kabulü ile, yukarıda be-
lirlenen ilkeler doğrultusunda fazla mesai alacağını hesaplatmaktan iba-
rettir. 

4-Davacı işçinin hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu 
taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 46 ncı maddesinde, işçinin tatil gününden 
önce aynı Yasanın 63 üncü maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde 
çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmidört saat 
dinlenme hakkının bulunduğu belirtilmiş, işçinin hafta tatili gününde ça-
lışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı da 46 ncı 
maddenin ikinci fıkrasında hüküm altına alınmıştır.

Hafta tatili izni en az yirmidört saattir. Bunun altında bir süre haftalık 
izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullan-
dığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre 
hafta tatilinin yirmidört saatten az olarak kullandırılması halinde hafta 
tatili hiç kullandırılmamış sayılır.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 3 üncü 
maddesine göre, hafta tatili Pazar günüdür. Bu genel kural mutlak nite-
likte olmayıp, hafta tatili izninin Pazar günü dışında da kullandırılması 
mümkündür. 

Somut olayda davacının, 24 saat çalışıp, kesintisiz 48 saat dinlenmesi 
karşısında hafta sonu günlerinde çalışsa bile, hafta tatilini kullandığı sa-
bit olduğundan, hafta tatili alacağının reddi gerekirken kabulü hatalı olup 
bozma nedenidir. 

O halde davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda ya-
zılı temyiz harcının davalıya yükletilmesine, 22.09.2014 tarihinde oybir-
liğiyle karar verildi. 



YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

BRÜT MİKTARLARA GÖRE TAKİP 
• 

NET MİKTARLAR • FAİZ

ÖZET:İlamda belirtilen ve icra takibine konu olan 
brüt miktarların vergi ve sigorta kesintisinden 
sonra net miktarları tespit edilmeli ve o miktarla-
ra faiz işletilmelidir.
Y8 HD E. 2016/15365, K. 2016/13685 T. 13.10.2016

Borçlu vekili icra takibine konu işçi alacaklarının net tutarları yerine 
brüt tutarlarının istenildiğini ve faiz başlangıç tarihlerinin icra emrinde 
gösterilmediğini açıklayarak fazla talep edilen alacak kalemleri yönünden 
icra emrinin iptalini talep etmiştir. Mahkemece şikayetin reddine karar 
verilmesi üzerine; hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94, 61, 103 ve 104. maddeleri 
gereğince, ücretten kesilmesi gereken vergiler ve sigorta primlerinin, ilgili 
kamu idaresine ödenmesi zorunluluğu borçlu işverene aittir. Bir başka 
deyişle alacaklı, ilam konusu bedelden kesintiler yapıldıktan sonra kalan 
net miktar için ilamlı takip yapabilir. Ancak ilamda açıkça net olduğu be-
lirtilmemiş ise bunun da brüt miktar olduğunun kabulü gerekmektedir. 

HGK’nun ... sayılı kararında da vurgulandığı üzere, bu durumda mah-
kemece yapılacak iş, tarafların bildireceği bankalardan hakkın doğduğu 
tarihten itibaren, birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen 
uygulanan en yüksek faiz oranının sorulması ve hakkın doğduğu tarihten 
itibaren, takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarlarının bilirkişi ra-
poru ile belirlenmesi şeklinde olacaktır. 

O halde, taraflarca bildirilecek bankalardan fiili uygulamaları gösteren 
faiz oranları sorularak dosya içine konulduktan sonra, alacak kalemleri-
nin net miktarı bulunup, dayanak ilamda en yüksek banka mevduat faizi 
ile birlikte tahsiline hükmedilen alacaklar için bildirilen banka faizleri, 
diğer kalemler için yasal faizler uygulanarak Yargıtay denetimine elverişli 
şekilde rapor hazırlanması için konusunda uzman bir bilirkişiye başvu-
rularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik veriye dayalı 
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hatalı değerlendirme içeren rapora göre şikayetin reddi yönünde hüküm 
tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yu-
karıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca 
BOZULMASINA, taraflarca İİK’nin 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Da-
ire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme 
isteğinde bulunulabileceğine, 29,20 TL peşin harcın istek halinde davacı-
ya iadesine, 13/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

YABANCI PARA BORCUNUN FAİZİ

ÖZET: Yabancı para borcunun faizinde, Devlet 
Bankalarının o yabancı parayla açılmış bir yıllık 
vadeli mevduat faizine ödediği faiz oranı esas 
alınır. Bu noktada T.C. Merkez Bankasının yayım-
ladığı faiz oranları yeterli değildir. Devlet ban-
kalarının piyasada fiilen uyguladığı faiz oranları 
araştırılmalıdır.
Y8 HD E. 2015/44, K. 2016/14081, T. 20.10.2016

Borçlu vekili, ilama aykırı faiz talep edildiğini iddia ederek, icra em-
rinin iptalini istemiştidr. Mahkemece, TCMB tarafından bildoirilen faiz 
oranlarına göre, hesaplama yapılarak fazla işlemiş faiz talep edildiği ge-
rekçesiyle şikayetin kabulü ile icra emrinin iptaline karar verilmiş, hü-
küm, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, 3678 
sayılı Yasa ile değişik 4/a maddesinde; sözleşmede daha yüksek akdi veya 
gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizin-
de, Devlet Bankaları’nın o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat 
hesabına ödediği en yüksek faiz oranının uygulanacağı belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tebliğleri gereğince, bankalar 
uygulayacakları azami faiz oranlarını serbestçe tespit ederek, Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası’na bildirmek zorundadırlar. Bildirilen bu 
oranlar bankaların mevduat kabulünde uygulayabilecekleri azami oranlar 
olup, fiilen uyguladıkları oranlar ile farklılık gösterebilmektedir.
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Somut olayda, Mahkemece anılan yasal düzenleme kapsamında kamu 
bankalarından faiz oranlarının sorulmadığı, hükme esas alınan bilirkişi 
raporunda; TCMB’nin İnternet sitesinden alınan faiz oranlarına göre he-
sap yapıldığı anlaşılmaktadır.

O halde, Mahkemece, ilam ve Yasa maddesi nazara alınarak, Devlet 
Bankaları’nın takip konusu yabancı paraya fiilen uyguladığı en yüksek 
faiz oranlarının, ilgili bankalar genel müdürlüklerinden sorularak tespiti 
ile bu oranlar esas alınarak faiz hesabı yapılarak sonuca gidilmesi ge-
rekirken, bilirkişinin TCMB’nin internet sitesinden aldığı faiz oranlarına 
göre yaptığı hesaplama kabul edilerek hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kısmen kabulü ile Mahkeme kararı-
nın yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 
3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca 
BOZULMASINA, taraflarca İİLK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay 
Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar dü-
zeltme isteğinde bulunabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde 
temyiz edene iadesine 20.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İŞÇİ ALACAKLARI • BRÜT MİKTAR • İCRA TAKİBİ

ÖZET: Ücretin safi tutarı sigorta, emeklilik aidatı 
gibi indirimlerden sonra kalan miktardır.
Bu miktar matrah olarak kabul edilerek belirlenen 
vergiler de indirildikten sonra net ücrete ulaşılır.
Buna göre işçinin eline geçecek olan net miktar 
tespit edilerek icra dosyasındaki borç infaz edil-
melidir.
Y 8 HD E. 2016/17615, K. 2016/14627, T. 27.10.2016

Borçlu vekili takibe konu ilamda brüt alacağa hükmedildiğini, İcra 
Müdürlüğü’nce brüt alacak kalemlerinin nete çevrilmesi için bilirkişiden 
rapor alındığını, bilirkişi tarafından hesaplamanın hatalı yapıldığını, özel-
likle gelir vergisi matrahı ve oranlarının tespitinde yanlışlık olduğunu, 
buna bağlı olarak da İcra Müdürlüğü’nce yanlış hesaplama üzerinden icra 
emri gönderildiğini belirtip Mahkeme’ce dosya borcunun yeniden hesap-
lanarak icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
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Mahkeme’ce hesap için dosyanın bilirkişiye tevdi edildiği ve bilirki-
şi raporu doğrultusunda, 07/04/2016 tarihli muhtıra ekindeki bilirkişi 
raporu iptal edilerek, alacak kalemlerinin düzeltilmesine karar verilmiş, 
hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde, ücretin, işverene 
tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen 
para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler oldu-
ğu, ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), 
tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı 
veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti 
niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin 
edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği, bu Kanunun uy-
gulanmasında, evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler kar-
şılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatlerin de ücret 
sayılacağı belirtilmiş, 94. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı ben-
dinde, hizmet erbabına yapılan ödemelerden tevkifat yapılması gerektiği 
ifade edilmiştir.

İş Kanunu’nun 32. maddesinde belirtildiği üzere genel anlamda ücret 
“bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından 
sağlanan ve parayla ödenen tutardır”. Ancak hizmet verene yaptığı iş kar-
şılığında ödenen kök ücret (çıplak ücretle) ile birlikte buna bağlı olarak 
ödenecek fazla çalışma ücreti, prim, ikramiye ve sosyal yardımlar gibi 
ödemeler genel anlamdaki ücreti oluşturur (GVK madde 63-89) (Cevdet 
Okan Bahar-Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi-Ekim 2005 sa:52).

Gelir Vergisi Kanunu’nun 63 maddesi hükmüne göre, ücretin safi tu-
tarı işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan yararlar topla-
mından (diğer bir ifadeyle, ücretin gayrisafi tutarından) emekli aidatı ve 
sosyal sigorta primleri, hayat sigortası primleri, şahıs sigortası primleri, 
sosyal güvenlik ve destekleme primi, OYAK ve benzeri kamu kurumla-
rınca yapılan yasal kesintiler, işçi sendikalarına ödenen aidatlar, işsizlik 
sigortası primleri, asgari geçim indirimi ve engellilik indirimi yapılmasın-
dan sonra kalan miktardır (2014 Beyanname Düzenleme Kılavuzu 1 Gelir 
Vergisi Kanunu, Maliye Hesap Uzmanları Derneği sayfa:128-129).

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23-32 maddeleri arasında ise vergiden istis-
na edilen tutarlar ile gelirden yapılacak indirimler tahdidi olarak belirlen-
miştir.
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Danıştay 3. Dairesi 2000/4687 esas, 2003/891 karar ve 19/02/2003 
tarihli emsal içtihadında da “... dönemler itibarıyla bu bildirimlerde yer 
alan ücret ödemlerinden SSK primi işçi hissesi düşüldükten sonra kalan 
tutarın gelir (stopaj) vergisi matrahına...esas alınması gerektiği... ” vurgu-
lanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar, Yasal mevzuat ve Danıştay’ın 19/02/2003 
tarihli emsal içtihadı ışığında somut olaya bakıldığında; ücret gelirlerin-
de, vergiden istisna edilen tutarlar ile gelirden yapılacak indirimler Ge-
lir Vergisi Kanunu’nun 23-32 maddeleri aralığında tahdidi olarak belir-
lenmiş olup, damga vergisi bu istisna ve indirimler arasında sayılmadığı 
gibi, aynı Yasa’nın 63. maddesinde de gerçek ücrete ulaşılırken yapılacak 
indirimler arasında damga vergisine yer verilmemiştir. O halde, gelir ver-
gisi matrahı belirlenirken damga vergisi brüt ücret alacağından mahsup 
edilemez. Aksi yöndeki bilirkişi raporu ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Öte yandan, şikayetin duruşmalı olarak incelenip sonuçlandırıldığı, 
talebe uygun karar verildiği ve borçlu Kurum’un yargılamada vekille tem-
sil edildiği gözetilerek, lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 
avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, vekalet ücretine hükmedil-
memesi ve yapılan yargılama giderlerinin borçlu üzerinde bırakılması da 
doğru değildir. 

SONUÇ

Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kara-
rının İİK’nin 366 ve 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla 
1086 sayılı HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraf-
larca İİK’nin 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğin-
den itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunu-
labileceğine, 29,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 
27.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

VEKİLE TEBLİGAT

ÖZET: Dosyanın işlemlerden kaldırılmasına dair 
kararın davacı vekiline tebliğ edilmemesi dava-
cı vekilinin davayı yenileme hakkını kullanmasını 
engellemiştir. Bu nedenle, mahkemece usule ay-
kırı bir şekilde verilen “davanın açılmamış sayıl-
masına” dair kararının bozulması gerekmiştir.
Y 9 HD E. 2013/126808, K. 2014/3998, T. 11.02.2014

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, sınıf ve ünvanının düşürülmesi nedeniyle oluşan temel ücrette-
ki kayıp ile bu kayıp nedeniyle uğradığı başkaca hak kayıplarının tahsilini 
talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının tüm haklarının ödendiğini savunarak, davanın red-
dini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Davacı vekili, 24/04/2013 tarihinde yapılan duruşmaya katılmamış 
ancak mahkemeye mazeret dilekçesi göndermiştir. Mahkeme, aynı du-
ruşmada davacı vekilinin mazeretini bir ara kararla reddetmiş ve dava 
yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermiştir. 

Sonrasında, yasal üç aylık sürede dava yenilenmediği gerekçesiyle 
mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Davanın açılmamış sayılmasına dair mahkemece verilen karar davacı 
tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, mahkemece dosyanın işlemden kal-
dırılması ve akabinde yasal üç aylık sürede davanın yenilenmediği gerek-
çesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin hukuka uygun 
olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
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Somut olayda, davacı vekili 24/04/2013 tarihinde yapılan duruşmaya 
katılmamış ancak mahkemeye mazeret dilekçesi göndermiştir. Mahkeme, 
aynı duruşmada davacı vekilinin mazeretini bir ara kararla reddetmiş 
ve dava yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar ver-
miştir. Sonrasında, yasal üç aylık sürede dava yenilenmediği gerekçesiyle 
mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinde, davacının davayı açtığı esnada usulüne uy-
gun olarak, yeterli miktarda gider avansını mahkeme veznesine yatırdığı 
ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği duruşma tarihi itiba-
riyle mahkeme veznesinde yeterli miktarda gider avansı bulunduğu görül-
müştür.

Davacı vekili 24/04/2013 tarihinde yapılan duruşmaya katılmamış 
ancak mahkemeye mazeret dilekçesi göndermiştir. Mahkeme, aynı du-
ruşmada davacı vekilinin mazeretini bir ara kararla reddetmiş ve dava 
yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermiştir. 

Davanın yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına dair 
mahkeme kararının, sonuç doğurabilmesi için gider avansı kullanılarak 
davacı vekiline tebliğ edilmesi gerekir. Karar kendisine tebliğ edilen dava-
cı vekili bu şekilde davayı yenileme hakkını kullanabilecektir. Dosyanın 
işlemden kaldırılmasına dair kararın davacı vekiline tebliğ edilmemesi 
davacı vekilinin davayı yenileme hakkını kullanmasını engellemiştir. Bu 
nedenle, mahkemece usule aykırı bir şekilde verilen “davanın açılmamış 
sayılmasına” dair kararının bozulması gerekmiştir. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 11/02/2014 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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OKUL AİLE BİRLİĞİNİN İŞVEREN SIFATI 
• 

İŞÇİLİK ALACAKLARI

ÖZET: İşçinin ücret ve primlerini okul aile birliği 
yatırmış okul olan işyerinde çalışan işçi okul aile 
birliğine ve ilgili Bakanlığa hizmete sunmuştur.
Bu noktada okul aile birliği ile Bakanlık birlikte 
sorumludur.
Okul aile birliğinin tüzel kişiliğinin olmaması bu 
sonucu etkilemez.
Y 9 HD E. 2014/19986, K. 2014/29032, T. 02.10.2014

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alaca-
ğı, hafta tatili ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ile genel tatil ücreti 
alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı ve davalılardan TC. M.. B.. avukatları ta-
rafından temyiz edilmiş, davacı avukatı tarafından duruşma talep edilmiş 
ise de; HUMK'nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan 
reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten son-
ra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, 
gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin T.. L..çalıştığını, iş sözleşmesinin kıdem 
ve ihbar tazminatları ödenmeden okul müdürü tarafından feshedildiğini, 
davacının ücret ödemesinin ve sigorta işlemlerinin davalı T.. O.. A.. Birliği 
tarafından yapıldığını, işyerinin diğer davalı M.. B..na bağlı olduğunu, iş-
yerindeki müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin emir ve talimatla-
rına göre iş yapıldığını iddia ederek davacının kıdem ve ihbar tazminatları 
ile fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil, yıllık izin ve son ay 
ücret alacaklarının davalılar MEB ve T.. O.. A.. Birliği’nden tahsiline karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı T.. B.. vekili cevabında, müvekkilinin tüzel kişiliği bulunmadı-
ğından hakkındaki davanın husumetten reddi gerektiğini, öte yandan da-
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vacının süresinde işbaşı yapmadığı gibi verilen işleri de yapmadığını, okul 
müdürüne karşı geldiğini, arşiv ve kamera kayıtlarına zarar verdiğini, 
26.08.2008 tarihinde konuya ilişkin tutanak tutularak iş sözleşmesinin 
haklı nedenle feshedildiğini, fazla mesai, hafta tatili ile bayram ve genel 
tatil çalışması olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. 

Davalı T.C. MEB vekili cevabında, davacının davalının işçisi olmama-
sı nedeni ile müvekkilinin husumet ehliyeti bulunmadığı gibi iş akdinin 
sunulu tutanaklarla sabit olduğu üzere haklı nedenle feshedildiğini, ala-
cakların zaman aşımına uğradığını savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece 09.06.2010 tarihinde, davalı Okul Aile Birliği hakkındaki 
davanın husumetten reddine, diğer davalı bakanlık yönünden ise iş akdi-
nin feshinin haksız olduğu, bilirkişi raporunda belirli alacaklara davacı-
nın hak kazandığı gerekçesi ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, 
yıllık izin, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili alacakla-
rının kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Bu karar davacı ve davalılardan T.C. M.. B.. vekilleri tarafından temyiz 
edilmiş ve temyiz üzerine Dairemiz tarafından 18.12.2012 tarihinde “.....
Dairemizin kararlılık kazanmış uygulama ve içtihatlarına göre davacı işçi 
yönünden ücret ve primler davalı Okul Aile Birliği tarafından yatırılmış 
olsa da iş görme edimi her iki davalı işverene karşı yerine getirilmiştir. 
Davalılar arasında davacı işçinin çalıştırılması noktasında amaç ve men-
faatte birlik söz konusudur. Davacının iş görme ediminin her bir işveren 
yönünden kısmi süreli iş ilişkisi biçimde ayrıştırılması da mümkün de-
ğildir. Davacı aynı anda aynı işverenlere karşı iş görme edimini yerine 
getirmiştir. Bu bakımdan taraflar arasında birlikte istihdam olarak ad-
landırılabilecek bir ilişkinin varlığı kabul edilmelidir. 4857 sayılı Yasanın 
2.maddesindeki işveren tanımı karşısında Okul Aile Birliğinin tüzel kişi-
liğinin olmaması bu bakımdan sonuca etkili değildir. Buna göre davaya 
konu işçilik alacaklarından her iki davalının müştereken sorumluluğuna 
gidilmesi gerekirken, davalı Okul Aile Birliği yönünden davanın husumet 
yokluğu sebebiyle reddine karar verilmesi hatalıdır....Mahkemece davacı 
lehine bilirkişi raporu benimsenerek fazla mesai ücreti ile hafta tatili ve 
milli bayram mesai ücreti hüküm altına alınmış ise de, yapılan inceleme 
ve araştırma hüküm kurmaya elverişli değildir.

Zira, hükme esas bilirkişi raporundaki hesaplamalar tanık beyanla-
rına dayanmaktadır. Ancak davalının resmi bir kurum olduğu dikkate 
alındığında sırf soyut tanık beyanları ile sonuca gidilmesi doğru değildir. 

Bu nedenle davacının hizmet dönemi itibari ile çalıştığı okul işyerin-
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den ikili eğitim olup olmadığı, derslerin bitimi ile okulun kapanmasından 
sonra ve hafta tatili ile milli bayram günlerinde kurs, etüd ve benzeri fa-
aliyetler yapılıp yapılmadığı, yapılıyor ise bunların kaça kadar sürdüğü, 
aynı işi yapan kaç kişi bulunduğu, dönüşümlü veya nöbetleşe çalışma 
olup olmadığı sorularak belirlenmeli, ilgili bilgi ve belgeler celbedildikten 
sonra tanık beyanları ile birlikte bir değerlendirmeye tabi tutulup gere-
kirse ek hesap raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken 
yazılı şekilde anılan alacaklarla ilgili hüküm tesisi hatalıdır.” gerekçesi 
ile bozulmuş, bozma kararında davacı ve davalı T.C. M.. B.. vekillerinin 
bozma sebepleri dışında kalan temyiz itirazlarının yerinde olmadığı da 
belirtilmiştir.

Bozma kararı üzerine Mahkemece bozma kararına uyulmuş ve yapılan 
yargılama sonunda davacının yalnızca okulda eğitim ve öğretim yapılan 
saatlerde çalışma yaptığı, fazla mesai yapmadığı milli bayram tatillerinde 
çalışmadığı, ayrıca hafta tatillerinde çalışan personel sayısı bakımından 
davacının hafta sonunda çalışmadığı, davacının okul tatili dönemlerinde 
yıllık izne ayrıldığı ve okulların tatil olduğu dönemde okulların kapalı ol-
ması nedeniyle yıllık izin kullandığı ve davacının kıdem ve ihbar tazminatı 
hak etmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Mahkemece sadece “ 1- Davanın REDDİNE “ denilerek hüküm tefhim 
edilmiş, gerekçeli kararın hüküm fıkrasında da sadece “ 1- Davanın RED-
DİNE “ yazılmış, yargılama gideri, vekalet ücreti, harç konusunda hiçbir 
şey yazılmamıştır.

D) Temyiz:

Kararı davacı ve davalı T.C. M.. B.. vekilleri temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Öncelikle; 

Hüküm sonucunun ne şekilde oluşturulacağı ve neleri içereceği 
HMK'nın 297/2. maddesinde “ Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait 
herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında veri-
len hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası 
altında;açık,şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi ge-
reklidir. “ hükmünü taşımaktadır. 

Bu hüküm genel olarak hüküm sonucuna ilişkin olup, basit yargıla-
maya tabi davalar açısından hüküm sonucunun tefhimi HMK'nın 321. 
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maddesinde “ Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların 
gerekçesi ile birlikte açıklanması ile gerçekleşir. “ şeklinde hüküm altına 
alınmıştır.

Bu iki hükme göre basit yargılamaya tabi bir davada duruşmada tef-
him edilecek hüküm sonucu hem HMK'nın 297/2. maddesindeki unsurla-
rı taşımalı, hem de gerekçeli olmalıdır.

Ayrıca;

Mahkemece bozmadan önceki kararda kıdem tazminatı, ihbar tazmi-
natı, ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, fazla çalışma ücreti, bayram 
çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarının KISMEN KABULÜNE ka-
rar verilmiştir.

Mahkemenin ilk kararı davacı vekili ile davalı T.C. M.. B.. vekili tara-
fından temyiz edilmiş, 

Mahkeme kararı Dairemizin 18.12.2012 tarih ve 2010/32662 E. 
2012/43065 K. sayılı ilamı ile;

Davacı vekili ile davalı T.C. M.. B.. vekilinin sair temyiz itirazlarının 
reddine karar verilerek,

Kararı temyiz eden davacı açısından; “ Okul Aile Birliğinin de müşte-
rek-müteselsil sorumluluğuna gidilmesi gerekirken bu davalı hakkındaki 
davanın husumet yokluğu sebebi ile reddinin hatalı olduğu gerekçesi ile, 

Davalı T.C. M.. B.. açısından ise ; Fazla çalışma, hafta tatili ve genel 
tatil ücretlerine yönelik olarak eksik araştırma nedeni ile bozulmuştur.

Mahkemece tarafların beyanlarının alınıp bozmaya uyulmasına da ka-
rar verildikten sonra yapılacak iş bozma gereklerini yerine getirmektir. 
Zira, mahkemece bozmaya uyulması yönünde oluşturulan karar bozma 
lehine olan taraf yararına usuli kazanılmış hakkın gerçekleşmesine neden 
olur.

Usuli kazanılmış hakkın hukukumuzdaki yeri; 04.02.1959 gün ve 
1957/13-E. 1959//5 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında (R.G. 
28.04.1959 gün sayı:10193) “Temyiz merciince bir kararın bozulması 
ve mahkemenin bozma kararına uyması halinde bozulan kararın bozma 
sebeplerinin şümulü dışında kalmış cihetlerinin kesinleşmiş sayılması, 
davaların uzamasını önlemek maksadıyla kabul edilmiş çok önemli bir 
usuli hükümdür. Bir cihetin bozma kararının şümulü dışında kalması 
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da iki şekilde olabilir. Ya o cihet, açıkça bir temyiz sebebi olarak ileri 
sürülmüş fakat dairece itiraz reddedilmiştir, yahut da onu hedef tutan 
bir temyiz itirazı ileri sürülmemiş olmasına rağmen dosyanın Temyiz Da-
iresince incelendiği sırada dosyada bulunan yazılardan onun bir bozma 
sebebi sayılması mümkün bulunduğu halde o cihet dairece bozma sebebi 
sayılmamıştır. Her iki halde de o konunun bozma sebebi sayılmamış ve 
başka sebeplere dayanan bozma kararına mahkemece uyulması taraflar-
dan birisi lehine usuli bir müktesep hak meydana getirir ki, bu hakkı ne 
mahkeme, ne de temyiz mahkemesi halele uğratabilir. Zira umumi mük-
tesep hakkın tanınması da amme intizamı düşüncesiyle kabul edilmiş bir 
esastır.” şeklinde açıklanmıştır.

Somut olayda temyize konu karar hem usuli kazanılmış hak, hemde 
HMK'nın 297 ve 321. maddeleri açısından değerlendirildiğinde;

a- Mahkemece bozma kararı ile bozma dışı bırakılan kıdem tazmi-
natı, ihbar tazminatı, ücret alacağı ve yıllık ücretli izin alacağı talepleri 
açısından davacı lehine oluşan usuli kazanılmış hakka riayet edilmemesi 
hatalıdır.

b- Mahkemece duruşmada tefhim edilen hüküm özeti ile gerekçeli ka-
rarda yazılan hüküm sonucunun HMK'nın 297 ve 321. maddelerine aykırı 
olarak sadece “ Davanın reddine “ şeklinde oluşturulması da hatalıdır.

Mahkemece yapılacak iş bozma gereğini yerine getirerek, davacı lehine 
oluşan usuli kazanılmış hakka riayet edilerek HMK'nın 297 ve 321. mad-
delerine uygun şekilde hüküm oluşturarak sonuca gitmektir.

Bu nedenlerle usuli kazanılmış hakkı gözetmeyen ve HMK'nın 297 ve 
321. maddelerine aykırı olan kararın bozulması gerekmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMA-
SINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelen-
mesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye 
iadesine 02.10.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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İŞÇİNİN PRİM ALACAĞI • TİCARİ DEFTERLER

ÖZET: Prim alacağı konusunda davalının ticari 
defterlerine dayanılmıştır. Davalının ticari defter-
leri sağlıklı değilse bu durum davacı aleyhine de-
ğerlendirilmemelidir.
Bu nedenle davalıdan ticari defterler istenmeli, 
gerekirse işyerinde keşif yapılarak davacının hak 
kazanacağı prim alacağı belirlenmelidir.
Y 9 HD E. 2013/13651, K. 2015/8473, T. 26.2.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; Müvekkilinin davalı işyerinde Eylül 2006 - 20/10/2009 
tarihleri arasında 2.000,00 TL maaş ve %5 prim karşılığında çalıştığını, 
hafta içi 08:30 - 19:00 aralığında Cumartesi günleri 08:30 - 16:00 aralı-
ğında çalıştığını, fazla çalışma karşılığının ödenmediğini, iş akdinin dava-
lı işverence sonlandırıldığını, tazminatlarının ödenmediğini iddia ederek; 
10.000,00 TL prim alacağı, 1.000,00 TL kıdem tazminatı, 3.000,00 TL 
ihbar tazminatı, 3.000,00 TL fazla mesai ücreti, 500,00 TL izin ücreti, 
500,00 TL resmi bayram çalışma ücreti, 2.000,00 TL maaş alacağının 
davalıdan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının davalı şirketin İstanbul irtibat bürosunda ça-
lıştığını, 2.000,00 TL maaş almadığını, 1.000 TL maaş+ 1.000 TL masraf 
aldığını, işyerinde prim uygulaması olmadığını, davacı ile davalı şirket 
arasında prim sözleşmesi yapılmadığını, fazla çalışma yapmadığını, iş ak-
dinin olumsuz davranışları nedeniyle sonlandırıldığını, tazminatlarının 
banka aracılığıyla ödendiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak dava-
nın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı, taraflar temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
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rektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bentlerin kap-
samı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında prim uygulaması olup olmadığı tartışma konusu-
dur.

Davacı aksesuar, yedek parça ve plastik kimyevi madde satım alanı 
olan davalı şirketin İstanbul şubesinde Türkiye satışlarında tek sorumlu 
olarak aylık net ücret yanında tüm yurt içi satışlarından yüzde 5 oranında 
prim karşılığı çalıştığını iddia ederek prim alacağı isteminde bulunmuş-
tur.

Davalı ise işyerinde prim uygulaması olmadığını savunmuştur.

Mahkemece davacının prim alacağı bilirkişi raporundaki tespitler esas 
alınarak reddedilmiştir. Bilirkişi tanık anlatımları olmasına ve her ne ka-
dar davalının defter ve belgeleri sağlıklı bir bilgi sunmasa da defterlerde 
prim uygulamasına dair bilgi olmadığı, bu nedenle prim uygulaması ol-
madığı sonucuna varmıştır.

Prim, çalışanı özendirici ve ödüllendirici bir ücret ödemesi olup işve-
rence işçiye garanti edilmiş bir temel ücretin üzerine belirli bir usule bağlı 
olarak ödenen ek bir ücrettir. İşverenin istek ve değerlendirmesine bağlı 
olabileceği gibi, sözleşme gereği olarak da verilebilir. Genel olarak pazar-
lamacılık sureti ile satışlarda çalışanların ücret yanında satış bedelinden 
belirli oranda prim(komisyon) aldıkları bilinen bir olgudur. 

Diğer taraftan 6100 sayılı HMK'nın 222. Maddesi uyarınca, “Karşı ta-
rafa ait ticari defterlerin ibrazını isteyen taraf, bu defterlerdeki kayıtları 
kabul edeceğini belirtebilir. Bu durumda, karşı taraf ticari defterlerini 
ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf iddiasını ispatlamış sayılır. İb-
raz etmesi halinde ise, Mahkeme bu defterlerdeki kayıtlara göre hüküm 
tesis edecektir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre de “Kanuna uy-
gun olarak tutulmamış defterler sadece sahibi ve halefleri aleyhine kanıt 
olmaktadır. Bu tür defterler lehe kanıt olamamaktadır”. 

Dosya içeriğine göre davacının davalı işyerinde çalışan tanıkları prim 
uygulamasını doğrulamışlardır. Dosyaya aynı faaliyet alanında hizmet 
veren firma bu uygulamanın olduğunu belirtmiştir. Bordroda davacının 
pazarlamacı görevi olduğu belirtilmektedir. Davacı taraf prim alacağı 
konusunda davalının ticari defterlerine dayanmıştır. Davalının defterle-
ri sağlıklı değil ise bu durum davacı aleyhine değerlendirilmemelidir. O 
nedenle davacının talep ettiği prim alacağı ile talep edilen dönemler için 
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HMK'nın ilgili hükümleri hatırlatılarak ticari defterlerinin ibrazı istenme-
li, gerekirse işyerinde keşif yapılmalı ve sonucuna göre davacının yaptığı 
yurt içi satış üzerinden prim alacağı belirlenmeli ve hüküm altına alınma-
lıdır. Eksik inceleme ve hatalı gerekçe ile bu alacağın reddi hatalıdır. 

3- Hükmedilen miktarların net mi brüt mü olduğunun hükümde belir-
tilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de hatalı 
olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
26.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KAMU VAKIFLARININ İŞÇİLERİ • İLAVE TEDİYE

ÖZET: 3294 Sayılı Yasa gereğince her il ve ilçede 
kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
ları kamu hukuku tüzel kişisi olup, bu vakıflarda 
çalışan işçiler de kamu işçisidir.
Bu nedenle söz konusu vakıfların işçilerine 6772 
Sayılı Yasa uyarınca ilave tediye ödemeleri yapıl-
ması gerekir.
Y 9 HD E. 2015/19639, K. 2015/28166, T. 12.10.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, Davalı Vakfın kamu hukuku tüzel kişisi olup, Davacının 
da kamu işçisi olduğunu, 6672 sayılı yasaya göre ilave tediye ödemesi ya-
pılmasını gerektiğini, ancak bu güne kadar bu ödemelerin yapılmadığını, 
3294 sayılı yasanın 7. maddesine göre SYDT Fonunda toplanan kaynak-
ların ülke çapında ihtiyaç sahiplerine nakdi ve aynı olarak dağıtmak üzere 
her il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurulduğunu, 
SYDTF ve SYDV’lerin gelirlerinin kamu alacağı mahiyetinde olduğunu, 
bunların tahsili için 6183 sayılı yasa hükümlerine göre işlem yapılacağı-
nın öngörüldüğünü, bu vakıfların yaptıkları her türlü alım ve satım işle-
rinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yapmak zorunda olduklarını, 
bu vakıfların kamu kurumu niteliği taşıdığı, Asliye Hukuk Mahkemesi-



331Yargıtay Kararları

nin 02.11.2010 tarih 2009/96E 2010/155K sayılı ilamının Yargıtay 9.HD.
sinin 19.03.2013 tarih ve 2010/51338E–2013/9387K sayılı onandığını, 
bu kararda söz konusu vakıflarda çalışan işçilerin kamu işçisi olduğu-
nun belirtildiği, SYDV’nin kamu kuruluşu olduğunun Başbakanlığının ve 
Sosyal Güvenlik Kurumunun yazı ve kararlarında belirtilmiş olduğu ileri 
sürerek, ilave tediye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davalı işveren Vakfın 11.07.1956 tarih ve 6772 sayılı Ka-
nun kapsamında işyeri olmadığını, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ekinde yer alan cetvellerde tüm kamu kurumlarının sa-
yıldığını, Davalı Vakfın burada sayılmamış olduğunu, 6772 sayılı Yasanın 
1.maddesinde sayılan diğer kamu kurumu, şirket, iktisadi devlet teşek-
külü ve banda da olmadığını, Davalı Vakfın Medeni Kanun hükümlerine 
göre kurulmuş bir vakıf olduğunu, vakfın özel hukuk tüzel kişisi olduğu-
nu, Davacının dilekçesinde saydığı bazı ayrıcalıklarının Davalının kamu 
tüzel kişisi yada kamu kurumu olduğunu göstermeyeceği, dava dilekçesi 
ekinde yer alan Danıştay ile Yargıtay ilamının birbiri ile çelişen karlar ol-
duğu her ikisinin de bir çok Kanuna aykırı olduğunu savunarak davanın 
reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının özel hu-
kuk tüzel kişisi olduğu, kuruluş amacı ve mali yapısı itibariyle kamu ku-
rumlarından farklı nitelikte olduğu ve bu bağlamda 6772 sayılı Kanun’un 
1. maddesi kapsamına girmeyeceğinin açık olduğu, davalı vakfın ilave 
tediye alacağından sorumlu olmaması nedeniyle davanın reddine karar 
verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davalı kurumun hukuki niteliğinin ne 
olduğu, bu kurumun ilave tediye ödemesi gereken kurumlardan olup ol-
madığı ve bu bağlamda davacının talep ettiği alacağa hak kazanıp kazan-
madığı noktasında toplanmaktadır.

İlave tediye alacağının kapsamı, yararlanacaklar, yararlanma şartları, 
miktarı ve ödeme zamanı 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı müesseselerde 
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Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun ile düzenlen-
miştir. Kanunun 1 inci maddesinde, Devlet ve ona bağlı kurumların han-
gileri olduğu, ayrıca yararlanacak kişiler açıkça belirtilmiştir. 

Buna göre;

A. İşveren kapsamı yönünden Devlete ve ona bağlı olmak üzere,

1.  Genel, katma ve özel bütçeli daireler,

2.  Sermayesi değişen kurumlar,

3.  Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar 
ve bunlara bağlı kuruluşlar,

4.  Belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlar, 

5.  3460 ve 3659 sayılı Kanun kapsamına giren, sermayesinin tamamı 
Devlete ait olan veya bu sermeye ile kurulan iktisadi Devlet kuruluşları,

3460 sayılı Yasa bugün itibari ile yürürlükte olan bir yasa değildir. 
3659 sayılı Yasa ise, banka ve Devlet kurumlarında çalışan memurların 
aylıkları ile ilgili düzenleme getirmiş ve halen yürürlüktedir. Bu Yasanın 
1 inci maddesinde, kapsama dahil kurumlar daha ayrıntılı açıklanmıştır. 

Yukarda belirtilen kurumlarca, sermayesinin yarısından fazlasına iş-
tirak suretiyle kurulan kuruluşlar ve bunların aynı nispette iştirakleriyle 
vücut bulan kurumlar, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar veya satın 
alınıp belediyelere bağlanan müesseseler de Kanun kapsamına alınmıştır. 

Keza 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda, merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve ma-
halli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ekli 
cetvellerde sayılmıştır. Bu cetvellerde Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu 
idareleri, Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve 
Sosyal Güvenlik Kurumlarında çalışanların kanun kapsamında olduğu-
nun kabulü gerekir. 

Sonuç itibari ile kapsam bakımından, Devlet tarafından yasa ve yasa-
nın verdiği yetki ile idari işlemle kurulan ve kamusal yetki ve ayrıcalık-
lardan yararlanan kamu tüzel kişilikleri ve bunlara bağlı kuruşlarda iş 
sözleşmesi ile çalışanlara uygulanacağı görülmektedir.
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B. İşçi yönünden kapsama gelince:

İş Kanunu kapsamına girsin girmesin, yukarda belirtilen Devlet ve ona 
bağlı kurumlarda İş Kanununun 1 inci maddesindeki tanıma göre, işçi 
sayılan herkes bu alacaktan yararlanacaktır. Kanun, 4857 ve 1475 sayılı 
İş Kanunundan önceki İş Kanununa atıfta bulunmuştur. 4857 sayılı İş 
Kanunu işçi tanımına 2 nci maddesinde yer vermiştir. Buna göre “bir iş 
sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi” denir. O halde bir iş 
sözleşmesine dayanarak, yukarda belirtilen kurumlarda çalışan her işçi-
ye ilave tediye ödemesinin yapılması gerekir. 

C. Ödenecek ücret yönünde kapsam:

Maddenin son cümlesinde, yukarda belirtilen işyerlerinde çalışan işçi-
lere ücret sistemleri ne olursa olsun her yıl için birer aylık ücret tutarında 
ilave tediye ücreti ödeneceği belirtilmiştir. Devlet ve ona bağlı maden işlet-
melerinin yeraltında çalışan işçilere, ayrıca bir aylık ödeme dışında birer 
aylık daha ödemenin yapılacağı Kanunun 2 nci maddesinde açıklanmıştır. 

Kanunun 3 üncü maddesinde, işçilere her yıl için birer aylık (yeral-
tında çalışan işçilere her yıl için ikişer aylık) ilave tediye dışında, birer 
aylık ücret istihkaklarını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile aynı 
oranda bir ilave tediye ödemesi yapılabileceği belirtilmiştir. 

Keza Yasanın Ek 1 inci maddesi ile ilave tediyelerin Toplu İş Sözleşmesi 
ile kararlaştırılması halinde buna sınır getirilmiş ve “Bu Kanun uyarınca 
işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık 
istihkakları tutarını (hafta ve genel tatil ücretleri dahil) geçmemek şartıyla 
toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha verilebilir” düzenlemesi-
ne yer verilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi ile yukarda belirtilen kurumlarda 
çalışan işçilere en çok iki ay daha ilave tediye ödeneceğinin kararlaştırı-
labileceği, bu miktar üzerinde ödeme yapılacağı şeklindeki düzenlemenin 
yasal sınırı aşan miktarda geçersiz olacağını kabul etmek gerekir. 

Kanun, kapsam içinde olmayan ancak Toplu İş Sözleşmesi uygulana-
cak işyerleri için de Ek 2 inci madde ile bir sınırlama getirmiş ve kap-
samda kalmayan işyerlerinde Toplu İş Sözleşmeleri ile en çok dört aylık, 
yeraltındaki işyerlerin de ise en çok beş aylık ilave tediye oranında ücret 
ödeneceği kuralına yer vermiştir. Ancak bu tür işyerlerinde Toplu İş Söz-
leşmesi ile kararlaştırılan bu tür ödemeleri ilave tediye olarak değil, akdi 
ikramiye olarak kabul etmek yerinde olacaktır. 

Kanunun 4 üncü maddesine göre, ilave tediye alacağının ödeme za-
manını, Bakanlar Kurulu belirler. Bakanlar Kurulunun kararı ile ilave 
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tediye alacağı muaccel hale gelir. İlave tediye hesabı, Bakanlar Kurulunun 
belirlediği ödeme tarihlerindeki ücrete göre yapılmalıdır (Yargıtay 9. HD. 
12.09.2011 gün 2011/36505 E. 2011/29278 K.). Ödeme zamanı taraf-
larca kararlaştırılmadığında, Borçlar Kanununun 101 inci maddesi uya-
rınca, temerrüt için alacaklının ihtarına gerek vardır. İlave tediye alacağı 
yasadan kaynaklandığından, talep halinde temerrüt tarihinden itibaren 
yasal faiz yürütülmelidir. Toplu iş sözleşmelerinde bulunan, 6772 sayılı 
Yasa maddesinin tekrarından ibaret hükümler, alacağın dayanağının ilgili 
Yasa olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğinden, bu durumlarda dahi yasal 
faize karar verilmelidir. Ancak, özelleştirme vb. sebeplerle ödenme ko-
şullarının yitirildiği, ilave tediye alacağının sadece toplu iş sözleşmesine 
göre ödenmesinin kararlaştırıldığı durumlarda, 2822 sayılı Kanunun 61 
inci maddesi uyarınca en yüksek işletme kredisi faizine hükmedilmelidir 
(Yargıtay 9. HD. 13.09.2011 gün 2011/39204 E. 2011/29535 K.).

Aynı maddede ilave tediye alacağının nasıl hesaplanacağı ve kesinti 
yapılıp yapılmayacağı belirtilmiştir. Buna göre aylık olarak bu alacağın 
hesaplanmasında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni 
yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete dahil olan ödeme-
ler dikkate alınmaz. Bu düzenleme nedeni ile ilave tediye alacağının bir ay 
için yirmialtı gün üzerinden hesaplanması gerekir. 

İlave tediye alacağından sigorta primleri kesilmez. Ancak 01.10.2008 
tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yasanın 80/c ve 105 inci maddeleri 
uyarınca, ücretin eki niteliğindeki bu ödeme, 1.10.2008 tarihinden itiba-
ren sigorta prim kesintisine tabidir. 

İlave tediye alacağı, ödeme tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup ol-
madığına bakılmaksızın, hak edilen yıl içinde o yerde veya aynı idare, 
teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin 
toplamı oranında ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçi tam yıl çalışmamış 
ise, ilave tediye o yıl için kıstelyevm esasına göre hesaplanıp ödenecektir. 

İşçinin ilave tediye alacağına, esas olacak çalışma süresinin hesaplan-
masında iş sözleşmesinin devamı müddetine rastlayan yasal ve idari izin-
ler, hastalık izinleri, hafta tatili ile ulusal, bayram ve genel tatil günleri, 
çalışılmış gibi hesaba katılır. 

Somut olayda, davacı işçi, davalı ...’nda çalışmıştır.

Yukarıdaki ilke kararımız kapsamında, davacının çalıştığı ..., 6772 sa-
yılı kanunun birinci maddesinde sayılan ve ilave tediye ödemesi gereken 
kurumlardan olup, mahkemelere açılan benzer mahiyetteki davalarda, 
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davacılara ilave tediye ödenmesi gerektiği yönündeki kararlar Dairemizce 
onanmıştır.(16/09/2013 tarih ve 2011/25327 E – 2013/22503 K ). 

Bu nedenle, aldırılan bilirkişi raporu değerlendirilerek davanın kabu-
lüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar 
verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12.10.2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN • DAVA ARKADAŞLIĞI 
•

 HUSUMET • KESİN HÜKÜM

ÖZET: Asıl işveren - alt işveren ilişkisinde mec-
buri dava arkadaşlığı söz konusu değiltdir. Da-
vacı davasını tercih ettiği işverenlerin birine yö-
neltebilir. Kesin hüküm mahkemeleri bağlayan  
kesin delildir. Kesin hükümden söz edilmesi için, 
davalıların konularının, taraflarının ve sebepleri-
nin aynı olması gerekir.
Y 9 HD E. 2014/10171, K. 2015/21732, T. 16.6.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı işçi , davalı asıl işveren “.... Teknoloji ve Operasyon Merke-
zi” işine bağlı işlerin bir bölümü olan hafriyat işini alt işveren sıfatıyla 
....’ye verildiğini,davacının alt işveren ..... bünyesinde 01.10.2010 tarihin-
de çalışmaya başladığını,12.12.2012 tarihinde iş akdinin haklı nedene 
dayanılmaksızın feshedildiğini, 25.01.2012 tarihinden fesih tarihi olan 
12.12.2012 tarihine kadar çalışmasını alt işveren ile birlikte davalı asıl 
işveren ... ‘de devam ettirdiğini,işçilik alacaklarının tahsili için ......İş Mah-
kemesi’nin 2013/486 esas sayılı dosyası ile dava açıldığını, davalı ... ‘nin 
de asıl işveren olması sebebiyle sorumlu olduğunu ileri sürerek ücret ala-
cağı, fazla mesai ücreti alacağı, hafta tatili ücreti alacağı, genel tatil ücreti 
ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini istemiştir.
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B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davalı şirket ile davacı arasında İş Kanunu kapsamında bir iş 
ilişkisi bulunmamakta olup bu yönden husumet yokluğu sebebiyle dava-
nın reddi gerektiğini,iş akdi ile keşinleşmiş mahkeme kararı olması ve 
bu davada davanın davalıya yöneltilmemiş olmasına rağmen aynı konuda 
yeniden dava açılmasının usul ve yasaya aykırı olması sebebiyle davanın 
reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının davalının “.... Teknoloji ve Operasyon Merke-
zi”’nin hafriyat işlerinde tamirci ustası olarak dava dışı ......’de çalıştığı, 
davalı ile ..... arasındaki hukuki ilişkide asıl işin bölünerek alt işvere-
ne verilmesi, davacının sadece asıl işverenden alınan işte çalıştırılması, 
asıl işveren olduğu iddia edilen ... ile ..... işverenin muvazaalı iş ilişkisine 
girmemesi ve böyle bir iddianın bulunmaması, davalı ... ‘nin yaptığı işin 
inşaat işi olmadığı, “.... Teknoloji ve Operasyon Merkezi” inşaatının iha-
le yoluyla dava dışı .....’e vermesi göz önünde bulundurulduğunda davalı 
... ile ..... arasında İş Kanunu’na göre alt işveren-üst işveren ilişkisinin 
bulunmadığı, dolayısıyla davalıya husumet yöneltilemeyeceği, biran için 
davalılar arasında alt işveren - üst işveren ilişkisi olduğu kabul edildi-
ğinde alt işveren - üst işveren arasında mecburi dava arkadaşlığı olduğu, 
HMK’nın 60.maddesi gereğince mecburi dava arkadaşlarına birlikte dava 
açılması gerektiği, kesinleşmiş hükme rağmen sürekli aynı konuda dava 
açılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar veril-
miştir. 

D) Temyiz:

Kararı davacı taraf temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Dava konusu uyuşmazlığın daha önce bir kesin hüküm ile [1086 sayılı 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) madde 237; 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 114/1-i] çözümlenmemiş ol-
ması dava şartıdır. Bu şart, olumsuz dava şartı olarak adlandırılır. Dava 
konusu uyuşmazlık hakkında kesin hüküm bulunuyorsa, aynı konuda, 
aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanılarak yeni bir dava 
açılamaz. 

Kesin hüküm, şekli anlamda kesin hüküm ve maddi anlamda kesin 
hüküm, olmak üzere ikiye ayrılır. Şekli anlamda kesin hüküm, sözü edi-
len karara karşı artık bütün olağan yasa yollarının kapandığı anlamına 
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gelir. Bazı son kararlar verildikleri anda kesindirler (Örneğin HUMK. m. 
427; HMK. m. 361). 

Yasa yolu açık olan bir karar, yasa yoluna başvurma süresi geçmekle 
de kesinleşir. Öte yandan, temyiz yolu açık olan bir karar temyiz edi-
lip sonuçta onanmış ve karar düzeltme süresi geçirilmişse, ya da karar 
düzeltme yoluna gidilip de bu istem reddedilmişse veyahut yasa yoluna 
başvurmaktan feragat edilmişse verilen hüküm şekli anlamda kesinleşir.

Bir hüküm bir kere şekli anlamda kesinleşirse, artık bu hükme karşı, 
olağan yasa yollarına başvurulamaz. Bir kararın maddi anlamda kesinleş-
mesi için öncelikle şekli anlamda kesinleşmesi gerekir. 

Maddi anlamda kesin hükmün koşulları 1086 sayılı HUMK’un 237. 
maddesinde açıklanmıştır. Birinci dava ile ikinci davanın müddeabihleri-
nin (konusunun), dava sebeplerinin (vakıaların) ve taraflarının aynı olma-
sı maddi anlamda kesin hüküm oluşturur. 

6100 sayılı HMK’nın 303/1. maddesi de “Bir davaya ait şeklî anlamda 
kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm 
oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk 
davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması 
gerekir.” şeklinde benzer bir tanımı içermektedir.

Kesin hüküm, ilk önce (hükmü veren mahkeme de dahil diğer bütün) 
mahkemeleri bağlar. Yani mahkemeler, aynı konuda, aynı dava sebebine 
dayanarak, aynı taraflar hakkında verilmiş olan bir kesin hüküm ile bağlı-
dırlar; aynı davayı bir daha (yeniden) inceleyemezler (kesin hüküm itirazı) 
ve aynı konuya ilişkin yeni bir davada, önceki davada verilmiş olan kesin 
hüküm ile bağlıdırlar (Baki Kuru, a.ge., C. V, s. 5051- 5053). 

Dosya içeriğine göre , davacının aynı alacak kalemleriyle ilgili ...... İş 
Mahkemesinin 2013/483 esas sayılı dosyası üzerinden dava dışı Kanbur 
şirketine karşı dava açtığı, eldeki dosyada ise davasını İş Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı Aş’ye yönelttiği, yukarıdaki açıklamalarla karşılaştırıldı-
ğında her iki davanın davalısı aynı olmadığından kesin hüküm koşulları-
nın oluşmadığı anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, asıl -alt işverenlik ilişkisinde mecburi dava arkadaşlığı sözko-
nusu değildir. Davacı, davasını tercih ettiği işverenlerden birine yönelte-
bilir.

Bu açıklamalar doğrultusunda mahkemece, işin esasına girilerek ta-
rafların delillerinin toplanıp yargılama yapılması, özellikle işverenler ara-
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sında asıl ve alt işveren ilişkisi bulunup bulunmadığının tespit edilmesi 
ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı ve yerinde olmayan 
gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
16.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

GÜNDE 24 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİ

ÖZET: Günde 24 saat çalışan işçinin 4 saat din-
lenme arası vereceği kabul edilmelidir.* ** 
Y 9 HD E. 2014/17715, K. 2015/30747, T. 2.11.2015

“İçtihat Metni”

Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel 
tatil ücreti, hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini 
istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmak-
la, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlen-
dikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

A) Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı, 15/06/1994 tarihinde davalı işyeri muhasebe müdürlüğün-
de hizmetli işçi olarak çalışmaya başladığını, 15/ Ocak 1996 itibariyle 
işten çıkartıldığını, 2,5 ay sonra 15/03/1996 tarihinde tekrar işe alındı-
ğını, 15/03/1996 tarihinden 22/05/2011 tarihine değin sürekli ve kesin-
tisiz olarak çalıştığı, 15/06/1994 tarihinden Aralık 1996 tarihine kadar 
ki dönemde sigorta primlerinin ödenmediğini, bu dönemle ilgili hizmet 
süresinin tespiti davasını ayrıca ikame edeceğini, SGK İl müdürlüğüne 
15/03/2011 tarihinde müracaat ederek kıdem tazminatına esas yazıyı al-

* Gönderen Av. Hulki Özel, Mersin Barosu
** Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 18.1.2011 T. 2000/14135-2001/208 sayılı kararı da aynı 

doğrultudadır.
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dığını, 22/05/2011 tarihinde davalı idareye yazılı dilekçesi ile başvurarak, 
1475 sayılı iş kanunun 14. maddesinin 1. fıkra (5) nolu bendi kapsa-
mında emekliye ayrılmak istediğini ve gereğinin yapılmasını talep ettiğini, 
14/06/2011 tarihinde ilişiğinin kesildiğini, en son aldığı net ücretin 1.700 
TL olduğunu iddia ederek, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal 
bayram-genel tatil ve hafta tatili ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline 
karar verilmesini talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının G.. B..’na ait hizmet birimlerinde 15/03/1996 tari-
hinden 14/06/2011 tarihine kadar işçi statüsünde çalıştığını, davacının 
22/05/2011 tarihli dilekçesi ile 14/06/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 
emekli olmak istediğini bildirmiş ve bu çerçeve de G.. B.. E.. 06/06/2011 
tarih ve 84 sayılı kararı ile davacının emekli işlemlerinin gerçekleştiril-
diğini, adına tahakkuk eden 43.631,85 TL kıdem tazminatı alacağının 1 
taksiti peşin olmak üzere 5 taksitte ödenmesine karar verildiğini, bu çer-
çevesinde ve encümen karır gereği olarak 20/06/2011 tarihinde ödenmesi 
gereken 7.271,98 TL peşinatın, 20/07/2011 tarihinde ödenmesi gereken 
7. 271,98 TL, 20/08/2011 tarihinde ödenmesi gereken 7.271,98 TL ve 
20/09/2011 tarihinde ödenmesi gereken 7.271,98 TL’nin davacının banka 
hesabına yatırılmak suretiyle ödendiğini, 20/102011 ve 20/11/2011 tari-
hinde ödenmesi gereken taksitler de vadelerinde ödeneceğini, 16 yıl 8 ay 
28 gün kıdemi dikkate alınarak kıdem tazminatının hesap edildiğini, kı-
dem tazminatının hesabında dikkate alınan brüt ücret de davacının iddia 
ettiği gibi 1.700 TL olmayıp 2.623,23 TL olduğunu, davacıya fazla mesai 
yaptırılmadığından, genel tatil günlerinde ve bayram tatillerinde çalıştırıl-
madığını, yasal yıllık izin haklarını kullandığından ücretli izin alacağının 
bulunmadığını bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep et-
miştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
cının kıdem tazminatının tamamının davalı B.. tarafından taksitler halin-
de ödendiği gerekçesi ile kıdem tazminatı, genel tatil, hafta sonu çalışma 
ücreti taleplerinin reddine, fazla mesai alacağı talebinin kabulüne karar 
verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davacı yasal süresi içinde temyiz etmiştir. 
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E) Gerekçe: 

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında 
kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2- Mahkemece davacının kıdem tazminatının tamamının davalı B.. 
tarafından taksitler halinde ödendiği kabul edilerek talebin reddedilme-
si nedeni ile davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmiştir. Ancak dosya 
kapsamında yer alan banka hesap ekstrelerinden, H..B..G.. Ş.. bulunan 
davacıya ait mevduat hesabına G.. B.. tarafından 04.07.2011 tarihinde 
7.271,96-TL, 03.08.2011 tarihinde 7.271,98-TL, 10.10.2011 tarihinde 
7 271,98-TL , 12.10.2011 tarihinde 7.271,98-TL, 10.11.2011 tarihin-
de 3.635,99-TL, 14.12.2011 tarihinde 3635,99-TL, 15.12.2011 tari-
hinde 7.271,95-TL olmak üzere toplam 43.631,83-TL ödeme yapıldığı, 
04.07.2011, 03.08.2011 tarihli ödemelerin dava tarihi olan 30.09.2011 
tarihinden önce yapılmış olduğu, diğer ödemelerin ise dava açılmasından 
sonra davacının hesabına yatırıldığı tespit edilmiştir. Davalı işveren kı-
dem tazminatının tamamını dava tarihinden önce ve vadesi geldiği hakde 
yatırmayarak davanın açılmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle dava 
tarihinden sonra yapılan ödemeye ilişkin redden dolayı davalı lehine ve-
kalet ücretine hükmedilmesi ve davacının ayrıca yargılama giderinden so-
rumlu tutulması hatalıdır. Aksine yargılama sırasında ödenen miktarlar 
için davacı lehinde vekalet ücreti ve yargılama giderine karar verilmeli, 
ayrıca fesih tarihinden ödendiği tarihe kadar da faiz yürütülmesi yönünde 
hüküm kurulmalıdır.

3- Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı 
İş Kanununun 32 nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye 
sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. 
Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giye-
cek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri 
ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel 
sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile 
ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete ek-
lenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan pirim 
değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret 
kavramı içinde değerlendirilmelidir. 

Davacı dava dilekçesinde en son net 1700 TL ücret ile çalıştığını, davalı 
Belediye’den brüt ücrete dair kayıtların getirtilmesini talep etmiştir. Mah-
kemece davacının 1700 TL ücretle çalıştığı kabul edilmiştir. Davalı işve-
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ren tarafından sunulan ücret bordrolarının incelenmesinde; toplu iş söz-
leşmesi hükümlerine göre aile yardımı, çocuk yardımı, yakacak yardımı, 
yemek yardımı ve diğer sosyal yardım karşılığı tahakkukların yer aldığı 
tespit edilmiştir. Bu nedenle davacının net 1700,00 TL aldığını belirtmesi 
ve devamında brüt ücretin B..’den tespit edilmesini istemesi karşısında 
toplu iş sözleşmesi uyarınca devalılık arzeden ve yapılan yardımların ek-
lenmesi ile giydirilmiş ücretin tespit edilmesi gerekmektedir, eksik değer-
lendirme ile kıdem tazminatının hesabı isabetsizdir.

4- Mahkemece davacının 15.06.2009 – 30.11.2009 tarihleri arasında 
haftada 18,5 saat fazla mesai çalışması yaptığı kabul edilmiştir. Dava-
cı 15.06.2009 – 30.11.2009 tarihleri arasındaki 5 aylık sürede çalışma 
düzeninin 24 saat sürekli çalışma, 24 saat dinlenme şeklinde olduğunu 
iddia etmiş, B.. Ç.. M.. raporuna göre ayda 154 saat fazla çalışma yapıldığı 
tespit edilmiştir. Davacının talebi ile bağlı kalınarak 24 saat çalışma- 24 
saat dinlenme sistemine göre davacının 1 haftada 80, diğer haftada 60 
saat çalıştığı, buna göre 1 haftada 35 saat, diğer haftada 15 saat, ortalama 
haftada 25 saat fazla mesai çalışması yaptığı, dolayısı ile ayda 100 saat 
fazla mesai çalışması yaptığı tespit edilmiştir. Fazla mesai çalışması bu 
hesaplama şekline göre belirlenmesi gerekirken, haftada 18,5 saat fazla 
mesai yaptığının kabulü hatalıdır.

5- Mahkemece ulusal bayram – genel tatil ücreti talebi reddedilmiş ise 
de; davacı tanıklarının beyanlarında bayram tatillerinde nöbetleşe çalı-
şıldığı belirtildiğinden, B.. varsa nöbet kayıtlarının getirtilmeli, gerekirse 
tanıklardan ne şekilde bayramlarda çalışıldığı açıklığa kavuşturulması ve 
sonucuna göre bayram tatil alacağının olup olmadığına karar verilmelidir. 
Eksik araştırma ile talebin reddi ayrı bir bozma nedenidir. 

F) Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
02.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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PRİM UYGULAMASI • İŞ ŞARTI

ÖZET: Başarı veya herhangi bir kriter gözetilme-
den art arda üç yıl süren prim ödemesi bağlayıcı 
bir işyeri uygulaması olmuş ve bir iş şartı oluş-
muştur.
Bu uygulamadan işverenin tek taraflı kararıyla 
vazgeçmesi mümkün değildir.
Y 9 HD E. 2014/29415, K. 2015/32270, T. 16.11.2015

A) Davacı İsteminin Özeti

Davacı, davalıya ait TV şirketinde finans müdürü olarak çalıştığını, iş 
sözleşmesinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek feshedildiğini, ancak 
ihbar tazminatının anlaşmaya rağmen eksik ödendiğini, işyerinde yılda 
bir maaş tutarı prim ödemesi olduğu hâlde primlerinin eksik ödendiğini 
iddia ederek, ihbar tazminatı farkı ve prim alacaklarının ödetilmesini is-
temiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti

Davalı .. TV Reklam AŞ vekili, işyerinde prim uygulaması olmadığını 
ve davacının ihbar tazminatının ödendiğini savunarak, davanın reddini 
istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece, fesih sırasında düzenlenen protokol ile davacıya brüt 
22.590 TL ihbar tazminatı ödeneceğinin belirlendiği, davacıya net 19.019 
TL ödeme yapıldığı, emsal çalışanların bordrolarına göre % 20 zamdan 
yaralanması gerektiği dikkate alındığında net 3.957,99 TL fark ihbar taz-
minatı isteyebileceği, prim uygulamasının işyeri uygulamasına dönüşme-
mesi sebebiyle prim alacağının ve buna dayalı fark ihbar tazminatı alaca-
ğının bulunmadığı sonucuna varılarak, davanın kısmen kabulüne karar 
verilmiştir.

D) Temyiz

Kararı, davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanunî 
gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında 
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
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3- Taraflar arasında prim alacağının varlığı uyuşmazlık bulunmaktadır. 

Prim, işçinin mal veya hizmet üretiminde daha istekli hale gelmesi ve 
başarısının artması için işverence ödül niteliğinde verilen ek ödemeler 
şeklinde tanımlanabilir. Prim ödemesinden amaç, işçinin dava verimli bir 
şekilde çalışmaya özendirilmesidir. Pirimin kişiye özgü olması sebebiyle 
ikramiyeden farklı olarak prim ödemelerinin genel bir nitelik taşıması 
gerekmez. Bununla birlikte, işveren tarafından ayrımı haklı kılan geçerli 
nedenler olmadığı sürece pirim uygulaması yönünden de işverenin eşit 
davranma borcu söz konusudur.

İşçinin prime hak kazanması için işyerinde pirim ödemesini gerektiren 
dönemin sonuna kadar çalışmış olması gerekmez. İşyerinde çalışılan sü-
reyle sınırlı olmak üzere işçinin prim talep hakkı vardır. 

Prim uygulaması, bireysel ya da toplu iş sözleşmeleri ile de kararlaş-
tırılabilir. İş sözleşmesinde kararlaştırılmamış olsa dahi, işverence tek 
taraflı olarak düzenli şekilde yapılan prim ödemesi “işyeri şartı” niteli-
ğindedir. Her durumda uygulamanın tek taraflı olarak işverence ortadan 
kaldırılması ya da azaltılması doğru değildir. Prim uygulaması yönünden 
işçi aleyhine çalışma koşullarında değişiklik, 4857 sayılı Yasanın 22 nci 
maddesi kapsamında gerçekleştirilmelidir (Yargıtay 9. HD. 22.1.2009 gün 
2007/34717 E, 2009/638 K.). Toplu iş sözleşmesi ile öngörülen pirimler 
yönünden değişiklik ise, işçinin bireysel feragati ile dahi geçerli değildir. 
Toplu iş sözleşmesini imzalamaya yetkili olan kişilerce bu yönde yapılabi-
lecek değişiklik, ancak ileriye dönük olarak hüküm ifade eder. 

İşveren tarafından başlangıçta yasal veya akdi bir zorunluluk olmak-
sızın bir menfaatin tek taraflı olarak devamlı şekilde ve aynı koşullarda 
sağlanması halinde, işçilerin de zımni kabulleriyle iş akdi hükmü (iş şar-
tı) haline gelen bir işyeri uygulaması oluşur. İşyeri uygulaması iş akdinin 
içeriği durumuna geldiğinden bağlayıcılık kazanır. Uygulama belirli bir 
süre tekrarlandığı takdirde bağlayıcı bir işyeri uygulamasının doğduğu 
kabul edilmelidir. 

Somut olayda davacı, davalıya ait TV ve reklâm şirketinde finans mü-
dürü olarak belirsiz süreli iş sözleşmesi ile 01.09.1994-10.04.2011 ara-
sında en son net 8.137,69 TL ücretle çalışmıştır.

25.12.1998 tarihli bireysel iş sözleşmesinde, “şirketin başarı primi 
ödeme sistemine uygun olarak, işçiye, performansı dikkate alınarak ba-
şarı primi ödeneceği” kararlaştırılmıştır.
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İşyerinde, tüm yöneticilere ve davacıya, 2006-2007-2008 yıllarında bir 
önceki yıla ait çalışma karşılığı ve her hangi bir kriter gözetilmeksizin 
prim ödemesi yapılmıştır.

Davacının iş sözleşmesi, ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek 
10.04.2011 günü kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenerek feshedil-
miştir.

İşyerinde, 2012 yılında, 2011 yılı çalışmaları için yöneticilere ve işyeri-
nin taşınması işinde çalışanlara herhangi bir kriter gözetilmeksizin prim 
ödemesi yapılmıştır.

Davacı, prim ödemesinin işyeri uygulamasına dönüştüğünü iddia ede-
rek, 2008-2009-2010-2011 yılına ait primlerini ve buna dayanarak olu-
şan fark ihbar tazminatının ödetilmesini istemiştir.

İşverenin yaptığı prim ödemesi, başarı veya herhangi bir kriter gözetil-
meden arka arkaya 3 yıl sürmüş, 3 yıl aradan sonra tekrar etmiş olmakla 
bağlayıcı olmuş ve işyeri uygulaması hâline gelmiştir. O hâlde işverenin 
bu uygulamadan tek taraflı kararı ile dönmesi mümkün değildir. Davalı, 
davacının prim uygulamasından vazgeçilmesine muvafakat ettiğine dair 
belge sunmamıştır. Davacının 2008-2009-2010-2011 yıllarına ait primi-
nin ödenmesi ve 2011 yılı priminin giydirilmiş brüt ücrete eklenerek bun-
dan doğan fark ihbar tazminatının ödenmesi gerekmektedir. Davacı 2011 
yılının tamamında çalışmadığından, bu yıla ait prim alacağının kıstelyevm 
olarak hesaplanması gerekmektedir.

Mahkemece, prim alacağı ve bundan doğan fark ihbar tazminatı talebi-
nin kabulü yerine reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, 
16.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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PRİMLE ÇALIŞAN İŞÇİ • ÜCRETİN TESPİTİ

ÖZET: Dava konusu işyerinde sabit ücret ve ayrı-
ca prim alarak çalışan işçinin aldığı prim de ilave 
edilmek suretiyle ücreti tespit edilmelidir.*
Y 9 HD E. 2014/29415, K. 2016/1660, T. 25.01.2016

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalılara ait işyerinde mikser operatörü olarak çalışırken faz-
la çalışma yaptığını ancak karşılığının ödenmediğini ileri sürerek, fazla 
çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini, iste-
miştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... vekili, davacının müvekkili şirketin işçisi olmadığını, dava-
cının çalıştığı firmanın müvekkili şirketin taşeronu değil anahtar teslim 
iş yapan müteahhidi olduğunu, müteahhitin işçilerine karşı sorumluluk-
larında iş yaptıranın sorumluluğunun bulunmadığını savunarak davanın 
reddini istemiştir.

Davalı ... vekili ise, davcıya tüm haklarının ödendiğini savunarak, da-
vanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, fazla 
çalışmanın ispat yükü davacı işçi üzerinde olup bu yönde yazılı delil bu-
lunmadığından tanıkların ortak anlatımlarından ve takograf kayıtlarını 
tespit eden bilirkişi raporundan hareketle davacının haftalık yasal süreyi 
aşan fazla mesai yaptığı, dini bayramlar dışındaki genel tatil ve bayram 
günlerinde çalıştığı, buna karşılık çalışma ücretlerinin ödendiğinin davalı-
larca ödeme belgeleri ile kanıtlanamadığı, alt-asıl işveren ilişkisi bulunan 
davalıların davacı alacaklarından birlikte sorumlu oldukları gerekçesi ile 
davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı ve davalılar temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalıların tüm davacının aşağıdaki bendin kap-
samı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

* Gönderen Av. Umur Güriş
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2-Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacı davalı işyerinde sa-
bit ücret yanında yaptığı işe göre prim de almaktadır. Bu durumda davacı 
alacakları hesaplanırken dosya kapsamındaki delillere uygun düşen aylık 
net 650,00 TL ücret yanında davacının günde 3 sefer yaptığı ve sefer başı-
na 5,00 TL aldığı kabul edilip bu toplam ücrete göre alacakları hesaplan-
malı iken sadece 650,00 TL ücretin dikkate alınması hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 25/01/2016 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

FAZLA ÇALIŞMALAR • GÜNDE ÜÇ SAAT SINIRI

ÖZET: İş Kanununda fazla çalışmaların günlük üç 
saati geçmeyeceğine dair bir kural bulunmamak-
tadır.
Y 9 HD E. 2015/30, K. 2016/10246, T. 25.4.2016

A) Davacı İsteminin Özeti

Davacı, davalıya ait ...nda istasyon görevlisi olarak 12 yıl boyunca yük-
sek radyasyon altında ve zor koşullarda çalıştığını, fazla çalışma ücretle-
rinin ödenmesini isteyince haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek, 
kıdem-ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ve genel tatil 
ücretinin ödetilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti

Davalı .... vekili, davacının amirine hakaret etmesi sebebiyle işten çıka-
rıldığını ve kesinleşen işe iade davasında fesih haklı olduğundan ret kara-
rı verildiğini, davacının tüm izinlerini kullandığını ve haklarının ödendiği-
ni savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece, feshin haklı nedenle yapıldığının işe iade davasında ke-
sinleştiği, davacının fazla çalışma ve genel tatil ücretlerinin ödenmediği ve 
kullanmadığı izinlerin ücretinin ödenmediği sonucuna varılarak, davanın 
kısmen kabulüne karar verilmiştir.
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D) Temyiz

Kararı, taraflar temyiz etmiştir.

E) Gerekçe

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanunî ge-
rektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bent kapsamı 
dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında, fazla çalışma ücretinin hesabı noktasında uyuş-
mazlık bulunmaktadır.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 9, 15, 24 saatlik 
mesai sistemiyle çalıştığı, 9 saat mesaide 1 saat ara dinlenmesi, 15 saat 
mesaide 2 saat ara dinlenmesi, 24 saat mesaide 3 saat ara dinlenmesi 
düşüldüğünde 1. hafta 105 saat, 2. hafta 72 saat, 3. hafta 111 saat, 4. 
hafta 81 saat, 5. hafta 111 saat, 6. hafta 81 saat, 7. hafta 87 saat, 8. hafta 
105 saat, 9. hafta 87 saat çalıştığı ve haftalık ortalama fazla çalışmasının 
36,67 saat olduğu, ancak fazla çalışmalar günlük 3 saati geçemeyeceğin-
den davacının haftalık 18 saat fazla çalışma yapacağı belirtilip haftalık 
36,67 saat ve 18 saat göre seçenekli hesaplama yapılmıştır.

Mahkemece, haftalık 18 saat üzerinden hesaplanan fazla çalışma ala-
cağı hüküm altına alınmıştır.

Davacının fazla çalışması daha fazla olmasına rağmen haftalık fazla 
çalışmasının 25 saat olduğununu, aşamalarda ve temyiz dilekçesinde be-
lirtmiştir.

4857 sayılı Yasa'da, fazla çalışmaların günlük 3 saati geçemeyeceğine 
dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Mahkemece, taleple bağlı kalınarak haftada 25 saat fazla çalışma üze-
rinden hesaplanacak fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması gere-
kirken, fazla çalışmaların yasal dayanağı olmadan günlük 3 saat ve hafta-
lık 18 saatle sınırlandırılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, 25.04.2016 
tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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ELEKTRONİK GAZETE • BASIN İŞÇİSİ

ÖZET: Elektronik ortamda yayın yapan gazetede 
program yapımcısı ve sunucu olarak çalışan kişi 
Basın Kanununa tabidir.
Y 9 HD E. 2015/1671, K. 2016/10248, T. 25.4.2016

A) Davacı İsteminin Özeti

Davacı, davalıya ait ... isimli kanalda Basın İş Kanunu kapsamında edi-
tör ve spiker olarak çalışırken haksız şekilde işten çıkarıldığını, işe iade 
davasında feshin geçersizliğine karar verilip kararın kesinleştiğini, boşta 
geçen süre ücreti ve iş güvencesi tazminatının tahsili için yaptığı ilamsız 
icra takibine davalının itiraz ettiğini iddia ederek, itirazın iptalini %20 
icra inkar tazminatının hükmedilmesine ve ihbar tazminatı ile yıllık izin 
ücretinin tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti

Davalı .... vekili, davacının telif sözleşmesi ile iş gördüğünü ve arala-
rında iş sözleşmesi bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece, taraflar arasında yazılı bir iş sözleşmesi bulunmadığı ve 
davacının basın kartı sahibi olmadığından 4857 sayılı Yasa kapsamında 
çalıştığı sonucuna varılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz

Kararı, taraflar temyiz etmiştir.

E) Gerekçe

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı işçinin 5953 sayılı Basın Mes-
leğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 
Hakkında Kanun kapsamında gazeteci olup olmadığı noktasında toplan-
maktadır. 

Basın çalışanlarıyla ilgili 5953 sayılı Yasanın 1 inci maddesinde, “Bu 
Kanun hükümleri Türkiye’de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve 
fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanu-
nundaki işçi tarifi şümulü haricinde kalan kimselerle bunların işverenleri 
hakkında uygulanır. Bu Kanunun şümulüne giren fikir ve sanat işlerinde 
ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir” şeklinde kurala yer verilerek Ka-
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nunun kapsamı ve gazeteci tanımı ortaya konulmuştur. Buna göre Kanu-
nun kapsamında kalan işyerleri Türkiye’de yayınlanan gazete ve mevkute-
lerle haber ve fotoğraf ajansları olarak sıralanabilir. Kanunda bahsi geçen 
“gazete” ve “mevkute” gibi kavramların nesne anlamında olmadığı günlük 
gazete ya da daha uzun dönemsel yayınların basıldığı yer olan işletmenin 
anlaşılması gerektiği açıktır. Bununla birlikte gazete ve dönemsel yayının 
Türkiye’de yayınlanması bir başka zorunluluktur. Bahsi geçen dört tür iş-
yerinde fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlar, Kanunda gazeteci 
olarak adlandırılmıştır. 

Günlük veya çok kısa aralıklarla yayınlanan, günlük haber ileten, nis-
peten büyük boyutta basılı eser olarak tanımlanabilen gazetenin umuma 
hitap etmesi ve devamlılık göstermesi gerekir. Gazetenin yayınlanması bir 
başka anlatımla basılıp çoğaltılması gerekirse de, günümüzde teknolo-
ji ve iletişimin geldiği nokta itibarıyla, gazetenin nesne olarak basımı ve 
dağıtımı bir zorunluluk değildir. Gazetenin elektronik ortamda, umuma 
açık olarak yayınlanması ve okuyucunun yararlanmasına sunulması da 
mümkündür. Dairemizce elektronik gazetelerin yayın koordinatörlüğünü 
yapan çalışanın, 5953 sayılı Yasa kapsamında gazeteci olduğu kabul edil-
miştir (Yargıtay 9. HD. 17.4.2007 gün 2006/33909 E, 2007/11104 K.). 

Fikir ve sanat işinde çalışma ölçütü, gazetecilik mesleğinin yerine geti-
rilmesine dair ve doğrudan doğruya söz konusu alanlarda çalışmayı ifade 
eder. Buna göre, yazar, muhabir, redaktör, düzeltmen, çevirmen, fotoğ-
rafçı, kameraman, ressam, karikatürist gibi çalışanlar gazetecilik mesle-
ği ile doğrudan doğruya ilgili olup, gazeteci olarak değerlendirilmelidir. 
Ancak aynı tür işyerlerinde teknik sorumlu, şoför, sekreter, muhasebe 
elemanı, satış ve pazarlama gibi işlerde çalışanlar gazeteci olarak değer-
lendirilemezler. 

Öte yandan 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanunun 38 inci maddesinde, özel radyo ve televizyonların ha-
berle ilgili birimlerinde çalışanların da 5953 sayılı Kanunun kapsamında 
olduğunu açıklanmıştır. Özel radyo ve televizyonların haberle ilgili birim-
lerinde çalışanlar yönünden fikir ve sanat işi yapma koşulu söz konusu 
değildir. Ancak haberle ilgili birimde çalışma kavramı, haberin oluşumu-
na doğrudan katkı sağlama olarak değerlendirilmelidir. Buna göre haber 
müdürü, muhabir, foto muhabiri, spiker, haber kameramanı gibi çalışan-
lar gazeteci olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, uplink görevli-
si, şoför, diğer teknik ve idari personelin, haberin oluşumuna doğrudan 
katkıları olmadığından gazeteci kavramına dahil değildirler. 

Günlük veya çok kısa aralıklarla yayımlanan, günlük haber ileten nis-
peten büyük boyutta basılı eser olarak tanımlanabilen gazetenin umuma 
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hitap etmesi ve devamlılık göstermesi gerekir. Gazetenin yayınlanması bir 
başka anlatımla basılıp çoğaltılması gerekirse de, günümüzde teknolo-
ji ve iletişimin geldiği nokta itibarıyla, gazetenin nesne olarak basımı ve 
dağıtımı bir zorunluluk değildir. Gazetenin elektronik ortamda, umuma 
açık olarak yayınlanması ve okuyucunun yararlanmasına sunulması da 
mümkündür. Dairemizce elektronik gazetelerin yayın koordinatörlüğünü 
yapan bir çalışanın 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılan-
lar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun kapsamında 
gazeteci olduğu kabul edilmiştir (Yargıtay 9. HD. 17.4.2007 gün 2006/ 
33909 E, 2007/11104 K.).

5953 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, “Devlet, vilayet ve belediyeler 
ve İktisadi Devlet Teşekkül ve müesseseleriyle sermayesinin yarısından 
fazlası bu teşekküllere ait şirketlerde istihdam edilen memur ve hizmet-
liler hakkında bu Kanun hükümleri”nin uygulanmayacağı hükme bağla-
narak, gazeteci kavramı ile bağımsızlık ve tarafsızlık unsuru arasında bir 
bağ kurulmuştur. 

Somut olayda davacı, davalıya ait ...’de editör ve spiker olarak basın iş 
sözleşmesi ile çalıştığını iddia etmiş, davalı ise davacının telif sözleşmesiy-
le iş gördüğünü ve aralarında iş sözleşmesi bulunmadığını savunmuştur.

Davacıya, banka kayıtlarına göre maaş adıyla ödemeler yapılmış, üc-
ret bordroları düzenlenmiştir. ...’e ait kartvizitte davacının editör-spiker 
olduğu yazılıdır. Dosya içindeki gazete sayfasında, davacının ...’de yayın-
lanan “...” isimli programın yapımcısı ve sunucusu olduğu belirtilmiştir. 
Kesinleşen işe iade davasında, taraflar arasında iş sözleşmesi bulunduğu 
kabul edilmiştir.

Dosya içeriğine göre davacının yaptığı iş, doğrudan haberle ilgili olup 
davacı, 5953 sayılı Yasa anlamında fikir işçisidir. İşçinin hangi Yasaya 
göre çalıştığı kamu düzenine ilişkin olup re’sen dikkate alınır.

Mahkemece, somut uyuşmazlıkta, dava konusu istekler yönünden Ba-
sın İş Kanunu’nun uygulanması gerekirken 4857 sayılı Yasanın uygulan-
ması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, bozma sebebine göre tarafların sait itirazlarınınbu aşamada 
incelenmesine yer olmasına, peşin alınan temyiz harcının istek hâlinde 
ilgiliye iadesine, 25.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.



351Yargıtay Kararları

İŞCİ SAYILMA KOŞULU
•

YARGILAMA GİDERİ

ÖZET: Bir kimsenin işçi sayılabilmesi için iş söz-
leşmesi ile çalışması koşuldur. İş sözleşmesinin 
unsurları ise “zaman” ve “bağımlılık” ve “üc-
ret” unsurlarından ibarettir. Zaman unsurundan 
amaç: bir kimsenin günlük belirli bir zaman dili-
mi içerisinde iş gücünü bir işveren emrine tahsis 
etmesi, bağımlılık unsurundan amaç ise çalışan 
kişinin işveren emir ve talimatları doğrultusunda 
çalışmasını sürdürmesidir. Görülen iş karşılığı iş-
verenin belli bir zaman dilimi için ödemiş olduğu 
bedel ise ücret unsurunu oluşturur. Belirtilen un-
surlara göre bir veya birden ziyade işveren em-
rinde çalışmasını sürdüren kişiler işçi statüsün-
de kabul edilir.
Kabule göre de, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanununu’nun “Esastan Sonuçlanmayan Davada 
Yargılama Gideri”’ başlığı altındaki 331. madde-
sinin 2. fıkrasındaki “görevsizlik, yetkisizlik veya 
gönderme kararlarından sonra davaya bir başka 
mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama 
giderlerine o mahkeme hükmeder” düzenlemesi 
uyarınca yetkisizlik ve görevsizlik kararı sonucu 
verilen red kararları henüz davayı esastan sonuç-
landırmadığından davaya bir başka mahkemede 
devam edilmesi halinde yargılama giderine de o 
mahkemece hükmolunmalıdır.
Y 9 HD E. 2016/29074, K. 2015/20157, T. 15.11.2016*

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının davalıya ait işyerinde 1999 yılında çalışmaya 
başladığını, ancak davalı işverenin girişi 15/01/2013 tarihinde bildirdiği-
ni, davacının davalı yanında çalışmasının 30/04/2015 tarihine kadar de-

* Gönderen: Şükrü YILDIRIM
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vam ettiğini, davacının muhasebeci/idari işler sorumlusu olarak çalıştığı-
nı, haklı nedenlerle iş akdine son verdiği halde kıdem tazminatı ve diğer 
işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, fazla 
çalışma, ücret, yıllık ücretli izin, genel tatil ve asgari geçim indirimi ala-
caklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının taleplerini kabul etmek anlamına gelmemek 
üzere taleplerin zamanaşımına uğradığını, bu nedenle öncelikle zamana-
şımı itirazlarının dikkate alınarak davanın reddinin gerektiğini, davacının 
davalı şirketin kurucu üyesi olduğunu, davacının şirket yetkilisi olması 
nedeni ile haftada 1-2 gün ve günde 2-3 saat şirkete uğrayıp akaryakıt 
istayonunun parasal ve banka işlemleriyle ilgilendiğini, davalı firmanın 
küçük bir benzin istasyonu olduğunu, davacının şirket yetkilisi olması 
nedeni ile benzin istasyonunun muhasebesi ile bizzat ilgilendiğini, benzin 
istasyonunun tüm hesaplarını davacının bizzat tuttuğunu, davalı firmada 
2 pompacı ve 2 market çalışanı olmak üzere sadece 4 kişinin çalıştığını, 
iddia edildiği gibi 08.00-24.00 saatleri arasında çalışma iddiasının dava-
cının şirket yetkilisi olması nedeniyle abesle iştigal olduğunu, davacının 
tüm banka işlemlerini kendisinin gerçekleştirdiğini, şirketin hesabıdan 
kendi hesabına 01/04/2015 tarihinde 10000 TL ve 04/05/2015 tarihinde 
5000 TL kıdem tazminatı ödemesi olarak bizzat kendisinin aktardığını 
savunarak, açılan davanın görevsizlik nedeni ile usulden reddine karar 
verilmesini talep etmiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, gelen kayıtlarından davacının 2003 yılı ile 2011-2014 ta-
rihleri arasında davalı şirketin ortağı olarak gözüktüğünün anlaşıldığı, 
böylece mahkemenin davaya bakmakla görevli mahkeme olmadığı gerek-
çesiyle asliye ticaret mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1)Uyuşmazlık limited şirket işyerinde çalışan ve 2000 paydan 100 pay 
ile şirket ortağı olan davacının, hukuksal konumu itibarıyla, işçilik hakla-
rından yararlanıp yararlanmayacağı konusuna ilişkindir. 

Bir kimsenin işçi sayılabilmesi için iş sözleşmesi ile çalışması koşul-
dur. İş sözleşmesinin unsurları ise “zaman” ve “bağımlılık” ve “ücret” 
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unsurlarından ibarettir. Zaman unsurundan amaç; bir kimsenin günlük 
belirli bir zaman dilimi içerisinde iş gücünü bir işveren emrine tahsis 
etmesi, bağımlılık unsurundan amaç ise çalışan kişinin işveren emir ve 
talimatları doğrultusunda çalışmasını sürdürmesidir. Görülen iş karşılığı 
işverenin belli bir zaman dilimi için ödemiş olduğu bedel ise ücret unsu-
runu oluşturur. Belirtilen unsurlara göre bir veya birden ziyade işveren 
emrinde çalışmasını sürdüren kişiler işçi statüsünde kabul edilir.

Buna karşın kendi adına bağımsız çalışıp kazanç sağlayan kişiler ise 
işçi statüsünde kabul edilemezler. Bu kişiler herhangi bir işverene hizmet 
akdi ile bağlı olmayan esnaf ve sanatkarlar, kolektif, komandite ve limited 
şirket ortakları, anonim şirket kurucu ortakları, yönetim kurulu üyeleri 
gibi kimselerdir.

Somut uyuşmazlıkta, dosyadaki bilgi ve belgelerden; şirketteki 2000 
paydan 1900 ünün şirketin diğer ortağı Nesim Çevik’e, 100 ünün ise dava-
cıya ait olduğu ve davacının 11/12/2014 tarihinde bu payını Nesim Çevik’e 
devrettiği, davacının payının sembolik nitelikte olduğu anlaşıldığından, 
davacının iş sözleşmesi altında, iş verene bağımlı, onun denetimi altında 
ve ücret karşılığı çalışmasının baskın olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
Bu durumda taraflar arasında işçi işveren ilişkisinin varlığı kabul edil-
meli ve dosya içeriği değerlendirmeye tabi tutularak dava konusu istekler 
hakkında bir karar verilmelidir. Yazılı gerekçelerle görevsizlik kararı ve-
rilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

2)Kabule göre de, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 
“Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri” başlığı altındaki 331. 
maddesinin 2. fıkrasındaki “görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme karar-
larından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, 
yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder” düzenlemesi uyarınca yet-
kisizlik ve görevsizlik kararı sonucu verilen red kararları henüz dava-
yı esastan sonuçlandırmadığından davaya bir başka mahkemede devam 
edilmesi halinde yargılama giderine de o mahkemece hükmolunmalıdır.

Anılan Kanun’un 323/ğ. maddesi gereğince yargılama giderlerinden 
sayılan vekâlet ücretine de görevsizlik kararında ayrıca hükmolunamaz. 
Mahkemece bu husus gözardı edilerek davalı lehine vekalet ücreti takdir 
edilmesi de hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 15/11/2016 
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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GECE ÇALIŞMALARI • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

ÖZET: İşçinin 7,5 saati geçen gece çalışmaları 
fazla çalışma olup, bu çalışmaların ücretleri saat 
ücreti %50 zamlı olarak: “saat ücreti + %50” zam 
şeklinde hesaplanmalıdır.
Gece çalışmasından doğan fazla çalışmanın, ça-
lışılmış olan saat ücreti dikkate alınmadan sade-
ce %50 zam esas alınmak suretiyle hesaplanma-
sı doğru olmamıştır.
Y 9 HD E. 2015/1321, K. 2016/10674, T. 27.4.2016

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, pompacı olarak 15/01/2005-30/09/2012 tarihleri arasında ça-
lıştığını, davalı şirketin davacının sigorta girişini geç ve asgari ücret üze-
rinden göstererek yaptığını, çalışma düzeninin 24 saat çalışma 24 saat 
istirahat şeklinde olup toplamda haftada 84 saat çalıştığını ve bu çalışma-
sından doğan fazla mesai ücretlerinin kendisine ödenmediğini, davacıya 
bayram ve tüm tatil günlerinde 4 yıl boyunca izinlerini kullanamadığını, iş 
sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, 
ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve yılık izin ücreti 
alacağını talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının alacakları bakımından zamanaşımı itirazının bulun-
duğunu, davacının izin konusunda işverenle tartıştığını, tehdit ettiğini, 
bu nedenle davacının iş sözleşmesinin İş Kanunu 25/II-d bendi gereğince 
haklı nedenle feshedildiğini, bir gün çalışıp bir gün dinlenme esasına göre 
çalışmanın değil çalışmanın haftanın 3 günü sabah 09:00 akşam 20:00 
olduğunu, diğer 4 gün dinlenildiğini, işyerinde resmi ve dini bayram çalış-
ma olmadığını, fazla mesai ve hafta tatili çalışması yapılmadığını, davacı-
nın yıllık izinlerini kullandığını, davacının kıdem, ihbar tazminatı alacak-
larının ödendiğini ve ibraname imzaladığını savunarak, davanın reddini 
istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
lı taraf haklı nedenle feshettiğini iddia etmişse de davacıya işçilik alacak-
ları adı altında kıdem ve ihbar tazminatı ödendiği, davalı tarafça iş akdi-
nin haklı veya geçerli nedene dayanarak fesihedildiğine dair yazılı bir delil 
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sunulmadığı gerekçesiyle davacının kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı 
talebi kabul edilmiş olup, yıllık izin ücretinin kabulüne, fazla mesai ve 
genel tatil ücretinin kısmen kabulüne, hafta tatili ücreti talebinin reddine 
karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili ve davalı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalının tüm davacı vekilinin aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Fazla mesainin hesabı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bu-
lunmaktadır.

Davacı davalı işyerinde 24 saat çalışma 24 saat dinlenme usulüyle ça-
lışmıştır. Hükme esas bilirkişi raporunda; pompacı olarak çalışan dava-
cının günde 14 saat çalıştığı buna göre gündüz çalışmada haftanın dört 
gününe denk gelen günlerde haftalık 11 saat fazla çalışma kabul edilip 1,5 
misli ile hesaplama yapılmış, haftanın 3 günü ise 45 saatten az ancak gece 
çalışması nedeniyle haftalık 9 saat fazla çalışma kabul edilerek sadece 
0,5 misli ile hesaplama yapılmıştır. Öncelikle gece çalışmasında 7,5 saati 
aşan kısım fazla çalışma olduğu için haftalık çalışma esası kabul edilmesi 
mümkün olmadığından, haftanın 3 günü çalışmada 7,5 saati aşan fazla 
mesainin 1,5 misli ile hesaplanması gerekirken sadece zamlı kısım olan 
0,5 misli ile hesaplanması hatalıdır.

Diğer taraftan 24 saat çalışma 24 saat dinlenme esasında pompacı 
olarak çalışan davacının aynı zamanda uyuduğu ileri sürülmediğinden, 
yemek ve diğer zorunlu ihtiyaçlar için ara dinlenmesi 4 saat kabul edile-
rek günlük 20 saat çalıştığının kabul edilmesi gerekirken, günlük 14 saat 
çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılması hatalıdır.

Buna göre davacının haftanın 4 günü 20 saatten 80 saat, haftanın 3 
günü ise 20 saatten 60 saat mesai yaptığı, 4 gün çalışılan hafta için 35 
saat, 3 gün çalışılan hafta için 15 saat fazla mesai yaptığı kabul edilmeli-
dir. Hatalı bilirkişi raporu esas alınarak karar verilmesi bozmayı gerek-
tirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27/04/2016 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



356 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

GÜNDE YİRMİDÖRT SAAT ÇALIŞMA • DİNLENME ARASI

ÖZET: Yirmidört saatlik vardiyalarda çalışan ve 
işyerinde yatıp uyayabilme imkanı bulunan it-
faiye işçisinin günde ondört saat çalıştığı kabul 
edilmelidir.
Y 9 HD E. 2015/952, K. 2016/11337, T. 05.05.2016

A) Davacı isteminin özeti: 

Davacı vekili, davacının İftaiye Müdürlüğü’nde çalıştırmaya başladığı-
nı, çalışmanın 24 saat çalışıp 48 saat istirahat suretiyle icra edildiğini, 
bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek gece çalışması 
ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti alacaklarını 
istemiştir.

B)Davalı cevabının özeti: 

Davalı vekili, müvekkili Belediye’nin geçmişten gelen büyük miktarda-
ki borçları nedeni ile 2009 yılı Mart ayı başından itibaren tasarruf tedbir-
leri uygulandığını, borçların ödenmesine yönelik planlamalar yapıldığını, 
bu çerçevede çok acil durumlar hariç personele fazla mesai yaptırılmama-
sına karar verildiğini, bu kapsamda diğer işçi statüsünde çalışan personel 
gibi davacıya da dava konusu yaptığı dönemde fazla mesai yaptırılma-
dığını, davacının bu dönemde sadece mesai saattleri dahilinde görevini 
sürdürdüğünü, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın 
reddini istemiştir.

C)Yerel Mahkeme kararının özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, çekişme ko-
nusunun davacının yaptığı fazla çalışmaya ilişkin olduğu, bu husus da 
her ne kadar tanık beyanlarıyla sabit olmuşsa da dosyada bulunan ...k 
Başkanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 11/12/2012 tarihli teftiş 
raporunun hazırlandığı bu raporda itfaiye olarak istihdam edilen işçilerin 
iş yerinde günde iki defa yemek molası vererek 24 saat çalışıp 24 saat 
istirahat etmek suretiyle istihdam edildikleri, dolayısıyla haftada 37 sat 
fazla çalışma yaptıklarının rapor edildiği, raporunda Belediye Başkanı 
tarafından hiçbir ihtirazi kayıt konulmadan imzalandığı anlaşıldığından 
Yargıtay ... kararlarında da belirtildiği gibi yetkili kişilerce düzenlenen ve 
tarafların ihtirazi koymaksızın imzaladığı tutanaklar aksi kanıtlanınca-
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ya kadar geçerli olup, aksi ancak yazılı delille kanıtlanabilir içtihadında 
bulunulduğundan dosyada bulunan müfettiş raporunun da bu içtihada 
uygun nitelikte olduğu, alınan ikinci bilirkişi raporunun bu doğrultuda 
hazırlandığı bu nedenle hükme bu raporun esas alındığı, ancak her ne 
kadar yine içtihatlarda yazılı delille ispat durumunda fazla mesai alaca-
ğından takdiri indirim yapılmayacağı belirtilmişse de 24 saat çalışan iş-
çinin yalnızca 2 kez yemek molası vermesi dışında aralıksız çalışmasının 
insan doğasına uygun düşmeyeceği hiçbir özel iş veya mazereti olmaksızın 
işyerinde bulunmasının hayatın olağan akışına uymadığı, ayrıca somut 
olay değerlendirildiğinde davacının itfaiye işçisi olarak çalıştığı ve HGK 
içtihadının bu işçiler yönünden uygulanmasının hakkaniyete aykırı olaca-
ğı bir itfaiye işçisinin aralıksız çalışmasının düşünülemeyeceği göz önüne 
alınarak hakkaniyet indirimi yapıldığı gerekçesi ile fazla mesai ücreti ve 
genel tatil ücreti taleplerinin kabulüne, sair taleplerinin ise reddine karar 
verilmiştir.

D)Temyiz: 

Karar süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edil-
miştir.

E)Gerekçe: 

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bentlerin kap-
samı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2- Çalışma şeklinin 24 saat mesai 48 saat dinlenme şeklinde olduğu 
durumlarda işçi birinci hafta 3 gün ikinci ve üçüncü haftalar 2 gün dör-
düncü hafta yine 3 gün çalışacağından, ilk hafta (3x3=) 9 saat, ikinci ve 
üçüncü haftalarda (2x3=) 6 saat, dördüncü hafta ise yine (3x3=) 9 saat 
fazla çalışmış sayılır.

Somut uyuşmazlıkta, Bölge Çalışma Müdürlüğü raporunda 2010 yılın-
daki denetimde, 24 saat çalışma, 24 saat dinlenme sistemi olduğu belirtil-
miş ise de, dava dilekçesinde ve davalıdan dosya kapsamına gelen yazıda 
24 saat çalışma ve 48 saat istirahat sistemi ile çalışıldığı belirtilmiştir. 
Ayrıca Mahkeme tarafından de bu çalışma sistemi kabul edilmiştir. Bu 
nedenle 24 saat çalışma ve 24 saat istirahat sisteminin artık inceleme 
konusu yapılması mümkün değildir. Sonuç itibari ile Bölge çalışma Mü-
dürlüğü tarafından yapılan haftalık 37 saat fazla mesai yönündeki tespit 
dosya kapsamını bağlamayacaktır.
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Açıklanan nedenler ile davacının fazla mesaisinin yukardaki ilke ka-
rarına göre belirlenerek hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde 
karar verilmesi hatalıdır.

3-Fazla mesai ve genel tatil çalışması ücretlerinin hesaplanmasında, 
dosya kapsamındaki izin belgelerinin gözetilip gözetilmediği anlaşılama-
maktadır. Bu izin belgeleri davacı taraftan sorularak izinli görünen gün-
lerin hesaplamalardan dışlanması gerektiğinin anlaşılması halinde bu 
durum bilirkişi raporunda denetime elverişli şekilde ortaya konularak 
sonuca gidilmelidir.

F)SONUÇ:

Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
05/05/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 



YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

PRİM ALACAĞI
•

YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU

ÖZET: Kurumun prim alacağına ilişkin olarak 
işveren ile birlikte müteselsilen sorumluluk ko-
şullarının oluşması için, işveren kamu kurum ve 
kuruluşu ise, kamu görevlilerinin tahakkuk ve te-
diye ile görevli olması, tüzel kişiliğe haiz diğer 
işyerlerinde ise üst düzey yönetici ya da yetkilisi 
ve kanuni temsilci sıfatıyla işveren tüzel kişiliği 
temsil ve ilzama yetkili bulunulması gerekir. An-
cak, 5510 sayılı Kanun'un 88. maddesi burada 
bir ayrıma giderek özellikle şirket yönetim kurulu 
üyelerinin, temsil ve ilzam yetkisi aranmaksızın 
(haklı sebepleri olmazsa) müştereken ve müte-
selsilen sorumlu olacaklarını ayrıca belirtmiştir.*
Y10 HD E.2015/20625 K.2016/5569 T. 14.04.2016

Dava, ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.*7

Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrasında davanın reddine karar 
verilmiştir.

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz iste-
ğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından dü-
zenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşü-
nüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1-) 23.01.2010-31.12.2010 ve 13.08.2011-31.12.2011 tarihleri arasın-
da G...’nin yönetim kurulu üyesi olan davacıya, derneğin 2010/1-2010/12 
ve 2011/8-2011/11 dönemleri arasındaki prim, işsizlik sigortası primi ve 
damga vergisi borçları ile idari para cezası borçlarından 5510 sayılı Ka-
nunun 88. maddesi uyarınca sorumlu olduğu gerekçesiyle davalı Kurum 
tarafından ödeme emri tebliğ edildiği, davanın yasal süresinde açıldığı 
belirlenmiştir.

* Gönderen: M. Burak EFE
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Ödeme emrine konu prim, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi 
borçları yönünden, 

Tüzel kişi işverenlerin ortak ve yetkililerinin kamu alacaklarından 
sorumluluğu; mülga 506 sayılı Kanun'un 80., bazı maddeleri dışında 
01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 88., 6183 sa-
yılı Kanunun 35 ve mükerrer 35. maddelerinde düzenlenmiştir.

506 sayılı Kanunun 80. maddesi; “Sigorta primlerini haklı sebepleri 
olmaksızın, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tahakkuk ve tediye 
etmeyen kamu kurum ve kuruluşların tahakkuk ve tediye ile görevli kamu 
görevlileri mesul muhasip, sayman ile tüzelkişiliği haiz diğer işverenlerin 
üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri kuruma karşı, işverenleri ile birlik-
te müştereken ve müteselsilen sorumludur.” hükmünü öngörmüş; 5510 
sayılı Kanunun 88. maddesi de bir kısım farklar dışında anılan maddeye 
benzer düzenleme getirmiş olup, “Kurumun sigorta primleri ve diğer ala-
cakları haklı bir sebep olmaksızın bu Kanunda belirtilen sürelerde öden-
mez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, 
tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil 
olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri 
Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorum-
ludur.” hükmünü getirmiştir.

6183 sayılı Kanun'un 35. maddesinde; limited şirketlerin ortaklarının, 
şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeye-
ceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan 
doğruya sorumlu olacakları düzenlenmiş; mükerrer 35. Maddesinde ise; 
amme alacakları ve bu bağlamda davalı Kurumun işveren tüzel kişilerden 
prim ve diğer alacaklarının, tüzel kişinin mal varlığından kısmen veya 
tamamen tahsil edilememesi ya da tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması 
halinde kanuni temsilcilerin şahsi mal varlıklarıyla sorumlu olacağı be-
lirtilmiştir. 

Yukarıdaki düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, Kurumun prim ala-
cağına ilişkin olarak işveren ile birlikte müteselsilen sorumluluk koşul-
larının oluşması için, işveren kamu kurum ve kuruluşu ise, kamu gö-
revlilerinin tahakkuk ve tediye ile görevli olması, tüzel kişiliğe haiz diğer 
işyerlerinde ise üst düzey yönetici ya da yetkilisi ve kanuni temsilci sıfa-
tıyla işveren tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili bulunulması gerekir. An-
cak, 5510 sayılı Kanunun 88. maddesi burada bir ayrıma giderek özellik-
le şirket yönetim kurulu üyelerinin, temsil ve ilzam yetkisi aranmaksızın 
(haklı sebepleri olmazsa) müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakla-
rını ayrıca belirtmiştir.
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Yapılan açıklamalara göre özel hüküm olması nedeniyle somut olay-
da uygulanması gereken 5510 sayılı Kanunun 88. maddesine göre ticaret 
şirketlerinden farklı olarak, sorumluluğun söz konusu olması için gere-
ken; iptali istenen ödeme emrinin içeriğini teşkil eden 2010/1-2010/12 
ve 2011/8-2011/11 dönemleri arasındaki prim, işsizlik sigortası primi ve 
damga vergisinin borçlusu olan.... davacının, dava konusu tüm dönem-
de temsil ve ilzam yetkisinin bulunup bulunmadığının araştırılmadığı gö-
rülmektedir. Hal böyle olunca, davacının, dava konusu dönemde Gebze 
Spor Kulübünde yönetim kurulu üyeliğiyle birlikte temsil ve ilzam yetkisi 
olup olmadığı kuşku ve duraksamaya yer kalmayacak şekilde araştırılıp 
sonucuna göre yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacak de-
ğerlendirmeye göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı 
değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya 
aykırı olup, bozma nedenidir.

2-) Dava dışı...’nin 2010/1-2010/12 ve 2011/8-2011/11 dönemleri ara-
sındaki idari para cezasına ilişkin borçlarının tahsili açısından ise, dava-
nın yasal dayanağı olan 5510 sayılı Yasanın 102 ve 103. maddelerinde, 
işverenin kanunla düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ha-
linde idari para cezası ile sorumlu olacağı düzenlenmiş olup; idari para 
cezası, sonucu itibariyle bir cezai yaptırım olduğu ve cezaların şahsiliği 
ile kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkelerine göre, işveren tüzel kişilik hak-
kında düzenlenen idari para cezasından, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla 
davacının sorumluluğu yönüne gidilmesi mümkün olmadığından davanın 
bu borçlar bakımından kabulü yerine reddine karar verilmesi yerinde gö-
rülmemiştir.

O hâlde, davacı avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları ka-
bul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMA-
SINA, temyiz harcının isteği durumunda davacıya geri verilmesine, 
14.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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İHTİYATİ HACİZDE DELİLLER

ÖZET: İhtiyati haczin verilmesinde tam bir ispat 
aranmaz. Davacının ibraz ettiği bono ihtiyati ha-
ciz verilmesi için yeterlidir.
Y 11 HD E. 2016/5716, K. 2016/5890, T. 30.5.2016

.... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 29/09/2015 tarih ve 2015/1506 
- 2015/1516 D.İş. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz iste-
yen (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi için-
de verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen 
rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelen-
dikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

İhtiyati haciz talep eden vekili, 18.08.2015 vade tarihli, 3.347 TL be-
delli bonodan dolayı müvekkilinin borçlulardan alacaklı olduğunu, bono 
bedelinin vadesi geçtiği halde ödenmediğini ileri sürerek borçlular hak-
kında ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

Aleyhine ihtiyati haciz istenenlerden ... vekili, bono üzerindeki imzanın 
müvekkili yetkilisine ait olmadığını savunarak talebin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, talebe iti-
raz edildiği, alacağın yargılamayı gerektiğirdiği gerekçesiyle talebin reddi-
ne karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili temyiz etmiştir. 

Talep, bonoya dayalı ihtiyati haciz kararı verilmesi istemine ilişkindir. 
İcra İflas Kanunu’nun 258. maddesi hükmüne göre, ihtiyati haciz talep-
lerinde tam bir ispatın aranmasının gerekmediği, yaklaşık ispatın yeterli 
olduğu da dikkate alındığında, davacı tarafından ibraz edilen bono gözeti-
lip yaklaşık ispatın sağlandığı nazara alınarak ihtiyati haciz isteminin ka-
bulüne karar verilmesi gerekirken ancak ileride açılacak bir menfi tespit 
davasının konusu olabilecek itiraz sebebine bağlı olarak alacağın yargıla-
mayı gerektirdiğinden bahisle talebin reddi doğru görülmemiş, hükmün 
bozulması gerekmiştir.
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekilinin 
temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün anılan taraf yararına BOZULMA-
SINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 
30/05/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

TEMİNAT BONOSU • İSPAT KÜLFETİ

ÖZET: Takip dayanağı bono üzerinde teminat bo-
nosu olduğu yazılıdır. Bonoların teminat senedi 
olduğu kabul edilmelidir. Bonoların neyin temi-
natı olduğunu davalı taraf ispatlamalıdır.
Y 11 HD E. 2016/941, K. 2016/6242, T. 6.6.2016

Taraflar arasında görülen davada ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce ve-
rilen 16/06/2015 tarih ve 2014/1100-2015/517 sayılı kararın Yargıtayca 
incelenmesi davacı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi için-
de verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tara-
fından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, 
layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten 
sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı, davalının toplam 15.000,00 TL değerinde iki adet senetten do-
layı hakkında icra takibi başlattığını, icra takibine konu devir teminat 
senedi karşılığında davalıdan herhangi bir mal ve hizmet satın almadığı 
gibi, davalının herhangi bir devir de yapmamış olduğunu ileri sürerek, 
davalıya herhangi bir borcu bulunmadığının tespitine, icra takibinin ipta-
line, davalının fuzuli takip tazminatı ödemeye mahkum edilmesine karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, senetlerin 
bedelsiz olduğu yönünde bir delil mevcut olmadığı gerekçesiyle, davanın 
reddine, yasal koşulları bulunmayan kötü niyet tazminatı taleplerinin 
reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı temyiz etmiştir.

Dava, takip dayanağı bonolar nedeniyle borçlu olmadığının tespiti is-
temine ilişkindir.
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Takip dayanağı bonoların ön yüzünde “DEVİR TEMİNAT SENEDİDİR” 
ibaresi yazılıdır. O halde bu senetlerin teminat senedi olduğunun kabu-
lü gerekir. Tarafların hisse devri nedeniyle mi yoksa ticari işletme devri 
nedeniyle mi bonoların teminat olarak verildiği konusunda anlaşamadık-
ları gözönüne alındığında, davalı, bonoların neyin teminatı olduğunu, bu 
ilişkiyi yerine getirip getirmediğini ve bu ilişki nedeniyle oluşan alacağını 
kanıtlamak zorundadır. Bu nedenlerle ispat yükünün davalıda olduğu gö-
zetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış kararın bozulması 
gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacının temyiz itirazlarının kabulü 
ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde 
temyiz edene iadesine, 06.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YETKİ SÖZLEŞMESİ • BONODAKİ YETKİ ŞARTI

ÖZET: Yetki sözleşmesi sadece tacirler arasında 
yapılırsa geçerlidir.Bono borçlusunun tacir oldu-
ğu ispatlanamıyor ise, lehdar tacir de olsa o bo-
nodaki yetki sözleşmesi geçersizdir.
Y 11 HD E. 2016/5897, K. 2016/6207, T. 06.06.2016

... Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 09/03/2016 tarih ve 2016/318-
2016/313 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen 
alacaklı banka vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi 
içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi ... tarafından düzenle-
nen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, ince-
lendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

İhtiyati hacze itiraz edenler vekili, müvekkilleri aleyhine bonoya daya-
lı ihtiyati haciz kararı verildiğini, ihtiyati haciz talebinin müvekkillerinin 
ikâmetgahı olan ... Mahkemelerinden istenebileceğini ileri sürerek yetki 
itirazında bulunmuş, esas yönden de ihtiyati haczin kaldırılmasını talep 
etmiştir.

İhtiyati haciz talep eden vekili, bononun kredi için ödeme vasıtası ola-
rak teslim edildiğini, senet metninde ... Mahkemelerinin açıkça yetkili kı-
lındığını, tacirlerin yetki sözleşmesinde gösterdikleri yer mahkemelerinin 
kesin yetkili olduğunu savunarak yetki ve borca yapılan itirazın reddini 
istemiştir.
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Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, isteme da-
yanak bonoda lehdarın muterizlerden ... Gıda San. ve Tic. A.Ş. olduğu, 
diğer muterizlerden ... ve ... ...’in borçlu sıfatını taşıdığı, bononun lehdar 
tarafından alacaklı bankaya ciro edildiği, alacaklı ve borçluların ...’de ika-
met ettiği, senet metninde ... Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili 
olduğu belirtilmişse de borçlu gerçek kişilerin tacir olduklarının alacaklı 
tarafından ispat edilemediği, yetki sözleşmelerinin ancak tacirler arasın-
da düzenlenebileceğinden bono metnindeki yetki belirlemesinin geçersiz 
olduğu, diğer muteriz şirket hakkında ise verilmiş bir ihtiyati haciz kararı 
bulunmadığı gibi bu şirketin talebinden feragat ettiği gerekçesiyle ... Gıda 
San. ve Tic. A.Ş, ... ve ... hakkındaki ihtiyati haczin kaldırılmasına, diğer 
muteriz şirketin itirazının feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen alacaklı banka vekili temyiz etmiştir. 

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde 
dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı 
bir yön bulunmamasına göre, ihtiyati haciz isteyen alacaklı banka vekili-
nin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, ihtiyati haciz isteyen alacaklı 
banka vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun 
bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başka-
ca harç alınmasına mahal olmadığına, 06/06/2016 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.



YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

MAAŞ HACZİ • ŞİKAYET İŞLEMİ • YEDİ GÜNLÜK SÜRE

ÖZET: Borçlu haciz işlemini maaşından ilk kesin-
tinin yapıldığı tarihte öğrenmiş, aradan uzun süre 
geçtikten haciz işleminin şikayet yoluyla kısmen 
iptalini istemiştir. Bu noktada yedi günlük şikayet 
süresi geçirilmiş olduğundan şikayet talebi red-
dedilmelidir.
Y 12 HD E. 2016/13835, K. 2016/17789, T. 24.06.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde 
temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya 
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi 
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm 
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, İİK'nin 83. maddesi uya-
rınca halen çalıştığı kurumdan almakta olduğu maaşı üzerine konulan 
haczin 1/4’ü baki kalmak kaydıyla aşan kısmının kaldırılması isteminde 
bulunduğu görülmektedir.

İİK'nın 83. maddesine dayalı haczedilmezlik şikayeti, İİK'nin16/1.mad-
desi uyarınca yedi günlük süreye tabidir. Bu süre, öğrenme tarihinden 
itibaren işlemeye başlar.

Somut olayda, alacaklı tarafından borçlu hakkında yürütülen kambiyo 
senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibinde, borçlunun ... İl Müdürlüğü’n-
den almakta olduğu maaşına 03.02.2014 tarihinde haciz konulduğu, ilgili 
kurum tarafından 20.02.2014 tarihinden başlamak üzere yapılan maaş 
kesintilerinin icra dosyasına yatırıldığı ve 21.02.2014 tarihinden itibaren 
alacaklıya ödendiği, borçlu ...’ın 03.03.2014 ile 25.03.2015 tarihlerinde 
icra dosyasındaki belgelerin fotokopisinin verilmesini talep ettiği, bilaha-
re, adı geçen borçlunun 24.06.2015 havale tarihli dilekçesiyle maaşı üze-
rine konulan haczin 1/4’ünü aşan kısmının kaldırılması isteğiyle yaptığı 
başvurunun aynı tarihte icra müdürlüğünce reddedildiği görülmektedir.

Bu durumda, borçlunun haciz işlemini en geç maaşından ilk kesinti-
nin yapıldığı 20.02.2014 tarihinde öğrenmiş bulunduğu dosya kapsamıy-
la sabit olup, belirtilen öğrenme tarihine göre 05.08.2015 tarihinde icra 
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mahkemesine yaptığı başvurunun, İİK'nin 16/1. maddesinde öngörülen 
yasal yedi günlük süreden sonra olduğu açıktır.

O halde, mahkemece, şikayetin süre aşımı sebebiyle reddine karar ve-
rilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru değil ise de, sonuçta 
istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması ge-
rekmiştir. 

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kara-
rının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK'un 438. maddeleri 
uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 29,20 TL temyiz harcından, 
evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tah-
siline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık 
olmak üzere, 24.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TEBLİĞ USULSÜZLÜĞÜ • YEDİ GÜNLÜK ŞİKAYET SÜRESİ

ÖZET: Ödeme emrinin tebliğinin usulsüz oldu-
ğu iddiasıyla şikayet yoluyla İcra Mahkemesi'ne 
başvuran borçlu tahliye istekli duruşma daveti-
yesinin tebliğiyle icra takibini öğrenmiş ve yedi 
günlük süreyi geçirmiştir. Bu noktada, her ne ka-
dar ödeme emri tebliği usulsüz ise de, yedi gün-
lük süre geçirildiğinden şikayet talebi reddedil-
melidir.
Y 12 HD E. 2016/25830, K. 2016/20123, T. 29.09.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde 
temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya 
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi 
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm 
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli ola-
rak başlatılan icra takibine karşı borçlunun, örnek 13 numaralı ödeme 
emri tebligatının usulsüz olduğunu; icra takibinden 25.6.2015 tarihinde 
haberdar olduğunu ileri sürerek, şikayet yoluyla icra mahkemesine baş-
vurduğu anlaşılmaktadır. 
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Tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağı İİK’nin 16. 
maddesi olup, bu yöndeki şikayetin, aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca 
usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde 
yapılması zorunludur. Bu nedenle, mahkemece, öncelikle borçlunun, ta-
kibi ve ödeme emri tebligatını öğrenme tarihinin tespiti gerekir.

Somut olayda,... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 12.11.2015 tarih ve 
2015/282 Esas, 2015/608 Karar sayılı tahliye istekli dava nedeniyle ya-
pılan duruşma davetiyesinin, borçlu asile 16.6.2015 tarihinde tebliğ edil-
diği görülmekte olup; borçlu, icra mahkemesine yaptığı 01.7.2015 tarihli 
şikayet başvurusunda bu tebliğ işleminin de usulsüz olduğunu ileri sür-
memektedir. 

O halde, her nekadar mahkemenin ödeme emri tebliğ işleminin usul-
süz olduğuna ilişkin gerekçesi yerinde ise de; borçlunun hakkındaki ta-
kipten tahliye davasından gönderilen dava dilekçesinin tebliğ tarihi olan 
16.6.2015 tarihinde haberdar olduğu anlaşılmakla mahkemece, şikayetin 
süreden reddi gerekirken esastan incelemeyle kabulü yönünde hüküm 
tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca 
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın teb-
liğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 
29.09.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İCRA KEFALETİ

ÖZET: İcra kefilinin eşinin kefalete rıza gösterme-
si gerekir. Kefalet tutanağına borç miktarının ke-
filin kendi el yazısıyla yazılması gerekir. Bu duru-
ma göre icra emri iptal edilmeli, kefalet hakkında 
karar verilmemelidir.
Y 12 HD E. 2016/17846, K. 2016/20126, T. 29.9.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde 
temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya 
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi 
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm 
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
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Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İcra kefili ... icra mahkemesine başvurusunda; icra kefaletinin yasal 
şekil şartlarına aykırı olarak düzenlendiğini ileri sürerek icra emrinin ip-
tali ile aracına ve taşınmazlarına konulan hacizlerin kaldırılmasını talep 
etmiş, mahkemece, şikayetin kabulü ile icra kefaletinin iptaline karar ve-
rildiği anlaşılmıştır.

İcra kefaletinin geçersizliği nedeniyle iptali istemi, yargılamayı gerek-
tirmesi nedeniyle genel mahkemede ileri sürülebilecek bir husus olup, 
şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurularak icra kefaletinin iptali ta-
lep edilemez. Ancak, İİK’nin 38. maddesi uyarınca icra dairesindeki ke-
faletler, müteselsil kefalet niteliğinde olup, ilamların icrası hakkındaki 
hükümlere tâbidir. Buna göre ilamlı icra takibine konu edilebilmesi, bir 
diğer ifade ile icra kefiline icra emri tebliğ edilebilmesi için icra kefaletinin 
yasada öngörülen şekil şartlarına uygun olarak yapılmış olması gerekir.

İcra emri tebliği üzerine İİK’nin 16. maddesine göre şikayet yoluyla 
icra mahkemesine başvurulması halinde, mahkemece, TBK’nun 581. ve 
devamı maddeleri kapsamında icra kefalet işleminin İİK’nin 38. maddesi 
uyarınca ilamlı icra takibine konu edilip edilmeyeceği değerlendirilerek, 
ilamlı takibe konu edilemeyeceğinin belirlenmesi halinde, kefaletin geçer-
sizliğine değil, bu kefalete dayalı olarak gönderilen icra emrinin ve varsa 
icra kefili sıfatı ile yapılan işlemlerin iptaline karar verilmesi gerekir.

Somut olayda, 25.4.2014 tarihli icra kefalet tutanağında görüleceği 
üzere, icra kefilinin eşinin, kefalete rıza gösterdiğine ilişkin bir bilgi bu-
lunmadığı gibi, tutanağa kefilin sorumlu olacağı borç miktarının kefilin 
kendi el yazısı ile yazılmadığı görüldüğünden kefalet tutanağının Türk 
Borçlar Kanunu’nun 583 ve 584. maddelerinde belirtilen şartlara uygun 
olarak düzenlenmediği anlaşılmakta olup, mahkemenin bu yöne ilişkin 
gerekçesi isabetli ise de; şikayetin kabulü ile beraber icra emrinin iptali 
ile yetinilmesi gerekirken, icra kefaletinin iptaline karar verilmesi doğru 
bulunmamıştır. O halde, hükmün bu nedenle bozulması gerekir ise de, 
anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kıl-
madığından, kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ

Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile ... İcra Hukuk Mah-
kemesi’nin 05.5.2015 tarih ve 2015/224 E.-2015/155 K. sayılı kararının 
hüküm bölümünün birinci bendinde yer alan “......’ın icra kefaletinin ip-
taline” ifadesinin karar metninden çıkarılmasına, yerine “...düzenlenen 
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icra emrinin iptaline” kelimelerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu 
şekliyle İİK’nin 366. ve HUMK’un 438. maddeleri uyarınca (ONANMA-
SINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer 
olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere, 29/09/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

USULSÜZ TEBLİĞ • YEDİ GÜNLÜK ŞİKAYET SÜRESİ

ÖZET: Ödeme emrinin borçluya tebliği usulsüz 
ise de, borçlu vekili şikayet başvurusundan yedi 
gün önce icra dosyasına borca itiraz dilekçesi 
vermiş ve takibi öğrenmiştir.
O halde, yedi günlük süre geçrildiğinden şikayet 
başvurusu reddedilmelidir.
Y 12 HD E. 2016/3920, K. 2016/19098, T. 19.09.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde 
temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya 
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi 
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm 
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında genel haciz yolu ile ilamsız icra ta-
kibine başlandığı, örnek 7 numaralı ödeme emrinin borçluya 04.08.2015 
tarihinde tebliğ edildiği, borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusun-
da, ödeme emri tebligat parçasının 11.08.2015 tarihinde posta kutusun-
da tesadüfen bulunduğunu, tebligat adresinin borçlunun ikametgah ad-
resi olmasına rağmen, işçisi/memuru/amiri olmayan.... isimli tanımadığı 
kimseye imzalatılmadığı, imzadan imtina edip etmediği ve borçlunun evde 
olup olmadığı tevsik edilmeksizin usulsüz olarak tebliğ edildiğini belirte-
rek süresinde yapılan itirazlarının kabulü ile takibin durdurulmasını ve 
ödeme emri tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan 11.08.2015 olarak dü-
zeltilmesini istediği, mahkemece şikayetin kabulü ile borçluya gönderilen 
04.08.2015 tarihli tebligatın iptali ile tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan 
11.08.2015 olarak tespiti ile, borçlu yönünden takibin devamına ilişkin 
kararın kaldırılarak takibin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

İcra takip dosyasının incelenmesinde borçluya ödeme emrinin 
04.08.2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlu vekilinin 12.08.2015 tarihin-
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de İİK’nin 62. maddesinde öngörülen yasal süreden sonra icra müdür-
lüğüne verdiği dilekçe ile tebligatın 06.08.2015’te yapıldığını belirterek 
imzaya, borca, faize ve tüm ferilerine itirazda bulunduğu görülmüştür.

Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiası İİK’nin 16. maddesi 
kapsamında şikayet olup, aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca öğrenme ta-
rihinden itibaren yedi günlük sürede icra mahkemesine yapılmalıdır.

Somut olayda, her ne kadar ödeme emrine ilişkin tebligatın Tebligat 
Kanunu’nun 17. maddesine aykırı olarak borçluya tebliğ edildiği görülmüş 
ise de, borçlu vekilinin 12.08.2015 tarihinde icra müdürlüğüne verdiği di-
lekçe ile borca itiraz etmesi nedeniyle TK’nun 32. maddesi gereğince en 
geç bu tarihte tebliğ işlemine muttali olduğunun kabulü gerekeceğinden, 
27.08.2015 tarihinde icra mahkemesine yaptığı şikayet İİK’nin 16/1. mad-
dede öngörülen yasal yedi günlük süreden sonradır.

O halde, mahkemece istemin süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken, 
esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yuka-
rıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366 ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca 
(BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzelt-
me yolu açık olmak üzere, 19.09.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

AVUKATLIK ÜCRETİ • TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ÖZET: Vekil ile müvekkili arasında vekalet ücre-
tinden doğan davaya Tüketici Mahkemesinde ba-
kılacaktır.
Y 13 HD E. 2015/23681, K. 2016/17358, T. 28.9.2016

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda 
ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen 
hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine il-
gililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat ... ile 
davalı vekili avukat ...'ın gelmeleriyle duruşmaya başlanılmış ve hazır bu-
lunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için baş-
ka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu sapta-
narak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı avukat, davalı ile avukatlık ücret sözleşmesi imzaladıkları-
nı, bu sözleşme gereği davalının kızından aldığı vekalet ile tapuları iptal 
edilen taşınmazlar için müvekkili adına Anayasa Mahkemesi' ne birey-
sel başvuruda bulunduğunu, ancak vekaletten haksız olarak azledildiği-
ni,650.000,00 TL tutarındaki vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar 
verilmesini istemiştir. 

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın husumet yönünden reddine karar verilmiş; veri-
len karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

1-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacı avukat ile davalı arasında 
imzalanmış olan vekalet ücret sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. 6502 
Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tü-
ketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tü-
zel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişi-
leri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya 
onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tü-
keticiler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, ban-
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kacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme 
ve hukuki işlemi ifade eder.6502 sayılı Yasa'nın 73. maddesi bu kanunun 
uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılaca-
ğını öngörmüştür. O halde, davaya bakmakta görevli mahkeme Tüketici 
Mahkemesidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup 
taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilir. 
Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda 
mahkemece, dosyanın tüketici mahkemesine gönderilmek üzere görevsiz-
lik kararı karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı şekilde 
hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenme-
sine gerek görülmemiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen kararın (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle BOZUL-
MASINA, (2) no’lu bent gereğince davacının diğer temyiz itirazlarının in-
celenmesine yer olmadığına, 1350,00 TL duruşma avukatlık parasının 
davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, peşin alınan 27,70 TL temyiz 
harcın istek halinde iadesine, 28/09/2016 gününde oybirliğiyle karar ve-
rildi.



YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

TRAFİK KAZASI • İŞ GÖREMEZLİK

ÖZET: Davalılar vekillerinin davacının 17.09.2088 
ve 19.09.2008 tarihinde de trafik kazası geçirdiği 
konusunda iddiaları olup, mahkemece bu husus 
üzerinde durulmamıştır. Mahkemece öncelikle 
iddia olunan kazaların ve bu kazalarda davacı-
nın yaralanmasının olup olmadığının araştırması, 
eğer yaralanması var ise: maluliyetine esas ya-
ralanmasının hangi kazadan kaynaklandığı husu-
sunda ATK 3. İhtisas Kurulu’nden ek rapor aldırı-
larak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, 
eksik inceleme ve araştırma sonucu hüküm ku-
rulmuş olması doğru görülmemiştir.
Y HD 17 E. 2014/5175, K. 2016/2510, T. 01.03.2016

Davacı vekili, müvekkilinin seyir halinde iken araçtan sesler gelmesi 
üzerine kontrol amacıyla aracını emniyet şeridine çektiğini, arkadaşı ...’ün 
de arkasına aracını park ettiğini, müvekkilinin tam emniyet şeridine uyarı 
levhası koyacağı sırada davalı ...’ya ait ve yine onun sevk ve idaresindeki, 
diğer davalının trafik sigortacısı olduğu aracın gelerek önce ...’e ait araca, 
sonra da müvekkili ile aracına çarparak aracın hasarlanmasına, müvek-
kkilinin de yaralanmasına sebep olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin 
hakları saklı kalmak kaydıyla 500 TL iş göremezlik zararı, 1.631,63 TL 
tedavi gideri ile 5.023,47 TL araç hasarının kaza tarihinden itibaren işle-
yecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini, 25.000 TL 
manevi tazminatın davalı ...’dan tahsilini talep etmiş, 02.10.2012 tarihli 
ıslah dilekçesi ile iş göremezlik zararı taleplerini 277.091 TL’ye yükskelt-
tiklerini bildirmiş, 26.12.2013 tarihli celsede araç hasarı ile ilgili taleple-
rini atiye bıraktıklarını bildirmiştir.

Davalı ... vekili ve davalı ... şirketi vekili ayrı ayrı verdikleri cevap dilek-
çelerinde, özetle asıl kusurun davacı tarafta olduğunu, davacının kazaya 
bağlı olarak maluliyetinin oluşmadığını ileri sürerek davanın reddini ta-
lep etmişlerdir.
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Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davacının araç 
hasarı hususunda açmış olduğu dava atiye terkedildiğinden bu husus-
ta verilmesine yer olmadığına, davacının manevi tazminat talebi ile te-
davi gideri talebinin kısmen kabulü ile, 20.000,00-TL manevi tazminat 
ile 1.579,78 TL tedavi giderinin davalı ...’dan olay tarihinden itibaren iş-
leyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, davacının iş gücü kaybından do-
layı açmış olduğu davanın kabulü ile 277.091,00-TL’nin olay tarihi olan 
13/04/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte -davalı ... 
şirketi poliçe limiti ile sınırlı olmak kaydıyla- her iki davalıdan müştere-
ken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, tedavi gideri ile ilgili 
sigorta şirketine açılan davanın reddine verilmiş; hüküm, davalı ... vekili 
ve davalı .... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle, uzman bi-
lirkişice düzenlenen kusur raporunun hükme esas alınmasında, ayrıca 
manevi tazminatın takdirinde B.K.nun 56. Maddesindeki özel haller dik-
kate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş ol-
masında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı ... vekili ve davalı .... 
vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülme-
yen sair temyiz itirazlarının reddi ile hükmün manevi tazminat yönünden 
onanmasına vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan geçici ve sürekli iş göremezlik 
zararı, tedavi gideri ve manevi tazminat talebine ilişkindir.

Davalılar vekillerinin davacının 17.09.2008 ve 19.09.2008 tarihlerinde 
de trafik kazası geçirdiği konusunda iddiaları olup, mahkemece bu husus 
üzerinde durulmamıştır. Mahkemece öncelikle iddia olunan kazaların ve 
bu kazalarda davacının yaralanmasının olup olmadığının araştırması, 
eğer yaralanması var ise; maluliyetine esas yaralanmasının hangi kaza-
dan kaynaklandığı hususunda ATK 3. İhtisas Kurulu’ndan ek rapor aldı-
rılarak sonucuna göre verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma 
sonucu hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

3-Davacı kazadan sonra 40 güne yakın hastanede yatmış, SGK’dan 
gelen yazıda davacının kazadan sonra rapor aldığına dair bir bilgi gel-
memiş, hükme esas alınan 10.09.2012 tarihli raporda ise davacının 18 
aylık iyileşme süresi için bordroda bildirilen maaşı üzerinden hesaplama 
yapılmıştır. Dosyada davacının iyileşme döneminde maaşını alıp almadığı 
konusunda kesinlik yoktur. O halde mahkemece, davacının iyileşme dö-
nemi içinde ne kadar maaş aldığı hususunun davacının işvereninden so-
rulmak suretiyle tespit edilmesi, maaşını eksiksiz alması halinde geçici iş 
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göremezlik talebinin reddedilmesi, aksi halde alamadığı ücret varsa eksik 
ödeme yapıldı ise o kadar geçici iş göremezlik tazminatına hükmedilmesi 
gerekirken, bu hususlar araştırılmadan eksik inceleme ve araştırma so-
nucu hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

4-Davacının tedavi gideri talebi davalı .... yönünden reddedilmiş olma-
sına rağmen lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru değildir.

5-Kazaya neden olan aracın zorunlu mali sorumluluk trafik sigortacısı 
olan davalı ....’nin, 2918 sayılı KTK.nun 99/1.maddesi ile Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel Şartları`nın B.2-b.maddesi uyarınca 
rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte kendisine ihbar edildiği tarihten 
itibaren 8 iş günü içinde tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmakta, bu 
sürenin sonunda ödememe halinde davalı yönünden temerrüt gerçekleş-
mektedir. Mahkemece anılan düzenleme uyarınca, davalı ... şirketine da-
vadan önce yapılmış bir ihbar bulunmaması sebebiyle davalı ... şirketinin 
dava tarihinde temerrüde düştüğünün kabulü ile, dava tarihinden itiba-
ren faize hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde kaza tarihinden itibaren 
faiz uygulanması doğru olmamıştır.

Kabule göre de; hükmedilen yargılama giderleri, harç ve vekalet ücre-
tinden, poliçe limitinin hükmolunan tazminata oranı dahilinde sorumlu 
olan davalı ... şirketinin hükmolunan yargılama giderleri, harç ve vekalet 
ücretlerinin tamamından diğer davalı ile müteselsilen sorumlu tutulması 
da doğru değildir.

SONUÇ

 Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekili ve 
davalı .... vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi ile hükmün manevi 

tazminat yönünden ONANMASINA, (2) ve (3) numaralı bentlerde açık-
lanan nedenlerle davalı ... vekili ve davalı .... vekilinin, (4) ve (5) numara-
lı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı .... vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, duruşmada vekille temsil olunma-
yan davalı ... yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda 
dökümü yazılı 15.301,20 TL harcın temyiz eden davalı ...’dan alınmasına, 
peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...’ye geri verilmesine 
01.03.2016 gününde oybirliğiyle verildi.



YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

NUFUS KAYDI• GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 
36. maddesinde düzenlenen nüfus kaydının dü-
zeltilmesi davalarına asliye hukuk mahkemesin-
de bakılır.
Y18 HD E.2016/6862 K.2016/10843 T. 29.09.2016

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyada-
ki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili, dava dilekçesinde, .... nikahsız ilişkisinden doğduğunu, 
ancak dayısı ... l ile yengesi ... çocuğu olarak nüfusa tescil edildiğini bil-
direrek, davacı ...’un dayısı ve yengesi üzerindeki kaydının iptaline karar 
verilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davacı bu dava ile ...’un annesinin ..., babasının ... olduğu halde, nüfus 
kaydında babası ... annesi ise ... gibi tescil edildiğini bildirerek,mevcut 
hanedeki kaydının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, .... 30.01.2008 tarih 2008/2-36-
47 sayılı içtihadında açıklandığı üzere, resmi sicilin belgelediği olgunun 
doğru olmadığı, baştan yanlış olarak kütüğe geçirilmesi nedeniyle, mev-
cut kaydın düzeltilmesi davasıdır. Böyle bir dava sonucunda, kaydının 
düzeltilmesi istenen kişinin, o tarihe kadar kayıtlı olduğu haneden çıkıp, 
başka bir haneye tescil edilecek olması da, davayı soybağı davası haline 
dönüştürmez. Bu nedenle davacının talebi, gerçeğe aykırı beyanla baştan 
beri yanlış olan sicilin düzeltilmesi niteliğinde olup, 5490 sayılı Nüfus 
Hizmetleri Kanununun 36. maddesi kapsamına giren nüfus kaydının dü-
zeltilmesi davasıdır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında resmi sicilin 
belgelediği olgunun doğru olmaması, baştan yanlış olarak kütüğe geçiril-
mesi söz konusudur.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesinde düzenlenen 
nüfus kaydının düzeltilmesi davalarına asliye hukuk mahkemesinde ba-
kılır.

Açıklanan nedenlerle,yanlış beyana dayalı olarak oluşturulan nüfus 
kaydının iptali davasında, davaya asliye hukuk mahkemesinde bakılmak 
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üzere görevsizlik kararı verilmesi yerine aile mahkemesinde bakılarak 
işin esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazı-
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 
olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün 
HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçla-
rının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 29.09.2016 gününde oybir-
liğiyle karar verildi.



YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

ARAÇ SATIŞI • GARANTİ SÜRESİ

ÖZET: Satılan araç için 60.000 km ya da iki yıllık 
garanti verilmiştir. İki yıl geçtikten sonra 60.000 
km süresi geçmese de, garantinin mevcudiyetin-
den söz edilemez.
Y 19 HD E. 2015/17812, K. 2016/9367, T. 25.5.2016

Davacı vekili, müvekkilinin davalı firmanın şubesinden 24.03.2010 ta-
rihinde 191.486,47 TL bedelle aldığı 2010 model aracın 59.865 km’de 
iken motorunun yatak sardığını, davalı şirketin motor değişim bedelinin 
%75’lik kısmını ödemeyi kabul etiğini aracın ayıplı olduğunu, müvekki-
linin iğfal edildiğini belirterek, 14.377,80 TL motor değişim ücretinin, 
500,00 TL çekici ücretinin ve 1.000 TL tazminatın davalıdan tahsiline 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı vekili, davacının süresinde ayıp ihbarında bulunmadığını, da-
vanın zamanaşımı süresi dolduktan sonra açıldığını savunarak, davanın 
reddini istemiştir. 

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan delillere ve benimsenen bi-
lirkişi raporuna göre, dava konusu araçtaki arızanın normal şartlarda 
500.000-600.000 km sonra ortaya çıkabilecek bir arıza olduğu, araçtaki 
ayıbın imalat hatasından kaynaklandığı, TBK’nun 231/son maddesi gere-
ğince alıcının iğfal edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, 
hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir. 

Taraflar arasında satıma konu olan araç için 60.000 km ya da 2 yıllık 
garanti verilmiştir. 

Dava konusu arıza 60.000 km dolmadan meydana gelmiş ise de, 2 
yıllık firma garantisinden sonra meydana gelmiştir. Bu tarihten sonra 
meydana gelecek ve ortaya çıkacak ayıplar için ancak satıcının, satıla-
nı devretmekte ağır kusurlu olması haline özgülenmiş olup, uyuşmazlık 
konusu arıza da satıcının ağır kusurlu olduğu ispatlanamamıştır. Bu du-
rumda mevcut duruma göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken 
dosya kapsamıyla bağdaşmayan gerekçeyle kabul kararı verilmesi isabet-
siz olup, bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın 
istek halinde iadesine, 25/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.



380 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

MAL SATIŞI • GARANTİ SÜRESİ • ZAMANAŞIMI

ÖZET: Satılan malın garanti süresinin yasada 
öngörülen zamanaşımı süresinden daha uzun 
olması durumunda zamanaşımı süresi değil ga-
ranti süresi uygulanır.
Y 19 HD E. 2015/18196, K. 2016/10640, T. 14.06.2016

Davacı vekili, davalılardan satın alınan aracın 4 motor pistonunun bi-
risinin üst kısmında erime, birisinin de üst kısmında çatlama meydana 
geldiğini iddia ederek, aracın yenisiyle değiştirilmesini yahut 27.109,50 
TL bedelinin iadesini ve araç aksesuarlarının iadesini veya araç (4.500 
TL) ödenmesini, ayrıca 2.000 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminatın 
davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı ...vekili, davacının süresinde ayıp ihbarında bulunmadığını, ta-
raflar arasındaki satışın ticari nitelikte olup, 6 aylık zamanaşımı süresin-
de davanın açılmadığını, aracın yasal 2 yıllık garanti süresinin dolduğunu, 
araçta üretim hatası bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiş-
tir.

Davalı ... vekili, davaya konu aracın ticari araç olup, dava zamanaşımı 
süresinin dolduğunu, ayrıca süresinde yapılmış bir ayıp ihbarının bulun-
madığını, husumetin müvekkiline yöneltilemiyeceğini, araçta üretimden 
kaynaklanan bir sorun olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre, dava konusu 
aracın ... kamyonet tipi ticari bir araç olup, ticari maksatla kullanıldığı, 
aracın 02.10.2009 tarihinde davacı tarafından satın alındığı, davacının ih-
tarnamesini 30.01.2012 tarihinde gönderdiği ve iş bu davayı 08.05.2012 
tarihinde açtığı, davalıların ayrı ayrı yasal süresinde zamanaşımı itirazın-
da bulundukları ticari bir ilişkiden kaynaklanan ayıplı malın iadesi ve 
buna ilişkin tazminat isteminin yasal süresi içerisinde karşı tarafa ihtar 
edilmediği gibi, zamanaşımı süresi içinde davanın da açılmadığı ayrıca 
davacının maddi ve manevi tazminat taleplerini ispatlayamadığı gerek-
çesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından 
temyiz edilmiştir.

Dava, ticari mal satışı nedeniyle ayıplı olduğu iddia olunan malın ay-
nen iadesi ve tazminat istemine ilişkin olup, satıcı ve üretici firma aleyhi-
ne açılmıştır.

Davalılar süresinde zamanaşımı def’inde bulunmuş ve mahkemece 
davanın zamanaşımı süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle reddine karar 
verilmiştir.
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Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK.’nun 25/4 maddesi 
uyarınca ticari satışlarda teslimden itibaren 6 aylık zamanaşımı süresi 
öngörülmüş ise de, daha uzun süreli garanti verilmesi halinde zamanaşı-
mı süresinin garanti sonuna kadar uzayacağı kabul edilmektedir.

Somut olayda, davalı ...’nin mahkemeye hitaben yazdığı 29.03.2013 
tarihli cevabı yazıda, dava konusu aracın 2 yıl veya 100.000 km. standart 
garantisi olup, aracı satın alan davacı ...’e ayrıca ücretli olarak ford gü-
vence programı kapsamında artı 2 yıl veya 150.000 km. ek garanti süresi 
verilmiş olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda mahkemece sözü edilen ek garantiye ilişkin belge üzerin-
de durulup, zamanaşımı def’inin buna göre değerlendirilmesi gerekirken 
bu yön üzerinde durulmadan eksik inceleme sonucunda yazılı şekilde hü-
küm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASI-
NA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenme-
sine yer olmadığına, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı 
yararına takdir edilen 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılar-
dan alınarak davacıya verilmesine, 14/06/2016 gününde oybirliğiyle karar 
verildi.
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ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ • ŞEKİL ŞARTI

ÖZET: Yasaya aykırı olarak yapılan araç sözleş-
mesi geçersizdir. Bu durumda herkes aldığını 
iade ile yükümlüdür.
Y 19 HD E. 2016/3149, K. 2016/10972, T. 20.06.2016

Davacı vekili, müvekkilinin davalı ...’a ait aracı resmi olmayan sözleş-
me ile satın aldığını, ancak aracın devrinin gerçekleştirilemediğini iddia 
ederek, toplam 54.985 TL’nin tahsilini veya aracın adına tescilini talep ve 
dava etmiştir.

Davalı ..., aracın devrinin davacının ödemelerini aksatması ve takasta 
kullandığı aracın devrini gerçekleştirmemesi nedeniyle yapılamadığını be-
yan ederek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda, davalıların araç bedelini 
tahsil ettikleri halde devrin gerçekleştirilmemesinde kusurlu oldukları 
ancak, ...’ın satış akdinin tarafı olmadığı gerekçesiyle ... yönünden aktif 
dava ehliyeti yokuluğundan davanın reddine, ... yönünden davanın ka-
bulü ile 44 LY 550 plakalı aracın davacı adına tesciline karar verilmiş, 
hüküm davacı vekili ile davalılardan ... vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında araç alım satımına ilişkin yapılan anlaşma, 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa aykırı olarak resmi şekilde yapılma-
dığından geçersizdir. Bu durumda herkes aldığını iade ile yükümlüdür. 
Bir başka deyişle davacı taraf aracı davalılara iade edecek ve davalılar da 
tahsil ettikleri araç bedelini davacıya verecektir. Mahkemece bu yön göze-
tilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenle hükmün taraflar yararına BOZULMASI-
NA, peşin harcın istek halinde iadesine, 20/06/2016 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.



YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

BONOYA İLİŞKİN DAVA • MUTLAK TİCARİ DAVA

ÖZET: Bonoya ilişkin dava mutlak ticari dava 
olup, davaya Ticaret Mahkemesinde bakılması 
gerekir.
Y 20 HD E. 2015/12541, K. 2015/13118, T. 24.12.2015

Asliye Ticaret Mahkemesince, davacının uyuşmazlığa konu senedin 
haksız olarak davalı tarafça ele geçirildiği iddiasında bulunduğu, tarafla-
rın tacir olmadığı gibi uyuşmazlık ticari işletmeleri ile de ilgili olmadığın-
dan bahisle görevsizlik kararı verilmiştir.

Asliye Hukuk mahkemesi ise, davanın kambiyo senetlerine mahsus 
yolla icra takibine konu edilen bonodan dolayı borçlu olmadığının tespiti-
ne ilişkin olması nedeniyle mutlak ticari dava oludğu gerekçesiyle görev-
sizlik kararı verilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4/1. maddesinde her iki tarafın 
da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişme-
siz yargı işlerinin ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayıla-
cağı hüküm altına alınmış, maddenin (a) bendinde bu kanunda öngörü-
len hususlardan doğan hukuk davaları ile çekişmesiz yargı işlerinin ticari 
dava ve çekişmesiz yargı işi sayılacağı belirtilmiştir. Diğer yandan, aynı 
Kanunun 776. ve devamı maddelerinde “bono ve emre yazılı senetler” hu-
susunda düzenleme sevk etmiş olup, 30/06/2012 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe giren ve 6102 sayılı TTK’nın 4. ve 5. maddelerinde değişiklik 
öngören 6335 sayılı Kanun gereğince açıkça bu tür işlerde ticaret mahke-
mesi yetkili kılınmıştır.

Somut olayda; davacı, davalı yanca kambiyo senetlerine mahsus yolla 
icra takibine konu edilen bononun, kendisinden suç oluşturan eşlemler 
sonucunda baskı ile alındığını ileri sürerek bono bedelinin ödenmesi için 
yapılan takip nedeniyle davalıya borçlu olmadığının tespitine karar veril-
mesini talep etmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın kaynağının bono 
olması nedeniyle mutlak ticari dava niteliğinde olan uyuşmazlığın ticaret 
mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
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SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21. ve 22. madde-
leri gereğince İzmir 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin (YARGI YERİ OLA-
RAK BELİRLENMESİNE) 24.12.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

SOY BAĞINA İLİŞKİN DAVA • AİLE MAHKEMESİ

ÖZET: Soybağına ilişkin davaya Aile Mahkeme-
sinde bakılması gerekir.
Y 20 HD E. 2015/14325, K. 2015/13185, T. 24.12.2015

Taraflar arasındaki soy bağının düzeltilmesine ilişkin davada İstanbul 
10. Aile ile İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsiz-
lik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen 
dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Dava, soybağının düzeltilmesi istemine ilişkindir.

Aile Mahkemesince, uyuşmazlığın nüfus kaydında düzeltim niteliğinde 
olduğunu belirterek görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, davanın soybağına ilişkin olduğu 
gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Aile Mahkemeleri TMK’nın 282 ve devamı maddelerinde sınırlı olarak 
belirtilen soybağının reddi (TMK’nın 286. vd.) babalık, tanıma, tanımanın 
iptali gibi davalara bakmakla görevlidir.

Somut olayda davacı vekili, müvekkilinin Pakistan vatandaşı oldu-
ğunu, babasının ise aslen Türk vatandaşı, isminin ise M.. K.. olduğunu, 
Rize nüfus kaydında soyadı Kambur olarak kayıtlı ve T.C. Vatandaşlık 
numarası 28187352804 olduğunu, müvekkilesinin babası M.. K.. uzun 
yıllar önce Pakistan Devletinin Karaçi şehrine giderek burada ticaretle 
uğraştığını, daha sonra evlenerek bu ülkeye yerleştiğini, 1988 yılında da 
Pakistan Federal Devletinin de vatandaşlığını aldığını, M.. K..’un Pakistan 
Devletinin vatandaşlığına başvuru yaparken Türk Nüfus kaydında da yer 
alan ve 1924 olan doğum tarihi, Pakistan Nüfus makamları tarafından 
sehven 1931 olarak yazılıp bu durum düzeltilmeden aynen devam ettiğini, 
M.. K..’un Pakistan Devletinin vatandaşlığına geçtikten sonra, Pakistan 
Devleti isim kurallarına göre ismini değiştirmek ve Pakistan Devleti va-
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tandaşlığına uyumlu hale getirebilmek için M.. olan ismini M... B.. ola-
rak, K.. olan soyadını ise K.. olarak değiştirildiğini, M.. K..’un 27/12/2008 
tarihinde Pakistan Devleti Karaçi şehrinde bulunan Aga Khan Hastane-
sinde vefat ettiğini, M.. K..’un 07.03.1968 yılında Pakistan Devleti vatan-
daşı H.. B.. ile evlendiğini ve eşi H.. M.. B... soyadını aldığını, Pakistan 
Devleti Kanunlarına göre evlilikten sonra kadın, kocasının ismini soyadı 
olarak almakta olduğunu, M.. K.. ve H.. K.. M.. B.. çiftinin evliliğinden 
10.06.1972 tarihinde Pakistan Karaçi şehrinde müvekkilesi doğduğunu, 
M.. K..’un Pakistan Devleti tarafından düzenlenmiş olan pasaportunda da 
aynen Türk nüfus kaydında olduğu gibi baba adı Mustafa ve doğum yeri 
de Rize- Türkiye olarak görüldüğünü, Pakistan Devleti nüfus kayıtlarında 
M.. K..’un doğum tarihini sehven 1931 olarak kayıt altına aldığını, müvek-
kilesinin babası halen Rize şehrinde yakın akrabaları bulunmakta olup, 
yıllardır birbirlerini tanımakta ve görmekte olduğunu, müvekkilesinin 
annesi S.. K.. da 01.07.1898 Hindistan doğumlu olduğunu, Türk Vatan-
daşlığı Kanununa göre Türk anne ve babadan doğan çocukların doğumla 
birlikte anne ve babasına bağlı olarak Türk vatandaşlığına hak kazandığı-
nı, müvekkilesi de Türk vatandaşı babası M.. K..’dan dolayı Türk vatan-
daşı olmak istediğini ve bunun için nüfus kayıtlarının hukukî ve yargısal 
yoldan düzeltilmesinde menfaati bulunduğunu belirterek, müvekkilesi S.. 
K..’in babası Türk vatandaşı M.. K..’un nüfus kütüğüne kızı olarak kayıt 
ve tescilinin yapılmasına, ayrıca babası M.. K..’un ölümünün nüfus kütü-
ğüne kaydedilmesi ve nüfus kaydındaki soy isim ve doğum tarihi ile ilgili 
kayıtların düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiş olup dava bu nite-
liği itibariyle bir nesep davasıdır. Soybağı hukuku ile ilgili davalar 4787 
sayılı Aile Mahkemelerinin görev ve yargılama usûllerine dair kanunun 4. 
maddesinde gösterilen davalardan olup TMK’nın 282 vd. maddelerinde 
düzenlenen soybağı kurulmasıyla ilgili olan bu davanın aile mahkemesin-
de görülüp sonuçlandırılması gerekir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. mad-
deleri gereğince İstanbul 10. Aile Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK 
BELİRLENMESİNE 24.12.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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ELEKTRİK ABONESİ • TACİR SIFATI • TİCARİ DAVA

ÖZET: Elektrik aboneliği sözleşmesinin tarafları 
tacir olup, kayıp kaçak elektrik tüketimi bedeline 
ilişkin davaya Ticaret Mahkemesinde bakılır.
Y 20 HD E. 2015/14411, K. 2015/13181, T. 24.12.2015

Dava, elektrik aboneliği sözleşmesi kapsamında alınan kayıp kaçak 
bedelinin iadesi istemine ilişkindir.

Asliye Ticaret Mahkemesince, kayıp kaçak bedeli davalarının münha-
sıran ticari dava niteliğinde bulunmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı 
verilmiş, karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Asliye Hukuk Mahkemesince ise, tarafların tacir olduğu ve uyuşmazlı-
ğın tarafların ticari işletmesiyle ilgili olduğu gerekçesiyle görevsizlik kara-
rı verilmiş, karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4/1. maddesinde her iki tarafın 
da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişme-
siz yargı işlerinin ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayıla-
cağı hüküm altına alınmış, maddenin (a) bendinde bu kanunda öngörü-
len hususlardan doğan hukuk davaları ile çekişmesiz yargı işlerinin ticari 
dava ve çekişmesiz yargı işi sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre, bir uyuş-
mazlığın ticari dava niteliğinde olabilmesi için, her iki tarafın da ticari iş-
letmesini ilgilendirmesi yahut aynı maddenin alt bentlerinde düzenlenen 
istisnalardan birine dahil olması gerekmektedir.

Somut olayda, davacı şirketin iş yeri abonelik sözleşmesi gereğince da-
valı nezdinde elektrik aboneliğinin bulunduğu, anonim şirket olan davacı 
aleyhinde kayıp kaçak elektrik tüketim bedeli tahakkuk ettirildiği, yapı-
lan bu tahsilatın haksız olduğunu ileri sürerek davalıdan iadesini talep 
ettiği anlaşılmaktadır. Davacı ile davalı tacir olduğundan ve uyuşmazlık 
tarafların ticari işletmesini ilgilendirdiğinden ticari dava niteliğinde bulu-
nan uyuşmazlığın asliye ticaret mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması 
gerekir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21. ve 22. mad-
deleri gereğince Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ 
OLARAK BELİRLENMESİNE 24/12/2015 tarihinde oy birliğiyle karar 
verildi.
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ÇİFTLİK BEKÇİSİ • İŞÇİLİK ALACAKLARI

ÖZET: Çiftlikte bekçi olarak çalışan kişinin işçilik 
alacakları için açacağı davaya İş Mahkemesinde 
bakılacaktır.
Y 20 HD E. 2016/5465, K. 2016/7241, T. 20.06.2016

Dava, elektrik aboneliği sözleşmesi kapsamında alınan kayıp kaçak be 
dava, işçilik alacaklarının tazminine ilişkindir.

Hatay İş Mahkemesince, 4857 sayılı Kanun'un 4/b maddesine göre, el-
liden az işçinin çalıştığı ve tarım işlerinin yapıldığı işyeri ve işletmelere 
karşı açılan davalarda iş kanununun uygulanmayacağı, genel mahkeme-
lerin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Hatay 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise davaya konu işye-
rinin çiftlik niteliğinde oludğu, davacının gece gündüz bekçilik de dahil 
olmak üzere çalıştığı, tarım işçisi sayılmayacağı, davacının sözkonusu ça-
lışmasının 4857 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamı dışında kaldığı, 
ancak ücret ve bağımlılık unsurlarının olduğu iş sözleşmesinden kaynak-
lanan dava niteliğinde olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Somut olayda davacının, davalıya ait çiftlik niteliğindeki işyerinde 
bekçi olarak çalıştığı buna dair SGK kayıtlarının bulunduğu, tarım işçisi 
olmasa da bekçi olarak çalışması nedeniyle uyuşmazlığın Borçlar Kanu-
nunun genel hükümleri ve hizmet sözleşmesi hükümleri gereğince, genel 
mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK’nın 21. ve 22. mad-
deleri gereğince, Hatay İş Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİR-
LENMESİNE 20/06/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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KAT MÜLKİYETİNE İLİŞKİN DAVA 

• 
SULH HUKUK MAHKEMESİ

ÖZET: Kat mülkiyeti hükümlerine ilişkin davaya 
Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılacaktır.
Y 20 HD E. 2016/749, K. 2016/7268, T. 20.6.2016

Asliye Hukuk Mahkemesince uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Kanunundan 
doğan sorumluluktan kaynaklandığı gerekçesi ile görevsizlik kararı veril-
miştir.

Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ise uyuşmazlığın Türk Medenî Ka-
nunu'nun 737. maddesinden kaynaklandığı, gerekçesiyle görevsizlik ka-
rarı verilmiştir.

634 sayılı Kanunun 35/b maddesinde ise “Anagayrimenkulün gayesine 
uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken 
tedbirlerin alınması” hükmüne, 16. maddesinde “Kat malikleri anagay-
rimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet 
hükümlerine göre malik olurlar.” hükmüne, ayrıca 19/3 maddesinde de 
“Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru 
ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.” hük-
müne yer verilmiş, diğer yandan aynı Kanunun Ek madde 1. maddesi ile 
de “Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh 
mahkemelerinde çözümlenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda davacı, davalının ortak alan olan yere dut ağacı dikilmiş 
olduğunu ve yine ortak çitler üzerine de bitkiler ekildiğini bu nedenle da-
vacının evinin sağ tarafında balkonun kapandığını ayrıca yapılan bilimsel 
araştırmalarda dut ağacının binanın temeline zarar verir nitelikte olduğu-
nu yine davalının otopark rampasının üzerine projeye aykırı olarak üzeri-
nin kapatılmış olduğunu bu nedenle söz konusu dut ağacı, çit ve bitkiler 
ile projeye aykırı olarak otopark üzerine yapılmış yapının kaldırılmasını 
talep ettiği anlaşılmış olup, bu şekilde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri-
nin uygulanması gerektiği anlaşılan uyuşmazlığın ... Sulh Hukuk Mahke-
mesinde görülmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. mad-
deleri gereğince ... Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK 
BELİRLENMESİNE, 20/06/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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DAVA ARKADAŞLIĞI • ÖZEL YETKİLİ MAHKEME

ÖZET: Gerek araç sürücünün gerekse sigorta şir-
ketinin sorumluluğu aynı olaydan kaynaklanmış 
ve ortaya tek bir zarar çıkmıştır.
O halde bu davaya özel mahkeme olan Ticaret 
Mahkemesinde bakılacaktır.
Y 20 HD E. 2016/4899, K. 2016/7239, T. 20.06.2016

Dava, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine iliş-
kindir.

İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesince, sigorta sözleşme-
sinden kaynaklanan davanın ticari dava olduğu, Ticaret Mahkemelerinin 
görev alanına girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. 

İstanbul Anadolu 9.Asliye Ticaret Mahkemesi ise başlangıçta davalı 
olarak gösterilen sigorta şirketi aleyhine açılan dava ile manevi tazminat 
davasının tefrikine ve ayrı bir esasa kaydedilmesine, manevi tazminat ta-
lebinin haksız fiilden kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizliğe karar ver-
miştir.

Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-
nununun 1483/1. maddesinde, sigortacıların diğer kanunlardaki hüküm-
ler saklı kalmak üzere faaliyet gösterdikleri dalların kapsamında bulunan 
zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamayacakları belirtilmiş; aynı Kanu-
nun 4/1-a maddesinde, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksı-
zın, TTK’da öngörülen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava 
sayılacağı düzenlenmiştir. TTK’nın 5. maddesi ise aksine hüküm bulun-
madıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye 
ticaret mahkemelerinin, tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz 
yargı işlerine bakmakla görevli olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda zarar gören davacı tarafından, haksız fiil teşkil eden tra-
fik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin ola-
rak, araç sürücüsü olan davalı ile ZMMS sigortacısı olan sigorta şirketine 
karşı başlangıçta birlikte dava açılmıştır. Haksız fiilden kaynaklanan taz-
minat davalarında görevli mahkeme genel hukuk mahkemesi olan asliye 
hukuk mahkemesi ise de; dava, gerçek kişiler ile birlikte karşı tarafın 
ZMMS yaptırdığı sigorta şirketine karşı da açılmıştır. Davalı sigorta şir-
keti, sigorta poliçesi nedeniyle sorumlu tutulmuş olup, zorunlu sigorta-
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lar, TTK’nın 1483 vd maddelerinde düzenlenmiştir. TTK’nın 4/1-a ve 5. 
maddesi hükümleri karşısında, mutlak ticari nitelikteki bu davada asliye 
ticaret mahkemesi görevli bulunmaktadır. 

Aynı davada, bir kısım davalılar hakkında genel mahkemenin, diğer 
davalılar hakkında ise uzman olan özel mahkemenin görevli bulunması 
halinde, uyuşmazlık aynı olaydan kaynaklanıyor ve zarar tek ise ya da 
taleplerden birisi yönünden verilecek karar diğerini doğrudan ilgilendire-
cek nitelikte bulunuyorsa; sözkonusu özel mahkeme ile genel mahkeme 
arasında “yargılama usulüne” ilişkin esaslı farklılıklar bulunmaması kay-
dıyla, bütün taraflar ve talepler yönünden uzman olan özel yetkili mah-
kemece yargılama yaparak uyuşmazlığın çözülmesi gerekir. Bu husus, 
hukukun öngörülebilir olmasının, usul ekonomisinin ve davaların makul 
süre içinde bitirilmesi yükümlülüğünün de gereğidir. 

O halde, gerek davalı gerçek kişi ve gerekse de davalı sigorta şirketinin 
sorumluluğu aynı maddi olaydan kaynaklanmış ve zarar tek olmakla, da-
vaların birlikte görülmesi ve bütün talepler yönünden ihtilafın özel mah-
keme olan asliye ticaret mahkemesince çözüme kavuşturulması gerekir. 
Mahkemece, birlikte görülmesi gereken davaların sonradan tefrik edilme-
si, göreve ilişkin kuralları değiştirmez.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. mad-
deleri gereğince İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI 
YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 20/06/2016 gününde oy birliğiyle ka-
rar verildi.
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VELAYET ALTINDAKİ KİŞİYE AÇILAN DAVA 
• 

AİLE MAHKEMESİ

ÖZET: Velayet altındaki kişiye karşı açılan tazmi-
nat davasına aile mahkemesinde bakılacaktır.
Y 20 HD E. 2016/5660, K. 2016/7470, T. 23.06.2016

Dava, haksız fiilden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

 Asliye Hukuk Mahkemesi, Türk Medenî Kanununun 369. maddesi 
uyarınca ev başkanının sorumluluğuna ilişkin davaların aile mahkeme-
sinde görülmesi gerektiğini bildirerek, görevsizlik yönünde hüküm kur-
muştur.

Aile Mahkemesi davanın haksız fiile karışan kişinin velayet altında 
bulunmasından dolayı TMK’nın 369. maddesi kapsamında velisinin so-
rumluluğuna istinat etmesi nedeniyle TMK’nın ikinci kitabında yer alan 
velayet hukuku ve velinin sorumluluğu kapsamında Aile Mahkemesinin 
görevinde kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

4787 sayılı Aile Mahkemesinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usûllerine 
Dair Kanunun 4/1. maddesi gereğince, 4721 sayılı Medenî Kanunun İkinci 
Kitabından doğan dava ve işlere aile mahkemesinde bakılması gerekir.

Davacı taraf, davalılara karşı haksız eylemi gerçekleştiren küçük aley-
hine “Velayeten” dava açmıştır. Dilekçe başlığındaki bu nitelendirme, da-
valıların velisi oldukları küçüğün verdiği zarardan dolayı kurtuluş kanıtı 
getirilebilen kusursuz sorumlulukla sorumlu oldukları ve kurtuluş kanıtı 
değerlendirmesinin de velayet yükümlülükleri kapsamında ele alınması 
gerektiğinden, bu konuyu ise ancak aile mahkemesi değerlendireceğinden 
MK’nın 369. maddesi hükümlerinden doğan bu davanın aile mahkeme-
sinde görülmesi gerekir.

Bu halde uyuşmazlığın, ... ... Aile Mahkemesince çözümlenmesi gerek-
mektedir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. madde-
leri gereğince Aile Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENME-
SİNE 23/06/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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İPOTEĞİN KALDIRILMASI • DAVADA GÖREV

ÖZET: Davalı tacir olmayıp, ticari işletmeyi ilgi-
lendiren bir iş de söz konusu değildir.
Bu nedenle ipoteğin kaldırılması davası Asliye 
Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.
Y 20 HD E. 2016/705, K. 2016/7341, T. 21.6.2016

Dava, ipoteğin kaldırılması istemine ilişkindir.

Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalının tacir olduğu ve davanın 
ticari nitelikte olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuş-
tur.

Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesince, davanın ticari dava olmadığı 
gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. 

Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 4/1. maddesinde, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hu-
suslardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava 
ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılacağı hüküm altına alınmış, 
maddenin (a) bendinde bu kanunda öngörülen hususlardan doğan hukuk 
davaları ile çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve çekişmesiz yargı işi 
sayılacağı belirtilmiştir

Türk Ticaret Kanunun 3. maddesinde, “Bu Kanunda düzenlenen hu-
suslarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işler-
dendir.” düzenlenmesi getirilmiştir.

Bir hukukî işlemin veya fiilin TTK’nın kapsamında kaldığının kabul 
edilmesi için kanunun amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen bu ka-
nunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukukî 
işlemin veya fiilin olması gerekir.

Somut olayda, uyuşmazlık ipoteğin kaldırılması istemine ilişkin olup, 
davalının tacir olmadığı gibi, ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukukî işlem 
ya da fiil de söz konusu olmadığına göre, ticari niteliği bulunmayan uyuş-
mazlığın asliye hukuk mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerek-
mektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; HMK’nın 21, 22 ve 23. maddeleri ge-
reğince Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK 
BELİRLENMESİNE 21/06/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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KİRA İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVADA GÖREV

ÖZET: Kira ilişkisinden kaynaklanan davaya bak-
ma görevi değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk 
Mahkemesine aittir.*8

Y 20 HD E. 2016/4114, K. 2016/7347, T. 21.6.2016

Dava, müdahalenin men’i ve ecri-misil istemine ilişkindir. 

Kilis 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, uyuşmazlığın kira ilişkisinden kay-
naklandığı, HMK’nın 4/a maddesi gereğince sulh hukuk mahkemelerinin 
görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Kilis Sulh Hukuk Mahkemesi ise kiralayan veya üçüncü kişiler tarafın-
dan açılacak müdahalenin men’i davalarında genel görevli asliye hukuk 
mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm 
kurmuştur.

Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK’nın 4/1. maddesi 
gereğince sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarı-
na bakılmaksızın; kiralanan taşınmazların, 09/06/1932 tarihli ve 2004 
sayılı İcra ve İflas Kanunu'na göre ilâmsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin 
hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da 
dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara 
karşı açılan davalara bakmakla görevlidir.

Somut olayda davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında yapılan söz-
leşme ile müvekkiline ait ... ili, .. ilçesi, .. köyü, 037.B.08.C pafta, 613 
nolu parselde kayıtlı taşınmazın 12.500 m²’lik kısmında davalı tarafından 
maden çıkartılması hususunda anlaşma sağlandığını, ancak davalı tarafın 
sözleşmeye uymadığını, sözleşmede, taşınmazın yarısı olan 12.500 m²’lik 
kısmının kullanılması kararlaştırılmışken; şu anda davalı tarafın taşın-
mazın tamamını işgal ederek kullanmaya başladığını fazla alan kullanan 
davalının, kötü niyetli olduğunun aşikar olduğunu müvekkili tarafından 
davalı tarafa telefon edilerek sözleşmenin feshedildiğinin bildirildiğini, 
mülk sahibi-müvekkilinin sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkının bu-
lunduğunu tüm bu nedenle davalı şirketin, dava konusu taşınmazın tama-
mındaki müdahalesine son verilmesi ve fazladan kullandığı alanın 5 aylık 
ecrimisil bedelinin davalıdan alınarak müvekkiline ödenmesine karar ve-
rilmesini talep ve dava etmiştir 

* Gönderen: Av. Murat Topçuoğlu
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Taraflar arasındaki ilişki kira sözleşmesinden kaynaklandığına göre 
bu davaya bakma görevi HMK’nın 4/1. maddesi gereğince değerine bakıl-
maksızın sulh hukuk mahkemesine aittir. Buna göre, kira hükümlerine 
göre çözümlenecek olan uyuşmazlığın Kilis Sulh Hukuk Mahkemesinde 
görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. mad-
deleri gereğince Kilis Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK 
BELİRLENMESİNE 21/06/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 
•

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÖZET: Taraflar arasındaki temel ilişki kambiyo 
senedinden kaynaklanmayıp temel ilişki araç sa-
tışıdır. Bu nedenle davaya Asliye Hukuk Mahke-
mesinde bakılmalıdır.
Y 20 HD E. 2016/8049, K. 2016/8110, T. 21.09.2016

Dava, taraflar arasında düzenlenen araç satım sözleşmesinin temina-
tı olarak davalıya verilen senetten dolayı başlatılan icra takibi nedeniyle 
borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir.

8. Asliye Hukuk Mahkemesince uyuşmazlığın kambiyo senedinden 
kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

8. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ise kambiyo senedinin düzen-
leme sebebinin taraflar arasındaki satıma dayandığı gerekçesiyle görev-
sizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Türk Ticaret Kanununun 4. maddesinde, bu Kanundan doğan hukuk 
davalarının ticari dava sayıldığı, aynı Kanunun 5. maddesinin ikinci fık-
rasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin 
vazifesi içinde bulunan ve bu Kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayı-
lan davalara ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 3. maddesinde, ”Bu Kanunda düzenlenen 
hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiîller ticari iş-
lerdendir.” düzenlenmesi getirilmiştir. 



395Yargıtay Kararları

Bir hukukî işlemin veya fiîlin TTK’nın kapsamında kaldığının kabul 
edilmesi için kanunun amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen bu Ka-
nunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukuki 
işlemin veya fiîlin olması gerekir.

Somut olayda davacı, davalıdan ... plakalı aracı satın aldığını, satış be-
delini eşinin yanında davalıya ödediğini ancak davalının “param ödenme-
di” diye Kadirli İcra Müd. 2014/1565 sayılı dosyası ile icra takibi başlat-
tığını belirterek borcu olmadığını, takip işlemlerinin dava sonuna kadar 
durdurulmasına karar verilmesini istemiştir. Taraflar arasında uyuşmaz-
lık kambiyo senetlerinden kaynaklanmayıp temel ilişki araç satışı oldu-
ğundan uyuşmazlığın 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlan-
dırılması gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. madde-
leri gereğince ... 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK 
BELİRLENMESİNE 21/09/2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ 
• 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÖZET: Mirasçılık belgesinin iptali hasımlı dava 
olup, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.
Y 20 HD E. 2016/8191, K. 2016/8087, T. 21.09.2016

Dava, mirasçılık belgesinin iptali ve yeniden mirasçılık belgesi verilme-
si istemine ilişkindir.

Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesince, davanın hasımlı olarak açıldığı, 
sonucunun taraflar hakkında kesin hüküm oluşturduğu, bu nedenle ta-
lebin çekişmeli yargıya ilişkin olduğu gerekçesi ile görevsizlik yönünde 
hüküm kurulmuştur.

Gölcük 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ise davanın çekişmesiz yargıya 
tâbi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Somut olayda; davacı, davalıyı hasım göstermek suretiyle, mirasçılık 
belgesinin iptali ve yenisinin verilmesi isteminde bulunmuştur.
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Dava, iptali istenen mirasçılık belgesinde mirasçı olarak gösterilen kişi 
aleyhinde açılmış olup, yargılama sonucunda verilecek kararla miras pay-
larının değişmesi sözkonusu olabileceğinden, dava tarihinde yürürlükte 
bulunan 6100 sayılı HMK’nın sulh hukuk mahkemelerinin görevi başlıklı 
4. maddesinde sayılan davalardan olmadığı gibi, 382/2. maddesinde de 
sayılmayan mirasçılık belgesinin iptali davası çekişmeli yargı işi niteliğin-
dedir. Bu durumda, çekişmeli yargı kapsamındaki davanın asliye hukuk 
mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. 

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. madde-
leri gereğince Gölcük 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLA-
RAK BELİRLENMESİNE 21/09/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

SİGORTA ŞİRKETİ • TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ÖZET: Sigorta şirketinin tüketici olan sigortalının 
halefi sıfatıyla açtığı davaya Tüketici Mahkeme-
sinde bakılır.
Y 20 HD E. 2016/8139, K. 2016/8106, T. 21.9.2016

Dava, sigorta tarafından ödenen tazminatın, rücuan tazmini amacıyla 
başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.

6. Tüketici Mahkemesi, uyuşmazlığın 6502 sayılı Kanun kapsamında 
kalmadığı, her iki tarafın ticari tüzel kişi olduğu ve görevli mahkemenin 
asliye ticaret mahkemeleri olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş-
tir.

13. Asliye Ticaret Mahkemesi ise davanın sigortalı kimsenin sorumlu 
kişiye karşı açmış olduğu dava gibi olduğu, sigorta şirketi tarafından hale-
fiyet esasına göre açılan görülmekte olan davanın tüketici mahkemesinde 
sonuçlandırılması gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

28/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korun-
ması Hakkında Kanun kapsamında öncelikle görev açısından inceleme 
yapılmıştır. 

6502 sayılı Kanunun 2. maddesinde her türlü tüketici işlemi ile tüke-
ticiye yönelik uygulamaların bu Kanun kapsamında olduğu belirlendikten 
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sonra, 3. maddesi ile buna yönelik tanımlar yapılmış olup, 3/1-l madde-
sinde açıkça tüketici işlemi tanımlanmış olup, buna göre “Mal veya hizmet 
piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki 
amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden 
gerçek veya tüzel kişilerle tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, sim-
sarlık, sigorta vekalet, bankacılık vb. sözleşmeler de dahil olmak üzere 
her türlü sözleşme ve hukuki işlemin” tüketici işlemi olarak tanımladığı 
anlaşılmaktadır. 

Somut olayda; uyuşmazlık, sigorta şirketi tarafından benim evim si-
gorta sözleşmesi ile sigorta teminatı altına alınan dava dışı ...’a ait evin 
davalı firmaya ait buzdolabındaki kusur nedeniyle çıkan yangında zarar 
görmesi üzerine sigorta şirketi tarafından sigortalısına ödenen tazmina-
tın bedeli ile ilgili olarak, sigorta şirketinin halefiyet hakkını kullanarak 
davalıdan rücuan tahsili istemi ile başlattığı takibe yapılan itirazın iptali 
istemine ilişkindir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 22.03.1944 tarih ve 37 
E. - 9 K. R. G. 03.07.1944 sayılı kararında bu husus “sigortacının sorum-
lu kişi aleyhine açacağı dava sigorta poliçesinden doğan bir dava değildir. 
Bu nedenle, halefiyet davası bir ticari dava sayılamaz. Bu dava, aynen 
sigortalı kimsenin sorumlu kişiye karşı açmış olduğu bir dava gibidir. 
Sigortalının muhtelif mahkemelerde dava açma hakkı varsa aynı hak si-
gortacının halefiyet hakkına dayanan rücu davası için de söz konusudur.” 
şeklinde vurgulanmaktadır.

Davacı, sigorta şirketi, halefiyet ilkesi gereğince sigortalısının yerine 
dava açmış olup, sigortalının evinde kullanmak için buzdolabı satın aldığı, 
sigortalı ile davalı arasında, 6502 sayılı Kanun kapsamında tüketici ilişki-
si bulunduğu ve sigortalının tüketici olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın 
tüketici mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. madde-
leri gereğince ... 6. Tüketici Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BE-
LİRLENMESİNE 21/09/2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
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TÜKETİCİNİN KEFİLİ • ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÖZET: Tüketicinin kefilinin alacaklıya karşı açtığı 
davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılması 
gerekir.
Y 20 HD E. 2016/8003, K. 2016/8099, T. 21.9.2016

Dava, icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. 

1. Asliye Hukuk Mahkemesi taraflar arasındaki ihtilafın 6502 sayılı 
TKHK kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

9. Tüketici Mahkemesi ise; davacının yasa kapsamında tüketici konu-
munda bulunmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine 
göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden ger-
çek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu 
tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hare-
ket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel 
kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, 
vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü 
sözleşme ve hukukî işlemi ifade eder.

6502 sayılı Kanunun 73. maddesi, bu Kanunun uygulanması ile ilgili 
her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Bir hukukî işlemin, sadece 6502 sayılı Kanunda düzenlenmiş olması, 
tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde 
görülmesini gerektirmez. Bir hukukî işlemin 6502 sayılı Kanun kapsa-
mında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması 
gerekir.

Somut uyuşmazlıkta; davacı, davalının kullanmış olduğu tüketici kre-
disine kefil olduğunu, davalının kredi borcunu ödememesi nedeniyle ban-
kanın açacağı herhangi bir hukukî takibe muhatap olmamak için dava-
lının bakiye kredi borcunu ödediğini, davacının ödediği miktarın davalı 
tarafın ödememesi nedeniyle davalı hakkında başlattığı takibe davalının 
yaptığı itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Buna göre davacının ve davalının tüketici tanımına uymadığı, taraflar 
arasında tüketici işlemi bulunmadığı anlaşıldığından uyuşmazlığın genel 
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hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması 
gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. madde-
leri gereğince ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK 
BELİRLENMESİNE 21/09/2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

VEKALET İLİŞKİSİ • MİRASÇILARA AÇILAN DAVA
• 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ÖZET: Vekilin müvekkilinin mirasçılarına karşı 
açtığı davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakıl-
ması gerekir.
Y 20 HD E. 2016/7642, K. 2016/8086, T. 21.09.2016

Dava, icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. 

8. Asliye Hukuk Mahkemesi ise vekalet sözleşmesine dayanan alacağa 
ilişkin uyuşmazlık, tüketici yasasında tüketici işlemi olarak gösterildiği 
gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

6. Tüketici Mahkemesince, vekaletin konusunu, asliye hukuk mah-
kemesinde görülen ve karara bağlanan haksız fiil niteliğindeki kamulaş-
tırılmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davası oluşturmakta olup 
Tüketici hukuku kapsamına sadece sözleşmeden kaynaklanan hukuki 
ilişkilerin dahil olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı vermiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 3. madde-
sine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden 
gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında 
kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla ha-
reket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel 
kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, 
vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü 
sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

6502 sayılı Kanunun 73. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili 
her türlü ihtilafa Tüketici Mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.
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Bir hukukî işlemin sadece 6502 sayılı Kanunda düzenlenmiş olması 
tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde 
görülmesini gerektirmez. Bir hukukî işlemin 6502 sayılı Kanun kapsa-
mında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması 
gerekir. Davacı, davalıya avukatlık hizmeti verdiğini, ancak davalının üc-
retini ödemediğini ileri sürerek davalıdan alacağının tahsilini talep etmiş 
olup, 6502 sayılı Kanunda tanımlanan tüketici vasfını taşımamaktadır. 
Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların da 6502 sayılı Ka-
nun kapsamında olması için mutlak surette taraflardan en az birisinin 
tüketici vasfını taşıması gerekir. Aynı zamanda taraflar arasındaki işle-
min de anılan kanunda tanımı yapılan tüketici işlemi vasfını taşıması zo-
runludur.

Somut olayda; davacı, davalıların murisine vekâlet sözleşmesi kapsa-
mında kamulaştırma davasında hizmet verdiğini, murisin sağlığında so-
nuçlanan mahkeme kararına dayalı olarak kamulaştırma yapan idareden 
tahsilatta bulunduğunu, ancak vekalet ücreti ödenmeyince ... 29. İcra Mü-
dürlüğünün 2015/5779 sayılı dosyasında takip başlattığını, borçlu davalı 
mirasçıların takibin 48.846,00,- TL’lik kısmını kabul ettiklerini, kalan 
miktara ise itirazda bulunduklarını beyan ederek; takibin 25.133,91,- 
TL’lik kısmına yapılan itirazın iptaline, takibin devamına ve icra inkar 
tazminatına hükmolunmasına karar verilmesini talep etmiştir. Buna göre 
taraflar arasındaki ilişki, 6502 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığın-
dan, genel hükümlere göre sonuçlandırılması gereken uyuşmazlığın ... 8. 
Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. madde-
leri gereğince ... 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK 
BELİRLENMESİNE 21/09/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ • TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ÖZET: Taşınmaz satış vaadinden doğan davaya 
Tüketici Mahkemesinde bakılması gerekir.
Y 20 HD E. 2016/7919, K. 2016/8088, T. 21.09.2016

Dava, harici taşınmaz satış vaadi sözleşmesi nedeniyle tapu iptali ve 
tescil istemine ilişkindir.

2. Tüketici Mahkemesince taşınmazın ... ilçe sınırlarında olduğundan 
yetkili mahkemenin ... Nöbetçi Tüketici Mahkemesi olduğu gerekçesi ile 
yetkisizlik kararı verilmiştir.

9. Tüketici Mahkemesi ise ... ilçesinin ... Adliyesi adli yargı alanı içinde 
bulunduğu gerekçesiyle karşı yetkisizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki başlıklı 6100 sayılı 
HMK’nın 12. maddesinin birinci fıkrasında (1086 sayılı HUMK madde 13) 
“Taşınmaz üzerindeki aynî hakka ilişkin veya aynî hak sahipliğinde deği-
şikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma 
hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin 
yetkilidir.”, üçüncü fıkrasında “Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkin 
ise, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da dava 
açılabilir” hükmüne yer verilmiştir. 

Somut olayda, davacı vekilinin, taraflar arasında ... ili, ... ilçesinde 
bulunan çekişmeli taşınmaza ilişkin adi taşınmaz satış vaadi sözleşmesi 
düzenlendiği, ancak davalının tapuda taşınmazı devretmediği iddiasıyla, 
taşınmazın tapusunun iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tescili iste-
miyle dava açtığı anlaşılmıştır. 

HSYK Genel Kurulunun 19/03/2014 tarih ve 129 sayılı kararı ile ... 
Tüketici Mahkemelerinin yargı alanı ... Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresi 
ile aynı olarak belirlenmiştir. Buna göre; ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., 
... ve ... ilçelerinin ... Tüketici Mahkemelerinin yetki alanında bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Dosya kapsamından, çekişmeli taşınmazın, ... Adliyesi-
nin yargı çevresi olan ... ilçesinde bulunduğu anlaşılmış olup, HMK’nın 
12. maddesi gereğince, ... 2. Tüketici Mahkemesi dava konusu taşınmaz 
yönünden kesin yetkili olduğundan, uyuşmazlığın ... 2. Tüketici Mahke-
mesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğin-
ce 2. Tüketici Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 
21/09/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: İİK. 277 ve devamı maddelerine göre açı-
lan davalar nitelikleri itibariyle ticari dava değil-
dirler. Bu davalar Genel Mahkemelerde açılmalı-
dır.*
Y 20 HD E. 2016/9337, K. 2016/8498, T. 06.10.2016

Davacı 25.02.2016 tarihli dilekçeyle; İİK’nin 277 ve devamı maddele-
ri uyarınca tasarrufun iptali istemiyle asliye hukuk mahkemesinde dava 
açmıştır.

Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, “... Taraflar tacir olduğundan, 
uyuşmazlığın ticari işleme ilişkin bulunduğundan davaya bakma görevi-
nin asliye ticaret mahkemesine ait olduğu...” gerekçesiyle görevsizlik ka-
rarı vermiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi “... İİK’nin 277. maddesine da-
yalı tasarrufun iptali davasının malvarlığına ilişkin davalardan olduğun-
dan, HMK’nın 2. maddesi uyarınca davaya bakma görevinin asliye hukuk 
mahkemesine ait bulunduğu...” gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, 
temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Dava, İİK’nin 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun ip-
tali istemine ilişkindir. Bu tür davaların İİK’nin 281. maddesi uyarınca 
genel mahkemelerde görülmesi gerekmekte olup nitelikleri itabiriyle de 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunununda sayılan ticari davalardan da değil-
dirler. Bu durumda, davanın genel hükümlere göre asliye hukuk mahke-
mesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. mad-
deleri gereğince; Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ 
OLARAK BELİRLENMESİNE 06/10/2016 gününde oy birliği ile karar 
verildi.

* Gönderen: Av. Salih YILDIRIM
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KAÇINILMAZLIK KAVRAMI

ÖZET: Kaçınılmazlıktan söz edilebilmesi için; ola-
yın irade dışı meydana gelmesi ve alınabilecek 
tüm tedbirler alınmış olsa dahi iş sözleşmesin-
den doğan borcun ihlal edilmiş olması gerekir.
Buradaki temel kriter olayın önlenemez olması 
değildir. Önlenemez bir olayda da alınabilecek 
tedbirlerle sözleşmeden doğan borca aykırılık 
önlenebiliyorsa kaçınılmazlığın varlığından söz 
edilemez.
Y 21 HD E. 2015/20352, K. 2015/22721, T. 17.12.2015

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazmi-
natın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar 
vermiştir.

Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteği-
nin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenle-
nen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü 
ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Dava, sigortalının iş kazası sonucunda sürekli iş göremezliğe uğraması 
nedeniyle maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi tazminat is-
teminin kısmen kabulüne verilmiştir.

İnsan yaşamının kutsallığı çevresinde işverenin, işyerinde işçilerin sağ-
lığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki 
şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesinin açık buyruğu iken, 4857 sayılı 
Kanun’un 77. ve devamı bir kısım maddeleri 30.06.2012 tarih ve 28339 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu’nun 37. maddesiyle, 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 
yürürlükten kaldırılmış olup, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
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işverenin sağlık ve güvenlik önlemlerini alma yükümünü daha ayrıntılı bir 
biçimde düzenlemiştir.

Buna göre, 6331 sayılı Kanun’un “İşverenin Genel Yükümlülüğü” kenar 
başlıklı 4. maddesinde:

“İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yüküm-
lü olup bu çerçevede; 

a)Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü 
tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin 
sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale 
getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b)İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadı-
ğını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c)Risk değerlendirmesi yapar ve yaptırır.

ç)Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe 
uygunluğunu gözönüne alır.

d)Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışında ki çalışanların hayati ve özel 
tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.” hükmü dü-
zenlenmiştir.

Aynı Kanun’un 5. maddesinde de risklerden korunma ilkeleri düzen-
lenmiştir. Buna göre maddede, “İşverenin yükümlülüklerinin yerine geti-
rilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a)Risklerden kaçınmak,

b)Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek,

c)Risklerle kaynağında mücadele etmek,

ç)İşin kişilere uygun hale getirilmesi için iş yerlerinin tasarımı ile iş 
ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göster-
mek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe 
olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek,

d)Teknik gelişmelere uyum sağlamak,

e)Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek,

f)Teknoloji, iş organizasyonu çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve ça-
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lışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir 
önleme politikası geliştirmek,

g)Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine öncelik 
vermek,

ğ)Çalışanlara uygun talimatlar vermek.” hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere, işverenin çalışanlarla ilgili sağlık ve güvenliği sağla-
ma yükümünün genel çerçevesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu’nun 4. maddesinde çizilmiştir. Bu çerçevede işverenin, “çalışanların 
işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü” olduğu belirtildikten 
sonra, yapacağı ve uymakla yükümlü bulunacağı birtakım esaslara yer 
verilmiştir. Bunun gibi 5. maddede, işverenin anılan yükümlülükle ger-
çekleştireceği korunma sırasında uyacağı ilkeler belirlenmiştir. 10. mad-
dede ise, işyerinde sağlık ve güvenlik sağlanırken, işverenin yapacağı risk 
değerlendirmesi çalışmasında dikkate almakla yükümlü bulunduğu hu-
suslar belirlenmiştir (Prof. Dr. Tankut Centel, İşverenin İşyerinde Sağlık 
ve Güvenliği Sağlama Yükümü, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, 
cilt: 27 sayı: 3 Mayıs 2013).

Anılan düzenlemeler uyarınca davanın yasal dayanağı, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 77’nci maddesidir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, 4857 sayılı Kanun’un 77. maddesi uya-
rınca, işverenler iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her tür-
lü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yüküm-
lüdürler. İşverenler alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyul-
madığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, 
alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgi-
lendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır-
lar. Anılan madde ile, işverenlere, işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramından 
kapsamlı olarak, her türlü önlemi almak yanında, bir anlamda objektif 
özen yükümlülüğü de öngörülmektedir. Bu itibarla işverenin, mevzuatın 
kendisine yüklediği tedbirleri, işçinin tecrübeli oluşu veya dikkatli çalıştı-
ğı takdirde gerekmeyeceği gibi bir düşünce ile almaktan sarfınazar etmesi 
kabul edilemez. 

Diğer taraftan, işçilerin beden ve ruh sağlığının korunmasında önemli 
olan yön, iş güvenliği tedbirlerinin alınmasının hakkaniyet ölçüleri içinde 
işverenlerden istenip istenemeyeceği değil, aklın, ilmin, fen ve tekniğin, 
tedbirlerin alınmasını gerekli görüp görmediği hususlarıdır. Bu itibarla 
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işverenler, mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri, işçilerin tecrübeli 
oluşu veya dikkatli çalıştığı taktirde gerekmeyeceği gibi düşünceler ile al-
maktan çekinemeyeceklerdir. Çalışma hayatında süre gelen kötü alışkan-
lık ve geleneklerin varlığı da, işverenlerin önlem alma ödevini etkilemez. 
İşverenler, çalıştırdığı sigortalıların bedeni ve ruh bütünlüğünü korumak 
için yararlı her önlemi, amaca uygun biçimde almak, uygulamak ve uygu-
latmakla yükümlüdürler.

Tazminat davalarının özelliği gereği İş Kanunu’nun 77. maddesinin ön-
gördüğü koşullar gözönünde tutularak ve özellikle zararlandırıcı olayın 
niteliğine göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddelerini in-
celemek suretiyle, işverenin, zararlandırıcı sigorta olayı yönünden alması 
gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri 
almadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelenmek suretiyle işveren 
ve işçi yönünden kusurun aidiyeti ve oranı, olayın meydana gelmesinde 
üçüncü kişinin eyleminin bulunup bulunmadığı hiçbir kuşku ve duraksa-
maya yer vermeyecek biçimde saptanmalıdır.

Belirtilmelidir ki, hükme esas alınacak kusur raporlarının da 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 77. ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı hükümle-
rine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. 77. maddede anılan düzenleme, 
işçiyi gözetim ödevi ve insan yaşamının üstün değer olarak korunması 
gereğinden hareketle; salt mevzuatta öngörülen önlemlerle yetinilmeyip, 
bilimsel ve teknolojik gelişimin ulaştığı aşama uyarınca alınması gereken 
önlemlerin de işveren tarafından alınmasını zorunlu kılmaktadır. İş ka-
zasının oluşumuna etken kusur oranlarının saptanmasına yönelik incele-
mede; ihlal edilen mevzuat hükümleri, zararlı sonuçların önlenmesi için 
koşulların taraflara yüklediği özen ve dikkat yükümüne aykırı davranışın 
doğurduğu sonuçlar, ayrıntılı olarak irdelenip, kusur aidiyet ve oranları 
gerekçeleriyle ortaya konulmalıdır.

Bunun yanında işverenin kusursuz sorumluluk hallerinden birisi olan 
“kaçınılmazlık” kavramına biraz değinmek de gerekir. Öğretide, yargısal 
kararlarda ve yasalarda kötü tesadüf, fevkalade hal, umulmayan durum, 
tesadüfi olay olarak da adlandırılan kaçınılmazlık, hukuksal ve teknik an-
lamda “fennen önlenmesi olanaksız” başka bir anlatımla işverence mev-
zuatın öngördüğü tüm önlemler alınmış olunsa bile önlenemeyecek olan 
durumları ifade eder. Kaçınılmazlığın unsurları, 1- İrade dışında meyda-
na gelen olay, 2- Davranış kuralının veya sözleşme borcunun ihlali, 3- İlli-
yet bağının bulunması, 4- Olayın önlenemezliği hususlarıdır. Bu unsurlar-
dan özellikle sonuncusu olan olayın önlenemezliği hususunu biraz açmak 
gerekirse; buradaki önlenemezliğin olayla ilgisi yoktur. Önlenemezlik 
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unsuru, tamamen davranış normu ve borca aykırılıkla ilgili olup alına-
bilinecek tüm tedbirler alınmış olunsa dahi bir davranış normunun veya 
sözleşmeden doğan bir borcun ihlalinin ifadesidir. Yani olay önlenemez 
olmasına rağmen bir davranış kuralına yada sözleşmeden doğan borca 
aykırılık önlenebiliyorsa artık kaçınılmazlıktan söz etme imkanı yoktur. 
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler önlenemez olaylara karşın bir davranış 
kuralını ve borca aykırılığı önleme olanağını sağlamaktadır. Örneğin; bir 
inşaat işçisinin üzerinde çalışacağı tabiyeyi hazırlamak için duvara beton 
çivisi çakarken çivinin başının kırılıp gözüne kaçması olayında çivinin 
kırılması irade dışı ve önlenemez bir olay olmakla birlikte kırılan bu çi-
vinin işçinin gözüne kaçması önlenemez bir olay değildir. Zira çalışma 
esnasında gözlük kullanılarak bu neticenin önüne geçilebilinir. O halde 
böylesi bir durumda olayın önlenemezliğinden bahisle kaçınılmazlıktan 
bahsetme imkanı yoktur.

Dosya kapsamından sigortalının tertip edildiği ayağın taban yolunda 
istiflenen ahşap direk malzemeleri elden ele vererek ayak dibine taşınıp 
buradan da gondola yüklenerek ayak içine taşınmaı sırasında direğin 
elinden kaymasıyla elinden kazalandığı, 27.01.2015 tarihli kusura ilişkin 
bilirkişi raporunda olayın meydana gelmesinde % 30 oranında davalının 
( işin gereği şekilde yerine getirilmesini sağlamak için yeterli düzeyde de-
netim ve gözetim yapılmasında sınırlı da olsa eksikliğinin olduğu gerekçe-
siyle), % 70 oranında davacının (dikkatsiz ve tedbirsiz çalıştığı gerekçesiy-
le) kusurunun bulunduğunun belirtildiği, taraf vekillerinin itirazı üzerine 
aldırılan 22.04.2015 tarihli ve hükme esas alınan kusura ilişkin bilirkişi 
raporunda ise olayın meydana gelmesinde % 40 oranında davalının (ça-
lışanın karşılaşacağı riskleri önlemek – azaltmak için etkin çalışan bir 
denetim ve gözetim mekanizması kurmayan ve iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması için gerekli etkin tedbirleri

almadığı gerelçesiyle), % 40 oranında davacının (ayak dibinde ahşap 
bir direğin gondola yüklenmesinde acele ederek dikkatsiz – tedbirsiz dav-
ranışta bulunduğu gerekçesiyle) kusurlu ve % 20 oranında kaçınılmazlı-
ğın (yeraltı madencilik işlerinin ağır ve tehlikeli işler kapsamına girmekte 
olduğu, yeraltı çalışma koşullarında işçinin dikkatini dağıtacak çevresel 
koşulların da her an mümkün olabildiği, gondola malzemenin yüklendiği 
yerin koşullarının işçinin dikkatini dağıtacak boyutta olduğunun, gondol-
da meydana gelebilecek en küçük bir hareketlenme, direği taşıyanın elin-
den kurtulma olasığının bulunduğu, yeraltının kendine özgü koşullarının 
olduğu gerekçeleriyle) etkili olduğunun belirtildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklamalardan yola çıkılarak her ne kadar hükme esas alı-
nan 22/04/2015 tarihli kusura ilişkin bilirkişi heyet raporunda olayın 
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meydana gelmesinde % 20 oranında kaçınılmazlığın etkili olduğu yönün-
de görüş bildirilmiş ise de olayın oluşu gözönüne alındığında bu görüşe 
katılmak mümkün değildir. Kaldı ki aldırılan kusur raporları arasındaki 
çelişki de giderilmemiştir.

Yapılacak iş; işçi sağlığı-iş güvenliği konularında uzman ehil bilirkişi 
kuruluna konuyu yukarıda açıklandığı biçimde yeniden inceletmek, ku-
sur raporları arasındaki çelişkinin giderilerek verilen raporu dosyadaki 
bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirerek çıkacak sonuca göre ve temyiz 
edenin sıfatı ve kazanılmış haklar da gözetilerek karar vermekten ibaret-
tir. 

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın ya-
zılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedeni-
dir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilme-
li ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozmanın 
niteliğine göre sair yönlere ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelen-
mesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 
17/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞ GÜVENLİĞİ • KAÇINILMAZLIK

ÖZET: İnsan yaşamının kutsallığı çerçevesinde 
işveren işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağla-
mak yönünden bütün önlemleri almakla yüküm-
lüdür.
Yağış alan işyerinde gerekli terbirlerin alınmamış 
olmasından doğan kazada kaçınılmazlığın bulun-
duğundan söz edilemez.
Y 21 HD E. 2015/12907, K. 2016/6835, T. 18.04.2016

Dava, sigortalının iş kazasından sürekli iş göremezliği iddiası ile mad-
di ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davacının maluliyetinin bulunmadığı, iş kazasının gerçek-
leşmesinde davalıların kusurlarının bulunduğunun ispat edilemediği be-
lirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının davalı asıl işverene ait işye-
rinde temizlik işçisi olarak çalıştığı esnada, yağmurun yağması nedeniyle 
kayganlaşan rampalı zeminde kayarak düşmek suretiyle, % 0 oranında 
malul olduğu, SGK Denetmen Raporunda olayın iş kazası kabul edildiği, 
Mahkemece tek bilirkişiden alınan kusur raporunda davalı asıl ve alt iş-
veren şirketin kusurunun olmadığı, iş kazasının gerçekleşmesinde %100 
kaçınılmazlığın bulunduğunun tespit edildiği anlaşılmaktadır. 

İş kazalarında olay, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik İlkeleri çerçevesinde 
değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. İşverenin iş kazası sonucu meydana 
gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu yasa ve içtihatlarla belirlenmiş 
olan ayrık haller dışında ilke olarak iş aktinden doğan işçiyi gözetme ( 
koruma ) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluk-
tur. İnsan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işverenin işçilerin sağlığını 
ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları 
sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanu-
nu’nun 77. maddesinin açık buyruğudur.

İş kazasından doğan tazminat davalarının özelliği gereği, İş Kanu-
nu’nun 77. maddesinin öngördüğü koşulları göz önünde tutarak ve özel-
likle işverenin niteliğine göre, işyerinde uygulanması gereken İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün ilgili maddelerini incelemek suretiyle, işvere-
nin işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldı-
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ğı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi 
hususlar ayrıntılı bir biçimde incelenmek suretiyle kusurun aidiyeti ve 
oranı hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenme-
lidir. (Hukuk Genel Kurulunun 16.06.2004 gün ve 2004/21-365 E.-369 
K.sayılı kararı da aynı yöndedir )

Somut olayda, tek bilirkişiden alınan kusur raporunda olayın gerçek-
leşmesinde %100 kaçınılmazlığın bulunduğu kabul edilmiş ise de; yağış 
alan yerde gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle iş kazasında kaçınıl-
mazlığın bulunduğunun kabul edilmesi olayın oluşuna uygun değildir.

Yapılacak iş; zararlandırıcı olay tarihinde yürürlükte bulunan İş Kanu-
nu’nun 77. maddesinin öngördüğü koşullar göz önünde tutularak, dosya-
nın konusunda uzman 3 kişilik iş güvenliği uzmanlarından oluşturulacak 
bilirkişi heyetine incelettirilerek olayın oluşuna uygun tarafların kusur 
ve sorumluluklarının belirlenerek sonuca gidilmesiyken; yetersiz raporu 
hükme esas alarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. 

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik araş-
tırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, 
bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edil-
meli ve hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının 
sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, temyiz harcının istek halin-
de davacıya iadesine, 18.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TAZMİNAT HESABI • PMF TABLOSU 
• 

KAÇINILMAZLIK FAKTÖRÜ

ÖZET: Tazminat hesabında:
Bakiye ömrün PMF Yaşam tablosuna göre belir-
leneceği,
SGK tarafından bağlanan gelirlerin ilk peşin ser-
maye değerlerinin tazminatlardan mahsup edile-
ceği,
Aktif ve pasif dönemler için tazminat hesabı ya-
pılacağı,
Bilinmeyen dönem hesabında yıllık %10 arttırılıp, 
%10 iskonto uygulanacağı,
Pasif dönem kazancının ortalama yapılmadan 
her yıl için ayrı ayrı hesaplanacağı,
Yerleşik Yargıtay uygulamasıdır.
Kazanın oluşunda kaçınılmazlık faktörü bulunu-
yorsa hesaplanan tazminattan kaçınılmazlık se-
bebiyle indirim yapılmalıdır.
Y 21 HD E. 2016/6482, K. 2016/9545, T. 09.06.2016

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi taz-
minatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı 
nedenlerle 233.505,85 TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte dava-
lılardan müştereken ve müteselsilen, 160.000.00 TL manevi tazminatın 
yasal faiziyle birlikte davalılardan AŞ’den alınarak davacılara verilmesine 
ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi, davacılar vekilince 
duruşmasız, davalılardan vekilince de duruşmalı olarak istenilmesi üze-
rine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma 
için 15/09/2015 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderil-
mişti. Duruşma günü davalılardan AŞ vekili Avukat ... ile karşı taraf vekili 
Avukat geldiler. Diğer davalı adına gelen olmadı. Duruşmaya başlanarak 
hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruş-
maya son verilerek bırakılan gün de Tetkik Hakimi ... tarafından düzenle-
nen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup 
düşünüldü ve eksikliğin ikmali açısından geri çevrilmesine karar verilen 
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dava dosyası yeniden Dairemize gelmiş ve 28/03/2016 tarihinde esasa 
kaydedilmiş olmakla dosya üzerinde yeniden yapılan inceleme sonucun-
da aşağıdaki karar tesbit edildi. 

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektiri-
ci nedenlere göre davacılar vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında-
ki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava, iş kazası sonucu vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve 
manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davacıların maddi tazminat talebinin kabulü ile davacı ... 
için 212.223,12 TL davacı için 14.238,01 TL, davacı için 7.044,72 TL’nin 
kaza tarihi olan 05/03/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleri ile 
birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara ve-
rilmesine, Birleşen Esas sayılı dava dosyası yönünden; davacıların mane-
vi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile, davacı eş ... için 50.000,00 TL, 
çocuk için 30.000,000 TL, çocuk için 30.000,00 TL anne ... için 20.000,00 
TL, baba ... için 20.000,00 TL kardeş ... için 10.000,00 TL ‘nin kaza tarihi 
olan 05/03/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte dava-
lıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiştir. 

Davacı eş ve çocukların maddi tazminat talepleri ve davacıların ta-
mamının manevi tazminat talepleri kısmen kabul edildiğine göre ayrı 
bir bent halinde davacı tarafça ödenen başvuru harcı ile peşin harçların 
davalılardan tahisi ile davacılara ödenmesine karar verilmesi gerekirken 
yargılama giderlerine dahil edilerek kabul ve red oranı üzerinden sonuca 
gidilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

3- Davalı A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmsine gelince;

a- Hükme esas alınan 17.12.2011 tarihli kusura ilişkin bilirkişi rapo-
runda davaya konu olayın meydana gelmesinde % 20 oranında kaçınıl-
mazlık faktörünün etkili olduğu belirtildiği halde davalının kaçınılmazlığa 
isabet eden zarar miktarından da sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı 
olup bozma nedenidir.

b- Tazminatın saptanmasında, zarar ve tazminata doğrudan etkili olan 
işçinin net geliri, PMF yaşam tablosuna göre bakiye ömrü, işgörebilirlik 
çağı. işgörmezlik ve karşılık kusur oranları, Sosyal Sigortalar tarafından 
bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değeri gibi tüm verilerin hiçbir kuşku 
ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde öncelikle belirlenmesi gerektiği 
tartışmasızdır. Öte yandan tazminat miktarı; işçinin olay tarihindeki ba-
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kiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar 
toplamından oluştuğu yönü ise söz götürmez. Başka bir anlatımla, işçinin 
günlük net geliri tesbit edilerek bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler 
nazara alınarak iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanacağı, 
bilinmeyen dönemdeki kazancının ise; yıllık olarak %10 arttırılıp %10 
iskontoya tabi tutulacağı, 60 yaşına kadar (aktif) dönemde, 60 yaşından 
sonrada bakiye ömrüne kadar (pasif) dönemde elde edeceği kazançların 
ortalama yöntemine başvurulmadan her yıl için ayrı ayrı hesaplanacağı 
Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.

Mahkemece hükme esas alınan hesaba ilişkin bilirkişi raporunda ba-
kiye ömrün PMF yaşam tablosu yerine TRH-2010 tablosunun esas alına-
rak ve artırma ve iskonto oranlarının % 5 olarak uygulandığı belirlendiği 
anlaşıldığından yukarıda belirtilen maddi ve hukuki olgular gözönünde 
tutulmaksızın sonuca gidilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nede-
nidir.

O halde, davacılar vekili ile temyiz eden davalı vekilinin bu yönleri 
amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, temyiz harcı-
nın istek halinde temyiz eden davacı ile davalılardan AŞ iadesine, davacı 
ile davalılardan AŞ yararına takdir edilen 1.100.00 TL duruşma Avukat-
lık parasının karşılıklı olarak birbirlerine yükletilmesine, 09.06.2016 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi. 
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KAÇINILMAZLIK DURUMU • TAKDİRİ İNDİRİM

ÖZET: İşverenin mevzuatın öngördüğü tüm ön-
lemleri almış olması halinde bile önlemeyecek 
şekilde iş kazası ya da işyeri hastalığı oluşması 
halinde kaçınılmazlıktan söz edilir.
Kaçınılmazlık durumunda işverenin sorumlulu-
ğunun %60 oranında oludğu kabul edilmelidir.*
Y 21 HD E. 2016/6023, K. 2016/10373, T. 21.06.2016

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere ve kanuni gerektirici 
sebeplere ve temyiz nedenlerine göre taraf vekillerinin aşağıdaki bentlerin 
kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine, 

2-Dava, 16.01.2004 tarihli iş kazasında vefat eden sigortalının hak sa-
hiplerinin maddi ve manevi zararlarının karşılanması istemlerine ilişkin-
dir.

Mahkemece, davacıların maddi tazminat davasının kısmen kabulü ile; 
davacı ... için 18.569,63-TL, davacı ... için 480,87-TL maddi tazmina-
tın kaza tarihi olan 16/01/2004 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile 
birlikte davalıdan tahsili ile davacılara ödenmesine, fazlaya dair istemin 
reddine, davacıların manevi tazminat davasının kabulü ile; davacı ... için 
15.000,00-TL, davacılar Mustafa, Muharrem, Emine ve Fatma’nın her biri 
için 5.000,00-TL nin kaza tarihi olan 16/01/2004 tarihinden itibaren iş-
leyen yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılara ödenmesine 
karar verilmiştir.

İnceleme konusu dosyadaki ihtilafın halli için öncelikle kaçınılmazlık 
kavramının açıklanmasında fayda vardır. Öğretide, yargısal kararlar-
da ve yasalarda kötü tesadüf, fevkalade hal, umulmayan durum, tesadüfi 
olay olarak da adlandırılan kaçınılmazlık, hukuksal ve teknik anlamda 
“fennen önlenmesi olanaksız” başka bir anlatımla işverence mevzuatın 
öngördüğü tüm önlemler alınmış olunsa bile önlenemeyecek olan du-
rumları ifade eder. Kaçınılmazlığın unsurları; 1-İrade dışında meydana 
gelen olay, 2-Davranış kuralının veya sözleşme borcunun ihlali, 3-İlliyet 
bağının bulunması ve 4-Önlenemezliktir. Bu unsurlardan özellikle sonun-
cusu olan olayın önlenemezliği hususunu biraz açmak gerekirse; bura-
daki önlenemezliğin olayla ilgisi yoktur. Önlenemezlik unsuru, tamamen 

* Gönderen: Sadullah Atar, İstanbul 5. İş Mahkemesi Yargıcı
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davranış normu ve borca aykırılıkla ilgili olup alınabilinecek tüm tedbir-
ler alınmış olunsa dahi bir davranış normunun veya sözleşmeden doğan 
bir borcun ihlalinin ifadesidir. Yani olay önlenemez olmasına rağmen bir 
davranış kuralına yada sözleşmeden doğan borca aykırılık önlenebiliyor-
sa artık kaçınılmazlıktan söz etme imkanı yoktur. Bilimsel ve teknolo-
jik gelişmeler önlenemez olaylara karşın bir davranış kuralını ve borca 
aykırılığı önleme olanağını sağlamaktadır. Örneğin; bir inşaat işçisinin 
üzerinde çalışacağı tabiyeyi hazınlamak için duvara beton çivisi çakarken 
çivinin başının kırılıp gözüne kaçması olayında çivinin kırılması irade dışı 
ve önlenemez bir olay olmakla birlikte kırılan bu çivinin işçinin gözü-
ne kaçması önlenemez bir olay değildir. Zira çalışma esnasında gözlük 
kullanılarak bu neticenin önüne geçilebilinir. O halde böylesi bir durum-
da olayın önlenemezliğinden bahisle kaçınılmazlıktan bahsetme imkanı 
yoktur. Kaçınılmazlık beklenmeyen hal olarak nitelendirilir. Kaçınılmaz-
lığın bir başka adı da aksi tesadüftür. Kaçınılmazlık öngörülebilir fakat 
engellenemeyen hadiseleri ifade eder. Bazen her türlü önlemin alınması 
durumunda dahi iş kazası yada meslek hastalığı meydana gelebilir. Ka-
çınılmazlık durumunda zararın tümüne işçinin katlanması hakkaniyete 
uygun düşmez Yargıtay uygulamalarında kaçınılmazlık durumunda so-
rumluluğun paylaştırılması kural olarak %60 işveren, %40 kazalı kusuru 
olarak sorumluluğun paylaştırılması şeklindedir.

Buraya kadar yapılan açıklamalar sonrasında dosyada mevcut ATK 
raporu, 26.06.2013 tarihli kusur raporu ile tüm dosya kapsamı bir ara-
da değerlendirildiğinde davacılar murisinin ölümü ile neticelenen olayda 
“kaçınılmazlık” olgusunun etkili olduğu açıktır. Bu kabul sonrasında öne 
çıkan diğer husus kaçınılmazlık kusurunun taraflar arasında nasıl pay 
edilmesi gerektiğidir. Yukarıda da değinildiği üzere kaçınılmazlık duru-
munda zararın tümüne işçinin veya onun hak sahiplerinin katlanması 
hakkaniyete uygun düşmez. Yargıtay uygulamalarında kaçınılmazlık du-
rumunda sorumluluğun paylaştırılması kural olarak %60 işveren, %40 
kazalı kusuru olarak sorumluluğun paylaştırılması şeklindedir. Halin 
böyle olmasına göre somut olayda %40 oranındaki kaçınılmazlık kusu-
rundan davalı işvereni hiç sorumlu tutmadan hesaplama yapan bilirkişi 
raporuna göre neticeye varılması doğru olmamıştır. 

Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan za-
rarın ödetilmesine ilişkin davalarda (iş kazasına dayanan maddi tazminat 
tazminat davaları) haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek 
için Kurum tarafından sigortalıya veya ölüm halinde hak sahiplerine iş 
kazası sigorta kolundan bağlanan bir gelirin bulunup bulunmadığının tes-
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piti ile var ise bu gelirin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 55.maddesi 
de gözetilerek ilk peşin sermaye değerlerinin rücuya tabi kısmının hesap-
lanan tazminattan tenzili gerekir.(Rücuya tabi kısım=Kurumun sigortalı-
ya iş kazası sigorta kolundan bağladığı sürekli iş göremezlik gelirinin ilk 
peşin sermaye değeri ile varsa geçici iş göremezlik ödemesi tahsislerinin 
sigortalının kusuruna denk gelen miktarlarının bu tahsislerden tenzili ile 
ortaya çıkan değerler.)

Bu kapsamda somut olaya gelirsek, tartışma konusu olan husus Ku-
rumun iş kazası sigorta kolundan davacı sigortalıya veya onun hak sahip-
lerine bağladığı gelirin hesaplanan maddi zarardan hangi miktarda tenzil 
edileceğidir. Yukarıda da belirtildiği üzere iş kazalarından kaynaklanan 
maddi tazminat davaları nitelikçe Kurum tarafından karşılanmayan mad-
di zararların karşılanmasına dair davalardır. Buna göre hak sahiplerine 
iş kazası neticesinde ölümden ötürü Kurumun iş kazası sigorta kolundan 
yaptığı bir ödeme var ise bunun hesaplanan maddi tazminattan düşülme-
si esastır. Fakat bu tenzilat(düşüm) sırasında ilk peşin sermaye değerli 
gelirin tamamı değil rücuya tabi kısmının dikkate alınması gerekir. Bu 
açıklamalardan olarak eldeki davada Mahkemece hak sahiplerine iş ka-
zası sigorta kolundan bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değerinin rücuya 
tabi kısmı yerine tamamının düşüldüğü hesap raporunun hükme esas 
alınması doğru olmamıştır.

Son olarak değinilmesi gerekin bir diğer konuda iş kazasından kay-
naklanan maddi tazminat davalarında hükmolunması gereken vekalet üc-
retine dairdir. Bilindiği üzere davanın kısmen kabulü halinde kural olan 
davalının reddolunan tazminat kısmı gözetilerek tarifesine göre vekalet 
ücretine hak kazanacağıdır. Tabi ki bunun istisnaları mevcut olup özel-
likle Dairemizin Borçlar Kanununun değişmesinden önceki içtihatlarında 
belirtildiği üzere iş kazasından kaynaklanan maddi tazminat davalarının 
reddi sebebinin karara en yakın tarihte alınan tüm peşin sermaye değerli 
gelirin düşülmesi ile bakiye zarar kalmamasına dayanması halinde du-
rum böyledir. Zira böylesi bir durumda sigortalının Kurumca bağlanan 
geliri sürekli değişmekte ve kararın ne zaman verileceğinin davacı yan-
ca bilinebilecek bir durum olmamasına göre davasının reddinde kusuru 
bulunmamaktadır. Fakat 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve bu kanun 
kapsamında değişen Dairemiz içtihatlarına göre artık kazalının veya hak 
sahiplerinin maddi zararından düşülmesi gereken sosyal güvenlik ödeme-
si ona veya ölün halinde hak sahiplerine iş kazası sigorta kolundan bağla-
nan gelirin ilk peşin sermaye değeri olup bu değer değişken değildir. Yani 
bu değer davacı yada davacalar tarafından bilinebilecek bir miktardır. O 
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halde artık 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamına uygun yapılan 
hesaplamalar sonunda davacıların maddi zararının Kurum tahsisleri ile 
karşılandığı neticesi ortaya çıksa bile reddine karar verilen maddi tazmi-
nat davası için davalı yararına vekalet ücreti verilmesi gerekir.

Mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuksal olgular dikkate 
alınmadan, yazılı şekilde hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup boz-
ma nedenidir.

Yapılacak iş; maddi tazminat davası bakımından davacıların maddi za-
rarını yargılama konusu olaydaki %40 kaçınılmazlık kusurunun %60’ının 
davalı işveren sorumluluğunda olduğu kabulüne göre(yani %84 davalı ku-
suruna göre) yeniden hesaplatmak, davacılara anılan iş kazası nedeniyle 
Kurumca bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerlerinin rücuya tabi 
kısımlarını( somut olayda ilk peşin sermaye değerlerinin davalının ka-
çınılmazlık dışındaki %60 kusuruna denk gelen miktarlar) hesaplanan 
bu tazminatlardan düşerek davacıların bakiye maddi zararları bulmak, 
yine bu hesaplama sonunda davacıların maddi zararlarının kısmen yada 
tamamen Kurum tahsisleri ile karşılandığı neticesi ortaya çıkarsa bu kez 
reddine karar verilen maddi tazminat davaları bakımından davalı yara-
rına red vekaleti ücreti verilmesi gerektiğini karar yerinde gözeterek tüm 
delilleri bir arada değerlendirip neticesine göre karar vermekten ibarettir.

O halde taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ

Kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz har-
cının istek halinde taraflara iadesine, 21.06.2016 gününde oy birliğiyle 
karar verildi.
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İŞ KAZASI • KAÇINILMAZLIK • TAKDİRİ İNDİRİM

ÖZET: İş kazasının meydana gelmesinde kaçı-
nılmazlık söz konusu ise, kaçınılmazlığa isabet 
eden tazminat miktarının %60’ı kadar işverenin 
sorumlu olduğu miktar belirlenmelidir.*
Y 21 HD E. 2013/19777, K. 2014/8505, T. 21.04.2014

Dava, meslek hastalığı sonucu meydana gelen sürekli iş göremezlik 
nedeniyle oluşan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi 
istemine ilişkindir.

Mahkemece, 35.582,15 TL maddi, 30.000 TL manevi tazminatın has-
talığın ortaya çıktığı tarih olan 27.07.2010 tarihinden itibaren yasal faizi 
ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerin incelenmesinden; meslek hastalığı sonu-
cu davacının sürekli iş göremezlik oranının % 23,2 olduğu, meslek hasta-
lığının meydana gelmesinde, işverenin % 80, davacının % 10 kusurlu bu-
lunduklarının ve kaçınılmazlığın da % 10 oranında etkili olduğunun tespit 
edildiği, hükme esas alınan Av. E. A. tarafından hazırlanan ek bilirkişi 
hesap raporunda, belirlenen 435.873,74 TL toplam maddi zararından % 
10 oranında (davacıya atfedilen) kusur ve % 23,2 oaranında maluliyet in-
diriminden sonra belirlenen zarardan davacıya SGK tarafından bağlanan 
gelirin ilk peşin sermaye değerinin davalı kusuruna isbet eden % 80’nin 
tenziliyle nihai zararın 35.582,15 TL olduğu belirtilmiştir.

Kaçınılmazlık beklenmeyen hal olarak nitelendirilir. Başka bir adı da 
aksi tesadüftür. Engellenmesi mümkün olmasa da öngörülebilir bir olay-
dır. Ancak engellenmesi mümkün değildir. Her türlü iş güvenliği önlemi 
alınsa da iş kazası veya meslek hastalığı ortaya çıkabilir. İşveren, işin ya-
pılması sırasında meydana gelen bu zarara tehlike sorumluluğu nedeniyle 
işçiden daha fazla bir oranda katlanmak zorunda olsa da işçinin zararın 
tümüne katlanmasının hakkaniyete uygun olmayacağı gibi işverenin de 
zararın tümüne katlanması hakkaniyete uygun değildir.

Dairemizin ve giderek Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre olay-
da; kısmen davacının, 3. kişilerin veya davalıların kusuru, kısmen de ka-
çınılmazlık oranı bulunması halinde; hesaba ilişkin bilirkişi raporunda 
belirlenen davacı sigortalı veya hak sahiplerinin zararlarının kaçınılmaz-

* Gönderen: Sadullah Atar, İstanbul 5. İş Mahkemesi Yargıcı
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lığa verilen orana isabet eden kesiminin % 60’ı hesaplanarak işveren veya 
diğer müteselsil sorumluların tazmin ile sorumlu olacakları miktar belir-
lenecektir. 

Somut olayda, SGK’nın açacağı rücuen tazminat davalarında işveren 
kaçınılmazlıktan sorumlu tutulamayacağı için kusur ve maluliyet indiri-
minden sonra belirlenen zarardan Kurumca bağlanan gelirin ilk peşin 
sermaye değerinin % 80 olan işveren kusuru oranında tenzil edilmesi 
yerinde ise de bu indirimlerden önce belirlenen toplam zarardan kusur 
indirimi yapılırken meslek hastalığının meydana gelmesinde etkili olan % 
10 oranındaki kaçınılmazlığın % 60’ı hesaplanarak işverenin kusur oranı-
na eklenerek sorumlu tutulması gerekirken kaçınılmazlığın % 100’ünden 
sorumlu tutulması isabetli değildir. 

O halde, davalı tarafın bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 

SONUÇ

Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, tarafların 
diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz 
harcının istek halinde davalıya iadesine, 21/04/2014 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.
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YARGILAMADA KANITLAR • YARGITAY AŞAMASI

ÖZET: Kural olarak yargılama safhasında sunul-
mayan delil Yargıtay aşamasında ileri sürülemez 
ve dikkate alınmaz.
Ancak, borcu ordadan kaldıran bir delil bu kura-
lın dışındadır.
Y 22 HD E. 2016/27972, K. 2016/23617, T. 20.10.2016

Davacı, 23.11.2011 tarihine kadar davalı Belediyede çalıştığını, 6111 
sayılı Kanun kapsamında norm fazlası olduğu gerekçesi ile İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne naklinin yapıldığını, söz konusu görevlendirmeyi kabul et-
mediğini ve Belediyediki işine gitmeye devam ettiğini, işçverence iş söz-
leşmesinin 27.01.2012 tarihinde feshedildiğini, Kanun hükmü gereğince 
görevlendirmeyi beş işgünü içinde kabul etmeyen işçilerin iş sözleşmeleri-
nin 4557 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre feshedilmesi gerektiği 
halde iş sözleşmesi hemen feshedilmeyerek 27.01.2012 tarihine kadar 
olan dönemde başka yerde işe girmesinin de engellendiğini ve bu sebeple 
23.11.2011-27.01.2012 tarihleri arasınd aBelediyedeki işine giderek ça-
lışmaya devam ettiğini ileri sürerek, bu dönemdeki çalışmasının karşılığı 
olarak fark kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, ilave tediye, ikramiye, giyim 
yardımı, yol yardımı, havlu-sabun bedeli, yemek bedeli, KHK tazminatı, 
fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil alacaklarını istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı 6111, sayılı Kanun’un 166. maddesi uyarınca davacının İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildiğini, kıdem tazminatı ve diğer işçi-
lik alacaklarından nakledildiği kurumun sorumlu olduğunu, Belediyeye 
husumet yönetilemeyeceğini, taleplerin zamanaşımına uğradığını, atama 
emrinin tebliği üzerine davacıya kıdem ve ihbar tazminatının ödendi-
ğini, iş sözleşmesinin 23.11.2011 tarihinde sona erdiğini, 23.11.2011-
27.01.2012 tarihleri arasında davacının fiili bir çalışmasının olmadığını, 
atamayı kabul etmeyen personelin çıkışı 4857 sayılı Kanun’un 17. mad-
desine göre yapıldığından 17. maddedeki ihbar süresinin uygulanması ge-
rektiğini, davacının 23.11.2011 tarihine kadar olan tüm işçilik haklarının 
ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.



421Yargıtay Kararları

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, da-
vacının 23.11.2011-27.01.2012 tarihleri arasında davalı işveren işye-
rinde fiili bir çalışması olmasa da, çalışmasının fiili olarak sona erdiği 
23.11.2011 tarihinden iş sözleşmesinin feshedildiği 27.01.2012 tarihine 
kadar başka bir yerde çalışmadığı, gelirinin olmadığı, taraflar arasındaki 
iş ilişkisi devam ettiğinden davacının ücret alacağı, toplu iş sözleşmesin-
den kaynaklı bir kısım işçilik alacağı ve 6772 sayılı Kanun gereğince ilave 
tediye alacağını talep edebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne 
karar verilmiştir.

Kararın davalı tarafından temyizi üzerine, Dairemizce sair temyiz iti-
razlarının reddine karar verilerek, fark kıdem tazminatı, ücret, ilave tedi-
ye, ikramiye yol yardımı ve yemek bedeli taleplerinin de reddine karar ve-
rilmesi ve davacının 2011 yılı hak ettiği giyim yardımının çalıştığı süreye 
göre kıstelyevm hesabına göre hesaplanıp hüküm altına alınması gerektiği 
gerekçeleriyle bozulmasına karar verilmiştir.

Bozmaya uyan mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilerek 
ihbar tazminatı ile giyim yardımı aalcakları hüküm altına alınmı, davacı-
nın diğer talepleri ise reddedilmiştir.

Temyiz:

Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsa-
mı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Yargılama aşamasında sunulmayan, temyiz aşamasında davalı tara-
fından sunulan bir kısım ödeme belgelerinin delil olarak değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Kural olarak, yargılama aşamasında dayanılıp sunulmayan deliller, 
temyiz veya karar düzeltme aşamasında sunulumazlar; sunulmuş olsalar 
bile, bu aşamalardaki incelemeler sırasında dikkate alınamazlar. Bu ku-
ralın tek istisnası, dayanılıp sunulan delilin, o davaya konu borcu söndü-
ren bir nitelik taıması;  örneğin, davaya konu borcun ödenmiş olduğunu 
gösteren makbuz, ibraname gibi bir belge olmasıdır.
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Davanın hukuksal niteliği ve somut olayın özelliği gereği davalı temyiz 
aşamasında dava konusu borcu söndüren nitelikte bir belge vermişse, 
bu belge üzerinde gerekli inceleme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi 
gerekir. Diğer bir anlatımla, yargılama aşaması henüz tamamlanmamış 
ise böyle durumda, borcu itfa eden belge değerlendirmeye alınmalıdır. 
Gerçekten de, yargılamada davayı inkar eden davalının savunması, bor-
cun bulunmadığı savunmasını da kapsar. O nadenle, davalının borcun 
ne sebeple bulunmadığını açıklama ve iddianın aksine delillerini ikame 
etme hakkının ortadan kalktığından söz edilemez. Belirtilen sebeplerle, 
temyiz aşamasında sunulan ve borcu söndüren bir belgenin varlığı karşı-
sında savunmanın genişletilmesi yasağından söz edilemeyeceğinin kabu-
lü de zorunludur. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 24.02.2016 tarih,i 
2014/22-735 esas ve 2016/166 karar sayılı kararı.)

Somut olayda, davalı işveren vekilinin, mahkemece hüküm altına alı-
nan giyim yardımının ödendiğine dair ödeme belgesini temyiz aşamasın-
da sunduğu anlaşılmaktadır. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ib-
raz edilen ödeme belgesinin dikkate alınması gerektiğinden gerekirse ek 
bilirkişi raporu alındıktan sonra giyim yardımı alacağı ile ilgili bir karar 
verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.10.2016 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 
• 

YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜ

ÖZET: Mahkemece, yüklenicinin talep tarihi itiba-
riyle temerrüd halinde olup olmadığı değerlendi-
rilerek, temerrüd halinde oludğunun saptanması 
halinde, temyiz eden davalılar yönünden davanın 
reddine, aksi durumda, sözleşmede, teminat ipo-
teği kurulacağına dair hükmün varlığı da dikkate 
alınarak ve ayrıca hangi parselden ne miktar pa-
yın iptal ve tescil edileceği, gerektiğinde bilirki-
den rapor alınmak suretiyle tespit edilerek, sonu-
cuna uygun bir hüküm kurulmalıdır.
Y23 HD E.2014/184 K.2014/2612 T. 04.04.2014

Davacı vekili, asıl ve birleşen davalarda taraflar arasında imzalanan 
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, davacı yüklenicinin edim-
lerini yerine getirdiğini, ancak davacıya verilmesi gereken tapu payının 
devredilmediğini, fazladan ve sebepsiz olarak davalı arsa sahiplerine para 
ödediğini ileri sürerek, sözleşme gereğince davacıya devri gereken tapu 
kaydının iptali ile davacı adına tescilini ve fazladan verilen daire veya pa-
ranın davacıya iadesini talep ve dava etmiştir.

Bir kısım davalılar vekili, davacının edimlerini yerine getirmediğini sa-
vunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, sözleşme gereğince binaların kaba inşaatı bittiğinde da-
vacı yüklenicinin taşınmazların %65 payını alabileceği, kat irtifakı veya 
mülkiyetinin kurulması şartının bulunmadığı gerekçesiyle, davalılar adı-
na olan bu miktar hissenin iptali ile davacı adına tesciline, diğer taleplerin 
reddine karar verilmiştir. 

Karar, davalılar E.. M.., M.. Ş.., K.. Ş.., . İ. Ş.. Z. Ç.., N...Ç.., M. Ş.. 
(1968 d.lu), . L. Ş..., U. D.. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
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Taraflar arasında, 04.07.1995 günlü arsa payı karşılığı inşaat sözleş-
mesi mevcut olup, sözleşmede belirtilen esaslara göre işin, 04.03.2000 
tarihinde teslimi gerekmektedir. İşin süresinin uzamasına neden olacak 
bir husus bulunmadığı takdirde belirtilen tarih itibariyle, inşaatın yapı 
kullanma izin belgesi alınmak suretiyle teslimi kararlaştırılmıştır. Mah-
kemece, işin teslimi gereken tarihin ne olduğu hususunda bir araştırma 
ve bu suretle yüklenici kooperatifin dava tarihi itibariyle temerrüde düşüp 
düşmediği araştırılmış değildir. Keza, inşaatın halen yapı kullanma izin 
belgesinin alınmadığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında, mevcut imalatta, 
projeye aykırılıklar bulunduğu da yargılama sırasında alınan bilirkişi ra-
porlarıyla sabittir.

Bilindiği üzere, TBK’nın 97. (BK.m. 81) maddesi hükmü gereğince, 
kendi edimini yerine getirmeyen taraf, karşı taraftan edimini yerine ge-
tirmesini isteyemez. Hal böyle olunca, mahkemece, yukarıda belirtilen 
hususlar nazara alınarak yüklenicinin talep tarihi itibariyle temerrüd ha-
linde olup olmadığı değerlendirilerek, temerrüd halinde olduğunun sap-
tanması halinde, temyiz eden davalılar yönünden davanın reddine, aksi 
durumda, sözleşmede, teminat ipoteği kurulacağına dair hükmün varlığı 
da dikkate alınarak ve ayrıca hangi parselden ne miktar payın iptal ve 
tescil edileceği, gerektiğinde bilirkişiden rapor alınmak suretiyle tespit 
edilerek, sonucuna uygun bir hüküm kurulmalıdır. 

Değinilen hususlar nazara alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde 
karar verilmesi hatalı olmuş, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar E.. M.., M.. Ş.., K.. Ş.., Şl., Z. 
Ç.., N..., M. Ş.. (1968 d.lu), A. Ş.., E. Ş.., L.. Ş.., U. D.. vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan 
harcın istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 
15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.04.2014 tari-
hinde oybirliğiyle karar verildi.



425Yargıtay Kararları

KAT İRTİFAKI • YÜKLENİCİYE İZİN VE YETKİ

ÖZET: O halde, mahkemece, birleşen davalar-
da davacı yükleniciye kat irtifakı kurulması hu-
susunda izin ve yetki verilerek, kat irtifaklı ku-
rulduktan sonra... ilamında da belirtildiği üzere, 
sözleşmede teminat ipoteği kurulacağına dair 
hükmün varlığı da dikkate alınarak, tapu iptal ve 
tescil isteminin kabulüne karar verilmesi ve ayrı-
ca, bu durumda, dava tarihi itibariyle tapu devri 
yapmamakta haklı olan birleşen davalarda davalı 
arsa sahiplerinin, yargılama giderleri ve vekalet 
ücretinden sorumlu tutulmaları gerektiğinin gö-
zetilmesi, kat irtifakının kurulmaması halinde ise, 
tapu iptal ve tescil isteminin reddine karar veril-
mesi gerekirken, eksik incelemeye ve yanılgılı 
gerekçeye dayalı olarak hüküm kurulması doğru 
olmamıştır.
Y23 HD E.2015/9312 K.2016/3551 T. 10.06.2016

Asıl davada davacı vekili, taraflar arasında imzalanan 04.07.1995 ta-
rihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, yapılacak bağımsız bölüm-
lerin %35’lik kısmının davalı arsa sahiplerine ait olacağının kararlaştırıl-
dığını, işin değerinin 10.000,00 TL olarak belirlendiğini, sözleşme bedeli 
olarak belirlenen 10.000,00 TL’nin para olarak tahsil edilmeyeceğinin, 
buna karşılık sözleşmede öngörülen %35’lik bağımsız bölümlerin tamam-
lanarak davalılara teslim edileceğinin hükme bağlandığını, sözleşmenin 
bu açık hükmüne rağmen, sözleşmeye ekleme yapılmak suretiyle dava-
lılara 8.000,00 TL daha ödeme yapıldığını, bu ödemenin hangi sebeple 
yapıldığının belirsiz olduğunu, öte yandan davalılara %35 payın dahi üze-
rinde bağımsız bölüm verildiğini ileri sürerek, davalılara fazladan verilen 
bağımsız bölümlerin iadesini, bunun mümkün görülmemesi halinde faz-
laya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 8.000,00 TL’nin davalılardan 
tahsilini talep ve dava etmiştir.

Asıl davada bir kısım davalılar vekilleri, davacı kooperatifin edimlerini 
yerine getirmediğini, yapılan ödemenin sözleşmeye dayalı olduğunu savu-
narak, davanın reddini istemiştir.
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Birleşen....Asliye Hukuk Mahkemesi’nin... sayılı davasında dava-
cı vekili, müvekkili yüklenici kooperatifin, taraflar arasında imzalanan 
04.07.1995 tarihli sözleşmede kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine 
getirdiğini, ancak davalı arsa sahiplerinin taahhhüt ettikleri arsa payla-
rının devrini gerçekleştirmediklerini ileri sürerek, ilgili tapu kayıtlarının 
müvekkili adına hükmen tescilini talep ve dava etmiştir. 

Birleşen davada davalılar vekili, davacı yüklenicinin edimlerini yerine 
getirmediğini, onaylı projesi ve yapı ruhsatı bulunmayan binaların kaçak 
durumda olduğunu, müvekkillerinin eksik ve ayıplı işleri tamamlayarak 
daireleri kullanmaya başladıklarını savunarak, davanın reddini istemiş-
tir. 

Birleşen.... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin sayılı davasında davacı vekili, 
asıl davada ve asıl dava ile birleşen.... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin sayılı 
davasında... isimli kişiler dava tarihlerinden önce vefat etmiş oldukları 
halde, sehven adı geçenlere dava açıldığını, mahkemece bu kişilerin mi-
rasçıları aleyhine dava açılması için taraflarına süre verildiğini belirterek, 
asıl ve birleşen.... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin...sayılı davasında ileri 
sürdüğü taleplerini tekrar etmiştir.

Birleşen davada bir kısım davalılar vekili, davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, asıl davada ve birleşen....Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
.... sayılı davasında davacı kooperatifin, davalılara fazladan verilen ba-
ğımsız bölümlerin iadesi, bunun mümkün görülmemesi halinde 8.000,00 
TL’nin tahsiline ilişkin istemlerinin reddine, davacı kooperatifin taraflar 
arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine uygun olarak edimle-
rini yerine getirdiği, bağımsız bölümlerin tamamlanarak arsa sahipleri-
ne teslim edildiği, kooperatifin daha önceki yıllarda alması gereken yapı 
ruhsatını yargılama sırasında verilen yetkiye dayalı olarak aldığı, ancak 
arsa sahiplerinin kat irtifakı kurulması için kooperatife destek ve imza 
vermedikleri, taşınmazların, sözleşmeden sonra imar planı değişikliğine 
bağlı olarak belediyenin de hissedar olmasıyla sorunlu hale gelmesinde 
davacı kooperatifin herhangi bir kusurunun bulunmadığı, arsa sahiple-
rinin belediyeden hisseleri satın alarak ortaya çıkan sorunu çözmeleri 
gerektiği, bu itibarla davacı kooperatifin sözleşme gereği kendisine devri 
gereken % 65 tapu payının devrini istemekte haklı olduğu gerekçesiyle, 
birleşen...Asliye Hukuk Mahkemesi’nin...sayılı dosyasında açılan davanın 
ve birleşen... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin... sayılı dosyasında açılan da-
vanın tapu iptal ve tescil istemine ilişkin kısmının kabulüne dair verilen 
karar, birleşen....sayılı davalarda davalı .....vekilinin temyiz istemi üze-
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rine, ilamıyla, taraflar arasında imzalanan 04.07.1995 tarihli arsa payı 
karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca sürenin uzamasına neden olacak bir 
husus bulunmadığı takdirde işin en geç 04.03.2000 tarihinde inşaatın 
yapı kullanma izin belgesi alınmak suretiyle teslimi gerektiği, mahkeme-
ce işin teslimi gereken tarihin ne olduğu hususunda bir araştırma ve bu 
suretle yüklenici kooperatifin dava tarihi itibariyle temerrüde düşüp düş-
mediğinin araştırılmadığı, keza, inşaatın halen yapı kullanma izin belge-
sinin de alınmadığı, bunun yanında, mevcut imalatta, projeye aykırılıklar 
bulunduğunun da yargılama sırasında alınan bilirkişi raporlarıyla sabit 
olduğu, TBK’nın 97. (BK.m. 81) maddesi hükmü gereğince, kendi edimini 
yerine getirmeyen tarafın, karşı taraftan edimini yerine getirmesini iste-
yemeyeceği, hal böyle olunca, mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar 
nazara alınarak yüklenicinin talep tarihi itibariyle temerrüt halinde olup 
olmadığı değerlendirilerek, temerrüt halinde olduğunun saptanması ha-
linde, temyiz eden davalılar yönünden davanın reddine, aksi durumda, 
sözleşmede, teminat ipoteği kurulacağına dair hükmün varlığı da dikkate 
alınarak ve ayrıca hangi parselden ne miktar payın iptal ve tescil edileceği, 
gerektiğinde bilirkişiden rapor alınmak suretiyle tespit edilerek, sonucu-
na uygun bir hüküm kurulması gerektiği belirtilerek bozulmuştur. 

Bu kez.... davalarda davacı kooperatif vekili karar düzeltme isteminde 
bulunmuştur. 

1- Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere ve özellikle ileri 
sürülen karar düzeltme nedenlerine göre, birleşen....sayılı davalarda da-
vacı... vekilinin HUMK’un 440. maddesinde sayılan hallere uymayan ve 
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme itirazları 
yerinde görülmemiştir.

2-.... sayılı davalar, karar düzeltme isteminin kapsamına göre taraflar 
arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davacı yüklenici 
kooperatife düşen arsa payının tapu kaydının iptali ile kooperatif adına 
tescili istemlerine ilişkindir. 

Taraflar arasındaki 04.07.1995 tarihli arsa payı karşılığı inşaat söz-
leşmesinin 1/4. maddesinde; “Arsa sahibi, binaların kaba inşaatını bitir-
dikten sonra, maliki bulunduğu taşınmazın %65 payını yukarıda yazılı 
bedelle müteahhite satmayı ve tapudan devir ve ferağını vermeyi vaad ve 
taahhüt eder.” 3. maddesinde; “Arsa sahibi tarafından, kat irtifakı tesi-
si sırasında mütehhide devredilecek olan arsa payı üzerine ve kat irtifa-
kının tesisiyle birlikte müteahhit adına irtifaklandırılacak bağımsız bö-
lümlerin tamamı üzerine arsa sahibi lehine birinici derecede ve birinci 
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sırada 2.000.000.000 TL (eski para birimi) olmak üzere arsa sahibine 
ait bağımsız bölümler bitirilip teslim edilmesinin teminatını teşkil edecek 
miktarda inşaat teminat ipoteği tesis edilecektir.” 4. maddesinde; “Tapu 
devri sırasında arsa sahibi lehine tesis edilecek ipotek arsa sahibine ait 
bölümler bitirilip sözleşme şartlarına uygun olarak tam ve noksansız tes-
lim edilmesi sözleşmeye uygun olarak çevre düzenlemesinin yapılıp is-
kan iznin alınmasından sonra kaldırılacaktır.” hükümlerine yer verilmiş, 
sözleşmenin 5. maddesinde ise, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 
anahtar teslimine kadar ortaya çıkacak tüm masrafların, bu arada kat 
irtifakı tesis için gerekli giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağı ka-
rarlaştırılmıştır. 

Sözleşmenin anılan hükümleri gözönünde bulundurulduğunda, yük-
lenici kendisine düşen %65 oranındaki arsa payının tapusuna ancak bi-
nanın kaba inşaatını bitirdiğinde hak kazanacaktır. Fakat, tapu devri için 
bu yeterli olmayıp, kat irtifakının da tesis edilmesi gerekmektedir. Bina-
nın kaba inşaatının bitirilmesi ve kat irtifakının tesis edilmesinden sonra, 
yükleniciye düşen bağımsız bölümlerin tapu devirleri yapılacak ve aynı 
zamanda, işin ifasının teminatı olmak üzere, yükleniciye düşen bağımsız 
bölümlerin tapu kaydına arsa sahipleri lehine ipotek tesis edilecektir.

Yüklenicinin eseri meydana getirmesinde emek ve becerisinin yanın-
da onun yeterli mali kaynağa sahip olmasının önemi büyüktür. Zira, her 
eserin ortaya çıkartılması az veya çok sermayeyi gerektirir. Yeterli mali 
kaynağı olmayan yüklenici eser yapımını üstlenmiş, fakat bu yüzden eseri 
meydana getirememişse özen borcunu ihlâl etmiş olacağından sonuçla-
rından sorumludur. Günümüz inşaatlarının büyük boyutlu oluşu, hatta 
bir bina yapımında bile araç ve gereç temini, makine parkı, şantiye binası 
gibi bazı tesisler önceden yatırım yapılmasını gerekli kılmaktadır. Araç ve 
gereç sağlama borcu -aksine sözleşme yoksa- yükleniciye aittir. Kısaca-
sı yüklenici hem başlangıçta, yatırım yapacak, hem de inşaat malzemesi 
sağlayarak eseri meydana getirecektir. Bütün bunlar ücret ödeme (arsa 
payı devir) borcunun önemini ortaya çıkarmaktadır. Gerçekten, aksine 
sözleşme varsa yükleniciye yapılacak avans ödemelerinin süresinde ger-
çekleştirilmesi eserin meydana çıkarılmasında son derece önem arz eder. 
Esasen eser yapımına talip olan yüklenicinin eserin boyutuna uygun bir 
sermayesi olduğu peşinen varsayıldığından ücret ödemelerindeki makul 
sayılacak gecikmeler yükleniciye (temerrüt koşulları varsa faiz alacağı 
dışında) bir hak sağlamazsa da, yüklenicinin tahammül gücünü aşacak 
ödeme aksamalarının ona hak bahşetmesi gerekir. Arsa sahiplerinin ta-
puyu devretmemesi halinde, devredilmeyen bağımsız bölüm değeri işin 



429Yargıtay Kararları

bütününe göre yüklenicinin tahammül gücünü aşmışsa, yükleniciden işe 
devam etmesi istenemez (BK. md. 81). Böyle bir durumda yüklenicinin iki 
türlü seçeneği bulunmaktadır. Yüklenici ya arsa sahibinin zararına neden 
olmayacak makul bir süre işi durdurabilir ve arsa sahiplerinin edimini 
yerine getirmesini bekleyip, işe devam eder ya da BK’nın 106. maddesin-
den yararlanarak sözleşmenin feshi hakkını kullanabilir.(Sözleşmeleri, 
Ankara, 2009, Sh. 276, 277) Somut olayda, taraflar, yüklenicinin avans 
ihtiyacı içerisinde olduğunda uzlaşarak, sözleşmenin 1/4 ve 3. maddele-
rinde bu hususu kararlaştırmışlardır. Yüklenicinin, sözleşmede yer alan 
bağımsız başka bir hüküm nedeniyle temerrüde düşmüş olmasının, inşa-
atı kaba inşaat seviyesine getirerek hak ettiği dava konusu arsa payının 
ipotekli olarak adına tesciline bir etkisi bulunmamaktadır. Dava konusu 
bağımsız bölümleri hak etme koşulları bağımsız olup, kaba inşaatın biti-
rilmesi ve kat irtifakının kurulması halinde, bu koşulların davacı yararına 
gerçekleştiğinin kabulü gerekmektedir. 

Somut olayda, kaba inşaatın bitirildiği, yargılama sırasında alınan izin 
ve yetkiye dayalı olarak yapı ruhsatlarının alındığı, 5825 ada 1 parseldeki 
blokların ruhsat ve projesine uygun olduğu, 5826 ada 1 ve 5824 ada 1 
parsel sayılı taşınmazlar üzerine inşa edilen blokların ise çatı piyeslerin-
deki alanların ruhsat projesinden büyük olduğu ancak, ruhsat ve projesi-
ne uygun hale getirilmesinin mümkün olduğu, bu haliyle sözleşmenin 1/4. 
maddesinde belirtilen kaba inşaat seviyesinin tamamlandığı anlaşılmış 
ise de, sözleşmenin 3. maddesi uyarınca henüz kat irtifakının tesis edil-
mediği, taşınmazların halen arsa vasfında tapuya kayıtlı bulunduğu anla-
şılmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere, yükleniciye tapu devri yapılabilmesi 
için kaba inşatın bitirilmesi ve kat irtifakının tesis edilmiş olması gerekir. 

Mahkemece, inşaatın geldiği seviye itibariyle yüklenicinin tapu devrine 
hak kazandığı kabul edilmiş ise de, henüz kat irtifakı tesis edilmediğin-
den, tapu iptal ve tescil isteminin kabulüne karar verilmesi ve sözleşme-
nin 3. maddesi uyarınca arsa sahipleri lehine teminat ipoteği kurulacağı-
na dair hükmün gözardı edilmesi doğru olmamıştır.

O halde, mahkemece, birleşen davalarda davacı yükleniciye kat irtifakı 
kurulması hususunda da izin ve yetki verilerek, kat irtifakı kurulduktan 
sonra,.....ilamında da belirtildiği üzere, sözleşmede teminat ipoteği ku-
rulacağına dair hükmün varlığı da dikkate alınarak, tapu iptal ve tescil 
isteminin kabulüne karar verilmesi ve ayrıca, bu durumda, dava tarihi iti-
bariyle tapu devri yapmamakta haklı olan birleşen davalarda davalı arsa 
sahiplerinin, yargılama giderleri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulma-
maları gerektiğinin gözetilmesi, kat irtifakının kurulmaması halinde ise, 
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tapu iptal ve tescil isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, eksik 
incelemeye ve yanılgılı gerekçeye dayalı olarak hüküm kurulması doğru 
olmamıştır. 

Dairemizce, yerel mahkeme kararın, açıklanan bu gerekçelerle, birle-
şen davalarda kararı temyiz eden davalı arsa sahiplerine yararına bozul-
ması gerekirken, yazılı gerekçe ile bozulması doğru görülmediğinden, bir-
leşen davalarda davacı kooperatif vekilinin karar düzeltme itirazlarının 
kabulü ile... ilamının gerekçesi kısmen kaldırılarak, kararın açıklanan 
değişik gerekçeyle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, birleşen....sayılı 
davalarda davacı vekilinin diğer karar düzeltme itirazlarının reddine, (2) 
numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer karar düzeltme itirazlarının 
kabulü ile, Dairemizin..... sayılı ilamındaki bozma gerekçesi kısmen kal-
dırılarak, kararın değişik gerekçe ile birleşen.... sayılı davalarda dava-
lılar..... yararına BOZULMASINA, karar düzeltme peşin harcının istek 
halinde iadesine, 10.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI

TRAFİK KAZASI • TAKSİRLE YARALAMA

ÖZET: Nitekim Ceza Genel Kurulunun birçok ka-
rarında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141 
ve 5271 sayılı CMK’nun 34. maddeleri uyarınca 
bütün mahkeme kararlarının, karşıoy da dahil ol-
mak üzere gerekçeli olarak yazılmasının zorunlu 
olduğu tereddütsüz bir şekilde vurgulanmıştır. 
Öte yandan, mağdurun ağır şekilde yaralanma-
sı sonucunu doğuran taksirle yaralamaya neden 
olma suçlarında zararın ağırlığı, yaralanmanın ni-
teliği gibi hususlar değerlendirilerek TCK’nın 61. 
maddesi uyarınca temel cezanın asgari hadden 
ayrılarak tayin edilmesi yoluna gidilmesi mümkün 
olmakla birlikte, TCK’nın 61. maddesi gereğince 
haklarında temel ceza alt sınırdan uzaklaşılarak 
belirlenen sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK’nın 
62. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına 
yönelik değerlendirme yapılırken sabıkasının ol-
maması, duruşmalara gelmesi, suçu kabul edip 
olayın meydana geliş şekli ile ilgili olarak samimi 
ve doğru anlatımda bulunarak maddi gerçeğin 
ortaya çıkmasına yardımcı olması ve dosyaya 
olumsuz bir tutumun yansımaması gibi hususla-
rın lehe (olumlu) olarak gözönüne alınması ge-
rekmektedir.
Sanığın 220 promil alkollü vaziyette alacakaran-
lık vakti, yerleşim yeri dışında, yağmurlu havada, 
bölünmüş, tek yönlü, aydınlatması ve yol şerit 
çizgisi bulunan, asfalt, zemini ıslak, 10.5 metre 
genişliğindeki üç şeritli otoyolda, seyir halinde 
iken kendisi ile aynı yönde sağ şeritte seyir halin-
de bulunan kamyona arkadan çarpması sonucu 
kamyonun yolun sağındaki bariyerlere çarparak 
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araçta yolcu olarak bulunan mağdur ...’in hayati 
tehlike geçirecek ve vücudunda 6. derece kırık 
olacak şekilde yaralanmasıyla neticelenen ey-
leminde bilinçli taksirin oluşmasına neden olan 
hususların nitelikleri ve olayın oluşu gözetilerek 
makul bir oranda artırım yapılması gerekirken, 
oluşa ve dosya içeriğine uygun düşmeyen ge-
rekçelerle en üst oranda artırım yapılması usul 
ve kanuna aykırıdır. Bu nedenle, yerel mahkeme 
direnme hükmünde sanığın cezasından TCK’nın 
22/3. maddesi uyarınca en üst oranda artırım ya-
pılması bakımından da isabet bulunmamaktadır.
Y CGK E.2015/27 E. 2015/345 T.27.10.2015

Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçun-
dan sanığın 5237 sayılı TCK’nın 89/4, 22/3, 53/6. maddeleri gereğince 
cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının yargılaması sırasında, 
mağdurlardan ...’in şikayetinden vazgeçmesi üzerine 5237 sayılı TCK’nın 
89/1, 89/2-b-e, 22/3. maddeleri uyarınca 1 yıl 15 ay hapis cezası ile ceza-
landırılmasına ve sürücü belgesinin 3 yıl süre ile geri alınmasına ilişkin, 
.... Asliye Ceza Mahkemesince verilen ... gün ve 758-1463 sayılı hükmün 
sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargı-
tay ... Ceza Dairesince ... gün ve ... sayı ile;

“...Sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-Hükme esas alınan ve oluşa uygun bilirkişi raporunda, sanığın asli 
ve tam kusurlu olduğunun tespit ve kabul edilmesi uygun ise de; TCK’nın 
62. maddesi ‘Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişki-
leri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin 
geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurula-
bilir.’ hükmü gereğince sabıkası bulunmayan, dosyaya yansıyan olumsuz 
davranışları ve özellikleri belirtilmeyen sanık hakkında, yaralananların 
zararlarını da karşılamış olması karşısında, olaydan sonraki davranışla-
rının olumlu olduğunun değerlendirilmesi gerekirken olay ile örtüşmeyen 
gerekçe ile TCK’nın 62. maddesinin uygulanmamasına karar verilmesi,

2- Alkollü olması dışında bilinçli taksiri oluşturan kusuru bulunma-
yan sanık hakkında TCK’nın 22/3. maddesi gereğince cezasından 1/3 ora-
nında arttırım yapılması gerekirken 1/2 oranında arttırım yapılması” isa-
betsizliklerinden bozulmasına karar verilmiştir.
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Yerel mahkeme ise ...gün ve ... sayı ile;

“...a-Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma ilamında sanığın sabıkasının 
bulunmadığı, dosyaya yansıyan olumsuz davranışları ve özelliklerinin 
belirtilmediği, yaralananların zararlarının karşıladığı, bu nedenle sanık 
hakkında TCK’nın 62. maddesinin uygulanması gerektiği belirtilmiş ise 
de, takdiri indirimin uygulanmasını gerektiren sebeplerin varlığını veya 
yokluğunu belirleme yetkisi yargılamayı yapan hakime aittir. Yargılamayı 
yapan hakim yargılama süreci boyunca sanığı bire bir gözlemleyen ve bu 
nedenle takdir indirim nedenlerinin varlığını ya da yokluğunu en iyi tespit 
edebilecek kişidir. TCK’nın 62. maddesindeki ‘takdiri indirim nedenleri 
kararda gösterilir’ şeklindeki düzenleme uygulama sebeplerinin gösteril-
mesini isteyerek yersiz uygulamaların da önüne geçmeyi hedeflemiştir.

Dosyada bulunan sanığa ait sürücü belgesi bilgilerinin incelenmesin-
de, sanığın alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getirdiği, bu nedenle 
hakkında bir çok kez idari yaptırım kararı uygulandığı görülmektedir. 

Mahkememizce, sanığın olay sırasında 220 promil alkollü olması, 
kazanın tamamen sanığın kusurundan kaynaklanması, sanığın dosyaya 
yansıyan kişiliği ve 09.12.2010 tarihinde meydana gelen kazadan son-
ra da 09.05.2011 tarihinde de tekrar alkollü araç kullanmış olması gibi 
hususlar dikkate alınarak asgari haddin üzerinde bir ceza belirlenmiş ve 
sanık hakkında TCK’nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına 
karar verilmiştir. Sanığın dosyaya yansıyan bu kişilik yapısı ve suç tari-
hinden sonra da alkollü araç kullanmaya devam etmesi karşısında tek 
başına müştekiye ödeme yapmış olması mahkememizce hakkında takdiri 
indirim hükmünün uygulanmasını gerektirir bir neden olarak değerlen-
dirilmemiştir.

b-Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma ilamında ikinci bozma gerekçe-
si olarak alkollü olması dışında bilinçli taksiri oluşturan kusuru bulun-
mayan sanık hakkında TCK’nın 22/3. maddesi gereğince cezasından 1/3 
oranında artırım yapılması gerekirken 1/2 oranında artırım yapılmasının 
kanuna aykırı olduğu belirtilmiş ise de, sanık ... olay günü 220 promil 
alkollü olduğu halde araç kullanmış, aracını havanın yağışlı, zeminin ıs-
lak ve kaygan, trafik akışının yoğun olduğu yolda gerekli dikkat ve özeni 
göstermeden sevk ve idare etmiş, aracının hızını görüş, hava, trafik ve 
vasıtanın teknik özelliklerini dikkate alarak tedbir alabilecek bir düzey-
de tutması gerekirken bu hususlara dikkat etmemiş, önünde sağ şerit 
üzerinde seyir halinde bulunan müşteki ...’e ait araca tehlikeli bir şekilde 
yaklaşmış ve takip mesafesini korumayarak bu araca arkadan çarpmış-
tır. Görüldüğü gibi sanığın tek kusurlu davranışı alkollü olması değil-
dir. Bunun dışında bir çok trafik kuralını da ihlal etmiştir. Bu durum 
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karşısında mahkememizce sanık hakkında asgari hadden uzaklaşılarak 
bir ceza belirlenmiş, TCK’nın 22/3. maddesinin uygulanması sırasında da 
artırım oranı 1/2 oranında belirlenmiştir. Bu artırım oranı dosya kapsa-
mına ve düzenlenen bilirkişi raporlarına uygundur ...” gerekçeleri ile ilk 
hükümde direnilmesine karar vermiştir.

Bu hükmün de sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının “onama” istekli 04.01.2015 gün ve 
418188 sayılı tebliğnamesi ile Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen 
dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle 
karara bağlanmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Mağdur ... hakkında, sanık ...’e yönelik eyleminden dolayı taksirle ya-
ralamaya neden olma suçundan verilen beraat kararı temyiz edilmeksizin 
kesinleşmiş olup, inceleme sanık ... hakkında kurulan hükümle sınırlı 
olarak yapılmıştır. 

Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulun-
ca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar; 

Yerel mahkemece sanık hakkında TCK’nın 62. maddesinin uygulan-
mamasının ve sanığın cezasında TCK’nın 22/3. maddesi uyarınca en üst 
oranda artırım yapılmasının isabetli olup olmadığı noktalarında toplan-
maktadır. 

İncelenen dosya kapsamından;

Sanığın 19.12.2010 günü saat 06.30 sıralarında sevk ve idaresindeki 
otomobil ile 2.20 promil alkollü vaziyette yağmurlu hava ve ıslak zeminde, 
bariyerle bölünmüş üç gidiş-üç gelişli genişliği 10,5 metre olan tek yönlü, 
aydınlatması ve yol şerit çizgisi bulunan otoyolda seyir halinde iken; mağ-
dur ...’un sevk ve idaresindeki içinde diğer mağdur ...’in de bulunduğu sağ 
şeritte seyir halinde olan kamyona arkadan çarptığı,

İzmir Adli Tıp Kurumu raporuna göre mağdur ...’in basit tıbbi müda-
hale ile giderilemeyecek, hayati tehlike geçirecek ve vücuttaki kemik kırık-
larının hayati fonksiyonlarını ağır (6) derecede etkiyecek şekilde; mağdur 
...’un ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ve hayati tehlike geçirme-
yecek şekilde yaralandığı,
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Trafik kazası tespit tutanağında tarafların kusur durumuna ait bir 
belirleme bulunmamakla birlikte, soruşturma evresinde alınan trafik bi-
lirkişi ve kovuşturma evresinde alınan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas 
Dairesince düzenlenen raporlarda sanığın asli ve tam kusurlu olduğunu 
mağdur ...’un ise kusurunun bulunmadığının belirtildiği,

Sanık soruşturma aşamasında; olay günü sol şeritte doksan-doksan 
beş kilometre hızla gittiğini, kamyonun orta şeritten sol şeride geçiş yap-
ması nedeniyle çarptığını; kovuşturma evresinde ise hızını hatırlamadığı-
nı, bağlantı yolundan önüne çıkan ve arka lambaları yanmayan kamyonu 
havanın alacakaranlık ve yağmurlu olması nedeniyle göremediğini, alkol-
lü olduğunu, mağdurların zararlarını karşıladığını savunduğu,

Mağdur ... soruşturma ve kovuşturma evrelerinde benzer şekilde; olay 
günü altmış-altmışbeş km. hızla sağ şeritten giderken sanığın kullandığı 
otomobil ile kendisine arkadan çarptığını, sanıktan şikâyetçi olmadığını 
belirttiği,

Mağdur ...’in soruşturma evresinde, mağdur ...’un kullandığı araçta 
yolcu olarak bulunduğunu, seyir halinde iken büyük bir gürültü duyduğu-
nu, gerisini hatırlamadığını; kovuşturma aşamasında ise benzer şekilde 
anlatımda bulunarak sanığın alkollü bir şekilde 200 km hızla gittiğini 
öğrendiklerini, sanıktan şikâyetçi olmadığını beyan ettiği,

Dosya içerisinde bulunan ve taraflar arasında düzenlenen protokollere 
göre; sanığın mağdur ...’a 12.000 Lira, mağdur ...’e ise 48.000 Lira ödeme 
yaptığı,

Anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konularının sırasıyla ele alınmasında fayda bulunmaktadır:

1-Sanık hakkında TCK’nın 62. maddesinin uygulanmamasının isabetli 
olup olmadığı; 

1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın “Takdiri 
indirim nedenleri” başlıklı 62. maddesindeki; “Fail yararına cezayı hafif-
letecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl 
hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir. Takdi-
ri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki 
ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki 
olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim 
nedenleri kararda gösterilir” şeklindeki düzenleme, 765 sayılı TCK’nın 
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59. maddesindeki; “Kanuni tahfif sebeplerinden ayrı olarak mahkemece 
her ne zaman fail lehine cezayı hafifletecek takdiri sebepler kabul edilirse 
ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası yerine müebbet ağır hapis ve 
müebbet ağır hapis yerine 30 sene ağır hapis cezası hükmolunur, diğer 
cezalar altıda birden fazla olmamak üzere indirilir” biçimindeki düzenle-
me ile özde benzer olmakla birlikte ikinci fıkra yönünden kısmen farklı-
dır.

5237 sayılı TCK’nın 62. maddesinin ikinci fıkrasında takdiri indirim 
nedenleri sayıldıktan sonra “gibi” denilmek suretiyle takdiri indirim ne-
denlerinin kanunda sayılanlarla sınırlı olmadığı, aksine bunların örnek 
olarak belirtildiği açıkça vurgulanmıştır. Burada sayılan “failin geçmişi, 
sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, ce-
zanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri” gibi nedenler, uygulamada 
hâkimi sınırlayıcı değil yol gösterici nitelikteki gerekçelerdir. Bunun so-
nucu olarak da 5237 sayılı TCK’nın, tıpkı 765 sayılı TCK’nda olduğu gibi 
takdiri indirim nedenleri yönünden sınırlayıcı sistemi değil serbest değer-
lendirme sistemini benimsediği kabul edilmektedir.

Serbest takdir sisteminin bir gereği olarak da olayda sanık yararına 
takdiri indirimin uygulanmasını gerektiren nedenlerin varlığını veya yok-
luğunu belirleme yetkisi yargılamayı yapan hâkime ait olacaktır. Zira yar-
gılama süreci boyunca maddi gerçeğe ulaşma ve adaleti sağlama yolunda 
çaba harcayan hâkim, sanığı birebir gözlemleyen ve bu bağlamda takdiri 
indirim nedenlerinin varlığı ya da yokluğunu en iyi tespit edebilecek ko-
numdaki kişidir. Hâkim; “failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki 
ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki 
olası etkileri”nin yanında, her somut olaya göre değişebilecek ve önceden 
öngörülemeyecek nedenleri de birlikte değerlendirerek bu hususta hak, 
adalet ve nasafet kurallarına uygun biçimde uygulama yapacaktır.

07.06.1976 gün ve 3–4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile bu doğrul-
tudaki birçok Ceza Genel Kurulu kararında açıkça vurgulandığı üzere; 
kanun koyucu, hâkime takdiri indirim hükmünün uygulanması konusun-
da geniş bir takdir yetkisi tanıyarak uygulamada çıkabilecek olan ve ön-
ceden öngörülme imkanı bulunmayan çeşitli halleri kapsayacak bir kalıp 
bulmanın zorluğu karşısında hâkimin bu yetkisini sınırlamaktan özenle 
kaçınmış, bu tavrını 5237 sayılı TCK’nda da devam ettirmiştir.

Ancak hâkimin bu konudaki takdir yetkisi sınırsız değildir. Bütün ka-
rarlarda olduğu gibi takdiri indirimin uygulanmasına veya uygulanmama-
sına ilişkin kararlar da gerekçeli olmalıdır. Bununla birlikte gösterilen 
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gerekçelerin hak, adalet ve nasafet kuralları ile dosya içeriğine uygunlu-
ğunun Yargıtay denetimine tâbi olacağında da şüphe bulunmamaktadır.

Nitekim Ceza Genel Kurulunun birçok kararında, Türkiye Cumhuriye-
ti Anayasasının 141 ve 5271 sayılı CMK’nun 34. maddeleri uyarınca bü-
tün mahkeme kararlarının, karşıoy da dahil olmak üzere gerekçeli olarak 
yazılmasının zorunlu olduğu tereddütsüz bir şekilde vurgulanmıştır. 

Öte yandan, mağdurun ağır şekilde yaralanması sonucunu doğuran 
taksirle yaralamaya neden olma suçlarında zararın ağırlığı, yaralanma-
nın niteliği gibi hususlar değerlendirilerek TCK’nın 61. maddesi uyarın-
ca temel cezanın asgari hadden ayrılarak tayin edilmesi yoluna gidilmesi 
mümkün olmakla birlikte, TCK’nın 61. maddesi gereğince haklarında te-
mel ceza alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenen sanıklar hakkında 5237 
sayılı TCK’nın 62. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına yönelik de-
ğerlendirme yapılırken sabıkasının olmaması, duruşmalara gelmesi, suçu 
kabul edip olayın meydana geliş şekli ile ilgili olarak samimi ve doğru an-
latımda bulunarak maddi gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olması ve 
dosyaya olumsuz bir tutumun yansımaması gibi hususların lehe (olumlu) 
olarak gözönüne alınması gerekmektedir.

Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;

Sabıkası olmayan, duruşmalara katılan, samimi beyanlarıyla maddi 
gerçeğin açıklığıyla ortaya çıkmasına yardımcı olan, kaza sonrası mağ-
durların tüm zararını karşılayan ve herhangi bir olumsuz davranışı da 
dosyaya yansımayan sanık hakkında, yerel mahkemece sabıkasız geçmi-
şi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları 
ve cezanın faillerin geleceği üzerindeki muhtemel etkileri isabetle değer-
lendirilmeden, TCK’nın 62. maddesinin uygulanmamasına ilişkin olarak 
gösterilen gerekçelerin dosya kapsamı ile örtüşmediği kabul edilmelidir.

Bu nedenle dosya kapsamına uygun bulunmayan, kanuni ve yeterli ol-
mayan gerekçeyle sanık hakkında TCK’nın 62. maddesinin uygulanma-
masına ilişkin yerel mahkeme direnme hükmünde isabet bulunmamak-
tadır.

Çoğunluk görüşüne katılmayan dört Genel Kurul Üyesi; “sanık hakkın-
da takdiri indirim hükmünün uygulanmasına ilişkin olan yerel mahkeme 
direnme hükmünün usul ve kanuna uygun olduğu” düşüncesiyle karşı oy 
kullanmışlardır.

2-Sanığın cezasında TCK’nın 22/3. maddesi uyarınca en üst oranda 
artırım yapılmasının isabetli olup olmadığı;



438 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

Kural olarak suç; ancak kastla, kanunda açıkça gösterilen hallerde ise 
taksirle de işlenebilir. İstisnai bir kusurluluk şekli olan taksirde, failin 
cezalandırılabilmesi için mutlaka kanunda açık bir düzenleme bulunması 
gerekmektedir.

5237 sayılı TCK’nın 22/2. maddesinde taksir; “dikkat ve özen yüküm-
lülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın, suçun yasal tanımında be-
lirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir” şeklinde tanımlan-
mıştır. 

5237 sayılı TCK’da taksir; basit taksir ve bilinçli taksir şeklinde ayrı-
ma tabi tutulmuş, kanunun 22. maddesinin 3. fıkrasında bilinçli taksir; 
“kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gel-
mesi” şeklinde tanımlanmış, bu halde taksirli suça ilişkin cezanın üçte 
birden yarıya kadar arttırılacağı öngörülmüştür.

Bilinçli taksirde gerçekleşen sonuç, fail tarafından öngörüldüğü hal-
de istenmemiştir. Gerçekten neticeyi öngördüğü halde, sırf şansına veya 
başka etkenlere, hatta kendi beceri veya bilgisine güvenerek hareket eden 
kimsenin hali, bunu öngörmemiş olan kimsenin hali ile bir tutulamaz. 
Neticeyi öngören kimse, ne olursa olsun, bu sonucu meydana getirecek 
harekette bulunmamakla yükümlüdür.

Bilinçli taksir nedeniyle yapılacak artırımın oranı belirlenirken, bilinç-
li taksiri oluşturan hareketin işleniş şekli, yeri, niteliği, zamanı, meydana 
gelen zararın ağırlığı ile TCK’nın 3. maddesinde yer alan orantılılık ilkesi 
birlikte gözönüne alınıp değerlendirilmelidir. 

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Sanığın 220 promil alkollü vaziyette alacakaranlık vakti, yerleşim yeri 
dışında, yağmurlu havada, bölünmüş, tek yönlü, aydınlatması ve yol şerit 
çizgisi bulunan, asfalt, zemini ıslak, 10.5 metre genişliğindeki üç şeritli 
otoyolda, seyir halinde iken kendisi ile aynı yönde sağ şeritte seyir halinde 
bulunan kamyona arkadan çarpması sonucu kamyonun yolun sağındaki 
bariyerlere çarparak araçta yolcu olarak bulunan mağdur ...’in hayati teh-
like geçirecek ve vücudunda 6. derece kırık olacak şekilde yaralanmasıyla 
neticelenen eyleminde bilinçli taksirin oluşmasına neden olan hususların 
nitelikleri ve olayın oluşu gözetilerek makul bir oranda artırım yapılması 
gerekirken, oluşa ve dosya içeriğine uygun düşmeyen gerekçelerle en üst 
oranda artırım yapılması usul ve kanuna aykırıdır. 

Bu nedenle, yerel mahkeme direnme hükmünde sanığın cezasından 
TCK’nın 22/3. maddesi uyarınca en üst oranda artırım yapılması bakı-
mından da isabet bulunmamaktadır.
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Çoğunluk görüşüne katılmayan altı Genel Kurul Üyesi; “isabetli olan 
yerel mahkeme hükmünün onanması gerektiği” düşüncesiyle karşı oy 
kullanmışlardır.

Sonuç olarak, yerel mahkeme direnme hükmünün, dosya kapsamına 
uygun bulunmaması, kanuni ve yeterli olmayan gerekçelerle sanık hak-
kında hükmolunan cezada TCK’nın 62. maddesi uyarınca indirim yapıl-
maması ve 22/3. maddesi uyarınca en üst oranda artırım yapılması isa-
betsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle; 

1- .... Asliye Ceza Mahkemesinin ...gün ve ... sayılı direnme hükmünün; 
dosya kapsamına uygun bulunmayan, kanuni ve yeterli olmayan gerekçe-
lerle sanık hakkında hükmolunan cezada TCK’nın 62. maddesi uyarınca 
indirim yapılmaması ve TCK’nın 22/3. maddesi nedeniyle en üst oranda 
artırım yapılmasına karar verilmesi isabetsizliklerinden BOZULMASINA, 

2- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığına TEvDİİNE, 13.10.2015 tarihinde yapılan müzakerede yeterli 
çoğunluk sağlanamadığından 27.10.2015 tarihinde yapılan ikinci müza-
kerede her iki uyuşmazlık bakımından oyçokluğuyla karar verildi.
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ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

ÖZET: Görüntünün veya seslerin kaydedilmesi 
suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ve görüntü-
nün veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel ha-
yatın gizliliğini ihlal suçlarından kurulan mahku-
miyet hükümlerinde, TCK’nın 61/1. maddesinde 
yer alan ölçütler nazara alınarak, dosyaya yan-
sıyan bilgi ve kanıtlar birlikte ve isabetle değer-
lendirilip, denetime olanak verecek ve somut ge-
rekçeler de gösterilmek suretiyle aynı Kanun’un 
3/1. maddesi uyarınca işlenen fiillerin ağırlığıyla 
orantılı olacak şekilde madde ve fıkralarda öngö-
rülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uy-
gun bir cezaya hükmedilmesi gerekirken, temel 
cezaların asgari hadden tayin edilmesi bozma 
nedenidir.
Y12 CGK E.2014/19480 E.2015/5315 T.30.03.2015

Cinsel taciz, görüntünün veya seslerin kaydedilmesi suretiyle özel ha-
yatın gizliliğini ihlal ve görüntünün veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle 
özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin 
hükümler, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek 
gereği düşünüldü: 

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mah-
kemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdiri-
ne, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin sübuta, ceza mik-
tarına, hükmedilen hapis cezalarının seçenek yaptırımlara çevrilmemiş ve 
ertelenmemiş olmasına, hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmaması-
na ilişkin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık ...’ın,... adlı facebook hesabını kullanarak, 18 yaşından küçük 
olan mağdur... ile iletişim kurup, “Bende senin bir şeyin var.”, “Dedikleri-
mi yaparsan söylerim, yoksa annene ve babana söylerim.” şeklindeki me-
sajlarla mağduru MSN aracılığıyla kameralı sohbet yapmaya ikna ederek, 
karşı tarafa kendisini farklı cinsiyette gösterebilme ve karşıdaki kişinin 
hareketlerini video olarak kaydedebilme olanağı sağlayan bir program sa-
yesinde kadınmış gibi tavır takınıp, onun güvenini kazandıktan sonra, 
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üzerindeki kıyafetleri aşama aşama çıkartmasını sağladığı mağdurun çıp-
lak görüntülerini, bilgisayarına gizlice kaydettiği ve facebook adlı sosyal 
paylaşım sitesinde yayımladığı olayda, 

Cinsel arzu ve isteklerini tatmin etme amacını taşıyan sanığın, 10 ya-
şındaki mağduru kandırarak, mağdurun, sanal ortamda soyunmasını 
sağlayıp, yüzünü ve cinsel organlarını da gösteren fiziksel mahremiyetine 
ilişkin çıplak görüntülerini rızasına aykırı şekilde üretme ve bilgisayarı-
na depolaması eyleminin TCK’nın 105. maddesindeki cinsel taciz, aynı 
Kanun’un 134/1. maddesindeki görüntünün veya seslerin kaydedilmesi 
suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ile 226/3-1. ve 226/3-2. maddesindeki 
müstehcenlik suçlarını oluşturduğu; ayrıca, toplumun sahip olduğu ortak 
ar ve haya duygularını, yerleşik edep kurallarını incitici ve genel ahlâka 
aykırı nitelikteki mağdura ait müstehcen görüntüleri, facebook adlı sosyal 
paylaşım sitesinde yayımlayan sanığın TCK’nın 134/2. maddesindeki gö-
rüntünün veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal 
ve aynı Kanun’un 226/5. maddesindeki müstehcenlik suçlarını da işlediği, 
mağdura yönelik bir fiili ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden 
olan sanığın, TCK’nın 44. maddesi gereğince, daha ağır cezayı gerektiren 
TCK’nın 226/5. maddesindeki müstehcenlik suçundan cezalandırılması, 
diğer suçlardan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilme-
si gerekirken, yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak, sanık 
hakkında cinsel taciz ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından ayrı ayrı 
mahkumiyet hükümleri kurulması,

Kabul ve uygulamaya göre de:

1- Görüntünün veya seslerin kaydedilmesi suretiyle özel hayatın gizli-
liğini ihlal ve görüntünün veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın 
gizliliğini ihlal suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinde, TCK’nın 
61/1. maddesinde yer alan ölçütler nazara alınarak, dosyaya yansıyan bil-
gi ve kanıtlar birlikte ve isabetle değerlendirilip, denetime olanak verecek 
ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle aynı Kanun’un 3/1. maddesi 
uyarınca işlenen fiillerin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde madde ve fıkra-
larda öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya 
hükmedilmesi gerekirken, temel cezaların asgari hadden tayin edilmesi,

2- Sanık hakkında TCK’nın 53. maddesi tatbik edilirken, 3. fıkraya 
aykırılık oluşturacak şekilde, TCK’nın 53. maddesinin (1) numaralı fıkra-
sının (c) bendindeki hak ve yetkileri kullanmak yönündeki yoksunluğuna, 
kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından 
“koşullu salıverilme tarihine kadar”, diğer kişiler yönünden ise, “hapis 
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cezasının infazı tamamlanıncaya kadar” karar verilmesi gerektiğinin gö-
zetilmemesi,

3- TCK’nın 6/1-g maddesinde, ceza kanunlarının uygulanmasında, ba-
sın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elekt-
ronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınların anlaşılacağının belirtilmesi 
karşısında, mağdurun görüntülerini, belirsiz sayıda kişi tarafından algı-
lanabilme imkanı bulunan facebook adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden 
yayımlayan sanık hakkında, TCK’nın 134/2-1. maddesi gereğince tayin 
olunan temel cezada, suç tarihi itibariyle yürürlükte olup, lehe olduğu 
kabul edilen aynı Kanun’un 134/2-2. maddesi gereğince artırım yapılması 
gerektiği gözetilmeden, anılan madde uygulanmayarak, görüntünün veya 
seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanı-
ğa eksik ceza tayin edilmesi; ayrıca, hükümden önce 05.07.2012 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetle-
rinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi 
Hakkında Kanun’un Geçici 1. maddesinin, “31/12/2011 tarihine kadar, 
basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemle-
riyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı 
beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı; a) 
Soruşturma evresinde, 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakeme-
si Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davası-
nın açılmasının ertelenmesine, b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın 
ertelenmesine, c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının er-
telenmesine, karar verilir.” hükmü gereğince, görüntünün veya seslerin 
ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan kovuşturma-
nın ertelenmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla ye-
rinde görüldüğünden, hükümlerin bu nedenlerle 5320 sayılı Kanunun 8. 
maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. 
maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, aynı Kanun’un 
326/son maddesi uyarınca ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hak-
kının saklı tutulmasına, 30.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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TRAFİK KAZASI

ÖZET: Kusuru ispat edilemeyen sanığın taksirle 
yaralama suçundan beraatine karar verilmesi uy-
gundur.
Y CGK E.2015/276 E. 2016/263 T.24.05.2016

Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan sanığın be-
raatına ilişkin, ... Sulh Ceza Mahkemesince verilen ... gün ve ... sayılı hük-
mün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen 
Yargıtay .. Ceza Dairesince ... gün ve ..-... sayı ile;

“Tarafların sevk ve idarelerindeki araçlarla meskûn mahalde, akşam 
saatlerinde ışık kontrollü kavşakta seyir halinde iken çarpışmaları şek-
linde gerçekleşen olayda, her ne kadar hangi araç sürücüsünün kırmızı 
ışık ihlali yaptığı belirlenememiş ise de, 2918 sayılı Kanunun 52. maddesi 
gereğince sürücülerin müteyakkız vaziyette ve hız azaltarak kavşak ma-
hallinden geçiş yapmaları zorunluluğunun bulunması karşısında bu ku-
rala aykırı davranışları sebebiyle sanığın en azından tali düzeyde kusurlu 
bulunduğu ve hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği 
düşünülmeden beraatine hükmedilmesi” isabetsizliğinden bozulmasına 
karar verilmiştir.

... Sulh Ceza Mahkemesi ise ... gün ve ... sayı ile;

“Kazanın meydana gelmesinde sanığın hız kuralına uymadığının etkili 
bulunduğuna ilişkin hiçbir delil mevcut değildir. Esasen olayın olduğu 
yer ve sanığın savunması gözönüne alındığında hızın kazanın oluşumun-
da etken olmadığı açıktır. Zira sanık sevk ve idaresindeki otomobili ile 
kazanın olduğu yerde hızlı da gitse, yavaş da gitse müşteki ışık ihlali yap-
mış ise kazanın meydana gelmesi kaçınılmazdır. Çünkü sanık ışık ihlali 
yapmadığını, müştekinin ışık ihlali yaparak idaresindeki araç ile kendi 
aracının sol ön tekerine çarptığını ileri sürmüştür” gerekçesiyle önceki 
hükmünde direnmiştir.

Direnme hükmünün de katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üze-
rine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25.03.2014 gün, 87189 sayı ve 
“onama” istekli tebliğnamesiyle Yargıtay 12. Ceza Dairesine, Özel Dairece 
de Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya Ceza Genel Kurulunca 
değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
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TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan ve çözülmesi gereken 
uyuşmazlık; bir kişinin yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasında sanı-
ğın kusurunun bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

İncelenen dosya kapsamından;

Olay gecesi sevk ve idaresindeki aracı ile meskûn mahalde, sekiz metre 
genişliğinde, tek yönlü, zemini kuru, düz ve asfalt kaplama olup, aydınlat-
ması bulunan ışık kontrollü kavşağa gelen sanığın, kavşak içerisinde sey-
rini sürdürdüğü esnada, aynı kavşakta bulunan motosiklet ile çarpışması 
neticesi motosiklet sürücüsünün hayati tehlike geçirmeyecek, ancak basit 
tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve vücudunda orta derecede kemik kı-
rığı oluşacak şekilde yaralandığı,

Yerel mahkemece yapılan keşif esnasında hazır bulunan trafik eğit-
meni bilirkişinin; kazanın meydana geldiği yerin yerleşim yeri içerisinde, 
sekiz metre genişliğinde, orta refüjle bölünmüş, tek yönlü, zemini kuru, 
düz ve asfalt kaplama olan otoban çıkışındaki ışıklı dönel kavşak olup, 
kaza vaktinin gece, görüşün far ışığı altında açık olduğu, aydınlatma, yol 
şerit çizgisi, yaya kaldırımı, trafik lambası ile işaret ve levhalarının bu-
lunduğu, trafik görevlisi ya da yolda herhangi bir çalışma bulunmadığı, 
sanığın görüş alanı içerisinde gidiş istikametine göre kaza mahallinde ve 
dolayısıyla çarpma noktasına gelmeden önce trafik ışıklarının bulunduğu 
yerde “DUR” biçiminde trafik levhası ile çalışır vaziyette fasılalı yanıp sö-
nen trafik lambası olduğu, mağdurun görüş alanı içinde trafik ışıklarının 
da çalışır şekilde bulunduğu, sanığın görüş alanı içindeki trafik ışıkları 
ile çarpma noktası arasındaki mesafenin yaklaşık altı metre, müştekinin 
ışıklardan çarpma noktasına kadar olan mesafesinin ise takriben kırk 
metre olduğu, günün her saati yoğun bir araç trafiği gözlenen kaza ma-
hallindeki yolun geometrik yapısı itibarıyla çok yönlü kavşak olup, kav-
şak başlangıçlarında bulunan fasılalı ışıkların yanması neticesi otobana 
giriş çıkış ile caddeye gidiş gelişin bu mahalden yapıldığı, sanığın sevk ve 
idaresindeki aracı ile far ışıkları altında çevre yolu üzerindeki otoyoldan 
çıkış yaparak dönel kavşağa geldiğinde “DUR” levhası ile trafik ışıklarının 
bulunduğu görüş alanındaki mahalde, beyanına göre yeşil fasılalı ışıkta 
geçerken otomobilinin sol ön far ve köşe kısımlarıyla motosikleti ile sey-
reden mağdurun kendi beyanına göre yeşil fasılalı ışıkta geçip çarpma 
noktasına geldiğinde aracının ön kısmı ile çarpması neticesinde yaşamını 



445Yargıtay Kararları

tehlikeye sokmayacak, basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, ha-
yat fonksiyonlarını orta derecede etkileyecek nitelikte kemik kırılmasına 
neden olacak şekilde yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın vuku bulduğu, 
tarafların olay anında alkolsüz olup, sanığın sürücü belgesinin mevcut, 
müştekinin ise kullandığı araca uygun yeterli bir sürücü belgesinin bu-
lunmadığı, sanığın standardı yüksek otoban çıkışından cadde üzerindeki 
dönel kavşağa gelmeden, “görüş alanı içerisindeki kavşağa girmeden önce 
durup kavşaktaki tüm araçlara yol vermesi” gerektiğini belirten trafik lev-
halarını ciddi bir uyarı olarak kabul edip, hızını asgari hadde düşerek 
trafik ışıklarının bulunduğu mahaldeki kavşak başlangıcında durarak, 
sol tarafından gelen araçların hız ve yakınlığını dikkate alıp güvenle karşı 
istikamete geçmesi gerekirken ifadesinden anlaşılacağı üzere kaza ma-
hallindeki ışıklı kavşakta kendisine yanan kırmızı fasılalı ışıkta durup, 
kavşak içindeki trafik akışını önemsemeyerek acele edip hareketlenmesi 
ile kazanın oluşumunda etkili bulunduğu, müşteki sürücünün kaza ma-
halline gelmeden önce görüş alanı içindeki fasılalı yanan kırmızı ışığı ihlal 
ettiğinin kabulü halinde; günün her saatinde yoğun bir trafik akışı bulu-
nan çok yönlü ve ışıklı kavşakta, otoyola giriş yapan veya sola dönmek is-
teyen sürücülerin önünü kapatacağından, kaza mahalline gelmeden kav-
şakta bir araçla çarpışmanın tereddütsüz olacağı düşüncesi ile ağırlıklı 
olarak sanığın ışık ihlali yaptığı kanaati hâsıl olsa da, kullandığı araca 
uygun yeterli sürücü belgesi bulunmayan mağdurun, mesleki acemiliği ile 
kullanılması özel beceri isteyen ve diğer araçlara göre yolda daha az yer 
kaplayan iki tekerli motosikletiyle yeşil fasılalı trafik ışığının yanmasını 
takiben geçiş hakkı kendisinin olmakla birlikte sağındaki kavşak kolun-
dan yaklaşan aracın durumunu gözetmeksizin yönetimindeki motosikleti 
görüş alanındaki ışıklı kavşak içerisine sevk ederek kavşağa girmiş bulu-
nan otomobilin sol ön kaporta ve teker kısmına çarptırması ile olaya kat-
kı verdiğinden dikkatsiz ve tedbirsiz davranışları ile olaya tali derecede 
etkili olduğu, bahsedilen hususlar doğrultusunda tarafların kazanın olu-
şumunda hatalı tutum ve davranışları açıklanmış ise de, kavşakta hangi 
sürücünün ışık ihlali yaparak olayı meydana getirdiği hususunda çelişki 
bulunduğundan, delillerin takdiri mahkemeye ait bulunmak üzere, sanı-
ğın kırmızı ışık ihlali yaptığının kabulü halinde; sevk ve idaresindeki aracı 
ile kaza mahallindeki çok yönlü ve ışık kontrollü kavşağa gelmeden, görüş 
alanında bulunan ve araçların durması gerektiğini gösteren “DUR” trafik 
levhasını ciddi uyarı kabul edip, hızını asgari hadde düşürerek kendisine 
yanan kırmızı fasılalı ışıkta durup sol tarafından giden araçların konu-
munu önemseyerek, sonrasında yanan yeşil fasılalı ışıkla birlikte acele et-
meden güvenle kavşak içerisinde seyrini sürdürmesi gerekirken, yola ge-
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reken dikkat ve özeni vermemiş, ışık kontrollü kavşakta kendisine yanan 
kırmızı ışığın sarı fasılalı ışığa dönmesiyle birlikte kavşağa giriş yapıp, ilk 
geçiş hakkını yeşil ışıkta kavşak alanına girmiş bulunan müşteki idare-
sindeki motosiklete bırakmamış, dikkatsiz, özensiz ve nizamlara aykırı 
hareket etmiş olup, olayda asli ve tam kusurlu bulunduğu, yeşil fasılalı 
ışıkta geçtiğinin kabulü durumunda ise; hatalı bir tutum ve davranışının 
bulunmadığı, mağdurun motosikleti ile kavşağa yeşil fasılalı ışıkta giriş 
yaptığı sırada karıştığı olayda hatalı tutum ve davranışı görülmediğinden 
atfı kabil kusurunun bulunmadığı, mağdurun kırmızı ışık ihlali yaptığının 
kabulü durumunda ise; teknik donanımı itibarıyla kullanılması özel bir 
beceri isteyen motosiklet ile sürücü belgesiz olarak kaza mahallinde araç 
trafiğini önemsemeyip yola gereken dikkati vermeyerek kendisine yanan 
kırmızı ışığa rağmen ışık kontrollü kavşağa giriş yaptığı, ilk geçiş hakkını 
gidiş yönüne göre sağ taraftaki otoban çıkış hizasında bulunan araca bı-
rakmadığı, dikkatsiz, tedbirsiz ve nizamlara aykırı hareketleri ile olayda 
asli ve tam kusurlu olduğu, bu ihtimalde sanığın kavşağa yeşil ışıkta giriş 
yaptığı sırada karıştığı olayda herhangi bir hatalı tutum veya davranışı 
bulunmadığından atfı kabil kusurunun da olmadığını belirttiği,

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda; olay yerinin ışık 
kontrollü kavşak olup, yolun sekiz metre genişliğinde, tek yönlü, zemini 
düz, kuru ve asfalt kaplama, zamanın gece, aydınlatmanın mevcut ve olay 
yerinin meskûn mahal olduğu, sinyalizasyon ışıklarının kaza anında ça-
lışır vaziyette bulunup, çarpışma noktasının kavşak içinde olduğu, sanık 
ve müşteki sürücülerin kendilerine yeşil ışık yandığını belirttikleri, ifade-
lerinin birbiriyle çelişki arzettiği, trafik kazası tespit tutanağında trafik 
ışıklarının çalışır vaziyette olup, hangi tarafa ne şekilde yandığı tespitinin 
yapılamadığı, sanık savunması, müşteki ifadesi, trafik kazası tespit tuta-
nağı, olay yeri keşfi, keşfe dayalı olarak bilirkişi tarafından tanzim olunan 
rapor, mahal durumunu gösteren fotoğraf, kroki ve tüm veriler incelene-
rek, birbiriyle çelişen ifadelerden dolayı trafik ışıklarının hangi istikamete 
yeşil yandığı konusunda kesin bir kanaate varılamadığı, delillerin takdiri 
mahkemeye ait olmak üzere olayın alternatifli bir biçimde değerlendiril-
mesinin uygun görüldüğü, sanığın seyir istikametine yeşil ışık yandığının 
kabulü durumunda; aracı ile ışıklı dönel kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta 
bekleyerek ışık dönüşümünün ardından, kendi yönüne yanan yeşil ışığı 
takiben kavşağa girdiği sırada kırmızı ışıkta gelip kavşağa giren moto-
sikletin önünü kapatarak çarpışmaları şeklinde gerçekleşen olayda atfı 
kabil kusurunun bulunmadığı, mağdurun motosikleti ile seyri sırasında 
kavşağa yaklaşırken süratini azaltarak kırmızı ışıkta durması gerekirken, 
ışık ihlalinde bulunarak trafik kazasına sebebiyet verdiği, dikkat ve özen 
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yükümlülüklerine aykırı hareketleri ile olayda asli ve tam kusurlu bulun-
duğu, mağdurun seyir istikametine yeşil ışık yandığının kabulü halinde; 
mevcut verilere göre sanığın yönetimindeki otomobili ile olay yerine gel-
diğinde yola gereken dikkatini vermediği, sinyalizasyon kontrollü kavşak 
içerisindeki araçların geçişlerini tamamlamasını beklemeden hareket etti-
ği, kontrolsüz olarak kırmızı ışıkta kavşağa girip, ışık ihlalinde bulunarak 
olaya sebebiyet verdiği, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketi ile 
meydana gelen olayda asli ve tam kusurlu bulunduğu, müştekinin sevk ve 
idaresindeki motosikleti ile seyri sırasında, kendisine yanan ışığı takiben 
kavşakta geçiş yaptığı olayda atfı kabil kusurunun bulunmadaığı bilgile-
rine yer verildiği,

Anlaşılmaktadır.

Katılan ... Kollukta; “Olay tarihinde motosikletimle seyir halinde idim. 
Önümde araçlar vardı. Trafik ışıkları da yeşil yanıyordu. Öndeki araç-
ların arkasından nizami olarak harekete geçtim. Sağ taraftaki araçlara 
kırmızı ışık yanarken plakasını alamadığım bir otomobil bana çarptı.”

Duruşmada; “Olay sırasında bize yeşil ışık yanıyordu. Kavşağa gir-
dim. Kavşaktaki geçişimi neredeyse tamamlamak üzereydim. Arkamda 
da araçlar vardı. Sol taraftan gelecek araçlara kırmızı ışık yandığı halde 
sanığın kullandığı otomobil ışık ihlali yapıp bana çarptı. Yere düşünce 
kaskım başımdan fırladı. Kırıklar nedeniyle ağrılarım devam etmektedir. 
Sanık hiç bir zarar gideriminde bulunmamıştır. Şikâyetçiyim, davaya ka-
tılmak istiyorum.”

Keşifte; “Olay günü motosikletimle seyir halinde idim. Hızımı yirmi 
otuz kilometreye düşürerek kavşağa girdim. Bir araç önümden geçip git-
ti. Ben de arkasından gidiyordum. Sağ tarafa baktığımda süratli gelen 
otomobilin bana sol ön taraftan çarptığını gördüm. Sonrasını hatırlamı-
yorum. Çarpan otomobilin yanında başka araç olup olmadığını bilmiyo-
rum. Ben ışık ihlali yapmadım. Yola devam etmeden önce bana yeşil ışık 
yanıyordu. Sol tarafımda otobana giren araçlar kırmızı ışık yandığı için 
durmakta idiler.”

Sanık ... Kollukta; “Olay akşamı saat ondokuz sıralarında otomobi-
limle kavşakta kırmızı ışıkta durdum. Ardından yeşil ışığın yanması ile 
hareket ettim. Bu sırada sol tarafımdan gelen motosiklet kırmızı ışık ih-
lali yaparak aracımın sol ön çamurluğuna çarptı. Sürücüsü yere düştü 
ve yüzünden yaralandı. Hemen aracımdan inip yaralıya müdahale ettim. 
Ambulans çağırdım. Adını sonradan öğrendiğim şahıstan ehliyetsiz araç 
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kullandığı ve kırmızı ışık ihlali yaptığı için şikâyetçiyim.”

Duruşmada; “Olay tarihinde sevk ve idaremdeki otomobil ile kırmızı 
ışık yandığı için kavşağa gelip bekledim. Işık yeşile döndüğünde hareket 
etmeye başladım. Henüz ikinci vitese geçmişken sol tarafımdan gelen mo-
tosiklet aracımın sol ön tekerine çarptı. Kaza bu şekilde meydana geldi. 
Işık ihlali yapmadım.”

Keşifte; “Olayın meydana geldiği kavşakta yolun en sağında bulunuyor-
dum. Kırmızı ışık yandığı için durdum. Sol tarafımda başka araç yoktu. 
Yeşil ışık yanınca hareket etmeye başladım. Bu sırada müştekinin sevk ve 
idaresindeki motosiklet ani bir şekilde sol ön lastik ve çamurluk kısmın-
dan otomobilime çarptı. İkinci vitese yeni geçmiştim. Işık ihlali de yapma-
dım. Hızla gelip motosiklete çarpsaydım fren izi bulunurdu.”

Şeklinde beyanda bulunmuştur.

Uyuşmazlık konusunda isabetli bir hukuki çözüme ulaşılması bakı-
mından, öncelikle taksir ve unsurları üzerinde durulması gerekmektedir.

Kural olarak suç yalnızca kastla işlenebilir. Ancak yasada açıkça gös-
terilen hallerde taksirle de işlenebileceği kabul edilmiştir. Failin cezalan-
dırılabilmesi için, kanunda açık bir düzenleme bulunmasının zorunlu 
olduğu istisnai bir kusurluluk şekli olan taksir, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 22. maddesinin ikinci fıkrasında; “dikkat ve özen yükümlülü-
ğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın, suçun yasal tanımında belirtilen 
neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi” şeklinde açıklanmıştır.

Arapça “kusur” kökünden türetilmiş olan taksir; “kısaltma, bir işi ek-
sik yapma, bir şeyi yapabilirken çekinip yapmama, kusur etme, kabahat 
ve günah” anlamlarına gelmektedir. (Kayıhan İçel, Ceza Hukukunda Tak-
sirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, Cezaevi Matbaası, İstanbul 1967, s. 
22) Hukuki anlamda ise; neticenin fail tarafından öngörülebilir olduğu 
halde öngörülmemesi şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, öngörüldüğü halde 
istenmemesi biçiminde de gerçekleşebileceği ifade edilmektedir. (Mehmet 
Emin Artuk-Ahmet Gökcen-Ahmet Caner Yenidünya, Türk Ceza Kanunu 
Şerhi, Adalet Yayınevi, Ankara 2014, 2. Baskı, c. 1, s. 590)

Öğreti ve yargısal kararlarda da; “failin suç tipindeki neticeye yönelik 
kast içerisinde olmadan, fakat zorunlu olduğu özeni gösterdiği takdirde 
neticenin meydana gelmesi mümkün bulunmayan hallerde, tespit edilmiş 
suç tipini hukuka aykırı olarak ihlal etmesi; bir kimsenin dikkat ve özen 
yükümlülüğüne aykırı davranmak suretiyle, istemediği ve fakat öngörüle-
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bilir bir neticeyi gerçekleştirmesi” biçiminde tanımlanmıştır. (Ayhan Ön-
der, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul 1992, c. 2, s. 
336; Turan Tufan Yüce, Türk Ceza Hukuku Temel Kavramları, Turhan 
Kitapevi, Ankara 1984, s. 59; Faruk Erem, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Seç-
kin Yayınevi, Ankara 1993, c. 1, s. 508; Mahmut Koca-İlhan Üzülmez, 
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2015, 8. 
Baskı, s. 172-173; Mehmet Emin Artuk-Ahmet Gökcen-Ahmet Caner Ye-
nidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2014, 
8. Baskı, s. 318; Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayı-
nevi, İstanbul 2015, 4. Baskı, s. 254; Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2015, 18. Baskı, s. 251)

Suçun manevi unsurlarından olan kast gibi taksirde de birlikte yaşa-
manın getirdiği kurallara uyulmaması söz konusudur. Toplumsal hayatta 
belli faaliyetlerde bulunan kişilerin başkalarına zarar vermemek için bir 
takım önlemler alma ve bazı davranış kurallarına uyma zorunluluğu bu-
lunmaktadır. Bu kurallar birlikte yaşama mecburiyetinden doğabileceği 
gibi, Devletin müdahalesiyle de ortaya çıkabilmektedir. Taksirli suç, bu 
kuralların ihlal edilmesi sonucu belirir. Taksirli suçta fail; dikkatli, ted-
birli ve öngörülü davranmamış olduğu için ceza yaptırımı ile karşılaşır. 
Bu bakımdan sorumluluğun nedeni, öngörebilme imkân ve ödevinin var-
lığına rağmen, sonuca iradi bir hareketle sebep olmaktan kaynaklanmak-
tadır.

Taksirle gerçekleştirilen bazı fiillerin kanunda suç olarak tanımlanıp 
cezaî yaptırıma bağlanmasıyla, insanların gittikçe yoğunlaşan ve karma-
şık hale gelen toplum hayatı içerisinde daha dikkatli davranmalarının te-
mini amaçlanmaktadır. Kanun ve ortak hayat tecrübelerinin sonucu ola-
rak kendisine toplum tarafından yüklenen dikkat ve özen mükellefiyetini 
ihlal eden ve bu hareketiyle öngörülebilir zararlı bir neticeye sebep olan 
kişinin taksirle işlenen suçlara ilişkin cezaî sorumluluğu benimsenmiş, 
fakat taksirden sözedilebilmesi için failin hareketi ile meydana gelen za-
rarlı netice arasında nedensellik bağının varlığı aranmıştır. Diğer bir ifade 
ile bütün suçlarda olduğu gibi, taksirli suçlarda da fiil ile netice arasında 
nedensellik bağının bulunması cezalandırmanın şartını teşkil edecektir.

Ceza Genel Kurulunun 15.09.2015 gün ve 202-271; 18.11.2014 gün ve 
179-499; 18.02.2014 gün ve 10-80; 25.03.2008 gün ve 43-62; 01.02.2005 
gün ve 213-3; 23.03.2004 gün ve 12-68; 09.10.2001 gün ve 181-204 ile 
21.10.1997 gün ve 99-202 sayılı kararlarında açıkça vurgulandığı ve öğre-
ti ile uygulamada da benimsendiği üzere taksirin unsurları;
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1- Taksirle işlenebilen bir suç olması,

2- Hareketin iradiliği,

3- Neticenin iradi olmaması,

4- Hareketle netice arasında nedensellik bağının bulunması,

5- Sonucun öngörülebilir olmasına rağmen öngörülmemiş olması, 

Şeklinde kabul edilmektedir.

Taksirli suçlarda da gerek icrai, gerekse ihmali hareketlerin iradi ve 
meydana gelen sonucun öngörülebilir olması, bunun yanında hareketle 
netice arasında illiyet bağı bulunması gerekmektedir. Olayda iradi bir 
davranışın bulunmaması halinde taksirden sözedilemeyecek, öngörüle-
meyen neticenin gerçekleşmesi durumunda da failin taksirli suçtan so-
rumluluğuna gidilemeyecektir.

Taksirli hareket ile meydana gelen netice arasında illiyet bağı bulun-
maması halinde fail bu sonuçtan sorumlu tutulamayacaktır. Neticenin 
gerçekleşmesinde mağdur veya başka bir kişinin taksirli davranışının da 
etkili olması halinde, diğer taksirli davranış nedensellik bağını kesmedi-
ği sürece bu durum failin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı gibi, 
taksirin vasfını da değiştirmeyecektir. TCK’da taksirle işlenen suçlarda 
kusurun derecelendirilmesi suretiyle herhangi bir ceza indirimi söz ko-
nusu olmadığından, bu hal ancak temel cezanın tespitinde dikkate alına-
bilecektir.

Zararlı neticenin, failin hareketinin, mağdurun ya da üçüncü bir ki-
şinin hareketleri ile birleşmesi sonucunda meydana geldiği durumlarda, 
taksirle sorumluluk şartlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi 
açısından, neticeye kimin sebebiyet verdiği, failin iradi hareketi ile neti-
ce arasındaki nedensellik bağının kesilip kesilmediğinin tespit edilmesi 
gerekmektedir. Mağdur ya da üçüncü kişinin hareketinin ya da bir baş-
ka nedenin neticenin tek sebebi olduğu veya zararlı neticenin yalnızca 
bu kişilerin kusurlu hareketlerinden kaynaklandığı durumlarda, failin 
hareketi ile netice arasındaki nedensellik bağının ortadan kalktığı kabul 
edilmelidir. Buna karşılık failin kusurlu hareketine mağdur ya da üçün-
cü bir kişinin kusurlu hareketinin eklendiği ve neticenin çeşitli kusurlu 
hareketlerin birleşmesinden meydana geldiği hallerde, nedensellik bağı 
kesilmeyecek, TCK’nın 40. maddesine göre taksirli suçlarda iştirak ilişki-
si mümkün olmadığından, aynı kanunun 22. maddesinin dört ve beşinci 
fıkralarına göre herkes kendi kusurundan dolayı ve kusuruna göre so-
rumlu olacaktır. 
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Öğretide; “Üçüncü bir kişinin veya mağdurun hareketlerinin failin tak-
sirli hareketine eklenmesi halinde nedensellik ilişkisinin ortadan kalkıp 
kalkmadığı araştırılmalıdır. Eklenen hareketler kusurlu değil ise, neti-
cenin failin taksirli hareketinden kaynaklandığı kabul edilir. Failin ha-
reketi dışındaki diğer hareketler kusurlu ise bunların taksirin varlığını 
tamamen ya da kısmen kaldırıp kaldırmadığına bakılmalıdır.” (Nur Cen-
tel-Hamide Zafer-Özlem Çakmut, Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yayınevi, 
8. Baskı, İstanbul, 2014, s. 366); “Birden fazla kişinin birleşen fiilleri ile 
neticeye neden oldukları hallerde, faillerin hareketleri ile netice arasın-
daki nedensellik ilişkisi özel önem taşır. Belirtelim ki bu hallerde her bir 
kişinin hareketi ile netice arasında nedensellik ilişkisinin bulunması ön 
koşuldur. Ekip halinde faaliyet gösterenlerden birine diğerini denetleme 
ve kişiler arasında koordinasyonu sağlama yükümlülüğü yüklenmiş ise 
kişi bu yükümlülüğe uygun davranmadığı için neticeye sebebiyet vermiş 
olabilir. Bu halde kişi neticeden sorumlu olur.” (Hamide Zafer, Ceza Hu-
kuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, 2015, s. 254); 
“Failin kusurlu hareketine mağdurun kusurlu hareketi de eklenmiş ve 
netice bu iki kusurlu hareketin birleşmesinden meydana gelmişse (ortak 
kusur) failin sorumluluğu ortadan kalmış olmaz. Nitekim bu ihtimalde 
taksirler arasında takas söz konusu olmayıp, fail kusuru oranında tak-
sirli suçtan cezalandırılır.” (Mehmet Emin Artuk- Ahmet Gökçen-Ahmet 
Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, 8. Bas-
kı, Ankara, 2014, s. 341); “Birden çok kişinin davranışı birlikte neticeye 
sebebiyet vermiş ve katılanlar özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmişse 
netice objektif olarak isnad edilebilir ve herkes kendi taksirli fiilinden do-
layı kusuruna göre sorumlu olur. Bu gibi hallerde önceki taksirli hareket 
ile netice arasında illiyet bağı bulunmamasından veya kesilmesinden söz 
edilmesi doğru değildir.” (Mahmut Koca-İlhan Üzülmez, Ceza Hukuku Ge-
nel Hükümler, Seçkin Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2014, s. 214); “Fail za-
ten taksirli hareket ediyor ve bir başkasının taksirli hareketi buna ekleni-
yorsa, failin hareketi ile netice arasındaki nedensellik bağı mevcut olmaya 
devam eder. Bu durumda mesele artık nedensellik bağı meselesi değil, 
failin ve üçüncü kişinin kusurunun tespiti meselesidir. Bir inşaatın yıkımı 
sırasında yoldan gelip geçenlere zarar verilmemesi hususunda gerekli ter-
tibatı almayan, örneği yıkım alanını tahta perde ile çevirmeyen müteahhit, 
iki işçisinin binadan sökülen kalası dikkatsizce sokağa atmaları sonucu 
meydana gelen neticeden işçileriyle beraber taksirinden dolayı sorumlu-
dur.” (Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, 16. 
Baskı, Ankara, 2013, s.241) şeklindeki görüşlere yer verilmiştir.
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Öte yandan trafik kazaları, genellikle trafik kurallarının ihlali netice-
sinde gerçekleşir ve failin kusuru da ihlal edilen trafik kuralına göre be-
lirlenir.

Nitekim sürücülerin karayollarında uymaları gereken yasak ve kural-
ları düzenleyen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52. maddesi;

“Sürücüler:

a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yak-
laşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçit-
lere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım 
alanlarına girerken, hızlarını azaltmak,

b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, 
hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak,

c) Diğer bir aracı izlerken yukarıdaki fıkrada belirlenen durumları göz 
önünde tutarak güvenli bir mesafe bırakmak,

d) Kol ve grup halinde araç kullananlar, araçları arasında yönetmelik-
te belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri 
açıklıklar bulundurmak,

Zorundadırlar” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu hüküm uyarınca sürücülerin dönemeçli veya dar yollarda ilerler-
ken, dönemeçlere, yapım ve onarım alanlarına girerken, kavşaklara, tepe 
üstlerine, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve 
menfezlere yaklaşırken hızlarını azaltıp, kullandıkları aracın yük ve tek-
nik özelliklerine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartla-
ra uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

Bu açıklamalardan sonra, taksir ve taksirle yaralama suçuyla ilgili ya-
sal hükümler de kısaca gözden geçirilmelidir.

TCK’nın 22. maddesi;

“1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalan-
dırılır.

2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir dav-
ranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek ger-
çekleştirilmesidir.

3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana 
gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza 
üçte birden yarısına kadar artırılır.
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4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna 
göre belirlenir.

5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusu-
rundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı 
belirlenir.

6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin 
kişisel ve ailevî durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini 
gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; 
bilinçli taksir hâlinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebi-
lir” şeklindedir.

Madde gerekçesinde de; “Taksirden dolayı kusurluluğun matematik-
sel olarak ifadesi mümkün değildir. Ancak, normatif değerlendirmeyle 
hâkim tarafından belirlenen kusurluluk göz önünde bulundurulmak su-
retiyle, suçun cezasında belli bir oranda indirim yapılabilir.

Taksir dolayısıyla kusurun belirlenmesi normatif değerlendirmeyle 
mümkün olmakla birlikte, somut olayda dikkat ve özen yükümlülüğünün 
ihlâl edilip edilmediğinin belirlenmesi açısından bilirkişi incelemesi yap-
tırılabilir. Örneğin ölümle sonuçlanan ameliyat sırasında hastaya yapılan 
tıbbi müdahalenin tekniğine uygun olarak yapılmış olup olmadığının tes-
piti açısından bilirkişi incelemesine gerek bulunduğu muhakkaktır. Keza, 
ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan trafik kazasında, sürücülerin trafik 
kurallarına uyup uymadıklarının, hangi trafik kuralının ne suretle ihlâl 
edildiğinin, trafiğe çıkarılan aracın teknik bakımdan herhangi bir arızası 
olup olmadığının belirlenmesi açısından da bilirkişi incelemesi yapılabi-
lir. Ancak, bu durumlarda bilirkişinin yapacağı inceleme işin tekniği ile 
sınırlı olmalıdır. Bunun dışında, bilirkişi tarafından münhasıran hâkimin 
yetkisinde bulunan kusurluluk konusunda herhangi bir değerlendirme 
yapılmamalıdır. Aksi yöndeki tutum, bilirkişilik görevinin sınırını aşmayı 
ve hâkimin yerine geçmeyi ifade eder.

Hâkim, bu teknik veriler çerçevesinde somut olayda failin kusurlu 
olup olmadığını takdir edecektir. Failin kusurlu bulunması halinde, ku-
surun ağırlığı ve diğer sebepleri de göz önünde bulundurmak suretiyle, 
suçun kanuni tanımındaki cezanın alt ve üst sınırı arasında bir cezaya 
hükmedecektir.

Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusuru göz 
önünde bulundurulmak suretiyle sorumlu tutulur. Taksirli suçun kanu-
ni tanımında belirlenen netice birden fazla kişinin karşılıklı olarak işle-
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dikleri taksirli fiiller sonucunda gerçekleşmiş olabilir. Örneğin bir trafik 
kazasında sürücü ile yaya veya her iki sürücü de taksirle hareket etmiş 
olabilir. Bu gibi durumlarda neticenin oluşumu açısından her kişinin tak-
sirli fiili dolayısıyla kusurluluğu bir diğerinden bağımsız olarak belirlen-
melidir. Aynı şekilde birden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir 
ameliyatın ölüm veya sakatlıkla sonuçlanması durumunda, ameliyata ka-
tılan kişiler müştereken hareket etmektedirler. Ancak tıbbın gereklerine 
aykırılık dolayısıyla ölüm veya sakatlıkla sonuçlanan bu ameliyatta işle-
nen taksirli suçun işlenişi açısından suça iştirak kuralları uygulanamaz. 
Kanunun suça iştirake ilişkin hükümleri, kasten işlenen suçlarda suçun 
işlenişine iştirak eden kişilerin sorumluluk statülerini belirlemektedir. 
Birden fazla kişinin katılımıyla yapılan ameliyat sırasında meydana ge-
len ölüm veya sakatlık neticeleri bakımından her bir kişinin sorumluluğu 
kendi kusuru göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenmelidir. Bu 
tespitte diğer kişilerin kusurlu olup olmadığı hususu dikkate alınamaz” 
ifadelerine yer verilmiştir. 

TCK’nın ikinci kısmının birinci bölümünde hayata karşı suçlar arasın-
da yer verilen 89. maddesi;

“1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algı-
lama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıfla-
masına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa, 

d) Yüzünde sabit ize, 

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, 

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında 
artırılır.

3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata gir-
mesine,



455Yargıtay Kararları

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, 

d) Yüzünün sürekli değişikliğine, 

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâlinde, altı 
aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

5) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâ-
yete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun 
bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz” şeklinde düzenlen-
miştir.

Bu aşamada bilirkişilerin atanması, bilirkişi raporları ve bu raporların 
yargı mercileri nezdinde bağlayıcı olup olmadıkları üzerinde de durulma-
sı gerekmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanununun “Bilirkişinin Atanması” başlıklı 63. 
maddesinde;

“1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde 
bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına re’sen, Cumhuriyet savcısının, 
katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanunî 
temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir. Ancak hâkimlik mesleğinin 
gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda bilir-
kişi dinlenemez.

2) Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok ola-
rak saptanması, hâkim veya mahkemeye aittir. Birden çok bilirkişi atan-
masına ilişkin istemler reddedildiğinde de aynı biçimde karar verilir.

3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu maddede gösteri-
len yetkileri kullanabilir” şeklindeki düzenlemeye yer verilmiştir.

Bilirkişi, Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Ko-
misyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeli-
ğin üçüncü maddesinde; “çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi ge-
rektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için 
başvurulan gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan 
hareketle denilebilir ki, sahip bulunduğu uzmanlık bilgisiyle mahkemeye 
bir ispat sorununda yardımcı olup, tanzim ettiği raporu delil değil, “delil 



456 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

değerlendirmesi aracı” olan bilirkişiye başvurmanın amacı, “çözümü uz-
manlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde görüş alınmasıdır.” 
Bununla birlikte ceza muhakemesinde bilirkişi kendiliğinden bir rol edi-
nemez. Bir sorunun ne zaman uzmanlığı ya da özel veya teknik bir bilgiyi 
gerektirip gerektirmediğine bilirkişi görevlendirmekle yetkili olan Cum-
huriyet savcısı veya hâkim karar verecektir.

Anılan hükümler uyarınca hâkim, çözümü ancak özel veya teknik bir 
bilgi gerektiren hallerde bilirkişi dinleyebilir veya rapor isteyebilir. Hâ-
kimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümü mümkün 
bulunan konularda ise bilirkişiye başvurmayacaktır. Kanun koyucunun 
uzmanlığa, özel veya teknik bir bilgiye ihtiyaç bulunduğunu baştan kabul 
ettiği “akıl hastalığı, parada sahtecilik, moleküler genetik inceleme” gibi 
hususlar dışında hâkimin bilirkişi raporu alması mecburiyeti bulunmadı-
ğı gibi, bilirkişi raporu da mahkemeyi bağlayıcı nitelikte değildir.

Meydana gelen bir kazada sanığın kusurlu bulunup bulunmadığı husu-
sunun uzmanlık gerektiren özel ve teknik bir konu olduğu açık ise de, bu 
konudaki bilirkişi raporunun hâkimin delilleri serbestçe takdir yetkisini 
elinden almayacağı bilinmektedir.

Nitekim bu husus, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 23/C–
3 maddesinde; “Adli Tıp Genel Kurulu kararları nihai olmakla beraber 
mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki yetkilerini kısıtla-
maz” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan ceza yargılaması, failin suçu işlediği yönünde hakkında 
kamu davası açılmasını gerektirir nitelikte şüphe bulunup bulunmadığı-
nın tespit edildiği soruşturma evresi ile başlar ve kamu davası açılmasını 
gerektirir yeterlilikte herhangi bir delil elde edilememesi ya da en azından 
kuşku bulunamaması halinde kovuşturmaya yer olmadığına, dava açıl-
masını gerektirir yeterlilikte bir şüphe veya delil bulunması halinde ise 
iddianame tanzim olunarak açılan kamu davasının yapılan yargılaması 
neticesinde kanunda belirtilen hükümlerden birinin verilmesi ve hükmün 
kesinleşmesi ile sona erer. Kovuşturma evresi sonucunda mahkemece 
değerlendirilen deliller, suçun var olduğu ve yargılamaya konu olan fiilin 
sanık tarafından işlendiği hususunda yeterli vicdani kanaat oluşturuyorsa 
mahkûmiyet hükmü kurulacak, aksi durumda sanığın beraatına karar 
verilecektir.

Amacı her somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suç 
işlediği sabit bulunan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını 
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önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muha-
kemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden birisi de öğreti ve 
uygulamada; “suçsuzluk” ya da “masumiyet karinesi” olarak adlandırılan 
ve Latince; “in dubio pro reo” olarak da ifade edilen “şüpheden sanık 
yararlanır” ilkesidir. Bu ilkenin özü bir ceza davasında sanığın cezalan-
dırılmasına karar verilebilmesi bakımından göz önünde bulundurulması 
gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlaka sanık lehine de-
ğerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, 
dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işle-
nip işlenmediği ve gerçekleştirilme biçimi konusunda şüphe belirmesi du-
rumunda da geçerlidir. Sanığın üzerine atılı bulunan suçlardan cezalan-
dırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye yer 
vermeyecek kesinlikle ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli 
veya tam olarak aydınlatılamamış olay ve iddialar aleyhine yorumlanarak 
mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, toplanan delillerin 
bir kısmına dayanılıp, diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan kanaatlere 
değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat hiçbir şüphe veya başka 
türlü oluşa imkân vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa ihtima-
le dayanılarak sanığın mahkûmiyetine karar vermek, ceza muhakemesi-
nin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm kurmak anlamına 
gelecektir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Olay gecesi sevk ve idaresindeki aracı ile meskûn mahalde, sekiz met-
re genişliğinde, tek yönlü, zemini düz, kuru ve asfalt kaplama olup, ay-
dınlatması mevcut bulunan ışık kontrollü kavşağa gelen sanığın kırmızı 
ışıkta durduğu, aksi her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı herhan-
gi bir delille ispatlanamayan savunmasına göre kendi istikametine yeşil 
ışık yandığında hareket ederek kavşak içerisinde seyrine başladığı, henüz 
kavşak alanında iken, aynı kavşağa giriş yapan ve kullandığı araca uygun 
yeterli sürücü belgesine sahip bulunmayan mağdurun yönetimindeki mo-
tosikletle çarpışması neticesi mağdurun hayati tehlike geçirmeyecek, an-
cak basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve vücudunda orta derecede 
kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı sabit kabul edilen ve zeminde 
de herhangi bir fren izi tespit edilemeyen olayda, kırmızı ışıkta geçtiği ya 
da kavşak alanına süratli veya dikkatsiz ve tedbirsiz biçimde girdiği ya da 
mağduru görmesine rağmen hızını azaltmadığı hususunda herhangi bir 
delil elde edilemeyen, dolayısıyla trafik kazasının meydana gelmesinde 
atfı kabil kusuru bulunmayan sanığın beraatına ilişkin yerel mahkeme 
direnme hükmünün onanmasına karar verilmelidir.



458 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

Çoğunluk Görüşüne Katılmayan Genel Kurul Başkanvekili Ve Sekiz 
Genel Kurul Üyesi; “Bir kişinin yaralanması ile neticelenen trafik kaza-
sında sanığın tali derecede kusurlu olduğu ve taksirle yaralama suçundan 
cezalandırılması gerektiğinin gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulması 
gerektiği” düşüncesiyle karşıoy kullanmıştır.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- Usul ve kanuna uygun bulunan ... Sulh Ceza Mahkemesinin ... gün 
ve ... sayılı direnme hükmünün ONANMASINA,

2- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığına TEvDİİNE, 24.05.2016 tarihinde yapılan müzakerede oyçok-
luğuyla karar verildi.



UYGULAMADAN DOSYALAR





UYGULAMADAN DOSYA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Kararı*
21 HD E.216/59 K.216/53 T.03.11.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının yasal süresi içe-
risinde istinaf yolu ile incelenmesi talep edilmiş olup, dosya yerel mahke-
mece Dairemize gönderilmiş olmakla, üye hakim tarafından düzenlenen 
rapor dinlendikten ve dosyadaki tüm belgeler okunup incelendikten son-
ra gereği görülüşüp, düşünüldü.

TARAFLARIN İDDİA vE SAvUNMALARINI ÖZETİ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile müvekkili aleyhine Beykoz İcra Müdür-
lüğü'nün ...... esas sayılı dosyası ile 11/08/2011 düzenleme 10/09/2011 
ödeme tarihli 150.000 TL bedelli senet ile ilgili takip başlatıldığını, takip 
başlatıldıktan sonra alacaklı ile müvekkilinin haricen anlaşması sonucu 
banka kanalı ile 93.550 TL ödeme yaptığını, 2011 yılının Ağustos ayında 
alacaklının Vakıfbank’tan 100.000 TL kredi çekerek müvekkiline borç 
vermesi sonucunda keşide edien senet ile ilgili olarak taraflar arasındaki 
anlaşmaya göre müvekkilinin ödeme yaptığı süreçte icra dosyasının ta-
kip edilmeyeceğini, dosya borcunun banka kredi taksitleri ödenerek ha-
ricen bitirileceğini ancak kendilerine tebliğ edilen ödeme emrinde ödenen 
kısımdan hiç bahsedilmeden dosya borcunun tamamının yenilendiğini, 
alacaklının talebi üzerine, alacaklının kredi borcunun bulunduğu hesaba 
torunu Dilara Güner hesabından her ay düzenli olarak toplam 93.550 TL 
ödeme yaptığını öne sürerek müvekkili aleyhine başlatılan icra takibinin 
bu meblaj oranında iptaline ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini 
talep etmiş davalı vekili cevap dilekçesi ile davacı tarafın ileri sürdüğü 
ödemeye ait 93.550 TL’nin takip dosyasındaki alacakla ilgisi olmadığını, 
alacağın devam ettiğini savunmuştur.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Mahkemece davanın kabulü ile bilirkişinin 18/02/2016 tarihli raporu 
dikkate alınarak Beykoz İcra Müdürlüğünün 2015/3124 esas sayılı dos-
yasındaki yenileme talebinin kalan 54.650.00 TL üzerinden yapılmasına 
karar verildiği anlaşılmıştır.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Davalı vekili istinaf dilekçesi ile dosyada mevcut ödemelerin Vakıfbank 
hesabından kullandırılan tüketici kredisi hesabı borcuna mahsuben ya-

* Gönderen: Av. Necati Ceyhan, Av. Tuba İkiz
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pıldığını, takip konusu senet borcuna karşılık bir ödeme yapılmadığını, 
Maltepe Vakıfbank hesabından dolayı takip borçlusu hakkında da bir ta-
kip başlatılmadığını, kambiyo takibinden doğan alacaklarının ödenmedi-
ğini bildirmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GEREKÇE:

Davacı takipten sonra tarafların anlaşması sonucu alacaklının banka 
hesabına alacaklının isteği doğrultusunda toplam 93.550.00 TL ödeme 
yapıldığını ve bu ödeme düşülmeksizin yenileme emri gönderildiğini öne 
sürerek 93.550.00 TL’lik miktar oranında takibin iptalini istemiş davalı 
vekili ise dekontları sunulan ödemelerin takip konusu borca ilişkin olma-
dığını bildirmiştir. İİK 71/1 maddesi borçlunun takibin kesinleşmesinden 
sonraki devrede borcun veya ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının 
kendisine bir mühmed verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edil-
miş bir belge ile ispat ederse takibin iptal veya talikini her zaman icra 
mahkemesinden isteyebilir hükmünü içermektedir. Davacı tarafından ta-
kipten sonra ödeme iddiasına ilişkin dekontlar sunulmuş ise de dekont-
larda takip konusu senede atıf olmadığı gibi alacaklı tarafından da ödeme 
iddiasının kabul edilmediği ve İİK 71 maddesinde açıklanan belgeler ile 
ödeme iddiasının ispatlanamadığı anlaşılmakla istinaf talebi yerinde bu-
lunmuş ve mahkeme kararının kaldırılmasına ve ispatlanamayan davanın 
reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1- İstinaf dalebinin KABULÜ ile, BEYKOZ İCRA HUKUK MAHKEME-
SİNİN 11.08.2016 tarih, ...... Esas .........Karar sayılı KARARININ KAL-
DIRILMASINA; 

2- DAvANIN REDDİNE; 

3- Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına; 

4- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakıl-
masına; 

5- Davalı vekili yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir 
olunan 600 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine; 

6- İstinaf karar ve ilam harcının talep halinde başvuran davalıya iadesine; 

7- Davalı tarafça sarfedilen 79,70 TL yargılama giderinin davacıdan 
alınarak davalıya verilmesine; 
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8- Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde Dairemize 
veya Dairemize gönderilmek üzere başka yer Bölge Adliye Mahkemesi Hu-
kuk Dairesine veya İlk Derece Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle 
Yargıtay’ın ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere temyiz yasa yoluna 
başvurma hakkı bulunmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonun-
da oy birliği ile karar verildi. 03.11.2016





YARGıTAY İŞE İADE  
DAVALARıNA AİT KARAR 

DERLEMELERİ

Derleyen: Av. Yörük KABALAK





YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

İŞVERENİN KUSURU • İŞÇİNİN KUSUR • GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İşçinin işe alınmasında ve görevlendiril-
mesinde işverenin kusuru olsa da, işçinin kusur-
lu davranışları geçerli fesih sebebi olabilecektir.
Y. 7 HD E. 2014/52828, T. 2014/10540, T. 13.5.2014

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca 
incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresin-
de olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Davacı vekili, iş sözleşmesinin meydana gelen iş (trafik) kazası gerekçe 
gösterilerek son verildiğini, hiçbir kusurun kendisine izafe edilemeyece-
ğinin ve davalının da kayda değer ve karşılanmamış hiçbir zararının söz 
konusu olmadığı bir kaza meydana geldiğini ve davalı kurumun disiplin 
kurulu tarafından taksirle meydana gelen ve bir kişinin hafif yaralanma-
sıyla neticelenen kaza gerekçe yapılarak iş aktine son verildiğini belirte-
rek feshin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine, işe başlatmama tazminatı 
ile boşta geçen süre ücreti ve diğer haklara karar verilmesini istemiştir. 

Davalı vekili, davacının makinist olarak çalıştığını ve iş aktinin haklı 
nedenle feshedildiğini, meydana gelen kazada davacının hakimiyetindeki 
tramvayın çarpması sonucu yol ve binalar bakım ekibinde görevli bir baş-
ka işçinin yaralandığını, ayrıca tramvayda 797,09 TL zarar oluştuğunu, 
davacının oluşan kazaya ve kaza sonucu oluşan zarara kendi tam kusuru 
ile sebebiyet verdiğinin anlaşılması nedeniyle 4857 sayılı Kanunun 25/2-ı 
bendi gereğince haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini 
talep etmiştir. 

Mahkemece, meydana gelen zararın davacının 30 günlük ücretinden az 
olduğu, bilirkişinin takdir ettiği işçiye atfı kabil kusur oranının da olayla 
örtüşmediği gibi doğru da olmadığı, sirkülasyonun yoğun olduğu saat-
te eğriliğin ve kör noktaların çok olduğu raylı sistem güzergahında bu 
şekilde diğer personellerle kontrol yapmanın kazalara davetiye çıkara-
cağı hususunun açık olduğu gibi sinyalizasyon probleminin de işverence 
bilinmesine ramğen giderilemediği, çarpma noktasının kıvrılma ve eğim 
nedeniyle şoför tarafından görülmesinin mümkün olmadığı gerekçeleriyle 
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davacının açtığı davasında haklı olduğu anlaşıldığı belirtilerek davanın 
kabulüne karar verilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren 
tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan ge-
çerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu 
geçerli sebepler İş Kanunu’nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için 
öngörülen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve 
işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. 

İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler an-
cak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep 
olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve ma-
kul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere 
dayandığı kabul edilmelidir. 

Dosya içeriğine göre davacı, davalı işyerinde makinist olarak tramvay 
kullanmaktadır. Olay günü kullandığı tramvayın, raylarda yürüyerek hat 
kontrolü yapan başka bir işçiye çarpması neticesinde bu işçinin yaralan-
ması ve tramvayda hasar meydana gelmesi gerekeleriyle feshedilmiştir. 

Davacıya ait özlük dosyası incelendiğinde 13.09.2011 tarihinde ilk ma-
kastan geçiş yapmayarak Hat 1 Gar istasyonuna giriş yaptığından uyarı 
cezası ile cezalandırıldığı; 14.12.2012 tarihinde ise yapılan kontrollerde 
prosedür ve talimatlara uyulmadığının tespit edilmesi nedeniyle yazılı ola-
rak ihtar ile cezalandırıldığı da görülmüştür. 

Feshe konu olan olay ile ilgili olarak davacı savunmasında,” araç telsi-
zinin çalışmadığını, el telsizinin de hat üzerinde belirli bölgelerde çekme-
diğini, bu nedenle trafik kontrol merkezinin hattaki çalışma anonsunun 
kendisine ulaşmadığını, hatta çalışma olduğuna dair uyarıcı levha vb me-
taryellerin bulunmadığını, hat üzerinde bakım görevlilerinin çalışma yap-
tığını gördüğünü, treni frenleme konumuna aldığını, fakat üzücü olayın 
meydana geldiğini, kaza mahalinde durup aynadan yaralı personelin hat 
dışarısında olduğunu gördüğünü ve yolcuları istasyona getirdiğini, güven-
lik görevlisi ile birlikte olay mahalline intikal ettiğini ve ambulans istediği-
ni” beyan ettiği görülmüştür. 

Gerek davacının alınan savunmasında ve gerekse dosya kapsamından 
kazadan sonra davacının işverene bu yönde bir bilgilendirmeyi hemen 
yapmadığı, istasyona varıp yolcuları indirince bilgilendirme yaptığı görül-
müştür. 
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Yine davalı işveren tarafından olaydan hemen sonra yaptırılan incele-
meler neticesinde kabin içerisinde mobil telsiz ile test yapıldığı ve bu test 
sonucunda trenlere yapılan tüm anonsların makinist tarafından duyul-
duğunun teyit edildiği, Teknik Komisyon Raporunda olayın oluş şeklinin 
ayrıntılı olarak belirtildiği anlaşılmıştır. 

Ayrıca yapılan Savcılık soruşturmasında yaralanan işçinin şikayetçi 
olmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği görül-
müştür. 

Somut olayda, davalı işverenin, daha önce çaycı olarak işe alınan da-
vacı işçiyi makinist olarak işe başlatması, özlük dosyasında daha önce iki 
kez disiplin cezası aldığı halde, eğitime tabi tutup gerekli donanıma sa-
hip oluncaya kadar aktif görevlendirme yapılmaması gerekirken bu yön-
de tedbirler almadığı, özellikle sinyalizasyon noktasındaki aksaklıkların 
işverence bilinmesine rağmen yürüyerek hat kontrolünün yaptırılmış ol-
ması gibi eksik hususlar nedeniyle kusurlu olduğu kabul etmekle birlikte, 
olay ile ilgili teknik komisyon raporu, anonsun duyulduğuna dair incele-
meye dair tespitler, davacının yazılı savunmaları, Savcılık soruşturması, 
tanıkların yazılı ve sözlü beyanları ve tüm dosya kapsamından mahke-
mece, iş sözleşmesinin 4857 sayılı Yasanın 25/2-ı bendi uyarınca haklı 
nedenle feshedildiğinin ispatlanamadığı yönündeki tespitleri yerindedir. 
Ancak yapılan işin niteliği gereği çalışan işçinin özen yükümlülüğünün 
ağırlaştırılmış olduğu, buna rağmen davacının işini düzgün ve kuralla-
ra uygun şekilde yapmadığı, daha önce bu yönde iki kez uyarılmasına 
rağmen olay günü de bir başka işçiye çarpmak suretiyle yaralanmasına 
neden olduğu, davacının davranışlarının kusur olarak değerlendirildiği 
ve iş sözlemesinin davranışa dayalı olarak feshi için kusurun da yeterli 
olduğu, kastın bulunmasının zorunlu olmadığı ve bu hali ile tutum ve 
davranışlarının haklı neden boyutunda olmamakla birlikte geçerli neden 
olarak kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Mahkemece, feshin haklı ya da geçerli olup olmadığı tartışılmaksızın 
sonuca gidilmesi hatalı olduğu gibi işçinin tutum ve davranışları ile iş 
sözleşmesinin geçerli nedenle feshine neden olduğu somut olayda davanın 
reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm kurulması 
bozmayı gerektirmiştir. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
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1-Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2-Davanın REDDİNE, 

3-Alınması gereken 25,20 TL harçtan peşin alınan 24,30 TL harcın 
mahsubu ile bakiye 0,90 TL= 1,00 TL harın davacıdan tahsili ile Hazi-
ne’ye gelir kaydına,

4-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, dava-
lının yaptığı yargılama gideri 125,00 TL’nin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre 1.500,00 TL avu-
katlık ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

6-Artan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine,

7-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
13.05.2014 tarihinde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN • DAVADA HUSUMET

ÖZET: Asıl işveren - alt işveren ilişkisinde işe 
iade davası her ikisine karşı açılmalıdır.
Bu konuda husumet yönünden eksiklik varsa ta-
mamlattırılmalı ve davaya devam edilmelidir.
Y. 7 HD E. 2014/3417, K. 2014/11432, T. 27.5.2014

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca 
incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresin-
de olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan fes-
hedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar 
verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının şirkette çalışmadığını, şirkette alt işveren/ta-
şeron olarak çalışan O. A. İnş ve Taahhüt İşleri Firmasında çalıştığını 
savunarak davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, husumet itirazının yerinde görülmediği, yapılan fesih iş-
leminin de geçerli nedenlere dayanmadığını belirterek davanın kabulüne 
karar verilmiştir. 



471Yargıtay İşe İade Davalarına Ait Karar Derlemeleri

Alt işveren işçisi tarafından, feshin geçersizliğine karar verilmesi iste-
miyle yalnızca alt işveren hakkında veya geçersizlik yahut muvazaa iddia-
sıyla sadece asıl işveren aleyhine açılan davalarda, asıl işveren-alt işveren 
ilişkisinin geçersiz veya muvazaaya dayandığının belirlenmesine bağlı ola-
rak, davalı olarak gösterilen kişinin işçinin gerçek işvereni olmadığının 
belirlenmesi halinde taraf sıfatı sorunu ortaya çıkmaktadır. Davanın taraf 
sıfatı yokluğu sebebi ile reddedilmesi halinde, gerçek işverene karşı açı-
lacak davada işçi, çoğunlukla, işe iade davaları için öngörülen bir aylık 
dava açma süresini kaçırma tehlikesi ile karşılaşmaktadır. Böyle bir so-
nuç işçiyi mağdur edeceği gibi, bir aylık süre geçmemişse yeni bir dava 
açılmasını gerektirmesi sebebi ile usul ekonomisine de uygun düşmez.

Mahkemece verilecek hükmün etkisi bakımından mecburi dava arka-
daşlığı, maddi bakımdan mecburi dava arkadaşlığı ve şekli (usûlî) ba-
kımdan mecburi dava arkadaşlığı olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi ba-
kımdan mecburi dava arkadaşlığı, maddi hukuka göre bir hakkın birden 
fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye 
karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi 
zorunlu hallerde söz konusu olur (6100 sayılı HMK.m.59). Şekli (usûlî) 
bakımdan mecburi dava arkadaşlığı ise, kanunun özel hükümleri ve da-
vanın niteliğinden kaynaklanan, birden fazla kişiye karşı dava açılması-
nın ve yürütülmesinin zorunlu olduğu hallerde oluşan dava arkadaşlığına 
denir (PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni 
Usul Hukuku, 12. Bası, Ankara 2011, s.223). Şekli dava arkadaşlığı, ger-
çeğin tam olarak ortaya çıkarılması ve taraflar arasındaki ilişkinin doğru 
karara bağlanmasını sağlamak için kabul edilmiştir. Bu durumda, dava 
konusu hukuki ilişki hakkında bütün dava arkadaşlarına yönelik tek ve 
aynı doğrultuda bir karar verme zorunluluğu yoktur. Ayrıca dava arka-
daşlarının yaptıkları usulî işlemler birbirinden bağımsızdır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarına 
göre asıl işveren-alt işveren ilişkisinin geçerli olup olmadığı veya muva-
zaaya dayanıp dayanmadığına yönelik re’sen yapılması gereken yargısal 
denetim, ilişkinin taraflarının, yani asıl işveren ve alt işverenin davada yer 
almalarını ve kendi hukuklarını koruyacak açıklama ve ispat haklarını 
zorunlu kılmaktadır. Aksince bir düşünce Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesinin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkına ve 6100 sayı-
lı Kanun’un 27. maddesinde öngörülen hukuki dinlenilme hakkına aykırı-
lık teşkil eder. Buna göre, işe iade davalarına özgü olarak, asıl işveren-alt 
işveren ilişkisinin söz konusu olduğu davalarda, davalı taraf yönünden 
bir çeşit şekli (usûlî) bakımdan mecburi dava arkadaşlığının mevcut ol-
duğu kabul edilmelidir.



472 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

Görüldüğü üzere, bu çözüm tarzı hem işçi hem de işveren yönünde 
hukuka uygun maddî ve usûlî bakımdan her iki tarafın haklarını koruma-
sını sağlayan bir çözümdür.

Böyle olunca, işe iade davasının yalnızca asıl işveren veya alt işveren 
aleyhine açılması durumunda, mahkemece, dava hemen reddedilmemeli, 
davalı olarak gösterilmeyen asıl işveren veya alt işverene davanın teşmili 
için davacı tarafa süre verilmeli, verilen süre içinde, diğer dava arkadaşı-
na teşmil edilirse davaya devam edilmeli, aksi halde dava usulden redde-
dilmelidir.

Somut olayda davacı davasını davalı Bartın Seramik San Tic AŞ’ ye 
yöneltmiştir. 

Oysa davacının çalıştığı firmalar dikkate alındığında davalı şirketten 
ihale ile iş alan O. A.isimli işveren bünyesinde çalıştığı 06.12.2011 tarihli 
işe giriş bildirgesinden anlaşılmıştır. 

Yine dosyaya sunulan iş sözleşmesi dava dışı O.A. isimli işveren ile 
akdedilmiştir. Dosyaya sunulan personel yönetmeliği, ihbar öneli kullan-
ma belgesi, çalışma belgesi, savunma istemlerinde de dava dışı O. A. ismi 
bulunduğu görülmüştür. 

O halde yukarıda yer alan açıklamalar da dikkate alınarak davacının 
fesih yapıldığını iddia ettiği tarihte kayden işvereni gözüken dava dışı O. 
A.isimli işverene de dava teşmil edilerek, adı geçen işverenin cevap dilek-
çesi ve sunacağı deliller toplanarak sonucuna göre davalılar arasındaki 
hukuki ilişkinin niteliği belirlenip davacının fiili ve hukuki işvereni tespit 
edildikten sonra feshin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Mahkemece bu yön üzerinde durulmaksızın taraf teşkili sağlanmadan 
dosyadaki mevcut delillerin aksine ve dosya içeriği ile uyumlu olmayan 
gerekçe ile eksik incelemeye dayalı olarak hüküm kurulması hatalıdır. 

Yapılacak iş; taraf teşkili sağlandıktan sonra davalılar arasında usu-
lüne uygun asıl-alt işveren ilişkisi ya da muvazaa olup olmadığı üzerinde 
durularak sonucuna göre karar vermek olmalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASI-
NA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz iütirazlarının incelenme-
sine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde 
davalıya iadesine, 27.05.2014 tarihinde oybirliğiyle KESİN olarak karar 
verildi.
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TEKRAR İŞE BAŞLATILMA İSTEĞİ 
• 

TARAFLARIN SAMİMİ OLMASI

ÖZET: İşçi tekrar işe başlatılma isteğini vekili 
veya üyesi oluduğu sendika vasıtasıyla işverene 
bildirebilir.
İşverenin tekrar işe başlatılma çağrısında ciddi 
olması gerekir.
İşçinin de tekrar işe başlatılma isteği samimi ol-
malıdır.
Y. 7 HD E. 2014/3181, K. 2014/11189, T. 02.06.2014

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca 
incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde ol-
duğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

1.Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan 
yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağı-
daki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.

2.Davacı vekili, davacının sözleşmesinin 18/02/2010 tarihinde feshe-
dildiğini haksız fesih üzerine Bursa 4. İş Mahkemesi’nin 2010/197 Esas 
sayılı dosyası ile açtığı işe iade davasında, feshin geçersizliğine ve davacı-
nın işe iadesine karar verildiğini, bu kararın Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 
tarafından onandığını, ardından yasal başvuru süresi içinde mahkeme 
kararın ifası ve müvekkilinin eski işine iadesi için başvuruda bulunması-
na rağmen, davalı şirketin yasal süresi içinde müvekkilini işe davet etme-
diğini ve hak ettiği alacaklarını da ödemediğini iddia ederek 4 aylık ücret 
ve işe başlatmama tazminatı alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının işe davet edildiğini, bu tarihte başka bir yerde 
çalıştığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkemece davacının işe davet edildiğine ilişkin delil bulunmadığı ge-
rekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında uyuşmazlık usulüne uygun olarak işe başlatılıp baş-
latılmadığı konusunda toplanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 21 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, 
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işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş 
günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. 
Aksi halde işverence yapılan fesih geçeri bir feshin sonuçlarını doğurur. 

Yasada işçinin şahsen başvurması gerektiğine dair bir düzenleme bu-
lunmamaktadır. İşçi, işe başlatılma konusundaki iradesini bizzat işve-
rene iletebileceği gibi vekili ya da üyesi olduğu sendika aracılığı ile de 
ulaştırabilecektir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Dairemizce de be-
nimsenen görüşü bu yöndedir (Yargıtay HGK 17.6.2009 gün ve 2009/9 
232E, 2009/278K.). 

İşveren işe iade için başvuran işçiyi (1) ay içinde işe başlatmak zorun-
dadır. Aksi halde en az dört, en fazla sekiz aylık ücret tutarında belirlenen 
iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar 
ücret ve diğer hakları işçiye ödemek zorundadır.

İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçek-
te işe başlamak niyeti olmadığı halde, işe iade davasının sonuçlarından 
yararlanmak için yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu 
olarak değerlendirilemez. İşçinin süresi içinde işe iade yönünde başvuru-
sunun ardından, işverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, 
işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Başka 
bir anlatımla, işçi işverene hiç başvurmamış gibi sonuca gidilmelidir. Bu 
durumda işverence yapılan fesih, 4857 sayılı Yasanın 21 inci maddesi-
nin beşinci fıkrasına göre geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. Bunun 
sonucu olarak da, işe iade davasında karara bağlanan işe başlatmama 
tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların talebi mümkün 
olmaz. Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve koşulları 
oluşmuşsa kıdem tazminatı ödenmelidir.

İşe iade yönündeki başvurunun on iş günü içinde işverene bildirmesi 
gerekmekle birlikte, tebligatın postada gecikmesinden işçinin sorumlu ol-
ması düşünülemez. 

İşverenin de işçinin işe başlama isteğinin kabul edildiğini (1) ay içinde 
işçiye bildirmesi gerekir. Tebligat sorunları sebebiyle bildirimin süresi 
içinde yapılamaması halinde, bundan işveren sorumlu tutulamaz. İşve-
rence yasal süre içinde gönderilmiş olsa dahi, işçinin bir aylık işe başlat-
ma süresi aşıldıktan sonra eline geçen bildirim üzerine makul bir süre 
içinde işe başlaması gerekir. Burada makul süre işçinin işe daveti içeren 
bildirim anında işyerinin bulunduğu yerde ikamet etmesi durumunda en 
fazla iki günlük süre olarak değerlendirilebilir. İşçinin işe iadeyi içeren 
tebligatı işyerinden farklı bir yerde alması halinde ise, 4857 sayılı Yasa-
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nın 56 ncı maddesinin son fıkrasındaki izinler için öngörülen en çok dört 
güne kadar yol süresi makul süre olarak değerlendirilebilir. Bu durumda 
işçinin en fazla dört gün içinde işe başlaması beklenmelidir. 

İşverenin işe davete dair beyanının da ciddî olması gerekir. İşverenin 
işe başlatma amacı olmadığı halde işe başlatmama tazminatı ödememek 
için yapmış olduğu çağrı, gerçek bir işe başlatma daveti olarak değerlen-
dirilemez. 

İşçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması 
halinde, işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı ta-
rihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence 
feshedilmiş sayılır. 

Somut olayda yukarıdaki ilkeler doğrultusunda işe başlatmama ve 
boşta geçen süre alacaklarına hak kazanılabilmesi için davacı işçinin işe 
başlama talebinde samimi olması gerekir. 

İşe iade davası kesinleşip 10.04.2012 tarihinde davacıya kararın tebliği 
üzerine davacı 17.04.2012 tarihinde işe başlatılması için müracaat etmiş 
işveren de 24.04.2012 tarihinde davacıya on gün içerisinde işe başlaması 
konusunda davet e-maili göndermiştir. Taraflar arasında olayın bu gelişi-
mine kadar ihtilaf bulunmamaktadır. İhtilaflı konu davacının 06.04.2012 
tarihinde işverene müracaat edip etmediği konusundadır. Davacı müra-
caat ettiğine dair babası ve kardeşiyle tuttuğu bir tutanak ibraz etmiş ise 
de Dairemizce bu tutanak davacının müracaat ettiğinin ispatı için yeterli 
görülmemiştir. Davacı işe başlatılması için yazılı başvuru ve icabında işe 
başlatılmadığına dair iş yerinde çalışan kişilerin tanıklığı veya noter tes-
piti isteyebilirdi. Kaldı ki SGK kayıtlarına göre davacının müracaat ettiği 
tarihte ve işe başlamak için iş yerine gittiğini iddia ettiği tarihte başka bir 
iş yerinde çalıştığı görülmektedir. İşe başlamak üzere değilde sırf işe baş-
latmama tazminatı almak amacıyla işe başvurup işe başlanılmadığı du-
rumlarda ilk fesih geçerli hale geleceğinden mahkemece işe başlatmama 
tazminatı ve boşta geçen süre ücreti talebinin reddi gerekirken kabulüne 
karar verilmesi bozma nedenidir. 

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine 02.06.2014 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞLETMESEL KARAR • GEÇERLİ FESİH KOŞULLARI

ÖZET: İşletmesel kararı almakta özgür olan işve-
ren işletmesel kararı uygulamak için aldığı tedbi-
rin feshi gerekli kıldığını ispatlamalıdır.
Y. 7 HD E. 2014/17074, K. 2015/775, T. 28.01.2015

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca 
incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresin-
de olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Davacı vekili müvekkilinin 22.11.2006 tarihinden itibaren davalı şir-
kette tıbbi tanıtım elemanı olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı işve-
ren tarafından 31.10.2013 tarihinde ilaç piyasasında gerçekleşen düzen-
lemelerin şirketi olumsuz etkilediği ve istihdam daralmasına gidildiği ve 
yeniden yapılanma kararı alındığı, bu nedenle şehir bazında fesih yapıldığı 
gerekçe gösterilerek feshedildiğini; başka görev teklif edilmediğini belir-
terek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili, ilaç sektöründeki değişiklikler ve e-reçete uygula-
masına geçilmesi, ilaç tanıtımına sınırlamalar getirilmesi ve ilaçların çok 
sayıda jeneriğinin ortaya çıkması gibi olumsuz nedenlerle şirkette yeniden 
yapılanma kararı alınarak istihdamda % 25-30 oranında daralmaya gidil-
diğini, toplu fesih kapsamında İşkura 262 kişilik liste verilmesine karşın 
nihai olarak 211 personelin iş akdinin feshedildiğini, feshin ekonomik ge-
rekçelerle değil yeniden yapılanma kararına istinaden yapıldığını ve dava-
cının da şehir bazında değerlendirme yapılarak çalışanların 01.01.2013-
30.06.2013 dönemi ile 01.07.2012- 30.06.2013 dönemi İMS verileri esas 
alınarak ve 01.01.2013- 31.08.2013 dönemi eczane satış rakamları da 
İMS verileriyle birlikte yapılan değerlendirme sonucu iş akdinin feshedil-
diği, yeni eleman alınmadığını, feshin geçerli nedene dayandığını belirte-
rek davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, davalı işverence ekonomik daralmaya bağlı olarak yeni-
den yapılanma nedeniyle iş aktinin feshedildiğini iddia etmiş ise de feshe 
son çare olarak başvurulması ile feshin kaçınılmaz olması olgularını ka-
nıtlayamadığı, davacıya farklı yer veya pozisyonda çalışma teklif edilme-
diği gibi bu yönde eğitim verme gayretinin gösterilmediğini, toplu fesih 
tutanağına göre ise davacının iş aktinin, yukarıdaki gerekçeye ek olarak 
01/01/2013 ile 30/06/2013 ve 01/07/2012 ile 30/06/2013 tarih aralığın-
daki IMS verileri ile 01/01/2013 ile 31/08/2013 tarih aralığındaki eczane 
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satış rakamları birlikte değerlendirilmesi sonucu feshedildiğinin anlaşıl-
dığı bu gerekçenin davacının emeği ve iradesi ile etkileyebileceği sebeplere 
bağlı olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesinde işletmenin, işyerinin veya 
işin gerekleri kavramına yer verildiği halde, işletmesel karar kavramın-
dan söz edilmemiştir. İşveren amaç ve içeriğini belirlemekte serbest oldu-
ğu kararları yönetim hakkı kapsamında alabilir. Geniş anlamda, işletme, 
işyeri ile ilgili ve işin düzenlenmesi konusunda, bu kapsamda işçinin iş 
sözleşmesinin feshi dahil olmak üzere işverenin aldığı her türlü kararlar, 
işletmesel karardır.

İşverenin, mevcut olan işçi sayısını fiilen mevcut olan iş ihtiyacına 
uyumlaştırmak için açıkça ifade etmediği kararları, “gizli, örtülü” işletme-
sel karar olarak nitelendirmektedir. Bu tür durumlarda, işletmesel kara-
rın mevcudiyeti, iş sözleşmesinin feshi için gösterilen sebepten çıkarılır. 
Bir başka anlatımla, böyle hallerde, İş Kanununun 18’inci maddesi uya-
rınca işletmesel gereklere dayalı feshin söz konusu olabilmesi için varlığı 
şart olan açıkça işletmesel kararın mevcudiyetinin yerine, bir nevi işve-
rence açıklanan işletme dışı sebep ikame edilmektedir.

İşverenin işyerinde işçi sayısını azaltma yönünde kendini zorunlu gör-
mesine yol açan durumun, onun tarafından daha önce alınan hatalı bir 
karara dayanması, iş sözleşmesinin feshini İş Kanununun 18’inci mad-
desi anlamında geçersiz kılmaz. İş sözleşmesinin feshine yol açan işlet-
mesel kararın yargı denetimine tabi olmaması, hatalı olarak alınan işlet-
me kararları açısından da söz konusudur. Bir başka anlatımla, yargıç, 
işletmesel kararı denetleyemeyeceğinden onun hatalı olup olmadığını da 
denetlemeyecek; dolayısıyla işletme kararının hatalı olduğu gerekçesi ile 
feshin geçersizliğine kararı veremeyecektir.

İşletmenin, işyerini ve işin gereklerinden kaynaklanan fesihte, yargısal 
denetim yapılabilmesi için mutlaka bir işletmesel karar gerekir. İş, işyeri 
veya işletme gereklerine dayalı olarak fesih, işletmesel kararın sonucu ola-
rak gerçekleşmekte, fesih işlemi de işletmesel karar çerçevesinde değişen 
durumlara karşı işverenin tepkisini oluşturmaktadır. Bu kararlar işletme 
ve işyeri içinden kaynaklanan nedenlerden dolayı alınabileceği gibi, işyeri 
dışından kaynaklanan nedenlerden dolayı da alınabilir. Bu nedenler, bir 
ya da birden fazla işçinin işyerinde çalışmaya devam etmesi gerekliliğini 
doğrudan veya dolaylı olarak ortadan kaldırıyorsa, dikkate alınmalıdır. 

İşletmesel karar söz konusu olduğunda, kararın yararlı ya da amaca 
uygun olup olmadığı yönünde bir inceleme yapılamaz. Kısaca işletmesel 
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kararlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz. İşverenin serbestçe işlet-
mesel karar alabilmesi ve bunun kural olarak yargı denetimi dışında tu-
tulması şüphesiz bu kararların hukuk düzeni tarafından öngörülen sınır-
lar içinde kalınarak alınmış olmalarına bağlıdır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli ne-
denlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verilmiştir. İşveren ispat 
yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, 
daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) oldu-
ğunu kanıtlayacaktır. Bu kapsamda, işveren fesihle ilgili karar aldığını, 
bu kararın istihdam fazlası meydana getirdiğini, tutarlı şekilde uyguladı-
ğını ve feshin kaçınılmaz olduğunu ispatlamalıdır.

İşverenin, dayandığı fesih sebebinin geçerli (veya haklı) olduğunu uy-
gun delillerle inandırıcı bir biçimde ortaya koyması, kanıt yükünü yerine 
getirmiş sayılması bakımından yeterlidir. Ancak bu durum, uyuşmazlı-
ğın çözümlenmesine yetmemektedir. Çünkü yasa koyucu işçiye başka bir 
olanak daha sunmuştur. Eğer işçi, feshin, işverenin dayandığı ve uygun 
kanıtlarla inandırıcı bir biçimde ortaya koyduğu sebebe değil, başka bir 
sebebe dayandığını iddia ederse, bu başka sebebi kendisi kanıtlamak-
la yükümlüdür. İşçinin işverenin savunmasında belirttiği neden dışında, 
iş sözleşmesinin örneğin sendikal nedenle, eşitlik ilkesine aykırı olarak, 
keza keyfi olarak feshedildiğini iddia ettiğinde, işçi bu iddiasını kanıtla-
mak zorundadır. 

Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürül-
düğünde, öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı 
işveren kararında işgörme ediminde ifayı engelleyen, bir başka anlatımla 
istihdamı engelleyen durum araştırılmalı, işletmesel karar ile istihdam 
fazlalığının meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde 
uygulayıp uygulamadığı(tutarlılık denetimi), işverenin fesihte keyfi dav-
ranıp davranmadığı(keyfilik denetimi) ve işletmesel karar sonucu feshin 
kaçınılmaz olup olmadığı(ölçülülük denetimi-feshin son çare olması ilke-
si) açıklığa kavuşturulmalıdır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması 
bu yöndedir. 

İşletmesel kararın amacı ve içeriğini belirlemekte özgür olan işveren, 
işletmesel kararı uygulamak için aldığı tedbirin feshi gerekli kıldığını, fes-
hin geçerli nedeni olduğunu kanıtlamalıdır. İşletmesel kararın amacı ve 
içeriğini serbestçe belirleyen işveren, uygulamak için aldığı, geçerli neden 
teşkil eden ve ayrıca istihdam fazlası doğuran tedbire ilişkin kararı, sü-
rekli ve kalıcı şekilde uygulamalıdır. İşveren işletme, işyeri ve işin gerek-
leri nedeni ile aldığı fesih kararında, işyerinde istihdam fazlalığı meydana 
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geldiğini ve feshin kaçınılmazlığını kanıtlamak zorundadır. İş sözleşmesi-
nin feshiyle takip edilen amaca uygun daha hafif somut belirli tedbirlerin 
mevcut olup olmadığının değerlendirilmesi, işverenin tekelinde değildir. 
Bir bakıma feshin kaçınılmaz olup olmadığı yönünde, işletmesel kararın 
gerekliliği de denetlenmelidir. Feshin kaçınılmazlığı ekonomik açıdan de-
ğil, teknik denetim kapsamında, bu kararın hukuka uygun olup olmadığı 
ve işçinin çalışma olanağını ortadan kaldırıp kaldırmadığı yönünde, kısa-
ca feshin son çare olması ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır.

İş ilişkisinde işletmesel kararla iş sözleşmesini fesheden işveren, Me-
deni Kanun’un 2. maddesi uyarınca, yönetim yetkisi kapsamındaki bu 
hakkını kullanırken, keyfi davranmamalı, işletmesel kararı alırken dü-
rüst olmalıdır. Keyfilik denetiminde işverenin keyfi davrandığını işçi iddia 
ettiğinden, genel ispat kuralı gereği, işçi bu durumu kanıtlamalıdır. 

Somut olayda davalı işveren 17.09.2013 tarihinde aldığı Yönetim Ku-
rulu kararına istinaden 23.09.2013 tarihinde toplu feshin nasıl ve hangi 
kadrolarda yapılacağına dair esasları belirlemiş ve 5.1. maddesi ve IV. 
Ürün Tanıtım Elemanlarının (ÜTE) durumunun ise;

-Şehir bazlı değerlendirme yapılarak, şehir bazında daralmaya gidil-
mesine, bu kapsamda line ve brickler esas alınarak şehir bazlı çalışacak 
ürün tanıtım elemanı sayısının belirlenmesine,

-Bu belirleme sonucunda personel fazlalığı belirlenmesi ve buna bağlı 
olarak daralmaya gidilmesi gerektiğinin anlaşılması halinde ise,

-İlkin 01.03.2013 tarihinde ve bu tarih sonrasında işe alınan ürün ta-
nıtım elemanlarının iş akdinin feshinin gerçekleştirilmesine,

-Söz konusu personelin iş akdinin feshine karşın sonrasında personel 
fazlalığının bulunması halinde ise emeklilerin iş akdinin feshine,

-Bu işlem sonrası yine de personel fazlalığı bulunması halinde bu-
gün itibariyle bilinen 01.01.2013-30.06.2013 dönemi ve 01.07.2012-
30.06.2013 dönemi IMS verileri esas alınarak ve 01.01.2013-31.08.2013 
dönemi eczane satış rakamları da IMS verileriyle birlikte değerlendirerek, 
küçülme işleminin gerçekleştirilmesine dair karar alınmıştır. 

İşverenin aldığı işletmesel kararı fiilen uygulamaya koyup koymadığı-
nın ve işletmesel kararın uygulanmasında eşitlik, objektiflik ve tutarlılık 
ilkelerine ve fesihte belirlenen sıralamaya ve norm kadro sayısına fiilen 
uyulup uyulmadığı hususunun işletmesel kararın performans düşüklü-
ğüne dayalı fesihler için perdeleme amacı taşıyıp taşımadığının, davalı 
işverenin fesih öncesi alınması gerekli tüm tedbirleri alıp almadığı ve ne-
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ticede feshin son çare olup olmadığı hususlarının tereddütsüz bir şekilde 
belirlenmesi için alanlarında uzman bilirkişi heyeti marifetiyle şirket ge-
nel merkezinde yerinde inceleme yapılarak ayrıntılarıyla araştırılması ve 
sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir. 

Mahkemece yukarıda belirtilen şekilde araştırma yapılarak sonucuna 
göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve değerlendirme ile 
davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır. 

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 28.01.2015 
tarihinde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

TEKRAR İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ TESPİTİ

ÖZET: Tekrar işe başlatmama tazminatı işçinin 
kıdemine ve fesih sebebine göre belirlenmelidir.
Y. 7 HD E. 2014/18572, K. 2015/1919, T. 19.2.2015

Davacı iş sözleşmesinin haklı ve geçerli neden olmadan davalı işveren 
tarafından feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine 
karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davanın 1 aylık hak düşürücü sürede açılmadığını savu-
narak davanın usulden reddini, esasa dair ise ekonomik nedenle küçül-
meye gidildiğini, yeniden yapılanma kararı alınarak toplu işçi çıkartma 
kapsamında ve Trabzon ilindeki diğer işçiden bariz şekilde performansı-
nın düşük olması gözetilerek hakları ödenerek davacının iş sözleşmesinin 
feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, alınan işletmesel karar gereğince, Karadeniz Bölge-Trab-
zon’da tıbbi tanıtım ve satış temsilcisi kadrosunun ikiden bire düşürül-
düğü, değerlendirme formunda, şirkette 12 yıldır çalışan davacının “deği-
şime yanıt vermek ve uyum sağlamak”, “analiz etme” ve “kişisel hedeflere 
ulaşma” yetkinliği bakımından ve hem Türkiye hem de bölge sıralama-
sında diğer satış temsilcisi Ş. Y. ’dan belirgin şekilde geride olduğu, yıllar 
içinde davacının performansının düştüğü gerekçeleriyle iş sözleşmesinin 
feshedildiği, performans değerlendirmesinde IMS verilerinin dikkate alın-
dığının anlaşıldığı, satış odaklı performansı gösteren IMS verilerinin tek 
başına yeterli olmadığı, davacının zamanla performansının düştüğü ifade 
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edilmekte ise de, bu konuda uyarıldığına veya başka bir işlem yapıldığına 
dair bir bilgi/belge sunulmadığı aksine davacı vekilinin sunmuş olduğu 
belgeler incelendiğinde, başarı belgelerine sahip olduğu, dosyada, çalıştı-
rılmaya devam edilen diğer satış temsilcisi Ş. Y. ‘ın performansına ilişkin 
veri bulunamadığı sadece “Türkiye Sıralaması” başlıklı bir tabloda dava-
cının sıralaması 7, Ş. Y. ‘ın sıralaması ise 5. olarak gösterildiği, bu verile-
rin iş sözleşmeleri feshedilirken tutarlı davranılmayıp keyfi davranıldığını 
kanıtladığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine, davacı işçinin işe iadesine 
ve işe başlatılmama tazminatının davacı işçinin 6 aylık ücreti tutarında 
belirlenmesine karar verilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanununun 21.maddesi uyarınca, mahkemece feshin 
geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tara-
fından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, en 
çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. Dairemizin 
yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin 
kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Madde-
nin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 2821 
sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesindeki (6356 sayılı Kanun 25/5.)
sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu maddede sendikal neden halinde 
işe başlatmama tazminatının işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında be-
lirleneceği açıklanmıştır. Dairemizin uygulaması bu yöndedir. Dairemiz 
yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 
6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kı-
demi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti 
tutarında işe başlatmama tazminatının belirlenmesini öngörmekte, fesih 
sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır.

Dosya içeriğine göre feshin geçersizliğine dair mahkeme kararı isabetli 
olup davalının bu yöne dair temyiz itirazı yerinde değilse de davacının 
kıdeminin 15 yılın altında olduğu nazara alınarak işe başlatmama tazmi-
natının davacının 5 aylık brüt ücret tutarında belirlenmesi gerekirken 6 
aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesi hatalı olup davalının bu yöne dair 
temyiz itirazı yerindedir. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3.maddesi uyarınca mahkeme kararı bo-
zularak ortadan kaldırılmış ve Dairemizce aşağıdaki şekilde karar veril-
miştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
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3-Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak davacının 5 aylık 
brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4-Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar 
ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5-Alınması gereken 27,70 TL harçtan peşin alınan 25,20 TL harcın 
tenzili ile bakiye 2,50 TL harç giderinin davalıdan tahsili ile Hazine’ye 
gelir kaydına, 

6-Davacının yapmış olduğu 412,05 TL yargılama giderinin davalıdan 
tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üze-
rinde bırakılmasına,

7-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre 1.500,00 TL avu-
katlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Artan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine,

9-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 
19.02.2015 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

SENDİKAL TAZMİNATIN TESPİTİ

ÖZET: Sendikal fesih halinde sendikal tazminat 
işçinin kıdemine göre belirlenmelidir.
Y. 7 HD E. 2015/9209, K. 2015/5525, T. 25.03.2015

Taraflar arasındaki işe iade davasının yapılan yargılaması sonunda; 
hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz 
edilmiş ise de; işin mahiyeti itibariyle duruşma isteminin reddine, incele-
menin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelen-
di, gereği görüşüldü:

Davacı vekili davacının İş sözleşmesinin Toplu İş Sözleşmeleri görüş-
meleri sırasındaki olumsuz tutum ve davranışları ile çalışanları etkile-
diği, çalışma ve huzur ortamını bozucu davranışlar sergilediği gerekçe 
gösterilerek feshedildiğini, asıl fesih nedeninin sendikal nedene dayan-
dığını ve işverence 19.06.2014 tarihli toplantıda TİS taslağının ilk şekli-
ne itiraz edip greve gidilmesi yönünde görüş bildiren aralarında 11'i TİS 
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taslak komisyonu üyesi olan 28 işçinin 25.06.2014 tarihinde idari izne 
çıkartıldığını, aynı gün TİS'nin imzalandığını ve davacı ve arkadaşları hak-
kında işverence istihbarat yapılıp, sözleşme taslağını değiştirecek şekil-
de muhalefet yapıp, gerekirse grev hakkının kullanılması yönünde tavır 
geliştirdiklerinden dolayı sendikal faaliyetleri sebebiyle hakkında gerçeği 
yansıtmayan tutanaklar tutularak iş akitlerinin feshedildiğini belirterek 
feshin geçersizliğine, işe iadeye karar verilmesini ve sendikal tazminatın 
işe başlatma veya başlatmama koşuluna tabi olmaksızın 1 ıllık ücretinin 
üzerinde belirlenmesini talep etmiştir. 

Davalı, davacı ve arkadaşlarının Taslak Komisyonu Üyesi olduklarına 
dair bir bildirimin yapılmadığını, Özgıda İş Sendikası ve işveren tarafının 
işçilere teklif ve karşı tekliflerini açıklamak için yapılan toplantıda dava-
cı ve bir kısım işçilerin tekliflerin açıklanmasını ngellediğini, çalışanları 
kanunsuz greve ve rapor alıp işe gelmeme eylemlerinde bulunmaya teşvik 
ettiğini, davacının bırakın sendikal faaliyette bulunmayı suç teşkil eden 
eylemlerde bulunduğunu ve feshin haklı nedene dayandığını belirterek 
davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacı ve arkadaşlarının TİS görüşmelerinde sendikanın 
taslak komisyonu tarafından hazırlanan metnin bir bütün halinde kabul 
edilmesini sağlamak için greve dahi gidilmesi yönündeki çalışmalarının 
yasal süreç olduğu ve feshin sendikal sebeple yapıldığı sabit görüldüğün-
den davacının 1 yıllık ücreti tutarından az olmamak üzere sendikal tazmi-
nata hükmedilmesi gerekmekte olup, bu sürenin yasa koyucu tarafından 
tespit edilen asgari süre olduğunu Yasakoyucunun bunun üzerinde bir 
tazminat miktarının tespitini hakimin takdirine bıraktığı, 2014 yılı top-
lu iş görüşmeleri sonunda alınan zammın rekor zam olarak işverence 
ve sendika tarafından kamuoyuna duyurulduğu, alınan zam da sendika 
yönetimi üzerinde demokratik baskı oluşturduğu ve işverence de anılan 
süreçte davacıların problem olarak görülmeleri sebebiyle davacıların bü-
yük katkılarının bulunduğunun aşikar olduğu, buna rağmen sergilemiş 
oldukları sendikal faaliyetlerden dolayı sebep bildirmeksizin toplu iş gö-
rüşmesi imzalanmasından hemen sonra idari izne çıkartılıp akabinde de 
5 gün gibi bir süre içerisinde hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesi ve 
kıdemleri dikkate alınarak, kademeli olarak sendikal tazminat miktarla-
rının tespit edildiği gerekçesiyle 12 yıllık kıdemi bulunan davacı lehine 1 
yıl 4 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminat takdirine karar veril-
miştir. 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli bir 
sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir”. İşçi fesihte sebep 
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gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiasında bulu-
nacaktır. İspat yükü ise işverendedir. İşçi, feshin başka bir sebebe da-
yandığını iddia etmesi durumunda, bu iddiasını ispatla yükümlüdür (m. 
20/f.2). İşçinin feshin başka bir sebebe dayandığını iddia etmesi ve bunu 
ispatlaması, işverenin geçerli fesihle ispat yükünü ortadan kaldırmaz. 

Gerek işverenin geçerli sebebin varlığı gerekse işverenin gösterdiği se-
bep dışında bir sebeple dayandığı ileri sürülmesi durumunda bu vakıalar 
bir hukuki işlem olmadığından takdiri delillerle ispatı mümkündür.

Davalı işverence yapılan feshin sendikal nedenle yapılıp yapılmadığı 
hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 

Sendika özgürlüğü Anayasaca güvence altına alınan sosyal ve klasik 
temel haktır. Anayasa madde ikideki ifadesini bulan “sosyal devlet” ilke-
sinin gerçekleşmesine aracı olur. 

Anayasanın 51. maddesinin incelenmesinden de sendika özgürlüğü-
nün klasik ve en önemlisi sosyal bir temel hak olduğu ortaya çıkmakta-
dır. Anılan maddenin içeriğinden sendika özgürlüğünün bireysel ve toplu 
sendika özgürlüğünü kapsayan çifte temel hak özelliği anlaşılmaktadır. 
İşçinin sendika kurma sendikaya üye olma özgürlüğüne pozitif sendika 
özgürlüğü denir. İşçiler önceden izin almadan sendikalar ve üst kuruluş-
lar kurma hakkına sahip oldukları gibi, sendikalar serbestçe üye olabile-
cekler, üyelikten çekilebileceklerdir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. Mad-
desine göre ise; 

(1)İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmeme-
leri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri 
veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı 
tutulamaz.

(2)İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan iş-
çiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya 
çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Üc-
ret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş 
sözleşmesi hükümleri saklıdır.

(3)İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında 
veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine 
katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarıla-
maz veya farklı işleme tabi tutulamaz.
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(4)İşverenin fesih dışında yukarıdaki fıkralara aykırı hareket etmesi 
hâlinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal taz-
minata hükmedilir.

(5)Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi hâlinde işçi, 4857 sayılı 
Kanunun 18, 20 ve 21 inci Madde hükümlerine göre dava açma hakkına 
sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi 
hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21'nci maddesine göre işçinin başvurusu, 
işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sen-
dikal tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması hâlinde, 
ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21'nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
tazminata hükmedilmez. İşçinin 4857 sayılı Kanunun yukarıdaki hüküm-
lerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.

(6)İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile açılacak 
davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işvere-
nin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal 
nedene dayandığını ispatla yükümlüdür.

(7)Fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını işçi is-
pat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi sendikal ayrımcılık yapıldığını güçlü 
biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren davranışının 
nedenini ispat etmekle yükümlü olur.

(8)Yukarıdaki hükümlere aykırı olan Toplu İş Sözleşmesi ve iş sözleş-
mesi hükümleri geçersizdir.

(9)İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları 
saklıdır”.

Bireysel sendika özgürlüğü, kolektif sendika özgürlüğünün temelidir 
ve bu ikisi bir bütünü oluşturur. Çalışanların örgütlenmesi önündeki tüm 
engeller, toplu sözleşme düzeninin varlığını tehdit eder. Sendikal nedenle 
yapılan fesih, bu engellerden biridir. Feshin ilk bakışta iş sözleşmesi ve 
işçi üzerinde etkisini göstermesi yanıltıcıdır. Bu haksız fiil, temelde sen-
dikaya ve nihayet toplu sözleşme düzenine yönelmektedir. Farklı ifadeyle, 
işveren işçiyi işe alırken ve çalıştırırken sendikal nedenle ayrım yapıyor-
sa ya da bu nedenle işçiyi işten çıkarıyorsa, aslında sendikayı işyerin-
den çıkarmak ya da toplu sözleşme düzenini etkisiz kılmak istemektedir. 
Haksız fiilin sebebi ve hakkın özü bakımından yapılan bu tespit, devletin 
yükümünün, hak sahibinin yetkilerinin ve ilgili hukuk kuralının barındı-
racağı yaptırımın belirlenmesinde temel dayanak olmalıdır. Yaptırım be-
lirlenirken, sendikal nedenle yapılan feshin, ilk bakışta iş sözleşmesi ve 
işçi üzerinde etkisini gösteren fakat temelde sendikaya ve nihayet toplu 
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sözleşme düzenine yönelik bir haksız fiil olduğunu gözden kaçırmamak 
gerekir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin 
geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tara-
fından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an 
çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. Dairemizin 
yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin 
kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Madde-
nin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesindeki 
sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu kanun yürürlüğe girdikten son-
ra sendikal nedenle yapılan fesihlerde tazminat; işçinin başvurusu, işe 
başlatma ve başlatılmama şartına bağlı olmaksızın işçinin en az bir yıllık 
ücreti tutarında belirlenecektir. Dairemizin uygulaması bu yöndedir.

Sendikal nedene dayalı fesihlerde sendikal tazminatın en az 1 yıllık 
ücret tutarında belirleneceği ifadesiyle alt sınır belirlenmiş ancak üst sınır 
açık bırakılmıştır. Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem 
sürelerini dikkate alarak belirlenmiş işe başlatmama tazminatı bakımın-
dan uygulanan kıdem sürelerinin sendikal nedene dayalı olarak, sendikal 
tazminatın belirlenmesinde de kıyasen 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan 
işçi için 1 yıllık ücret tutarında, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi 
için 1yıl 1 ay , 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 1 yıl 2 aylık ücreti tuta-
rında sendikal tazminatın belirlenmesinin hakkaniyete uygun bir çözüm 
olacağını öngörmektedir. 

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda belirtilen sebeplerle;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE,

3-6356 sayılı Yasanın 25/5.fıkrası uyarınca davacının işe başlatılması 
veya başlatılmaması şartına bağlı olmaksızın tazminat tutarının işçinin 1 
yıl 1 aylık ücreti olarak belirlenmesine, 

4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan 
en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin 
belirlenmesine,
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5-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli 27,0 TL karar ve ilam harcın-
dan, peşin alınan 25,0 TL harcın mahsubuyla bakiye 2,0 TL karar ve ilam 
harcının davalıdan alınarak Hazine'ye gelir kaydına, 

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan 
A.A.Ü.T.’ye göre 1.500,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınıp davacı-
ya verilmesine, 

7-Davacı tarafından yapılan 149,0 TL yargılama giderinin davalıdan 
alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 

8-Taraflarca yatırılan gider ve delil avanslarından varsa artan miktarı-
nın ilgili tarafa iadesine,

9-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 
25.03.2015 tarihinde oybirliği ile KESİN olarak karar verildi.

OTUZ İŞÇİ KOŞULU • ORGANİK İLİŞKİ 
• 

BİRLİKTE İSTİHDAM

ÖZET: İşe iade davasının açılabilmesi için gerekli 
otuz işçi sayısının tespitinde farklı tüzel kişilikler 
arasındaki organik bağla yetinmemeli birlikte is-
tihdam olgusu da mevcut olmalıdır.
Y. 7 HD E. 2014/21927, K. 2015/7088, T. 14.04.2015

Davacı İşçi iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden ol-
madan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar 
verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili, davalı işyerinde 30’dan az işçi çalıştığını, dava-
cının iş aktinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini 
istemiştir. 

Mahkemece, davalı ... ile dava dışı ...’nin aynı iş kolunda faaliyette bu-
lundukları ve davacı vekili tarafından ibraz edilen ticaret sicil kayıt örne-
ğine göre her iki şirketin ortaklarının ve adreslerinin aynı olduğu, her iki 
şirket çalışan işçi sayısının nazara alınması gerektiği ve bu sayının da 30 
un üzerinde olduğu gerekçesiyle geçersiz fesih nedeniyle davacının davalı 
işveren bünyesinde işe iadesine karar verilmiştir.
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Taraflar arasında fesih tarihi itibariyle işverence otuz veya daha fazla 
işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve dolayısıyla davacının işgüvencesi kapsa-
mında kalıp kalmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesidir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesinin birinci fıkrasına göre iş gü-
vencesi hükümlerinden yararlanmak için otuz veya daha fazla işçi çalıştı-
ran işyerinde çalışmak gerekir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 
işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işye-
rinde çalışan sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre be-
lirlenir. İşçi sayısına ilişkin bu hüküm nispi emredici olduğundan, daha 
az işçi sayısını öngören sözleşme hükümleri geçerli kabul edilmektedir.

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde fesih bildiriminin işçiye ulaştığı 
tarih itibariyle belirli-belirsiz süreli, tam-kısmi süreli, daimi-mevsimlik 
sözleşmelerle çalışan tüm işçiler dikkate alınır.

Somut olayda davalı şirket ile dava dışı şirkete ait ticaret sicil gazete-
si kayıtlarından ortaklarının ve yönetim kurulu üyeleri ile temsilcisinin 
aynı kişiler olduğu görülmüştür. Ancak her iki şirketin ayrı tüzel kişiliği 
bulunduğundan aralarındaki organik bağ tek başına işçi sayısının toplu 
olarak değerlendirilmesine yeterli değildir. Organik bağın bulunmasından 
ziyade davacının iş görme edimini her iki şirkete birlikte sunması gerek-
tiği yani birlikte istihdam olgusunun da bulunması gerektiği açıktır. Bu 
nedenle mahkemece yapılacak iş, uzman bilirkişi/bilirkişiler aracılığı ile 
mahallinde keşif yapılarak aynı adreste faaliyet gösterilip gösterilmediği, 
davacının iş görme edimini hem davalı şirkete hem de dava dışı şirke-
te karşı birlikte gerçekleştirip gerçekleştirmediği, davalı şirket ile dava 
dışı şirket arasındaki ilişki ile davacının davalı şirket ile dava dışı şirkete 
karşı durumu tereddütsüz olarak belirlenip birlikte istahdam olgusunun 
tespiti halinde şimdiki gibi hüküm kurulmalı, aksi halde fesih bildirim 
tarihinde davalı işveren bünyesinde 30 dan az işçi olduğunun kabulü ile 
davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

Mahkemece bu yön üzerinde durulmaksızın eksik araştırma sonucu 
davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır. 

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine 14.04.2015 ta-
rihinde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.
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DÖRT AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ

ÖZET: Geçersiz sayılan fesihten sonra, boşta ge-
çen dört aylık sürede işçi işyerinde fiilen çalışı-
yormuş gibi kabul edilmeli ve dört aylık ücret ve 
haklar bu şekilde belirlenmelidir.
Y. 7 HD E. 2015/3406, K. 2015/8658, T. 13.05.2015

1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan 
yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağı-
daki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine, 

2- Davacı, davalı işyerinde 27.08.2001-31.05.2008 tarihleri arasında 
aralıksız olarak teknik hizmetler birimi elemanı olarak çalıştığını, iş akdi-
nin davalı tarafından sonlandırıldığını, işe iade davası açtığını ve davanın 
kabul edilerek kesinleştiğini, bunun üzerine davalı işyerine işe başlamak 
için başvurmasına rağmen işe başlatılmadığını bildirerek boşta geçen 
süre ücreti, işe başlatmama tazminatı ile “diğer” alacaklarının tahsilini ta-
lep etmiş; daha sonra İş Mahkemesi 2012-489 E. 2012-735 K. sayılı dos-
yası ile dava açarak fark kıdem ve fark ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti 
farkı alacaklarının tahsilini ayrıca talep etmiş ve bu iki dosya birleşmiştir.

Davalı, davacının işe başvuruda samimi olmadığını, verilen süre geç-
tikten sonra işe başvurduğunu ve başka bir işte çalıştığını bildirerek da-
vanın reddini istemiştir.

Mahkemece, asıl dava yönünden davanın kabulüne, birleşen dosya yö-
nünden ise feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasında davacının birleşen dava yönünden yapmış olduğu 
feragatin asıl dosyada “diğer alacaklar” başlığı altında hesaplanan alacak-
lara olan etkisi konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Feragat 6100 sayılı HMK da “davayı son erdiren taraf işlemleri” arasın-
da sayılmış ve aynı kanunun 311 inci maddesinde feragatin kesin hüküm 
gibi sonuç doğuracağı düzenlenmiştir. Feragat karşı tarafın kabulüne bağ-
lı olmayan tek tarflı bir işlemdir. Buna göre feragat usul hukuku açısın-
dan ait olduğu alacağa ilişkin davayı sona erdirme ; maddi hukuk açısın-
dan ise yine ait olduğu hakkı ortadan kaldırma sonucunu doğurmaktadır. 

Somut olayda davacı asıl davaya ait dava dilekçesinde boşta geçen süre 
ücreti, işe başlatmama tazminatı ile “diğer alacaklarının” tahsilini talep 
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etmiştir. Yine davacı tarafından İş Mahkemesi 2012/489 E. 2012/735 K. 
sayılı dosyası ile açılan davada fark kıdem ve fark ihbar tazminatı ile yıllık 
izin ücreti farkı alacaklarının tahsilini talep etmiş ve bu iki dosya birleş-
tirilmiştir. Asıl dosyada alınan bilirkişi raporunda davacının boşta geçen 
süre ücreti, işe başlatmama tazminatı, kıdem ve ihbar tazminatı farkı, yıl-
lık izin ücreti farkı ile diğer alacaklar (ikramiye çocuk yardımı v.s) kalem-
lerinde hesaplama yapılmıştır. Davacı 09.09.2013 havale tarihli dilekçesi 
asıl davaya ait dava dilekçesinde “diğer alacaklar” başlığında talep ettiği 
alacakların dava dilekçesinin 6 ve 7 numaralı bentlerinde de belirttiği üze-
re sosyal haklar, ikramiye, yıllık izin farkı ve kıdem tazminatı alacakları 
olduğunu, bilirkişi raporunda bu alacaklardan sadece yıllık izin ücreti 
farkı ile kıdem tazminatı farkı kalemlerinde alacağının bulunduğunun an-
laşıldığı, diğer yandan açmış olduğu ve asıl dava ile birleşen ek davada 
da aynı taleplerde bulunduğunu bu nedenle karışıklığa mahal vermemek 
için birleşen dosyadan feragat ettiğini bildirmiştir. Bunun üzerine mahke-
mece birleşen dosya yönünden davanın feragat nedeniyle davanın reddine 
ve kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti farkına ilişkin alacağın ise “diğer 
alacaklar” başlığı altında kabulüne karar verilmiştir.

Davacı her ne kadar birleşen davada feragat etme gerekçesini asıl dava 
dilekçesinde birleşen dosyada talep ettiği alacakların zaten mevcut olduğu 
şeklinde açıklamış ise de bu açıklama ile çelişkiye düşmüştür. Davacının 
asıl dava dosyasında talep ettiğini iddia ettiği alacaklar için yaklaşık 5 ay 
sonra yeni bir dava açması ve bu davada aynı alacakları talep etmiş olma-
sı hayatın olağan akışına aykırıdır. Tüm dosya kapsamından davacının 
asıl dava dosyasındaki “diğer alacaklar” adı altında dava ettiği alacakların 
ücret zammı,ikramiye ve çocuk yardımı v.s gibi temel ücrete ek olarak 
verilen sosyal haklara ilişkin olduğu ve bilirkişi raporuna göre bu alacak-
lara hak kazanamadığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan bilirkişi raporunda 
hesaplanan kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti farkına ilişkin alacaklar 
her ne kadar mahkemece; diğer alacak adı altında kabul edilmiş ise de; 
bu alacaklar birleşen dava dosyasında talep edilen alacaklardan olup, 
davacı birleşen dosyadaki taleplerinden feragat ettiğinden davanın “diğer 
alacaklar” yönünden reddi gerekir. Mahkemece bu husus gözetilmeksizin 
davacının “diğer alacaklar” adı altındaki talebinin reddi gerekirken kabu-
lüne karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.

3- İşe iade davası sonunda işçin boşta geçen süreye ait ücretinin hesap-
lanması konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 

Boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklar için, 
feshi izleyen dönem ücretlerine göre hesaplama yapılmalıdır. Geçersiz 



491Yargıtay İşe İade Davalarına Ait Karar Derlemeleri

sayılan fesih tarihinden sonra boşta geçen en çok dört aylık sürede işçi-
nin çalışması devam ediyormuş gibi ücret ve diğer haklar belirlenmelidir. 
Boşta geçen en çok dört aya kadar süre içinde ücret zammı ya da yeni 
bir toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girdiğinde, her iki dönem için ayrı ayrı 
hesaplamaya gidilmelidir.

Kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aya kadar hesaplanacak üc-
ret ve diğer alacaklar, işçinin işe iade için başvurduğu anda muaccel olur. 

İşe iade başvurusunda boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların 
ödenmesi talep edilmiş ise, başvuru ile birlikte işveren de temerrüde dü-
şürülmüş sayılmalıdır. Sözü edilen ücret ve diğer hakların ödenmemesi 
durumunda başvuru tarihinden itibaren faiz hakkı doğar. 

İşe başlama isteğini içeren başvuruda, boşta geçen süreye ait ücret ve 
diğer hakların açıkça talep edilmemiş olması halinde ise, dava ve varsa 
ıslah tarihlerinden itibaren faiz yürütülmelidir. 

Boşta geçen sürenin en çok dört aylık kısmı içinde gerçekleşen diğer 
haklar kavramına, ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı 
ve servis hizmeti gibi para ile ölçülebilen haklar dahil edilmelidir. Söz ko-
nusu hesaplamaların, işçinin belirtilen dönemde işyerinde çalışıyormuş 
gibi yapılması ve para ile ölçülebilen tüm değerlerin dikkate alınması ge-
rekir. Bununla birlikte işçinin ancak fiili çalışması ile ortaya çıkabilecek 
olan fazla çalışma ücreti, hafta tatili ile bayram ve genel tatil günlerinde 
çalışma karşılığı ücret ile satışa bağlı prim gibi ödemelerinin, en çok dört 
ay kadar boşta geçen süre içinde ödenmesi gereken diğer haklar kavra-
mında değerlendirilmesi mümkün olmaz.

Somut olayda davacının boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama tari-
hinde alması gereken ücret üzerinden hesaplamıştır. Oysa yukarıda de-
taylı şekilde açıklandığı üzere üzere boşta geçen süre ücreti işçinin ge-
çersiz sayılan fesih tarihinde aldığı ve devam eden 4 aylık süre içerisinde 
alması gereken ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Mahkemece bu hususa 
dikat edilmeden hatalı şekilde hesaplanan boşta geçen süre ücretinin hü-
küm altına alınmış olması isabetli olmayıp bozma nedenidir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 13.05.2015 
gününde oybirliği ile karar verildi.
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İŞE İADE BAŞVURUSU • İŞE BAŞLATMA 
• 

İŞE BAŞLATMAMA

ÖZET: İşe iade başvurusu kabul edilen işçi makul 
süre içinde işe başlamalıdır.
İşverenin işe davet beyanının ciddi olması gere-
kir.
İşçinin tekrar işe başlatılmaması halinde, bu du-
rumun işçiye bildirildiği tarihte ya da bildirim ya-
pılmamış ise bir aylık süre sonunda feshin ger-
çekleştiği kabul edilmelidir.
Kural olarak işçi fesih tarihinde hangi işte çalışı-
yorsa o işe ve o şartlara göre işe iade edilmelidir.
Y. 7 HD E. 2015/8707, K. 2015/8125, T.06.05.2015

Davacı, işe iade davasının kabul edildiğini ve kararın kesinleşmesi üze-
rine süresi içerisinde aynı işine iadesini talep ettiğini ancak işverenin işe 
davette samimi olmadığını iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile 4 ay-
lık brüt ücreti tutarında iş güvencesi tazminatının ve 4 aylık ücret ve diğer 
tüm sosyal haklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkemece, somut uyuşmazlıkta davacının işverene yapmış olduğu 
işe daveti üzerine işyerine gittiği, ancak başvuruda bulunduğu günde 
kendisine herhangi bir iş verilmediği, ayrıca davalı işverenliğin davacıyı 
eski işine ve işyerine başlatması konusunda herhangi bir fiili davranışta 
bulunmadığı anlaşıldığı gibi davalı işverenliğin aksi yönde herhangi bir 
ispata da girişmediği anlaşılmakla davalı işverenlikçe yapılan işe davetin 
yasanın aradığı koşulları taşımadığı, dolayısıyla da davacının iş akdinin 
davalı işverenlikçe iş başı yaptırılmamak sureti ile haklı bir neden olmak-
sızın fesih edildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

İşe iade davası sonunda işçinin başvurusu, işverenin işe başlatmaması 
ve buna bağlı olarak işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait 
ücret konularında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21’inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, 
işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş 
günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. 
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Aksi halde işverence yapılan fesih geçeri bir feshin sonuçlarını doğurur. 

Yasada işçinin şahsen başvurması gerektiğine dair bir düzenleme bu-
lunmamaktadır. İşçi, işe başlatılma konusundaki iradesini bizzat işve-
rene iletebileceği gibi vekili ya da üyesi olduğu sendika aracılığı ile de 
ulaştırabilecektir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Dairemizce de benim-
senen görüşü bu yöndedir (Yargıtay HGK 17.6.2009 gün ve 2009/9-232E, 
2009/278K.). 

İşveren işe iade için başvuran işçiyi (1) ay içinde işe başlatmak zorun-
dadır. Aksi halde en az dört, en fazla sekiz aylık ücret tutarında belirlenen 
iş güvencesi tazminatı ile boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar 
ücret ve diğer hakları işçiye ödemek zorundadır.

İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçek-
te işe başlamak niyeti olmadığı halde, işe iade davasının sonuçlarından 
yararlanmak için yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu 
olarak değerlendirilemez. İşçinin süresi içinde işe iade yönünde başvuru-
sunun ardından, işverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, 
işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Başka 
bir anlatımla, işçi işverene hiç başvurmamış gibi sonuca gidilmelidir. Bu 
durumda işverence yapılan fesih, 4857 sayılı Yasanın 21’inci maddesi-
nin beşinci fıkrasına göre geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. Bunun 
sonucu olarak da, işe iade davasında karara bağlanan işe başlatmama 
tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların talebi mümkün 
olmaz. Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve koşulları 
oluşmuşsa kıdem tazminatı ödenmelidir.

İşe iade yönündeki başvurunun on iş günü içinde işverene bildirmesi 
gerekmekle birlikte, tebligatın postada gecikmesinden işçinin sorumlu ol-
ması düşünülemez. 

İşverenin de işçinin işe başlama isteğinin kabul edildiğini (1) ay içinde 
işçiye bildirmesi gerekir. Tebligat sorunları sebebiyle bildirimin süresi 
içinde yapılamaması halinde, bundan işveren sorumlu tutulamaz. İşve-
rence yasal süre içinde gönderilmiş olsa dahi, işçinin bir aylık işe başlat-
ma süresi aşıldıktan sonra eline geçen bildirim üzerine makul bir süre 
içinde işe başlaması gerekir. Burada makul süre işçinin işe daveti içeren 
bildirim anında işyerinin bulunduğu yerde ikamet etmesi durumunda en 
fazla iki günlük süre olarak değerlendirilebilir. İşçinin işe iadeyi içeren 
tebligatı işyerinden farklı bir yerde alması halinde ise, 4857 sayılı Yasa-
nın 56’ncı maddesinin son fıkrasındaki izinler için öngörülen en çok dört 
güne kadar yol süresi makul süre olarak değerlendirilebilir. Bu durumda 
işçinin en fazla dört gün içinde işe başlaması beklenmelidir. 
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İşverenin işe davete dair beyanının da ciddî olması gerekir. İşverenin 
işe başlatma amacı olmadığı halde işe başlatmama tazminatı ödememek 
için yapmış olduğu çağrı, gerçek bir işe başlatma daveti olarak değerlen-
dirilemez. 

İşçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması 
halinde, işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı ta-
rihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence 
feshedilmiş sayılır. 

Kural olarak işçi, geçersizliği tespit edilen fesih tarihinde çalıştığı iş-
yerinde ve işte işe başlatılmalıdır. İşçiye önceki koşulların tam olarak 
sağlanması ve aynı parasal hakların ödenmesi gerekir. İşçi eski coğrafi 
işyerine davet edilmelidir. İşçinin başka bir coğrafyadaki aynı işverene ait 
işyerinde işe başlamak zorunluluğu bulunmamaktadır. İşçinin eski işine 
verilmesine rağmen iş koşullarının esaslı şekilde değiştirilmesi de ancak 
işçinin rızası ile olabilecektir. Kural bu olmakla birlikte işçinin açtığı işe 
iade davasında feshin geçersizliğine işverenin feshin son çare olması il-
kesine uymadığı gerekçesiyle karar verildiği durumlarda başlatılacak iş 
ister istemez aynı iş ve ya işyeri olmayacaktır. Zira bu şekilde tespitte 
işçinin önceki işine veya işyerine (işyeri nakli-bölüm kapanma -sağlık ne-
deni vs. gibi) verilemeyeceği kabul edilmekte ancak işverenin işçiyi başka 
bölümde değerlendirme hakkı olduğu bu nedenle feshin geçersiz olduğu 
kabul edilmektedir. Böyle durumlarda işçinin önceki işe ve işyerine işe 
iade olanağı kalmadığı için işverence öncelikle iş şartlarında esaslı deği-
şiklik yaratmadan iş teklifi yapmalı, bu olanak yoksa o zaman 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 22.maddesi uyarınca değişiklik teklifinde bulunmalıdır. 
İşçinin işverenin değişiklik teklifini kabul etmemesi durumunda eğer iş 
şartlarında esaslı değişiklik yoksa işçinin kural olarak işe iade için baş-
vurusunda samimi olmadığı geçersiz yapılan feshin geçerli hale geldiği 
kubul edilmelidir. İşverenin yeni iş teklifi iş şartlarında esaslı değişiklik 
yaratıyor ise bu durumda işveren 4857 sayılı Kanunun 22.maddesi uya-
rınca hareket etmeli ve değişiklik feshine gitmelidir. Bu durumda deği-
şiklik geçerli nedene dayanmayacağından, bu fesih tarihi itibariyle işçiye 
kıdem ve ihbar tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama 
tazminatı ödenmelidir.

Böyle durumlarda mahkemece hakkaniyet denetiminde bulunulması 
gereklidir. İşçinin yaptığı iş önerilen işe uygun olmalı, iş koşulları ağırlaş-
tırılmamalıdır.

Somut olayda, davacı, işverenin davetine uyarak iş yerine gittiğinde fe-
sihten önce hemşire olduğu halde yatan hasta kat görevlisi olarak işe baş-
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latılmak istendiğini eski görevindeki işine başlatılmadığını ileri sürmüş-
tür. Davalı işveren, davacının gerçek görevinin EEG çekimi ve sekreterlik 
olduğunu işe başlatılmak istenilen görevin uygun olduğunu buna rağmen 
davacının işe başlamayarak iş yerini terk ettiğini bildirmiştir. Açılan işe 
iade davasında mahkemece davalı işverenlikçe yapılan işe davetin yasa-
nın aradığı koşulları taşımadığından davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Dosya içerisinde yer alan iş sözleşmesinden davacının hemşire olduğu 
bunun yanında sekreterlik görevini de yürüttüğü anlaşılmaktadır. Mah-
kemece yapılacak iş, sağlık işlerinde uzman olan insan kaynaklarından 
bir bilirkişi seçilerek hemşirelik görevi ile yatan hasta kat görevlisinin gö-
rev tanımı yaptırılarak davacının fesihten önceki eski işine uygun olarak 
görevlendirilip görevlendirilmediği belirlenerek sonucuna göre bir karar 
verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozma 
sebebidir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, boz-
ma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazların incelenmesine şim-
dilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde davalıya iadesine, 
06/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ŞEKİL ŞARTLARI • GEÇERSİZ FESİH 
•

 DAVALILARIN DURUMU

ÖZET: Yasanın öngördüğü şekil şartlarına uygun 
olmayan fesih şekil yönünden geçersiz olup, bu 
durumda işin esasının incelenmesine gerek yok-
tur. Davalılar arasında asıl işveren-alt işveren iliş-
kisi ya da organik ilişki olup olmadığı araştırılıp 
sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
Y. 7 HD E. 2015/9486, K. 2015/10000, T. 26.5.2015

İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan fes-
hedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar 
verilmesini talep etmiştir.

Davalı Belediye vekili, davacının belediye çalışanı olmadığı gibi beledi-
ye tarafından yapılan hizmet alım ihaleleri kapsamında bir çalışması da 
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mevcut olmadığını, husumet itirazında bulunulduğunu; diğer davalı Şir-
ket vekili ise davacının şirket nezdinde çalışmakta iken davacının iş ak-
dinin bildirimli olarak feshedilip ihbar ve kıdem tazminatının ödendiğini, 
personel sayısının aşırı derecede fazla olduğu, bu sayının şirketin karşıla-
yamayacağı derecede ekonomik külfete yol açtığı, şirketin daha az sayıda 
personelle işlemlerini yürütülebileceği tespit edilerek personel sayısının 
azaltılmasına karar verildiği, bu doğrultuda da bir kısım personelin iş 
akitleri, mağdur edilmeyecek şekilde ve tazminatları ile sosyal hakları da 
ödenerek feshedildiğini savunarak davanın reddini istemişlerdir. Mah-
kemece, davalı şirketin Büyükşehir Belediyesine ait kafeleri kiralamak 
suretiyle işlettiği, davalı kurum ile davalı şirket arasında alt işveren - asıl 
işveren ilişkisinin bulunmadığı davalı şirketin hakim ortağı ve yönetim 
kurulunda da ezici çoğunluğa sahip üyenin davalı Belediye olmasının so-
nucu değiştirmeyeceği gerekçesiyle davalı Belediye hakkında ki davanın 
reddine feshin geçersizliği ile davacının davalı şirket nezdinde işe iadesi 
ile şirketin maddi sonuçlardan sorumlu tutulmasına karar verilmiştir. 

Davalı şirket tarafından davacının iş akti 4857 sayılı Yasa’nın 19.mad-
desinde belirtilen şekil şartlarına uygun olarak feshedilmediğinden dava-
cının işe iadesine ilişkin mahkeme kararı yerinde olup davalının bu yöne 
ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.

Dosya içeriğinden de anlaşıldığı üzere davalı .... ile davalı .... arasında 
herhangi bir hizmet alım sözleşmesi bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte davalı şirketin 10.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu 
kararının 17.maddesinde aynen, “mahalli idarelerin kendi kanunlarında 
yazılı görev ve yetkilerinden kanunen devredilebilir olanlarla ilgili her tür-
lü mal ve hizmet alım iş ve işlemlerini yapmak” şeklinde karar alındığı, 
yine davalı şirketin hakim ortağının diğer davalı Büyükşehir Belediyesi 
olup şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin baskın çoğunluğunun davalı Bü-
yükşehir Belediyesince görevlendirildiği ve bu hali ile davalılar arasında 
açık bir organik bağın olduğu açıktır. Bu durumda davacının ne iş yaptığı 
açık bir şekilde belirlenmeli, davacının çalıştığı kafe ve sosyal tesislerin 
mülkiyet durumu ile davalı şirketin bu tesisleri işletme hakkına dair tüm 
kayıtlar ( encümen kararı, kira sözleşmesi vs) getirtilmeli ve neticesine 
göre davalılar arasındaki ilişkinin ne olduğu (asıl-alt işveren veya birlikte 
istihdam vs gibi) açık bir şekilde belirlenmeli ve çıkacak sonuca göre bir 
karar verilmelidir. 

Mahkemece, eksik araştırmaya dayalı yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde 
karar verilmiş olması bozma nedenidir.
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SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harçlarının istek halinde davacı ve davalı şirkete iadesi-
ne, 26.05.2015 tarihinde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

FESİH NEDENLERİ • İSPAT YÖNTEMİ • SENDİKAL FESİH

ÖZET: Fesih nedenleri takdiri delillerle kanıtlana-
bilir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedil-
diğini davacı işçi ispatlamakla yükümlüdür.
Y. 7 HD E. 2015/11235, K. 2015/12148, T. 15.06.2015

1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan 
yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacının tüm, 
davalının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının red-
dine,

2- Davacı, davalı işyerinde 26.12.2013 tarihine kadar çalıştığını, iş ak-
dinin sendikal faaliyet sebebiyle sona erdirildiğini öne sürerek feshin ge-
çersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davacının boya üretim bölümünde çalıştığını, üretim tonajın-
daki azalma ve gelişmekte olan boya üretim teknolojisi nedeniyle yapılan 
modernleşme çalışmaları sonucu istihdam fazlalığı oluştuğunu belirterek 
davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, iş akdinin geçerli nedenle feshinin ispat yükümlülüğü 
olan tarafın feshin üretim azalması geçerli nedenine dayalı olarak yapıl-
dığı savunmasını delillendiremediği, feshin son çare olması ilkesine uyul-
madığı, iş akdinin sendikal nedenlerle feshedildiği gerekçesiyle davanın 
kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, feshin sendikal nedene dayanıp da-
yanmadığı noktasındadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli bir 
sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir”. İşçi fesihte sebep 
gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiasında bulu-
nacaktır. İspat yükü ise işverendedir. İşçi, feshin başka bir sebebe da-
yandığını iddia etmesi durumunda, bu iddiasını ispatla yükümlüdür (m. 
20/f.2). İşçinin feshin başka bir sebebe dayandığını iddia etmesi ve bunu 
ispatlaması, işverenin geçerli fesihle ispat yükünü ortadan kaldırmaz. 
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Gerek işverenin geçerli sebebin varlığı gerekse işverenin gösterdiği se-
bep dışında bir sebeple dayandığı ileri sürülmesi durumunda bu vakıalar 
bir hukuki işlem olmadığından takdiri delillerle ispatı mümkündür.

Sendika özgürlüğü Anayasaca güvence altına alınan sosyal ve klasik 
temel haktır. Anayasa madde ikideki ifadesini bulan “sosyal devlet” ilke-
sinin gerçekleşmesine aracı olur. 

Anayasanın 51. maddesinin incelenmesinden de sendika özgürlüğü-
nün klasik ve en önemlisi sosyal bir temel hak olduğu ortaya çıkmakta-
dır. Anılan maddenin içeriğinden sendika özgürlüğünün bireysel ve toplu 
sendika özgürlüğünü kapsayan çifte temel hak özelliği anlaşılmaktadır. 
İşçinin sendika kurma sendikaya üye olma özgürlüğüne pozitif sendika 
özgürlüğü denir. İşçiler önceden izin almadan sendikalar ve üst kuruluş-
lar kurma hakkına sahip oldukları gibi, sendikalar serbestçe üye olabile-
cekler, üyelikten çekilebileceklerdir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. Mad-
desine göre ise; 

(1)İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmeme-
leri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri 
veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı 
tutulamaz.

(2)İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan iş-
çiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya 
çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. Üc-
ret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş 
sözleşmesi hükümleri saklıdır.

(3)İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında 
veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine 
katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarıla-
maz veya farklı işleme tabi tutulamaz.

(4)İşverenin fesih dışında yukarıdaki fıkralara aykırı hareket etmesi 
hâlinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal taz-
minata hükmedilir.

(5)Sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin feshi hâlinde

işçi, 4857 sayılı Kanunun 18, 20 ve 21 inci Madde hükümlerine göre 
dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedil-
diğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Kanunun 21’nci maddesine 
göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şar-
tına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar verilir. Ancak işçinin işe 
başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21’nci maddesinin 
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birinci fıkrasında belirtilen tazminata hükmedilmez. İşçinin 4857 sayılı 
Kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal 
tazminat talebini engellemez.

(6)İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile açılacak 
davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Feshin işvere-
nin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal 
nedene dayandığını ispatla yükümlüdür.

(7)Fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını işçi is-
pat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi sendikal ayrımcılık yapıldığını güçlü 
biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren davranışının 
nedenini ispat etmekle yükümlü olur.

(8)Yukarıdaki hükümlere aykırı olan Toplu İş Sözleşmesi ve iş sözleş-
mesi hükümleri geçersizdir.

(9)İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları 
saklıdır”.

Dosya içeriğine göre fesih için geçerli bir nedenin varlığı davalı işveren-
ce kanıtlanamadığından mahkemece feshin geçersizliği ve davacının işe 
iadesine karar verilmiş olması isabetlidir. Ancak feshin sendikal nedene 
dayanıp dayanmadığı hususunda yapılan araştırma ve inceleme yetersiz-
dir.

Davacı, işvereni ..’na şikayet edip soruşturma tamamlandıktan son-
ra ..’na 10 arkadaşı birlikte gidip sendikalaşmak için görüştüklerini, bu 
durumdan işverenin haberdar olması üzerine 26.12.2013 tarihinde gece 
vardiyasında bu toplantıya giden 10 işçinin iş akitlerinin feshedildiği iddi-
asında bulunmaktadır.

Yapılacak iş, davacıya, sendikaya toplantıya gittiği 10 işçinin isimlerini 
açıklattırmak ve bu 10 işçinin iş akitlerinin işveren tarafından o tarih-
lerde feshedilip feshedilmediğini araştırmak, ilgili sendikaya müzekkere 
yazılarak, bu işçilerin sendikaya sendikalaşmak için gidip gitmediklerini 
sormak ve gerekirse tanıklar yeniden dinlenerek davacının sendikal se-
beple işten çıkarılıp çıkarılmadığını belirlemektir.

O halde davalının temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde, davalıya iadesine, aşağıda ya-
zılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, 15/06/2015 tarihinde oybir-
liğiyle KESİN olarak karar verildi.
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İŞLETMESEL KARAR • İSPAT KÜLFETİ

ÖZET: İşletmesel kararın amacını ve içeriğini be-
lirlemekte özgür olan işveren, işletmesel kararı 
uygulamak için aldığı tedbirin feshi gerekli kıldı-
ğını, feshin geçerli nedeni olduğunu kanıtlamalı-
dır.
Y. 7 HD E. 2015/9946, K. 2015/12122, T. 15.06.2015

Davacı vekili müvekkilinin 02.01.1990 tarihinden itibaren davalı şir-
kette Konya 1.Bölge Müdürü olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı 
işveren tarafından 31.10.2013 tarihinde yeniden yapılanma kararı çerçe-
vesinde Konya 1. Bölgesinini Konya 2. Bölgesi ile birleştirilmesine, Konya 
1. Bölge Müdürlüğü pozisyonunun kaldırılmasına karar verildiği, eş değer 
başka bşr pozisyon bulunmadığı gerekçesiyle feshedildiğini belirterek fes-
hin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili, ilaç sektöründeki değişiklikler ve e-reçete uygula-
masına geçilmesi, ilaç tanıtımına sınırlamalar getirilmesi ve ilaçların çok 
sayıda jeneriğinin ortaya çıkması gibi olumsuz nedenlerle şirkette yeniden 
yapılanma kararı alınarak istihdamda % 25-30 oranında daralmaya gidil-
diğini, toplu fesih kapsamında İşkura 262 kişilik liste verilmesine karşın 
nihai olarak 211 personelin iş akdinin feshedildiğini, feshin ekonomik ge-
rekçelerle değil yeniden yapılanma kararına istinaden yapıldığını ve dava-
cının da şehir bazında değerlendirme yapılarak çalışanların 01.01.2013-
30.06.2013 dönemi ile 01.07.2012- 30.06.2013 dönemi İMS verileri esas 
alınarak ve 01.01.2013- 31.08.2013 dönemi eczane satış rakamları da 
İMS verileriyle birlikte yapılan değerlendirme sonucu iş akdinin feshedil-
diği, yeni eleman alınmadığını, feshin geçerli nedene dayandığını belirte-
rek davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece, davacının işten çıkış kodunun haklı sebep bildirmeden 
fesih olarak belirtildiği gibi davacının iş akdinin davalı vekilinin beyan et-
tiği şekilde geçerli feshe konu olacak şekilde feshedilmediği, geçerli nede-
nin duraksamaya yer vermeden net bir şekilde ispatlanamadığı, davacının 
iş akdinin geçerli nedene ilişkin fesihler de göz önünde tutulması gereken 
kriterlere uyulmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanununun 18.maddesinde işletmenin, işyerinin veya 
işin gerekleri kavramına yer verildiği halde, işletmesel karar kavramın-
dan söz edilmemiştir. İşveren amaç ve içeriğini belirlemekte serbest oldu-
ğu kararları yönetim hakkı kapsamında alabilir. Geniş anlamda, işletme, 
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işyeri ile ilgili ve işin düzenlenmesi konusunda, bu kapsamda işçinin iş 
sözleşmesinin feshi dahil olmak üzere işverenin aldığı her türlü kararlar, 
işletmesel karardır.

İşverenin, mevcut olan işçi sayısını fiilen mevcut olan iş ihtiyacına 
uyumlaştırmak için açıkça ifade etmediği kararları, “gizli, örtülü” işletme-
sel karar olarak nitelendirmektedir. Bu tür durumlarda, işletmesel kara-
rın mevcudiyeti, iş sözleşmesinin feshi için gösterilen sebepten çıkarılır. 
Bir başka anlatımla, böyle hallerde, İş Kanununun 18’inci maddesi uya-
rınca işletmesel gereklere dayalı feshin söz konusu olabilmesi için varlığı 
şart olan açıkça işletmesel kararın mevcudiyetinin yerine, bir nevi işve-
rence açıklanan işletme dışı sebep ikame edilmektedir.

İşverenin işyerinde işçi sayısını azaltma yönünde kendini zorunlu gör-
mesine yol açan durumun, onun tarafından daha önce alınan hatalı bir 
karara dayanması, iş sözleşmesinin feshini İş Kanununun 18’inci mad-
desi anlamında geçersiz kılmaz. İş sözleşmesinin feshine yol açan işlet-
mesel kararın yargı denetimine tabi olmaması, hatalı olarak alınan işlet-
me kararları açısından da söz konusudur. Bir başka anlatımla, yargıç, 
işletmesel kararı denetleyemeyeceğinden onun hatalı olup olmadığını da 
denetlemeyecek; dolayısıyla işletme kararının hatalı olduğu gerekçesi ile 
feshin geçersizliğine kararı veremeyecektir.

İşletmenin, işyerini ve işin gereklerinden kaynaklanan fesihte, yargısal 
denetim yapılabilmesi için mutlaka bir işletmesel karar gerekir. İş, işyeri 
veya işletme gereklerine dayalı olarak fesih, işletmesel kararın sonucu ola-
rak gerçekleşmekte, fesih işlemi de işletmesel karar çerçevesinde değişen 
durumlara karşı işverenin tepkisini oluşturmaktadır. Bu kararlar işletme 
ve işyeri içinden kaynaklanan nedenlerden dolayı alınabileceği gibi, işyeri 
dışından kaynaklanan nedenlerden dolayı da alınabilir. Bu nedenler, bir 
ya da birden fazla işçinin işyerinde çalışmaya devam etmesi gerekliliğini 
doğrudan veya dolaylı olarak ortadan kaldırıyorsa, dikkate alınmalıdır. 

İşletmesel karar söz konusu olduğunda, kararın yararlı ya da amaca 
uygun olup olmadığı yönünde bir inceleme yapılamaz. Kısaca işletmesel 
kararlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz. İşverenin serbestçe işlet-
mesel karar alabilmesi ve bunun kural olarak yargı denetimi dışında tu-
tulması şüphesiz bu kararların hukuk düzeni tarafından öngörülen sınır-
lar içinde kalınarak alınmış olmalarına bağlıdır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli ne-
denlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verilmiştir. İşveren ispat 
yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, 
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daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) oldu-
ğunu kanıtlayacaktır. Bu kapsamda, işveren fesihle ilgili karar aldığını, 
bu kararın istihdam fazlası meydana getirdiğini, tutarlı şekilde uyguladı-
ğını ve feshin kaçınılmaz olduğunu ispatlamalıdır.

İşverenin, dayandığı fesih sebebinin geçerli (veya haklı) olduğunu uy-
gun delillerle inandırıcı bir biçimde ortaya koyması, kanıt yükünü yerine 
getirmiş sayılması bakımından yeterlidir. Ancak bu durum, uyuşmazlı-
ğın çözümlenmesine yetmemektedir. Çünkü yasa koyucu işçiye başka bir 
olanak daha sunmuştur. Eğer işçi, feshin, işverenin dayandığı ve uygun 
kanıtlarla inandırıcı bir biçimde ortaya koyduğu sebebe değil, başka bir 
sebebe dayandığını iddia ederse, bu başka sebebi kendisi kanıtlamak-
la yükümlüdür. İşçinin işverenin savunmasında belirttiği neden dışında, 
iş sözleşmesinin örneğin sendikal nedenle, eşitlik ilkesine aykırı olarak, 
keza keyfi olarak feshedildiğini iddia ettiğinde, işçi bu iddiasını kanıtla-
mak zorundadır. 

Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürül-
düğünde, öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı 
işveren kararında işgörme ediminde ifayı engelleyen, bir başka anlatımla 
istihdamı engelleyen durum araştırılmalı, işletmesel karar ile istihdam 
fazlalığının meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde 
uygulayıp uygulamadığı(tutarlılık denetimi), işverenin fesihte keyfi dav-
ranıp davranmadığı(keyfilik denetimi) ve işletmesel karar sonucu feshin 
kaçınılmaz olup olmadığı(ölçülülük denetimi-feshin son çare olması ilke-
si) açıklığa kavuşturulmalıdır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması 
bu yöndedir. 

İşletmesel kararın amacı ve içeriğini belirlemekte özgür olan işveren, 
işletmesel kararı uygulamak için aldığı tedbirin feshi gerekli kıldığını, fes-
hin geçerli nedeni olduğunu kanıtlamalıdır. İşletmesel kararın amacı ve 
içeriğini serbestçe belirleyen işveren, uygulamak için aldığı, geçerli neden 
teşkil eden ve ayrıca istihdam fazlası doğuran tedbire ilişkin kararı, sü-
rekli ve kalıcı şekilde uygulamalıdır. İşveren işletme, işyeri ve işin gerek-
leri nedeni ile aldığı fesih kararında, işyerinde istihdam fazlalığı meydana 
geldiğini ve feshin kaçınılmazlığını kanıtlamak zorundadır. İş sözleşmesi-
nin feshiyle takip edilen amaca uygun daha hafif somut belirli tedbirlerin 
mevcut olup olmadığının değerlendirilmesi, işverenin tekelinde değildir. 
Bir bakıma feshin kaçınılmaz olup olmadığı yönünde, işletmesel kararın 
gerekliliği de denetlenmelidir. Feshin kaçınılmazlığı ekonomik açıdan de-
ğil, teknik denetim kapsamında, bu kararın hukuka uygun olup olmadığı 
ve işçinin çalışma olanağını ortadan kaldırıp kaldırmadığı yönünde, kısa-
ca feshin son çare olması ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır.
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İş ilişkisinde işletmesel kararla iş sözleşmesini fesheden işveren, Me-
deni Kanun’un 2. maddesi uyarınca, yönetim yetkisi kapsamındaki bu 
hakkını kullanırken, keyfi davranmamalı, işletmesel kararı alırken dü-
rüst olmalıdır. Keyfilik denetiminde işverenin keyfi davrandığını işçi iddia 
ettiğinden, genel ispat kuralı gereği, işçi bu durumu kanıtlamalıdır. 

Somut olayda davalı işveren 17.09.2013 tarihinde aldığı Yönetim Ku-
rulu kararına istinaden 23.09.2013 tarihinde toplu feshin nasıl ve hangi 
kadrolarda yapılacağına dair esasları belirlemiş ve 5.1. maddesi ile;

Mevcut 45 bölge yapısının, 28 bölge olarak yapılandırılmasına buna 
bağlı olarak,

İstanbul 4-5 ve 7. Bölgelerinin kapatılarak bu bölgelerin İstanbul 1-3-6 
Bölgelerine dahil edilmesine,

Marmara 4 Bölgesinin kapatılarak bu bölgenin Marmara 2-3 Bölgele-
rine dahil edilmesine,

Ankara 3-4 Bölgelerinin kapatılarak bu bölgelerin Ankara 1-2 Bölgele-
rine dahil edilmesine,

Bursa 1 Bölgesinin kapatılarak bu bölgenin Bursa 2 Bölgesine dahil 
edilmesine, 

Adana 1 Bölgesinin kapatılarak bu bölgenin Adana 2 Bölgesine dahil 
edilmesine, 

Antalya 2 Bölgesinin kapatılarak bu bölgenin Antalya 1 Bölgesine dahil 
edilmesine, 

Konya 1 Bölgesinin kapatılarak bu bölgenin Konya 2 Bölgesine dahil 
edilmesine, 

Van, Kastamonu, Balıkesir, Malatya, Yozgat, Gaziantep, İçel Bölgeleri-
nin kapatılmasına,

Buna bağlı olarak,

i.Kapatılan Sahaların, Saha Müdürlerinin iş akitlerinin feshine,

ii.Kapatılan Bölgelerin, Bölge Müdürlerinin iş akitlerinin feshine,

-Bu işlem sonrası yine de personel fazlalığı bulunması halinde bu-
gün itibariyle bilinen 01.01.2013-30.06.2013 dönemi ve 01.07.2012-
30.06.2013 dönemi IMS verileri esas alınarak ve 01.01.2013-31.08.2013 
dönemi eczane satış rakamları da IMS verileriyle birlikte değerlendirerek, 
küçülme işleminin gerçekleştirilmesine dair karar alınmıştır. 
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İşverenin aldığı işletmesel kararı fiilen uygulamaya koyup koymadığı-
nın ve işletmesel kararın uygulanmasında eşitlik, objektiflik ve tutarlılık 
ilkelerine ve fesihte belirlenen sıralamaya ve norm kadro sayısına fiilen 
uyulup uyulmadığı hususunun işletmesel kararın performans düşüklü-
ğüne dayalı fesihler için perdeleme amacı taşıyıp taşımadığının, davalı 
işverenin fesih öncesi alınması gerekli tüm tedbirleri alıp almadığı ve ne-
ticede feshin son çare olup olmadığı hususlarının tereddütsüz bir şekilde 
belirlenmesi için alanlarında uzman bilirkişi heyeti marifetiyle şirket ge-
nel merkezinde yerinde inceleme yapılarak ayrıntılarıyla araştırılması ve 
sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir. 

Mahkemece yukarıda belirtilen şekilde araştırma yapılarak sonucuna 
göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve değerlendirme ile 
davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır. 

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, boz-
ma nedenine göre davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının in-
celenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek 
halinde taraflara iadesine, 15/06/2015 tarihinde oybirliği ile KESİN ola-
rak karar verildi.

MUVAZAALI ŞEKİLDE İŞÇİ TEMİNİ • İŞÇİLİK ALACAKLARI

ÖZET: Bir işyerine muvazaalı şekilde işçi temini 
sağlayan işveren de işçilik alacaklarından so-
rumludur.
Y. 7 HD E. 2015/18841, K. 2015/13649, T. 14.07.2015

Taraflar arasındaki işe iade davasının yapılan yargılaması sonunda; 
hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davalılar İ...Genel Hiz.Oto Özel 
Eğit.İtf.ve Sağlık Hiz. Tic.A.Ş. ve İ.. B.. E.. Genel Müdürlüğü vekilleri ta-
rafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibariyle duruşma isteminin 
reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra 
dosya incelendi, gereği görüşüldü;

Davacı, iş sözleşmesinin feshinin geçersiz nedene dayandığını, davalı-
lar arasında muvazaalı ilişki bulunduğunu belirterek feshin geçersizliği-
nin tespitine, işe iadesine, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre 
ücreti ve diğer haklara karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalılar davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
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Mahkemece davalılardan İzelman ile E.. Genel Müdürlüğü arasında 
işçi teminine yönelik muvazaalı ilişki bulunduğu kabul edilerek davacı 
baştan itibaren E.. Genel Müdürlüğü işçisi sayılacağından E.. Genel Mü-
dürlüğüne işe iadesine diğer davalılara yönelik davanın husumetten red-
dine karar verilmiştir.

Somut olayda Mahkemece davalılardan İ... ile E.. Genel Müdürlüğü 
arasında işçi teminine yönelik muvazaalı ilişki bulunduğu kabul edilmiş-
tir. İyiniyetli olan davacı işçiye karşı taraf olmadığı muvazaanın ileri sürü-
lemeyeceğinden, akdin hükümsüzlüğünün davacıya karşı ileri sürülmesi 
MK.’nun 2.maddesindeki iyiniyet kurallarına aykırı ise de muvazaanın 
tarafı olanların muvazaayı birbirlerine karşı ileri sürmeleri mümkündür. 
Muvazaalı işlemi yapan davalı İ... AŞ’nin, davacının E.. Genel Müdürlü-
ğü’ne süresi içinde başvurması halinde hak kazanacağı 4 aya kadar ücret 
ve diğer haklarından, davacının E.. Genel Müdürlüğü tarafından süresi 
içinde işe başlatılmaması halinde hakedeceği 4 aylık brüt ücreti tutarın-
daki tazminat alacağından daha açık bir anlatımla davalı E.. Genel Mü-
dürlüğü’nün davacının iş akdini geçersiz nedenle feshi sonucuna bağlı 
yasal yaptırım sonucu doğan alacağından diğer davalının da müştereken 
ve müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilmelidir. (HGK.’nun 03.12.2008 
T. 2008/9-704 E, 2008/730 K. sayılı kararı)

Bu nedenle mahkemece davalılar arasındaki ilişkinin muvazaalı ol-
duğu ve davacının baştan beri davalı E.. Genel Müdürlüğü işçisi olduğu 
belirtilerek davalı E.. Genel Müdürlüğü‘ne işe iadesine karar verilmesi 
isabetli ise de maddi sorumluluk açısından davalı İ... A.Ş.’nin müştereken 
ve müteselsilen sorumluluğuna karar verilmemesi hatalı olup bu durum 
kararı temyiz eden davalı E.. Genel Müdürlüğü’nün hak alanını ilgilendir-
mektedir.

4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile; 

1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

Davacı H.. K.. tarafından davalılar E.. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE İ... 
AŞ. aleyhine açılan İŞE İADE davasının KABULÜNE, 

2- Davacının iş akdinin feshine ilişkin 31.07.2014 tarihli işlemin ge-
çersiz olduğunun ve davacının kararın kesinleşmesinden itibaren yasal 
süresi içerisinde başvuruda bulunması halinde E.. Genel Müdürlüğü işye-
rine iadesi gerektiğinin TESPİTİNE; 
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3-Davacının işyerindeki kıdemi ve feshin niteliği dikkate alındığında, 
her iki davalının müştereken ve müteselsilen birlikte sorumlu olmak kay-
dı ile miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren 
4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4-Davacı işçinin işe iadesi için işverene müracaat halinde hak kazanı-
lacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 ay tutarındaki brüt 
ücreti ve eklentilerinin davalılar E.. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE İ... AŞ.’den 
müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesi gerektiğinin TES-
PİTİNE,

5-Diğer davalı İ.. B.. aleyhine açılan davanın pasif husumet yokluğu 
nedeniyle REDDİNE, 

6-Davacı yararına yürürlükte bulunan AAÜT’ne ücret tarifesine göre 
1.500,00 TL avukatlık ücretinin davalı E.. ve İ... AŞ.’den müştereken ve 
müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

7- 157,70 TL yargılama giderinin davalı E.. ve İ... AŞ.’den müştereken 
ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

8-Artan gider ve delil avanslarının ilgilisine iadesine, 

9-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalı E.. Genel Müdür-
lüğü’ne iadesine, davalı İ... A.Ş.’den harç peşin alındığından yeniden alın-
mnasına yer olmadığına, 14/07/2015 gününde oybirliğiyle KESİN olarak 
karar verildi.



YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

İŞÇİNİN KUSURLU DAVRANIŞLARI • GECERLİ FESİH 
• 

HAKSIZ FESİH 

ÖZET: İşcinin Kusurlu olduğu, ancak kastının bu-
lunmadığı hatalı sayımdan dolayı haklı sebebe 
dayanılarak gerçekletirdiği fesih ağır bir yaptırım 
olup, işciye kıdem ve tazminatı ödenmelidir.
Y.9 HD E:2012/3400 K:2014/7616 T:10.03.2014

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin davalı kooperatifte 
09.09.1996 tarihinde satış görevlisi tezgâhtar olarak işe girdiğini bu çalış-
masının iş akdinin haksız olarak fesih edildiği 04.01.2010 tarihine kadar 
devam ettirdiği, müvekkilinin Muğla 4. Noterliğinin 08.01.2010 tarih ve 
205 yevmiye numaralı ihtarı ile 14.575 TL Kıdem Tazminatı 2.050 TL ih-
bar tazminatı, 24.000 TL fazla çalışma ücreti, 2.800 TL yıllık ücretli izin 
alacağı, 2.130 TL genel, ulusal ve dini bayram ücret alacağı olmak üzere 
fazlaya ilişkin alacağı saklı kalarak toplam 45.555 TL alacağının 7 gün 
içerisinde ödenmesini talep ettiğini, davalı tarafında 08.01.2010 tarihinde 
Ula Noterliğinin 46 yevmiye numaralı ihtarı ile iş akdinin tek taraflı fesih 
edildiğini, gerekçe olarak da “Kooperatife ait işyerinde 02.01.2010 tari-
hinde yapılan yılsonu sayımında yapılan sayımların % 50 civarında yanlış 
sayıldığı, bu fahiş hata nedeniyle 03.01.2010 tarihinde tekrar sayım yap-
ma gereği duyulduğundan iş yerinin kapalı kaldığı, satış yapılamadığı, 
konu hakkındaki savunmasının tatmin edici bulunmadığı” hususlarının 
gösterildiği, davalıya ait iş yerinin sabah saat 08.00 de açılıp akşam ezanı-
na kadar açık kaldığı, yaz aylarında müvekkilinin ortalama 20.30’a kadar 
çalıştığı, Kurban bayramlarının 3 ve 4. günleri ile Ramazan bayramının 3 
günleri, genel tatil günleri ile ulusal bayramlarda da işyerinin açık olduğu 
ve müvekkilinin çalıştığını, müvekkilinin 13 yılı aşkındır çalıştığı ve ilk 5 
yılda 10’ar gün yıllık izin kullandığı 8 yıldır da yıllık izin kullanmadığını 
iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli 
izin, ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep et-
miştir.
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B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının iş akdinin haklı se-
beplerle (İş Kanunu’nun 25. mad. ikinci bendi) feshedildiğini, davacıya 
kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmesinin yasa gereği mümkün ol-
madığını, ayrıca davacının fazla mesai ve yıllık izin ücret alacağının da 
bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı taraflar yasal süresi içerisinde temyiz etmişlerdir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında ka-
lan temyiz itirazları yerinde değildir.

2) Davacı dava dilekçesi ile fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ala-
cakları için 5.000 TL talep etmiş olup ıslah dilekçesi ile fazla mesai alacak 
talebini 5.000 TL’den 10.531 TL’ye ıslah etmiş, ulusal bayram genel tatil 
alacağını da 617,44 TL olarak ıslah etmiştir. 

Davacıya fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil alacak taleplerinin 
miktarı açıklattırılmadan hüküm kurulması hatalıdır.

3) Davacının dava ve ıslah dilekçeleri ile talep ettiği alacak miktarları 
ayrıştırılarak; dava dilekçesi ile talep ettiği alacakları için dava tarihin-
den, ıslah ile talep ettiği alacaklar ise ıslah tarihinden itibaren faiz yürü-
tülmesi gerekirken tüm alacaklara dava tarihinden itibaren faiz yürütül-
mesi hatalıdır.

4) Davalı taraf ıslah dilekçesine karşı süresi içerisinde zamanaşımı 
definde bulunmuş olup davalının ıslaha karşı zamanaşımı definin dikkate 
alınmadan hüküm kurulması hatalıdır.

5) Mahkemece hükmedilen alacak miktarlarının net mi brüt mü oldu-
ğu açıklanmadan hüküm kurulmuştur. Hükmedilen alacak miktarlarının 
net mi brüt mü olduğunun hüküm fıkrasında açıkça ve anlaşılabilir bir 
şekilde yazılmamasının infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi 
hatalıdır.

6) Dairemizce son yıllarda, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının 
uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde, tak-
tiri indirim yapılması gerektiği kabul edilmektedir. Ancak, ulusal bayram 
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ve genel tatil çalışmalarının takdiri delil niteliğindeki tanık anlatımları 
yerine, yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle 
bir indirime gidilmemektedir.

Somut olayda ulusal bayram genel tatil alacağının takdiri delil niteli-
ğindeki tanık beyanı ile ispat edildiği nazara alınmadan belirlenen alacak-
tan uygun oranda takdiri indirim yapılmaması hatalıdır.

7)Taraflar arasında iş akdinin feshinin haklı nedene dayanıp dayan-
madığı noktasında uyuşmazlık vardır. 

Davacı; iş akdinin işveren tarafından haksız ve bildirimsiz olarak fes-
hedildiğini iddia etmiş, davalı ise iş akdinin feshinin haklı nedene dayan-
dığını savunmuştur.

Feshe dayanak kılınan olay incelendiğinde davalı işyerinde bulunan 
ürünlerin sayımının yapıldığı, bu ürünlerin sayımı ile ilgili davacının gö-
revli olduğu, davacının da kabulünde olduğu üzere sayım işlemi sırasında 
bazı ürünlerin hatalı sayıldığı, bunun üzerine işyerinde çalışan diğer işçi-
lerle birlikte yeniden sayım yapıldığı, davacının bu şekilde hatalı sayımı-
nın düzeltildiği, işveren tarafından tutulan 3 Ocak 2010 tarihli tutanakta 
hatalı sayımının nedeninin dalgınlık sonucu olduğunun gereken titizliği 
göstermediğinin davacı tarafından ifade edildiğinin yazılı olduğu anlaşıl-
maktadır.

Mahkemece karar gerekçesinde davacının feshe dayanak fiilinin kastı 
aştığı vurgulanmış ise de davacının feshe dayanak davranışı bir kasıt ile 
yaptığı açık değildir.

Tüm dosya kapsamından davacının feshe dayanak kılınan olayda ku-
surunun bulunduğu, kusurun davacının da kabulünde olduğu, davacının 
hatalı ürün sayımı ile ilgili olarak kastının bulunmadığı gözetildiğinde iş 
akdinin feshinin somut olayın özelliğine göre ağır bir yaptırım olduğu, 
feshin ölçülülük ilkesine aykırı düştüğü, bu hali ile geçerli fesih için ne-
den oluşturabilir ise de haklı nedenle fesih için bir gerekçe olamayacağı 
gözetilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine 
reddine karar verilmesi hatalıdır. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
10.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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İŞCİNİN RAPOR ALMASI • GEÇERSİZ FESİH

ÖZET: On günlük rapor alan işcinin işyerine gel-
mediği gerekcesiyle iş akdinin feshedilmesi ge-
çersiz fesihtir.
Y9. HD E: 2014/9866  K:2014/14424 T: 05.05.2014

DAVA:Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin geçerli neden ol-
madan feshedildiğini belirterek, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı 
maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 
istemiştir.

Mahkemece bozma üzerine yapılan yargılama sonunda, davanın reddi-
ne karar verilmiştir

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmak-
la, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlen-
dikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, davalı işyerinde çalışan ve 05.03.2010 tarihinde Cuma 
günü rahatsızlığı nedeni ile izin alarak doktora giden davacının iş söz-
leşmesinin daha sonra devamsızlık yaptığı gerekçesi ile feshedildiğini, 
feshin geçerli ve haklı nedene dayanmadığını belirterek, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 18 ve devamı maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve işe 
iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili ise davacının izinsiz ve mazeretsiz 08-09 ve 10.10.2010 
tarihlerinden devamsızlık yaptığını, rapor ibraz etmediğini, feshin haklı 
nedene dayandığını savunmuştur.

Mahkemece verilen ilk kararın tanık beyanları arasında çelişki gideril-
mediği ve eksik inceleme ile karar verildiği gerekçesi ile bozulmasından 
sonra yapılan yargılama sonunda, davacının cuma günü bankada ope-
rasyon yönetmeni olarak görev yapan ve tanık olarak dinlenen işveren 
çalışanını arayarak cuma günü için izin girişi yaptırdığı ve ardından gele-
cek hafta içinde izin istediğini bildirdiği, bunun üzerine insan kaynakları 
ile görüşülüp kendisine dönüleceği bilgisinin verildiği insan kaynakları 
ile yapılan görüşmede yoğunluk nedeni ile izin verilemeyeceğinin kendi-
sine bildirildiği, davacının buna rağmen 05.03.2010 tarihinden başlaya-
rak 10 günlük sağlık raporu aldığı ve bu raporunu her üç tanığın beyanı 
birlikte değerlendirildiğinde kuruma zamanında sunmadığı, bu nedenle 
işe gelmediğine dair tutanakların tutulduğu kanaatine varıldığı, davacının 
yapmakta olduğu görevi, kendisine izin verilemeyeceğinin söylenmesine 
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rağmen göreve gelmeyerek rapor alması ve bu raporu da zamanında yö-
netime sunmamasının taraflar arasında iş akdinin gereği olan sadakat ve 
bağlılık ile bağdaşmadığı ve aradaki güven ilişkisine zarar verici nitelikte 
olması nedeni ile taraflar arasındaki iş ilişkisinin devamının bekleneme-
yeceği ve akdin geçerli nedenle feshedildiği gerekçesi ile davanın reddine 
karar verilmiştir.

Dosya içeriğine ve tanık anlatımlarına göre davacı 05.03.2010 tarihin-
de rahatsızlığı nedeni ile doktora gitmek için izin istemiş ve izin verilmiş-
tir. Davacı aynı tarihte doktora gitmiş ve rahatsızlığı nedeni ile 10 gün 
rapor almıştır. Tanık anlatımlarına göre ise izin alındıktan sonra raporun 
istirahat bitimi verilmesi işyerinde uygulama halini almıştır. Davacının 
izin alarak 10 günlük rapor aldıktan sonra takip eden iş günlerinde işe 
gelmesinin istenmesi ve izin verilmediği savunması sonuca etkili değildir. 
Davacının davranışı güven ilişkisini zedeleyici ve zarar verici nitelikte de-
ğildir. İşverenin feshi geçerli ve haklı nedene dayanmamaktadır. Davanın 
kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalıdır. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-
de hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya 
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 55.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile 
davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bıra-
kılmasına, 

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 ,-TL üc-
reti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, Kesin 
olarak 05.05.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI • GEÇERLİ FESHİN ŞARTLARI

ÖZET: İşçinin davranışlarıyla hangi akdi yüküm-
lülüğünü ihlal ettiği açık şekilde ortaya konması 
ve işverenin işletmesel çıkarlarının zarar görmüş 
olması gerekir.
Y. 9 HD E. 2014/9939, K. 2014/14425, T. 05.05.2014

Davacı vekili, davalı bankanın bir şubesinde müdür olan davacının iş 
sözleşmesinin yapılan teftiş sonrası bir personelin zimmetine para geçir-
mesinin tespit edilmesi sonucu haksız feshedildiğini iddia ederek, 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı maddeleri uyarınca feshin geçersizliği-
ne ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı işveren vekili, davacının iş sözleşmesinin teftiş raporu ve disip-
lin kurulu kararı ile “yönetim ve denetim görevini yapmayarak yolsuzluk 
yapılmasına elverişli ortam sağlamak, banka zararına sebebiyet vermek” 
eylemleri nedeni ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi uyarınca 
haklı nedenle feshedildiğini, savunarak davanın reddini talep etmiştir. 

Mahkemece hukukçu bilirkişi raporuna davacının iş sözleşmesine da-
yanarak haklı neden ağırlığında olmamakla birlikte geçerli nedenle fes-
hedildiği gerekçesi ile verilen ret kararın taraf vekilleri tarafından temyizi 
üzerine Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 10.04.2013 gün ve 2013/663 Esas, 
2013/6113 Karar sayılı kararı ile “fesih bildirimine konu işlemler ban-
kacılık mevzuatını ilgilendiren hususlar olmasına rağmen mahkemece, 
bu alanda uzmanlığının bulunup bulunmadığı anlaşılamayan iş hukuku 
ve sosyal güvenlik uzmanı tek bir bilirkişiden alınan raporla yetinilerek 
hüküm kurulmasının hatalı olduğu, bankacılık alanında uzman kişi/ki-
şilerden oluşacak bilirkişi/bilirkişiler aracılığı ile inceleme yaptırılarak 
davacıya isnat edilen eylemlerin gerçekten bankacılık mevzuatına aykırı 
işlemler olup olmadığı belirlenerek sonucuna göre feshin haklı ya da ge-
çerli nedene dayanıp dayanmadığı tereddütsüz belirlendikten sonra sonu-
ca gidilmesi gerektiği” gerekçesi ile bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozma üzerine yapılan yargılama sonunda bu kez müfettiş 
olan tek bir bilirkişiden rapor alınarak ve bu rapor itibar edilerek, dava-
cının doğrudan bankayı zarara sokan bir eylem yapmadığı geçmiş yıllarda 
başarılı çalışmaları nedeni ile ödül ve terfilerinin bulunduğu başka bir 
personelin hatalı işlerinden dolayı yeterli denetimi sağlayamadığı gerek-
çesi ile iş akdinin feshedilmesinin çok ağır bir sonuç olduğu bu durumda 
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eylemine uyabilecek başka disiplin cezaları var iken fesih gibi ağır bir 
yaptırım ile cezalandırılmasının eyleme uygun olmadığı ihtilafa konu olay-
ların diğer bir personel tarafından gerçekleştirildiği, davacının amir sıfatı 
ile sorumlu tutulduğu, ayrıca davacıya böyle bir durumda dahi işyerinde 
çalışabileceği başka uygun işler teklif edilmesinin mümkün olduğu be-
lirtilen nedenlerle yapılan feshin haklı ve geçerli bir nedene dayanmadığı 
gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. 

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışla-
rından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshet-
me yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip 
edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları 
cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yüküm-
lülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması rizikosundan kaçınmaktır. İş-
çinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin 
iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gere-
kir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun 
sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışın-
dan kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin 
kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı 
işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kay-
naklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez. 

İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı 
yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olma-
makla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etki-
leyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynak-
lanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli 
ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli ne-
denlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.

İşçinin davranışlarına dayanan fesih, herşeyden önce, iş sözleşmesinin 
işçi tarafından ihlal edilmesini şart koşmaktadır. Bu itibarla, önce işçiye 
somut olarak hangi sözleşmesel yükümlülüğün yüklendiği belirlendiği, 
daha sonra işçinin, hangi davranışı ile somut sözleşme yükümlülüğünü 
ihlal ettiğinin eksiksiz olarak tespit edilmesi gerekir. Şüphesiz, işçinin iş 
sözleşmesinin ihlali işverene derhal feshetme hakkını verecek ağırlıkta 
olmadığı da bu bağlamda incelenmelidir. Daha sonra ise, işçinin isteseydi 
yükümlülüğünü somut olarak ihlal etmekten kaçınabilip kaçınamayaca-
ğının belirlenmesi gerekir. İşçinin somut olarak tespit edilmiş sözleşme 
ihlali nedeniyle işverenin işletmesel menfaatlerinin zarar görmüş olması 
şarttır.
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İşçinin yükümlülüklerinin kapsamı bireysel ve toplu iş sözleşmesi ile 
yasal düzenlemelerde belirlenmiştir. İşçinin kusurlu olarak (kasden veya 
ihmalle) sebebiyet verdiği sözleşme ihlalleri, sözleşmenin feshi açısından 
önem kazanır. Geçerli fesih sebebinden bahsedilebilmesi için, işçinin 
sözleşmesel yükümlülüklerini mutlaka kasıtlı ihlal etmesi şart değildir. 
Göstermesi gereken özen yükümlülüğünün ihlal edilerek ihmali davranış 
ile ihlali yeterlidir. Buna karşılık, işçinin kusuruna dayanmayan davra-
nışları, kural olarak işverene işçinin davranışlarına dayanarak sözleşme-
yi feshetme hakkı vermez. Kusurun derecesi, iş sözleşmesinin feshinden 
sonra iş ilişkisinin arzedebileceği olumsuzluklara ilişkin yapılan tahminî 
teşhislerde ve menfaatlerin tartılıp dengelenmesinde rol oynayacaktır. 

İşçinin iş sözleşmesini ihlal edip etmediğinin tespitinde, sadece asli 
edim yükümlülükleri değil; kanundan veya dürüstlük kuralından doğan 
yan edim yükümlülükleri ile yan yükümlerin de dikkate alınması gerekir. 
Sadakat yükümü, sözleşmenin taraflarına sözleşme ilişkisinden doğan 
borçların ifasında, karşı tarafın şahsına, mülkiyetine ve hukuken koru-
nan diğer varlıklarına zarar vermeme, keza sözleşme ilişkisinin kapsamı 
dışında sözleşme ile güdülen amacı tehlikeye sokacak özellikle karşılıklı 
duyulan güveni sarsacak her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğünü 
yüklemektedir.

İşçinin iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlu olarak ih-
lal ettiğini işveren ispat etmekle yükümlüdür. İşçinin davranışlarından 
kaynaklanan fesih sebebi, işçinin kusurlu bir davranışını şart koşar. Yan 
yükümlere itaat borcu, günümüzde dürüstlük kuralından çıkarılmakta-
dır. Buna göre, iş görme edimi dürüstlük kuralının gerektirdiği şekilde 
ifa edilmelidir.

Davacının iş sözleşmesinin devamını çekilmez hale getiren kusurlu ve 
ihmali davranışlarının tespiti halinde, işyerinde olumsuzluklara yol açan 
bu davranışı nedeni ile başka bir işyerinde veya başka bir görevde değer-
lendirilmesi işveren açısından beklenmemelidir. Kısaca feshin son çare 
olması ilkesi davranış nedeni ile fesihte değil, yeterlilik veya işletme gerek-
leri ile fesihte aranmalıdır. 

Dosya içeriğine göre davacının müdür olarak çalıştığı davalı bankanın 
şubesinde yapılan teftiş sonrası bir takım bankacılık mevzuatına ve davalı 
bankanın iç düzenlemelerine aykırılık saptanmış ve davacının denetimi 
altındaki bir personelin zimmet olayını gerçekleştirdiği saptanmış ve bu 
nedenle davacının savunması alınmıştır. 
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Mahkemece bozma sonrası hükme esas alınan bilirkişi raporunda, tef-
tişe konu edilen ve davacıdan diyecekleri sorulan işlemleri tek tek irdelen-
memiş, bankacılık mevzuatı ve bankanın kendi uygulamalarına ne şekilde 
aykırı olduğu açıklanmamış, genel bir bakışla ele alınmıştır. 

Olayın uzmanlığı gerektirdiği, teftiş raporunda saptanan ve usulsüz 
olduğu belirtilen, keza davacıya diyecekleri sorulan, davacının da cevap 
verdiği bankacılık işlemlerinin tek tek irdelenerek, bankacılık mevzuatı 
ve bankanın kendi uygulamaları açısından incelenmesi ve açıklığa kavuş-
turulması gerekmektedir. 

Bu nedenle aralarında biri hukukçu ikisi bankacı olmak üzere bir bi-
lirkişi heyetine dosya tevdi edilerek, feshe konu edilen, teftiş raporunda 
belirtilen ve davacının şube müdürü olarak görev tanımı ve denetimi kap-
samında bulunan işlemleri bankacılık mevzuatı ve banka uygulamaları 
kapsamında değerlendirilerek, davacının usulsüz işlemleri olup olmadığı, 
denetim görevini ihmal edip etmediği, bankanın güvenini kötüye kullanıp 
kullanmadığı, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları olup olmadı-
ğı, kısaca feshin haklı veya geçerli nedene dayanıp dayanmadığı açıklığa 
kavuşturulmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile 
bozma gerekleri yerine getirilmeden hatalı gerekçe ile davanın kabulü isa-
betsizdir. 

SONUÇ: 

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.05.2014 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI • GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İşçinin sık sık rapor alması geçerli fesih 
sebebidir.
Y. 9 HD E. 2014/14918, K. 2014/17763, T. 02.06.2014

Davacı vekili; müvekkilinin davalı işverene ait iş yerinde 16/03/2005 
- 27/07/2012 tarihleri arasında tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalıştığını, 
davalı işverenin müvekkilinin iş akdini sık sık istirahat alması nedeniyle 
iş görme edimini yerine getirmediği gerekçesiyle sonlandırdığını, müvek-
kilinin bel fıtığı rahatsızlığı ve ayağında kırık meydana gelmesi nedeniyle 
belirli tarihlerde işine devam edemediğini, müvekkilinin davalının diğer 
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çalışanlarından daha eksik bir çalışma yapmadığını, raporlu olduğu dö-
nemlerde dahi aylık ilaç satış raporlarından görüleceği üzere, davalının 
aylık satış bilançolarında davalının aleyhine farklar bulunmadığını, hatta 
müvekkilinin raporlu olduğu dönemde personel yemek ve yakıt giderle-
rinin azalmasının davalının karlılığını daha da arttırmış olarak değer-
lendirilebileceğini, davalı işverenin 27/07/2012 tarihinde müvekkilinden 
savunma talep ederek aynı gün iş akdine son verildiğini, davalı işverenin 
feshin son çare olması ilkesine aykırı hareket ettiğini, bu nedenle feshin 
geçersiz olduğunu belirterek, müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini 
talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının 16/03/2005 - 27/07/2012 tarihleri arasında ça-
lıştığını, iş akdinin 27/07/2012 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunun 17. ve 
devamı maddelerine göre ihbar ve kıdem tazminatları kendisine ödene-
rek feshedildiğini, davacının iş akdinin feshinin, kendisinin “geçerli fesih 
nedeni” tutum ve davranışlarına dayandığını, davacının ise tıbbi mümes-
sil olarak görev yaptığını, bir ilaç firmasının hayatiyetini sürdürmesi için 
ürettiği ilaçların satışının belirlenen asgari hedeflerin altına düşmemesi 
gerektiğini, bununda ancak tıbbi mümessillerin iyi performansı ile müm-
kün olabileceğini, davacının 2012 yılı Şubat ayından bu yana sık sık isti-
rahat alması ve işverene sürekli iş görmezlik belgelerini ibraz etmesi ve bu 
nedenle davacının süregelen performans düşüklüğü nedeniyle 27/07/2012 
tarihli yazı ile savunmaya çağırıldığını, savunmasında ise geçerli bir ne-
den sunamadığını, davacının durumunun şirket üst yönetimince değer-
lendirildiğini, iş akdinin feshinden başka çare kalmadığı ve müvekkili ilaç 
firmasının bu durumdaki bir mümessile bundan sonra da katlanmasının 
mümkün olmadığı anlaşıldığından iş akdinin feshedildiğini, bu nedenle 
davacının işe iade talebinin reddine karar verilmesi gerektiğini, davacının 
kendi imzasını taşıyan ibraname başlıklı belge de davacının müvekkili 
şirketin yapmış olduğu feshin geçerli sebeplere dayandığını kabul ettiğini 
açık olarak beyan ve ikrar ettiğini belirterek; davanın reddine karar veril-
mesini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davacının hizmet süresince 88 gün rapor kullandığı aldığı 
raporların çalışmasına engel teşkil edeceğine dair sağlık kurulu raporu 
olmaması ve istirahat ettiği günlerin ihbar önlerine ilaveten altı haftalık 
süreyi bulmaması nedeniyle yasadaki fesih koşullarını taşımadığı gerek-
çesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
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D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Somut olayda davacı tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışmaktayken 
iş sözleşmesi 27.07.2012 tarihinde savunması da alınarak 2012 yılı Şu-
bat ayından itibaren sık ve uzun süreli rapor kullandığı bunun işyerinde 
olumsuzluğa yol açtığı belirtilerek feshedilmiştir. 

Dosya içeriğine göre davacının 14.02.2012-26.07.2012 tarihleri arası 
bir kısmı aynı bir kısmı farklı rahatsızlıklara ilişkin 8 ayrı raporla toplam 
76 gün rapor kullandığı görülmektedir. Davacı tıbbi tanıtım temsilcisi-
dir. Raporlu olduğu dönemde ziyaret yapması gereken yerlere ya ziyaret 
yapılmayacağı veya başka bir çalışanın ek olarak o noktalara yönlendiri-
lerek ziyaret yapması gerekeceği, bunun da işyerinde olumsuzluklara yol 
açacağı açıktır. Davacının aldığı raporların kesintili olduğu ve 4857 Sayılı 
İş Kanunu m.25/I-a’da belirtilen süreyi aşmadığı görülmekteyse de, aldığı 
raporların sayısı, uzunluğu ve davacının ilaç tanıtımı görevinde çalıştığı 
dikkate alındığında, bunun işyerinde olumsuzluklara neden olduğu, bu 
nedenle işverenden davacıyla çalışma ilişkisini sürdürmesinin beklene-
meyeceği feshin geçerli olduğunun kabulüyle davanın reddine karar veril-
mesi gerekir.

4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM 

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2. Davanın REDDİNE, 

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, dava-
lının yaptığı 1.068.80 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine,

5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti ve-
kaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, Kesin 
olarak 02.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI

ÖZET: İşe iade davasından sonra işçinin başvu-
rusuna karşın tekrar işe başlatılmaması fesih ni-
teliğindedir.
İşe iade tazminatı, izin ücreti, ihbar ve kıdem taz-
minatı işçinin işe başlatılmadığı tarihte alabilece-
ği ücrete göre hesaplanır.
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin ücreti 
alacaklarını belirleyecek kıdem süresine dört ay-
lık boşta geçen süre eklenir.
Dört aylık boşta geçen süre ücreti işçinin fiili fe-
sih tarihindeki ücretine göre hesaplanır.
Y. 9 HD E. 2012/14019, K. 2014/18274, T. 05.06.2014

Davacı, iş sözleşmesinin feshi sonrasında ikame edilen feshin geçersiz-
liği ve işe iade istemli davanın kabulle sonuçlandığı, işe başlama yönünde 
başvurunun yapılmasından sonra davalı tarafın işe başlaması için çağrıda 
bulunduğunu, aynı durumdaki diğer işçilerle birlikte işe başlamak için 
gittiklerinde işe başlatılmadıklarını, daha sonra davalı tarafından süre-
sinde işe başlama talebinde bulunmadığından bahisle iş akdinin feshe-
dildiğinin bildirildiğini ileri sürerek, kıdem, ihbar, işe başlatmama tazmi-
natları ile bazı işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacı ve arkadaşlarının ihtarname ile davet edilmelerine kar-
şın işe başlamamaları üzerine iş sözleşmesinin feshi yoluna gidildiğini 
savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, da-
valının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen 
kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
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rektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının boşta geçen süre ücretini 
hak edip etmediği ve kıdem tazminatı faizinin başlangıç tarihi noktaların-
da toplanmaktadır.

Boşta geçen süreye ait en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklar için, 
feshi izleyen dönem ücretlerine göre hesaplama yapılmalıdır. Geçersiz 
sayılan fesih tarihinden sonra boşta geçen en çok dört aylık sürede işçi-
nin çalışması devam ediyormuş gibi ücret ve diğer haklar belirlenmelidir. 
Boşta geçen en çok dört aya kadar süre içinde ücret zammı ya da yeni 
bir toplu iş sözleşmesi yürürlüğe girdiğinde, her iki dönem için ayrı ayrı 
hesaplamaya gidilmelidir (Yargıtay 9.HD. 28.12.2009 gün 2009/34595 E, 
2009/37899 K). 

Kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aya kadar hesaplanacak üc-
ret ve diğer alacaklar, işçinin işe iade için başvurduğu anda muaccel olur 
(Yargıtay 9.HD. 20.11.2008 gün 2007/30092 E, 2008/31546 K). 

İşçinin işe başlatılmaması fesih niteliğinde olmakla, işverence gerçek-
leşen bu feshe bağlı olarak ihbar tazminatı ile süre yönünden şartları 
mevcutsa kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti ödenmelidir. Hesaplamalar 
işe başlatmama yoluyla gerçekleşen fesih tarihindeki ücret ve kıdem taz-
minatı tavanı gözetilerek yapılmalıdır. İşçiye geçersiz sayılan fesih sıra-
sında kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücreti ödenmişse, dört aylık boşta 
geçen süre ilavesiyle son ücrete göre yeniden hesaplama yapılmalı ve daha 
önce ödenenler mahsup edilerek sonuca gidilmelidir. 

Kıdem tazminatı için faiz başlangıcı, işçinin işe başlatmama yoluyla 
gerçekleşen fesih tarihi olmalıdır. Geçersiz sayılan fesih tarihinden faiz 
yürütülmesi doğru olmaz. 

Mahkemece hükmedilen fark kıdem tazminatı alacağına açıkça gün 
belirtilmeden fesih tarihinden itibaren faiz işletilmesinin infazda terettüte 
yol açacağının düşünülmemesi ayrı bir bozma nedenidir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
05.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI • ORANTILI YAPTIRIM
 • 

GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İş sözleşmesine aykırı davranan işçiye ey-
lemiyle orantılı bir yaptırım uygulanmalıdır.
Bu noktada “ölçülülük” ilkesi dikkate alınmalıdır.
Araç kullanmada hafif kusuru bulunan işçinin iş 
akdinin geçerli nedenle feshedildiği kabul edil-
melidir.
Y. 9 HD E. 2015/263, K. 2015/8255, T. 26.02.2015

Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükme-
dilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. 

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmak-
la, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor din-
lendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davalıya ait işyerinde yer hizmetlerinde çalışan ve apronda araç kulla-
nan davacının uçağa ikram yüklemesi sırasında klavuz personel olmadan 
geri manevra sırasında uçağa çarparak maddi hasarlı kaza meydana ge-
tirmesi nedeni ile iş sözleşmesi Disiplin Kurulu kararı ile 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 25/II.ı maddesi uyarınca feshedilen davacı, feshin haklı ve 
geçerli nedene dayanmadığını belirterek, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 
ve devamı maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar 
verilmesini vekili aracılığı ile talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda iş güvenliği uzmanından alınan 
bilirkişi raporuna itibar edilerek, kaza nedeni ile davalının maddi hasar 
bedelinin 10,277,57 Euro+ KDV olduğu, bu kazada işverenin % 75, da-
vacı işçinin ise % 25 oranında kusurlu olduğu, kusur oranına isabet eden 
bedelin davacının bir aylık ücretinin üzerinde olduğu, buna göre feshin 
haklı nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. I bendinde “İşçinin kendi isteği veya 
savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı 
olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya 
başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek 
derecede hasara ve kayba uğratması” halinde işverenin iş sözleşmesini 
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sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshede-
bileceği ve bu nedenin haklı neden olacağı, bu halde işçinin 1475 sayılı 
Kanunun yürürlükte olan 14. Maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak 
kazanamayacağı düzenlenmiştir. 

Ancak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 8098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun işçinin sorumluluğu başlığı altında düzenlenen 400. Madde-
sine göre “(1)İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumlu-
dur. (2)Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, 
uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafın-
dan bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tu-
tulur”. Maddede, işçinin sorumluluğunun sınırlandırılması ile ilgili ikin-
ci fıkradaki düzenleme, hem hukukumuz bakımından yenidir hem de iş 
kanunlarının kapsamına giren iş ilişkilerinde de uygulanacağı için özel 
bir önem arz etmektedir. Bu düzenleme nedeni ile kusurun derecesi, işin 
tehlikeli olup olmaması, zararın yüksekliği, riskin sigorta edilebilirliği, iş-
çinin işletmedeki konumu, ücretinin seviyesi, kıdemi, yaşı, ailevî ilişkileri 
ve zarar anına kadarki davranışları göz önünde bulundurulacaktır. (Prof. 
Dr. Polat SOYER. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Yer Alan “Genel 
Hizmet Sözleşmesi”ne İlişkin “Bazı” Hükümlerin İş Hukuku Açısından 
Önemi. Kadir Has Üniversitesi. İş Hukukunda Güncel Sorunlar Semineri 
(2) Tebliği). Özellikle 2. fıkra ve bu fıkranın yasal gerekçesi ile kaynak 
alınan İsviçre Borçlar Kanunu’nun uygulaması karşısında 25/II.ı bendin-
deki haklı nedenin yeniden değerlendirilmesi ve yoruma tabi tutulması 
gerekir. Zira ikinci fıkradaki düzenleme ile işçinin kusur oranına göre 
verdiği hasar otuz günlük ücretini aşsa da kusurun daha çok işverende 
veya başka bir etkende olduğu, işçinin kusurunun daha az ve hafif olduğu 
durumlarda sorumlu tutulmamasına karar verilecektir. 

Diğer taraftan İşveren, iş sözleşmesine aykırı davranışta bulunan iş-
çiye yaptığı eylemle orantılı bir yaptırım uygulamalıdır. Yapılan eylemle 
orantılı olmayan ve ölçüsüz olarak nitelendirilebilecek bir yaptırım mazur 
görülemez. Sonuç itibariyle fesihte bir cezadır. Ölçülülük ilkesi uyarınca, 
uygulanacak önlem, ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli 
olmalı bir başka anlatımla tedbir uygun olmalı, ulaşılmak istenen amaç 
açısından gerekli olmalı ve uygulanacak tedbirin sonucu olan müdahale 
ile ulaşılmak istenen amaç, ölçüsüz bir oran içerisinde bulunmamalıdır. 
Bu ilke uyarınca yargıç feshin geçerli olup olmadığını kararlaştırırken, 
işçinin davranışının ağırlığını dikkate alarak, her olayın özelliğine göre iş-
çinin davranışı ile işverence uygulanan fesih türü arasında bir orantısızlık 
(ölçüsüzlük) olup olmadığını takdir edecektir. İşçinin davranışının haklı 
fesih olarak değerlendirilmesi ağır ve gerekli olmayan bir sonuç ise geçerli 
neden, işveren açısından iş ilişkisinin devamını önemli ölçüde çekilmez 
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hale getirmeyecek ve işçiye fesih dışında başka bir disiplin cezası ile geçiş-
tirilebilecek bir davranış ise, geçersiz neden kabul edilmelidir.

Dosya içeriğine ve özellikle iş güvenliği uzmanından alınan kusur rapo-
runa göre “olayın meydana gelmesinde kast unsuru bulunmadığı, olayın 
öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu, 
davalı işverenin olay sırasında yeterli yardımcı personel bulundurmadı-
ğı, iş organizasyonunun yetersiz olduğu, kontrol ve denetim yapmadığı, 
iş güvenliğini tamamen şoförlerin dikkatine bıraktığı, ayrıca mevzuatta 
belirtilen eğitimleri vermediği bu nedenle işverenin kusur oranının % 75 
oranında olduğu, davacının ise güvenli araç kullanmaması, diğer araçla-
rın mesafesini ayarlamaması nedeni ile % 25 oranında kusurlu olduğu” 
anlaşılmıştır. Kazanın bu oluş şekline göre davacı hafif kusurludur. Bu 
tespitler ve 6098 sayılı TBK.’un 400/2 maddesi kapsamında davacının 
iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ölçülülük ilkesine 
aykırıdır. Davacının hafif kusurlu olduğu bu maddi hasarlı kazada yaptı-
ğı davranışı işyerinde olumsuzluklara yol açtığından geçerli neden kabul 
edilmelidir. O halde somut olayda işverenin iş sözleşmesinin feshi geçerli 
nedene dayandığından, mahkemenin haklı neden nitelendirilmesi hatalı 
ise de sonuç itibari ile feshin geçersizliği isteminin reddi doğru olduğun-
dan kararın açıklanan gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz 
giderinin davacıya yükletilmesine, 26.02.2015 tarihinde oybirliği ile karar 
verilmiştir.

İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI • ORANTILI YAPTIRIM 

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATININ HATAEN FAZLA ÖDENMESİ

ÖZET: İşe başlatmama tazminatını hatalı hesap-
layarak fazla ödeyen işveren, yaptığı fazla öde-
meyi işçiden geri isteyemez.
Y. 9 HD E. 2013/8232, K. 2015/4644, T. 09.02.2015

Davacı, sehven fazla ödenen işe başlatmama tazminatı alacağının öde-
tilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. 

Hüküm süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 
dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
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A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı işveren vekili, davalı işçiye kesinleşen feshin geçersizliği ve işe 
iade davası üzerine işe başlatılmaması nedeni ile giydirilmiş ücret üzerin-
den işe başlatmama tazminatının ödendiğini, davalının ayrıca fark alacak-
ları için dava açtığını ve açılan dava davada işe başlatmama tazminatının 
fazla ödendiğinin bilirkişi raporu ile saptandığını, sehven ödenen fazla işe 
başlatmama tazminatının davalı işçiden tahsiline karar verilmesini talep 
etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı işçi vekili, görev, yetki ve zamanaşımı itirazı yanında işe baş-
latmanın çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanacağına dair hüküm bu-
lunmadığını, işe başlatmama tazminatının kıdem tazminatı gibi yasal 
hükümlere göre gelir vergisi kesintisine tabi olmadığını, işe başlatmama 
tazminatının davacı işverenin muhasebe departmanı tarafından hesapla-
nıp ödendiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonunda emsal karar gerekçe gösterile-
rek, işe başlatmama tazminatının çıplak ücretten hesaplanması gerektiği, 
davacı işveren tarafından işe başlatmama tazminatının ise giydirilmiş üc-
retten hesaplanıp ödendiği, sehven ödenen fazla miktarın davacıya öden-
mesi gerektiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

E) Gerekçe:

Dava tarihinde mülga, ancak işe başlatmama tazminatının ödendiği 
tarihte yürürlükte olan 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 61 ve 01.07.2012 
tarihinde yürürlükte olan 6098 Sayılı T.B.K.’nun 77. maddesindeki dü-
zenlemelere göre, sebepsiz zenginleşme; geçerli olmayan veya tahakkuk 
etmemiş yahut varlığı sona ermiş bir nedene ya da borçlu olunmayan 
şeyin hataen verilmesine dayalı olarak gerçekleşebilir. Sebepsiz zenginleş-
menin borç doğurmasının nedeni, kişinin iradesi dışında mal varlığında 
bir eksilmenin meydana gelmesidir.

Hukuki muamelenin (akdin) kurulmaması, eksik kurulması veya ge-
çersiz kurulması gibi hukuki sebebin geçersiz olması, gerçekleşmemiş 
olması, sonradan ortadan kalkması, borç olmayan şeyin yanlışlıkla öden-
mesi, zenginleşmenin zenginleşenin müdahalesinden doğması, yine zen-
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ginleşmenin umulmayan bir olaydan doğması sebepsiz zenginleşme yol-
larından sayılır. Bir borcu ifa etmek düşüncesiyle veya karşı taraftan bir 
edimin ifası beklentisiyle yapılan ifalar sonucu vuku bulan kazandırma-
lar, ifa sonucu zenginleşme oluşturur ve bu sebepsiz zenginleşme konusu 
olur. 

Dava konusu talebi oluşturan sebepsiz zenginleşme davalarında B.K.
nun 66. maddesine göre; iade alacaklısının geri alma hakkının varlığını 
öğrenmesinden itibaren 1 yıl (6098 sayılı TBK.’da bu süre 2 yıl olarak 
belirlenmiştir) ve her halde bu hakkın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl 
sonra nedensiz zenginleşmeden doğan iade istemi zamanaşımına uğrar. 
Bir yıllık süre zarar görenin malvarlığındaki eksilmeye yol açan eylem ve 
işlemin haksız olduğuna kesin olarak kanı bulunduğu ve mal varlığında-
ki eksilmenin miktarıyla haksız edinenin şahsını tam olarak öğrendiği 
tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. 10 yıllık süre ise iade borcunun 
doğduğu andan itibaren işlemeye başlayacaktır. 

Diğer taraftan geri verme borcunun kapsamı, sebepsiz zenginleşen 
kimsenin iyiniyetli olup olmamasına göre değişir. Zenginleşen kimse iyi-
niyetli ise, yani malvarlığında gerçekleşen zenginleşmeyi geri vereceğini 
bilmiyor veya bilmesi gerekmiyorsa, geri verme anında elinde kalmış olan 
miktarı vermekle borcundan kurtulur. Daha önce elinden çıkmış olan 
kısmı geri vermekle yükümlü değildir. Geri vermede iyiniyetli kabulde, 
fakirleşen ve zenginleşenin konumlarına, özellikle sosyal ve ekonomik du-
rumlarına göre mülga BK.’nun 43 ve 44, 6098 sayılı TBK.’nun 51 ve 52. 
Maddeleri uyarınca güvenin korunması ilkesinin yargıcın takdir yetkisi 
ile dengelenerek tamamlanması, bu yolla hakkaniyete ulaşılarak iadesi 
istenen miktarın azaltılması veya tamamen kaldırılması söz konusu ol-
malıdır(Yargıtay İçtihatı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 27.01.1973 
gün 6/2 sayılı kararı. Dairemizin 23.10.2009 gün ve 2009/33526 Esas, 
2009/28432 Kararı)

Ayrıca belirtmek gerekir ki taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümün-
de, bir tarafta oluşturulan güvenin korunması ilkesi de önem taşır. Kanu-
nun getirdiği güvenin korunmasına ilişkin hükümler yanında, tarafların 
sözlü veya yazılı davranışları bu güven ortamını sağlayabilir. Sağlanan 
güvenin, güven sorumluluğu kapsamında, hukuken korunması gerekir. 
Güven sorumluluğunda taraflar birbirlerinden bekledikleri güveni boşa 
çıkarmamalıdır.

Dosya içeriğine göre davalı işçiye açtığı ve kesinleşen feshin geçersizliği 
ve işe iade kararı sonrası davacı işveren tarafından 10.12.2010 tarihin-
de banka yolu ile giydirilmiş ücret üzerinden işe başlatmama tazminatı 
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ödenmiştir. Davalı işçinin fark alacaklar için dava açması üzerine açılan 
davada 05.05.2011 tarihli bilirkişi raporu ile davalı işçiye işe başlatmama 
tazminatının çıplak ücret üzerinden ödenmesi gerekirken, giydirilmiş üc-
ret üzerinden ödeme yapılarak fazla ödeme yapıldığı saptanmıştır. Bunun 
üzerine davacı işveren bu saptamanın tespitinden ve öğrenmeden itibaren 
bir yıl geçtikten sonra 29.11.2012 tarihinde giydirilmiş-çıplak ücret far-
kından kaynaklanan fazla ödemenin davalı işçiden tahsiline karar veril-
mesi için bu davayı açmıştır.

Somut uyuşmazlıkta bir borcu ifa etmek düşüncesiyle davacı işveren 
tarafından işe başlatmama tazminatının çıplak brüt ücret üzerinden öden-
mesi yerine giydirilmiş ücret üzerinden ödenmesi nedeni ile davalı işçide 
bir zenginleşme olduğu sabittir. Ancak bu hukuki işlemi gerçekleştiren 
fakirleşen işverenin kendisi olup mal varlığında eksilme iradesine dayan-
dığı gibi giydirilmiş ücret üzerinden hatalı ödemeyi bilirkişi raporundan 
sonra öğrenildikten sonra 818 sayılı BK. Hükümlerinin yürürlükte oldu-
ğu zamana göre bir yıl geçtikten sonra dava açılmıştır.

Davanın zamanaşımı süresi içinde açıldığı kabul edilse dahi davalı işçi 
giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanan tazminatın bu ücret üzerinden 
ödenmesi gerektiğini sanarak kabul ettiğinden iyiniyetli olduğunun kabu-
lü gerekir. Davacı işveren tazminatı hatalı hesaplasa da kendi hesaplama-
sı ile karşı tarafa güven vermiştir. Dava açıldığında hatalı olarak ödenen 
miktarın iyiniyetli kabul eden davalı işçinin geri verme anında yedinde 
kaldığı da belirlenmemiştir. Diğer taraftan hatalı ödemeyi yapan davacı iş-
veren ekonomik ve sosyal açıdan üstün, iyiniyetle zenginleşen işçi ise zayıf 
konumdadır. Güvenin korunması, hakkaniyet ilkeleri gereği bir borcu ifa 
etmek düşüncesiyle davacı işveren tarafından giydirilmiş ücret üzerinden 
ödenen işe başlatmama tazminatından fazla ödemenin istenmesi doğru 
değildir. Davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarda belirtilen nedenle BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.02.2015 
tarihinde oy birliği ile karar verildi.



526 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI • GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İşçinin sık sık rapor almasının işyerinde 
olumsuzluklara yol açacağı dikkate alınmalı ve 
feshin geçerli olduğu sonucuna varılmalıdır.
Y. 9 HD E. 2015/3531, K. 2015/8561, T. 02.03.2015

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde forklift operatörü olarak 
çalıştığını, müvekkilinin ve arkadaşlarının 2013 yılı başlarında davalı iş-
yerinde sendikal örgütlenmeye gittiklerini, bir süre sonra ağaç iş sendi-
kasına üye olduklarını, sendika üyesi davacı ve arkadaşlarının işyerinde 
işlerini aksatmadıklarını, işverenin bu süreçte sendikaya üye olan davacı 
ve arkadaşlarını hoş karşılamadığını, davacının 15.3.2013 tarihinde ida-
reye çağrılarak sık sık rapor alması,performans düşüklüğü sebepleri ile 
iş akdinin fesh edildiğini, iş akdinin feshinin asıl amacının sendikal örgüt-
lenmeyi kırmak olduğunu iddia ederek feshin geçersizliğine ve davacının 
işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının Ocak 2012 - 15.3.2013 tarihleri arasında 43 iş 
günü, son olarak da 2013/Şubat ayında 9 iş günü hastalık nedeniyle işe 
gelmediğini, davacının sık sık rapor almasının iş verimliliğini düşürdüğü-
nü, bu nedenle 4857 sayılı yasanın 18. maddesi gereğince iş akdinin fesh 
edildiğini, davacının sendikal sebeblerle iş akdinin fesh edildiği yönünde-
ki iddasının doğru olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davalı işverenin, davacı-
nın performans düşüklüğüne ilişkin herhangi bir veri sunmadığı, perfor-
mans düşüklüğünün tespitine yönelik bilirkişi incelemesini kabul etmedi-
ği, davacının rahatsızlıklarının işi etkilediğine dair delil sunmadığı, feshin 
geçerli nedene dayanmadığı ve davacının iş akdinin sendikal nedenle fes-
hedildiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren 
tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan ge-
çerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu 
geçerli sebepler İş Kanunu’nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için 
öngörülen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve 
işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. 
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İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler an-
cak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep 
olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve ma-
kul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere 
dayandığı kabul edilmelidir. 

İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle 
geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmış olup bunlardan 
biri de sık sık hastalanarak rapor almadır. Sık sık rapor alma halinde, 
işveren aralıklı da olsa işçinin iş görme ediminden faydalanamayacaktır. 
Sık sık hastalanan ve rapor alan işçinin, bu nedenle devamsızlığının iş-
yerinde olumsuzluklara yol açacağı açık bir olgudur. İş Kanunu’nun ge-
rekçesinde sık sık hastalanmanın yeterlilikten kaynaklanan neden olarak 
örnek kabilinden sayılması, işyerinde olumsuzluklara yol açtığının kabul 
edilmesindendir.

Somut olayda, davalı iş yerinde forklift operatörü olarak çalışan dava-
cının iş sözleşmesi, sık sık rapor alması ve iş akışını sekteye uğratması 
gerekçesi ile feshedilmiştir.

Dosya kapsamından davacının, 2012/1. ay ile 2013/3. ay arasında 
farklı farklı branşlardan toplam 43 gün rapor kullandığı ve böylece dava-
cının iş yerinde iş akışını olumsuz etkilediği, davalı işverenliğin davacıyla 
çalışma ilişkisini devam ettirmesinin beklenemeyeceği, işverence gerçek-
leştirilen feshin geçerli nedene dayandığı anlaşılmakla davanın reddine 
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Davanın REDDİNE, 

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, dava-
lının yaptığı 230.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine,

5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti ve-
kaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,

Kesin olarak 02.03.2015 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 
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İŞÇİNİN ZARAR VEREN EYLEMİ • GEÇERSİZ FESİH

ÖZET: İşçinin işverene verdiği zarar otuz günlük 
ücretini aşsa da, işçinin kusurunun daha az ol-
duğu ve zararın doğmasına diğer etkenlerin de 
sebep olduğu durumlarda işçinin sorumluluğun-
dan söz edilemez.
Olay, işveren açısından iş ilişkisinin devamını 
önemli ölçüde çekilmez hale getirmeyecek ve 
işçiye fesih dışında başka bir disiplin cezası ile 
geçiştirilebilecek bir davranış ise feshin geçersiz 
olduğu kabul edilmelidir.
Y. 9 HD E. 2015/1642, K. 2014/10040, T. 11.03.2015

Davalıya ait işyerinde kalite kontrolde operatör olarak çalışan ve çocuk 
bezi üretimi sırasında hatalı üretim yapılmasına neden olup iş sözleşme-
si 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II.ı maddesi uyarınca feshedilen davacı, 
feshin haklı ve geçerli nedene dayanmadığını belirterek, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 18 ve devamı maddeleri uyarınca feshin geçersizliğine ve işe 
iadesine karar verilmesini vekili aracılığı ile talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda iş güvenliği ve tekstil mühen-
disi uzmanından alınan bilirkişi raporuna itibar edilerek, hasarlı üretim 
nedeni ile davalının zararının 23.864,72 TL olduğu, bu hatalı üretimde iş-
verenin % 50, davacı işçi ile birlikte üç işçinin ise %42,5 oranında kusur-
lu oldukları, davacının bu hatalı üretimde ortak kusurdan 1/3’e tekabül 
eden kusur oranına isabet eden bedeli olan 3.380,84 TL miktarın dava-
cının bir aylık ücretinin üzerinde olduğu, buna göre feshin haklı nedene 
dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. I bendinde “İşçinin kendi isteği veya 
savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı 
olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya 
başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek 
derecede hasara ve kayba uğratması” halinde işverenin iş sözleşmesini 
sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshede-
bileceği ve bu nedenin haklı neden olacağı, bu halde işçinin 1475 sayılı 
Kanunun yürürlükte olan 14. Maddesi uyarınca kıdem tazminatına hak 
kazanamayacağı düzenlenmiştir. 
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Ancak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 8098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun işçinin sorumluluğu başlığı altında düzenlenen 400. Madde-
sine göre “(1)İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumlu-
dur. (2)Bu sorumluluğun belirlenmesinde; işin tehlikeli olup olmaması, 
uzmanlığı ve eğitimi gerektirip gerektirmemesi ile işçinin işveren tarafın-
dan bilinen veya bilinmesi gereken yetenek ve nitelikleri göz önünde tu-
tulur”. Maddede, işçinin sorumluluğunun sınırlandırılması ile ilgili ikin-
ci fıkradaki düzenleme, hem hukukumuz bakımından yenidir hem de iş 
kanunlarının kapsamına giren iş ilişkilerinde de uygulanacağı için özel 
bir önem arz etmektedir. Bu düzenleme nedeni ile kusurun derecesi, işin 
tehlikeli olup olmaması, zararın yüksekliği, riskin sigorta edilebilirliği, iş-
çinin işletmedeki konumu, ücretinin seviyesi, kıdemi, yaşı, ailevî ilişkileri 
ve zarar anına kadarki davranışları göz önünde bulundurulacaktır. (Prof. 
Dr. Polat SOYER. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Yer Alan “Genel 
Hizmet Sözleşmesi”ne İlişkin “Bazı” Hükümlerin İş Hukuku Açısından 
Önemi. Kadir Has Üniversitesi. İş Hukukunda Güncel Sorunlar Semineri 
(2) Tebliği). Özellikle 2. fıkra ve bu fıkranın yasal gerekçesi ile kaynak 
alınan İsviçre Borçlar Kanunu’nun uygulaması karşısında 25/II.ı bendin-
deki haklı nedenin yeniden değerlendirilmesi ve yoruma tabi tutulması 
gerekir. Zira ikinci fıkradaki düzenleme ile işçinin kusur oranına göre 
verdiği hasar otuz günlük ücretini aşsa da kusurun daha çok işverende 
veya başka bir etkende olduğu, işçinin kusurunun daha az ve hafif olduğu 
durumlarda sorumlu tutulmamasına karar verilecektir. 

Diğer taraftan İşveren, iş sözleşmesine aykırı davranışta bulunan iş-
çiye yaptığı eylemle orantılı bir yaptırım uygulamalıdır. Yapılan eylemle 
orantılı olmayan ve ölçüsüz olarak nitelendirilebilecek bir yaptırım mazur 
görülemez. Sonuç itibariyle fesihte bir cezadır. Ölçülülük ilkesi uyarınca, 
uygulanacak önlem, ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli 
olmalı bir başka anlatımla tedbir uygun olmalı, ulaşılmak istenen amaç 
açısından gerekli olmalı ve uygulanacak tedbirin sonucu olan müdahale 
ile ulaşılmak istenen amaç, ölçüsüz bir oran içerisinde bulunmamalıdır. 
Bu ilke uyarınca yargıç feshin geçerli olup olmadığını kararlaştırırken, 
işçinin davranışının ağırlığını dikkate alarak, her olayın özelliğine göre iş-
çinin davranışı ile işverence uygulanan fesih türü arasında bir orantısızlık 
(ölçüsüzlük) olup olmadığını takdir edecektir. İşçinin davranışının haklı 
fesih olarak değerlendirilmesi ağır ve gerekli olmayan bir sonuç ise geçerli 
neden, işveren açısından iş ilişkisinin devamını önemli ölçüde çekilmez 
hale getirmeyecek ve işçiye fesih dışında başka bir disiplin cezası ile geçiş-
tirilebilecek bir davranış ise, geçersiz neden kabul edilmelidir.

Dosya içeriğine ve özellikle iş güvenliği ve mühendis tarafından ortak 
olarak düzenlenen kusur raporuna göre “işverenin kayda dayalı sistemi 
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kurmaması ve işletmemesi nedeni ile % 50 oranında, kalan % 50 oranın-
daki kusurun 85’ine tekabül eden 42,5 oranında ise davacı ile birlikte üç 
işçinin birlikte eşit oranda kusurlu oldukları” anlaşılmıştır. Hatalı üre-
timin bu oluş şekline göre davacı hafif kusurludur. Bu tespitler ve 6098 
sayılı TBK.’un 400/2 maddesi kapsamında davacının iş sözleşmesinin 
haklı nedenle feshedildiğinin kabulü ölçülülük ilkesine aykırıdır. Dava-
cının hafif kusurlu olduğu bu hatalı üretimde yaptığı davranışı işyerinde 
olumsuzluklara yol açtığından geçerli neden kabul edilmelidir. O halde 
somut olayda işverenin iş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayandığın-
dan, mahkemenin haklı neden nitelendirilmesi hatalı ise de sonuç itibari 
ile feshin geçersizliği isteminin reddi doğru olduğundan kararın açıklanan 
gerekçe ile ONANMASINA, 11/03/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI • OTUZ İŞÇİ SAYISI

ÖZET: Fesih bildiriminin yapıldığı tarih itibariyle 
otuz işçi sayısının tespitinde iş sözleşmesinin 
devam ediyor olması yeterli olup, işçinin ayrıca 
işyerinde fiilen çalışıyor olması şart değildir.
İkame edilen işçiler otuz işçi sayısında dikkate 
alınmazlar.
İşveren vekilleri ve yardımcıları otuz işçi sayısı-
nın tespitinde dikkate alınırlar.
Y. 9 HD E. 2014/29976, K. 2015/38, T. 12.1.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin İş Kanunu’na aykırı olarak geçerli bir ne-
den olmadan işten çıkarıldığını, iddia ederek feshin geçersizliğine ve da-
vacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesini istifa etmek suretiyle sona er-
dirdiğini savunarak savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davalıya ait işyerinde ye-
rel marketler satış temsilcisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesini da-
valı işverenin haksız olarak feshettiği feshin geçersiz olduğu gerekçesi ile 
davanın kabulüne, karar verilmiştir.
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D) Temyiz:

Kararı davalı taraf temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi 
hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte 
işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalıştırılması gerekir. İşverenin aynı iş-
kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi 
sayısı, bu işyerlerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/2 maddesine göre, İşverenin işyerinde 
ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yö-
netim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki 
eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, 
işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında bir bütündür. Yine aynı kanunun 18/4 maddesi uyarınca, 
işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işye-
rinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre 
belirlenir. Keza 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 60/2 maddesi uyarın-
ca bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu 
iş kolundan sayılır. 

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde belirli-belirsiz süreli, tam- kısmi 
süreli, daimi-mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışanlar arasında bir ayırım 
yapılamaz. Fesih bildirimin yapıldığı tarihte 30 işçi sayısının tespitinde 
göz önünde bulundurulacak işçinin iş sözleşmesinin devam etmekte ol-
ması yeterli olup, ayrıca fiilen çalışıyor olması gerekmemektedir. Ancak 
hastalık, iş kazası, gebelik yada normal izin ve benzeri nedenlerle ayrılan 
işçi yerine bu süre için ikame işçi temin edilmiş ise, 30 işçi sayısında 
ikame edilen işçi dikkate alınmayacaktır. Konumu itibarıyla güvence kap-
samı içerisinde olmayan işveren vekillerinin ve yardımcılarının da işye-
rinde çalışan işçi sayısının belirlenmesinde dikkate alınması gerekir. Da-
iremizin uygulaması bu yöndedir. (24.03.2008 gün ve 2007/27699 Esas, 
2008/6006 Karar sayılı ilamımız).

Fesih bildirim tarihinden önce iş sözleşmesi feshedilen, bu nedenle 
feshin geçersizliği davası açıp, lehine feshin geçersizliğine karar verilen 
işçinin işverene işe başlatılması için başvurusu halinde, adı geçen işçinin 
de 30 işçi sayısında değerlendirilmesi gerekir. Böyle bir durumda feshin 
geçersizliğine ilişkin dava sonuçlanmamış ise, bekletici mesele yapılarak 
sonucu beklenmelidir. 
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İş Kanunu kapsamı dışında kalan ve işçi sıfatını taşımayan çırak, staj-
yer ve meslek öğrenimi gören öğrencilerle süreksiz işlerde çalışanlar, keza 
işyerinde ödünç(geçici) iş ilişkisi ile çalıştırılanlar ile alt işveren işçileri o 
işyerinde çalışan işçi sayısının belirlenmesinde hesaba katılmazlar. Alt 
işverenin işçileri otuz işçi kıstasının belirlenmesinde dikkate alınmazlar; 
fakat, iş güvencesi hükümlerinden kaçmak amacıyla, işçilerin bir kısmı-
nın muvazaalı olarak taşeron işçisi olarak gösterilmesi halinde, bu iş-
çilerin de işçi sayısına dahil edilmesi gerekir. Daha açık bir anlatımla, 
alt işverenlik ilişkisinin geçersiz sayılması gereken hallerde taraflarca alt 
işveren sayılan kişiye bağlı olarak çalışanlar otuz işçi sayısının tespitinde 
hesaba katılmalıdır. Alt işverenin işçileri ile geçici işçi sağlayan işverenle 
iş sözleşmeleri devam eden geçici işçiler, kendi işverenlerinin işyerlerinde 
sayının belirlenmesinde hesaba katılırlar. Ancak tarafların geçici iş iliş-
kisinde gönderen işveren olarak nitelendirdikleri; fakat aslında “bodro 
işvereni” olarak faaliyet gösteren ve yaptıkları iş, işverenlerine işçi temin 
etmekten ibaret olanlara kayıtlı bulunan işçiler de sayı ölçütünde gözö-
nünde bulundurulmalıdır.

4857 sayılı İş Kanunu, elliden fazla işçi çalıştıran tarım ve orman iş-
çilerinin yapıldığı işyerleri ve işletmeleri kapsamı içine aldığından (İş K 
mad. 4/b), bu işyeri ya da işletmede çalışanlar da iş güvencesinden yarar-
lanır. Buna karşılık, 50’den az (elli dahil) işçi çalıştıran tarım işyerlerin-
de çalışanlar İş Kanunu’nun kapsamı dışından kalacağından, bu yerlerde 
30’dan fazla işçi çalıştırılsa dahi (örneğin, 40 işçi), bu işçilere iş güvencesi 
hükümleri uygulanmayacaktır. 50 İşçinin tespitinde, sadece tarım işçileri 
değil; diğer işçiler de dikkate alınmalıdır. 

Özellikle gurup şirketlerinde ortaya çıkan bir çalışma biçimi olan bir-
likte istihdam şeklindeki çalışmada, işçilerin bir kısmı aynı anda birden 
fazla işverene ve birlikte hizmet vermektedirler. Daha çok yönetim organi-
zasyonu kapsamında birbiriyle bağlantılı olan bu şirketler, aynı binalarda 
hizmet verebilmekte ve bir kısım işçiler iş görme edimini işverenlerin ta-
mamına karşı yerine getirmektedir. Tüm şirketlerin idare müdürlüğünün 
aynı şahıs tarafından yapılması, şirketlerin birlikte kullandığı işyerinde 
verilen muhasebe, güvenlik, ulaşım, temizlik, kafeterya ve yemek hizmet-
lerinin yine tüm işverenlere karşı verilmiş olması buna örnek olarak gös-
terilebilir. Bu gibi bir ilişkide, tüm şirketlere hizmet veren işçiler ile sade-
ce davalı şirkete hizmet veren işçilerin 30 işçi kıstasında dikkate alınması 
gerekir. İşçi tüm şirketlere hizmet ediyor ise, o zaman tüm şirketlerdeki 
işçi sayısı dikkate alınmalıdır. 



533Yargıtay İşe İade Davalarına Ait Karar Derlemeleri

Sendika işyeri temsilcileri için işyerinde 30 işçi çalışma koşulu aran-
mamalıdır. (Dairemizin 21.07.2008 gün ve 2008/25552 Esas, 2008/20932 
Karar sayılı ilamımız). 

Somut uyuşmazlıkta, dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesinin 
20/01/2014 tarihinde feshedildiği ve 2014 yılı Ocak ayına ait sigortalı hiz-
met listesinden davalı işyerinde fesih dönemi itibari ile 22 işçinin çalış-
tığı anlaşılmaktadır. Fesih tarihinde davacının çalıştığı işyerinde çalışan 
işçi sayısının 30’un altında olduğu görülmekte ise de, davalının davacının 
çalıştığı iş yerinden başka aynı işkolunda iş yerlerinin bulunup bulunma-
dığı, tüm Türkiye genelinde aynı işkolunda başka iş yeri olup olmadığı 
araştırılmalıdır.

Buna göre gerekli araştırma yapılarak 30 ve daha fazla işçi çalıştığı 
tespit edilirse şimdiki gibi, 30’dan az işçi çalıştığı tespit edilirse davanın 
reddine karar verilmelidir. Eksik araştırmayla yazılı şekilde sonuca gidil-
mesi hatalıdır. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12/01/2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ
• 

DAVANIN SONUÇLARI

ÖZET: Davalı şirketler arasında asıl işveren - alt 
işveren ilişkisi mevcuttur.
Bu duruma göre işçi alt işverenin işyerine iade 
edilecek, işe iade davasının mali sonuçlarından 
her iki işveren de birlikte sorumlu olacaklardır.
Bu husus mahkeme kararında açık şekilde belir-
tilmelidir.
Y. 9 HD E. 2014/31204, K. 2015/141, T. 13.01.2015

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, 
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendik-
ten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek 
feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, feshin geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesi ile dava-
nın kabulüne ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı ve davalı taraflar temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara , toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre davalıların tüm , davacının aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının yerinde olmaması nedeni ile 
reddine,
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2- Davacı dava dilekçesinde davasını ...’ne karşı yöneltmiş, mahkeme 
karar gerekçesinde taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi belirtmemekle be-
raber hüküm kısmında her iki davalıyı da sorumlu tutacak şekilde karar 
vermiştir. Dosyada mevcut davalılar arasında aktedilen hizmet alım söz-
leşmesi ve tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde , davalı şirketler 
arasında asıl ve alt işveren ilişkisinin varlığı açıktır. Bu nedenle, mahke-
mece hüküm kısmında işe iadeden ve işe iadenin mali haklarından hangi 
davalının sorumlu olduğunun açık ve net bir şekilde belirtilmemesi hatalı 
olup bozma nedenidir.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2. Davalı İtemsan Tem Güv Sis Taş İkr Hiz Tur Dış Tic Paz Ltd Şti tara-
fından gerçekleştirilen feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının adı geçen 
işverenin işyerine İŞE İADESİNE, 

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı alt işveren-
ce süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat 
miktarının her iki davalının birlikte sorumlu olmak kaydı ile davacının 
kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt üc-
reti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için davalı alt işverene süresi içinde müra-
caatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en 
çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve 
müteselsilen tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 245.35 TL yargılama giderinin davalılardan tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalıların yaptığı yargılama giderinin üzerlerin-
de bırakılmasına,

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500.00 TL ücreti 
vekaletin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davacı vekiline iadesine, 

Kesin olarak 13.01.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI • SAVUNMA ALINMASI KOŞULU

ÖZET: İşçinin davranışlarından kaynaklanan fe-
sihte işçinin savunması alınması gerekir.
Savunma alınmadan gerçekleştirilen fesih geçer-
siz olup, bu nedenle işin esasının incelenmesine 
gerek yoktur.
Y. 9 HD E. 2014/31051, K. 2015/618, T. 15.01.2015

Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükme-
dilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmak-
la, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlen-
dikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin iş akdinin haklı ve geçerli bir neden olma-
dan ve savunması alınmadan feshedildiğini iddia ederek feshin geçersizli-
ğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının yöneticileri hakkında gerçeği yansıtmayan it-
hamlarda bulunduğunu, davacının davranışlarının güven unsurunu or-
tadan kaldırdığını bu sebeplerle iş akdinin 4857 sayılı yasanın 17 ve 18. 
maddeleri uyarınca geçerli olarak feshedildiğini savunarak davanın red-
dini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacı ile yöneticisi An-
tonio Gianno arasındaki olumsuz davranışların olduğu ancak davacı üze-
rinde mobbing uygulandığını gösterir yeterli delil bulunmadığı, davacının 
bir takım ithamlarda bulunduğu, ancak davacının, yöneticisi hakkındaki 
ithamlarının ispatlanamadığı, bu tür davranışların işyerinde olumsuzluk-
lara yol açtığı o nedenle iş akdinin feshinin geçerli nedene dayandığı ge-
rekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 
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E) Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta, davacının iş akdi, üst yöneticisi hakkında asılsız 
ithamlarda bulunması, bu ithamların kanıtlanamaması bu sebeple taraf-
lar arasındaki güven unsurunun zedelendiği ve iş ilişkisinin devamının 
işverenden beklenemeyeceği gerekçesi ile 4857 sayılı Yasa'nın 17 ve 18. 
maddeleri uyarınca işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle fes-
hedilmiştir. 

4857 sayılı Yasa'nın 19. maddesi uyarınca işçinin davranışı ya da veri-
mi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için sözleşmenin 
feshinden önce savunma istenmesi zorunlu olup bu hususun yerine geti-
rilmemesi feshi geçersiz kılar.

Davalı işveren tarafından fesih öncesinde davacı işçiden savunma is-
tenmediği bu nedenle feshin geçersiz olduğu anlaşıldığından davanın ka-
bulü yerine reddine karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-
de hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya 
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 131.20 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 15.1.2015 gününde oybirliği ile karar verildi 
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İŞLETMESEL KARAR • YARGININ DENETİMİ

ÖZET: İşletmesel kararın yerinde olup olmadığı 
yönünden hukuki denetleme yapılamaz.
İşveren bu konuda özgürdür.
İşverenin aldığı işletmesel kaarın istihdam faz-
lalığına sebep olup olmadığı, işletmesel kararın 
tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve gi-
derek işletmesel karar sonucu feshin kaçınılmaz 
olup olmadığı irdelenmelidir.
Y. 9 HD E. 2014/29947, K. 2015/628, T. 15.01.2015

Davacı vekili; müvekkilinin, davalı şirketin ... Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak Şırnak - Mardin bölgesinde tıbbi tanıtım ve satış mümessili 
olarak 17.05.2011 - 13.11.2013 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin 
davalı tarafından ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek feshedildiğini, 
feshin haklı veya geçerli bir nedene dayanmadığını ileri sürerek; feshin 
geçersizliğine ve müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir.

B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının, müvekkili şirket bünyesinde 17.05.2011 - 
13.11.2013 tarihleri arasında çalıştığını, müvekkili şirketin 2013 yılında 
... İlaç Tic. Ltd. Şti ile birleştiğini, genel kurul kararıyla birtakım tedbirle-
rin uygulanmaya başlandığını, davacının görev yerinin de ...Bölge Müdür-
lüğüne bağlı ...ili ... Tıbbi Tanıtım Sorumlusu olarak değiştirildiğini, an-
cak davacının bunu kabul etmediğini, bu sebeple iş akdinin haklı nedenle 
feshedildiğini, bu nedenlerle açılan davanın reddini talep ve dava etmiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile davanın 
kabulüne ve davacının işe iadesine karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Karar süresinde davalı tarafça temyiz edilmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde işletmenin, iş yerinin veya 
işin gerekleri kavramına yer verildiği halde, işletmesel karar kavramın-
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dan söz edilmemiştir. İşveren amaç ve içeriğini belirlemekte serbest oldu-
ğu kararlar, yönetim hakkı kapsamında alabilir. Geniş anlamda, işletme, 
iş yeri ile ilgili ve işin düzenlenmesi konusunda, bu kapsamda işçinin iş 
sözleşmesinin feshi dahil olmak üzere işverenin aldığı her türlü kararlar, 
işletmesel karardır.

İşverenin, mevcut olan iş sayısını fiilen mevcut olan iş ihtiyacına uyum-
laştırmak için açıkça ifade etmediği kararları, “gizli, örtülü” işletmesel 
karar olarak nitelendirmektedir. Bu tür durumlarda, işletmesel kararın 
mevcudiyeti, iş sözleşmesinin feshi için gösterilen sebepten çıkarılır. Bir 
başka anlatımla, böyle hallerde, İş Kanunu’nun 18’nci maddesi uyarınca 
işletmesel gereklere dayalı feshin söz konusu olabilmesi için varlığı şart 
olan açıkça işletmesel kararın mevcudiyetinin yerine, bir nevi işverence 
açıklanan işletme dışı sebep ikame edilmektedir.

İşverenin iş yerinde işçi sayısını azaltma yönünde kendini zorunlu gör-
mesine yol açan durumun, onun tarafından daha önce alınan hatalı bir 
karara dayanması, iş sözleşmesinin feshini İş Kanunu’nun 18’nci madde-
si anlamında geçersiz kılmaz. İş sözleşmesinin feshine yol açan işletmesel 
kararın yargı denetimine tabi olmaması, hatalı olarak alınan işletme ka-
rarları açısından da söz konusudur. Bir başka anlatımla, yargıç, işletme-
sel kararı denetleyemeyeceğinden onun hatalı olup olmadığını da denetle-
yemeyecek; dolayısıyla işletme kararının hatalı olduğu gerekçesi ile feshin 
geçersizliğine kararı veremeyecektir 

İşletmenin, iş yerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan fesihte, yar-
gısal denetim yapılabilmesi için mutlaka bir işletmesel karar gerekir. İş 
sözleşmesinin iş, iş yeri veya işletme gereklerine dayalı olarak feshi, işlet-
mesel kararın sonucu olarak gerçekleşmekte, fesih işlemi de işletmesel 
karar çerçevesinde değişen durumlara karşı işverene tepkisini oluştur-
maktadır. Bu kararlar işletme ve iş yeri içinden kaynaklanan nedenlerden 
dolayı alınabileceği gibi, iş yeri dışından kaynaklanan nedenlerden dolayı 
da alınabilir. Bu nedenler, bir ya da birden fazla işçinin iş yerinde ça-
lışmaya devam etmesi gerekliliğini doğrudan veya dolaylı olarak ortadan 
kaldırıyorsa, dikkate alınmalıdır. 

İşçinin işletmedeki iş yerinin kaybına, iş ilişkisinin feshine yol açan iş-
letme dışı sebepleri, piyasa olayları belirler. İşletmenin doğrudan doğruya 
etkisinin olmadığı bütün sebepler, işletme dışı sebeplerdir. Siparişlerdeki 
azalma, pazarlama güçlükleri, satış ve sürümde azalma, hammadde yok-
luğu, enerji sıkıntısı, kamu işyerlerinde devlet bütçesinden kaldırılması, 
meteorolojik sebepler işletme dışı sebeplere örnek gösterilebilir. İşletme 
dışı sebepler, işletme gereklerine dayanan fesih için, ancak, bu sebepler, 
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işyerinde işgücü fazlasına neden olmuşsa, önem arzeder. İşveren, işletme 
dışı sebeplerin zorunlu kıldığı işletmesel süreçteki yapısal değişimi so-
mut olarak ortaya koyarak bunun belirli çalışma yerlerinde azalmaya yol 
açtığını göstermelidir. Bir başka anlatımla, işveren, fiili verileri, işçilerin 
karşı vakıalar ile itiraz edebileceği ve mahkemelerce denetlenebilmesine 
imkan sağlayacak şekilde somut ve ayrıntılı olarak ortaya koymalıdır. 
İşletme dışı sebeplerin doğrudan doğruya etkisinin olduğu durumlarda, 
fesih, ileri sürülen işletme dışı sebep fiilen mevcut olduğunda ve işçinin 
çalışmaya devam etme olanağını ortadan kaldırdığında İş Kanunu’nun 
18’nci maddesi anlamında geçerli bir sebebe dayanır. İşletme dışı sebebin 
mevcut olup olmadığı ve bu sebeplerin işletmenin işgücü ihtiyacına doğru-
dan doğruya etkileri, mahkemelerce tamamen denetlenebilir. Mahkeme, 
işletme dışı sebebin işletmedeki iş miktarına etki edip etmediği ediyorsa 
ölçüsünü ve bu suretle işletmedeki işçi sayısına etki edip etmediği; ediyor-
sa ne kadarına etki ettiğini tespit eder. İşveren, işletme dışı sebeplerin var-
lığına dayanırsa, gerekçe yönünden kendisini bağlar. Dolayısıyla, işveren, 
işe iade davasında, işletme dışı sebeplerin kendisi tarafından iddia edilen 
kapsam ve yoğunlukta fiilen mevcut olduğunu ispat etmek zorundadır. 
İşveren, işletme dışı sebeplerle işyerinde işçi sayısının azaltılması ara-
sındaki bağlantıları ortaya koymalıdır. Yeniden yapılanma kararı(kurucu 
işveren kararı) işletme gereklerine dayanan fesihle sonuçlanırsa, işletme 
dışı sebepler, işçilerin işletmedeki işyerlerini kaybetmelerinin doğrudan 
değil; dolaylı sebebi olmuş olur. Bu durumda, iş sözleşmesinin feshini 
doğrudan sebebini, yapısal karar ve tedbirler teşkil edecektir.

İşletme içi sebeplerden, işverenin, işletme yönetiminin esasını teşkil 
eden işletme politikasını gerçekleştirmek için, teknik, organizasyon ve 
ekonomik sahada aldığı bütün işletmesel tedbirler anlaşılmalıdır. Bu ted-
birler aracılığıyla işveren, işletmenin organizasyon yapısı ve üretimle ilgili 
düzenleme yapma hakkını (yönetsel karar alma hakkını) kullanmaktadır. 
Rasyonalizasyon tedbirleri (örneğin, safi hasıla yaratmayan faaliyetlerin 
elimine edilmesi için sürekli iyileştirme süreci), üretimin durdurulma-
sı veya üretimde değişiklik yapmak, masrafların kısılması, yeni çalışma, 
imalat ve üretim metotlarının uygulamaya sokulması veya değiştirilmesi, 
yeni bir pazarlama sisteminin uygulamaya sokulması; yarım gün çalışma-
yı tam gün çalışmaya dönüştürme, işlerin, işyerinin tam gün çalışılan yer-
lerinde mi yoksa kısmi süreli çalışılan yerlerde mi yapılacağının karara 
bağlanması, vardiya usulü çalışma sistemine geçme, çalışma sürelerinin 
azaltılması, çalışma sürecinde reorganizasyona giderek, çalışma yoğun-
luğunun arttırılması, işyerinin verimsiz çalışması veya kazançta düşme, 
işyeri sahalarının veya bölümlerinin birleştirilmesi, üretimin bir kısmının 
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yurt dışına kaydırılması, belirli faaliyetlerin başka firmalara (outsourcing) 
veya alt işverene aktarılması, işletmenin üretim kapasitesini düşürmek, 
işletme veya işyerini kapatmak ya da işletmenin bir bölümünü veya servi-
sini kapatmak, kazanç maksimizasyonu (kazancı azami hadde çıkartma), 
Lean-management’in veya grup çalışma sisteminin uygulamaya sokulması 
gibi organizasyona yönelik değişiklikler, işverenin işçi mevcudunu süresiz 
azaltma kararı, doktrin ve Alman yargı içtihatlarında işletme içi sebep 
olarak nitelendirilen işletmesel kararlara örnek olarak verilebilir. İşletme 
içi sebeplerden kaynaklanan fesihlerde, işverenin, hangi tedbirleri aldı-
ğını ve bu tedbirlerin iş sözleşmesi feshedilen işçinin işine nasıl etki et-
tiğini ortaya koymak zorundadır. İşveren, işletme içi tedbirlerin, amaca 
uygunluğunu ve gerekliliğini gerekçelendirmek zorunda değildir. İşletme 
içi sebeplere dayanılarak yapılan fesihlerde, mahkemeler tarafından dik-
kate alınacak olan husus, işletmesel kararın fiilen uygulamaya geçirilip 
geçirilmediği ve feshi ihbar süresinin geçmesiyle birlikte, işçinin işyerinde 
çalışma imkânının ortadan kalkıp kalkmadığıdır. Bu bağlamda işveren, 
organizasyona yönelik veya teknik hangi tedbiri aldığını ve bu tedbirin 
uygulanmasıyla iş sözleşmesi feshedilen işçinin işine nasıl olumsuz yönde 
etki ettiğini açıkça ortaya koymalıdır.

İşletmesel karar söz konusu olduğunda, kararın yararlı ya da amaca 
uygun olup olmadığı yönünde bir inceleme yapılamaz. Kısaca işletmesel 
kararlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz. İşverenin serbestçe işlet-
mesel karar alabilmesi ve bunun kural olarak yargı denetimi dışında tu-
tulması şüphesiz bu kararların hukuk düzeni tarafından öngörülen sınır-
lar içinde kalınarak alınmış olmalarına bağlıdır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli ne-
denlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verilmiştir. İşveren ispat 
yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, 
daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) oldu-
ğunu kanıtlayacaktır. Bu kapsamda, işveren fesihle ilgili karar aldığını, 
bu kararın istihdam fazlası meydana getirdiğini, tutarlı şekilde uyguladı-
ğını ve feshin kaçınılmaz olduğunu ispatlamalıdır.

İşverenin, dayandığı fesih sebebinin geçerli (veya haklı) olduğunu uy-
gun delillerle inandırıcı bir biçimde ortaya koyması, kanıt yükünü yerine 
getirmiş sayılması bakımından yeterlidir. Ancak bu durum, uyuşmazlı-
ğın çözümlenmesine yetmemektedir. Çünkü yasa koyucu işçiye başka bir 
olanak daha sunmuştur. Eğer işçi, feshin, işverenin dayandığı ve uygun 
kanıtlarla inandırıcı bir biçimde ortaya koyduğu sebebe değil, başka bir 
sebebe dayandığını iddia ederse, bu başka sebebi kendisi kanıtlamak-
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la yükümlüdür. İşçinin işverenin savunmasında belirttiği neden dışında, 
iş sözleşmesinin örneğin sendikal nedenle, eşitlik ilkesine aykırı olarak, 
keza keyfi olarak feshedildiğini iddia ettiğinde, işçi bu iddiasını kanıtla-
mak zorundadır. 

Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürül-
düğünde, öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı 
işveren kararında işgörme ediminde ifayı engelleyen, bir başka anlatımla 
istihdamı engelleyen durum araştırılmalı, işletmesel karar ile istihdam 
fazlalığının meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde 
uygulayıp uygulamadığı(tutarlılık denetimi), işverenin fesihte keyfi dav-
ranıp davranmadığı(keyfilik denetimi) ve işletmesel karar sonucu feshin 
kaçınılmaz olup olmadığı(ölçülülük denetimi-feshin son çare olması ilke-
si) açıklığa kavuşturulmalıdır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması 
bu yöndedir. (06.10.2008 gün ve 2008/30274 Esas, 2008/25209 Karar, 
11.09.2008 gün ve 2008/25324 Esas, 2008/23401 Karar sayılı ilamları-
mız).

İşletmesel kararın amacı ve içeriğini belirlemekte özgür olan işveren, 
işletmesel kararı uygulamak için aldığı tedbirin feshi gerekli kıldığını, fes-
hin geçerli nedeni olduğunu kanıtlamalıdır. İşletmesel kararın amacı ve 
içeriğini serbestçe belirleyen işveren, uygulamak için aldığı, geçerli neden 
teşkil eden ve ayrıca istihdam fazlası doğuran tedbire ilişkin kararı, sü-
rekli ve kalıcı şekilde uygulamalıdır. İşveren işletme, işyeri ve işin gerek-
leri nedeni ile aldığı fesih kararında, işyerinde istihdam fazlalığı meydana 
geldiğini ve feshin kaçınılmazlığını kanıtlamak zorundadır. İş sözleşmesi-
nin feshiyle takip edilen amaca uygun daha hafif somut belirli tedbirlerin 
mevcut olup olmadığının değerlendirilmesi, işverenin tekelinde değildir. 
Bir bakıma feshin kaçınılmaz olup olmadığı yönünde, işletmesel kararın 
gerekliliği de denetlenmelidir. Feshin kaçınılmazlığı ekonomik açıdan de-
ğil, teknik denetim kapsamında, bu kararın hukuka uygun olup olmadığı 
ve işçinin çalışma olanağını ortadan kaldırıp kaldırmadığı yönünde, kısa-
ca feshin son çare olması ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır.

İş ilişkisinde işletmesel kararla iş sözleşmesini fesheden işveren, Me-
deni Kanun’un 2. maddesi uyarınca, yönetim yetkisi kapsamındaki bu 
hakkını kullanırken, keyfi davranmamalı, işletmesel kararı alırken dü-
rüst olmalıdır. Keyfilik denetiminde işverenin keyfi davrandığını işçi iddia 
ettiğinden, genel ispat kuralı gereği, işçi bu durumu kanıtlamalıdır. 

Somut olayda; davalı şirketin 04.11.2013 tarihli genel kurul kararın-
da, dava dışı ... İlaç Tic.Ltd. Şti ile birleşme neticesinde tüketici sağlığı 
departmanında istihdam fazlalığı oluştuğu ayrıca departmanın faaliyet 
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gösterdiği pazarda ve satışlarda azalma meydana geldiğinden bahisle alı-
nan tüm ekonomik tedbirlere rağmen işçi çıkarılmasının zorunlu oldu-
ğu belirtilmiştir. Ayrıca işçilerin iş ilişkilerinin sonlandırılmasından önce 
şirket içerisinde açık pozisyonların araştırılacağı ve uygun miktarda iş-
çinin bu açık pozisyonlarda değerlendirileceği, değişiklik teklifini kabul 
etmeyen işçilerin ise iş akitlerinin sona erdirileceği kararlaştırılmıştır. 

İşletmesel kararın yerindeliği noktasında hukuksal denetim mümkün 
değildir. Kısaca işletmesel kararlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz. 
İşverenin serbestçe işletmesel karar alabilmesi ve bunun kural olarak 
yargı denetimi dışında tutulması şüphesiz bu kararların hukuk düzeni ta-
rafından öngörülen sınırlar içinde kalınarak alınmış olmalarına bağlıdır. 
İşverenin almış olduğu işletmesel karar sonucunda istihdam fazlalığının 
meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı bir şekilde uygulayıp 
uygulamadığı(tutarlılık denetimi), işverenin fesihte keyfi davranıp davran-
madığı(keyfilik denetimi) ve işletmesel karar sonucu feshin kaçınılmaz 
olup olmadığı(ölçülülük denetimi-feshin son çare olması ilkesi) noktaları 
açıklığa kavuşturulmalıdır. 

İşveren, dava dışı başka bir şirket ile birleşme ve rekabet koşulları ile 
verimliliği arttırmak amacıyla tüketici sağlığı departmanında yeniden ya-
pılanma kararı aldığını ve bu kapsamda davacının farklı bir ilde görevlen-
dirilmesine karar verildiğini ancak davacının bu görevlendirmeyi kabul 
etmemesi nedeni ile iş akdinin geçerli nedene dayalı olarak feshedildiğini 
savunmuştur.

Davalı şirket tarafından farklı illerde görev yapan tüketici sağlığı de-
partmanı çalışanlarına davacı ile benzer tekliflerde bulunulduğu savunul-
muş ve diğer çalışanların bu teklifleri kabul ettiklerine dair yazılar ibraz 
edilmiştir. 

Yukarıdaki ilkeler uyarınca mahkemece, işletemesel kararın objektif 
ve tutarlı olarak uygulanıp uygulanmadığı ve feshin son çare olması ilke-
sine uyulup uyulmadığı hususunda yeterli araştırma yapılmaksızın karar 
verilmiştir.

İşyerinde görev yeri değişikliğini kabul eden tüketici sağlığı departma-
nı çalışanları arasında anılan değişikliği kabul etmesine karşın iş akdi 
feshedilmiş işçinin bulunup bulunmadığı, fesihten sonra tıbbi tanıtım 
temsilcisi olarak ise yeni işçi alınıp alınmadığı, fesihten önce davacının 
çalıştığı Mardin ilinde davacı dışında tıbbi tanıtım temsilcisinin bulunup 
bulunmadığı, bu kişiler hakkında işveren tarafından ne gibi tasarrufta 
bulunulduğu arştırılmadan, ayrıca davalı işveren tarafından 6 kişinin işe 
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alındığı ve bunların tıbbi satış temsilcisi olmadığı bildirilmiş ise de SGK 
kayıtları ile fesihten sonra işe alınanların iş sözleşmeleri ve varsa imzalı 
görev tanımları getirtilip değerlendirilmeden eksik araştırma ile yetinilip 
sonuca gidilerek hüküm verilmesi hatalıdır.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.01.2015 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

SENDİKAL NEDENLE FESİH • VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Muvazaalı taşeron işçilerinin sendikaya 
üye olmalarının engellenmesi, işçilere sendika-
ya üye olmamaları için başkı yapıldığı, bu konu-
da muvazaalı işveren her hakkında ceza davası 
açıldığı, sendika üyeliğinde kısa süre sonra fesih 
yapıldığı dikkate alındığında feshin sendikal se-
beple gerçekleştirildiği sonucuna varılır.
Feshin sendikal nedene dayanmadığının kabulü 
halinde davacı aleyhine vekalet ücreti takdir edi-
lemez.
Y 9 HD E. 2014/29982, K. 2015/5928, T. 12.02.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; gerçek işveren olan davalı ..... ‘ nin çok sayıda muvazaalı 
alt işverenlik kurduğunu, bunun ... Bakanlığı ... Başkanlığı ‘ nın raporu ile 
tespit edildiğini, davalı şirketin asıl işlerini ... Mevkiindeki ... nolu fabri-
kasında ve ... adı altında topladığı ... ve .... Organize Sanayi Bölgesindeki 
... ve ... nolu fabrikalarında yaptığını, davalı şirketin ... Mevkiindeki fab-
rikasında çalışan ve davalı üzerinde gösterilen sendika üyesi işçilerin TİS 
‘ten yararlandığını, ancak davalı işverenin kamusal yükümlülüklerden 
kaçınmak, çalıştırdığı işçilerin önemli bir kısmını toplu iş sözleşmesi hü-
kümlerinden yararlandırmamak, işyerinde sendikal örgütlenmenin önü-
ne geçmek amacıyla muvazaalı alt işverenlik tesis ettiğini, alt işveren işçisi 
olarak gösterilen işçilerin, muvazaalı alt işverenler üzerinde kayıtlanarak 
kıdem tazminatı ve yıllık izin gibi yasal haklardan da mahrum bırakıldık-
larını, davalının kendi işçilerini alt işverenlerde fiilen çalıştırmak suretiy-
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le , alt işverenlerin yaptıkları işler ile alt işverenleri ve alt işveren yanında 
görünen işçilerin yönetimini , denetimini ve organizasyonunu gerçekleş-
tirdiğini , alt işveren işçisi olarak görünen işçilerin gerçekte en başından 
beri davalı şirketin işçisi olduklarını, muvazaalı olarak alt işveren işçisi 
olarak gösterilen ve sendikaya üye olan işçilere , üyelikten istifa etmek zo-
runda oldukları aksi takdirde kendilerinin ve işyerlerindeki yakınlarının 
hepsinin işine son verileceği yönünde yoğun bir baskı ve zorlama yapıldı-
ğını, sendika üyeliğinden istifa edenlerin işyerinde çalışmaya devam ettik-
lerini , davacının da sendika üyesi olması nedeniyle iş akdinin feshedil-
diğini, davalının bir taraftan sendika üyesi işçileri işten çıkartırken , bir 
taraftan da çıkarılan işçilerin yerine çok sayıda yeni işçi aldığını davacının 
işten çıkarılmasının sendikaya üye olmasından kaynaklandığını dolayısıy-
la sendikal nedenle işten çıkarılan davacıya işe başlatılmaması halinde 1 
yıllık ücreti tutarında tazminat ödenmesi gerektiğini ileri sürerek feshin 
geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı .... vekili; davacının davalı şirkete ait işyerinde hiçbir zaman 
çalışmadığını, ... İş Mahkemesinin 2010 / 153 - 240 E. sırasına kayıtlı 
dosyalarda davalı işverenler ile .... arasında alt - üst işverenlik ilişkisi-
nin ve muvazaanın bulunmadığının karara bağlandığını ve bu kararın ke-
sinleştiğini, bu kararlar karşısında alt - üst işverenlik ilişkisinin yeniden 
tartışılmasının olanaksız olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davalı ..... ile dahili davalılar arasındaki ilişkinin muvaza-
alı olduğu, davacının ..... işçisi olduğu, feshin geçerli nedene dayandığının 
ispatlanmadığı, ancak feshin sendikal nedene dayanmadığı gerekçesiyle 
davacının ..... nezdinde işe iadesine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı ile davalı ..... temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Her ne kadar davalı ile değişik taşeronlar arasındaki ilişkinin muva-
zaalı olduğu yönündeki teftiş raporuna karşı açılan itiraz davalarında ... 
İş Mahkemesi’nce bu ilişkinin asıl işveren alt işveren ilişkisi olmadığı ve 
muvazaalı da olmadığı yönünde karar verilmişse de, söz konusu davalar-
da davacı işçinin taraf olmadığı bu nedenle davacı açısından kesin hüküm 
oluşturmayacağı, davalının kendisine ait yeri ve makineleri bir kısmı daha 
önce kendi işçileri olan taşeronlara kiralayıp, hammaddeyi de kendisi ve-
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rip bu kişilerin bordrosunda görünen işçilere üretim yaptırma şeklindeki 
çalışma ilişkisinin davacı açısından muvazaalı olduğu ve feshin haklı veya 
geçerli olduğu kanıtlanmadığından davacının davalı ..... nezdinde işe iade-
sine karar verilmesinin yerinde olduğu anlaşılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin 
geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tara-
fından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an 
çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. Dairemizin 
yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin 
kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Madde-
nin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31. maddesindeki sendikal nedenle yapılan 
fesihlerdir. Bu maddede sendikal neden halinde işe başlatmama tazmi-
natının işçinin en az bir yıllık ücreti tutarında belirleneceği açıklanmış-
tır. Dairemizin uygulaması bu yöndedir. (08.04.2008 gün ve 2007/27773 
Esas, 2008/7819 Karar sayılı ilamımız). Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 
53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate alarak 6 ay ile 5 yıl arasında 
kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 5, 15 
yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücreti tutarında işe başlatmama 
tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih sebebine göre bu miktarlar-
da azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır. 

Davacı iş sözleşmesinin feshinin sendikal nedene dayandığını iddia 
etmiştir. Mahkemece davacı tanıklarının sendikalı olup halen işyerinde 
çalıştıkları bu nedenle davacının iş sözleşmesinin sendikal nedene da-
yanmadığı belirtilmişse de; sorunun muvazaalı taşeron ilişkisi kurulan 
işverenler bünyesinde çalışan işçilerin sendikaya üye olunmasının isten-
memesinden kaynaklandığı, davacı tanıklarınca işverence sendikaya üye 
olunmasının istenmediği istifa etmeleri konusunda baskı yapıldığı noter 
masraflarının işverence verildiği konusundaki beyanları, muvazaalı taşe-
ron ilişkisi kurulan işverenler hakkında sendikal hakların engellenmesi 
suçundan açılan ceza davaları, üyeliklerden kısa bir süre sonra fesih ya-
pılması, fesih döneminde sendikadan istifa eden işçi sayısı ve sendika 
üyesi olmadığı halde sendikadan istifa ettiklerine dair bildirim gönderen-
lerin olması dikkate alındığında, feshin sendikal nedene dayandığının ka-
bulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Ayrıca işe iade davası tespit davası niteliğindedir. Feshin sendikal ne-
dene dayanmadığı kabul edildiğinde davacı aleyhine vekalet ücretine ve 
yargılama giderlerine hükmedilmemesi gerekir. Karar bu yönüyle de ha-
talıdır.
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4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Yargılama sırasında taşeron işverenlerin dahili dava dilekçesi ile 
davaya dahil edilmesi usule aykırı olduğundan dahili davalılar hakkında 
açılan DAvANIN REDDİNE,

3. Davacının iş sözleşmesinin feshinin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacı-
nın ..... nezdinde İŞE İADESİNE, 

4. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı ..... tarafın-
dan süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazmina-
tın feshin sendikal nedene dayanması nedeniyle fesih tarihinde yürürlük-
te olan 2821 sayılı Kanun’un 31/6. maddesi uyarınca davacının bir yıllık 
brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

5. Davacı işçinin işe iadesi için süresi içinde müracaatı halinde hak ka-
zanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret 
ve diğer haklarının davalı .....’dan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

6. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

7. Davacının yaptığı 110.93 TL yargılama giderinin davalı .....’den tah-
sili ile davacıya verilmesine, adı geçen davalının yaptığı yargılama gideri-
nin üzerinde bırakılmasına, 

8. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti 
vekaletin davalı .....’den alınarak davacıya verilmesine, 

9. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davacı vekiline iadesine, 

Kesin olarak oybirliği ile 12.02.2015 günü karar verildi.
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İŞÇİ TEMİNİ SÖZLEŞMESİ • MUVAZAALI İLİŞKİLER
• 

MALİ SORUMLULUK

ÖZET: Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin mevcut 
olmadığı işçi temini sözleşmesinde ya da asıl 
işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı olduğu 
durumlarda da, işe iade davasının mali sonuç-
larından her iki işveren de müteselsil olarak so-
rumludurlar.
Y. 9 HD E. 2015/1644, K. 2015/10042, T. 11.03.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 23/08/2010 tarihinden beri asıl işveren olan 
davalı .... bünyesinde davalı ...’nin sigortalı işçisi olarak çalışmasını ara-
lıksız sürdürdüğünü, iş akdinin davalı işveren tarafından hiçbir sebep 
gösterilmeksizin ve haksız ve hukuka aykırı bir şekilde sonlandırıldığını 
belirterek, feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 21. Maddesi uyarınca işe başlatmama tazminatına karar ve-
rilmesini talep etmiş, ıslah ile davalılar arasında muvazaa olduğunu belir-
terek davalı asıl işveren ... işyerine işe iadesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekilleri ayrı ayrı davanın reddine karar verilmesini talep etmiş-
lerdir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacı vekilinin ıslah dilekçesi ile davalılar arasındaki 
muvazaa nedeniyle davacının davalı ...’ndeki işine iadesi talep edilmiş ise 
de davalılar arasında muvazaa olgusunun ispatlanamaması ve davacının 
davalı ..’nde çalışmasının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ka-
rar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Taraflar arasındaki temel uyuşmazlık, asıl işveren alt işveren ilişkisi-
nin muvazaaya dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır.
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Mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir 
bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık 
gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu 
işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında 
kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl iş-
veren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, 
iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden 
doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.” Keza aynı 
maddenin 7. fıkrasına göre, “Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafın-
dan işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtla-
namaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi 
kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin 
muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlan-
gıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve 
işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl 
iş bölünerek alt işverenlere verilemez.”

Asıl iş, mal ve hizmet üretiminin esasını oluşturan iştir ve bu iş doğru-
dan üretim organizasyonu içinde yer alır ve üretimin zorunlu unsurdur. 
Asıl işverenin faaliyet alanına göre belirlenir. 

Yardımcı iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin ol-
makla beraber, doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, 
üretimin zorunlu bir unsuru olmayan, ancak asıl iş devam ettikçe devam 
eden ve asıl işe bağımlı olan iştir.

Asıl alt işveren ilişkisinde ilişkinin muvazaalı veya yasadaki unsurları 
taşıyıp taşımadığının belirlenmesinde, 

Biri asıl diğer hukuksal ve ekonomik bağımsızlık ile ayrı bir iş organi-
zasyonuna sahip iki ayrı işverenin bulunup bulunmadığı, 

Alt işveren işçilerinin sadece asıl işverenden alınan iş kapsamında ça-
lıştırılıp çalıştırılmadıkları,

Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren tarafından yürütülen mal 
veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin, yardımcı işlerinden olup olmadığı, 

Alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik neden-
lerle uzmanlık gerektiren bir iş olup olmadığı; 

Alt işverenin daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kişi olup olmadığı; 

Alt işverenin işe uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olup olma-
dığı; 
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İstihdam edeceği işçilerin niteliklerinin yapılacak işe uygun olup olma-
dığı; 

Alt işverene verilen işte asıl işveren adına koordinasyon ve denetimle 
görevlendirilenlerden başka asıl işverenin işçisinin çalışıp çalışmadığı; 

Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin iş hukukunun öngördüğü kamu-
sal yükümlülüklerden kaçınmayı amaçlayıp amaçlamadığı; 

Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş 
sözleşmesi yahut mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif hakla-
rını kısıtlamaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığının 
araştırılması ve irdelenmesi gerekir. Alt işveren işçilerinin bir kısmının, 
üstlenilen hizmet dışında asıl veya yardımcı başka işte çalıştırılmaları, 
asıl-alt işveren arasındaki sözleşmeyi muvazaalı hale getirmez. Sadece 
başka işte çalıştırılan işçi açısında asıl alt işveren ilişkisinin unsurlarının 
bulmadığı kabul edilmelidir. 

Bir alt işveren, bir asıl işverenden sözleşme ile üstlendiği mal veya hiz-
met üretimi için belirli bir organizasyona, uzmanlığa ve hukuksal bağım-
sızlığa sahip değilse, kısaca üretim ya da hizmet sunumuna ilişkin ekono-
mik faaliyetin bağımsız yönetimini üstlenmemişse asıl işveren alt işveren 
ilişkisinden çok olayda, asıl işverene işçi temini söz konusu olacaktır.

Alt işveren işçilerinin bir kısmının, üstlenilen hizmet dışında asıl veya 
yardımcı başka işte çalıştırılmaları, asıl-alt işveren arasındaki sözleşmeyi 
muvazaalı hale getirmez. Sadece başka işte çalıştırılan işçi açısında asıl 
alt işveren ilişkisinin unsurlarının bulmadığı kabul edilmelidir. 

Diğer taraftan muvazaa Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, tarafla-
rın üçüncü kişileri aldatmak amacıyla ve kendi gerçek iradelerine uyma-
yan ve aralarında hüküm ve sonuç meydana getirmesi arzu etmedikleri 
görünüşte bir anlaşma olarak tanımlanabilir. 

Üçüncü kişileri aldatmak kastı vardır ve sözleşmedeki gerçek amaç giz-
lenmektedir. Muvazaanın ispatı genel ispat kurallarına tabidir. İşverenler 
arasında muvazaalı biçimde asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulmasının 
önüne geçilmek istenmiş ve 4857 sayılı İş Kanununun 2/7 maddesinde 
bu konuda bazı muvazaa kriterlerine yer verilmiştir. Bu kriterler, asıl 
işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam 
ettirilmesi sureti ile haklarının kısıtlanması veya daha önce o işyerinde 
çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisinin kurulması olarak belirtilmiş-
tir. Asıl işveren ve alt işveren arasındaki sözleşmenin muvazaalı olması 
halinde, alt işveren işçisi, aynı madde uyarınca başlangıçtan itibaren asıl 
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işveren işçileri sayılacaktır. Böyle bir durumda işe iade isteyen alt işveren 
işçisinin asıl işveren işyerine işe iadesine karar verilmesi gerekir. Zira alt 
işveren gerçekte işveren değildir ve işveren sıfatı bulunmamaktadır. 

Tarafların gerçek iradeleri işçi temini olduğu halde, bunu bir asıl işve-
ren alt işveren ilişkisi olarak göstermişlerse muvazaalı bir hukuki işlem 
söz konusudur. Asıl işveren işçilerinin hakları kısıtlanarak alt işveren iş-
çisi olarak çalıştırılması, hangi alt işverenle çalıştıklarını bilmemesi gibi 
bulgular bu ilişkinin muvazaalı olduğuna işaret eden diğer özelliklerdir.

Ayrıca muvazaanın varlığı hakim tarafından resen dikkate alınmalıdır. 
Zira muvazaanın varlığının hiçbir süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri 
sürülebileceği, mahkemece kendiliğinden ( resen ) göz önünde bulundu-
rulması gerektiği, belirli bir sürenin geçmesi, sebebin ortadan kalkma-
sı veya ilgililerin olur ( icazet ) vermesi ile geçerli hale gelmeyeceği, uy-
gulamada ve bilimsel görüşlerde ortaklaşa kabul edilmektedir(Y. 1.HD. 
11.12.1996 gün ve 1996/14548 E, 1996/14984 K., Y. 9. HD. 23.9.2008 
gün 2007/27217 E, 2008/24515 K.)

Somut uyuşmazlıkta, davacı vekili, dava dilekçesinde asıl-alt işveren 
ilişkisinden bahsederek feshin geçersizliği ve davacının alt işverene ia-
desini talep etmiş olup ıslah dilekçesi ile davalılar arasında muvazaa ol-
duğunu iddia ederek davacının asıl işverene iadesini istemiştir. Asıl işve-
ren- alt işveren ilişkisi muvazaalı olsa dahi, işe iadenin mali sonuçlarının 
tazmini her iki işverenden de istenebilir. İşverenlerin sorumluluğu müte-
selsil sorumluluktur. 

Dosya içinde bulunan taraf tanık beyanları ve davalılar arasında perso-
nel teminine yönelik sözleşme bulunması hususları dikkate alındığında, 
davalılar arasında asıl- alt işveren ilişkisinin unsurlarının bulunmadığı 
bu nedenle, davacının baştan itibaren davalı ... işçisi olarak kabul edilme-
si gerektiği anlaşılmaktadır. Yapılan fesih bildiriminde sebep gösterilme-
diği için fesih işleminin geçersiz kabul edilmesi ve davacının ...’ndeki işine 
iadesine ve mali sonuçlardan davalıların müteselsil sorumluluğuna karar 
verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar ve-
rilmesi hatalı olmuştur.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen sebeplerle; 

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
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2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, davacının ... şirke-
tindeki İŞİNE İADESİNE, 

3-Davacının yasal sürede işverene başvurması halinde hak kazanıla-
cak olan ve kararın kesinleşmesine karar doğmuş bulunan en çok 4 aylık 
ücret ve diğer haklarının davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen 
ödenmesi gerektiğinin tespitine,

4-Davacının yasal sürede işverene başvurmasına rağmen, işverenin sü-
resi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarı-
nın fesih sebebi ve kıdemi dikkate alınarak 4 aylık ücreti olarak davalılar 
tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gerektiğinin tespitine,

5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan 
tarifeye göre 1500,00 -TL vekâlet ücretinin davalılardan müştereken ve 
müteselsilen alınıp davacıya verilmesine,

7- Davacı tarafından yapılan 270.20 TL yargılama giderinin davalılar-
dan müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine, davalıların 
yaptığı yargılama giderlerinin üzerilerinde bırakılmasına,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine Kesin 
olarak 11.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN • İŞE İADE DAVASI

ÖZET: Asıl işveren-alt işveren durumunda işe 
iade davası her iki işverene karşı açılır.
Dava haklı görülürse işçi alt işverenin işyerine 
iade edilir.
İşçinin tekrar işe başlatılmaması halinde işçiye 
ödenecek olan bedellerden her iki işveren müş-
tereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Y. 9 HD E. 2015/3221, K. 2015/11645, T. 24.03.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının davalıya ait işyerinde 07.08.2009 tarihinde ça-
lışmaya başladığını, bu çalışmasının fesih tarihi olan 05.05.2014 tarihine 
kadar sürdüğünü, davalının ... Belediyesi’nde ihale ve satın alma müdürü 
olarak görev yaptığını, iş aktinin hiçbir gerekçe gösterilmeden sözlü ola-
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rak feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar 
verilmesini talep etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... vekili; müvekkil Belediye hakkında davanın husumet nede-
niyle reddi gerektiğini, davacının şirket bünyesinde çalıştığını, diğer dava-
lı ile yapılan ihale kapsamında çalıştırılmadığını, davacının işveren vekili 
olduğunu beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekili davacının iş aktinin işletmenin gereklerinden kaynak-
landığını, feshin geçerli olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiş-
tir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayan-
madığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalılar vekilleri temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanununun 2/6 son cümlesi uyarınca asıl işveren, alt 
işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleş-
mesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan 
yükümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumludur. 4857 sayılı İş Ka-
nunu ile asıl işverenin, bu Kanundan, iş sözleşmesinden ve alt işverenin 
taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden sorumlu 
tutulması şeklindeki düzenleme, asıl işverenin sorumluluğunun genişle-
tilmesi olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda, ihbar, kıdem, kötüniyet 
ve işe iade sonucu işe başlatmama tazminatları ile ücret, fazla çalışma, 
hafta tatili, bayram ve genel tatili, yıllık izin, ikramiye, pirim, yemek yar-
dımı, yol yardımı gibi tüm işçilik haklarından birlikte sorumluluk esastır. 

Kanunun kullandığı “birlikte sorumluluk” deyiminden tam teselsülün, 
dolayısı ile müşterek ve müteselsil sorumluluğun anlaşılması gerekir. 

Feshin geçersizliği ve işe iade davasının alt ve asıl işveren ilişkisinde, 
her iki işverene birlikte açılması halinde, davacı işçi alt işveren işçisi olup, 
iş sözleşmesi alt işveren tarafından feshedildiğinden, feshin geçersizliği 
ve işe iade yükümlülüğü alt işverenindir. Asıl işverenin iş ilişkisinde söz-
leşmenin taraf sıfat bulunmadığından, asıl işverenin işe iade yönünde bir 
yükümlülüğünden sözedilemez. Asıl işverenin işe iade kararı sonrası iş-
çinin işe başlamak için başvurması ve alt işverenin işe almamasından 
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kaynaklanan işe başlatmama tazminatı ile dört aya kadar boşta geçen 
süre ücretinden yukarda belirtilen hüküm nedeni ile alt işverenle birlikte 
sorumluluğu vardır. (Dairemizin 09.06.2008 gün ve 2007/40942 Esas, 
2008/14420 Karar sayılı ilamı).

Davacının iş sözleşmesinin yazılı fesih bildirimi yapılmadığından ve 
haklı nedene de dayanılmadığından feshin geçersizliğine ve davacının işe 
iadesine karar verilmesi yerindedir. Ancak mahkemece davacının dava-
lı Belediye’nin %99 oranında iştirakçisi olduğu davalı ....’de satın alma 
müdürü olarak çalıştığı belirtilerek işe iadenin mali sonuçlarından dava-
lı ...’nın da sorumluluğuna karar verilmişse de, davalı ... Belediyesi’nin 
....’nin iştirakçisi olması işe iadenin mali sonuçlarından sorumlu olma-
sını gerektirmeyeceği gibi davacının .... bünyesinde ihale ve satın alma 
müdürü olarak çalıştığı, davacının davalı ... ile .... arasında yapılan Fen 
İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan personel hizmet alımı 
ihaleleri kapsamında çalıştırılmadığı, davacı açısından davalılar arasında 
asıl işveren alt işveren ilişkisinin de bulunmadığı bu nedenle davalı ... 
yönünden davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken 
yazılı şekilde davalı Belediye Başkanlığının da sorumluluğuna karar veril-
mesi hatalıdır. 4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce 
aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2. Davalı ... Belediyesi Başkanlığı hakkında açılan davanın husumet 
nedeniyle REDDİNE,

3. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının .... nezdinde İŞE İADESİ-
NE, 

4. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı .... tarafın-
dan süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat 
miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren da-
vacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

5. Davacı işçinin işe iadesi için ....’ye süresi içinde müracaatı halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar 
ücret ve diğer haklarının davalı ...’den. tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

6. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

7. Davacının yaptığı 129.40 TL yargılama giderinin davalı ....’den tahsi-
li ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 
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8. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti 
vekaletin davalı .... alınarak davacıya verilmesine, 

9. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti 
vekaletin davacıdan alınarak davalı ...’na verilmesine,

10. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak oybirliği ile 24/03/2015 günü karar verildi. 

İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI • GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İşçi kusurlu davranışı ile iş sözleşmesine 
aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişki-
si olumsuz bir şekilde etkilenmişse geçerli fesih 
sebebi doğar.
Y. 9 HD E. 2015/3556, K. 2015/12088, T. 26.03.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin sona erdirilmesinde yasal gerekliliklere uyul-
madığını, geçerli bir fesih nedeni bulunmadığını iddia ederek feshin ge-
çersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, yapılan feshin usulüne uyğun olduğunu, davacının 
18/04/2014 tarihli fesih işleminden 3 gün sonra davalı şirketten ek ödeme 
olarak brüt 49.466,68 TL daha tahsil ederek, bu ödeme karşılığında tüm 
dava haklarından noter nezdinde feragat ettiğini, feshin geçerli sebepleri-
nin bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, fesih bildiriminde bah-
sedilen davacının işyerindeki isteksiz ve olumsuz tavırları, aşırı tepki ile 
çalışma ortamını germesi, bilgi paylaşımında isteksiz davranması gibi ko-
nularda özellikle satış öncesi destek ekibinin profesyonel hizmetler ekibi-
ne bağlanmasından sonraki dönemde süreklilik arz ettiği tanık beyanları 
ile ispatlandığı ve feshin geçerli nedene dayandığı gerekçesi ile davanın 
reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir. 
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E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışla-
rından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshet-
me yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip 
edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları 
cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yüküm-
lülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması olasılığından kaçınmaktır. İş-
çinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin 
iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gere-
kir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun 
sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışın-
dan kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin 
kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı 
işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kay-
naklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez.

İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı 
yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olma-
makla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etki-
leyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynak-
lanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli 
ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli ne-
denlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.

Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesi, işyerindeki olumsuz 
tavrı, isteksiz hali, şirket yönetimine karşı haksız ve yapıcı olmayan eleş-
tirel yaklaşımlarının süreklilik arzetmesi nedenleri ile feshedilmiştir.

Mahkemece dinlenen davalı tanıkları her ne kadar davacının bilgi pay-
laşımı ve satışa hevesinin az olduğu, isteksizliği bulunduğu yönünde be-
yanda bulunmuşlarsa da dosya içerisinde yer alan davacının performans 
değerlendirmeleri ile beyanları tezattır. Mahkemece, davalı tanıklarının 
soyut beyanlarının kabulü doğru değildir. 

Bu sebeplerle, soyut tanık beyanlarının dikkate alınması ve davalı iş-
verence davacının davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığının 
ispat edilememesi karşısında mahkemece davanın kabulü yerine yazılı 
şekilde karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarda açıklanan gerekçe ile;
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1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-
de hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya 
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 414.40 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 

7. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 26.03.2015 gününde oybirliği ile karar verildi

İŞYERİ HEKİMİ • GEÇERSİZ FESİH

ÖZET: İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği hiz-
metlerini verecek nitelikte hekim varken ortak 
sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınacağı 
savıyla gerçekleştirilen fesih geçersiz fesihtir.
Y. 9 HD E. 2015/3000, K. 2014/12939, T. 02.04.2015

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiş-
tir.

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. 

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmak-
la, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor din-
lendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, de 16.08.2010 – 14.01.2014 tarihleri arasında işyeri he-
kimi olarak çalıştığı davalı işyerinde, davalı işyerinin başka bir ... ile an-
laşıp İşyeri Hekimi hizmetinin bu işyerinden alınacağı gerekçesi ile dava-



558 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

cının iş sözleşmesinin feshedildiğini, feshin geçerli nedene dayanmadığını 
belirterek, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18-21. Maddeleri uyarınca feshin 
geçersizliğine, davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı işveren vekili, davacının iş sözleşmesinin fesih bildiriminde be-
lirtildiği gibi ekonomik nedenlerle alınan işletmesel karar ile iş yeri heki-
mi hizmetinin ... şirketinden alınmasına karar verilmesi sonucu geçerli 
sebeple fesih edildiğini, feshin geçerli nedene dayandığını, davanın reddi 
gerektiğini savunmuştur. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davalı işverenin daha kap-
samlı bir firmadan sağlık hizmeti aldığı ve işyerinde bir hekimin görev 
yapacağı anlaşılmaktadır. İşverenin yönetim yetkisi kapsamında almış ol-
duğu karar uyarınca davacının iş sözleşmesini feshettiği ve feshin geçerli 
sebebe dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe: 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6/a maddesine göre 
“Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık 
personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip 
personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını 
ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir”. 

Madde ve madde gerekçesi değerlendirildiğinde, “Kanun iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin belirlenen sürelerle işyeri bünyesindeki personel 
tarafından verilmesini esas almakta, ancak işyerinde uygun vasıflara sa-
hip personel bulunmaması halinde bu hizmet işyeri dışındaki ortak sağ-
lık ve güvenlik birimlerinden alınabileceğini belirtmektedir. 

Dairemizce yeniden yapılan değerlendirmede, madde ve madde gerek-
çesinin açıklığı dikkate alınarak, işverenin ortak sağlık ve güvenlik biri-
minden hizmet alabilmesi için, öncelikle görevlendirdiği ve kendi işçisi 
olan işyeri hekimi veya diğer personelin görev tanımı içinde belirtilen nite-
liklere sahip olmaması gerekir. İşveren önce personelin bu niteliklere sa-
hip olmadığını ortaya koyacak, bu niteliklere sahip değil ise ortak sağlık 
biriminden hizmet alımına gidecektir. 
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Somut uyuşmazlıkta davalı işveren davacı işyeri hekiminin işyeri he-
kimi olarak görev yapamayacağına, kısaca bu yönde niteliklere sahip ol-
madığını ortaya koyamamıştır. Bu nedenle fesih geçerli nedene dayanma-
maktadır. Davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi hatalıdır. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-
de hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya 
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 54.20 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile 
davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bıra-
kılmasına, 

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 02/04/2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi. 
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SAVUNMA ALINMA KOŞULU • SENDİKAL FESİH

ÖZET: İşçinin savunması alınmadan davranışları 
sebebiyle gerçekleştirilen fesih geçersizdir.
Feshin sendikal nedene dayandığını davacı işçi 
ispatlamakla yükümlüdür.
Y. 9 HD E. 2015/7946, K. 2015/15228, T. 28.4.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından 
şekil şartlarına uyulmadan sendikal nedenle fesih edildiğini, yapılan fes-
hin usul ve yasaya aykırı olduğun iddia ederek feshin geçersiz olduğunun 
tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacıya görevi hatırlatılmasına rağmen ısrarla iş yap-
maktan kaçındığını, yapılan fesih sendikal nedenlere dayanmadığını, fes-
hin haklı nedene dayandığını savunarak davanın reddine karar verilme-
sini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, iş akdinin sendikal nedenlerle feshedildiği gerekçesi ile 
davanın kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli bir 
sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir”. İşçinin, feshin baş-
ka bir sebebe dayandığını iddia etmesi durumunda, bu iddiasını ispatla 
yükümlüdür (m. 20/f.2). İşçinin feshin başka bir sebebe dayandığını iddia 
etmesi ve bunu ispatlaması, işverenin geçerli fesihle ispat yükünü ortadan 
kaldırmaz. 

Dosya içeriğine göre davalı işveren, davacının iş akdini, iş sağlığı ve 
güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle geçerli nedenle feshetmiş ise 
de, fesihten önce davacıdan savunma almaması ve fesih sebebine göre 
feshin geçerli olduğunu ispat edememesi nedeniyle mahkemece feshin ge-
çersiz olduğuna dair verilen karar isabetlidir. 
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Ancak yerel mahkemece davacının iş akdinin sendikal nedenlerle fes-
hedildiği kabul edilmiş ise de; feshin başka bir sebebe dayandığını iddia 
eden davacının bu iddiasını ispat ile yükümlü olduğu ve davacının sendi-
kal nedenlerle iş akdinin feshedildiğini ispatlayamadığı gözetilmemiştir.

Şöyle ki; davacı fesih tarihinden yaklaşık 7 ay önce sendikaya üye ol-
muş, bu dönemde sendika davalı işyerinde yetki almış, hatta taraflar ara-
sında fesihten sonraki dönemde geçerli olacak şekilde toplu iş sözleşmesi 
imzalanmıştır. 

Ayrıca sendika yazı cevabından davalı işyerinde halen çalışan 146 işçi-
nin sendika üyesi olduğu ve davacının iş akdinin feshinden kısa bir süre 
sonra sendikadan istifa ettiği iş akdinin sendikal nedenlerle feshedildiği-
nin ispatlanmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle 4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Daire-
mizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞİNE İADESİNE, 

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen süresi içinde işe 
başlatılmaması halinde davalı tarafından ödenmesi gereken tazminat 
miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren da-
vacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-
de hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya 
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 251.35 TL yargılama giderinin davalılarda tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalıların yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 28/04/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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FESİH SEBEBİ • YAZILI BİLDİRİM • ŞEKİL KOŞULU

ÖZET: Fesih yazılı olarak yapılmalı ve fesih sebe-
bi açık ve net şekilde belirtilmelidir.
Bu husus yasanın geçerli fesih yönünden öngör-
düğü mutlak şekil koşuludur.
İşveren fesih bildiriminde açıkladığı fesih sebe-
biyle bağlı olup, bu sebebi davada değiştiremez.
Y. 9 HD E. 2015/5583, K. 2015/15936, T. 30.04.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş akdinin haklı veya geçerli bir neden olmaksızın Kristal İş 
Sendikasına üye olması sebebi ile feshedildiğini ileri sürerek feshin geçer-
sizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, Şirketin 2011 yılında savurma makinası aldığını, yeni satın alı-
nan bu makine hattında çalışacak makinist ve paketleme personeli için 
2011 yılı Nisan, Mayıs aylarında ilave personel alımı yaptığını, fakat üre-
timde sıkıntı yarattığı için 27/03/2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile 
makinenin devreden çıkarıldığını, bu makine hattında çalışmak üzere işe 
aldığı personele uzunca bir süre ihtiyacı olmadığı halde ve ileride savur-
ma makinesinin yeniden devreye alınabileceği ümidi ile başka bölümlerde 
istihdam ettiğini, 2012 yılı Nisan ayı içinde 15 personelin iş akitlerinin 
sona erdirdiğini, işyerinde halen fazla personel çalıştığını, fesihten evvel 
davacının da içinde bulunduğu birkaç işçiye getirilen üç seçenekli teklifin 
hiçbirinin davacı tarafça kabul edilmediğini, davacının son 2 yılda 6 aylık 
periyodlar halinde 100 üzerinden yapılan performans değerlendirmesin-
de 50, 51, 61, 48 puan aldığını, ayrıca hakkında iş disiplinine aykırılık 
sebebi ile 8 adet tutanak düzenlendiğini, 14/01/2012 tarihinde izinsiz ola-
rak işe gelmemesi üzerine alınan 17/01/2012 tarihli savunmasında da ni-
nesi rahatsız olduğu için işe gelemediğini ayrıntıları ile izah ettikten son-
ra bundan sonra acil durumlarda aramaya gerek duymuyorum ibaresini 
yazıp imzaladığını, davacının disiplinsiz tutum ve davranış sergilediğini, 
taraflar arasında yapılan 27/01/2006 tarihli iş sözleşmesinde yapılacak 
işin belirlenmesine rağmen, uygun görülen her işi sözleşme esnasında 
kabul eden davacının sonradan kendi edimini ifadan kaçındığını, davacı-
nın iş akdinin sendikal sebeplerle feshedilmediğini, davacının bu yöndeki 
iddiasını ispatla yükümlü olduğunu savunarak davanın reddine karar ve-
rilmesini talep etmiştir. 
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C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkeme, davacının sendikal tazminat talebini ispat yükünü yerine 
getirmediğinden; işe iade talebini ise, davalı Şirketin ürün çeşitliliğini 
arttırabilmek amacıyla Nisan 2012 tarihinde yurtdışından savurma ma-
kinesi aldığı, öncesinde işyerinde 159 işçi çalışmakta iken yeni makine 
alınması ile 49 yeni işçi daha alındığı, alınan makinde üretilen ürünlerde 
kalite problemleri çıkması üzerine bu makinenin faaliyetinin durdurul-
ması sonucunda oluşan istihdam fazlalığı nedeniyle önce 15 işçinin işine 
son verildiği, halen fazla işçi olduğunun tespiti ile performansı en kötü 
olan personelin belirlendiği, davacının çalıştığı paketleme bölümünde 
davacı dahil toplam 4 kişinin isminin bildirildiği, dosyada davalı taraf-
ça sunulan bilgilere göre davacının performansını orta olduğu, davacıya 
bu dönemde teklif edilen üç seçeneğin hiçbirini kabul etmemesi üzerine 
iş akdini feshedildiği, davacının performans olarak iyi vaziyette olmayıp 
Yargıtay kararlarına göre son çare olabilecek yıllık izin veya ücretsiz izin 
seçeneklerini de kabul etmediği, davalı işyerinin istihdamı incelendiğinde 
de 01/11/2011 tarihinden fesih tarihine doğru personel sayısının sürekli 
azaldığı, bu durumda bilirkişi raporunun aksine feshin kaçınılmaz oldu-
ğu gerekçesiyle reddine karar vermiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca aynı yasanın 18. mad-
desi kapsamında kalan işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshetmek 
isteyen işveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini 
açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Yazılı fesih bildiriminin 
de, fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde içermesi zorunludur.

Yazılı şekil, ayrıca açıklık, aleniyet ve ispat fonksiyonu haizdir. Yazılı 
şekil, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca yapılacak fe-
sihler için geçerlilik şartı olarak aranmaktadır. Madde uyarınca, işveren 
fesih bildirimini yazılı yapmak zorunda olduğu gibi fesih sebeplerini de 
yazılı olarak göstermek zorundadır. Buna karşılık, aynı Kanun’un 25’inci 
maddesinde öngörülen işverenin haklı nedenle derhal feshinde yazılı şekil 
şartı aranmamaktadır. “Geçerli bir sebep” yazılı fesih bildirimi ile belirt-
me zorunluluğu, “iş güvencesi kapsamı içindeki işçiler için zorunludur. 
(Dairemizin 23.06.2008 gün ve 2007/41025 Esas, 2008/17104 Karar sa-
yılı ilamı).
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İş Kanunu’nun 22’nci maddesine dayanılarak yapılacak değişiklik fes-
hinde de aynı esaslar geçerli olup; fesih bildiriminin yazılı olması ve fe-
sih sebeplerinin yazılı gösterilmesi geçerlilik koşuludur. İş Kanunu’nun 
22’nci maddesi açısından dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, işve-
renin değişiklik teklifini de yazılı yapmasıdır. Değişiklik teklifinin yazılı 
yapılması da geçerli bir icabın varlığından söz edebilmek için şarttır.

Fesih beyanı, İş Kanunu’nun 19’uncu maddesinde öngörüldüğü şekilde 
yazılı olarak kaleme alınmakla geçerli fesih için gerekli olan bütün şartlar 
yerine getirilmiş olmaz. Söz konusu beyanın, bu haliyle, yani yasal geçer-
lilik şartına uygun aslının da muhataba (işçiye) ulaşması zorunludur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 19’uncu maddesinde öngörülen yazılı şekil 
şartına uymamak feshi geçersiz kılar. Yazılı fesih bildiriminde, fesih açık 
ve kesin sebebinin gösterilmemesi, İş Kanunu’nun 20’nci maddesi anla-
mında feshin geçersizliği sonucunu doğurur. (Dairemizin 15.09.2008 gün 
ve 2008/1011 Esas, 2008/23499 Karar sayılı ilamı).

İşverenin fesih iradesi açık ve kesin olarak ortaya konmalıdır. Kullanı-
lan ifade o kadar açık ve seçik olmalı ki, işçi açısından, iş sözleşmesinin 
sona erdirildiği açıkça anlaşılır olmalıdır. Fesih bildiriminde, sözleşmeyi 
sona erdirme iradesi yanında ayrıca, sona erme zamanı da yeteri kadar 
açık ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek şekilde ifade edilmiş ol-
malıdır.

Şarta bağlı fesih de kural olarak geçerli değildir. Zira, yenilik doğurucu 
bir beyan olan fesih bildirimi, tek taraflı olarak karşı tarafın hukuk ala-
nına müdahale anlamına gelmekte ve sürekli borç ilişkisinin gelecekteki 
kaderini belirlemektedir. Bu sebeple, fesih bildiriminden, iş ilişkisinin ne 
zaman sona ereceği yeteri kadar açıklıkla anlaşılması gerekir. Şarta bağlı 
feshin ayrık hali, işçinin iradi davranışına bağlı olan durumlarda, örneğin 
değişiklik feshinde kendini gösterir. Görev değişikliğini kabul etmeme, 
verilen uyarı üzerine aynı eylemi tekrar ettiği takdire feshedileceği şartının 
bildirilmesi durumlarında, şarta bağlı fesih geçerli olacaktır. Şarta bağlı 
olarak geçerli bir şekilde iş sözleşmesinin feshedildiği durumlarda bildi-
rim süresi, şartın gerçekleşmesiyle işlemeye başlayacaktır. 

Sadece fesih bildiriminin değil fesih sebeplerinin de yazılı olması ve 
işverence fesih bildirimi ile gerekçelerini kapsayacak şekilde altının im-
zalanması gerekir. İşveren, fesih bildiriminde gösterdiği fesih sebebi ile 
bağlıdır. İşe iade davasındaki savunmasında ilaveten başka bir sebep ileri 
süremeyeceği gibi bu sebepten farklı bir sebebe dayanamaz.

Dosya içeriğine göre davacı sendikal nedenle fesih iddiasını ispatlaya-
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madığından sendikal tazminat talebinin reddi yerindedir. Ancak davalı 
işverenin davacı işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. 
maddesi uyarınca feshettiği, ancak fesih bildirimini yazılı yapmadığı anla-
şıldığından davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

F) Hüküm: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar 
ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5.Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6.Davacının yaptığı 470.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile 
davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bıra-
kılmasına, 

7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL. ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 30/04/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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FESHE NEDEN OLAN OLAY • MAKUL SÜRE KOŞULU

ÖZET: Feshe neden gösterilen olaydan sonra 
makul bir süre geçmiş fesih gerçekleştirilme-
miştir. Bu noktadan sonra gerçekleştirilen feshin 
hem haklı hem de geçerli fesih olduğundan söz 
edilemez.
Y. 9 HD E. 2015/8629, K. 2015/16642 T. 07.05.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli bir neden olmak-
sızın fesih edildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve davacının işe 
iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin işverenin işyerinde çalı-
şan bir başka işçisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli söz ve davranışları 
nedeniyle açılan davada mahkumiyetine karar verilmesinin öğrenilmesi 
üzerine haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, iş sözleşmesinin geçerli 
nedenle feshedildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı ve davalı vekilleri temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesi “24/11/2008 tarihinden 
05/07/2012 tarihine kadar ... eski çalışanının, hakkınızda tehdit ve ha-
karet nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu, suç duyurusu neticesinde 
hakkınızda iddianame düzenlenerek İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkeme-
si’nde 2013/161 E. sayılı dosya ile yargılamasının yapıldığı, 26.12.2013 
günlü celsede tekrarlanan tehdit ve hakaret suçlarından ceza verilmesi 
konusunda hüküm kurulduğu öğrenilmiştir. Her ne kadar hükmün açık-
lanması geri bırakılmışsa da kararda açıklanması geri bırakılan ceza hü-
kümlerine açıkça yer verilmiştir. Ceza dosyasına sunduğunuz imzanızı 
taşıyan yazılı savunma dilekçenizde şirketimiz eski çalışanını uzun süre 
rahatsız edici davranışlar sergilediğiniz, tehdit ve hakaret ettiğiniz açıktır. 
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Anılan suç teşkil eden kusurlu davranışlarınızın büyük çoğunluğu eski 
çalışanımız ile birlikte çalıştığınız dönemde gerçekleşmiştir. İş ilişkinizin 
devamı sırasında zamana yayılarak eski çalışanımıza karşı tekrarlanan 
şekilde hukuka aykırı eylemlerde bulunmanız ve bu eylemlerinizin ceza 
mahkemesi kararıyla suç sayılması iş ilişkisinin güven temelinin çöktü-
ğünü ortaya koymaktadır. Tüm bu sebeplerle, iş sözleşmeniz 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun işçinin işverenin diğer işçisine doğruluk ve bağlılığa uyma-
yan davranışlar (25/II-e) uyarınca feshedilmiştir” denilmek sureti ile sona 
erdirilmiştir.

Feshe neden gösterilen tehdit ve hakaret suçundan davacının şikayet 
edildiği tarih 07.09.2012’dir. Şikayet eden çalışan, şikayet tarihinden 
önce 05.07.2012 tarihinde davalı işyerinden ayrılmıştır. Tehdit ve haka-
ret suçundan davacı hakkında 26.12.2013 tarihinde hükmün açıklanma-
sının geri bırakılması kararı verilmiş, iş sözleşmesi ise 20.02.2014 tari-
hinde feshedilmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda; olay tarihi ile fesih 
tarihi arasında hem haklı hem de geçerli fesih için makul süre geçmiştir. 
Ayrıca fesih tarihinde davacının feshe konu davranışının işyerinde olum-
suzluklara yol açtığı da davalı işverence ispatlanamamıştır. Bu nedenlerle 
mahkemece davanın kabulü yerine yanılgılı değerlendirme ile reddine ka-
rar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 6 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-
de hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya 
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 450.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 
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7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.500 
TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 07.05.2015 gününde oybirliği ile karar verildi

İKALE SÖZLEŞMESİ • İŞÇİ LEHİNE YORUM KURALI

ÖZET: İkale sözleşmesi dar ve işçi lehine yorum-
lanmalıdır.
İşçinin feshe onay vermesi işveren feshini orta-
dan kaldırmaz.
İşveren feshin geçerli olduğunu kanıtlamalıdır.
Kıdem tazminatı tavanı mutlak emredici kuraldır.
Y. 9 HD E. 2015/10327, K. 2015/17662, T. 13.05.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 2202 - 31/05/2012 tarihleri arasında hukuk 
direktörü olarak çalıştığını, bu tarihte emekli olduğunu, 01/06/2012 tari-
hinde yeniden çalışmaya başladığını, 30/04/2013 tarihinde organizasyon 
yapısındaki değişiklik gerekçesi ile iş akdinin haksız olarak feshedildiği-
ni, fesih sebebinin gerçek olmadığını iddia ederek feshin geçersiz olduğu-
nun tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davanın süresinde açılıp açılmadığının tetkik edilmesi 
gerektiğini,04/09/2002 - 31/05/2012 tarih aralığında çalışan davacının 
emeklilik nedeniyle istifa ettiğini, kıdem tazminatının ödendiğini, 2. Çalış-
ma döneminin 01/06/2012 - 30/04/2013 tarih aralığı olduğunu, iş akdinin 
organizasyon değişikliği kapsamında gerçekleştiğini, iş yerinde kadro faz-
lalığı meydana geldiğini, davacının ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretinin 
ödendiğini, 2012 mali yılı sonunda şirket genelinde tasarruf tedbirlerinin 
alındığını, masraf kalemlerinin azaltıldığını, bazı organizasyonel değişik-
liklere yönelik işletmesel kararlar alındığını, personel sayısının azaltılma-
sı yoluna gidildiğini feshin 4857 sayılı yasaya uygun olduğunu, davacının 
niteliklerine uygun başka bir pozisyon bulunmadığını, işletmesel karar 
çerçevesinde holdinge bağlı bir çok ecza deposunun kapatıldığını, bir çok 
çalışanın sözleşmesinin feshedildiğini, davacının 30/04/2013 tarihli yazısı 
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ile çalışmak istemediğini bildirdiği, iş akdinin feshedildiğini, feshin son 
çare ilkesine uyulduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini 
talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının imzalamış olduğu “Şirketinizde 01/09/2002 
tarihinden itibaren görev yapmaktayım. 30/04/2013 tarihinden itibaren 
organizasyon yapısındaki değişiklik nedeniyle oluşan kadro fazlalığından 
dolayı ihbar tazminatımın ve izin ücretimin ödenmesi şartıyla iş akdimin 
feshedilmesine muvafakat ediyorum.”şeklindeki muvafakatname nede-
niyle taraflar arasında iş akdinin hitamına yönelik anlaşma bulunduğu, 
davacının emekli olduktan sonraki dönemde yıllık izin ücretine hak ka-
zanmamasına rağmen kendisine yıllık izin ödenmesinin davacıya sağla-
nan makul yarar olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın red-
dine karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Taraflar arasındaki iş ilişkinin “bozma sözleşmesi” yoluyla sona erip 
ermediği hususu uyuşmazlık konusudur. 

Bozma sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Sözleş-
me özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki 
ilişkinin, sözleşmenin taraflarınca sona erdirilmesi mümkündür. Sözleş-
menin, doğal yollar dışında tarafların ortak iradesiyle sona erdirilmesi 
yönündeki işlem ikale olarak adlandırılır. 

İş Kanununda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan birinin karşı 
tarafa ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını 
içeren bir açıklama (icap), ardından diğer tarafın da bunu kabulü ile boz-
ma sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur. 

Bozma sözleşmesinde icapta, iş ilişkisi karşı tarafın uygun irade be-
yanı ile anlaşmak suretiyle sona erdirmeye yönelmiştir. Bu sebeple, ika-
le sözleşmesi akdetmeye yönelik icap, fesih olarak değerlendirilip, feshe 
tahvil edilemez. 

Bu anlamda bozma sözleşmesinin şekli, yapılması, kapsam ve geçer-
liliği Borçlar Kanunu hükümlerine göre saptanacaktır. Buna karşılık iş 
sözleşmesinin bozma sözleşmesi yoluyla sona erdirilmesi, iş hukukunu 
yakından ilgilendirdiği için ikalenin yorumunda iş sözleşmesinin yoru-
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munda olduğu gibi, genel hükümlerin yanı sıra iş hukukundaki “işçi ya-
rarına yorum” ilkesi de göz önünde bulundurulacaktır. 

Borçlar Kanunun 23-31 maddeleri arasında düzenlenmiş olan irade 
fesadı hallerinin, bozma sözleşmeleri yönünden titizlikle ele alınması ge-
rekir. Bir işçinin bozma sözleşmesi yapma konusundaki icap veya kabul-
de bulunmasının ardından işveren feshi haline özgü iş güvencesi hüküm-
lerinden yararlanmak istemesi ve yasa gereği en çok bir ay içinde işe iade 
davası açmış olması hayatın olağan akışına uygun düşmez. 

İş ilişkisi taraflardan her birinin bozucu yenilik doğuran bir beyanla 
sona erdirmeleri mümkün olduğu halde, bu yola gitmeyerek karşılıklı an-
laşma yoluyla sona erdirmelerinin nedenleri üzerinde de durmak gerekir. 
Her şeyden önce bozma sözleşmesi yapma konusunda icapta bulunanın 
makul bir yararının olması gerekir. İş ilişkisinin bozma anlaşması yoluyla 
sona erdirildiğine dair örnekler 1475 sayılı İş Kanunu ve öncesinde he-
men hemen uygulamaya hiç yansımadığı halde, iş güvencesi hükümlerinin 
yürürlüğe girmesinin ardından özellikle 4857 sayılı İş Kanunu sonrasında 
giderek yaygın bir hal almıştır. Bu noktada, işveren feshinin karşılıklı an-
laşma yoluyla fesih gibi gösterilmesi suretiyle iş güvencesi hükümlerinin 
bertaraf edilmesi şüphesi ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla irade fesadı de-
netimi dışında, tarafların bozma sözleşmesi yapması konusunda makul 
yararının olup olmadığının da irdelenmesi gerekir. Makul yarar ölçütü, 
bozma sözleşmesi yapma konusundaki icabın işçiden gelmesi ile işveren-
den gelmesi ve somut olayın özellikleri dikkate alınarak ele alınmalıdır. 
Dairemizin 2008 yılı kararları bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 21.4.2008 gün 
2007/31287 E, 2008/9600 K). 

Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesin-
den yoksun kaldığı gibi, kural olarak feshe bağlı haklar olan ihbar ve 
kıdem tazminatlarına da hak kazanamayacaktır. Yine 4447 sayılı Yasa 
kapsamında işsizlik sigortasından da yararlanamayacaktır. Bütün bu hu-
suslar, iş hukukunda hâkim olan ibranamenin dar yorumu ilkesi gibi, 
hatta daha da ötesinde, ikale sözleşmesinin geçerliliği noktasında işçi le-
hine değerlendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Tarafların bozma sözleşmesinde ihbar ve kıdem tazminatı ile iş gü-
vencesi tazminatı hatta boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklardan 
bazılarını ya da tamamını kararlaştırmaları da mümkündür. Bozma söz-
leşmesinin geçerliliği konusunda bütün bu hususlar dikkate alınarak de-
ğerlendirmeye gidilmelidir. 
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Bozma sözleşmesinde kıdem tazminatının ödenmesi kararlaştırıldığı 
takdirde, kıdem tazminatı 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesine göre 
hesaplanmalı ve anılan maddedeki kıdem tazminatı tavanı gözetilmelidir. 
Belirtmek gerekir ki, sözü edilen Yasada düzenlenen kıdem tazminatı ta-
vanı mutlak emredici niteliktedir. 

Somut uyuşmazlıkta, davacının feshe muvafakat etmesi işveren feshini 
ortadan kaldırmaz, bu muvafakat ikale sözleşmesi olarak değerlendirile-
mez, davalı işveren feshin geçerli nedene dayandığını ispatlamak zorun-
dadır, dosya içeriğine göre işveren geçerli feshi kanıtlayamadığından fes-
hin geçersizliğine ve işe iadeye karar vermek gerekirken hatalı gerekçe ile 
davanın reddine karar verilmesi hatalıdır. 

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen sebeplerle; 

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, davacının İŞİNE İA-
DESİNE, 

3-Davacının kanunî sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi 
içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 
işçinin 5 aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan 
en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin 
belirlenmesine,

5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan 
tarifeye göre 1.500 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya veril-
mesine,

7-Davacı tarafından yapılan 1.020.00 TL yargılama giderinin davalıdan 
alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 

Kesin olarak 13.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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İŞ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK • İSPAT KÜLFETİ

ÖZET: İş şartlarındaki değişikliğin işletme gerek-
leri ya da işçinin şahsından kaynaklanan sebep-
lerle kaçınılmaz olduğu işveren tarafından ispat-
lanmalıdır.
Y. 9 HD E. 2015/10313, K. 2015/17832, T. 14.05.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, uzun süredir yöneticileri tarafından çeşitli şekillerde baskı 
yapılarak istifaya zorlandığını, davalı işyerinde yaklaşık 12 yıldır süren 
çalışma düzeninde değişikliği geçerli kılan herhangi bir neden bulunmaz 
iken vardiya sistemi dayatılarak sözleşmesinde esaslı değişikliğe gidildiği-
ni, kabul etmemesi üzerine iş akdinin haklı veya geçerli bir neden olmak-
sızın feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar 
verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının görev yaptığı Üye İşyeri ve POS Operasyonları Ser-
visinin 365 gün her gün 16 saat (2 vardiya) düzeninde hizmet vermesi 
nedeniyle 15.07.2013 tarihi itibariyle davacıdan vardiya programına baş-
lamasının istendiğini, ancak tebliğ edilen görev bildirimine karşı vardiyalı 
sistemde çalışamayacağını bildirdiğini, bu Serviste ekibin temel fonksi-
yonlarının yerine getirilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi için 365 gün 
her gün 16 saat (2 vardiya) düzeninde çalışma zorunluluğunun bulun-
duğundan ve farklı bir yerde istihdam edilmesi konusu yapılan değerlen-
dirmede uygun bir pozisyona geçişte gerçekleştirilemediğinden, iş sözleş-
mesinin geçerli nedenle feshedildiği savunularak davanın reddini talep 
etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkeme, davalı işyerinde davacının çalıştığı bölümün 7 gün 24 saat 
hizmet verme zorunluluğu nedeniyle bölümde çalışma düzeninin her gün 
iki vardiya olarak düzenlenmiş olduğu, davacının gündüz çalışmak iste-
diği, gece çalışmayı kabul etmemesinden dolayı gece vardiyasında çalı-
şanların vardiya değiştiremediği ve izinlerini kullanamadığı, bu durumun 
diğer birim çalışanları arasında eşitsizliğe sebep olduğu, işletmeyi zora 
soktuğu, işverenin gerek işyerinin gereklerini sağlamak gerekse diğer bö-
lüm çalışanları arasında eşit çalışma koşulları sağlama yükümlülüğünü 
yerine getirmesine engel olduğu, bu durumun davacı ile olan iş ilişkisinin 
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sürdürülebilme imkanını ortadan kaldırdığı, gece vardiya düzeninde gece 
veya gündüz çalışmasında ücret ve yan haklar yönünden bir fark bulun-
madığı, davacının işten ayrılmasının devamında vardiya düzeninde dönü-
şümlü olarak çalışma uygulamasına geçildiği, taraflar arasında akdedilen 
iş sözleşmesinde çalışma düzeni belirtilmemiş olsa da “haftalık çalışma 
süresi, işyerinin özelliği ve çalışma koşulları dikkate alınarak 45 saattir” 
ifadesinde bulunduğu, dolayısıyla iş sözleşmesindeki ve İş Kanunu’ndaki 
süreye uyduğu, dönüşümlü vardiya düzeninde ise haftalık çalışma saat-
lerinin toplamının 40 saat olduğu, bu durumda çalışma saatlerinde bir 
artış olmadığı, davalı işyerindeki dönüşümlü vardiya uygulamasına kabul 
etmeyen davacı ve diğer çalışan Bülent Üst’ün iş akdinin feshedildiği an-
laşılmakla, işverenin davacının iş akdinin feshinde tutarlı olduğu, keyfi 
davranmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar ver-
miştir. 

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca, “İşveren, iş sözleş-
mesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve 
benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında 
esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek sure-
tiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı 
işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. 
İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin 
geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bu-
lunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle 
iş sözleşmesini feshedebilir.” Bu maddeye dayanılarak yapılacak değişik-
lik feshinde; değişiklik ve fesih bildirimlerinin yazılı yapılması ve sebep-
lerinin de yazılı gösterilmesi geçerlilik koşuludur (Dairemizin 02.06.2008 
gün ve 2007/39341 Esas,2008/13324 Karar sayılı ilamı).

İşverenin vereceği talimatlarla, Anayasa ve kanunların emredici hü-
kümleri ile toplu ve bireysel iş sözleşmeleri hükümlerine aykırı olmamak 
üzere, işin yürütümü ve işçilerin işyerindeki davranışlarını düzenleyebil-
me hakkına yönetim hakkı denir. İş koşullarında değişiklik, işverenin yö-
netim hakkı ile doğrudan ilgilidir. İş koşullarındaki değişiklikler geçerli 
nedene dayandığı takdirde, ayrıca iş şartlarında esaslı değişiklik yoksa 
veya işçi aleyhine bir durum oluşmuyor ise, işverenin yönetim hakkının 
sınırlandırılması gerekmez. İşveren, Medeni Kanun’un 2. maddesi uyarın-
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ca, yönetim yetkisi kapsamındaki bu hakkını kullanırken, keyfi davran-
mamalı, işyeri değişikliği ile ilgili işletmesel kararı alırken dürüst olma-
lıdır.

İşverenin yönetim hakkı kapsamında kalan ve geçerli nedene dayanan 
değişiklikler çalışma koşullarının esaslı değişikliği olarak nitelendirile-
mez. Geçerli neden işçinin verimi ile davranışlarından ya da işyeri gerek-
lerinden kaynaklanabilir.

İşyerinde iş şartlarında değişikliği gerektirmeyen çalıştırılma imkânı, 
değiştirilmiş iş şartları altında çalıştırılabileceği başka bir çalışma yerine 
nakilden önce uygulanması gereken tedbirdir. İşçinin iş şartlarının de-
ğiştirilmesi gerekmeden çalıştırılabileceği birden fazla ça lışma yeri varsa, 
işveren bunlar arasından birini seçme hakkına sahiptir. İşverenin talimat 
verme hakkı kapsamında alternatif tedbirler arasında iş şartlarında ve 
sözleşme değişikliğine neden olmayacak şekilde bir tedbir olanağı var ise 
ve bu kapsamda bir çalışma yerinde çalıştırabilecekse değişiklik feshine 
başvurulmaması gerekir (Dairemizin 18.02.2008 gün ve 2008/8543 Esas, 
2008/409 Karar sayılı ilamı). 

Somut olayda, işveren feshi Üye İşyeri ve POS Operasyonları Servisinin 
365 gün her gün 16 saat (2 vardiya) düzeninde hizmet verilmesi nedeniy-
le davacıya 15.07.2013 tarihinden itibaren önerilen vardiya programını 
kabul etmemesi ve tarafına önerilebilecek başka uygun bir pozisyonun 
bulunmaması üzerine gerçekleştirilmiştir. 

Davacı, davalı işyerinde Üye İşyeri ve POS Operasyonları Servisinde 
çalışmakta olup, vardiya sistemine ilişkin uygulamanın 04.12.2010 ta-
rihinden itibaren yürürlükte olduğu anlaşılmaktadır. Davalı işverenin 
10.07.2013 tarihli görev bildirimi yazısı ile davacıdan vardiya programı-
na başlanması talep edilmiştir. Bu çalışma sistemi 2010 yılından itibaren 
uygulanmasına karşın 2013 yılında davacı için değişikliği geçerli kılan 
bir neden işverence ispatlanamadığı gibi, iş şartlarının değiştirilmesi ge-
rekmeden çalıştırılabileceği bir pozisyona yönelik çalışmanın yapıldığı da 
kanıtlanamamıştır. Davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

F) Hüküm: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
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süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-
de hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya 
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 697.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 14/05/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI • GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İşçinin sağlık durumuna uygun bir görev-
de çalıştırılmasına karşın, fazla çalışmaya çocu-
ğunun rahatsızlığı sebebiyle gelmemesi, bu ko-
nuda belge ibraz etmemesi ve çalışmasına engel 
bir durumun olmadığının sağlık raporuyla belli 
olması gibi durumlar haklı fesih sebebi olmasa 
da, işyerinde olumsuzluklara yol açan geçerli fe-
sih sebebidir.
Y. 9 HD E. 2015/9861, K. 2015/17753, T. 14.05.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir neden 
olmadan feshedildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve davacının işe 
iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının izinsiz ve mazeret göstermeksizin devamsız-
lıklar yaptığını, , amiri tarafından görevlendirildiği işi yapmayarak görev-
lendirmeye karşı geldiğini, savunma olarak İstanbul Meslek Hastalıkları 
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Hastanesinden aldığı raporu sunduğunu, daha sonra bu rapora uygun 
olarak çalıştırıldığını, ancak söz konusu davranışları devam edince işyeri 
hekimi tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine 
sevki yapıldığını, hastane raporunda işine engel olacak bir sağlık sorunu-
nun bulunmadığının beyan edildiğini, şirket yetkililerinin istemiş olduğu 
savunmaya “benden böyle bir savunma isteme hakkınız yok”diye cevap 
verdiğini, fesih bildirimde iş sözleşmesinin neden feshedildiğinin detaylı 
bir şekilde anlatıldığını ve feshin haklı nedene dayandığını savunarak da-
vanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacının sağlık sorunla-
rı olduğu, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye gitmesi gerektiğinde işye-
rinden izin aldığı, dolayısıyla geçerli ve yasal sağlık sebebi ile izin alarak 
işyerinden ayrılmasının devamsızlık olarak yada işyeri disiplin ve düze-
nini bozmak olarak kabul edilemeyeceği, yine fesihten önceki hafta sonu 
fazla mesai için sözlü onay sırasında, davacının Cumartesi günü fazla me-
saiye geleceğini beyan ettiği, ancak daha sonra çocuğunun rahatsızlığını 
bildirerek telefon ile usta başından izin aldığı, çocuğunun rahatsızlığını 
işyerine bildirip usta başından onay almasına rağmen bir üst amirin izin 
vermeyeceğini söylemesinin davalı şirketin kendi iç işleyişi ile ortaya çı-
kan bir durum olup, davacının bu işlemde yasaya aykırı kusurlu bir dav-
ranışının olmadığı gerekçesi ile işverence yapılan feshin geçersizliğine ve 
davacının işe iadesi ile boşta geçen süreye ilişkin en çok dört aylık ücret 
ve diğer hakları ile 4 aylık brüt ücret tutarında işe başlatmama tazmina-
tına karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta, davacı, matkap operatörü olarak çalışmıştır. 
Davacının iş sözleşmesi, birçok kereler izin almadan ve geçerli bir maze-
ret sunmadan ve bildirimde bulunmadan devamsızlık yapması, yapmak-
la ödevli olduğu görevleri hatırladıldığı halde yapmaması ve kabul etmiş 
olmasına rağmen fazla çalışma gününde mazeret bildirmeden işyerine 
gelmemesi nedeni ile 4857 sayılı yasanın 25/II maddesi uyarınca haklı 
olarak feshedilmiştir.

Mahkemece her ne kadar davacının sağlık sorunları olduğu, sağlık so-
runları nedeni ile hastaneye gitmesi gerektiğinde işyerinden izin aldığı, 
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fazla çalışmaya çocuğunun rahatsızlığı nedeni ile gelmediği gerekçesi ile 
davanın kabulüne karar verilmişse de davalı işverenin daha önceden da-
vacının rahatsızlığını dikkate alarak uygun işlerde çalıştırılmasını sağla-
masına rağmen halen sağlık sorunlarını bahane etmesi, Sakarya Üniversi-
tesi Hastanesinden en son alınan sağlık raporunda işe engel bir durumun 
bulunmadığının bildirilmesi, davacının fazla mesaiye gelmeme mazereti 
olan çocuğunun rahatsızlığı ile ilgili işverence belge istendiğinde “belgelen-
dirme talebi yasal değil” diyerek savunma yapması şeklindeki davranış-
larının haklı fesih ağırlığında olmamakla birlikte işyerinde olumsuzluk-
lara yol açtığı, davalının davacıyla çalışma ilişkisini devam ettirmesinin 
beklenemeyeceği, feshin bu nedenle geçerli nitelik taşıdığı anlaşılmakla 
davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Davanın REDDİNE, 

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, dava-
lının yaptığı 248.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine,

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.500 
TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 

Kesin olarak 14.05.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
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SENDİKADAN İSTİFA ETMEYEN İŞÇİLER 
• 

SENDİKAL FESİH

ÖZET: Sendikadan istifa etmeyen işçilerin işten 
çıkartılmaları, istifa sebebiyle sendikanın gerek-
li çoğunluğu sağlayamaması gibi olgular feshin 
sendikal nedene dayandığının kanıtlarıdır.
Y. 9 HD E. 2015/11730, K. 2015/18026, T. 18.05.2015

Davacı isteminin özeti: 

Davacı vekili; müvekkilinin, 1995 yılında davalı şirkette kesimci ola-
rak çalışmaya başladığını, davalı şirkete ait iş yerindeki çalışanların, ya-
sal haklarının daha iyi korunacağı ve daha iyi çalışma şartlarına kavuşa-
cakları ümidiyle ... Sendikası ile irtibata geçerek sendikaya üye olmaya 
başladıklarını, çalışanların sendikaya üye olduğunu öğrenen işverenin bu 
gelişmelerden son derece rahatsız olduğunu ve sendikadan istifa etmeleri 
için işçiler üzerinde baskı kurduğunu, davalı şirketin baskılarına rağmen 
müvekkilinin sendikadan istifa etmemesi üzerine iş akdinin feshedildiğini 
ileri sürerek, davacının iş sözleşmesinin sendikal sebeplerle feshedilmiş 
olması nedeniyle işe iadesine ve işe başlatmama tazminatının 6356 Sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası uyarınca belirlenmesine, işe 
iade kararı kesinleşinceye kadar geçecek süre için 4 aylık ücret ve diğer 
haklarının davalı şirketten tahsiline karar verilmesini talep ve dava et-
miştir. 

Davalı cevabının özeti: 

Davalı vekili; davacının, iş yerindeki diğer bir çalışanları taciz etmesi 
sebebi ile iş akdinin haklı olarak feshedildiğini ve müvekkil iş yerinde 
halen sendikalı çalışanların bulunduğunu, sendikalı çalışanlara herhan-
gi bir baskının olmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini 
talep etmiştir. 

Yargılama süreci ve mahkeme kararının özeti:

Mahkemece bozma öncesi verilen kararda, işveren feshinin haklı veya 
geçerli bir nedene dayanmadığı, dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının 
iş akdinin sendikal nedenlerle feshedildiği gerekçesi ile davanın kabulüne 
ve davalı aleyhine sendikal tazminata hükmedilmiştir.
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Dairemizin 13.05.2014 tarih ve 2014/3847 Esas, 2014/15614 Karar 
sayılı bozma ilamında özetle; feshin haklı veya geçerli bir nedene dayan-
madığı yönündeki kararın isabetli olduğu ancak feshin sendikal nedene 
dayanıp dayanmadığı noktasında yeterli araştırma yapılmadığı gerekçesi 
ile yerel mahkemenin kararı bozulmuştur. 

Dairemizin bozma ilamına ara karar ile uyan mahkemece, yapılan yar-
gılama sonucunda; davanın kabulüne ve davacının işe iadesine karar ve-
rilmiş; sendika üyesi olmayıp işten çıkarılan ve sendika üyesi olup işten 
çıkarılmayan işçilerin bulunduğu gerekçe gösterilerek feshin sendikal ne-
dene dayanmadığı kabul edilmiştir.

Temyiz: 

Karar süresi içinde taraflarca temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

Mahkemenin, fesin haklı veya geçerli bir nedene dayanmadığı yönün-
deki kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

İşverence yapılan feshin sendikal nedene dayanıp dayanmadığı hususu 
taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. 

Sendikal tazminat 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-
nunu’nun 25’inci maddesinde düzenlenmiş, işçilerin işe alınmalarının, 
belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki 
üyeliği korumaları veya üyelikten istifa etmeleri şartına bağlı tutulamaya-
cağı ilk fıkrada hükme bağlanmıştır. Sözü edilen maddenin ikinci fıkra-
sında ise, işverenin, sendika üyesi olan işçilerle sendika üyesi olmayan iş-
çiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya 
çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamayacağı 
kuralı getirilmiştir. 

İşverenin, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 
25’inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca iş sözleşmesini sendikal ne-
denlerle feshetmesi halinde işçi, 4857 sayılı Kanunun 18, 20 ve 21 inci 
madde hükümlerine göre dava açma hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin 
sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlinde, 4857 sayılı Ka-
nunun 21 inci maddesine göre işçinin başvurusu, işverenin işe başlatma-
sı veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendikal tazminata karar 
verilir. Ancak işçinin işe başlatılmaması hâlinde, ayrıca 4857 sayılı Ka-
nunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tazminata hükme-
dilmez. İşçinin 4857 sayılı Kanunun yukarıdaki hükümlerine göre dava 
açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez.
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Dairemizce, sendikal tazminat davalarında ispat yükünün işçide oldu-
ğu hallerde, iş yerinde çalışan ve sendikaya üye olan işçilerin sayısı, hangi 
tarihlerde üye oldukları, üyelikten çekilen işçilerin olup olmadığı, iş ye-
rinde çalışmakta olan işçilerin bulunup bulunmadığı, aynı dönemde yetki 
prosedürünün işletilip işletilmediği, iş yerinde önceki dönemlerde toplu 
iş sözleşmelerinin bağıtlanıp bağıtlanmadığı, yeni işçi alınıp alınmadığı ve 
alınmışsa yeni işçilerin sendikalı olup olmadığı gibi hususlarla, işveren-
ce ekonomik veya teknolojik nedenlere dayalı bir fesih yoluna gidilmesi 
durumunda teknik yönden bu durumun araştırılması gibi ölçütler belir-
lenmiştir.

Somut uyuşmazlıkta; mahkemece, sendika üyesi olmayıp işten çıkarı-
lan ve sendika üyesi olup işten çıkarılmayan işçilerin bulunduğu gerekçe-
si ile davacının iş akdinin sendikal nedenlerle feshedilmediği kabul edil-
miştir. 

6356 sayılı Sendikalar ve toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25/6. mad-
desi uyarınca, İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiası ile 
açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene aittir. Fes-
hin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin 
sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür. 

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden davalıya ait iş yerinde 2013 yı-
lında sendikal örgütlenmenin başladığı, Deriteks Sendikası’na toplamda 
25 işçinin üye olduğu, 14 işçinin daha sonra sendika üyeliğinden istifa 
ettiği, sendika üyeliğinden istifa etmeyen işçilerin büyük bir kısmının iş 
sözleşmelerinin feshedildiği anlaşılmıştır. Her ne kadar mahkemece, da-
valıya ait işyerinde sendikalı işçilerin bulunduğu gerekçesi ile davacının 
iş sözleşmesinin sendikal nedenlerle feshedilmediği kabul edilmiş ise de, 
davalıya ait işyerinde sendikaya üye sadece 3 işçinin çalışmakta olduğu, 
diğer sendika üyesi işçilerin ya sendika üyeliğinden istifa ettikleri ya da 
iş sözleşmelerinin feshedildiği sendikanın çoğunluk için yetki alamadı-
ğı dikkate alındığında feshin sendikal nedene dayandığının kabulü gere-
kir. Nitekim, Dairemizce aynı gün temyiz incelemesi yapılan davacı tanığı 
.....’un açmış olduğu işe iade davasında; yerel mahkemeninm feshin sen-
dikal nedene dayandığı yönündeki kararı onanarak kesinleşmiştir.

Tüm bu hususular dikkate alındığında, davacının iş sözleşmesinin 
sendikal nedenlerle feshedildiğinin kabulü gerekirken yazılı şekilde hü-
küm kurulması hatalıdır. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.
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HÜKÜM:

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3. Davacının başvurusu, işverenin işe başlatması veya başlatmaması 
şartına bağlı olmaksızın tazminat miktarının sendikal fesih nedeni dikka-
te alınarak takdiren davacının 1 yıllık brüt ücreti tutarında BELİRLEN-
MESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-
de hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya 
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 435.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,

Kesin olarak 18.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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BİRLİKTE İSTİHDAM • OTUZ İŞÇİ KOŞULU  
• 

SENDİKA TEMSİLCİSİ

ÖZET: Birlikte istihdam durumunda otuz işçi ko-
şulu tespit edilirken tüm işyeri çalışanları dikkate 
alınacaktır.
Sendika temsilcilerinin işe iade davalarında otuz 
işçi koşulu aranmayacaktır.
Y. 9 HD E. 2015/9682, K. 2015/19341, T. 27.05.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili müvekkilinin davalı işverenlikler ... Gemi İşletmecilik Sa-
nayii ve ... ile ..... Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin ortak işyerlerinde 25/03/2013 
tarihinden 02/12/2013 tarihinde kadar sekreter, operasyon amiri, tercü-
me elemanı görevlerinde çalıştığını, davalıların aslında aynı işverene ait 
ve aynı iş kolunda iş yapan aynı firma olduğunu, iki davalının işlerinin 
birlikte yürütüldüğünü, fakat birinin üretime diğerinin ise ticari faaliyet-
lere yönelik işleri yaptığını, bu nedenle işyerindeki toplam çalışan sayısı-
nın her iki davalı şirketin toplam çalışan sayısına göre değerlendirilmesi 
gerektiğini, davacının 13/09/2013 tarihinde yapılan yazılı fesih bildirimi 
ile işine son verildiğini, fakat işten çıkarılmasını gerektirecek hiçbir ge-
çerli veya haklı neden olmadığını, davacıya ihbar tazminatı ödendiğini, 
bununda fesih gerekçesinin gerçeği yansıtmadığına kanıt olduğunu beyan 
ederek feshin geçersizliğine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ..... Sanayii ve Ticaret A.Ş. vekili; davacının davalı ..... Sanayii 
ve Ticaret AŞ.in çalışanı olmadığını, davacının diğer davalı ... Gemi İşlet-
mecilik Sanayii ve ...nin çalışanı olduğunu, her ne kadar iki şirket aynı 
tersane alanı içinde çalışıyor olsalar da, iki şirketin faaliyet alanlarının 
birbirinden farklı olduğunu, kendi firmalarında toplam 74 kişinin çalıştı-
ğını, davacının her iki şirketin sekreterya işlerini ortak yaptığı yönündeki 
iddiasını doğru olmadığını, kendi şirketlerinde zaten 20 yıldan beri sek-
reterlik görevini yapan bir personelin bulunduğunu beyan ederek davanın 
reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... Gemi İşletmecilik Sanayii ve ... vekili; davacının iş akdinin 
feshini müteakip davacının hak ettiği ücretin ve ihbar tazminatının banka 
hesabına yatırıldığını, şirketlerinde SGK müdürlüğünün tastik ettiği çalı-
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şanlar listesinde 13 kişinin çalıştığını, davacının iddiasında olduğu gibi 
iki şirketin faaliyetlerini beraber yürütmediklerini, birbirlerinden farklı 
iki şirket olduklarını, bu nedenlerle davacının iki şirketin işlerini birlikte 
yaptım şeklindeki beyanlarının yalan ve uydurma olduğunu beyan ederek 
davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davacının her iki şirkete hizmet vermediği sadece ... ...’ye 
hizmet verdiğini bu nedenle her iki şirketteki toplam işçi sayısının baz 
alınamadığı, davalı ... ...’nin işçi sayısının 30’un altında olduğu davacının 
iş güvencesi hükümlerinden faydalanamayacağı gerekçesiyle davanın red-
dine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi 
hükümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte 
işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalıştırılması gerekir. İşverenin aynı iş-
kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi 
sayısı, bu işyerlerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/2 maddesine göre, İşverenin işyerinde 
ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yö-
netim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki 
eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, 
işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında bir bütündür. Yine aynı kanunun 18/4 maddesi uyarınca, 
işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işye-
rinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre 
belirlenir. Keza 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 60/2 maddesi uyarın-
ca bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu 
iş kolundan sayılır. 

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde belirli-belirsiz süreli, tam- kısmi 
süreli, daimi-mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışanlar arasında bir ayırım 
yapılamaz. Fesih bildirimin yapıldığı tarihte 30 işçi sayısının tespitinde 
göz önünde bulundurulacak işçinin iş sözleşmesinin devam etmekte ol-
ması yeterli olup, ayrıca fiilen çalışıyor olması gerekmemektedir. Ancak 
hastalık, iş kazası, gebelik yada normal izin ve benzeri nedenlerle ayrılan 
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işçi yerine bu süre için ikame işçi temin edilmiş ise, 30 işçi sayısında 
ikame edilen işçi dikkate alınmayacaktır. Konumu itibarıyla güvence kap-
samı içerisinde olmayan işveren vekillerinin ve yardımcılarının da işye-
rinde çalışan işçi sayısının belirlenmesinde dikkate alınması gerekir. Da-
iremizin uygulaması bu yöndedir. (24.03.2008 gün ve 2007/27699 Esas, 
2008/6006 Karar sayılı ilamımız).

Fesih bildirim tarihinden önce iş sözleşmesi feshedilen, bu nedenle 
feshin geçersizliği davası açıp, lehine feshin geçersizliğine karar verilen 
işçinin işverene işe başlatılması için başvurusu halinde, adı geçen işçinin 
de 30 işçi sayısında değerlendirilmesi gerekir. Böyle bir durumda feshin 
geçersizliğine ilişkin dava sonuçlanmamış ise, bekletici mesele yapılarak 
sonucu beklenmelidir. 

İş Kanunu kapsamı dışında kalan ve işçi sıfatını taşımayan çırak, staj-
yer ve meslek öğrenimi gören öğrencilerle süreksiz işlerde çalışanlar, keza 
işyerinde ödünç(geçici) iş ilişkisi ile çalıştırılanlar ile alt işveren işçileri o 
işyerinde çalışan işçi sayısının belirlenmesinde hesaba katılmazlar. Alt 
işverenin işçileri otuz işçi kıstasının belirlenmesinde dikkate alınmazlar; 
fakat, iş güvencesi hükümlerinden kaçmak amacıyla, işçilerin bir kısmı-
nın muvazaalı olarak taşeron işçisi olarak gösterilmesi halinde, bu iş-
çilerin de işçi sayısına dahil edilmesi gerekir. Daha açık bir anlatımla, 
alt işverenlik ilişkisinin geçersiz sayılması gereken hallerde taraflarca alt 
işveren sayılan kişiye bağlı olarak çalışanlar otuz işçi sayısının tespitinde 
hesaba katılmalıdır. Alt işverenin işçileri ile geçici işçi sağlayan işverenle 
iş sözleşmeleri devam eden geçici işçiler, kendi işverenlerinin işyerlerinde 
sayının belirlenmesinde hesaba katılırlar. Ancak tarafların geçici iş iliş-
kisinde gönderen işveren olarak nitelendirdikleri; fakat aslında “bodro 
işvereni” olarak faaliyet gösteren ve yaptıkları iş, işverenlerine işçi temin 
etmekten ibaret olanlara kayıtlı bulunan işçiler de sayı ölçütünde gözö-
nünde bulundurulmalıdır.

4857 sayılı İş Kanunu, elliden fazla işçi çalıştıran tarım ve orman iş-
çilerinin yapıldığı işyerleri ve işletmeleri kapsamı içine aldığından (İş K 
mad. 4/b), bu işyeri ya da işletmede çalışanlar da iş güvencesinden yarar-
lanır. Buna karşılık, 50’den az (elli dahil) işçi çalıştıran tarım işyerlerin-
de çalışanlar İş Kanunu’nun kapsamı dışından kalacağından, bu yerlerde 
30’dan fazla işçi çalıştırılsa dahi (örneğin, 40 işçi), bu işçilere iş güvencesi 
hükümleri uy gulanmayacaktır. 50 İşçinin tespitinde, sadece tarım işçileri 
değil; diğer işçiler de dikkate alınmalıdır. 
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Özellikle gurup şirketlerinde ortaya çıkan bir çalışma biçimi olan bir-
likte istihdam şeklindeki çalışmada, işçilerin bir kısmı aynı anda birden 
fazla işverene ve birlikte hizmet vermektedirler. Daha çok yönetim organi-
zasyonu kapsamında birbiriyle bağlantılı olan bu şirketler, aynı binalarda 
hizmet verebilmekte ve bir kısım işçiler iş görme edimini işverenlerin ta-
mamına karşı yerine getirmektedir. Tüm şirketlerin idare müdürlüğünün 
aynı şahıs tarafından yapılması, şirketlerin birlikte kullandığı işyerinde 
verilen muhasebe, güvenlik, ulaşım, temizlik, kafeterya ve yemek hizmet-
lerinin yine tüm işverenlere karşı verilmiş olması buna örnek olarak gös-
terilebilir. Bu gibi bir ilişkide, tüm şirketlere hizmet veren işçiler ile sade-
ce davalı şirkete hizmet veren işçilerin 30 işçi kıstasında dikkate alınması 
gerekir. İşçi tüm şirketlere hizmet ediyor ise, o zaman tüm şirketlerdeki 
işçi sayısı dikkate alınmalıdır.

Sendika işyeri temsilcileri için işyerinde 30 işçi çalışma koşulu aran-
mamalıdır. (Dairemizin 21.07.2008 gün ve 2008/25552 Esas, 2008/20932 
Karar sayılı ilamımız). 

Dosya içeriğine göre somut uyuşmazlıkta davacı adresleri ve ortakları 
aynı olan her iki davalı şirkete de hizmet verdiğini iddia etmiştir. Dava-
cının bu iddiasının açıklığa kavuşturulması ve yukarıdaki ilkelere uygun 
araştırma yapılması için şirketlerin bulunduğu işyerinde keşif yapılıp 
organizasyon şemaları temin edilerek, davalıların güvenlik, yemek, sant-
ral, ulaşım ve sekreterlik hizmetini birlikte alıp almadığı, bu hizmetlerde 
çalışan işçilerin her iki şirkete de hizmet verip vermedikleri araştırılıp 
sonucuna göre 30 işçi şartının gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendi-
rilmesi gerekirken eksik araştırmayla karar verilmesi hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27/05/2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI • SAVUNMA ALINMASI KOŞULU
•

 SAVUNMA ALINMA YÖNTEMİ

ÖZET: İşçinin davranışlarından dolayı gerçekleş-
tirilen fesihte savunmasının alınmamış olması 
feshin geçersiz olduğunun tespiti için yeterlidir.
Savunma alınırken; işçiye davet yazısı verilmeli, 
savunma sebebi açık şekilde belirtilmeli, makul 
bir süre içinde savunma vereceği yer belirtilme-
li, bildirilen yerde hazır bulunmadığı ve savunma 
vermediği takdirde savunma vermekten vazgeç-
miş sayılacağı kendisine hatırlatılmalıdır.
Y. 9 HD E. 2015/12964, K. 2015/20499, T. 04.06.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş akdinin beklenen verim ve performansı gösteremediği ge-
rekçesiyle feshedildiğini, fesih sebebinin somut verilere dayanmadığı gibi 
fesih öncesi savunmasının da alınmadığını ileri sürerek feshin geçersizli-
ğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının iş akdinin gösterdiği performansın beklenenin altın-
da olması, çalışmasının diğer çalışanların iş verimini düşürmesi, iletişim 
problemleri yaşaması sebebi ile feshedildiğini ve bu bildirimin davacıya 
tebliğ edildiğini, bilahare ihbar süresini kullanırken Genel Müdürü olan 
......’ye toplantı esnasında hakaret ederek yüzünün yaralanmasına yol aç-
tığını, bu nedenlerle aralarındaki güven ilişkisinin temelden çöktüğünü 
savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkeme, feshe gerekçe yapılan davacının genel müdürü 
olan..................... ile görüşme yaptığı sırada bağırarak konuşması ve çı-
karken kapıyı genel müdürüne doğru kapatırken kapının genel müdü-
rünün başına çarpması sonucu kaşının kanadığı, davacının şirket genel 
müdürü ile şiddet ve sebebi ne olursa olsun herhangi bir söz düellosuna 
girme, sesini yükseltme, bağırma, karşılıklı bağrışma veya ( tokat atma, 
tokat yeme, kapı çarpma, kapıyı çarpma, kapıyı şiddetle açma veya şid-
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detle kapama vb. şekilde ) fiziki temasa girmesinin işyerinde iş barışı ve 
huzurunu bozucu bir durum oluşturacağı ve bu nedenle yapılan iş akdi 
feshinin iş kanunun 18 ve 25. maddeler kapsamında geçerli sayılması 
gerektiği anlaşılmakla ilmi ve kazai içtihatlara uygun gerekçeli ve hüküm 
kurmaya yeterli bilirkişi raporu çerçevesinde davacı tarafça feshin geçerli 
olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermiştir. 

D) Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 İş Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre: “Hakkındaki iddiala-
ra karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, 
o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. An-
cak, işverenin 25’inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fe-
sih hakkı saklıdır”. Bu hükümle, işçinin savunmasının alınması, işçinin 
davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi için bir 
şart olarak öngörülmüş ve salt işçinin savunmasının alınmamasının tek 
başına, süreli feshin geçersizliği sonucunu doğuracağı ifade edilmiştir. İş-
verene savunma alma yükümlülüğünü, sadece iş sözleşmesinin feshinden 
önce yüklemektedir. İşçiye ihtar verilirken ise bu şekilde bir yükümlülük 
yüklememektedir. Dolayısıyla, işçiye davranışı nedeniyle ihtar verilirken, 
savunmasının alınmaması ihtarı geçersiz kılmaz. İşçinin savunması, söz-
leşmenin feshinden önce alınmalıdır. İşçi fesihten önce savunma vermeye 
davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkarma sebebi 
açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen 
yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savun-
ma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulun-
madığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma 
vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şarttır. Fesih 
bildirimiyle birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz 
kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçer-
siz olması sonucunu doğurur.( Dairemizin 15.09.2008 gün ve 2008/1868 
Esas,2008/23538 Karar sayılı ilamı).

Dosya içeriğine göre davalı işverenin, davacının davranışlarından kay-
naklanan nedene dayanmasına ve haklı neden savunmasında bulunması-
na rağmen davacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödediği, ayrıca kayıtlarda 
işten ayrılma sebebinin “belirsiz süreli sözleşmenin işveren tarafından 
haklı sebep bildirilmeden feshi” olarak 04 kodu ile gösterildiği görülmek-
le, davacının iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi 
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uyarınca davranışlarından kaynaklanan nedenlerle feshedildiği, ancak 
davacı işçinin savunmasını alınmadığı anlaşılmaktadır. Fesih bu nedenle 
geçersizdir. Davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

F) Hüküm: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-
de hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya 
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6.Davacının yaptığı 382.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile 
davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bıra-
kılmasına, 

7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 04/06/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
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MUVAZAA KRİTERLERİ 
• 

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

ÖZET: İş kanunundaki muvazaa kriterlerinde, asıl 
işveren işçilerinin alt işverenlerde çalıştırılmala-
rı suretiyle haklarının kısıtlanmasının önlenmesi 
amaçlanmıştır.
Alt işveren-asıl işveren ilişkisinde işçi alt işve-
renin işyerine iade edilecek, işe iade davasının 
mali sonuçlarından her iki işveren de müteselsil 
olarak sorumlu olacaklardır.
Y 9 HD E. 2015/11690, K. 2015/19676, T. 01.06.2015

Davacı vekili dava dilekçesi ile müvekkilinin davalı Belediyenin ..... 
Hizmetleri Müdürlüğünde 14/03/2013 tarihinden itibaren çalıştığını, biz-
zat belediye bünyesinde çalışmış olmasına rağmen alt işverende kayıtlı 
olarak gösterildiğni, 30 Mart yerel seçimlerinden sonra davalı Belediye 
Başkanlığının değişimesinden sonra herhangi bir sebep gösterilmeden 
sözlü olarak iş akdininn feshedildiğini ileri sürerek; feshin geçersizliğine 
ve müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Belediye vekili cevap dilekçesinde; davacı tarafın müvekkil be-
lediyenin kadrolu çalışanı olmadığını dolayısı ile husumet yöneltileme-
yeceğini, müvekkil belediyenin ihale kapsamında ihale yüklenicisi diğer 
davalıya hak ediş ödemekle yükümlü olduğunu, davacının tüm ücret ve 
diğer özlük haklarını diğer davalı Şirketten aldığını savunmuştur.

Davalı ...... davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar veril-
miştir.

Karar süresinde davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesi uyarınca, “Bir işverenden, işye-
rinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya 
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini 
sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren 
arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. 
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Alt işveren uygulaması bir işletmesel karardır. Alt işverene devrin işlet-
me gereklerine dayanan geçerli fesih nedeni olması, İş Kanunu’nun 2’nci 
maddesinin 6 ve 7’nci fıkraları uyarınca geçerli ve muvazaaya dayanma-
yan asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması şartına bağlıdır. 

Muvazaa Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, tarafların üçüncü ki-
şileri aldatmak amacıyla ve kendi gerçek iradelerine uymayan ve arala-
rında hüküm ve sonuç meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüşte bir 
anlaşma olarak tanımlanabilir. Üçüncü kişileri aldatmak kastı vardır ve 
sözleşmedeki gerçek amaç gizlenmektedir. Muvazaanın ispatı genel ispat 
kurallarına tabidir. İşverenler arasında muvazaalı biçimde asıl işveren 
alt işveren ilişkisi kurulmasının önüne geçilmek istenmiş ve 4857 sayılı 
İş Kanununun 2/7 maddesinde bu konuda bazı muvazaa kriterlerine yer 
verilmiştir. Bu kriterler, asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe 
alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi sureti ile haklarının kısıtlanması 
veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisinin ku-
rulması olarak belirtilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde belirtilen unsurları taşı-
mayan alt işveren uygulaması, fesih için geçerli neden kabul edilemez. İş 
Kanunu’da yardımcı işlerin alt işverene verilmesinin herhangi bir koşula 
bağlanmaması nedeniyle, bu nevi işlerin muvazaa olmaması kaydıyla alt 
işverene devri sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi hâlinde, feshin ge-
çerli nedene dayandığı kabul edilebilir. Buna karşılık, 6’ncı fıkra gereğin-
ce, asıl işin bir bölümünde işletme ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işler alt işverene devredilebilecektir. Anılan düzen-
lemede baskın öğe, “teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren” işlerdir. 
Başka bir anlatımla işletmenin ve işin gereği ancak teknolojik nedenler 
var ise göz önünde tutulur. Dolayısıyla, söz konusu hükümdeki şartlar 
gerçekleşmeden asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi hâlinde, asıl iş-
veren-alt işveren ilişkisi geçersiz olacağından iş sözleşmesinin feshi de 
geçersiz olacaktır. 

5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 67. maddesi ile Belediyeleri asıl 
işlerini de 6. fıkradaki sınırlamalar olmaksızın alt işverenlere verebilece-
ği düzenlenmiştir. 67. maddedeki hüküm uyarınca temizlik işleri, park 
bahçe işleri, bakım ve onarım işleri belediyenin asli işlerinden olmasına 
rağmen, işletmenin veya işin gereği teknolojik nedenlerle uzmanlık ge-
rektiren iş olup olmadığına bakılmaksızın üçüncü kişilere gördürülmesi 
mümkün kılınarak İş Kanunu’nun 2’nci maddesine istisna getirilmiştir. 
Ancak, söz konusu hüküm, alt işverene devir nedeniyle iş sözleşmesinin 
feshedilebilmesi için feshin son çare olması gibi iş güvencesi hukukunun 
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genel ilkelerine uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Keza, 
Belediyeler Kanunu’nun 67’nci maddesi uyarınca bir işin belediye tara-
fından alt işverene verilmesi, muvazaa iddialarının araştırılmasına engel 
teşkil etmez. Söz konusu hükümde sayılan işlerin alt işverene verilmesine 
dayanılarak iş sözleşmesinin feshi, muvazaa iddiasının ispatı hâlinde ge-
çersiz olacaktır. 

4857 sayılı İş Kanununun 2/6 son cümlesi uyarınca asıl işveren, alt iş-
verenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşme-
sinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yü-
kümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumludur. 4857 sayılı İş Kanunu 
ile asıl işverenin, bu Kanundan, iş sözleşmesinden ve alt işverenin taraf 
olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden sorumlu tutul-
ması şeklindeki düzenleme, asıl işverenin sorumluluğunun genişletilmesi 
olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda, ihbar, kıdem, kötüniyet ve işe 
iade sonucu işe başlatmama tazminatları ile ücret, fazla çalışma, hafta ta-
tili, bayram ve genel tatili, yıllık izin, ikramiye, pirim, yemek yardımı, yol 
yardımı gibi tüm işçilik haklarından birlikte sorumluluk esastır. Kanu-
nun kullandığı “birlikte sorumluluk” deyiminden tam teselsülün, dolayısı 
ile müşterek ve müteselsil sorumluluğun anlaşılması gerekir. 

Somut uyuşmazlıkta, mahkemenin feshin geçersizliğine dair kararı 
dosya içeriğine uygun olmakla birlikte, birden fazla davalı bulunmasına 
karşın mahkemece davalılar arasındaki hukuki ilişkiye dair herhangi bir 
değerlendirmede bulunulmamış ve infazda tereddüt yaratacak şekilde hü-
küm kurulmuştur. 

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasında, davacının hangi davalı/davalılar 
nezdinde işe iadesine karar verildiği ve iadeinin mali sonuçlarından da 
hangi davalı/davalıların sorumlu olduğu açıkça belirtilmemiştir.

Davalılar arasında aktedilen hizmet alım sözleşmesi, tanık beyanları 
ve tüm dosya kapsamını birlikte değerlendirildiğinde, davalılar arasında 
asıl ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Feshin geçersizliği ve işe iade davasının alt ve asıl işveren ilişkisinde, 
her iki işverene birlikte açılması halinde, davacı işçi alt işveren işçisi olup, 
iş sözleşmesi alt işveren tarafından feshedildiğinden, feshin geçersizliği 
ve işe iade yükümlülüğü alt işverenindir. Asıl işverenin iş ilişkisinde söz-
leşmenin taraf sıfat bulunmadığından, asıl işverenin işe iade yönünde bir 
yükümlülüğünden sözedilemez. Asıl işverenin işe iade kararı sonrası iş-
çinin işe başlamak için başvurması ve alt işverenin işe almamasından 
kaynaklanan işe başlatmama tazminatı ile dört aya kadar boşta geçen 
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süre ücretinden İş Kanununun 2/6. maddesi gereği alt işverenle birlikte 
sorumluluğu vardır. 

Mahkemece bu hususlar gözetilmeksizin, hüküm kısmında işe iade-
den ve işe iadenin mali sonuçlarından hangi davalının sorumlu olduğu-
nun açık ve net bir şekilde belirtilmemesi hatalı olup, bozma nedenidir.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Davalı ..... tarafından gerçekleştirilen feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve 
davacının adı geçen işverenin işyerine İŞE İADESİNE, 

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı alt işveren-
ce süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat 
miktarının her iki davalının birlikte sorumlu olmak kaydı ile davacının 
kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt üc-
reti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için davalı alt işverene süresi içinde müra-
caatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en 
çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve 
müteselsilen tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 239.20 TL yargılama giderinin davalılardan tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalıların yaptığı yargılama giderinin üzerlerin-
de bırakılmasına,

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500.00 TL ücreti 
vekaletin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davacı vekiline iadesine, 

Kesin olarak 01/06/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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İŞÇİNİN TAHRİKLE SÖYLEDİĞİ SÖZLER
 •

 İŞÇİNİN ELEŞTİRİLERİ

ÖZET: İşverenin veya işveren vekilinin tahriki ile 
işçinin söylediği ağır sözler geçerli fesih sebebi-
dir.
İşçinin uzmanlık alanıyla ilgili eleştirileri geçerli 
fesih sebebi olamaz.
Y 9 HD E. 2015/15021, K. 2015/21267, T. 10.06.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 04/09/2013 tarihinde davalı işyerinde çalışma-
ya başladığın, davacı en son muhasebe müdürü olarak 2.900,00 TL ile ça-
lıştığını, 06/05/2014 tarihinde işveren tarafından haksız olarak iş akdinin 
feshedildiğini iddia ederek feshin geçersiz olduğunun tespiti ile davacının 
işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacını davalı işyerinde muhasebe görevlisi olarak ça-
lışmaya başladığını, 06/08/2014 tarihinde i Şirket Yönetim Kurulu Başka-
nı ...........’e ücretinin geriye dönük olarak artırılmasını istediğini, bunun 
şimdilik mümkün olmadığını davacıya bildirildiğini, davacının bunun 
üzerine sinirlenerek ve bağırarak orada bulunan personelin önünde “ben 
sana yapacağımı bildiririm” diyerek işverene tehditte bulunduğunu, 25/
II maddesi uyarınca davacının davranışları nedeni ile iş akdinin haklı ne-
denle feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiş-
tir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının işverene hakaret etmesi nedeniyle yapılan fes-
hin haklı nedene dayandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş-
tir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık feshin haklı nedene dayanıp dayanma-
dığı noktasında toplanmaktadır.
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İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin II’nci bendinin (b) fıkrasına göre, 
işçinin işverene, ailesine veya işverenin diğer bir işçisine karşı şeref ve 
namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya 
da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda 
bulunması veya işçinin işverene, aile üyelerinden birine veya diğer bir iş-
çisine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır. Böyle durumlarda 
işçi, anayasanın 25 ve 26’ncı maddesi ile güvence altına alınmış düşünceyi 
açıklama özgürlüğüne dayanamaz. Buna karşılık işçinin bu ağırlıkta ol-
mayan işveren aleyhine sarfettiği sözler çalışma düzenini bozacak nitelik-
te ise geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Sa dece işverene karşı değil, işveren 
temsilcisine karşı yöneltilen ve haklı feshi gerektirecek ağırlıkta olmayan 
aleyhe sözler geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Bunun gibi, işçinin, işve-
ren veya aile üyelerinden olmamakla birlikte, işverenin yakını olan veya 
işverenin yakın ilişkide bulunduğu veya başka bir işte ortağı olan kişile-
re hakaret ve sövgüde bulunması, bu kişilere asılsız bildirim ve isnatlar 
yapması özellikle işverenin şahsının önemli olduğu küçük işletmeler ba-
kımından bu durum iş sözleşmesinin feshi için geçerli neden oluşturacak-
tır. İşçinin, işverenin başka bir işçisine sataşması 25/II, d hükmü uyarınca 
haklı fesih nedeni sayılmıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer 
işçilerle devamlı ve gereksiz tar tışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi 
geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir(Dairemizin 26.05.2008 gün 
ve 2007/37481 Esas, 2008/12505 Karar sayılı ilamı). 

İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında değerlendirilecek ağır söz-
leri, işçi, işverenin veya vekilinin tahrikleri sonucu söylemesi, geçerli fesih 
nedeni sayılmalıdır. Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzman-
lık alanı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluk-
lara ilişkin eleştiri söz konusu olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez.

Dosya içeriğine göre haklı nedenle iş akdinin feshedildiği savunulma-
sına rağmen bu savunmayla çelişir nitelikte davacıya işveren tarafından 
ihbar tazminatı ödenmiş, işten ayrılış bildirgesinde haklı nedenle fesih 
kodu olan 29 yerine işveren tarafından zorunlu nedenle fesih kodu olan 
kod 27 bildirilmiştir. Diğer taraftan tanık beyanları dikkate alındığında 
davacının işverene söylediği ve hakaret olarak kabul edilen “ben size so-
rarım” sözünün işveren feshinden sonra söylenmiştir. İşveren tarafından 
gerçekleştirilen fesih haksız ve geçersiz olup, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
19. Maddesindeki geçerlilik koşullarına uygun değildir. Fesihten sonraki 
davacı sözlerinin geçersiz feshe etkisi yoktur. Davanın kabulü yerine ya-
nılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup boz-
mayı gerektirmiştir. 
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Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda belirtilen sebeplerle; 

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, davacının İŞİNE İA-
DESİNE, 

3-Davacının kanunî sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi 
içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 
işçinin 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan 
en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin 
belirlenmesine,

5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan 
tarifeye göre 1.500.-TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya veril-
mesine,

7-Davacı tarafından yapılan 242.20 TL yargılama giderinin davalıdan 
alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 

Kesin olarak 10.06.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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PERFORMANSA DAYANAN FESİH • DIŞ FAKTÖRLER

ÖZET: İşçinin performansından dolayı gerçekleş-
tirilen fesihlerde, işçinin ve işyerinin dışındaki 
faktörlerin de etkisi dikkate alınmalıdır.
Y 9 HD E. 2015/14407, K. 2015/23883, T. 02.07.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş akdinin haklı veya geçerli bir neden olmaksızın feshedildiği-
ni ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep 
etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkeme, davacının verilen hedeflerin altında kaldığı, çeşitli kereler 
savunmasının alındığı, bu nedenle feshin geçerli olduğu gerekçesiyle da-
vanın reddine karar vermiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’nci maddesinin 1. fıkrasına göre; iş-
veren, iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle 
geçerli olarak feshedebilir. İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin 
işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabi-
linden sayılmış olup bunlar; ortalama olarak benzer işi görenlerden daha 
az verimli çalışma; gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük per-
formansa sahip olma, işe yoğunlaşmasının giderek azalması; işe yatkın 
olmama; öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği; sık sık hastalanma; 
çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını 
devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği, işyerinden kaynakla-
nan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik yaşına gelmiş olma haller-
dir. Kanunun gerekçelerinde ifade olunan yetersizlikten kaynaklanan se-
bepler dışında, işçiyle yapılan iş sözleşmesi, işyeri personel yönetmeliği, 
kurumsal çalışma ilkeleri veya işyerine özgü performans değerlendirme 
kriterlerinde yer alan işçinin verimliği ile ilgili beklentilerin karşılanama-
ması halinde de geçerli sebeple fesih uygulanabilir.
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Performans, en basit tanımıyla verimliliğin ölçülmesidir. İşçinin iş sü-
recinde harcadığı ve işin üretimine kattığı emeğin kalitesi ve düzeyi, iş-
çinin performansını oluşturur. Birim zamanda işçinin harcadığı emeğin 
sonucu olan üretimin düzeyi ise işçinin verimliliğini gösterir. Başka bir 
anlatımla performans, iş sürecinde yer alan emeğin bir boyutu, verimlilik 
ise birim zamanda harcanan emeğin sonucudur. Buna göre performansı 
yüksek olan işçinin verimlilik düzeyinin de yüksek olması beklenir.

İşçinin performans ve verimlilik sonuçlarının geçerli bir nedene daya-
nak olabilmesi için objektif ölçütlerin belirlenmesi zorunludur. Perfor-
mans ve verimlilik standartları işyerine özgü olmalıdır. Objektiflik ölçütü 
o işyerinde aynı işi yapanların aynı kurallara bağlı olması şeklinde uygu-
lanmalıdır. Performans ve verimlilik standartları gerçekçi ve makul olma-
lıdır. 

Performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı geçerli bir nedenin varlığı 
için süreklilik gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olmalıdır. Ko-
şullara göre değişen, süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli neden için 
yeterli kabul edilmeyebilir. Ayrıca performans ve verimliliğin yükseltilme-
sine dönük hedeflere ulaşılamaması tek başına geçerli neden olmamalı-
dır. İşçinin kapasitesi yüksek hedefler için yeterli ise ancak işçi bu hedef-
ler için gereken gayreti göstermiyorsa geçerli neden söz konusu olabilir. 
(08.04.2008 gün ve 2007/27829Esas, 2008/7831 Karar sayılı ilamımız)

Diğer taraftan, performans değerlendirilmesinde objektif olabilmek ve 
geçerli nedeni kabul edebilmek için, performans değerlendirme kriterleri 
önceden saptanmalı, işçiye tebliğ edilmeli, işin gerektirdiği bilgi, beceri, 
deneyim gibi yetkinlikler, işyerine uygun davranışlar ve çalışandan ger-
çekleştirmesi beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinde bu kriterler esas 
alınmalıdır. Bir başka anlatımla, çalışanın niteliği, davranışları ve sonuç-
ta ulaştığı hedef önemli olmaktadır. Bu kriterler çalışanın görev tanımına, 
verimine, işverenin kurumsal ilkelerine, uyulması gereken işyeri kural-
larına uygun olarak objektif ve somut olarak ortaya konmalı ve buna yö-
nelik performans değerlendirme formları hazırlanmalıdır. İşyerine özgü 
çalışanların performansının değerlendirileceği, Performans Değerlendir-
me Sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır(Dairemizin 24.09.2007 gün ve 
2007/13994 Esas, 2007/27720 Karar sayılı ilamı). 

İşçinin, deneme süresi de belirli (ki bu en az altı ay olmalı)bekleme 
süresi içinde saptanan mesleki özelliklerine dayanarak, bu süreden sonra 
performans ve verim düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi feshedilirse bu 
geçerli neden olarak kabul edilemez. Yani bu süre içinde işçinin çalışma 
standartları ve mesleki özellikleri daha sonraki performans ve verimli-
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lik ölçümü bakımından işverenin kabul ettiği sınırlar olarak dikkate alı-
nır. Ancak bu sınırların altına düşülmesi ve bunun süreklilik göstermesi 
halinde geçerli neden doğabilir. İşveren, bu sınırların üstünde bir per-
formans ve verimlilik beklentisinde haklı olduğunu ileri sürüyorsa, bu 
beklentiyi doğrulayacak eğitim ve iş koşullarının iyileştirilmesi gibi per-
formans artırıcı olanakları sağladığını da kanıtlamalıdır.

Dosya içeriğine göre; davacının, davalı işyerinde tanıtım sorumlusu 
olarak çalıştığı sabittir. Davacının iş akdi, iş yapış şekillerindeki eksiklik-
lerinin ihtarlara ve gelişim planları uygulanmasına rağmen düzelmemesi, 
aynı işi yapan tıbbi tanıtım mümessillerine göre başarısız olması sebebiy-
le, velhasıl performans yetersizliğine binaen feshedilmiştir. Dosyaya ibraz 
edilen 12.09.2012, 12.02.2013 ve 24.09.2013 tarihli savunma talepleri-
nin IMS verilerine göre performans düşüklüğüne ilişkin olup, buna göre 
davacıya yazılı uyarıların verildiği görülmüştür. Davacının yaptığı iş ilaç ve 
sağlık ürünlerinin eczane, hekim gibi çevrelere gerçekleştirilen ziyaretler-
le tanıtımının yapılmasıdır. İşverenin ürünlerinin satış rakamlarını bölge-
lere göre gösteren IMS verileri, bu tür bir işi yapan işçinin performansının 
yeterlilik seviyesi hakkında gerçek bir gösterge sayılamaz. Tıbbi tanıtım 
işinin programına göre gerektiği şekilde yerine getirilmesi durumunda 
dahi, resmi olarak ilaçların reçeteye yazılıp yazılamaması konusunda 
yasal düzenlemeler, başka firmaların rekabet koşulları, rakip ve mua-
dil ürünlerin özellikleri, tanıtım işini yapan işçinin bölgesinin niteliği gibi 
birçok etkene bağlı olarak, firmanın ilaçlarında beklenen satış düzeyinin 
elde edilememesi mümkündür. Açıklanan nedenlerle iş sözleşmesinin 
feshi geçerli nedene dayanmamaktadır. Davacının işe iadesi gerekirken 
yazılı şekilde davanın reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

F) Hüküm: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-
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de hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya 
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 472.35 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 

7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.500,00 
TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 02/07/2015 gününde oybirliği ile karar verildi. 

İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI 
• 

İŞÇİNİN TEKRAR İŞE BAŞLATILMASI

ÖZET: İşe iade sonrasında işçinin terar işe başla-
tılma başvurusundasamimi olması gerekir.
İşverenin de davetinde samimi olması gerekir.
İşçi fesihden önceki eski işine iade edilmelidir.
Y 9 HD E. 2014/26985, K. 2015/24025, T. 03.07.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, kesinleşen feshin geçersizliği ve işe iade kararı üzerine 
işe başlatılmak için başvuran davacının süresi içinde işe başlatılmaması 
nedeni ile işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti ile diğer 
hakların tahsili için icra takibi yaptığını, ancak davalıların takibe itiraz 
ettiğini, itirazın haksız olduğunu belirterek, itirazın iptaline, takibin deva-
mına ve davalıların % 40 icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep 
etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı asıl işveren...vekili husumet itirazı yanında diğer işveren olan 
şirketin davacıya uygun iş önerdiğini, ancak davacının işe başlamadığını, 
bu nedenle işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücret alacağını 
talep edemeyeceğini belirtirken, diğer davalı alt işveren... vekili ise dava-
cının işe iade talebinin kabul edilerek ....de iş gösterildiğini, davete icabet 
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etmediğini, davacının ihale kanunu çerçevesinde ihale ile satın aldığı sü-
resi belirli işlerde istihdam edildiğini, gösterilen işin Büyükşehir sınırla-
rı içerisinde bulunduğunu, evvelce de farklı ilçelerde çalıştığını, davanın 
reddi gerektiğini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, işe iade davasını kazanan da-
vacının işe başvuruda bulunduğu, davalı işverenlik tarafından davacının 
daha önce çalışmış olduğu projedeki sözleşmenin sona ermesi nedeniyle 
bir başka yerde....projesinde görevlendirildiği, tanık beyanları ve devam-
sızlık tutanaklarından davacının görevlendirilen bu projede işe başlama-
dığı, taraflar arasında imzalanan iş akdinin işyeri değişikliği yapma hak-
kının davalı firmaya tanındığı, davacının daha önce çalıştığı işyerindeki 
ihaleyi başka firmanın kazandığı, bu nedenlerle işverenlik tarafından ya-
pılan haklı fesih işleminde usul ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçe-
si ile davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta kesinleşen feshin geçersizliği ve işe iade kara-
rı sonrası, kesinleşmiş kararın tebliğinden sonra 10 iş günü içinde işe 
başvuran ve başvuru tebliğinden sonra sözleşmedeki hükme dayanılarak 
başka yerde görevlendirilen ve burada işe başlaması istenilen, ancak ka-
bul etmeyen davacının işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre üc-
retine hak kazanıp kazanmayacağı noktasında toplanmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca “herkes, haklarını 
kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak 
zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni ko-
rumaz.” Objektif iyiniyet olarak da tanımlanan ve dürüstlük kuralını dü-
zenleyen madde, bütün hakların kullanılmasında dürüstlük kuralı çerçe-
vesinde hareket edileceğini ve bir kimsenin başkasını zararlan dırmak ya 
da güç duruma sokmak amacıyla haklarını kötüye kullanılmasını yasanın 
korumayacağını belirtmiştir. Keza 6100 Sayılı HMK'nın 28/1 maddesine 
göre “Taraflar, dürüstlük kuralına uygun davranmak zorundadırlar”. Ta-
rafların iyiniyeti veya kötüniyeti(Y. İBK. 14.2.1951 gün ve 17/1), taraflarca 
ileri sürülmese dahi dosyadan anlaşıldığı takdirde hakim resen dikkate 
alacaktır(Y. HGK. 21.10.1983 gün ve 1981/1-30 E, 1983/1000 K).
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Feshin geçersizliği ve işe iade kararı sonrası, işçinin işe başlatılması 
için başvurusu ile işverenin işe davetinin de dürüstlük kuralı kapsamında 
samimiyet noktasında sorgulanması ve işverenin sözleşme ile kararlaştı-
rılan nakil veya başka yerde görevlendirme yetkisini saklı tutan kuralın 
da objektif iyiniyet kuralı kapsamında değerlendirilmesi gerekir. 

İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçek-
te işe başlamak niyeti olmadığı halde, işe iade davasının sonuçlarından 
yararlanmak için yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu 
olarak değerlendirilemez. İşçinin süresi içinde işe iade yönünde başvuru-
sunun ardından, işverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, 
işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Başka 
bir anlatımla, işçi işverene hiç başvurmamış gibi sonuca gidilmelidir. Bu 
durumda işverence yapılan fesih, 4857 sayılı Yasanın 21 inci maddesi-
nin beşinci fıkrasına göre geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. Bunun 
sonucu olarak da, işe iade davasında karara bağlanan işe başlatmama 
tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların talebi mümkün 
olmaz. Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve koşulları 
oluşmuşsa kıdem tazminatı ödenmelidir (Yargıtay 9.HD. 14.10.2008 gün 
2008/29383 E, 2008/27243 K.).

Aynım şekilde işverenin işe davete dair beyanının da ciddî ve samimi 
olması gerekir. İşverenin işe başlatma amacı olmadığı halde işe başlatma-
ma tazminatı ödememek için yapmış olduğu çağrı, gerçek bir işe başlatma 
daveti olarak değerlendirilemez. 

Kural olarak işçi, geçersizliği tespit edilen fesih tarihinde çalıştığı iş-
yerinde ve işte işe başlatılmalıdır. İşçiye önceki koşulların tam olarak 
sağlanması ve aynı parasal hakların ödenmesi gerekir. Hatta, yargılama 
sürecinde işçinin mahrum kaldığı ancak emsali işçilere sağlanmış olan 
ücret artışlarından da işçinin yararlandırılması gerekir.

İşçi eski coğrafi işyerine davet edilmelidir. İşe başlamak için işvere-
ne başvuran işçinin önceki işe veya işyerine işe iade olanağı kalmadığı 
için, işveren öncelikle iş şartlarında esaslı değişiklik olanağı yaratmadan 
iş teklifi yapmalı, bu olanak yoksa o zaman 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
22. maddesi uyarınca değişiklik teklifinde bulunmalıdır. İşçinin işvere-
nin yeni iş teklifini kabul etmemesi durumunda, eğer iş şartlarında esaslı 
değişiklik yoksa veya işverenin değişiklik teklifi hakkının kötüye kullanıl-
ması olarak değerlendirilmeyecekse işçinin kural olarak başvurmadığı ve 
geçersiz sayılan feshin geçerli hale geldiği kabul edilmelidir. İşverenin yeni 
iş teklifi iş şartlarında esaslı değişiklik yaratıyor ise, bu durumda işveren 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca hareket etmeli ve deği-
şiklik feshine gitmelidir.
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Dosya içeriğine göre davacının kesinleşen feshin geçersizliği ve işe iade 
kararına göre iş sözleşmesi davalı alt işveren tarafında diğer davalı asıl 
işveren işyerinde çalışırken asıl-alt işveren ilişkisi sona ermeden iş sözleş-
mesindeki yetkiye istinaden başka bir yerde görevlendirildiği, görevi ka-
bul etmediği gerekçesi ile feshedilmiştir. Açılan davada bu şekilde yapılan 
feshin geçersizliğine karar verilmiştir. Kesinleşen işe iade kararı sonrası 
davacı işçi işe başlatılması için başvuruda bulunmuş, davalı alt işveren 
tarafından ise asıl işveren işyerinde güvenlik hizmetinin bittiği belirtilme-
den, Arnavutköy’de ihale ile alındığı belirtilen işte çalıştırılmak üzere işe 
davet edilmiştir. Davacı bu davet üzerine davet edilen işyerinin adresine 
çok uzak olduğunu, daha makul ve yeni ihale dönemine ilişkin projeler 
varken ....de görevlendirmenin kötüniyetli olduğunu, samimi olmadığını 
belirtmiştir.

Her ne kadar sözleşmede nakil veya başka yerde görevlendirme hak-
kı saklı ise de işverenin objektif iyiniyett kuralı kapsamında bu nakil ve 
görevlendirme hakkının, kısaca işe başlatmakta ciddi ve samimi olup ol-
madığının belirlenmesi, davacı iddiasının incelenmesi ve bu kapsamda 
davacının geçersizliğine karar verilen asıl işveren ait işyerinde veya daha 
yakın yerde değerlendirme olanağı olup olmadığı, davacının görevlendiril-
diği yerde görev yapacak kadronun olup olmadığının araştırılması gere-
kir. Zira geçersizliğine karar verilen fesihte de davalının görev yeri deği-
şikliği gerekçesi ile yapılan feshin geçersiz olduğu kabul edilmiştir. Eksik 
inceleme ve hatalı gerekçe ile davanın reddi isabetsizdir. 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.07.2015 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİNİN İŞYERİNDE OLUMSUZLUĞA SEBEP OLAN 
DAVRANIŞLARI 

• 
GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İşçinin davranışlarının işyerinde olumsuz-
luklara yol açacağı anlaşıldığına göre feshin ge-
çerli sebebe dayandığı kabul edilmelidir.
Y 9 HD E. 2015/18744, K. 2015/24755, T. 07.09.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının iş akdinin haklı veya geçerli bir neden olmak-
sızın davalı işverence feshedildiğini ileri sürerek; feshin geçersizliğine ve 
davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının, şirket bünyesinde tıbbi tanıtım temsilcisi ola-
rak çalıştığını, iş akdinin görevini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle 
İş Kanunu’nun 17 ve devamı maddeleri uyarınca geçerli nedenle feshedil-
diğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

C) Yargılama Süreci ve Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yetkisizlik kararı sonrası kendisine gelen davada yaptığı 
yargılama sonunda, fesih sebebi olarak gösterilen hususların davalı ta-
rafça ispatlanamadığı ve davalının savunmalarının soyut nitelikte olduğu 
gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe: 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/II.c.1 maddesinde açıkça, feshin geçerli 
nedenlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verilmiştir. 

İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşul-
larına uyduğunu kanıtlayacaktır. Buna göre fesih işlemini yazılı yapmış 
olması, belli durumlarda işçinin savunmasını istediğini belgelemesi, yazılı 
fesih işleminin içeriğinde dayandığı fesih sebeplerini somut ve açık olarak 
göstermiş olması gerekir. İşverenin biçimsel koşulları yerine getirdiği an-
laşıldıktan sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) 
olduğunun kanıtlanması aşamasına geçilecektir.
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4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışla-
rından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshet-
me yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip 
edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları 
cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yüküm-
lülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması olasılığından kaçınmaktır. İş-
çinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin 
iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gere-
kir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun 
sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışın-
dan kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin 
kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı 
işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kay-
naklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez.

İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı 
yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olma-
makla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etki-
leyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynak-
lanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli 
ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli ne-
denlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.

İspat yükü kendisinde olan işveren, geçerli ve haklı nedende davacının 
davranışının veya yetersizliğinin işyerinde olumsuzluklara yol açtığını ve 
iş ilişkisinin çekilmez hal aldığını da ispat etmelidir. 

İşçinin davranışlarına dayanan fesih, her şeyden önce, iş sözleşmesinin 
işçi tarafından ihlal edilmesini şart koşmaktadır. Bu itibarla, önce işçiye 
somut olarak hangi sözleşmesel yükümlülüğün yüklendiği belirlendiği, 
daha sonra işçinin, hangi davranışı ile somut sözleşme yükümlülüğünü 
ihlal ettiğinin eksiksiz olarak tespit edilmesi gerekir. Şüphesiz, işçinin iş 
sözleşmesinin ihlali işverene derhal feshetme hakkını verecek ağırlıkta 
olmadığı da bu bağlamda incelenmelidir. Daha sonra ise, işçinin isteseydi 
yükümlülüğünü somut olarak ihlal etmekten kaçınabilip kaçınamayaca-
ğının belirlenmesi gerekir. İşçinin somut olarak tespit edilmiş sözleşme 
ihlali nedeniyle işverenin işletmesel menfaatlerinin zarar görmüş olması 
şarttır. Eğer işçinin yükümlülüğünü ihlal etmekten kaçınma olanağına 
sahip olduğu tespit edilirse fesihten önce işçiye ihtar verilip verilmediği, 
ihtara rağmen davranışını tekrar etmesi halinde İş Kanunu’nun 19.mad-
desi uyarınca savunması alınarak iş sözleşmesinin feshedilip edilmediği-
ne bakılacaktır. Ancak, ağır yükümlülük ihlalleri nedeni ile işverenin iş 
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sözleşmesine devam etmesinin beklenemeyeceği hallerde işçiye davranı-
şından dolayı ihtar verilmesine gerek olmayacaktır. Başka bir anlatımla, 
İşçinin sözleşmeyi ihlal eden davranışının türü ve ağırlığı itibariyle, onun 
gelecekte sözleşmeye uygun davranması şartıyla işverenden iş ilişkisine 
devam etmesinin haklı olarak beklenebileceği durumlarda ihtar gerekli 
ve zorunlu olmalı; aksi takdirde işveren ihtar vermeksizin iş sözleşmesini 
feshedebilmelidir. Buna göre, işverene süresizi fesih hakkı verilen İş Ka-
nunu’nun 25.maddesinde belirtilen hallerden dolayı kural olarak, işçiye 
önceden ihtar verilmesine gerek olmadığı kabul edilmelidir.

İşçinin yükümlülüklerinin kapsamı bireysel ve toplu iş sözleşmesi ile 
yasal düzenlemelerde belirlenmiştir. İşçinin kusurlu olarak (kasden veya 
ihmalle) sebebiyet verdiği sözleşme ihlalleri, sözleşmenin feshi açısından 
önem kazanır. Geçerli fesih sebebinden bahsedilebilmesi için, işçinin söz-
leşmesel yükümlülüklerini mutlaka kasıtlı ihlal etmesi şart değildir. Gös-
termesi gereken özen yükümlülüğünün ihlal edilerek ihmali davranış ile 
ihlali yeterlidir. 

İş sözleşmesinin işçinin davranışı nedeniyle geçerli bir şekilde feshe-
dilebilmesi için, işçinin kendisine verilen ihtardan sonra bir defa daha 
yükümlülüğünü ihlal teşkil eden davranışta bulunması gerekir. İşçiye ve-
rilen ihtardan sonra yeni bir yükümlülük ihlali meydana gelmemişse, sırf 
ihtara konu olan davranışa dayanılarak iş sözleşmesi geçerli bir şekilde 
feshedilemez. Çünkü ihtarın verilmesiyle işveren, ihtara konu olan dav-
ranış nedeniyle iş sözleşmesini feshetme hakkından örtülü olarak feragat 
etmiş bulunmaktadır.

İşverenin yönetim hakkı kapsamında verdiği talimatlara işçi uymak 
zorundadır. İşçinin talimatlara uymaması, işverene duruma göre iş söz-
leşmesinin haklı ya da geçerli fesih hakkı verir. İş Kanunu’nun 25’nci 
maddesinin II’nci bendinin (h) fıkrası, işçinin yapmakla görevli bulundu-
ğu görevleri, kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesini, bir 
haklı fesih nedeni olarak kabul etmektedir. Buna karşılık, yukarıda da 
ifade edildiği üzere, İş Kanunu’nun gerekçesine göre, işçinin “işini uyarı-
lara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmesi” geçerli fesih 
nedenidir(Dairemizin 17.03.2008 gün ve 2007/27680Esas, 2008/5302 
Karar sayılı ilamı). 

Somut uyuşmazlıkta davacının tıbbi tanıtım temsilcisi olarak davalı 
nezdinde çalıştığı ve defalarca savunması alınarak uyarılmasına karşın, 
çalışma programını vizyon isimli sisteme girmediği gerekçesi ile iş söz-
leşmesinin geçerli nedenle feshedildiği, davalı tarafından savunulmuştur. 
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Mahkemece, davalının fesih sebebi olarak gösterilen hususları ispatla-
yamadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar 
verilmiştir.

Dosya içerisindeki belgelerden, davacıdan çalışma programını vizyon 
sistemine girmediğinden bahisle çeşitli tarihlerde birden çok kez savun-
ma istendiği ve uyarılar verildiği anlaşılmıştır.

Davacı savunmalarında; ziyaretlerini gerçekleştirdiğini bu durumun 
işine engel olmadığını, iletişimden kaynaklanan teknik aksamalar yaşa-
dığını belirtmiştir. Savunmalardan da anlaşılacağı üzere, davacının ger-
çekleştirdiği ziyaretlere ilişkin olarak sisteme giriş yapmadığı kabulünde 
olup; bir kısım savunmalarında bunun teknik aksamalardan kaynaklan-
dığını ileri sürmesine karşın, bu hususta işverene savunma talep edilme-
den önce başvurmadığı ve işvereni bilgilendirmediği anlaşılmaktadır.

Davacının son olarak 09.11.2012 tarihinde aynı nedenle savunması 
alınmış ve iş sözleşmesi 14.11.2012 tarihinde feshedilmiştir. 

Davacı tarafından 14.06.2011 tarihinde imzalanan ve görev tanımı ile 
sorumluluklarının belirtildiği belgede de “gerçekleştirilen ziyaretleri belir-
lenen süre içerisinde vizyon sistemine kayıt altına almak” sorumlulukla-
rından biri olarak gösterilmiştir. 

Tüm bu maddi ve hukuki olgulara göre; davacının birden çok kez ve 
uyarılara rağmen gerçekleştirdiği ziyaretleri sisteme girmediği ve savun-
malarında da bu hususu kabul ettiği, bir kısım savunmasında ise bunun 
teknik aksamalardan ileri geldiğini sürse de bu durumu ispatlayamadığı, 
davacının bu davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş söz-
leşmesinin devamının işveren açısından beklenmez bir hal aldığı açıktır. 
Fesih davacının davranışlarından kaynaklanan geçerli nedene dayandı-
ğından, davanın reddi yerine, yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2. Davanın REDDİNE, 

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, dava-
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lının yaptığı 317.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine,

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti 
vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 

Kesin olarak 07.09.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

İŞLETMENİN KÜÇÜLMESİ • TUTARLI UYGULAMALAR 
• 

GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İşletmenin içinde bulunduğu koşullar, iş 
hacmindeki azalma ve tasarruf tedbirleri sebe-
biyle küçülme kararı alınmış, bu nedenle bir is-
tihdam fazlası ortaya çıkmış ve işveren aldığı 
kararları özüne uygun şekilde tutarlı olarak uygu-
lamıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı kabul 
edilmelidir.
Y 9 HD E. 2015/19201, K. 2015/26987, T. 01.10.2015

Davacı vekili, davalı işyerinde 6 aydan fazla kıdemi olan ve belirsiz 
süreli iş sözleşmesi ile muhasebe bölümünde şef olarak çalışan davacının 
iş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir neden olmadan feshedildiğini belirte-
rek, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18-21. Maddeleri uyarınca feshin geçersiz-
liğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davalı bankanın 2011 ve 2012 yıllarında zarar etmeye 
devam etmesi nedeniyle tasarruf tedbirleri kapsamında iş akdinin feshin-
de emeklilikleri dolan ve yaklaşan, kadro durumları itibariyle artık ihti-
yaç bulunmayan, performansı düşük olan, genel iş disiplinine uymayan 
ve çalışma düzenini bozan personellere dikkat edilerek işten çıkarmalar 
yapıldığını, feshe son çare olarak başvurulduğunu, feshin davacının dav-
ranışları ve yetersizliği gibi nedenlerle değil, iş yeri ve işletmenini gerek-
lerinden kaynaklanan nedenlerle gerçekleştirildiğini ve geçerli bir nedene 
dayandığını, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. 
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Mahkemece yapılan yargılama sonunda alınan bilirkişi raporuna da-
yanılarak, davalı bankanın tasarruf stratejisi ve işletmesel nedene dayalı 
olarak yapması gereken fesih işlemlerinde feshe son çare olarak başvurul-
ması ilkesine riayet etmesi gerekirken, davalı tarafın somut olarak tasar-
ruf tedbirleri bakımından nasıl bir çalışma yapıldığı ve önceliklerin hangi 
kalemlere verildiğini ve bunların yeterli gelmeyerek personel azaltımını 
mutlak surette kaçınılmaz bir maliyet kalemi oluşturduğu bakımında 
dosyada yeterli nitelikte veri sunulmadığı ve davalı tarafın ispat külfetini 
yerine getiremediği, iş gücü fazlalığını oluştuğu konusunda dosyaya ispat 
edici delil sunulmadığı ve yapılmış objektif verisel bir çalışmaya rastla-
nılmadığı ve bu yönü ile işgücü fazlalığının ispat edilemediği, bu nedenle 
feshe son çare olarak başvurulması ilkesine riayet edilmediği gerekçesi ile 
davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafında temyiz edilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli ne-
denlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verilmiştir. İşveren ispat 
yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, 
daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) oldu-
ğunu kanıtlayacaktır. Bu kapsamda, işveren fesihle ilgili karar aldığını, 
bu kararın istihdam fazlası meydana getirdiğini, tutarlı şekilde uyguladı-
ğını ve feshin kaçınılmaz olduğunu ispatlamalıdır. 

İşverenin, dayandığı fesih sebebinin geçerli (veya haklı) olduğunu uy-
gun kanıtlarla inandırıcı bir biçimde ortaya koyması, kanıt yükünü yerine 
getirmiş sayılması bakımından yeterlidir. 

Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürül-
düğünde, öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı 
işveren kararında işgörme ediminde ifayı engelleyen, bir başka anlatımla 
istihdamı engelleyen durum araştırılmalı, işletmesel karar ile istihdam 
fazlalığının meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde 
uygulayıp uygulamadığı(tutarlılık denetimi), işverenin fesihte keyfi dav-
ranıp davranmadığı(keyfilik denetimi) ve işletmesel karar sonucu feshin 
kaçınılmaz olup olmadığı(ölçülülük denetimi-feshin son çare olması ilke-
si) açıklığa kavuşturulmalıdır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması 
bu yöndedir. (06.10.2008 gün ve 2008/30274 Esas, 2008/25209 Karar, 
11.09.2008 gün ve 2008/25324 Esas, 2008/23401 Karar sayılı ilamları-
mız). İşveren işletme, işyeri ve işin gerekleri nedeni ile aldığı fesih kararın-
da, işyerinde istihdam fazlalığı meydana geldiğini ve feshin kaçınılmazlı-
ğını kanıtlamak zorundadır. İş sözleşmesinin feshiyle takip edilen amaca 
uygun daha hafif somut belirli tedbirlerin mevcut olup olmadığının değer-
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lendirilmesi, işverenin tekelinde değildir. Bir bakıma feshin kaçınılmaz 
olup olmadığı yönünde, işletmesel kararın gerekliliği de denetlenmelidir. 
Feshin kaçınılmazlığı ekonomik açıdan değil, teknik denetim kapsamın-
da, bu kararın hukuka uygun olup olmadığı ve işçinin çalışma olanağı-
nı ortadan kaldırıp kaldırmadığı yönünde, kısaca feshin son çare olması 
ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır. Ancak işçinin çalışma olanağının olup 
olmadığı somut olarak ortaya konmalıdır. 

Dosya içeriğine göre davalı banka “içinde bulunduğu koşullar, iş hac-
mindeki daralma ve tasarruf tedbirleri nedeni ile küçülme kararı almış 
ve toplu işçi çıkarma kuralına uygun olarak istihdam fazlası personelinin 
iş sözleşmesini feshetmiştir. Küçülme kararı ile istihdam fazlası olacağı 
açıktır. Davalının bu fesihlerden önce ve sonra işçi aldığı da saptanama-
mıştır. Emsal aynı fesih nedeni ile çıkarılan işçilerde feshin işletme ve iş-
yeri gereklerine dayanılarak geçerli nedenle yapıldığı kabul edilmiş ve işe 
iade istekleri reddedilmiştir(Dairemizin 18.09.2014 gün ve 2014/10680 
Esas, 2014/276122 Karar. 22. Hukuk Dairesinin 08.10.2013 gün ve 
2013/27184 Esas, 2013/21095 Karar). Anılan kararlarda açıkça “davalı 
bankada küçülmenin devam ettiği, davacı işçinin tecrübe, görev ve pozis-
yonuna yakın nitelikte olabilecek başka pozisyonlara yeni işçi alımı yapıl-
dığının tespit edilemediğinin, bu nedenlerle tutarlılık ve ölçülülük ilkesine 
uygun hareket edildiği” bu nedenle feshin geçerli nedene dayandığı gerek-
çelendirilmiştir. İşverenin işletme , işyeri ve işin gereklerinden kaynak-
lanan nedenle feshi geçerli nedene dayandığından davanın reddi yerine 
yetersiz gerekçe ile kabulü hatalıdır. 

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Davanın REDDİNE, 

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, dava-
lının yaptığı 390.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine,

5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti ve-
kaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 

Kesin olarak oybirliği ile karar verildi. 01.10.2015
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İŞ ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ • GEÇERSİZ FESİH

ÖZET: İşçinin çalışma koşullarının esaslı şekilde 
değiştirilerek feshe zorlanması aslında işçi tara-
fından değil işveren tarafından gerçekleştirilmiş 
geçersiz fesihtir.
Y 9 HD E. 2015/19275, K. 2015/27919, T. 08.10.2015

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, 07/05/2007 tarihinden itibaren davalı işyerinde çalışmaya baş-
ladığını, .... Müdürü olarak görevini sürdürmekte iken, davalı işverenin 
aralarındaki iş ilişkisini sona erdirmek istediğini ve bunun için uygulanan 
baskılarla 12/05/2014 tarihinde zorla iş akdinin İş Kanunu md. 24/II/f 
hükmü gereğince kendisinin feshettiği yönünde fesih beyanı imzalatıldığı-
nı, iş ilişkisinin devam ettiği süre boyunca başarılı, performans değerlen-
dirme notları oldukça yüksek, yeterli tecrübeye sahip, gerekli eğitimleri 
almış bir eleman olduğunu ve işini sevdiğini, kesintisiz, düzenli ve titiz 
bir şekilde uzun yıllar boyunca davalı işveren bünyesinde yürüttüğünü, 
bu süreçte kendisine verilen hedeflerin gerçekleştiğini 07/05/2007 tari-
hinden bu yana hep yüksek performans notlarıyla değerlendirildiğini, bu 
kapsamda iş akdini feshetme yönünde herhangi bir iradesinin bulunma-
dığını, tamamen işverenin fesih iradesi sonucunda uyguladığı baskılar 
çerçevesinde zorla fesih beyanı imzalatıldığını iddia ederek, feshin geçer-
sizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, iş güvencesi kapsamında işe iade davası açılabilmesi için ge-
rekli ön koşulların gerçekleşmediğini, işbu davanın esasa girilmeksizin 
reddinin gerektiğini, davacının 07/05/2007 tarihinden itibaren Şirketleri 
bünyesinde çalıştığını, son olarak .... Müdürü olarak görev aldığını, bu 
hususun taraflar arasında ihtilaflı olmadığını, davacı ile aralarında ak-
dedilen iş sözleşmesine göre işverenin gerekli gördüğü takdirde unva-
nının, pozisyonunun ve işyerinin devamlı ve geçici olarak değiştirilebi-
leceğini kabul ettiğini, nitekim iş sözleşmesindeki bu düzenlemeye göre 
yapılan görev değişikliği hakkındaki iç yazıyla davacıya yeni görev yerinin 
bildirildiğini, ancak davacının hiçbir esaslı gerekçe sunmadan “yukarıda 
tarafıma bildirmiş olduğunuz değişikliği kabul etmiyorum 30/04/2014” 
şeklindeki ifadenin şerh düşürülüp görev değişikliğini kabul etmediğini 
ve bilahare tazminatlarını alıp ayrılmak istediğini bildirmesi üzerine de 
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istifa dilekçesi ile şirketin tazminatları ödemeyi kabul ettiğini savunarak 
davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara göre; davacının davalı işverene ver-
diği 12.05.2014 tarihli dilekçe ile iş akdini İş Kanunun 24/2-f maddesi 
uyarınca çalışma koşullarının uygulanmaması nedeni ile sonlandırdığını 
bildirdiği, dilekçe içeriğinden da anlaşılacağı üzere davacının kendi ira-
desi ile iş akdini sona erdirdiği, davacıya iş akdini sona erdirmesi için 
baskı yapıldığına dair dosyaya yansıyan herhangi bir delil bulunmadığı, 
yine davacının görev yapmakta olduğu Sakarya ilinden tayini çıkartılarak 
Diyarakır’da görevlendirilmesi sözkonusu ise de bu değişikliğin taraflar 
arasında akdedilen sözleşmenin 2. maddesine dayandığı, görev yeri deği-
şikliğinin sözleşmeye dayalı olarak yapılması ve davacının kendi iradesi 
ile iş akdini sonlandırması nedeni ile iş akdinin geçersiz olarak işveren-
ce sona erdirildiğine dair iddianın kabul görmediği gerekçesiyle davanın 
reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından mı 
işçi tarafından mı feshedildiği uyuşmazlık konusudur.

Davacı işçi, kısa süre içinde önce ...’dan ...’ya daha sonra ...’a çalışma-
ya görevlendirilmiş davacı bu görevlendirmeyi esaslı değişiklik sebebiy-
le kabul etmemesi üzerine baskı ile iş sözleşmesini kendisinin feshettiği 
şeklinde dilekçe alındığını iddia etmiş ve bu durumu davacı tanıkları da 
doğrulamıştır.

Keza davalı tanığının davacının ...’a görevlendirmeyi kabul etmediği 
takdirde kendisi ile devam edilmesinin zor olacağı yönündeki söylemleri 
ile davacıya kıdem tazminatı yanında ihbar tazminatı ödendiği dikkate 
alındığında feshin işveren tarafından gerçekleştiği ve geçerli nedenle ya-
pıldığı kanıtlanamadığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın kabulü 
yerine reddine karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

F) Hüküm: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
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1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar 
ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6.Davacının yaptığı 466.00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile 
davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bıra-
kılmasına, 

7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.500 TL 
ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak oybirliği ile 08.10.2015 günü oybirliği ile karar verildi.

TEKRAR İŞE BAŞLATILMA TALEBİ 
•

 KESİNLEŞEN KARARIN TEBLİĞİ

ÖZET: İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebli-
ğinden itibaren on gün içinde işe başlamak için 
işverene başvurmalıdır. 
Sadece onama kararının tebliği kesinleşme şerh-
li karar tebliği anlamında değildir.
Y 9 HD E. 2014/35917, K. 2016/6976, T. 23.3.2016

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, Davacının davalı şirketin Ümraniye şubesinde çalışmak-
ta iken iş akdinin feshedildiğini ve İstanbul Anadolu 12.İş Mahkemesinin 
2012/101 esas 2013/57 karar sayılı dosyaları ile işe iade davası açtığını, 
mahkeme kararının davacı yönünden 20.09.2013 tarihinde kesinleştiği-
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ni, 10 günlük süre dolmadan Kadıköy 4. Noterliğinden gönderilen yazı ile 
işe iade müracaatında bulunduğunu, işe kabul edilmemesi üzerine İstan-
bul Anadolu 18.İcra Müdürlüğünün 2013/17556 esas sayılı dosyası ile 8 
aylık maaş tutarındaki tazminatın tahsili yönünde icra takibine geçtiğini, 
davalının itirazı üzerine takibin durduğunu, bu sebeplerle davalının iti-
razının iptaline, %20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir. 

B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının İstanbul Anadolu 12. İş Mahkemesinin 
2012/101 esas 2013/87 karar sayılı dava sonunda davanın kabulü ile da-
vacının işe iadesi karar verildiğini, bu kararın temyiz edilmesi sonucunda 
Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 2013/15083 esas 2013/16422 karar sayılı 
onama ilamları ile kesinleştiğini, 30.09.2013 tarihinde işe iade talebinde 
bulunulduğunu, kesinleşen mahkeme kararının tebliğ tarihi itibariyle 10 
gün içinde başvuruda bulunması gerektiğini, ancak davacının 10 günlük 
süre içinde başvuruda bulunmadığını savunarak davanın reddine karar 
verilmesini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının davalı işverene ait iş yerinde çalışmakta iken 
iş akdinin feshedilmesi nedeniyle İstanbul Anadolu 12. İş Mahkemesinin 
2012/101 esas sayılı dosyası ile işe iade davası açtığı, mahkeme tarafın-
dan davacının işe iadesine, 10 iş günü içinde işe başlamak üzere işverene 
başvurması sonucunda işverence işe başlatılmaması halinde 4 aylık brüt 
ücreti tutarında tazminatın ve 4 aylık ücret ve diğer hakların ödenmesi ge-
rektiğinin tespitine karar verildiği, kararın temyiz edilmesi sonucu Yargı-
tay 22.Hukuk Dairesinin 04.07.2013 tarih, 2013/15083 esas, 2013/16422 
karar sayılı ilamları ile onanarak kesinleştiği, onama ilamının davacı veki-
line 14.08.2013 tarihinde tebliğ edildiği, davacının işe iade başvurusu için 
süresinin 24.08.2013 tarihinde dolduğu, ancak davacı vekili tarafından 
Kadıköy 4.Noterliği aracılığıyla 30.09.2013 tarihinde işe başlatma irade-
sinin davalı işverene bildirdiği, işe iadesinin kabul edilmediği iddiasıyla iş 
güvencesi tazminatı ve boşta geçen süreye ait ücretlerinin tahsili yönünde 
İstanbul Anadolu 18.İcra Dairesinin 2013/17556 esas sayılı icra dosyaları 
ile icra takibine geçtiği, davalının itirazı üzerine takibin durduğu, davacı 
onama ilamını 14.08.2013 tarihinde tebliğ almasına rağmen 10 iş günü 
geçtikten uzun bir süre sonra 30.09.2013 tarihinde davalı işverene işe 
iade başvurusunda bulunduğu, süresinde yapılmayan işe iade başvuru-
sunun geçerli olmadığı, davacının iş güvencesi tazminatı ve boşta geçen 
süreye ait ücrete hak kazanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar 
verilmiştir. 
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D) Temyiz:

Karar süresinde davacı vekilince temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

Taraflar arasında işe iade kararının kesinleşmesinden itibaren 10 gün 
içinde işverene başvurulup başvurulmadığı konusunda uyuşmazlık mev-
cuttur. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21/5. maddesi gereğince işçi kesinleşen 
mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak 
için işverene başvurmak zorundadır. Aynı madde gereğince kesinleşme 
şerhi verilen mahkeme kararının işçiye tebliği zorunludur. Sadece ona-
ma ilamının tebliği kesinleşme şerhli karar tebliğ edilmediğinden geçerli 
değildir. Dosya içeriğine göre, kesinleşme şerhi 19/09/2014 tarihinde ve-
rilmiştir. Davacı vekilinin bu tarihte kararı tebliğ aldığına dair bir delil 
yoktur. Somut maddi vakıaya göre davacının süresinde başvurduğunun 
kabulü ile gerekirken yerinde değerlendirme ile davanın reddine karar 
verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F)Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23/03/2016 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

İŞLETMESEL KARAR • GEÇERLİ FESHİN KOŞULLARI

ÖZET: İşletmesel kararı almakta özgür olan işve-
ren bu kararı sürekli ve kalıcı olarak istikrarlı bir 
şekilde uygulamalıdır.
Fesih kaçınılmaz olmalı ve son çare olması ilke-
sine de uyulmalıdır.
Y 9 HD. E. 2014/761, K. 2014/11250, T. 03.04.2014

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalı işyerinde bölge yöneticisi olarak çalıştı-
ğını, iş akdinin 10.12.2012 tarihinde hiçbir haklı ve geçerli neden olmak-
sızın feshedildiğini, fesih sebebi olarak ‘’ şirket organizasyonunda yeniden 
yapılanmaya gidildiği, yeniden oluşturulan kadro yapısında görevlendiri-
lecek bir pozisyon bulunmaması ‘’ gösterildiğini, ancak davacı için görev-
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lendirilecek bir pozisyonun bulunmamasının hayatın olağan akışına ay-
kırı olduğunu, bu sebeple yapılan geçerli veya haklı nedene dayanmayan 
feshin geçersizliğine davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının iş akdinin işyerinin yeniden yapılanma sonrası or-
ganizasyon değişikliğine gitmesi nedeniyle feshedildiğini, iş akdinin çalış-
tığı bölümde yaşanan organizasyon değişikliği sonucunda kadro fazlalığı 
nedeniyle sona erdiğini, davacının işyerinde çalışma olanağının ortadan 
kalktığını feshe son çare olarak başvurulduğunu savunarak davanın red-
dini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde işletmenin, işyerinin veya 
işin gerekleri kavramına yer verildiği halde, işletmesel karar kavramın-
dan sözedilmemiştir. İşveren amaç ve içeriğini belirlemekte serbest oldu-
ğu kararlar, yönetim hakkı kapsamında alabilir. Geniş anlamda, işletme, 
işyeri ile ilgili ve işin düzenlenmesi konusunda, bu kapsamda işçinin iş 
sözleşmesinin feshi dahil olmak üzere işverenin aldığı her türlü kararlar, 
işletmesel karardır.

İşverenin, mevcut olan iş sayısını fiilen mevcut olan iş ihtiyacına uyum-
laştırmak için açıkça ifade etmediği kararları, “gizli, örtülü” işletmesel 
karar olarak nitelendirmektedir. Bu tür durumlarda, işletmesel kararın 
mevcudiyeti, iş sözleşmesinin feshi için gösterilen sebepten çıkarılır. Bir 
başka anlatımla, böyle hallerde, İş Kanunu’nun 18’nci maddesi uyarınca 
işletmesel gereklere dayalı feshin söz konusu olabilmesi için varlığı şart 
olan açıkça işletmesel kararın mevcudiyetinin yerine, bir nevi işverence 
açıklanan işletme dışı sebep ikame edilmektedir.

İşverenin işyerinde işçi sayısını azaltma yönünde kendini zorunlu gör-
mesine yol açan durumun, onun tarafından daha önce alınan hatalı bir 
karara dayanması, iş sözleşmesinin feshini İş Kanunu’nun 18’nci madde-
si anlamında geçersiz kılmaz. İş sözleşmesinin feshine yol açan işletmesel 
kararın yargı denetimine tabi olmaması, hatalı olarak alınan işletme ka-
rarları açısından da söz konusudur. Bir başka anlatımla, yargıç, işletme-
sel kararı denetleyemeyeceğinden onun hatalı olup olmadığını da denetle-
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yemeyecek; dolayısıyla işletme kararının hatalı olduğu gerekçesi ile feshin 
geçersizliğine kararı veremeyecektir. 

İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan fesihte, yar-
gısal denetim yapılabilmesi için mutlaka bir işletmesel karar gerekir. İş 
sözleşmesinin iş, işyeri veya işletme gereklerine dayalı olarak feshi, işlet-
mesel kararın sonucu olarak gerçekleşmekte, fesih işlemi de işletmesel 
karar çerçevesinde değişen durumlara karşı işverene tepkisini oluştur-
maktadır. Bu kararlar işletme ve işyeri içinden kaynaklanan nedenlerden 
dolayı alınabileceği gibi, işyeri dışından kaynaklanan nedenlerden dolayı 
da alınabilir. Bu nedenler, bir ya da birden fazla işçinin işyerinde ça-
lışmaya devam etmesi gerekliliğini doğrudan veya dolaylı olarak ortadan 
kaldırıyorsa, dikkate alınmalıdır. 

İşçinin işletmedeki işyerinin kaybına, iş ilişkisinin feshine yol açan iş-
letme dışı sebepleri, piyasa olayları belirler. İşletmenin doğrudan doğruya 
etkisinin olmadığı bütün sebepler, işletme dışı sebeplerdir. Siparişlerdeki 
azalma, pazarlama güçlükleri, satış ve sürümde azalma, hammadde yok-
luğu, enerji sıkıntısı, kamu işyerlerinde devlet bütçesinden kaldırılması, 
meteorolojik sebepler işletme dışı sebeplere örnek gösterilebilir. İşletme 
dışı sebepler, işletme gereklerine dayanan fesih için, ancak, bu sebepler, 
işyerinde işgücü fazlasına neden olmuşsa, önem arzeder. İşveren, işletme 
dışı sebeplerin zorunlu kıldığı işletmesel süreçteki yapısal değişimi so-
mut olarak ortaya koyarak bunun belirli çalışma yerlerinde azalmaya yol 
açtığını göstermelidir. Bir başka anlatımla, işveren, fiili verileri, işçilerin 
karşı vakıalar ile itiraz edebileceği ve mahkemelerce denetlenebilmesine 
imkan sağlayacak şekilde somut ve ayrıntılı olarak ortaya koymalıdır. 
İşletme dışı sebeplerin doğrudan doğruya etkisinin olduğu durumlarda, 
fesih, ileri sürülen işletme dışı sebep fiilen mevcut olduğunda ve işçinin 
çalışmaya devam etme olanağını ortadan kaldırdığında İş Kanunu’nun 
18’nci maddesi anlamında geçerli bir sebebe dayanır. İşletme dışı sebebin 
mevcut olup olmadığı ve bu sebeplerin işletmenin işgücü ihtiyacına doğru-
dan doğruya etkileri, mahkemelerce tamamen denetlenebilir. Mahkeme, 
işletme dışı sebebin işletmedeki iş miktarına etki edip etmediği ediyorsa 
ölçüsünü ve bu suretle işletmedeki işçi sayısına etki edip etmediği; ediyor-
sa ne kadarına etki ettiğini tespit eder. İşveren, işletme dışı sebeplerin var-
lığına dayanırsa, gerekçe yönünden kendisini bağlar. Dolayısıyla, işveren, 
işe iade davasında, işletme dışı sebeplerin kendisi tarafından iddia edilen 
kapsam ve yoğunlukta fiilen mevcut olduğunu ispat etmek zorundadır. 
İşveren, işletme dışı sebeplerle işyerinde işçi sayısının azaltılması ara-
sındaki bağlantıları ortaya koymalıdır. Yeniden yapılanma kararı(kurucu 
işveren kararı) işletme gereklerine dayanan fesihle sonuçlanırsa, işletme 
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dışı sebepler, işçilerin işletmedeki işyerlerini kaybetmelerinin doğrudan 
değil; dolaylı sebebi olmuş olur. Bu durumda, iş sözleşmesinin feshini 
doğrudan sebebini, yapısal karar ve tedbirler teşkil edecektir.

Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürül-
düğünde, öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı 
işveren kararında işgörme ediminde ifayı engelleyen, bir başka anlatımla 
istihdamı engelleyen durum araştırılmalı, işletmesel karar ile istihdam 
fazlalığının meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde 
uygulayıp uygulamadığı(tutarlılık denetimi), işverenin fesihte keyfi dav-
ranıp davranmadığı(keyfilik denetimi) ve işletmesel karar sonucu feshin 
kaçınılmaz olup olmadığı(ölçülülük denetimi-feshin son çare olması ilke-
si) açıklığa kavuşturulmalıdır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması 
bu yöndedir. (06.10.2008 gün ve 2008/30274 Esas,2008/25209 Karar, 
11.09.2008 gün ve 2008/25324 Esas, 2008/23401 Karar sayılı ilamları-
mız).

İşletmesel kararın amacı ve içeriğini belirlemekte özgür olan işveren, 
işletmesel kararı uygulamak için aldığı tedbirin feshi gerekli kıldığını, fes-
hin geçerli nedeni olduğunu kanıtlamalıdır. İşletmesel kararın amacı ve 
içeriğini serbestçe belirleyen işveren, uygulamak için aldığı, geçerli neden 
teşkil eden ve ayrıca istihdam fazlası doğuran tedbire ilişkin kararı, sü-
rekli ve kalıcı şekilde uygulamalıdır. İşveren işletme, işyeri ve işin gerek-
leri nedeni ile aldığı fesih kararında, işyerinde istihdam fazlalığı meydana 
geldiğini ve feshin kaçınılmazlığını kanıtlamak zorundadır. İş sözleşmesi-
nin feshiyle takip edilen amaca uygun daha hafif somut belirli tedbirlerin 
mevcut olup olmadığının değerlendirilmesi, işverenin tekelinde değildir. 
Bir bakıma feshin kaçınılmaz olup olmadığı yönünde, işletmesel kararın 
gerekliliği de denetlenmelidir. Feshin kaçınılmazlığı ekonomik açıdan de-
ğil, teknik denetim kapsamında, bu kararın hukuka uygun olup olmadığı 
ve işçinin çalışma olanağını ortadan kaldırıp kaldırmadığı yönünde, kısa-
ca feshin son çare olması ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır.

İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle söz-
leşmeyi feshetmek isteyen işverenin fesihten önce fazla çalışmaları kaldır-
mak, işçinin rızası ile çalışma süresini kısaltmak ve bunun için mümkün 
olduğu ölçüde esnek çalışma şekillerini geliştirmek, işi zamana yaymak, 
işçileri başka işlerde çalıştırmak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşmak 
gibi varsa fesihten kaçınma imkanlarını kullanması, kısaca feshe son çare 
olarak bakması gerekir.

Somut olayda, davacı fesih tarihinde bölge yöneticisi olarak çalışmak-
tayken iş sözleşmesi davalı şirket tarafından bu pozisyonların bazılarının 
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kapatılması sonucunda feshedilmiştir. Feshin hemen öncesi ve sonrası 
çok sayıda tıbbi tanıtım sorumlusunun işe alındığı anlaşıldığından, davalı 
işverenlik tarafından davacıya feshin son çare olması ilkesi uyarınca bu 
pozisyonun teklif edilip edilmediği yukarıdaki ilkelere göre araştırılarak 
sonucu doğrultusunda karar vermek gerekirken eksik inceleme ile dava-
nın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASI-
NA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.04.2014 
gününde oy birliğiyle karar verildi.

İŞE İADE • İSPAT KÜLFETİ • FESHİN İNCELENMESİ

ÖZET: Feshin gecerli olduğunu işveren kanıtla-
makla yükümlüdür. Öncelikle feshin şekil yönün-
den gecerli olup olmadığı incelenmelidir.
Fesih şekil yönünden gecersiz ise uyuşmazlık 
esasına girilmesine gerek yoktur.
Tutarlılık, keyfilik ve son çare ilkelerinin işığında 
feshin geçerli olup olmadığı incelenmelidir.
Y9 HD. E. 2014/760 K:2014/11249 T:03.04.2014

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının davalı işyerinde son olarak Trabzon ili ve il-
çelerinde Tıbbi Tanıtım Temsilcisi olarak 05.06.2009 tarihinden itibaren 
çalıştığını, iş akdinin 10.12.2012 tarihinde hiçbir haklı ve geçerli neden 
olmaksızın feshedildiğini, fesih sebebi olarak ‘’ şirket organizasyonunda 
yeniden yapılanmaya gidildiği, yeniden oluşturulan kadro yapısında gö-
revlendirilecek bir pozisyon bulunmaması ‘’ gerekçesinin gösterildiğini, 
ancak davacının görevlendirilecek bir pozisyonun bulunmamasının haya-
tın olağan akışına aykırı olduğunu, bu sebeple yapılan geçerli veya haklı 
nedene dayanmayan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine karar ve-
rilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının iş akdinin davalı işyerinin yeniden yapılanma 
sonrası organizasyon değişikliğine gitmesi nedeniyle feshedildiğini, iş ak-
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dinin çalıştığı bölümde yaşanan organizasyon değişikliği sonucunda kad-
ro fazlalığı nedeniyle sona erdiğini, davacının işyerinde çalışma olanağının 
ortadan kalktığını, feshin zaruri hale geldiği tarihte feshedildiğini, feshin 
son çare olarak başvurulduğu bu sebeple davanın reddine karar verildi-
ğini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayan-
dığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli bir se-
bebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir”. İşveren ispat yükünü 
yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha 
sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli olduğunu kanıtlayacak-
tır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması bu yöndedir. (04.04.2008 
gün ve 2007/29752 Esas, 2008/7448 Karar sayılı ilamımız). Feshin iş-
letme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürüldüğünde, 
öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı işveren 
kararında işgörme ediminde ifay engelleyen, bir başka anlatımla istihda-
mı engelleyen durum araştırılmalı, iletmesel karar ile istihdam fazlalığı-
nın meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp 
uygulamadığı(tutarlılık denetimi), işverenin fesihte keyfi davranıp davran-
madığı(keyfilik denetimi) ve işletmesel karar sonucu feshin kaçınılmaz 
olup olmadığı(ölçülülük denetimi-feshin son çare olması ilkesi) açıklığa 
kavuşturulmalıdır.

Somut olayda tanıtım ve satış sorumlusu olarak çalışan davacının iş 
sözleşmesi yeniden yapılanma nedeniyle 10.12.2012 tarihli bildirimle fes-
hedilmiştir. Her ne kadar hükme esas alınan bilirkişi raporunda feshin 
geçerli nedene dayandığı görüşüne varılmışsa da, dosyaya sunulan işe alı-
nanların listesinde davacının iş sözleşmesinin feshinden hemen önce ve 
sonra tanıtım ve satış sorumlusu unvanında çok sayıda işçinin alındığı 
anlaşılmakla, davalının fesihte tutarlı davranmadığından feshin geçersiz 
olduğunun kabulü gerekirken davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
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1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3.Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4.Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar 
ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6.Davacının yaptığı 461.20 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile 
davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bıra-
kılmasına, 

7.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti ve-
kaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, Kesin 
olarak oybirliği ile 03.04.2014 günü karar verildi.



YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

TEKRAR İŞE BAŞLATILMAMA • TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

ÖZET: İşçinin sendika üyeliğinin işverene bildiril-
diği tarih toplu iş sözleşmesinden yararlanacağı 
tarihtir.
Y 22 HD E. 2013/10476, K. 2014/12196, T. 08.05.2014

Davacı vekili, Çiğli Belediyesine ait işyerinde belediye işçisi olarak ça-
lıştığını, iş sözleşmesinin feshine müteakip feshin geçersizliği ve işe iade 
talebiyle açmış olduğunu, davanın kabul edildiğini ve onanarak kesinleş-
tiğini, kanuni süresi içinde başvurmasına rağmen işe başlatılmadığını, bu 
sebeple hak ettiği işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinin 
ödenmediğini, toplu iş sözleşmesine taraf sendika üyesi olduğunu, baş-
langıçtan itibaren davalı asıl işveren işçin sayılması gerektiğini belirterek 
kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan 
tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, husumet itirazında bulunarak davanın reddi gerektiğini 
savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dava-
nın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık davacının, davalının taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden 
yararlanıp yararlanmayacağı noktasında toplanmaktadır.

İşe iade dosyası ile davacı tarafından Çiğli Belediyesi ve K.... Çiğli Bele-
diyesi Sosyal Hizmetler Ticaret Ltd. Şti. aleyhine açılan işe iade davasında 
mahkeme tarafından, davalı K..... Çiğli Belediyesi Sosyal Hizmetler Tica-
ret Ltd. Şti. yönünden açılan davanın işverenlik sıfatı bulunmadığından 
husumet yokluğundan reddine asıl ve gerçek işveren Ç.. B.. yönünden 
davanın kabulüne, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, kanuni 
sürede başvuruya rağmen süresi içinde işe başlatılmaması halinde öden-
mesi gereken tazminatın ve dört aya kadar ücret ve diğer haklarının da-
valıdan tahsili gerektiğinin tespitine karar verildiği ve bu kararın temyiz 
incelemesinden geçerek kesinleşmiştir.
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Davacının kanuni süresi içinde noter kanalıyla işe başlatılma başvuru-
sunda bulunduğu, sözkonusu ihtarnamenin davalıya tebliğ edildiği, davalı 
işverenlikçe davacının bir aylık süre içinde işe başlatılacağına yahut baş-
latılmayacağına ilişkin bir irade beyanında bulunulmamıştır.

Dosya içeriğine göre davacı, davalının taraf olduğu toplu iş sözleşme-
sini imzalayan iş kolundaki sendikaya 5/2008 tarihinde üye olmuştur. 
Üye sendika ile davalı 01.03.2008- 28.02.2010 yürürlük süreli toplu iş 
sözleşmesini imzalamıştır. Davacının sendika üyeliğinin davalı işverene 
bildirilip bildirilmediği de dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Hükme 
esas bilirkişi raporunda ise davacının fark işçilik alacakları hesaplanır-
ken, emsal sendika üyesi işçinin aldığı ücret ile davacıya ödenen ücret 
farkı dikkate alınmıştır.

Somut bu maddi ve hukuki olgulara göre; davacının sendika üyeliğinin 
davalı asıl işverene bildirildiği tarih yararlanma tarihi olacağından, bu 
tarih araştırılmalı ve buna göre toplu iş sözleşmesi hükümlerinden fayda-
lanıp faydalanmayacağı belirlenmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde 
karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
08.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

FESİH BİLDİRİMİ • GEÇERSİZ FESİH

ÖZET: Fesih bildirimi işçiye yazılı olarak yapıl-
mamışsa feshin şekil yönünden geçersiz olduğu 
tespit edilmelidir.
Bu noktada işin esasına girilmesine gerek yoktur.
Y 22 HD. E. 2014/11693, K. 2014/12407, T. 12.05.2014

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı Asıl işveren K.. M.. Sivas Y.. mü-
dürlüğüne ait işyerinde alt işveren O... Ö....Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. işçisi 
olarak çalışmakta olduğunu, iş sözleşmesinin haklı ve geçerli sebep ol-
madan, bildirimsiz olarak feshedildini ileri sürerek feshin geçersizliğine, 
işe iadesine ve diğer kanuni haklarının belirlenmesine karar verilmesini 
talep etmiştir.



Davalı Cevabının Özeti:

Davalı şirket vekili, davacının asıl ve tek işvereninin diğer davalı ku-
rum olduğunu belirterek öncelikle davanın husumetten, yine davacının 
belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı gerekçesiyle davanın esastan reddi-
ne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Kurum vekili ise, zamanaşımı, yetki ve husumet itirazında bulu-
narak öncelikle davanın usulden reddini, ayrıca davacının belirli süreli iş 
sözleşmesi ile çalıştığı gerekçesiyle davanın esastan reddini savunmuştur. 

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 
Uygulanması Hakkında Yönetmelik ve Özel Güvenlik Elemanı olarak ça-
lışabileceklerin şartlarına ilişkin Teknik Şartnamede değişiklik meydana 
geldiği, bu değişiklik nedeni ile tanık beyanları ile de sabit olduğu üzere; 
davacı gibi lise mezunu olmayan başka personelinde işine son verildiği 
anlaşıldığından feshin geçerli sebebe dayandığı gerekçesiyle davanın red-
dine karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshe-
dilip edilmediği noktasındadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi 
çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş 
sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışların-
dan ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan ge-
çerli bir sebebe dayanmak zorundadır.4857 sayılı Kanun’un 19. madde-
sinin birinci fıkrasına göre işveren fesih bildirimini yazılı yapmak ve fesih 
sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Fesih bildirimi 
yazılı yapılmamışsa veya fesih sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilme-
mişse aynı Kanun’un 21. maddesi gereğince geçerli sebep gösterilmediği 
kabul edilir.

4857 sayılı Kanun’un “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” baş-
lığını taşıyan 25. maddesinin son fıkrasına göre işverenin haklı sebebe 
dayanarak iş sözleşmesini feshettiği durumda fesih bildiriminin yazılı ya-
pılması şartı aranmaz. 
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Dosya içeriğinden, davacının belirli süreli iş sözleşmesi ile güvenlik 
görevlisi olarak 01.02.2008 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar davalı 
asıl işverenin yanında değişen alt işverenler nezdinde çalıştığı, davacının 
özel güvenlik elemanlarının çalışmasına ilişkin yönetmelik ve teknik şart-
namede yer alan eğitim kriteri şartını taşımadığı gerekçesiyle iş sözleşme-
sinin feshedildiği anlaşılmaktadır. 

Somut olayda, her ne kadar davacının işe iade talebi mahkemece ilko-
kul mezunu olması nedeniyle reddedilmiş ise de davacının iş sözleşmesi-
nin feshinin işveren açısından geçerli sebebi olduğu halde davalı tarafça, 
4857 sayılı kanunun 19/I maddesi uyarınca fesih bildiriminin davacıya 
yazılı şekilde yapılmadığı anlaşılmaktadır.Bu nedenle feshin geçersiz ol-
duğu nazara alınarak davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde reddine 
karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının davalı O.. 
Ş..’nde işine iadesine,

3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi 
içinde işe başlatmaması halinde davalılar tarafından müştereken ve mü-
teselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih nedeni ve kıdemi 
dikkate alınarak dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan 
en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve 
müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, da-
vacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının 
bu alacaktan mahsubuna,

5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan 
tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalılardan alınıp davacıya 
verilmesine,
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7-Davacı tarafça peşin olarak yatırılan başvurma ve peşin harçtan iba-
ret 48,60 TL’nın davalılardan O...Ö.... Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’den 
alınarak davacıya verilmesine, 

8-Davacı tarafından yapılan 470,00 TL yargılama giderinin davalılar-
dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davalının 
yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

9-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin ola-
rak 12.05.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN DAVRANIŞ 
• 

HAKLI FESİH

ÖZET: Tanıtım ve satış sorumlusu olarak çalışan 
davacının yapmadığı doktor ziyaretini yapmış 
gibi işyeri kayıt sistemine girmesi suretiyle yalan 
beyanda bulunduğu tespit edilmesinden dolayı 
gerçekleştirilen fesih haklı fesihtir.
Y 22 HD E. 2014/11569, K. 2014/12397, T. 12.05.2014

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedil-
diğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, 
işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre 
ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini belirterek 
davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı ve geçerli sebebe 
dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iade-
sine karar verilmiştir.

Hüküm davalı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. bendinde, ahlak ve iyi 
niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile 
benzerlerinin varlığında işverenin haklı fesih imkanının olduğu açıklan-
mıştır. Yine aynı maddenin II. bendinin (e) alt bendinde, işverenin güveni-
ni kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya 
atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene 
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haklı fesih imkanı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere kanundaki 
haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırı-
lık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkanı tanımaktadır. 

Dosya içeriğine göre tanıtım ve satış sorumlusu olarak işyerinde çalı-
şan davacının iş sözleşmesi, yapmadığı doktor ziyaretini yapmış gibi şir-
ket kayıt sistemine girmek suretiyle yalan beyanda bulunulduğu gerek-
çe gösterilerek haklı sebeple sona erdirilmiş, davacı da işverene verdiği 
savunmasında eylemini kabul etmiştir. Davacının bu davranışı doğruluk 
ve bağlılığa uymadığından, işverence yapılan fesih haklı sebebe dayan-
makta olup davanın reddi gerekirken, kabulüne karar verilmesi hatalı 
olup, bozmayı gerektirmiştir.Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı Kanun’un 
20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan 
kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir. 

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2-Davanın REDDİNE, 

3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılması-
na, davalının yaptığı 50,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile 
davalıya ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL veka-
let ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin 
olarak 12.05.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. 
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İŞLETMESEL FESİH • YARGISAL DENETİM

ÖZET: Feshin gerçekleştirilmesinde tutarlılık ve 
ölçülük denetimi kapsamında işverenin işletme-
sel kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı 
ayrıntılı şekilde araştırılmalı ve feshin kaçınılmaz 
olup olmadığı dikkate alınmalıdır.
Y 22 HD E. 2014/12746, K. 2014/14274, T. 26.05.2014

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı işçi, iş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir sebep olmadan işve-
rence feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine ka-
rar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile 
boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı işveren, iş sözleşmesinin istihdam fazlalığı sebebiyle alınan iş-
letmesel karar çerçevesinde geçerli sebeple feshedildiğini savunarak, da-
vanın reddine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece feshin geçerli sebebe dayanmadığı gerekçesi ile feshin ge-
çersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatmama tazminatının ve 
çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının belir-
lenmesine karar verilmiştir. 

Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir. 

Gerekçe:

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp da-
yanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Ka-
nunu’nun 18. ve devamı maddeleridir. 

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi ça-
lıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş 
sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışların-
dan ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan ge-
çerli bir sebebe dayanmak zorundadır. 

İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler; 
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sürüm ve satış imkânlarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji 
sıkıntısı, ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış 
pazar kaybı, ham madde sıkıntısı gibi işin sürdürülmesini imkansız hale 
getiren işyeri dışından kaynaklanan sebeplerle yeni çalışma yöntemleri-
nin uygulanması, işyerinin daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, 
işyerinin bazı bölümlerinin kapatılması ve bazı iş türlerinin kaldırılması 
gibi işyeri içi sebeplerdir.

İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle söz-
leşmeyi feshetmek isteyen işverenin fesihten önce fazla çalışmaları kaldır-
mak, işçinin rızası ile çalışma süresini kısaltmak ve bunun için mümkün 
olduğu ölçüde esnek çalışma şekillerini geliştirmek, işi zamana yaymak, 
işçileri başka işlerde çalıştırmak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşmak 
gibi varsa fesihten kaçınma imkanlarını kullanması, kısaca feshe son çare 
olarak bakması gerekir.

4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin ge-
çerli sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin 
başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla 
yükümlüdür. 

Somut olayda; davalı işveren işyerinde sözleşmeli personel olarak çalı-
şan davacının iş sözleşmesinin, Yönetim Kurulunun 02/01/2014 tarihli ve 
107 sayılı kararına istinaden, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan 
sebepler ve istihdam fazlalığı gerekçe gösterilerek feshedildiği anlaşılmak-
tadır. Davalı tarafça delil olarak 02.01.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı 
sunulmuştur. Her ne kadar mahkemece davanın kabulü ile davacının işe 
iadesi yönünde hüküm kurulmuşsa da, davalı tarafça alınan işletmesel 
kararın tutarlı olarak uygulanıp uygulanmadığı, feshin son çare olması 
ilkesine uyulup uyulmadığı konusunda yeterli araştırmanın yapılmadığı 
anlaşılmaktadır. Tutarlılık ve ölçülülük denetimi kapsamında, işverenin 
bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı, feshin kaçınılmaz olup 
olmadığı, davacının çalıştığı işyerinin neresi olduğu, kapatılıp kapatılma-
dığı, davacının aynı veya başka bir birimde değerlendirilip değerlendirile-
meyeceği, davalı işvereni işten çıkarılacak işçilerin belirlenmesinde ken-
disini bağlayan bir kural olup olmadığı, varsa işverenin bu kurala uyup 
uymadığı yönünden somut olarak araştırma yapılmalıdır. Bunun için de 
işletmesel karara ilişkin belgelerin yanında, işletmede veya işyerinde ça-
lışan tüm işçilerin görev tanımları, işletme, işyeri organizasyon şeması, 
işten çıkarılacak işçilerin, işyeri şahsi sicil dosyası, görev tanımları ve 
çalıştıkları bölümleri gösteren kayıtlar ile fesihten önce ve sonrasını kap-
sayacak şekilde işçi alımı ve çıkarılmasını gösteren işyeri S.... bildirgeleri, 
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davalı işyerine ait tasarruf tedbiri alınmasına neden olan fesih öncesi ve 
sonrasına ilişkin mali durumunu gösteren mali bilançolar getiriltilmeli, 
gerekirse işyerinde keşif yapılarak, özellikle işletmenin faaliyet alanını ve 
iş organizasyonunu bilen uzman bilirkişiler aracılığı ile yeniden inceleme 
yapılmalı ve feshin yukarıda belirtilen ilkelere göre geçerli sebebe dayanıp 
dayanmadığı net olarak belirlenmelidir. Mahkemece eksik inceleme ve 
araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektir-
miştir. 

Sonuç

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.05.2014 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

İŞYERİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYLAR • SENDİKAL FESİH

ÖZET: Dava konusu işyerinde gerçekleşen olay-
ların birbirlerini izleyen kronolojik gelişmeleri 
dikkate alındığında feshin sendikal nedenle ya-
pıldığı sonucuna varılmalıdır.
Y 22 HD E. 2014/15027, K. 2014/16870, T. 11.06.2014

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı işçi, iş sözleşmesinin sendikal sebeple feshedildiğini ileri süre-
rek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılma-
ma halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer 
haklarının belirlenmesini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı işveren davacının iş sözleşmesinin işletmesel karar uyarınca 
oluşan istihdam fazlalığı dolayısıyla geçerli sebeple feshedildiğini belirte-
rek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davalının geçerli sebebi ispatlayamadığı, ayrıca davacının 
iş sözleşmesinin sendikal sebeple feshedildiği gerekçesiyle feshin geçer-
sizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatma tazminatının bir yıllık 
ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve 
diğer haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.
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Temyiz:

Hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe ve Hüküm:

Davacı ile davalı arasındaki uyuşmazlık davacının iş sözleşmesinin iş-
veren tarafından geçerli sebeple feshedilip feshedilmediği, feshin sendikal 
sebebe dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi 
çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli 
iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışla-
rından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan 
geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 2. fıkrasına göre feshin geçerli 
sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka 
bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yüküm-
lüdür.

Diğer taraftan dava tarihinde yürürlükte bulunan 2821 sayılı Sendika-
lar Kanunu’nun 31. maddesinin 6. fıkrası ve 7. fıkrasına göre iş güvencesi 
hükümlerinden yararlanan işçinin iş sözleşmesinin sendikal sebeplerle 
feshedildiği noktasında ispat yükü işçide olup sendikal sebeple feshin sa-
bit olduğu hallerde mahkemece belirlenecek iş güvencesi tazminatı işçinin 
bir yıllık ücretinden az olamaz.

Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshe-
dildiği iddia edilmiş ise de geçerli sebebin, feshin son çare olarak uygu-
landığının ve tutarlı davranıldığının işverence ispat edilemediği anlaşıl-
maktadır.

Şu halde çözülmesi gerekli problem feshin sendikal sebebe dayalı olup 
olmadığıdır. Somut olayda davalı işyerinde sendikal örgütlenmeye baş-
lanması ve örgütlenme süreci, toplu iş sözleşmesi yetki süreci, sendika 
üyesi işçilerin işten çıkarılmaları ve sendika üyesi olmayan ya da üyelik-
ten istifa eden işçilerin görev yerlerinin değiştirilerek çalışmaya devam 
etmeleri, 11 aylık süreç içinde işyerindeki Ş.-İş Sendikası üyesi işçilerin 
çalışan işçilere oranının %50’den %13’e kadar düşmesi birlikte değer-
lendirildiğinde olayların kronolojik gelişimine bakıldığında davacının iş 
sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır. Mahkeme 
kararı bu noktada isabetlidir.

Ancak mahkeme gerekçesinde ve hükümde fesih tarihinde yürürlükte 
bulunmayan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun, 
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25. maddesinin esas alınması yerinde değildir. Somut olaya 2821 sayılı 
Kanun’un 31. maddesinin uygulanması gereklidir. Söz konusu iki hüküm 
arasındaki temel fark ise 2821 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca sen-
dikal tazminatın, iş güvencesi sistemi içinde artırılmış iş güvencesi tazmi-
natı olarak talep edilebilmesidir.

Bunun sonucu olarak da işçinin bu tazminata hak kazanabilmesi için 
kesinleşen işe iade kararının tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe 
başlatılması için işverene başvurması ve işverence işçinin işe başlatılma-
ması gereklidir. Oysa 6356 sayılı Kanun’un 25. maddesinin 5. fıkrasında 
“İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğinin tespit edilmesi hâlin-
de, 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre işçinin başvurusu, işve-
renin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın sendi-
kal tazminata karar verilir.” denilerek sendikal tazminat ile iş güvencesi 
tazminatı arasındaki bağ koparılmış ve iş güvencesi tazminatına hak ka-
zanma şartlarından bağımsız olarak iş güvencesinden yararlanan işçinin 
iş sözleşmesinin sendikal sebeple feshedilmesi halinde işçinin doğrudan 
sendikal tazminata hak kazanacağı anlaşılmaktadır.

Belirtilen sebeplerle. 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası ve 
2821 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle 
ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda belirtilen sebeplerle;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İA-
DESİNE,

3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi 
içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 
feshin sendikal sebeple yapıldığı göz önünde bulundurulup sendikal se-
bebin ağırlığı dikkate alınarak davacının bir yıllık ücreti olarak belirlen-
mesine,

4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan 
en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin 
belirlenmesine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve 
kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,

5-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 25,20 TL karar ve ilam 
harcından, peşin alınan 24,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 0,90 TL ka-
rar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,
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6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan 
tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya ve-
rilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 205,40 TL yargılama giderinin davalıdan 
alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına,

8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin ola-
rak 11.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ 
• 

İŞE İADE EDİLME İLKELERİ

ÖZET: Feshin son çare olma ilkesine aykırı şekil-
de gerçekleştirilen fesih geçersiz fesihtir.
Kural olarak işçi çalıştığı görevde tekrar işe baş-
latılmalı ve boşta kaldığı süre içinde mahrum kal-
dığı ücret artışlarından da yararlanmalıdır.
İşçinin önceki işine iade edilme imkanı olmayan 
hallerde de, iş şartlarında esaslı değişiklik olma-
yacak şekilde işe iade gerçekleştirilmelidir.
Y 22 HD E. 2013/16121, K. 2014/24211, T. 17.09.2014

Davacı vekili, müvekkilinin 17.03.2008-03.11.2008 tarihleri arasında 
davalı şirkette satınalma grup yöneticisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesi-
nin haksız feshedildiğini ve işe iade davası sonucunda işe iadesine karar 
verildiğini, bu kararın onanarak kesinleştiğini, işe iade davet yazısının 
davalıya tebliğ edildiğini, müvekkilinin işe davet yazısına göre işyerine gi-
derek işe başlamak istediğini ancak kendisine önceki işi ile ilgisi bulun-
mayan satış bürosunda görev verileceğinin belirtildiğini, müvekkilinin bu 
teklifi kabul etmediğini, bu durumun eski işine iade olarak değerlendiri-
lemeyeceğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı, boşta geçen süre ücreti 
alacağı, işe başlatmama tazminatı ve yıllık izin alacağının davalıdan tahsili 
talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının işe iadesi sonrasında aynı nitelikte işe başlama-
sının istendiğini, davacının haksız olarak bu teklifi reddettiğini, davacının 
işe başlamak için geldiği tarihte başka bir şirkette çalışmaya devam ettiği-
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ni, davacının işe başlamak için samimi olmadığının göstergesi olduğunu, 
davacının işe başlaması istenen İstinye Park şubesinin davacının önceden 
çalıştığı Tarabya binasına çok yakın olduğunu, müvekkili tarafından ya-
pılan feshin geçerli nedene dayandığını belirterek davanın reddine karar 
verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davacı işe iade için başvurduğunda boşta geçen süre için 
kararda belirtilen dört aylık ücrete hak kazandığını, davacıya yakında bir 
yerde çalışması teklif edilmiş ancak kabul etmediğini ve o gün başka yerde 
çalıştığını, hizmet süresine göre kıdem ve yıllık izin ücretini hak etmediği-
ni, teklif edilen işin önceki işten çok farklı olmadığı ve davacı tarafından 
kabul edilmediği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar taraflarca temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık feshin geçersizliği ve işe iade kararı sonrası süresinde 
işe başlatılmak üzere başvuran davacıyı işe davet eden işverenin işe iade 
kararı sonrası teklif ettiği görevin davacının önceki görevi ile denk olup 
olmadığı ve çalışma koşullarında farklılık bulunup bulunmadığına yöne-
liktir.

İşçinin işe başlama yönündeki iradesinin samimi olması gerektiği gibi, 
işverenin işe davete dair beyanının da ciddi ve samimi olması gerekir. Bu 
nedenle işveren işe davet ederken, işçinin hangi işte nerede ve ne şekilde, 
hangi şartlarla işe başlatılacağını, işe davet yazısında belirtmesi gerekir.

Davette başlatılacak iş, başlatılacak işyeri, iş şartları, hazır olunması 
gereken tarih verilen süre belirtilmemiş ise davetin ciddi ve samimi olup 
olmadığı tartışma konusu olacaktır. İşveren öncelikli olarak bu yükümlü-
lüğünü yerine getirmelidir.

Kural olarak işçi, geçersizliği tespit edilen fesih tarihinde çalıştığı iş-
yerinde ve işte işe başlatılmalıdır. İşçiye önceki koşulların tam olarak 
sağlanması ve aynı parasal hakların ödenmesi gerekir. Hatta, yargılama 
sürecinde işçinin mahrum kaldığı ancak emsali işçilere sağlanmış olan 
ücret artışlarından da işçinin yararlandırılması gerekir.

Kural bu olmakla birlikte, işçinin açtığı davada feshin geçersizliğine 
işverenin feshin son çare olması ilkesine uymadığı gerekçesi ile karar ve-
rildiği durumlarda, başlatılacak iş ister istemez aynı iş veya işyeri olmaya-
caktır. Zira bu şekildeki tespitte işçinin önceki işine veya işyerine (işyeri 
nakli-bölüm kapanma-sağlık nedeni gibi) verilmeyeceği kabul edilmekte, 
ancak işverenin başka bölümde değerlendirme olanağı olduğu bu nedenle 
feshin geçersiz olduğuna karar verilmektedir. Bu şekildeki karardan son-
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ra işe başlamak için işverene başvuran işçinin önceki işe veya işyerine işe 
iade olanağı kalmadığı için, işveren öncelikle iş şartlarında esaslı değişik-
lik oluşturmayacak şekilde iş teklifi yapmalı, bu olanak yoksa o zaman 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca değişiklik teklifinde bu-
lunmalıdır. İşçinin işverenin yeni iş teklifini kabul etmemesi durumunda, 
eğer iş şartlarında esaslı değişiklik yoksa işçinin kural olarak başvur-
madığı ve geçersiz sayılan feshin geçerli hale geldiği kabul edilmelidir. 
İşverenin yeni iş teklifi iş şartlarında esaslı değişiklik sayılacak nitelikte 
ise, bu durumda işveren 4857 sayılı Kanun’un 22. maddesi uyarınca hare-
ket etmeli ve değişiklik feshine gitmelidir. Bu durumda değişiklik geçerli 
nedene dayanacağından, bu fesih tarihi itibari ile işçiye kıdem ve ihbar 
tazminatı ile boşta geçen süre için dört aya kadar ücret ve diğer hakları 
ödenmeli, ancak işe başlatmama tazminatı işe başlatma koşulu işçinin 
değişikliği kabul etmemesi nedeni ile gerçekleştiği dikkate alınarak öden-
memelidir ki, bu durum işe başvuru anında işyerinin kapanması halinde 
de geçerlidir.

Dosya içeriğine göre geçersizliğine karar verilen fesih işleminde davalı 
işveren kadro daraltılması nedeni ile iş sözleşmesinin fesih yoluna gitmiş-
tir. Kesinleşen işe iade kararında ise davacının çalıştığı ünvana yeni işçi 
alımına devam edildiği nedeni ile feshin geçersizliği saptanmıştır.

Somut uyuşmazlıkta mahkemece davacıya teklif edilen işe iade sonrası 
görev ve işyerinin iş şartlarında esaslı değişiklik olup olmadığı, iş şartla-
rında esaslı değişiklik ise davalının 22. madde koşullarına uyup uymadığı 
araştırılmadan karar verilmiştir.

Mahkemece davacının işyeri özlük dosyası ve varsa fesih tarihindeki 
görev tanımı ile işe iade sonrası teklif edilen göreve ilişkin kayıtların getir-
tilerek davacıya işe iade sonrasında teklif edilen iş ile geçersizliğine karar 
verilen fesih öncesi yaptığı işin aynı nitelikte olup olmadığı hususunun 
tereddüte mahal vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulması gereklidir. 
Bu tespitten sonra bilirkişi raporu değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 
Mahkemece eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerek-
tirmiştir.

SONUÇ

üTemyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 
17.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİNİN DENETİM GÖREVİ • GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İşçinin görevi olan denetim görevini ge-
rektiği gibi yerine getirmemesi geçerli fesih se-
bebidir.
Y 22 HD E. 2014/30588, K. 2014/33298, T. 26.11.2014

Davacı vekili müvekkilinin iş sözleşmesinin davalı işverence geçerli ve 
haklı sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ka-
rar verilmesini, çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer 
hakları ile işe başlatmama tazminatının belirlenmesini istemiştir. 

Davalı vekili, bankanın O.. Ş.. müşterilerinden N.. K..’ın şubeye ge-
lerek, kredili mevduat hesabının geri ödemesini gişe görevlisi E.. Ç..’a 
yapmış olduğunu bildirmesi üzerine şube müdürünün yapmış olduğu 
araştırmada çok sayıda imzasız dekontun bulunması üzerine durumun 
teftiş kurulu başkanlığına bildirildiğini, yapılan araştırma sonucunda 
dava dışı gişe görevlisi E.. Ç.. tarafından çok sayıda usulsüz işlem yapıl-
dığının tespit edildiğini, davacı G.. Ş..’ın söz konusu işlemlerin incelen-
mesi sonucunda gişe görevlisine duymuş olduğu güven sebebiyle aynı gün 
açılıp kapanan hesaplardan gerekli incelemeyi yapmadığını, sadece E.. 
Ç.a güveni sebebiyle onay verdiğini beyan etmesi karşısında sorumluluğa 
aykırı hareket etmiş olduğunun açığa çıkması sebebiyle iş sözleşmesinin 
Disiplin Yönetmeliğinin 13. maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. 
ve diğer maddeleri uyarınca fesih edildiğini belirterek davanın reddine 
karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak, feshin son çare olma ilkesine 
uyulmadığı, fesih bildiriminin yazılı yapılmadığı, davacının ondokuz yıllık 
hizmet süresi içerisinde, disiplin cezası almadığı, uyarılmadığı, kasti bir 
davranışının bulunmadığı, ihmale dayalı olarak denetim görevini aksat-
tığı, doğan zarar konusunda davacının zimmetine para geçirdiğine veya 
zimmete iştirak ettiğine ilişkin bir emare bulunmadığı, disiplin cezasıy-
la cezalandırılarak alt bir görev ünvanı ile bir başka şubede denenmesi 
mümkün iken hiçbri uyarıda bulunulmadığı sebepleriyle feshin geçersiz 
olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar süresi içinde davalı D.. D.. A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 
temyiz edilmiştir.

 Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp 
dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı Ka-
nun’un 18. ve devamı maddeleridir. 
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4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi ça-
lıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş 
sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışların-
dan ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan ge-
çerli bir sebebe dayanmak zorunadır.

4857 sayılı Kanunu’nun 18.maddesi bakımından işçinin davranışla-
rından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanun’un 25/II. maddesinde 
öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan, işyerinde işin gö-
rülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranış-
larıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması ha-
linde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, 
toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve 
iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep 
sayılamaz.

4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin ge-
çerli sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin 
başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla 
yükümlüdür.

Dosya içeriğine göre, davacının 19.01.2002-11.12.2009 tarihleri ara-
sında operasyon yöneticisi olarak çalıştığı, iş sözleşmesinin 02.12.2009 
tarihli fesih bildirimi ile Disiplin Yönetmeliğinin 13/e ve 4857 sayı-
lı Kanun’un 25/II. maddesi gereğince tazminatsız ve bildirimsiz olarak 
11.12.2009 tarihi itibariyle feshedildiği, feshe konu olaya ilişkin hazır-
lanan müfettiş raporunda, gişe görevlisi dava dışı E..C..’un, müşterilerin 
bilgisi dışında müşteri hesaplarından para çektiği, müşteriler tarafından 
imzalı boş dekontlar ile gişe personeline işlemler yaptırdığı, müşteri he-
saplarında fiktif işlemler yaptığı, müşterilerin haberi olmadan kullandır-
dığı kredi bedellerini zimmetine geçirdiği, paraları kullanarak daha son-
ra tekrar müşterilerin hesabına geçirdiği, eylemlerinin 472.200 TL zarar 
oluşturduğu, davacının operasyon servisindeki zaafiyetleri görmediği, 
günlük işlem fişlerini düzenli kontrolü, klansmanı ve güvenliğini sağlama 
konusunda işleyen bir düzeni kurmadığı, günlük işlem fişlerini kontrol 
etmediği halde sisteme kontrol ettiğine dair veri girişi yaptığı, operas-
yon bölümündeki işlemleri talimat, mevzuat ve prosedürler çerçevesinde 
gerçekleştirmediği, bu konularda önlem almadığı, bu sebeplerle Disiplin 
Yönetmeliğinin 13-e. bendince usul, mevzuat ve emir ve talimatlarla be-
lirlenmiş olan yetkilerde aşım yaparak bankanın maddi zararına sebe-
biyet vermek veya önemli miktarda potansiyel risklere maruz bırakmak 
hükmünce davacının iş sözleşmesinin bildirimsiz ve tazminatsız olarak 
feshedilmesi gerektiği hususlarının bildirildiği, disiplin kurulunca davacı 
ve gişe görevlisi E.. C..’un iş sözleşmesinin tazminatsız olarak feshedil-
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mesine, şube müdürünün uyarı cezası ile cezalandırılmasına ve farklı bir 
şubede görevlendirilmesine 25.11.2009 tarihinde karar verildiği, ilk ka-
rarın Dairemizce, “...Somut olayda, mahkemece, bankacı ve bankacılık 
işlemleri konusunda uzman olmayan avukat bilirkişilerin raporuna da-
yanılarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de, davacının feshe konu 
eylemlerinin bankacılık işlemleri ve mevzuatı ile 4857 sayılı Kanun’u hü-
kümleri yönünden haklı veya geçerli sebeple fesih şartlarını oluşturup 
oluşturmadığı konusunda uzman bankacı bilirkişiler aracılığıyla araştır-
ma yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yetersiz bilirkişi 
raporuna dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı 
gerektirir.” gerekçesiyle bozulduğu, mahkemece bozma ilamına uyulduğu 
anlaşılmaktadır.

Somut olayda, davacının, usulsüzlükler yapan gişe görevlisinin yaptığı 
işlemleri, görev tanımına uygun olarak denetlemediği ortadadır. Ancak, 
denetleme görevini gereği gibi yerine getirememe sebebinin, işyerinde, iş 
organizasyonu konusunda eksiklikler yaşanması ve davacının işyükünün 
fazlalılığı olduğu dikkate alındığında, bu olumsuz davranışının 4857 sayılı 
Kanun’un 25/II. maddesinde öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında 
olmasada, iş yerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, 
sözleşmeye aykırı davranışlar niteliğinde olduğu ortada olup, iş sözleşme-
sinin geçerli sebeple feshedilmesi şartlarının oluştuğu gözetilmeden da-
vanın reddi yerine kabulüne yönelik yazılı şekilde karar verilmesi hatalı 
olup bozmayı gerektirir. 

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir. 

HÜKÜM : Yukarıda belirtilen sebeplerle; 

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2-Davanın REDDİNE, 

3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılması-
na, davalının yaptığı 90,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile 
davalıya ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâ-
let ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin 
olarak 26.11.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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SIK SIK SAĞLIK RAPORU ALMAK • GEÇERLİ FESİH

ÖZET: Farklı tarihlerde birbirini izleyen silsile ha-
linde sağlık raporu alan ve iş akışını bozan işçinin 
hizmet akdi geçerli nedenle feshedilebilecektir.
Y 22 HD E. 2015/131, K. 2015/945, T. 26.01.2015

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin görevlerini başarı ile yerine getirdiğini, geç-
mişte hemen hemen hiç rapor almadığını, ilk kez ciddi olarak rahatsızlık 
geçirdiğini ve doktor tarafından rapor verildiğini, bunun sonucu da hak-
sız olarak iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine 
ve davacının işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmaması halinde 
ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının 
belirlenmesini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; Davalı işveren vekilinin cevap dilekçesinde özetle; davacı 
tarafca açılan davanın haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, 
fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. 
maddesi gereğince bir aylık hak düşüm süresi içinde açılmamış olması 
ihtimaline binaen hak düşüm süresi itirazında bulunduklarını, davacının 
16.02.2004 tarihinde müvekkili şirkette tıbbi mümessil olarak çalıştığını, 
davacının 27.05.2013-21.09.2013 tarihleri arasında yaklaşık dört aylık 
süre içinde iki farklı sebepten insan kaynaklarına iletilen sağlık kurulu 
raporları ve bu raporları muhtelif defalar uzatması sebebi ile görevine de-
vam etmemesi bu dört aylık süre içinde yalnızca 11.07.2013-12.07.2013 
tarihlerinde iki gün süreyle görevine devam ettiğinin görüldüğünü, dava-
cının 27.05.2013-21.09.2013 tarihleri arasında görevine devam ettiği iki 
gün dışında yöneticileri tarafından sağlık durumu ile ilgili olarak görüş-
mek için muhtelif defalar aranmasına rağmen kendisinden cevap alına-
madığını, iletişim kurulamadığını, bunun üzerine yazılı savunma istendi-
ğini, davacının 09.09.2013 tarihinde savunma talep yazısının henüz eline 
ulaşmış olduğunu belirterek yazılı savunma verdiğini, davacının savun-
mada istenen konulara yönelik net bir cevap vermemesi, yöneticisi tara-
fından herhangi bir telefon veya mesaj almadığını belirtirken öte yandan 
birbiri ile çelişen bazı ifadeler yer verdiğini, şirketin davacıdan beklediği 
işini özenle ve verimli yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi güveni 
kötüye kullanması, davacının tüm bu davranışları nazara alınarak mü-
vekkili şirket ile davacı arasındaki mevcut iş sözleşmesinin 16 Eylül 2013 
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tarihinden geçerli olmak üzere 4857 sayılı Kanun’un 25. maddesi 2. ben-
di hükümleri gereğince haklı sebeplerle bildirimsiz olarak feshedildiği-
ni, fesih bildiriminde ileri sürülen sebebin gerçeği yansıtmadığı işverenin 
keyfi davrandığı iddiasında olan davacı taraf bu iddiasını ispatlamak du-
rumunda olduğunu, bu sebeplerle açılan davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davalı işverenin fesih bildiriminin kanunda yer alan usul 
ve esaslara uygun yapılmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, feshin ge-
çersizliği ile davacının işe iadesine karar verilmiştir. 

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

Gerekçe:

İş sözleşmesinin, davacının ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davra-
nışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği nokta-
sında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk 
ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durum-
larla benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih 
imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, 
işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek 
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranış-
larının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü 
üzere kanundaki haller sınırlı sayıda olmayıp genel olarak işçinin sada-
kat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı 
tanımaktadır. 

İşçinin eleştiri sınırları içinde kalan söz ve davranışları ise, işverene 
haklı fesih imkânı vermez.

Dosya içeriğine göre, davalı işverenlikte uzman tıbbi satış mümessi-
li olarak çalışan davacının iş sözleşmesi, davalı tarafından 16.09.2013 
tarihi itibariyle yöneticisinin iyiniyetle kendisine ulaşma çabalarına aynı 
şekilde karşılık vermemesi, şirketin kendisinden beklediği işi özenle ve 
verimli yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi, 27.05.2013 tarihin-
den fesih tarihine kadar geçen dönem zarfında 11.07.2013 ve 12.07.2013 
tarihleri dışında görevine devam etmemesi sebepleriyle 4857 sayılı Ka-
nun’un 25/II-(e) maddesi uyarınca feshedilmiştir. 
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İşyeri dosyasına göre; davacının 27.05.2013 tarihinden 23.09.2013 ta-
rihine kadar, fesih bildiriminde belirtilen günler haricinde farklı tarihler-
de ve silsile halinde sağlık raporları aldığı sabittir. Davacının bu şekilde 
sık sık rapor alması eyleminin; yürütülen işin sürekliliği dikkate alındı-
ğında, iş yerinde olumsuzluklara yol açacağı, işin yürütümünü bozacağı 
açıktır. Bu haliyle iş sözleşmesinin sürdürülmesi işverenden beklenemez. 
Davalı işveren tarafından yapılan feshin haklı sebep ağırlığında olmasa da 
geçerli sebebe dayandığının kabulü gerekir. Bu itibarla işe iade isteğinin 
reddi gerekirken, yazılı şekilde işe iadeye karar verilmesi hatalı olup boz-
mayı gerektirmiştir.

Sonuç: 

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Davanın REDDİNE,

3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 27,70 TL karar ve ilam 
harcından, peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 02,50 TL 
karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılması-
na, davalının yaptığı 230,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile 
davalıya ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL veka-
let ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgiliye iadesine, kesin ola-
rak 26.01.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI • GEÇERLİ FESİH KOŞULU

ÖZET: İşçinin davranışlarının geçerli fesih sebebi 
olabilmesi için işyerinde olumsuzluğa sebebiyet 
vermesi gerekir.
Y 22 HD E. 2015/2256, K. 2015/4116, T. 09.02.2015

Davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini, feshe 
gerekçe yapılan davacının eşine ait işletmenin davalı şirket ile herhangi 
ticari ilişki içerisine girmediğini ileri sürerek, işine iadesine karar veril-
mesini istemiştir.

Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, yapılan yargılama, toplanan deliller ve şahit beyanları bir-
likte değerlendirildiğinde; davalı şirkette tarımsal üretim geliştirme proje 
yöneticisi olarak çalışan davacıya,...alışanları ile çalışanların aile üyelerin-
den birinin, ... karşı sorumlulukları ile çelişebilecek kişisel faaliyetlerden 
ve mali çıkarlardan kaçınması, konumu ve görevi icabı edindiği bilgiler-
den faydalanarak kendisine veya başkalarına kişisel çıkar sağlamama-
sı, bu şekilde çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek mahiyetteki ticari 
faaliyetlerde bulunmaktan imtina etmesi gerektiğinin kendisi tarafından 
da bilindiği ancak davacının eşi adına kurulan ... şahıs şirketinin, davalı 
işverenin ilkelerine aykırı olması ve çalışma etiğine uygun olmaması, işçi 
açısından sadakat borcuna aykırılık teşkil etmesi sebeplerinden dolayı 
davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışları sebe-
biyle işverence geçerli olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraf-
lar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi 
çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli 
iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışla-
rından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan 
geçerli bir sebebe dayanmak zorunadır.

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesi bakımından işçinin davranışla-
rından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanun’un 25/II. maddesinde 
öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan, iş yerinde işin gö-
rülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranış-
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larıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması ha-
linde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, 
toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu iş yerinde üretim 
ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep 
sayılamaz.

4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin ge-
çerli sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin 
başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla 
yükümlüdür. 

Dosya içeriğinden davalı işyerinde proje yöneticisi olarak çalışan da-
vacının iş sözleşmesi davalı şirketin kurumsal ilkelerine aykırı olarak eşi 
aracılığı ile çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek mahiyette ticaret yap-
tığından bahisle çalışma etiğine uymayan davranışlarından dolayı geçerli 
sebeple feshedildiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece davacının faaliyet gösterdiği davalı şirket ile uyuşmazlığa 
konu Arı Tarım arasında çıkar çatışmasına ve menfaat zedelemeye sebep 
olacak nitelikte ortak faaliyet alanı bulunup bulunmadığı araştırılmalı, 
neticeye göre hüküm kurulmalı iken söz konusu inceleme yapılmadan 
iştigal konularının aynı olduğu kabul edilerek sadakat borcuna aykırı 
davranıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi hatalı olup boz-
mayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.02.2015 gü-
nünde oybirliği ile karar verildi.

GEÇERLİ İKALE SÖZLEŞMESİ

ÖZET: İşçiye ek menfaat sağlanarak gerçekleşti-
rilen ikale sözleşmesinin geçerli olduğu dikkate 
alınmalı ve işe iade talebi reddedilmelidir.
Y 22 HD E. 2015/1752, K. 2015/4234, T. 9.2.2015

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren 
tarafından feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve davacı işçinin 
işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
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Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, bozma sözleşmesi çerçevesinde davacının iş sözleşmesi-
nin sonlandırıldığını savunarak davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar veril-
miştir.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

İşçi ve işveren iradelerinin iş sözleşmesinin feshi konusunda birleşme-
si, bir tarafın feshi niteliğinde değildir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda bu sona 
erme türü yer almasa da, taraflardan birinin karşı tarafa ilettiği iş söz-
leşmesinin karşılıklı feshine dair sözleşme yapılmasını içeren açıklama-
sının ardından diğer tarafın da bunu kabulü ile bozma sözleşmesi (ikale) 
kurulmuş olur. İş ilişkisi taraflardan her birinin bozucu yenilik doğuran 
bir beyanla sona erdirmeleri mümkün olduğu halde, bu yola gitmeyerek 
karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirmelerinin nedenleri üzerinde de dur-
mak gerekir.

Bozma sözleşmesi yoluyla iş sözleşmesi sona eren işçi, iş güvencesin-
den yoksun kalacağı gibi, kural olarak feshe bağlı haklar olan ihbar ve 
kıdem tazminatlarına da hak kazanamayacaktır. Yine 4447 sayılı İşsizlik 
Sigortası Kanunu kapsamında işsizlik sigortasından da yararlanamaya-
caktır. Bütün bu hususlar, İş Hukukunda hakim olan işçi lehine yorum 
ilkesi dikkate alınarak, ikalenin (bozma sözleşmesinin) geçerliliği nokta-
sında ./..

işçi lehine değerlendirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Her şey-
den önce bozma sözleşmesi yapma konusunda icapta bulunanın makul 
bir yararının olması gerekir. Makul yarar ölçütü, bozma sözleşmesi yap-
ma konusunda icabın işçiden gelmesi ile işverenden gelmesi ve somut 
olayın özellikleri dikkate alınarak ele alınmalıdır.

Dosya içeriğine göre, taraflar arasında imzalanan 31.01.2014 tarihli 
ve İş Sözleşmesinin Karşılıklı Anlaşmaya Dayalı Olarak Sona Erdirilmesi 
Sözleşmesi başlıklı belge ile davalı şirketteki değişen iş koşullarından ve 
organizasyon yapısındaki değişimlerden ötürü gerçekleştirilmekte olan 
yeniden yapılanmaya bağlı olarak taraflarca iş ilişkisinin sonlandırılma-
sının karalaştırıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu belgede bozma sözleş-
mesi yapma konusunda icabın davacıdan geldiği ve işverence davacından 
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gelen taleplerin uygun bulunarak her iki tarafın menfaatlerinin sağlandığı 
belirtilmektedir. Buna göre iş sözleşmesinin 31.01.2014 tarihi itibariyle 
karşılıklı anlaşma ile feshedildiği, çalışana kıdem-ihbar tazminatları ile 
yıllık izin ücretinin yanı sıra maddi menfaatlerini karşılanması amacıyla 
brüt 9.519,00 TL iş güvencesi ödemesinin ödeneceği hususunda anlaşma 
sağlandığı görülmektedir. İşçinin ek menfaat temin etmek suretiyle makul 
yarar elde ettiği, karşılıklı anlaşma ile iş sözleşmesinin sona erdirildiği 
açıktır. İşe iade talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabul edilmesi 
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

Sonuç: 

Belirtilen nedenle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Davanın REDDİNE,

3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 27,70 TL karar ve ilam 
harcından, peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 02,50 TL 
karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılması-
na, davalının yaptığı 112,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile 
davalıya ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâ-
let ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin 
olarak 09.02.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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ÜRETİMİN AZALMASI • İŞYERİNİN KAPANMASI 
•

 GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İşyerinde üretim azalmış, fesihten kısa bir 
süre önce de işyeri kapanmıştır.
Feshin geçerli olduğu kabul edilmelidir.
Y 22 HD E. 2015/3532, K. 2015/5423, T. 18.02.2015

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe 
dayanmadığını ileri sürerek feshin geçersizliğin tespiti ile işe iadesine ka-
rar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin işletmesel sebeplere bağlı ye-
niden yapılanma sebebiyle fesh edildiğini savunarak davanın reddine ka-
rar verilmesin talep etmiştir.

Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilince tem-
yiz edilmiş ve Dairemizce yapılan incelemede fesihten sonra davacının ya-
pabileceği işler için yeni işçi alınıp alınmadığı belirlendikten sonra karar 
verilmesi gerektiği belirtilerek araştırmaya yönelik olarak bozulmuştur.

Bozma ilamına uyan mahkeme, iş sözleşmesinin feshinden önce başka 
çare bulunduğu ve işverence bu yollara başvurulmadığı gerekçesi ile fes-
hin geçersizliğine davacının işe iadesine karar verilmiştir.

Bozma sonrası verilen karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp da-
yanmadığı uyuşmazlık konusu olup, kanuni dayanak 4857 sayılı İş Kanu-
nu’nun 18. ve devamı maddeleridir.

Dosya içeriğinden, davalı işverenlikte üretim operatörü olarak çalışan 
davacının iş sözleşmesinin iş yerinde üretimin azalması, mevcut planla-
malar ve organizasyonel sebeplerden dolayı feshedildiğinin bildirildiği an-
laşılmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, iş yerinde üretimin azaldığı ve fesihten kısa bir 
süre sonra da iş yerinin kapandığı sabittir. Bozma sonrası mahkemece 
yapılan araştırma sonucu davacı işçinin yapabileceği işler için yeni işçi 
alınmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacının iş sözleşmesinin 
fesih tarihi öncesi ve sonrası yeni alınan personelin davacı ile aynı konum 
ve görev tanımına uygun nitelikte olmadıkları, feshin son çare ilkesine 
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uygun hareket edildiğinden iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe da-
yandığı anlaşılmakla davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü 
isabetsizdir.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda belirtilen sebeplerle;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Davanın REDDİNE,

3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 27,70 TL karar ve ilam 
harcından, peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 02,50 TL 
karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılması-
na, davalının yaptığı 105,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile 
davalıya ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâ-
let ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin 
olarak 18.02.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI • GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İşçinin bir başka işçiye sataşma niteliğin-
de olmayan geçimsizlik oluşturacak davranışları 
haklı fesih olmasa da geçerli fesih sebebidir.
Y 22 HD E. 2014/8256, K. 2015/10131, T. 16.3.2015

Davacı vekili; davacının temizlik işini yapan taşeron şirkette 13.10.2002 
tarihinde işe başladığını, tüm çalışmasını’ya ait işyerinde yaptığını, haf-
tanın 6 günü 2002-2006 yılları arasında 07:00-16:00 saatleri arasında 
2006 yılından sonra ise 21:00-06:00 saatleri arasında çalıştığını ancak 
zamlı ücretlerin ödenmediğini, 15.02.2010 tarihinde gerekçe sunulma-
dan iş akdinin feshedildiğini, son 45 günlük ücretini alamadığını, ücretin 
asgari ücret olduğunu, servis ücreti verildiğini, tazminatlarını alamadı-
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ğını, bu nedenle alacaklarının faizleri ile beraber tahsilini talep etmiştir.

Davalı ... vekili; davacı ile arasında bir hizmet akdinin olmadığını, diğer 
davalı ile kurum içi temizlik hizmet alım sözleşmesi imzalandığını, dava-
cının 01.10.2002-27.06.2006 tarihleri arasında 28.06.2006-15.02.2010 
tarihleri arasında 07:00-16:00 saatleri arasında çalıştığını fazla mesai-
sinin bulunmadığını, davacının işyeri demirbaşlarına vurarak kırdığı ve 
çalışma arkadaşı ...’yı tehdit ettiği ve huzursuzluk çıkardığı tespit edildi-
ğinden 4857 SY nın 25/II-d bendine göre iş akdinin feshedildiğini beyanla 
davanın reddini talep etmiştir.

Davalı Özsan Kurumsal Ltd. Şti. vekili; ...’nun asıl işveren olduğunu, 
belirli işlerin yapılması için açılan ihaleyi kazandıklarını, ‘nun 4857 sa-
yılı İş Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca asıl işveren olduğunu, ...’nun tek 
muhatap olduğunu, şartnamede ne belirtildi ise onu yerine getirdiklerini 
şartname dışına çıkmalarının mümkün olmadığını, davacının iş akdinin 
haklı nedenle feshedildiğini, fazla çalışma ve hafta tatili alacağı bulunma-
dığını, ücret alacağının olmadığını beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda davalının iş akdini haklı ne-
denle sona erdirdiği tespit ile kıdem ve ihbar tazminatlarının reddine, 
diğer alacakların kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar davacı ve davalı ... vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davalı temyizi yönünden;

Miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak 
davalarına ilişkin nihai kararlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nu’nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427. maddesi uya-
rınca temyiz edilemez. Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir.

Dosya içeriğine göre hüküm altına alınan ve temyize konu edilen mik-
tar karar tarihi itibari ile kesinlik sınırı kapsamında kaldığından davalı 
vekilinin temyiz isteminin 6100 sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi uyarın-
ca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Kanun’un 427, 432 
maddeleri uyarınca REDDİNE, nispi temyiz harcının istek halinde ilgiliye 
iadesine,

2-Davacının temyiz yönünden uyuşmazlık konusu iş akdinin davalı ta-
rafça haklı olarak sona erdirilip erdirilmediği noktasındadır.

4857 sayılı Kanun’un 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere 
dayandığının ispat yükü davalı işverene verilmiştir. İşveren ispat yükünü 
yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha 
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sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu 
kanıtlayacaktır. 4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinin II. bendinin (d) fık-
rasına göre, işçinin işverene veya ailesine karşı şeref ve namusuna doku-
nacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hak-
kında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya 
işçinin işverene veya aile üyelerinden birine sataşması haklı fesih sebebi 
olarak sayılmıştır. Böyle durumlarda işçi, Anayasanın 25 ve 26. maddesi 
ile güvence altına alınmış düşünceyi açıklama özgürlüğüne dayanamaz. 
Buna karşılık işçinin bu ağırlıkta olmayan işveren aleyhine sarfettiği söz-
ler çalışma düzenini bozacak nitelikte ise geçerli fesih sebebi sayılmalıdır. 
Sadece işverene karşı değil, işveren temsilcisine karşı yöneltilen ve haklı 
feshi gerektirecek ağırlıkta olmayan aleyhe sözler geçerli fesih sebebi sa-
yılmalıdır. Bunun gibi, işçinin, işveren veya aile üyelerinden olmamak-
la birlikte, işverenin yakını olan veya işverenin yakın ilişkide bulunduğu 
veya başka bir işte ortağı olan kişilere hakaret ve sövgüde bulunması, bu 
kişilere asılsız bildirim ve isnatlar yapması özellikle işverenin şahsının 
önemli olduğu küçük işletmeler bakımından bu durum iş sözleşmesinin 
feshi için geçerli sebep oluşturacaktır. İşçinin, işverenin başka bir işçisi-
ne sataşması Kanun’un 25/II, d hükmü uyarınca haklı fesih sebebi sayıl-
mıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve ge-
reksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek 
geçerli fesih sebebidir.

Dosyada iş akdi 15.02.2010 tarihli ihtarname ile “ ... Kurum Binaları 
Genel Temizlik işi işyerimizde... firması bünyesinde görevli personelimiz 
...’nin 13.02.2010 tarihinde tutulan tutanaklardan iş arkadaşlarınızla 
kavga ettiğiniz depo ve soyunma odası olarak kullanmış olduğumuz yerin 
kapısına yumruk atarak kırdığınız ve soyunma dolaplarını tekmelediğiniz 
işçiler arasında huzursuzluk çıkardığınızdan 15.02.2010 itibariyle 4857 
sayılı Kanun’un 25. maddesinin II. fıkrasının d bendine göre işçinin işve-
rene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut iş yerinin başka işçisine 
sataşması ya da 84. maddeye aykırı hareket etmesi nedeni ile iş akdiniz 
feshedilmiştir”denmek suretiyle sonlandırılmıştır.

Somut olayda davacının küfür ya da hakareti dinlenen tanık anlatım-
ları ve fiilin bizzat kendisine yöneldiği iddiası olan tanık ...’nın da beyanı 
dikkate alındığında ispatlanamamıştır. Dayanılan diğer fesih olgusu olan 
cam kırma ise işverene yönelik zarar kastı ile gerçekleşmediğinden 25. 
madde kapsamında nitelendirilemez. Bu nedenle iş akdinin sonlandırıl-
masının haklı fesih ağırlığında olmadığı gözetilmeksizin kıdem ve ihbar 
tazminatı istemlerinin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatalı ol-
muştur.
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SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, pe-
şin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.03.2015 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

OTUZ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ

ÖZET: Otuz işçi sayısının belirlenmesinde belirli 
süreli, tam-kısmi süreli, daimi-mevsimlik işçiler 
arasında ayırım yapılmaz.
Konumları itibariyle iş güvencesi kapsamı içeri-
sinde olmayan işçiler de otuz işçi sayısının tespi-
tinde dikkate alınırlar.
Y 22 HD E. 2015/11474, K. 2015/15140, T. 27.04.2015

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri 
sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta 
geçen süre ücretinin hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.

Davalı vekili, davacının her ne kadar işe iade davası açmış ise de, işe 
iade davasının açılması için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uya-
rınca öncelikle en az 30 işçi çalıştıran bir işyeri olması gerektiğini, mü-
vekkili şirketin, davacının iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte toplam 19 
kişinin çalıştığını, bu nedenle işe iade davasının şartlarının bulunmaması 
nedeniyle davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, dava dışı .... ile......’nin grup şirketler olduğu, çalışanların 
bu şirketlerde sigortalı gösterildiği anlaşıldığından fesih tarihi itibariyle 
her üç şirkette çalışan sayısı 30’un üzerinde olduğu gerekçesiyle dava-
cının iş güvencesi hükümlerinden yararlanmasına karar verilmiş feshin 
yazılı yapılmadığı, feshin sebebinin açık ve kesin bir şekilde gerektiği, bu 
sebeple iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedilmediğine dayanıçarak ile 
davanın kabulüne yönelik hüküm kurulmuştur.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hü-
kümlerinden yararlanabilmesi için fesih bildiriminin yapıldığı tarihte iş-
yerinde otuz ve daha fazla işçi çalıştırılması gerekir. İşverenin aynı iş-
kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi 
sayısı, bu işyerlerinde çalışan işçi sayısına göre belirlenir.



650 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

4857 sayılı Kanun’un 2/2 maddesine göre, İşverenin işyerinde üret-
tiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yöne-
tim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki 
eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, 
işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında bir bütündür. Yine aynı Kanun’un 18/4 maddesi uyarınca, 
işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işye-
rinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre 
belirlenir. Keza mülga 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 60/2 maddesi 
uyarınca bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil 
olduğu iş kolundan sayılır.

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde belirli-belirsiz süreli, tam- kısmi 
süreli, daimi-mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışanlar arasında bir ayırım 
yapılamaz. Fesih bildirimin yapıldığı tarihte otuz işçi sayısının tespitinde 
göz önünde bulundurulacak işçinin iş sözleşmesinin devam etmekte ol-
ması yeterli olup, ayrıca fiilen çalışıyor olması gerekmemektedir. Ancak 
hastalık, iş kazası, gebelik ya da normal izin ve benzeri nedenlerle ayrılan 
işçi yerine bu süre için ikame işçi temin edilmiş ise, otuz işçi sayısında 
ikame edilen işçi dikkate alınmayacaktır. Konumu itibarıyla güvence kap-
samı içerisinde olmayan işveren vekillerinin ve yardımcılarının da işyerin-
de çalışan işçi sayısının belirlenmesinde dikkate alınması gerekir.

Somut olayda, dosyada bulunan kayıtlarından dava dışı ve gerekçeli 
kararda adı geçen şirketlerin iş kolları ve faaliyet alanları anlaşılamamak-
tadır. Davalı işveren ile grup şirketler olduğu bildirilen dava dışı şirketle-
rin iş kolları ve faaliyet alanlarının fiilen araştırılarak net olarak belirlen-
mesi suretiyle fesih tarihindeki Türkiye genelinde aynı işkolunda çalışan 
işçi sayısı Sosyal Güvenlik Kurumunda ve davalı işverenden sorulmak 
suretiyle tespit edilmeli, davacı işçinin iş güvencesi kapsamında kaldığı 
anlaşılırsa, bundan sonra tüm deliller değerlendirilerek sonuca gidilmeli-
dir. Eksik araştırma sonucu verilen karar hatalı olmuştur.

SONUÇ

Bu nedenlerle mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan tem-
yiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.04.2015 tarihinde oybirliği 
ile karar verildi.
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İŞE İADE DAVASI • İZİN ÜCRETİ

ÖZET: İzin ücreti alacağı feshe bağlı bir alacak 
olup, işe iade davası açılması halinde izin ücreti 
alacağı talep edilemez.
Y 22 HD E 2014/3806, K. 2015/15127, T. 27.04.2015

Davacı vekili, davalının iş akdini haksız olarak feshetmesi sonucu do-
layı 18.329,58 TL borcu bulunduğunu,ödenmemesi üzerine.... İcra Mü-
dürlüğü 2012/7134 sayılı dosyada takibe konulduğunu, davalı işverenin 
takibe itiraz ettiği ve takibi durdurduğunu, itirazın haksız ve kötü niyetli 
olduğunu, beyan ile haksız ve kötü niyetli davalı itirazının iptali ile takibin 
devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davacı taleplerinin gerçeği yansıtmadığını, icra inkar taz-
minatının koşullarının oluşmadığını ve davanın reddini savunmuştur. 

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ve dava konusu alacağa yönelik 
itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmiştir. 

Kararı davalı temyiz etmiştir. 

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge-
rektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında ka-
lan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. 

2-Taraflar arasında uyuşmazlık, işçinin kullandırılmayan izin sürele-
rine ait ücretlere hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi 
bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin süre-
lerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şart-
tır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp 
dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. 

İşçinin işe iade davası açması durumunda, izin ücretinin talep edilip, 
edilemeyeceği davanın sonucuna göre belirlenmelidir. 

Gerçekten işçinin dava sonucu işe başlatılması durumunda, önceki 
fesih ortadan kalktığından ve iş ilişkisi devam ettiğinde 4857 sayılı Ka-
nun’un 59. maddesi uyarınca izin ücreti istenemez. 

İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer 
bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, 
işçiye yemin teklif edebilir. 
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Akdin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, iş-
çinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece, iş sözleşmesinin 
feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. 
Bu nedenle zamanaşımı da iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye 
başlar. 

4857 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinde, yıllık ücretli izine hak ka-
zanmak için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin bir veya 
çeşitli işyerlerinde çalıştığı sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Bu durumda, işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik işyer-
lerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesa-
bı yönlerinden dikkate alınması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 
geçen hizmetlerin de aynı gerekçeyle izin hesabı yönünden birleştirilmesi 
zorunludur. 

Somut olayda davacı işçi davalı nezdinde 09.12.2006-31.03.2012 ta-
rihleri arasında 5 yıl 31 ay 12 gün süre ile çalışmış ve çalıştığı süre bo-
yunca yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmadığını beyan etmiştir. Hükme 
esas alınan bilirkişi raporunda davacının çalıştığı süre boyunca hiç yıllık 
izin kullanmadığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Ancak dosyada 
mevcut imzalı yıllık izin talep ve onay belgeleri uyarınca davacının bir kı-
sım yıllık izinleri kullandığı anlaşılması karşısında mahkemece bu belge-
ler gösterilmek suretiyle davacı isticvap edilerek yıllık izinlerini kullanıp 
kullanmadığı konusunda beyanı alınmalı ve tüm deliller yeni bir incele-
meye tabi tutularak, davacının yıllık ücretli izin alacağı konusunda bir 
değerlendirme yapılması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi 
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz 
harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.04.2015 gününde oybirliğiyle 
karar verildi. 
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GREVE KATILAN İŞÇİ • GEÇERSİZ FESİH

ÖZET: Greve katılan işçinin devamsızlığından 
söz edilemez. Bu nedenle fesih geçersiz fesihtir.
Y 22 HD E. 2015/7201, K. 2105/16722, T. 07.05.2015

Dava: Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına 
hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, 
dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendik-
ten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 15/08/2008 tarihinden itibaren davalı işveren-
likte hostes olarak aylık net 7.000 TL ücret ile çalıştığını, iş yerinde örgüt-
lü olan ... Sendikası üyesi olan iş akdi sendikal sebeplerle haksız olarak 
feshedilen davacının iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine, işe iadesine, 
kararın kesinleşmesi tarihine kadar boşta geçen süre için 4 aylık ücret 
alacağı ile sendikal sebeplerle işten çıkartılmış olduğundan işe iade ka-
rarına rağmen davacının süresi içerisinde işe başlatılmaması halinde en 
az 12 aylık brüt ücret tutarında sendikal tazminatın davalıdan tahsiline 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacıya 2013 yılı Ağustos ayında eğitim planlaması ya-
pıldığını bu tarihlerde sağlık raporu alan davacının eğitimlere katılma-
dığını, akabinde yıllık izne ayrıldığını, 2013 yılı Ekim ve Kasım ayında 
davacıya eğitimini tamamlayıp sertifikasını yenileyebilmesi ve bu şekilde 
uçucu olarak istihdam edilebilmesi ve hak kaybına uğramaması için eği-
tim içerikli RM görevi planlandığını, RM görevini merkezi telefon sistemi-
ni arayarak öğrenmesi gereken davacının bunu yapmadığını, kendisi için 
planlanan ve sertifikasının yenilenmesini sağlayacak eğitimleri almadığını 
bu nedenle davacının şirkette kabin memuru olarak istihdam edilmesi-
nin fiilen mümkün olmadığını, RM görevini telefon ile öğrenmeyen ve bu 
nedenle eğitime katılmayan davacının eyleminin devamsızlık mahiyetinde 
olduğunu iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, davanın reddine karar 
verilmesini talep etmiştir.
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C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece sendikalı olan ve sendikanın başlattığı kanuni bir greve 
katılan kabin memuru davacının grev süresi içerisinde rezerve görev plan-
laması ile çalışmaya zorlanmasının ve buna uymadığı gerekçesiyle iş söz-
leşmesinin feshinin haklı olmadığı gibi feshin sendikal nedenlerle yapıl-
dığı kanaatine varıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin 
geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tara-
fından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, en 
çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. Dairemizin 
yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi niteliğindeki bu tazminat işçinin 
kıdemi, fesih sebebi gibi olgular dikkate alınarak belirlenmelidir. Madde-
nin alt ve üst sınırları aşılamaz. Üst sınırın aşılmasının tek istisnası 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesindeki 
sendikal nedenle yapılan fesihlerdir. Bu kanun yürürlüğe girdikten son-
ra sendikal nedenle yapılan fesihlerde tazminat; işçinin başvurusu, işe 
başlatma ve başlatılmama şartına bağlı olmaksızın işçinin en az bir yıl-
lık ücreti tutarında belirlenecektir. Dairemizin uygulaması bu yöndedir. 
(12.12.2013 gün ve 2013/8422 Esas, 2013/33052 Karar sayılı ilamımız). 
Dairemiz yıllık ücretli izinle ilgili 53. maddedeki kıdem sürelerini dikkate 
alarak 6 ay ile 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4, 5 yıl ile 15 yıl arasında 
kıdemi olan işçi için 5, 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için 6 aylık ücre-
ti tutarında işe başlatmama tazminatın belirlenmesini öngörmekte, fesih 
sebebine göre bu miktarlarda azami sınır 8 aya kadar da çıkmaktadır.

Somut olayda, davacının grev kararı alındığında ve uygulandığında üc-
retsiz izin kullandığı, ücretsiz izinden sonra sağlık raporu alıp, ardından 
yıllık izne ayrıldığı ve izin bitimi greve katıldığı, grev uygulandığı sırada 
davacının fiili çalışması olmadığından bu durumun greve sonradan katıl-
ma anlamına gelmeyeceği, davacının greve katıldığı için devamsızlığından 
bahsedilemeyeceği dolayısıyla feshin geçersiz olduğu anlaşılmaktadır. An-
cak dosyada davacının iş sözleşmesinin feshinin sendikal nedenle yapıl-
dığına dair somut delil bulunmadığından işe başlatmama tazminatının 
mülga 2821 sayılı Kanun’un 31/6 maddesi uyarınca belirlenmesi hatalı-
dır. Davacının kıdem süresi ve fesih nedenine göre işe başlatmama tazmi-
natının 5 ay belirlenmesi dosya içeriğine uygun olacaktır.
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4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki 
şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASI-
NA, 

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE, 

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence 
süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat mik-
tarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacı-
nın 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halin-
de hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya 
kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE, 

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yaptığı 230.80 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili 
ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına, 

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500 TL ücreti 
vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 07.05.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
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İŞLETMESEL KARAR • TUTARLILIK KOŞULU

ÖZET: İşletmesel kararın tutarlı bir şekilde uygu-
lanması gerekir.
Bir taraftan mali sıkıntı sebebiyle küçülme yoluna 
gidildiğinin beyan edilmesi, diğer taraftan işyeri-
ne yeni işçi alımları yapılması karşısında, işlet-
mesel sebebin tutarlı olarak uygulandığından ve 
giderek feshin geçerli oludğundan söz edilemez.
Y 22 HD E. 2015/12674, K. 2015/16887, T. 11.05.2015

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan iş-
verence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine ka-
rar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile 
boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, iş sözleşmesinin ekonomik gerekçelerle geçerli sebeple 
feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Feshin geçerli sebebe dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne ka-
rar verilmesi üzerine hüküm davalı tarafça temyiz edilmiş, Dairemizce 
yapılan temyiz incelemesinde karar, dava dışı grup şirketler ile davalı ara-
sında organik bağ bulunup bulunmadığı, faaliyetlerinin aynı iş koluna gi-
rip girmediği, aralarında işçi transferleri olup olmadığının ve davalı şirke-
tin aldığı işletmesel kararı tutarlı olarak uygulanıp uygulanmadığı, fesihte 
keyfi davranıp davranılmadığı, işletmesel karar sonucu feshin kaçınılmaz 
olup olmadığı, hususlarının araştırılmasına yönelik olarak bozulmuştur.

Mahkemece bozma ilamına uyulmakla, yapılan araştırma sonrası da-
vanın reddine karar verilmiştir.

Karar davacı vekilince süresinde temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğinden, işyerinde kameraman olarak çalışan davacının iş 
sözleşmesinin, 31.12.2012 tarihli fesih bildirimi ile davalının mali sıkıntı 
yaşaması, bu sebeple küçülme yoluna gidilmesi gerekçesiyle feshedildiği 
anlaşılmaktadır. Mahkemece bozma ilamı doğrultusunda alınan bilirkişi 
raporunda, davalı şirketin zarar ettiği, fesihten sonra işçi alımı yapmadı-
ğı, istihdam azaltılmına gidildiği tespit edilmişse de emsal işçiler tarafın-
dan açılan işe iade davalarında davalı işyerinde fesihten kısa süre önce 
işçi alımı yapıldığı ve ayrıca dava dışı grup şirketleri için fesihten hemen 
sonra kameraman olarak çalıştırılmak üzere işçi arandığına dair ilan ve-
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rildiği belirlenerek feshin geçersizliğine hükmedilmiş ve emsal nitelikteki 
bu kararlar Yargıtay denetiminden geçerek onanmıştır.(Yargıtay 9.H.D. 
30/04/2015 tarih ve 2015/3559-3560 esas 2015/15809-15810 karar )Da-
valı işverence fesihten önce kısa süre önce işçi alımı yapıldığı ve fesihten 
sonra verilen iş ilanına göre davalı işverence feshe gerekçe gösterilen işlet-
mesel sebebin tutarlı olarak uygulandığından söz edilemez. Bu durumda, 
davanın kabulü yerine yazılı şekilde reddi hatalıdır.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin 3. fık-
rası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağı-
daki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen sebeplerle;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davalı işveren nez-
dinde İŞE İADESİNE,

3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi 
içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 
işçinin beş aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan 
en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin 
belirlenmesine,

5-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 27,70 TL karar ve ilam 
harcından, peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 02,50 TL 
karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan 
tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya ve-
rilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 521,35 TL yargılama giderinin davalıdan 
alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına,

8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin ola-
rak oybirliğiyle 11.05.2015 tarihinde karar verildi.



658 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI • GÜVEN İLİŞKİSİ

ÖZET: İşçinin davranışlarının güven ilişkisini ze-
delemesi geçerli fesih sebebidir.
Y 22 HD E. 2015/9826, K. 2015/17552, T. 14.05.2015

Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli sebebe dayanıl-
maksızın feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine, müvekkilinin işe 
iadesine ve diğer kanuni haklarının belirlenmesine karar verilmesini ta-
lep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının etik kurallarına aykırı olarak spot satış yap-
ması nedeniyle iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğini savunarak, 
davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece verilen red kararı Dairemizce; spot satışa ilişkin davacının 
menfaat sağlayıp sağlamadığı davalının ticari itibarını ne şekilde etkilediği 
davalı ile aynı konumda çalışanları zarara uğratıp uğratmadığı eczacılık 
sektöründe görev yapan yönetici mali müşavir ve eczacı öğretim görevli-
sinden oluşacak bilirkişi heyetinden alınacak rapor ile birlikte delillerin 
değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek araştırmaya yönelik bozulmuştur. 

Bozmaya uyan mahkemece yapılan yargılama sonucu bilirkişi heyet 
raporu doğrultusunda davacının işe iadesine karar verilmiştir. 

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

Gerekçe:

Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin geçerli veya haklı se-
beple feshedilip edilmediği noktasındadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi 
çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli 
iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışla-
rından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan 
geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
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İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan sebepler, 
4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen sebepler yanında, bu nite-
likte olmamakla birlikte, işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olum-
suz etkileyen sebeplerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden 
kaynaklanan sebeplerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından 
önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin ge-
çerli sebebe dayandığını kabul etmek gerekecektir.

Dosya içeriğinden, 01.11.1996 tarihinden beri son olarak Aydın Bölge 
Müdürü olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin, İzmir’de ... Eczanesine 
yapılan 2400 adet ... tablet satışının Bursa’da bulunan .... Ecza Deposuna 
spot satış olarak fatura edildiği ve spot satışın kesinlikle yasak olduğu 
gerekçesiyle 4857 sayılı Kanun’un 25/II. maddesi gereğince 30.03.2012 
tarihinde feshedildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, davacının bölge müdürü olarak çalıştığı; İlknur Ecza-
nesine 2400 adet sattığı ilacın aynı eczane tarafından Bursa’da bulunan 
... Ecza Deposuna satılarak fatura edilmesi, ahlak ve iyiniyet kurallarına 
aykırı satış işlemi sebebi ile iş sözleşmesi tazminatsız ve bildirimsiz 4857 
sayılı Kanun’un 25. md uyarınca feshedilmiştir. Davacının işyeri kuralla-
rına aykırı şekilde spot satış yaptığı dosya kapsamı ile sabittir. Davacı-
nın feshi konu davranışının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve güven 
ilişkisini sarstığı anlaşılmaktadır. İş ilişkisinin işveren açısından devamı 
beklenemeyeceğinden iş sözleşmesinin feshi geçerli sebebe dayanmakta-
dır. Davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü yönünde hüküm 
kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda belirtilen sebeplerle; 

1-)Yerel mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BO-
ZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2-)Davanın REDDİNE,

3-Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 27,70 TL karar ve ilam 
harcından, peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 02,50 TL 
karar ve ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

4-)Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılması-
na, davalının yaptığı 100,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile 
davalıya ödenmesine,
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5-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâ-
let ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-)Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin 
olarak 14.05.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

BELEDİYE - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ • MUVAZAA İDDİASI

ÖZET: Yasal yönden belediyeler üstlenmiş olduk-
ları “asıl işleri de” alt işverenlere verebilirler.
Ancak bu durum, muvazaa iddiasının araştırılma-
sına engel değildir.
Y 22 HD E. 2015/19745, K. 2015/24073, T. 07.09.2015

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin geçerli ve haklı sebebe da-
yanmaksızın işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve 
işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gere-
ken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini 
talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, açılan davayı kabul etmediklerini, 4857 sayılı İş Kanu-
nu’nun 17. ve 18. maddeleri uyarınca işverenin işçinin yeterliliğinden veya 
davranışlarından ya da işletmenin işyerinin veya işin gereklerinden kay-
naklanan bir sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshedebileceğini diğer 
davalı belediye ile müvekkil arasında hizmet sözleşmesi dahilinde ihale 
edilen iş kapsamında işçi azaltılmak zorunda kalındığını bu hususun da-
vacıya bildirildiğini müvekil şirketin başka bir işyerinde çalışmayı teklif 
ettiğini ancak davacının kabul etmediğini, iş sözleşmesini haklı sebeple 
feshettiklerini ileri sürerek, davanın reddine karar verilmesini talep et-
miştir.

Temyiz:

Kararı davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1-Mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının davalı Belediye nezdin-
de işine iadesine, davalı şirket yönünden davanın reddine karar verilmiş-
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tir. Davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan tüm temyiz 
itirazlarının reddi gerekmiştir;

2-Dosya içeriğine göre, davalılar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ve 
iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığı hususları 
uyuşmazlık konusudur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6. maddesine göre bir işverenden işyerin-
de yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya 
asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle 
uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini 
sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren 
arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.

Alt işveren uygulaması bir işletmesel karardır. Alt işverene devrin işlet-
me gereklerine dayanan geçerli fesih sebebi olması, 4857 sayılı Kanun’un 
2. maddesinin 6. ve 7. fıkraları uyarınca geçerli ve muvazaaya dayanma-
yan asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması şartına bağlıdır. Muvazaa 
Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, tarafların üçüncü kişileri aldat-
mak amacıyla ve kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm 
ve sonuç meydana getirmesi arzu etmedikleri görünüşte bir anlaşma ola-
rak tanımlanabilir. Üçüncü kişileri aldatmak kastı vardır ve sözleşmedeki 
gerçek amaç gizlenmektedir. Muvazaanın ispatı genel ispat kurallarına 
tabidir.

İşverenler arasında muvazaalı biçimde asıl işveren alt işveren ilişki-
si kurulmasının önüne geçilmek istenmiş ve 4857 sayılı Kanun’un 2/7. 
maddesinde bu konuda bazı muvazaa kriterlerine yer verilmiştir. Bu kri-
terler, asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırıl-
maya devam ettirilmesi sureti ile haklarının kısıtlanması veya daha önce 
o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisinin kurulması olarak 
belirtilmiştir.

4857 sayılı Kanun’un 2. maddesinde belirtilen unsurları taşımayan alt 
işveren uygulaması, fesih için geçerli sebep kabul edilemez. 4857 sayılı 
Kanunda yardımcı işlerin alt işverene verilmesinin herhangi bir şarta bağ-
lanmaması sebebiyle, bu nevi işlerin muvazaa olmaması kaydıyla alt işve-
rene devri sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi hâlinde, feshin geçerli 
sebebe dayandığı kabul edilebilir. Buna karşılık, 6. fıkra gereğince, asıl 
işin bir bölümünde işletme ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzman-
lık gerektiren işler alt işverene devredilebilecektir. Anılan düzenlemede 
baskın öğe, “teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren” işlerdir. Başka 
bir anlatımla işletmenin ve işin gereği ancak teknolojik sebepler var ise 
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gözönünde tutulur. Dolayısıyla, sözkonusu hükümdeki şartlar gerçekleş-
meden asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi hâlinde, asıl işveren-alt 
işveren ilişkisi geçersiz olacağından iş sözleşmesinin feshi de geçersiz ola-
caktır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumluluk-
ları” başlığını taşıyan maddesinin a bendinde “imar, su ve kanalizasyon, 
ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çev-
re sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 
ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve 
yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; 
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi 
ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır” kuralına yer 
verilmiştir.

5393 sayılı Kanun’un 67. maddesi ile belediyeleri asıl işlerini de 6. 
fıkradaki sınırlamalar olmaksızın alt işverenlere verebileceği düzenlen-
miştir. Anılan hükme göre “belediyede meclisinin, belediyeye bağlı ku-
ruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve 
havuz bakımı ve tamiri, araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve 
yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri, bilgisayar sis-
tem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri, sağlıkla ilgili des-
tek hizmetleri, fuar, panayır ve sergi hizmetleri, baraj, arıtma ve katı atık 
tesislerine ilişkin hizmetler, kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt 
yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç oku-
ma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler, toplu ulaşım ve taşıma 
hizmetleri, sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî ida-
reler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale 
yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir”. Böylece 67. maddedeki hüküm 
uyarınca temizlik işleri, park bahçe işleri, bakım ve onarım işleri bele-
diyenin asli işlerinden olmasına rağmen, işletmenin veya işin gereği tek-
nolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren iş olup olmadığına bakılmaksızın 
üçüncü kişilere gördürülmesi mümkün kılınarak 4857 sayılı Kanun’un 
2. maddesine istisna getirilmiştir. Ancak, sözkonusu hüküm, alt işvere-
ne devir sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için feshin son çare 
olması gibi iş güvencesi hukukunun genel ilkelerine uyma zorunluluğunu 
ortadan kaldırmamaktadır.

Keza, Belediyeler Kanunu’nun 67. maddesi uyarınca bir işin belediye 
tarafından alt işverene verilmesi, muvazaa iddialarının araştırılmasına 
engel teşkil etmez. Sözkonusu hükümde sayılan işlerin alt işverene ve-
rilmesine dayanılarak iş sözleşmesinin feshi, muvazaa iddiasının ispatı 
hâlinde geçersiz olacaktır.
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Somut olayda davalı belediyece yapılan ihale sonucunda temizlik ve 
çöp toplama işi davalı şirkete verilmiş, davacı davalı şirketin işçisi olarak 
bu işte çalışmakta iken, iş sözleşmesi yazılı bir fesih bildirimi olmadan 
feshedilmiştir.

Yukarıda belirtilen kanuni düzenlemeler gereği belediyenin temizlik 
ve çöp toplama işi görev ve sorumlulukları kapsamında bu tür hizmet-
leri üçüncü şahıslara yaptırması mümkündür. Davalı asıl işverenin işin 
düzenli ve sağlıklı yürütümü bakımından verdiği emir ve talimatların alt 
işverenin yönetim hakkını ortadan kaldırıcı nitelikte değerlendirilmeme-
si gerekir. Davalılar arasında kurulan asıl işveren-alt işveren ilişkisinin 
muvazaaya dayanmadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Geçerli bir 
asıl işveren-alt işveren ilişkisi sözkonusu olduğunda işe iade hükmünün 
sadece alt işveren aleyhine kurulması gerekir.

Davalılar arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi kanuna uygun ol-
duğundan ve muvazaaya da dayanmadığından davacının gerçek işvereni 
olan davalı şirkete ait işyerine iadesine karar verilmesi gerekir.

3-4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesinin birinci fıkrasında işe baş-
latmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; söz konusu 
tazminatın belirtilen sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi ol-
gular dikkate alınarak belirlenmesi gerekir.

Dosya içeriğine göre söz konusu tazminatın davacının altı aylık ücreti 
tutarı olarak belirlenmesine karar verilmesi hatalıdır. Fesih sebebine ve 
davacının çalışma süresine göre davacının dört aylık ücreti tutarı olarak 
belirlenmesi dosya içeriğine uygun düşecektir.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının davalı .......’ye ait 
işyerindeki işine iadesine,

3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi 
içinde işe başlatmaması halinde davalılar tarafından müştereken ve mü-
teselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih sebebi ve kıdemi 
dikkate alınarak dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,
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4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık 
ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen davacı-
ya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, davacının işe başlatılması halin-
de varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,

5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan 
tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalılardan alınıp davacıya 
verilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 119,40 TL yargılama giderinin davalılar-
dan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üze-
rinde bırakılmasına,

8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin ola-
rak 07.09.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI • YENİDEN YAPILANMA 
• 

GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İşverenin yönetim hakkı kapsamında olan 
ve geçerli nedene dayanan çalışma şartlarının 
değiştirilmesi esaslı değişiklik olarak kabul edi-
lemez.
İşyerindeki yeniden yapılanma sonrasında kad-
rosu kaldırılan işçinin yeni görev teklifini kabul 
etmemesi geçerli fesih nedeni oluşturur.
Y 22 HD E. 2015/26045, K. 2015/29346, T. 15.09.2015

Davacı vekili, davalı işyerinde en son Uluslararası Pazarlama Direktö-
rü olarak çalıştığını, yeniden yapılandırma kapsamında çalıştığı bölümün 
kapatıldığından bahisle daha düşük ücretle sektör başkanlığı altında yer 
alan müdürlük pozisyonunun teklif edildiğini, davacının kabul etmemesi 
üzerine iş akdinin feshedildiğini, davacının çalıştığı direktörlüğün gerçek-
te kaldırılmayıp genel müdür yardımcılığına bağlı bir birim olarak düzen-
lendiğini, davacının durumuna uygun pozisyona atanma imkanı varken 
bunun yapılmadığını belirterek feshin geçersizliğinin tespitine karar veril-
mesini, talep etmiştir.
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davalı vekili yeniden yapılanma kapsamında davacının görevli olduğu 
bölümün kapatıldığını, sektör başkanlığı altında yeniden düzenlendiğini, 
bunun üzerine davacının niteliklerine uygun görev yapabileceği pozisyon 
teklif edildiği halde kabul etmediğini, feshin makul süre içerisinde gerçek-
leştirildiğini, yeni teklif edilen görevin özlük haklarını aşar şekilde ücret 
verilemeyeceğini belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuş-
tur.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde işletmenin, işyerinin veya 
işin gerekleri kavramına yer verildiği halde, işletmesel karar kavramın-
dan söz edilmemiştir. İşveren amaç ve içeriğini belirlemekte serbest oldu-
ğu kararlar, yönetim hakkı kapsamında alabilir. Geniş anlamda, işletme, 
işyeri ile ilgili ve işin düzenlenmesi konusunda, bu kapsamda işçinin iş 
sözleşmesinin feshi dahil olmak üzere işverenin aldığı her türlü kararlar, 
işletmesel karardır. İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynak-
lanan fesihte, yargısal denetim yapılabilmesi için mutlaka bir işletmesel 
karar gerekir. İş sözleşmesinin iş, işyeri veya işletme gereklerine dayalı 
olarak feshi, işletmesel kararın sonucu olarak gerçekleşmekte, fesih iş-
lemi de işletmesel karar çerçevesinde değişen durumlara karşı işverene 
tepkisini oluşturmaktadır. Bu kararlar işletme ve işyeri içinden kaynak-
lanan nedenlerden dolayı alınabileceği gibi, işyeri dışından kaynaklanan 
nedenlerden dolayı da alınabilir.

İşletmesel karar söz konusu olduğunda, kararın yararlı ya da amaca 
uygun olup olmadığı yönünde bir inceleme yapılamaz; kısaca işletmesel 
kararlar yerindelik deneti mine tabi tutulamaz. İşverenin serbestçe işlet-
mesel karar alabilmesi ve bunun kural olarak yargı denetimi dışında tu-
tulması şüphesiz bu kararların hukuk düzeni tarafından öngörülen sınır-
lar içinde kalınarak alınmış olmalarına bağlıdır. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli ne-
denlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verilmiştir. İşveren ispat 
yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, 
daha sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) oldu-
ğunu kanıtlayacaktır. Bu kapsamda, işveren fesihle ilgili karar aldığını, 
bu kararın istihdam fazlası meydana getirdiğini, tutarlı şekilde uyguladı-
ğını ve feshin kaçınılmaz olduğunu ispatlamalıdır.

İşverenin, dayandığı fesih sebebinin geçerli (veya haklı) olduğunu uy-
gun kanıtlarla inandırıcı bir biçimde ortaya koyması, kanıt yükünü yerine 
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getirmiş sayılması bakımından yeterlidir. Ancak bu durum, uyuşmazlı-
ğın çözümlenmesine yetmemektedir. Çünkü yasa koyucu işçiye başka bir 
olanak daha sunmuştur. Eğer işçi, feshin, işverenin dayandığı ve uygun 
kanıtlarla inandırıcı bir biçimde ortaya koyduğu sebebe değil, başka bir 
sebebe dayandığını iddia ederse, bu başka sebebi kendisi ka nıtlamakla 
yükümlüdür. İşçinin işverenin savunmasında belirttiği neden dışında, 
iş sözleşmesinin örneğin sendikal nedenle, eşitlik ilkesine aykırı olarak, 
keza keyfi olarak feshedildiğini iddia ettiğinde, işçi bu iddiasını kanıtla-
mak zorundadır. 

Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürül-
düğünde, öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı 
işveren kararında işgörme ediminde ifayı engelleyen, bir başka anlatımla 
istihdamı engelleyen durum araştırılmalı, işletmesel karar ile istihdam 
fazlalığının meydana gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde 
uygulayıp uygulamadığı(tutarlılık denetimi), işverenin fesihte keyfi davra-
nıp davranmadığı(keyfilik denetimi) ve işletmesel karar sonucu feshin ka-
çınılmaz olup olmadığı(ölçülülük denetimi-feshin son çare olması ilkesi) 
açıklığa kavuşturulmalıdır.

İşletmesel kararın amacı ve içeriğini belirlemekte özgür olan işveren, 
işletmesel kararı uygulamak için aldığı tedbirin feshi gerekli kıldığını, fes-
hin geçerli nedeni olduğunu kanıtlamalıdır. İşletmesel kararın amacı ve 
içeriğini serbestçe belirleyen işveren, uygulamak için aldığı, geçerli neden 
teşkil eden ve ayrıca istihdam fazlası doğuran tedbire ilişkin kararı, sü-
rekli ve kalıcı şekilde uygulamalıdır. İşveren işletme, işyeri ve işin gerek-
leri nedeni ile aldığı fesih kararında, işyerinde istihdam fazlalığı meydana 
geldiğini ve feshin kaçınılmazlığını kanıtlamak zorundadır. İş sözleşmesi-
nin feshiyle takip edilen amaca uygun daha hafif somut belirli tedbirlerin 
mevcut olup olma dığının değerlendirilmesi, işverenin tekelinde değildir. 
Bir bakıma feshin kaçınılmaz olup olmadığı yönünde, işletmesel kararın 
gerekliliği de denetlenmelidir. Feshin kaçınılmazlığı ekonomik açıdan de-
ğil, teknik denetim kapsamında, bu kararın hukuka uygun olup olmadığı 
ve işçinin çalışma olanağını ortadan kaldırıp kaldırmadığı yönünde, kısa-
ca feshin son çare olması ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır.

İş ilişkisinde işletmesel kararla iş sözleşmesini fesheden işveren, Me-
deni Kanun’un 2. maddesi uyarınca, yönetim yetkisi kapsamındaki bu 
hakkını kullanırken, keyfi davranmamalı, işletmesel kararı alırken dü-
rüst olmalıdır. Keyfilik denetiminde işverenin keyfi davrandığını işçi iddia 
ettiğinden, genel ispat kuralı gereği, işçi bu durumu kanıtlamalıdır.
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4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca, “İşveren, iş sözleş-
mesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve 
benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında 
esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle 
yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü 
içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi de-
ğişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçer-
li bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulun-
duğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş 
sözleşmesini feshedebilir.” Bu maddeye dayanılarak yapılacak değişiklik 
feshinde; değişiklik ve fesih bildirimlerinin yazılı yapılması ve sebepleri-
nin de yazılı gösterilmesi geçerlilik koşuludur.

İşverenin vereceği talimatlarla, Anayasa ve kanunların emredici hü-
kümleri ile toplu ve bireysel iş sözleşmeleri hükümlerine aykırı olmamak 
üzere, işin yürütümü ve işçilerin işyerindeki davranışlarını düzenleyebil-
me hakkına yönetim hakkı denir. İş koşullarında değişiklik, işverenin yö-
netim hakkı ile doğrudan ilgilidir. İş koşullarındaki değişiklikler geçerli 
nedene dayandığı takdirde, ayrıca iş şartlarında esaslı değişiklik yoksa 
veya işçi aleyhine bir durum oluşmuyor ise, işverenin yönetim hakkının 
sınırlandırılması gerekmez. İşveren, Medeni Kanun’un 2. maddesi uyarın-
ca, yönetim yetkisi kapsamındaki bu hakkını kullanırken, keyfi davran-
mamalı, işyeri değişikliği ile ilgili işletmesel kararı alırken dürüst olma-
lıdır.

İşverenin yönetim hakkı kapsamında kalan ve geçerli nedene dayanan 
değişiklikler çalışma koşullarının esaslı değişikliği olarak nitelendirile-
mez. Geçerli neden işçinin verimi ile davranışlarından ya da işyeri gerek-
lerinden kaynaklanabilir.

İşyerinde iş şartlarında değişikliği gerektirmeyen çalıştırılma imkânı, 
değiştirilmiş iş şartları altında çalıştırılabileceği başka bir çalışma yerine 
nakilden önce uygulanması gereken tedbirdir. İşçinin iş şartlarının de-
ğiştirilmesi gerekmeden çalıştırılabileceği birden fazla çalışma yeri varsa, 
işveren bunlar arasından birini seçme hakkına sahiptir. İşverenin talimat 
verme hakkı kapsamında alternatif tedbirler arasında iş şartlarında ve 
sözleşme değişikliğine neden olmayacak şekilde bir tedbir olanağı var ise 
ve bu kapsamda bir çalışma yerinde çalıştırabilecekse değişiklik feshine 
başvurulmaması gerekir.

Somut olayda, davalı işverenliğin yönetim kurulunun yeniden yapı-
landırma kararı aldığı, karar öncesi ve sonrası organizasyon şemalarına 
göre, davacının görev yaptığı Uluslararası Pazarlama Direktörülüğü biri-
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minin kaldırıldığı, denk bölümlerin sektör başkanlığı olarak genel müdür 
yardımcılığına bağlandığı, davacının bölümünün ise her sektör başkanlığı 
altında uluslararası pazarlama müdürlüğü olarak düzenlendiği, davacı-
ya pazarlama müdürlüğü görevinin teklif edildiği, davacının görevi kabul 
etmediği anlaşılmaktadır. Davacının görev aldığı birimin kapatılmıştır ve 
davacıya yeni bir görev teklif edilmesine karşın, davacı tarafından teklif 
kabul edilmemiştir. Görev değişikliği teklifinin geçerli bir nedene dayan-
dığı ve dolayısıyla işverence yapılan feshin geçerli sebebe dayandığının 
kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir. 

HÜKÜM : Yukarıda belirtilen sebeplerle; 

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2-Davanın REDDİNE,

3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılması-
na, davalının yaptığı 50,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile 
davalıya ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 vekalet 
ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin 
olarak 15.09.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi
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PERFORMANS SEBEBİYLE FESİH 
•

 PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

ÖZET: İşçinin performansı sebebiyle hizmet akdi-
nin geçerli nedenle feshedilebilmesi için; işyerin-
de objektif ve önceden öngörülebilir bir şekilde 
belirlenmiş performans değerlendirme sistemi-
nin mevcut olması gereklidir.
Y 22 HD EV. 2015/21005, K. 2015/25573, T. 28.09.2015

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan işverence feshedil-
diğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, 
işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre 
ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren, iş sözleşmesinin performans düşüklüğü sebebi ile ge-
çerli olarak feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini 
savunmuştur.

Mahkemece feshin geçerli sebebe dayandığı gerekçesi ile davanın red-
dine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp da-
yanmadığı uyuşmazlık konusu olup, kanuni dayanak 4857 sayılı İş Kanu-
nu’nun 18. ve devamı maddeleridir.

4857 sayılı Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi 
çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli 
iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışla-
rından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan 
geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Performans, en basit tanımıyla verimliliğin ölçülmesidir. İşçinin iş sü-
recinde harcadığı ve işin üretimine kattığı emeğin kalitesi ve düzeyi, işçi-
nin performansını oluşturur.

Birim zamanda işçinin harcadığı emeğin sonucu olan üretimin düzeyi 
ise işçinin verimliliğini gösterir. Başka bir anlatımla performans, iş süre-
cinde yer alan emeğin bir boyutu, verimlilik ise birim zamanda harcanan 
emeğin sonucudur. Buna göre performansı yüksek olan işçinin verimlilik 
düzeyinin de yüksek olması beklenir.
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İşçinin performans ve verimlilik sonuçlarının geçerli bir sebebe da-
yanak olabilmesi için objektif ölçütlerin belirlenmesi zorunludur. Per-
formans ve verimlilik standartları işyerine özgü olmalıdır. Objektiflik öl-
çütü o işyerinde aynı işi yapanların aynı kurallara bağlı olması şeklinde 
uygulanmalıdır. Performans ve verimlilik standartları gerçekçi ve makul 
olmalıdır. Performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı geçerli bir nede-
nin varlığı için süreklilik gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar 
olmalıdır. Şartlara göre değişen, süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli 
sebep için yeterli kabul edilmeyebilir. Ayrıca performans ve verimliliğin 
yükseltilmesine dönük hedeflere ulaşılamaması tek başına geçerli sebep 
olmamalıdır. İşçinin kapasitesi yüksek hedefler için yeterli ise ancak işçi 
bu hedefler için gereken gayreti göstermiyorsa geçerli sebep söz konusu 
olabilir. 

Diğer taraftan, performans değerlendirilmesinde objektif olabilmek ve 
geçerli sebebi kabul edebilmek için, performans değerlendirme kriterleri 
önceden saptanmalı, işçiye tebliğ edilmeli, işin gerektirdiği bilgi, beceri, 
deneyim gibi yetkinlikler, işyerine uygun davranışlar ve çalışandan ger-
çekleştirmesi beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinde bu kriterler esas 
alınmalıdır. Bir başka anlatımla, çalışanın niteliği, davranışları ve sonuç-
ta ulaştığı hedef önemli olmaktadır. Bu kriterler çalışanın görev tanımına, 
verimine, işverenin kurumsal ilkelerine, uyulması gereken işyeri kuralla-
rına uygun olarak objektif ve somut olarak ortaya konmalı ve buna yöne-
lik performans değerlendirme formları hazırlanmalıdır. İşyerine özgü ça-
lışanların performansının değerlendirileceği, Performans Değerlendirme 
Sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

İşçinin, deneme süresi de belirli (ki bu en az altı ay olmalı) bekleme 
süresi içinde saptanan mesleki özelliklerine dayanarak, bu süreden sonra 
performans ve verim düşüklüğü sebebiyle iş sözleşmesi feshedilirse bu 
geçerli sebep olarak kabul edilemez. Yani bu süre içinde işçinin çalışma 
standartları ve mesleki özellikleri daha sonraki performans ve verimlilik 
ölçümü bakımından işverenin kabul ettiği sınırlar olarak dikkate alınır. 
Ancak bu sınırların altına düşülmesi ve bunun süreklilik göstermesi ha-
linde geçerli neden doğabilir. İşveren, bu sınırların üstünde bir perfor-
mans ve verimlilik beklentisinde haklı olduğunu ileri sürüyorsa, bu bek-
lentiyi doğrulayacak eğitim ve iş şartlarının iyileştirilmesi gibi performans 
artırıcı olanakları sağladığını da ispatlamalıdır.

Somut olayda, davalı işyerinde bölge satış sorumlusu olarak çalışan 
davacının iş sözleşmesinin 26.12.2013 tarihinde performansının düşük 
olduğu gerekçesiyle feshedilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; da-
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valı işyerinde objektif, önceden öngörülebilir bir şekilde belirlenmiş bir 
performans değerlendirme sisteminin bulunduğu davalı tarafından is-
patlanamamıştır. Feshin geçerli sebebe dayandığının ispat yükü davalı-
da olup, davalı taraf davacının performans düşüklüğü gösterdiğini, bu 
düşüklüğün süreklilik arz ettiğini, davacının performansını geliştirmesi 
yönünde davacıya eğitim verildiğini ve davacının performansını artırmak 
için bir çaba harcamadığını yeterli ve inandırıcı delillerle ispatlayamamış-
tır. Bu durumda davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı ge-
rekçe ile reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen sebeplerle;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İA-
DESİNE

3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi 
içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 
işçinin dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan 
en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin 
belirlenmesine,

5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan 
tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya ve-
rilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 260,00 TL yargılama giderinin davalıdan 
alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına,

8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin ola-
rak 28.09.2015 tarihinde oybiriği ile karar verildi.
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BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ • OBJEKTİF ŞARTLAR
 • 

GEÇERSİZ FESİH

ÖZET: İşçinin “belirli süreli” sözleşmeyle çalış-
tığının kabul edilebilmesi için İş Kanununun II. 
maddesinde öngörülen objektif şartların mevcut 
olması gerekir.
Y 22 HD E. 2015/20579, K. 2015/26039, T. 30.09.2015

Davacı vekili, davacı müvekkilinin davalı işyerinde 28.09.2013 tari-
hinde Alo 170 çağrı merkezinde işe başlamış olduğunu, daha sonra iş 
sözleşmesinin 31.12.2013 tarihinde tekrar yenilendiğini ancak işverence 
31.12.2014 tarihinde yıllık performans değerlerinin düşüklüğü gerekçe-
siyle sözleşmesinin sona erdirildiğini, sürekli işler için belirli süreli söz-
leşme ile işçi çalıştırılamayacağının Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarıyla sabit 
olduğunu, davalılara ait süreklilik arz eden işte imalat işçisi olarak çalışan 
davacı ile belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektirir objektif haklı 
bir sebep bulunmadığını, bu nedenle sözleşmenin başlangıçtan itibaren 
belirsiz süreli olduğunun kabulü gerektiğini, davalı işverence davacının iş 
sözleşmesinin feshine gösterilen gerekçenin inandırıcı olmadığı gibi ger-
çeklilikle de bağdaşmamakta olduğunu belirterek feshin geçersizliğinin 
tespiti ile müvekkilinin işe iadesine ve işe iadenin hukuki sonuçlarına 
hükmedilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, iş sözleşmesinin müvekkili şirket tarafından feshedildiği 
iddiasının doğru olmadığını, davacı ile müvekkili şirket arasında esaslı 
sebebe dayalı olarak imzalanan belirli süreli iş sözleşmesinin bitiş tarihi 
olan 31.12.2014 tarihinde kendiliğinden sona ermiş olduğunu, bu duru-
mun davacıya yazılı olarak tebliğ edildiğini, belirli süreli iş sözleşmesi ile 
çalışan davacının iş güvencesi kapsamında olmadığını belirterek davanın 
reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davacının belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştığı kabul 
edilerek, iş güvencesinden yararlanma şartları bulunmadığı ve işe iade 
davası açamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesinde belirli ve belirsiz süreli iş 
sözleşmeleri tanımlanmaktadır. “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak ya-
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pılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya 
belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi 
objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapı-
lan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

Belirli süreli iş sözleşmesinden bahsedilebilmesi için, sözleşmenin sü-
reye bağlanmış olması ve belirli süreli iş sözleşmesinin yapılması için ob-
jektif sebeplerin bulunması gerekir.

Salt süreye bağlı bir iş sözleşmesinin mevcut olması hemen işe iade 
davasının reddi sonucuna götürmemelidir. Zira, 4857 sayılı Kanun’un 11. 
maddesi, belirli süreli iş sözleşmesini yapma serbestisini sınırlandırmış 
ve bu tür sözleşmelerin yapılabilmesi, sözkonusu hükümde belirtilen ob-
jektif şartların varlığına bağlanmıştır. Dolayısıyla iş sözleşmesini belirli 
süreye bağladıklarında, hakim, objektif ve esaslı şartların var olup ol-
madığını incelemelidir. İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olmasının asıl 
olmasının sonucu olarak, belirli iş sözleşmesinin varlığını ileri süren taraf 
bunu ispatla yükümlüdür.

Belirli iş sözleşmesinin varlığının kabulü için hangi durumların objek-
tif sebep olarak kabul edilebileceği 4857 sayılı Kanun’un 11. maddesinde 
örnek kabilinden sayılmıştır: İşin niteliği gereği belirli bir süre devam et-
mesi, belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkma-
sı. Kanun’da gösterilen bu haller tahdidi olarak değil; örnek kabilinden 
verilmiş; benzer hallerde belirli iş sözleşmesi kurulması imkanı açık tu-
tulmuştur. Zira, söz konusu hükümde açık olarak “..gibi objektif koşulla-
ra bağlı olarak” ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen esaslar ışığında dosyadaki bilgi ve belgeler değer-
lendirildiğinde; davacının davalı işyerinde takım üyesi olarak çalıştığı ve 
sözleşmesinin belirli süreli olarak imzalandığı anlaşılmaktadır. Oysa ta-
kım üyesi olarak çalışan davacının görevinin amacı ve işinin niteliğine 
göre iş sözleşmesinin belirli süreli olarak yapılmasını gerektirecek objek-
tif sebeplerin varlığı işveren tarafından ispatlanamamıştır. Taraflar ara-
sındaki iş sözleşmesi belirsiz sürelidir ve davacın işgüvencesinden yarar-
lanma hakkı bulunmaktadır. İş sözleşmesinin geçerli sebebe dayanılarak 
feshedildiği de işverence kanıtlanamadığından işe iade kararı verilmesi 
gerekirken, yazılı gerekçeyle isteğin reddi hatalı olup bozmayı gerektir-
miştir.

Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki 
gibi karar verilmesi gerekmiştir.
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HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, davacının İŞE İADE-
SİNE,

3-Davacının kanuni sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi 
içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 
işçinin dört aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4-Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan 
en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin 
belirlenmesine,

5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan 
tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya ve-
rilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 571,50 TL yargılama giderinin davalıdan 
alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde 
bırakılmasına

8-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin ola-
rak 30.09.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.



675Yargıtay İşe İade Davalarına Ait Karar Derlemeleri

İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ VEYA DAVRANIŞLARI 
• 

GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İşçinin davranışlarından veya yetersizli-
ğinden dolayı iş ilişkisinin sürdürülmesinin çekil-
mez hale gelmesi işveren yönünden geçerli fesih 
sebebidir.
Ancak böyle bir fesih İş Kanunu 25. madde anla-
mında haklı fesih değiltdir.
Bu nedenle işçiye kıdem ve ihbar tazminatı öden-
mesi gerekir.
Y 22 HD E. 2015/20801, K. 2015/26632, T. 06.10.2015

Davacı vekili, müvekkilinin 01.09.2010-21.09.2011 tarihleri arasına 
davalı şirkette tıbbi tanıtım mümessili olarak görev yaptığını, çalışma böl-
gesi O.. grubunun kapatılması sebebiyle fiili olarak çalıştığı Tokat ilinden 
17.08.2011 tarihinde Çorum iline tayininin çıkarıldığının, il değişikliğini 
kabul etmediği takdirde iş sözleşmesine hiçbir ihtara gerek kalmadan 
tazminatsız olarak son verileceğinin bildirildiğini, davacı işçinin iş sözleş-
mesinin Çorum ilinde çalıştığı sırada 21.09.2011 tarihinde feshedildiğini, 
fesih gerekçesinin açık ve kesin olmadığını, iş sözleşmesinin hangi gerek-
çe ile feshedildiğinin fesih metninden anlaşılamadığını, feshin geçersizliği-
nin tespitine ve davacı işçinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davalı şirket Yönetim Kurulunun 16.06.2011 tarihli 
2011/7 sayılı kararı gereğince davacının çalıştığı bölgeye en yakın il olan 
Çorum iline görev ve unvanı aynı kalmak suretiyle tayin edildiğini, da-
vacı işçinin 17.08.2011 tarihli atama bildirimini kabul ettiğini ancak 
22.08.2011 tarihinden itibaren yeni görev yerinin Çorum olduğunu 
biliyor olmasına rağmen mazeret bildirmeksizin işe gelmediğini, iş söz-
leşmesinin haklı sebeple feshedildiğini davanın reddini talep etmiştir.

Dairemizin 2013/10635 esas 2013/12114 karar sayılı ilamı ile ‘’..da-
valı fesih bildiriminde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/IIg-h. maddelerine 
dayanmıştır. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak 
işçi veya işverene tanınan sözleşmeyi fesih yetkisi feshe sebep davranışın 
öğrenildiği günden başlayarak altı işgünü geçtikten sonra kullanılamaz. 
Dosya kapsamından yetkili makamın fesih sebebini öğrenme tarihi anla-
şılamamaktadır. Mahkemece feshe yetkili makamın fesih sebebi devam-
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sızlığı öğrenme tarihi araştırılmadan eksik inceleme ile karar verilmesi 
olup bozmayı gerektirmiştir.’’ gerekçesiyle kanuni mahkemenin işe iade 
kararı bozulmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda davanın 
kabulü ile, feshin geçersizliğine karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar süresi içerisinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli yada haklı sebebe 
dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, kanuni dayanak 4857 sa-
yılı Kanun’un 18. ve devamı maddeleridir. 

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından 
ve yeterliliğinden kaynaklanan sebeplerle iş sözleşmesini feshetme yet-
kisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen 
amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları ceza-
landırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülük-
leri ihlale devam etmesi, tekrarlaması ihtimalinden kaçınmaktır. İşçinin 
davranışları sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş 
sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gere-
kir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun 
sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışın-
dan kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin 
kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı 
işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kay-
naklanan geçerli fesih sebebinden de bahsedilemez.

İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan sebepler, aynı 
Kanun’un 25. maddesinde belirtilen sebepler yanında, bu nitelikte olma-
makla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etki-
leyen sebeplerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynak-
lanan sebeplerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli 
ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli se-
beplere dayandığını kabul etmek gerekecektir. 

İşçinin davranışlarına dayanan fesih, her şey den önce, iş sözleşme-
sinin işçi tarafından ihlal edilmesini şart koşmaktadır. Bu itibarla, önce 
işçiye somut olarak hangi sözleşmesel yükümlülüğün yüklendiği belirlen-
diği, daha sonra işçinin, hangi davranışı ile somut sözleşme yükümlülü-
ğünü ihlal ettiğinin eksiksiz olarak tespit edilmesi gerekir. Daha sonra 
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ise, işçinin isteseydi yükümlülüğünü somut olarak ihlal etmekten kaçına-
bilip kaçınamayacağının belirlenmesi gerekir. İşçinin somut olarak tespit 
edilmiş sözleşme ihlali sebebiyle işverenin işletmesel menfaatlerinin zarar 
görmüş olması şarttır.

Geçerli fesih sebebinden bahsedilebilmesi için, işçinin sözleşmesel 
yükümlülüklerini mutlaka kasıtlı ihlal etmesi şart değildir. Göstermesi 
gereken özen yükümlülüğünün ihlal edilerek ihmali davranış ile ihlali ye-
terlidir. Buna karşılık, işçinin kusuruna dayanmayan davranışları, ku-
ral olarak işverene işçinin davranışlarına dayanarak sözleşmeyi feshetme 
hakkı vermez. Kusurun derecesi, iş sözleşmesinin feshinden sonra iş iliş-
kisinin arz edebileceği olumsuzluklara ilişkin yapılan tahminî teşhislerde 
ve menfaatlerin tartılıp dengelenmesinde rol oynayacaktır. 

İşçinin iş sözleşmesini ihlal edip etmediğinin tespitinde, sadece asli 
edim yükümlülükleri değil; kanundan veya dürüstlük kuralından doğan 
yan edim yükümlülükleri ile yan yükümlerin de dikkate alınması gerekir. 
Sadakat yükümü, sözleşmenin taraflarına sözleşme ilişkisinden doğan 
borçların ifasında, karşı tarafın şahsına, mülkiyetine ve hukuken koru-
nan diğer varlıklarına zarar vermeme, keza sözleşme ilişkisinin kapsamı 
dışında sözleşme ile güdülen amacı tehlikeye sokacak özellikle karşılıklı 
duyulan güveni sarsacak her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğünü 
yüklemektedir.

Somut olayda; her ne kadar devamsızlık olgusu yönünden haklı fe-
sih yetkisinin hak düşürücü süre içerisinde kullanıldığına dair delil ibraz 
edilmemesi sebebiyle mahkemece davacı işe iade edilmiş ise de, davacı-
nın 22-23 .08.2011 tarihlerinde devamsızlık yapmış olması, 16.09.2011 
tarihli tutanak içeriğine yansıyan eylemleri iş yürütümünü bozucu nite-
likte olup davalı işverenin bu işçiyle çalışmaya devam etmesi beklenemez 
kılarak fesih için geçerli sebep teşkil etmektedir. Yukarıdaki açıklamalar 
ışığında mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı 
gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Sonuç: Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin 3. 
fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşa-
ğıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda belirtilen sebeplerle; 

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
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2-Davanın REDDİNE, 

3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılması-
na, davalının yaptığı 280,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile 
davalıya ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâ-
let ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalılara iadesine, kesin 
olarak 06.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İŞÇİNİN DAVRANIŞLARI 
•

 GÜVEN DUYGUSUNUN ZEDELENMESİ

ÖZET: İşçinin davranışlarının işverenin güven 
duygusunu önemli ölçüde zedelemiş olması ge-
çerli fesih sebebidir.
Y 22 HD E. 2015/29772, K. 2015/31112, T. 23.11.2015

Davacı İsteminin Özeti;

Davacı vekili dava dilekçesi ile, davalı işverenin kapatılan bir mağaza-
dan gelen ürünlerin aylarca şubede beklemesi ve şube yöneticileri tara-
fından eksik stokların tamamlanmasında kullanılması sebebiyle soruş-
turma başlattığını, soruşturma sonucunda, görevini tam olarak yerine 
getirmemesi ve konuyla ilgili üst yönetimi bilgilendirmemesi gerekçesiyle 
davacının hizmet sözleşmesine son verildiğini, davacının olayın en başın-
dan beri yaşanan tüm aksaklıkları mağaza yöneticilerine bildirdiğini, an-
cak yönetimin ne yaptığını bilmesinin imkanı olmadığını, davacının olay-
dan maddi manevi bir faydası olmadığını, davacının görevinin depodaki 
ürünlerin kaydının tutulması ve muhafazasından ibaret olduğunu, bun-
larla ilgili tasarruf yetkisi olmadığını beyanla, iş sözleşmesinin feshinin 
geçersizliğinin tespiti ile müvekkilinin işe iadesine, boşta geçen süre ve işe 
başlatmama tazminatlarının ödenmesini talep etmiştir. 

Davalı İsteminin Özeti; 

Davalı vekili dava dilekçesi ile; davacının 04.12.2012 tarihli toplam 
103 adetlik 4 farklı sevkiyatın kabul edilerek 78 adet olarak geri kesildi-



679Yargıtay İşe İade Davalarına Ait Karar Derlemeleri

ğini, bu ürünlerden 16 adedinin 26.06.2013, 61 adedinin ise 25.12.2013 
tarihli envanter sayımında fazla verildiğinin tespit edildiğini, ürünlerin 
genel olarak 9/2013 döneminde satılarak (-) stoğa dönüştüğünü, dava-
cının görevlerini tam olarak yerine getirmediğini ve söz konusu usulsüz-
lük ile ilgili üst yönetimi bilgilendirmediğini, davacının savunmasının 
14.01.2013 ve 17.01.2014 tarihlerinde alındığını, davacının hakkındaki 
iddiaları ikrar ettiğini, bu sebeple davacının iş sözleşmesine 22.01.2014 
tarihinde son verildiğini, diğer amir ....’in de aynı şekilde iş sözleşmesine 
son verildiğini, davacının usulsüzlükleri bizzat yapmasının ya da sessiz 
kalmasının fark etmeyeceğini, güven bağının kalmadığını, davacının ikin-
ci çalışma döneminde de kıdem-ihbar tazminatı dahil tüm alacaklarının 
ödendiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının bağlı olduğu üst birimin mağaza 1. müdürü 
olduğu ve davacının en azından durumu bu kişiye ilettiği, davacının tüm 
amirlerine durumu haber vermek gibi bir yükümlülüğünün bulunmadı-
ğı, davalı işverenin durumu detaylı bir şekilde araştırmayarak, periyodik 
denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği ve davacının üstünde bulunan 
kişilerin bile durumu bilmelerine rağmen gerekli önlemleri almamaları-
nın sorumluluğunun davacıya yüklenmemesi gerekliliği ile davalı işvere-
nin fesih işleminin ölçülülük kriterine uygun olmadığı gibi hususlar bir 
arada değerlendirildiğinde işverence feshin son çare olması ilkesine ay-
kırı davranıldığı mahkememizce kabul edilerek, davalı işverence yapılan 
feshin geçersizliğine, davacının işine iadesine, boşta geçen süre ücreti ve 
tazminatın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Gerekçe:

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp da-
yanmadığı uyuşmazlık konusu olup, kanuni dayanak 4857 sayılı İş Kanu-
nu’nun 18. ve devamı maddeleridir. 

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafın-
dan işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir 
sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Sözkonusu geçerli 
sebepler 4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen derhal fesih için 
öngörülen haklı sebepler olduğu gibi, bu nitelikte olmamakla birlikte, iş-
çinin ve iş yerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçi-
nin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak iş 
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yerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabi-
lirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul 
ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere da-
yandığı kabul edilmelidir. 

4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin ge-
çerli sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin 
başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla 
yükümlüdür. 

Davalı işyerine ait kapatılan bir mağazanın malzemelerinin, davacının 
depo görevlisi olarak çalıştığı mağazaya gönderildiği, kargo olayında ya-
şanan bir aksaklık sonrasında malzemelerin davacının sorumlu olduğu 
depo bünyesinde kaldığı, davacı konu hakkında 1. mağaza müdürünü bil-
gilendirdiği ve onun talimatı doğrultusunda işlem yaptığını ileri sürse de 
ilerleyen aylarda sayımlarda eksik çıkan malzemelerin belirtilen kayıt dışı 
malzemeden tamamlandığı, işverence yapılan soruşturma ve dosya kap-
samından olayın davacının bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin sabit oldu-
ğu anlaşılmıştır. Davacının olaydaki davranış şekli bakımından işverenin 
kendisine karşı olan güven duygusu önemli ölçüde zedelenmiş ve işveren 
bakımından iş sözleşmesinin devamı artık beklenemez hale gelmiş olup 
bu durum işveren bakımından geçerli fesih sebebi oluşturmakla davanın 
reddi gerekirken kabulü kararı yerinde olmayıp 4857 sayılı Kanun’un 20. 
maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kal-
dırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Davanın REDDİNE,

3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılması-
na, davalının yaptığı 230,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile 
davalıya ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL ücreti 
vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin ola-
rak 23.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.



YARARLI BİLGİLER





683Yararlı Bilgiler

YARGITAY'A GÖRE KiRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR

AYLAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak 11.11 5.33 5.22 9.59 5.50

Şubat 10.96 4.72 6.11 8.79 5.61

Mart 10.79 4.23 6.95 8.03 5.64

Nisan 10.72 3.74 7.89 7.36 5.47

Mayıs 10.57 3.27 8.66 6.98 5.19

Haziran 10.24 3.18 9.03 6.74 4.91

Temmuz 9.88 3.23 9.26 6.43 4.77

Ağustos 9.33 3.39 9.55 6.14 4,51

Eylül 8.60 3.58 9.84 5.92 4.07

Ekim 7.80 3.93 10.11 5.58 3.83

Kasım 6.98 4.10 10.32 5.33 3.93

Aralık 6.09 4.48 10.25 5.28 4.30
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde 
 Bir Önceki Aya Göre Artış Oranı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak 0.18 3.32 0.33 0.55 1.65 1.98 1.10 1.82

Şubat 0.13 1.38 1.20 -0.20 0.30 0.43 0.71  - 0.02

Mart 0.81 0.74 1.05 0.40 0.66 1.13 1.19  - 0.04

Nisan -0.51 0.09 1.43  0.52 0.42 1.34 1.63 0.78

Mayıs 1.00 -0.52 1.11 1.48 0.15 0.40 0.56 0.58

Haziran 1.46 0.06 0.25 0.41 0.76 0.31 -0.51 0.47

Temmuz 0.99 0.73 -0.32 0.21 0.31 0.45 0.09 1.16

Ağustos 0.04 0.42 0.98 0.08 -0.10 0.09 0.40 -0,29

Eylül 0.88 0.85 1.53 0.29 0.77 0.14 0.89 0.18

Ekim 0.69 0.92 -0.20 0.84 1.80 1.90 1.55 1.44

Kasım 0.62 -0.97 -1.42 2.00 0.01 0.18 0.67 0.52

Aralık 1.11 -0.76 -0.33 2.98 0.46 -0.44 0.21 1.64
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde  
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Artış Oranı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak 1.88 3.32 0.33 0.55 1.65 1.98 1.10 1.82

Şubat 0.31 4.75 1.53 0.34 1.95 2.41 1.82 1.80

Mart 0.50 5.52 2.60 0.75 2.63 3.57 3.03 1.75

Nisan -0.01 5.61 4.06 1.27 3.06 4.96 4.71 2.55

Mayıs 0.99 5.06 5.22 2.77 3.21 5.38 5.30 3.15

Haziran 2.46 5.12 5.49 3.19 4.00 5.70 4.76 3.63

Temmuz 3.48 5.89 5.15 3.41 4.32 6.18 4.85 4.84

Ağustos 3.52 6.33 6.19 3.49 4.21 6.28 5.27 4,53

Eylül 4.43 7.24 7.81 3.79 5.01 6.43 6.21 4.72

Ekim 5.15 8.22 7.59 4.66 6.90 8.45 7.86 6.23

Kasım 5.80 7.18 6.06 6.76 6.91 8.65 8.58 6.78

Aralık 6.97 6.36 5.71 9.94 7.40 8.17 8.81 8.53
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde Bir Önceki Yılın  
Aynı Ayına Göre Artış Hızı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak 1.88 10.72 3.28 5.94 7.31 7.75 7.24 9.58

Şubat 1.84 12.40 3.10 4.47 7.63 7.89 7.55 8.78

Mart 2.30 12.31 3.41 3.80 7.29 8.39 7.61 7.46

Nisan 1.70 12.98 4.80 2.87 6.13 9.38 7.91 6.57

Mayıs 2.17 11.28 6.52 3.25 6.51 9.66 8.09 6.58

Haziran 5.23 9.75 6.73 3.41 8.30 9.16 7.20 7.64

Temmuz 6.61 9.46 5.62 3.96 8.88 9.32 6.81 8.79

Ağustos 6.38 9.88 6.21 3,03 8.17 9.54 7.14 8,05

Eylül 6.23 9.84 6.92 1.78 7.88 8.86 7.95 7.28

Ekim 6.77 10.10 5.74 2.84 7.71 8.96 7.58 7.16

Kasım 5.67 8.36 5.25 6.41 7.32 9.15 8.10 7.00

Aralık 6.97 6.36 5.71 9.94 7.40 8.17 8.81 8.53
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde  
12 Aylık Ortalamalara Göre Artış Hızı

AYLAR
ÜFE TÜFE

2013 2014 2105 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Ocak 5.33 5.22 9.59 5.50 8.62 7.53 8.80 7.87

Şubat 4.72 6.11 8.79 5.61 8.33 7.60 8.77 7.97

Mart 4.23 6.95 8.03 5.64 8.08 7.70 8.70 7.96

Nisan 3.74 7.89 7.36 5.47 7.66 7.97 8.57 7.84

Mayıs 3.27 8.66 6.98 5.19 7.51 8.23 8.45 7.71

Haziran 3.18 9.03 6.74 4.91 7.47 8.31 8.28 7.74

Temmuz 3.23 9.26 6.43 4.77 7.47 8.35 8.07 7.91

Ağustos 3.39 9.55 6.14 4,51 7.42 8.46 7.88 7,98

Eylül 3.58 9.84 5.92 4.07 7.32 8.54 7.80 7.92

Ekim 3.93 10.11 5.58 3.83 7.32 8.65 7.69 7.89

Kasım 4.10 10.32 5.33 3.93 7.39 8.80 7.61 7.79

Aralık 4.48 10.25 5.28 4.30 7.49 8.85 7.67 7.78
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Tablolar Açıklaması:

07.11.2015 tarihli 29525 sayılı Resmi Gazetede Bölge Adli-
ye ve Bölge İdare mahkemelerinin 20.07.2016 tarihinde tüm 
yurtta göreve başlayacağı duyurulmuş idi. Bölge adliye ve Böl-
ge idare mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde kurulduğundan, 
süreler ve sınırlar açısından yeni duruma göre yargılama iş-
leyecektir. 

Ancak yerel mahkeme ilam tarihi 20.07.2016 tarihinden 
önce olan davalarda kanun yolu açısından eski usul uygula-
nacak ve eski süreler geçerli olacaktır. (6100 geçici m.3, 2577 
geçici m.8)

Bundan dolayı “BÖLGE ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAH-
KEMELERİ KURULUNCAYA DEK SÜRELER” ve “BÖLGE 
ADLİYE VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ KURULUNCAYA 
DEK SINIRLAR” adlı tablolar bir süre daha yayınlanmaya de-
vam edecektir.  

Buradaki veriler bilgi amaçlı olup olası yanlışlıklardan do-
layı sorumluluk kabul edilmez.

Av. Celil ÇELİK

Buradaki veriler bilgi amaçlı olup olası yanlışlıklardan 
dolayı sorumluluk kabul edilmez.
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Hazırlayan

 Bayrampaşa Belediyesi  
Av. Celil ÇELİK

Faizler, oran açısından “Yasal Faiz” ve “Akdi Faiz” olmak üzere ikiye ay-
rılırlar. Yasal faiz oranları, her alacağın mahiyetine göre mevzuatın belirlediği 
oranlardır. (6098 m.88 f.1, 3095 m.4, 6098 m.120 f.1, 6102 m.9) Mahiyeti 
açık olmayan alacaklarda faiz oranı kanuni (adi) faize göre belirlenir. (Örne-
ğin 2004 m.118) Akdi faiz oranı ise sözleşmeyle belirlenir. Faizler, tür olarak 
ise “Anapara faizi” ve “Temerrüt Faizi” olmak üzere ikiye ayrılırlar. Anapa-
ra faizi, borçlu henüz temerrüde düşmeden ödenmesi gereken faizdir. Söz-
leşme uyarınca alacaklıya ait paranın faiz geliri elde etmek amacıyla ödünç 
verilmesi veya herhangi bir şekilde borçluda kalması üzerine faiz ödenme-
si öngörülmüş ise anapara faizinden söz edilir. (Örneğin 6098 m.193 b.1, 
m.217 f.1 b.1, m.234, m.229 f.1 b.1, m.387 f.2, m.529 f.1, m.538 f.1, m.627 
f.2, 6102 m.20) Anapara faizi, genellikle kredili, taksitli, vadeli vs. sözleşme-
lerde vade farkı adı altında alınır. Borçlu temerrüde düştüğünde ise ayrıca 
temerrüt faizi alınır. Anapara faizi temerrüt halinde anapara halini alır ve 
dolayısıyla temerrüt halinde anapara sayılan anapara faizi üzerinden ayrıca 
temerrüt faizi işletilir. Gerek anapara faizi ve gerek temerrüt faizi sürecinde, 
işleyen faizin belirli bir süre sonra anaparaya katılacağı ve oluşan yeni anapa-
ra üzerinden faiz işletilmesine devam edileceği kararlaştırılamaz. (3095 m.3, 
6098 m.121 ve m.388 f.3) Sözleşmeyle kararlaştırılmış olsa bile faize faiz 
işletilmesi geçersizdir. İstisna olarak cari hesap sözleşmelerinde ve ayrıca iki 
tarafın tacir olduğu ödünç (karz) sözleşmelerinde sadece anapara sürecinde 
üç aydan aşağı olmamak üzere faize faiz işletilmesi kararlaştırılabilir. (6102 
m.8 f.2) Faiz başlangıcı temerrüt tarihi olan alacaklarda temerrütten önceki 
döneme ilişkin faiz işletilemez. 

Türk Borçlar kanununa ve Türk Ticaret Kanunu’na göre gerek adi ala-
caklarda ve gerek ticari alacaklarda ödenmesi gereken anapara faizlerinde 
kanuni (adi) faiz oranı uygulanır. (3095 m.1, 6098 m.88 f.1, 6102 m.9) 
Temerrüt faizi ise alacağın mahiyetine göre belirlenir. Adi alacaklarda kanuni 
(adi) faiz oranı, ticari alacaklarda ise ticari faiz oranı temerrüt faizi olarak uy-
gulanır. (3095 m.2 f1 ve f.2, 6102 m.9) Diğer alacaklarda ise ilgili mevzuatın 
belirlediği oranlar temerrüt faizi olarak uygulanır. (3095 m.4, 6098 m.120 f.1)

Anapara faizi oranı ile temerrüt faizi oranı sözleşmeyle farklı oranlarda 
belirlenebilir. Adi alacaklarda sözleşmeyle belirlenen akdi anapara faizi oranı 
kanuni (adi) faiz oranının %50 fazlasını aşamaz, sözleşmeyle belirlenen te-
merrüt faizi oranı ise kanuni (adi) faiz oranının %100 fazlasını aşamaz. (6098 
m.88 f.2, 6098 m.120 f.2) Kanuni faizin %9 olarak uygulandığı günümüzde 
adi alacaklarda sözleşmeyle belirlenen anapara faizi (%9x1, 5) %13, 3 ora-
nını, sözleşmeyle belirlenen temerrüt faizi ise (%9x2) %18 oranını aşamaz. 
Ticari işlerde ise gerek anapara faizi oranı ve gerek temerrüt faizi oranı ser-
bestçe belirlenebilir. (6102 m.8 f.1) Taraflardan biri için ticari iş sayılan söz-
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leşmelerde de gerek anapara faizi oranı ve gerek temerrüt faizi oranı serbest-
çe belirlenebilir. (6102 m.19 b.2) Tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler 
saklıdır. (6102 m.8 f.3) Yabancı para gibi diğer alacak türlerinde mevzuatta 
bir sınırlama bulunmamaktadır.

Alıcının tüketici sayıldığı ve satıcının ticari faaliyeti kapsamında yapılan 
taksitli sözleşmelerde; anapara faizi kanuni (adi) faizin en fazla %50 fazlası, 
temerrüt faizi ise yasaya göre uygulanan veya sözleşmeyle belirlenen anapara 
faizinin en fazla %30 fazlası olarak kararlaştırılabilir. (6098 m.253). Yıllık 
anapara faizi oranı (%9x1, 5) %13, 5 olarak belirlendiğinde, yıllık temerrüt 
faizi oranı da en fazla (%13, 5x1, 3) %17, 55 olarak belirlenebilir. Tüketici-
ye yönelik peşin satımlarda temerrüt halinde %30 sınırlaması uygulanmaz. 
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak belirle-
nir. Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdî faiz, efektif yıllık faiz veya kredi-
nin toplam maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak 
sözleşme süresinin sonuna kadar kullanılır. Efektif faiz oranı, olduğundan 
düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alı-
nacak akdî faiz oranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak şekilde ye-
niden belirlenir. Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik 
yapılması hâlinde ise bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce 
tüketiciye bildirilmesi zorunludur. (6502 m.25) Kredi kartları faizinde 5464 
sayılı kanun uygulanır. (5464 m.26 f.6) Konut finansmanına yönelik kredi-
lerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken ola-
rak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. 
Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde oran tarafların rızası dışında 
değiştirilemez. Oranın değişken olarak belirlenmesi hâlinde ise, başlangıçta 
sözleşmede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutarı başlangıçta sözleş-
mede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşmamak koşuluyla ve 
sözleşmede belirlenecek yurt içinde veya yurt dışında genel kabul görmüş ve 
yaygın olarak kullanılan endekslerden en düşük olanı baz alınarak değişti-
rilebilir. Bu amaçlarla kullanılabilecek referans faizler ve endeksler Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir. (6502 m.36)

Sözleşmede anapara faizi oranı belirlenmiş ancak temerrüt faizi oranı be-
lirlenmemiş ise ve anapara faizi oranı da mevzuatın alacak için düzenlediği 
temerrüt faizi oranından fazla ise, bu durumda anapara faizi oranı temerrüt 
faizi oranı olarak da uygulanır. (3095 m.2 f.3, 6098 m.120 f.3) Örneğin adi 
bir alacakta sözleşmeyle anapara faizi oranı (%9x1, 5) %13,5 olarak belirlen-
miş ancak temerrüt faizi oranı belirlenmemiş ise, temerrüt halinde artık %9 
değil %13,5 oranı uygulanır. Zira anapara faizi kanuni (adi) faizden yüksektir. 
Ticari bir alacakta sözleşmeyle anapara faizi oranı (%9x1,5) %13,5 olarak be-
lirlenmiş ancak temerrüt faizi oranı belirlenmemiş ise, temerrüt halinde artık 
ticari temerrüt faizi oranı olan %10,5 değil anapara faizi olarak kararlaştırı-
lan %13,5 oranı uygulanır. Zira anapara faizi oranı normalde uygulanması 
gereken ticari faiz oranından yüksektir. 
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DÜZENLEME YÜRÜRLÜK DÖNEM DAVA SÜRE DEĞER

-16.05.1956 
tarihli içtihadı 
birleştirme ka-

rarları

2942 sayılı kanunun 
38. maddesini iptal 
eden Anayasa mah-
kemesinin 2002/112 
Esas 2003/33 Karar 

sayılı ve 10.04.2003 ta-
rihli kararının yürürlük 
tarihi olan 04.11.2003 

tarihi ile 5999 sayılı 
yasanın yürürlüğe 
girdiği 30.06.2010 

tarihi arası

09.10.1956 
tarihinden 

sonraki 
elatmalar

Meni Mü-
dahale Süre yok

Dava tarihin-
deki değer

Bedel Süre yok

Ecrimisil 5 yıl zamanaşımı

-5999 sayılı ka-
nun (22.02.2012 
tarihli değişiklik-

ten önceki
hali)

5999 sayılı kanunun 
yürürlüğe girdiği 

30.06.2010 tarihi ile 
kanunun altıncı fıkra-
sının ilk cümlesinde 

yer alan “sadece” 
kelimesini iptal eden 
Anayasa mahkeme-
sinin 2010/83 Esas 

2012/169 Karar sayılı 
ve 01.11.2012 tarihli 
kararının A/2a mad-

desinin yürürlük tarihi 
olan 22.02.2013 tarihi 

arası

09.10.1956 
ile 

04.11.1983 
tarihi arası 
elatmalar

Bedel

Süre yok ancak 
uzlaşma müra-
caatı yapılmış 
ise 3 aylık hak 
düşürücü süre

El koyma 
tarihindeki 
nitelikler 

esas alına-
rak idareye 
müracaat 

tarihindeki 
değer

Ecrimisil 5 yıl zamanaşımı

26.06.2013 KAMULAŞTIRMASIZ  ELATMA  TABLO Hazırlayan: Bayrampaşa Belediyesi
Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK

Bayrampaşa Belediyesi



705Yararlı Bilgiler

HUKUKİ DURUM

  *Kademeli normlar sıralamasında 
içtihadı birleştirme kararları  sonra gelirler. 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun 38. maddesinin iptal 

edilmesiyle kamulaştırmasız elatmayı düzenleyen bir kanun kalmadığından 16.05.1956 tarihli 
içtihadı birleştirme kararları uygulanmaya başlamıştır.

**5999 Sayılı Kanun, müdahalenin meni davasını açma imkânını ortadan kaldırmış, bununla birlik-
te bedel davalarında 20 yıllık hak düşürücü süreyi de geriye dönük olarak kaldırmış, hak düşürücü 
süreden dolayı reddedilen bedel davalarının tekrar açılmasını sağlamış, ancak bedel davası açmak 
için en önce idareye müracaat edilmesini şart koşmuş, bedele ilişkin alacağa da ilama bağlı olsa 

bile haciz yasağı getirmiş, buna karşılık idareye aynı kamulaştırmaya pay ayırır gibi kamulaştırma-
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HUKUKİ DURUM

*5999 sayılı kanunun altıncı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “sadece” kelimesinin Anayasa mah-
kemesi tarafından iptal edilmesiyle, bu dönem elatmalar için dava sınırlaması ortadan kaldırılmış 

ve mülk sahibine müdahalenin meni davası açma hakkı da tanınmıştır. 5999 sayılı kanunda düzen-
lenen müracaat şartı, haciz yasağı, idarenin %2 pay ayırması vs. hususlar, yürürlük süresince bu 

döneme ait elatmalar için aynen geçerli olmuştur.

**6111 sayılı kanunun geçici 2. maddesi, bu döneme ait elatmalar için 5999 sayılı kanunun 
(22.02.2012 tarihli değişiklikten önceki halinin) aynen uygulanmasını öngörmüş, ancak bu döneme 
ait elatmalar için idarenin yıllık bütçesinden ayıracağı payı %5’e çıkarmıştır. Yürürlük süresinde bu 

dönem elatmalar için sadece bedel davası açılabilir.  

***Anayasa mahkemesinin 2010/83 Esas 2012/169 Karar sayılı ve 01.11.2012 tarihli kararının 
5999 sayılı kanunun altıncı fıkrasının ilk  cümlesinde yer alan “sadece” kelimesini iptal eden A/2a 

maddesi, 22.02.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aynı kararın 6111 sayılı kanunun geçici 2. mad-
desini iptal eden B maddesinin yürürlük 

tarihi her ne kadar 22.08.2013 ise de aynı dönemi düzenleyen 6487 sayılı  kanunun 21. maddesi 
daha önce 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Bu durumda 22.02.2013 ile 11.06.2013 tarih-
leri arası, 5999 sayılı kanunun 22.02.2012 tarihli değişiklikten sonraki hali ile birlikte kanunun boş  

bıraktığı alanda 16.05.1956 tarihli içtihadı birleştirme kararları da uygulama 
alanı bulur. Yürürlük süresinde bu dönem elatmalar için mülk sahipleri bedel davası yerine mü-

dahalenin meni davası açabilir. Yürürlük  süresinde bu dönem elatmalar için 5999 sayılı kanunda 
düzenlenen müracaat şartı, haciz yasağı, idarenin %2 pay ayırması vs. hususlar aynen geçerlidir. 
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-6487 sayılı 
kanun m.21

-16.05.1956 
tarihli içtiha-
dı birleştirme 

kararları

6487 sayılı 
kanunun 21. 
maddesinin 

yürürlük tarihi 
olan 11.06.2013 

tarihinden 
itibaren halen 
yürürlüktedir

09.10.1956 
ile 

04.11.1983 
tarihi arası 
elatmalar

Meni Müda-
hale Süre yok

El koyma tarihin-
deki nitelikler esas 
alınarak davet veya 
müracaat tarihin-

deki değer.

 İdarenin sessiz 
kalması veya uzlaş-
mazlık tutanağının 

düzenlenmesi 
sonucu dava açılmış 

ise el koyma tari-
hindeki nitelikler 

esas alınarak dava 
tarihindeki değer.

Bedel

Süre yok ancak malik 
ile idare arasında 

yapılan görüşmede 
uzlaşmazlık tutanağı 
tutulmuş ise malik 

açısından 3 aylık 
hak düşürücü süre 
söz konusudur. Bu 

3 aylık sürede bedel 
davası açmayan 

idare de artık sadece 
kamulaştırma davası 

açabilir. 

Ecrimisil 5 yıl zamanaşımı

26.06.2013 KAMULAŞTIRMASIZ  ELATMA  TABLO Hazırlayan: Bayrampaşa Belediyesi
Hukuk İşleri Müdürlüğü

6487 sayılı 
kanunun 21. 
maddesinin 

yürürlük 
tarihi olan 
11.06.2013 
tarihinden 

itibaren halen 
YÜRÜRLÜKTEDİR.

Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK

Bayrampaşa Belediyesi
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   *2942 sayılı kanunun 6487 sayılı kanunla değişik geçici 6. maddesinin 6. fıkrasının ilk cümlesi, 
sadece bedel davası açılabileceğini düzenlemediğinden kanun boşluğunu dolduran 16.05.1956 tarihli 
içtihadı birleştirme kararları gereği bedel davası yerine müdahalenin meni davası da açılabilir. Malik 

bu davalardan sadece birini açabilir. Malik ayrıca ecrimisil davası da açabilir. 
      Bedel davası açılacak ise en önce idareye müracaat edilmesi gerektiği açıkça dava şartı olarak 
düzenlenmiştir. Derdest olan davalarda ise davacılar uzlaşma isteyip istemediklerini idareye veya 

mahkemeye kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde bildirebilirler. Malik tarafından 
müracaat veya dava konusu edilmemiş taşınmazlarla ilgili olarak idareye de maliki davet etme yetki-

si tanınmıştır.
      Bedel davası bir süreye tabi değildir. Hak düşürücü süreden dolayı reddedilen eski davalar da 

yeniden açılabilir. Ancak bedel davası açılmadan önce idareye müracaat edilmesi ve uzlaşma talep 
edilmesi gerekir. Müracaat tarihinden itibaren idare 6 ay sessiz kalmış ise veya idarece 6 ay geçme-

den davet yazısı tebliğ edilmiş ancak tebliğden itibaren 6 ay içinde uzlaşma görüşmeleri yapılamamış 
ise, sürenin sonunda kamulaştırmasız elatma davası açılabilir. 

      Uzlaşma görüşmelerinde hemen nakdi ödemeye karar verilemez. Uzlaşma görüşmelerinde nakdi 
ödemeye ancak idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanın-
ması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle uzlaşma 

sağlanamaması halinde karar verilir.   
      Uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş ise malik açısından üç aylık hak düşürücü süre söz konusudur. 
Anayasa mahkemesinin 2010/83 Esas 2012/169 Karar sayılı ve 01.11.2012 tarihli kararında benzer 

düzenleme içeren 5999 sayılı yasada düzenlenen 30 günlük sürenin hak düşürücü süre sayılmasında 
anayasaya aykırılığın bulunmadığı belirtilmiştir. İdare de, uzlaşmazlık tutanağının düzenlendiği ta-
rihten itibaren üç ay içinde bedel davası açılabilir. Üç aylık sürede bedel davası açmayan idare, eğer 

hala taşınmaza sahip olmak istiyor ise artık sadece kamulaştırma davası açabilir. Süresi içinde bedel 
davası açmadığından dolayı kamulaştırma davası açmak zorunda kalan idare, artık tüm bedeli peşin 
bloke etmek zorunda kalacak ve dolayısıyla bedel davalarında olduğu gibi kamulaştırmasız elatmalar 

için ayrılan paydan garameten ve taksitle ödeme imkânını kaybetmiş olacaktır.  
      Bedele ilişkin alacak ilama bağlı olsa bile haciz yasağı kapsamındadır. Buna karşılık idarece ka-

mulaştırmasız elatmalar için yıllık bütçeden en az %2 pay ayrılır ve kesinleşen mahkeme kararlarına 
istinaden ödemeler sadece bu ödenekten bütçe durumuna göre garameten ve sonraki yıllara sari 

olacak şekilde taksitle yapılır.  
      Bu dönem elatmalara ilişkin mahkeme ve icra harçları ile vekalet ücretleri maktu olarak belirlenir. 
Tescile ilişkin yerel mahkeme kararı kesindir, bedele ilişkin yerel mahkeme kararı ise temyiz edilebi-
lir. Bedele ilişkin yerel mahkeme kararı kesinleşmese bile icra takibine konabilir ancak haciz işlemle-

ri yapılamaz. Alacak takside bağlansa bile kanuni faiz uygulanır. 
      Hukuki elatmalara ilişkin davalar idari yargıda görülür. Bu hüküm kesinleşmemiş ve halen derdest 

olan davalara da uygulanır.  İdare mahkemelerinin tapu tescil kararı verme yetkisi olmadığından, 
idare mahkemesi kararına dayanarak ödemede bulunan idare, adli yargıda malike karşı tapu tescil 
davası açmalıdır. Hukuki elatmalara ilişkin daha önce adliye mahkemeleri tarafından belirlenmiş 

ve kesinleşmiş olan bedeller, sadece kamulaştırmasız elatmalara ilişkin ayrılan ödenekten ödenir. 
Hukuki elatmalara ilişkin idare mahkemesi tarafından belirlenen alacaklar ise genel bütçeden ödenir.  

      2981 sayılı kanun uygulamaları sonucu doğan her türlü alacak, uygulama tarihinde belirlenen 
bedele kanuni faiz işletilerek güncellenir. Bu hüküm kesinleşmemiş ve halen derdest olan davalara 
da uygulanır. 2981 sayılı kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan her türlü 

bedele ilişkin ödemeler hakkında da 2942 sayılı kanunun 6487 sayılı yasayla değişik geçici 6. maddesi 
hükümleri uygulanır. Dolayısıyla bu alacaklar için de haciz yasağı getirilmiştir. Ayrıca bu alacaklar da, 
ancak kesinleştiğinde ödenen ve sadece kamulaştırmasız elatmalar için ayrılan ödenekten ödenmesi 

gereken alacak haline getirilmiştir.

 * 2942 sayılı kanunun 6487 sayılı kanunla değişik geçici 6. maddesinin 6. fıkrasının ilk cümlesi, sadece bedel 
davası açılabileceğini düzenlemediğinden kanun boşluğunu dolduran 16.05.1956 tarihli içtihadı birleştirme 

kararları gereği bedel davası yerine müdahalenin meni davası da açılabilir. Malik bu davalardan sadece birini 
açabilir. Malik ayrıca ecrimisil davası da açabilir.

      Bedel davası bir süreye tabi değildir, ancak dava açmadan önce uzlaşma talep edilmesi gerekir. İdareye 
müracaat dava şartıdır. (İdareye de maliki davet etme yetkisi tanınmıştır.) Müracaat tarihinden itibaren 
idare 6 ay sessiz kalmış ise veya idarece 6 ay içinde davet yazısı tebliğ edilmiş olmasına rağmen ilave 6 
ay içinde uzlaşma görüşmeleri yapılamamış ise bu sürelerin sonunda dava açılabilir. Eğer uzlaşmazlık 

tutanağı düzenlenmiş ise malik açısından üç aylık hak düşürücü süre söz konusudur. İdare de, uzlaşmazlık 
tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren üç ay içinde bedel davası açabilir. 

      Uzlaşma görüşmelerinde nakdi ödemeye ancak idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz 
üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle uzlaşma 

sağlanamaması halinde karar verilir.

      Bu dönem elatmalara ilişkin mahkeme ve icra harçları ile vekalet ücretleri maktu olarak belirlenir. (2942 
geçici m.6/7) Bedele ilişkin alacak ilama bağlı olsa bile haciz yasağı kapsamındadır. (2942 geçici m.6/11)  

Buna karşılık idarece kamulaştırmasız elatmalar için yıllık bütçeden en az %2 pay ayrılır ve kesinleşen 
mahkeme kararlarına istinaden ödemeler sadece bu ödenekten bütçe durumuna göre garameten ve sonraki 

yıllara sari olacak şekilde taksitle yapılır. (2942 geçici m.6/8) 

      Tescile ilişkin yerel mahkeme kararı kesindir, bedele ilişkin yerel mahkeme kararı ise temyiz edilebilir. 
Bedele ilişkin yerel mahkeme kararı kesinleşmese bile icra takibine konabilir ancak haciz işlemleri 

yapılamaz. Temerrüt veya taksit söz konusu olduğunda kanuni faiz uygulanır.

      07.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6745 sayılı kanunun 35. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma 
kanununa eklenen geçici 12. madde, 2981 imar uygulamalarından kaynaklı davalarda tapu tescil tarihinin 

değerlendirme tarihi olarak esas alınmasını ve o tarihteki nitelikler gözetilmek suretiyle bedelin tespit 
edilmesini, tespit edilen bu bedelin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) tablosu esas alınmak suretiyle dava 
tarihi itibarıyla güncellenmesini, 2942 sayılı kanunun geçici 6. maddesinde düzenlenen haciz yasağı, özel 
ödenekten ödenme ve harçların ve vekalet ücretinin maktu olması kuralının 2981 imar uygulamalarından 

kaynaklı davalar ve icra takipleri için de uygulanacağını düzenlemiştir. 

      Hukuki elatmalara ilişkin 6745 sayılı kanunun 33. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma kanununa 
eklenen ek 1. maddesi de, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık süre 

içerisinde imar programlarının yapılacağını ve bütçe imkânları dâhilinde taşınmazların kamulaştırılacağını, 
beş yıllık süre içerisinde belirtilen işlemlerin yapılmaması hâlinde malikler tarafından (bu kanunun geçici 
6. maddesindeki uzlaşma sürecini tamamlandıktan sonra) idari yargıda dava açılabileceğini, mahkemece 
tasarrufun kısıtlandığı tarihteki nitelikler esas alınarak değer tespit edileceğini ve taşınmazın idare adına 

tesciline kara verileceğini, açılacak veya açılmış bu davalarda da 2942 sayılı kanunun geçici 6. maddesinde 
düzenlenen harçların ve vekalet ücretinin maktu olması, özel ödenekten ödenme ve haciz yasağı kuralının 

uygulanacağını, kesinleşmiş ancak ödemesi yapılmamış olan alacaklarda ise özel ödenekten ödenme ve 
haciz yasağı kuralının uygulanacağını düzenlemiştir.

      6745 sayılı kanunun 34. maddesi, mevcut imar planlarında tasarrufu kısıtlı olan taşınmazlarla ilgili 
(hemen) dava açılmasına ilişkin 2942 sayılı kanunun geçici 6. maddesinin 10. fıkrasının 3. cümlesini 

yürürlükten kaldırmış, 2942 sayılı kanununa eklediği geçici 11. madde ile, mevcut imar planlarında tasarrufu 
kısıtlı olan taşınmazlara ilişkin dava açmak için beklenmesi gereken 5 yıllık sürenin maddenin yürürlüğe 

girdiği 07.09.2016 tarihinden itibaren başlayacağını düzenlemiştir.

      İdarelerce fiili kamulaştırmasız elatmalar için ayrılan %2 oranındaki ödeneğe ilaveten (1) 2981 imar 
uygulamalarından kaynaklı alacaklar, (2) yürürlüğe girecek imar planlarında tasarrufu kısıtlı olacak olan 

taşınmazlarla ilgili alacaklar ve (3) mevcut imar planlarında tasarrufu kısıtlı olan taşınmazlarla ilgili alacaklar 
için ayrıca %2 ödenek ayrılır. (2942 ek m.1/4)
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DÜZENLEME YÜRÜRLÜK DÖNEM DAVA SÜRE DEĞER
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Hazırlayan
Av. Celil ÇELİK
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HUKUKİ DURUM

   *2942 sayılı kanunun 6487 sayılı kanunla değişik geçici 6. maddesinin 13. fıkrası, bu 
dönem fiilen el atılan veya kamulaştırması tamamlanmayan yerlerle ilgili açılan kamu-

laştırmasız elatma davalarını kapsadığı gibi bu dönem fiilen elatılan veya kamulaştırması 
tamamlanmayan yerlerle ilgili idare tarafından gerçekleştirilen kamulaştırmaları da kapsar. 
Kamulaştırma işleminin uzlaşmayla veya kamulaştırma davası açmak suretiyle gerçekleş-

miş olması fark etmez. Bu dönem fiili elatmalara ilişkin tespit edilen bedel ile bedele ilişkin 
dava ve icra vekalet ücretleri bu fıkra hükmüne tabidir.

      Bedele ilişkin alacak ilama bağlı olsa bile haciz yasağı kapsamındadır. Buna karşılık 
idarece kamulaştırmasız elatmalar için yıllık bütçeden en az %2 pay ayrılır ve kesinleşen 

mahkeme kararlarına istinaden ödemeler sadece bu ödenekten bütçe durumuna göre ga-
rameten ve sonraki yıllara sari olacak şekilde taksitle yapılır. Bu dönem elatmalara ilişkin 

mahkeme ve icra harçları ile vekalet ücretleri maktu olarak belirlenir.  Bu fıkra hükmü der-
dest davalarda da uygulanır.

      Bu dönem fiilen el atılan yerlerle ilgili idare tarafından açılan kamulaştırma davalarında 
mahkemece kamulaştırma bedeline ilişkin peşin blokaj kararı verilmez ve sadece kamu-

laştırma bedeli tespit edilir. Bu dönem fiilen el atılan yerlerle ilgili kamulaştırma davasında 
tespit edilen bedel, kamulaştırmasız elatmalar için ayrılan paydan ödenir.  

      Haciz yasağı, harçların ve vekalet ücretlerinin maktu olması ve kamulaştırmasız elatma 
ödeneğinden ödenmesi hususları dışında bu dönem elatmalara ilişkin başkaca sınırlamalar 

yoktur. Bu dönem elatmalara ilişkin idareye müracaat zorunluluğu bulunmamaktadır. Uzlaş-
mazlık tutanağı düzenlenmiş olsa bile malik üç ay içinde dava açmak zorunda değildir. Bu 
döneme ait elatmalara ilişkin yerel mahkemelerin tescile ilişkin kararları kesinleşmedikçe 

icra olunamaz.  

**6111 sayılı kanunun geçici 2. maddesinin iptal edilmesi ve 6487 sayılı kanunun da her-
hangi bir düzenleme yapılmaması sebebiyle bu döneme ilişkin kamulaştırmasız elatmayı dü-
zenleyen bir kanun kalmadığından 16.05.1956 tarihli içtihadı birleştirme kararları uygulanır. 

Bu dönem elatmalar için 5999 ve 6487 sayılı yasalardaki sınırlamalar söz konusu değildir. 
Mülk sahipleri bu döneme ait elatmalar için müdahalenin meni davası açabileceği gibi ister-
lerse bedel davası da açabilirler. Bu dönem elatmalara ilişkin idareye müracaat zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş olsa bile malik üç ay içinde dava aç-
mak zorunda değildir. Bu dönem elatmalara ilişkin alacak için haciz yasağı da söz konusu 

değildir. İdarenin bu döneme elatmalar için yıllık bütçeden pay ayırması da zorunlu değildir. 
Bu dönem elatmalara ilişkin borçlar genel bütçeden ödenebilir. Bu dönem elatmalarda dava 
ve icra harçları ve vekalet ücretleri maktu değildir. Bu dönem elatmalara ilişkin yerel mah-

kemelerin tescile ilişkin kararları kesinleşmedikçe icra olunamaz.

 *2942 sayılı kanunun 6487 sayılı kanunla değişik geçici 6. maddesinin 13. fıkrası, yürürlük 
süresince dönemi içinde fiilen el atılan veya kamulaştırması tamamlanmayan yerlerle ilgili 
açılan kamulaştırmasız elatma davalarını kapsadığı gibi fiilen elatılan veya kamulaştırması 

tamamlanmayan yerlerle ilgili idare tarafından gerçekleştirilen kamulaştırmaları da 
kapsamıştır. Kamulaştırma işleminin uzlaşmayla veya kamulaştırma davası açmak suretiyle 

gerçekleşmiş olması fark etmemekte idi.
Yürürlük süresince bedele ilişkin alacak ilama bağlı olsa bile haciz yasağı kapsamında 
sayılmıştır. Buna karşılık idarece kamulaştırmasız elatmalar için yıllık bütçeden en az 
%2 pay ayrılması ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden ödemelerin sadece bu 

ödenekten bütçe durumuna göre garameten ve sonraki yıllara sari olacak şekilde taksitle 
yapılacağı düzenlenmiştir. Bu dönem elatmalara ilişkin mahkeme ve icra harçları ile vekalet 
ücretleri maktu olarak belirlenmiştir. Bu fıkra hükmünün derdest davalara da uygulanacağı 

düzenlenmiş idi.
Yürürlük süresince bu dönem fiilen el atılan yerlerle ilgili idare tarafından açılan kamulaştırma 

davalarında mahkemece kamulaştırma bedeline ilişkin peşin blokaj kararı verilmez ve 
sadece kamulaştırma bedeli tespit edilir. Bu dönem fiilen el atılan yerlerle ilgili kamulaştırma 

davasında tespit edilen bedel, kamulaştırmasız elatmalar için ayrılan paydan ödenir.
      Haciz yasağı, harçların ve vekalet ücretlerinin maktu olması ve kamulaştırmasız elatma 
ödeneğinden ödenmesi hususları dışında bu dönem elatmalara ilişkin başkaca sınırlamalar 
olmamıştır. Bu dönem elatmalara ilişkin idareye müracaat zorunluluğu bulunmamakta idi. 

Uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş olsa bile malik üç ay içinde dava açmak zorunda değil idi. 
Bu döneme ait elatmalara ilişkin yerel mahkemelerin tescile ilişkin kararları kesinleşmedikçe 

icra olunamaz idi.

 ** 6111 sayılı kanunun geçici 2. maddesinin ve ayrıca 6487 sayılı kanunun 21. maddesiyle 
değişik 2942 sayılı kanunun geçici 6. maddesinin 13. fıkrasının iptal edilmesiyle bu döneme 

ilişkin kamulaştırmasız elatmayı düzenleyen bir kanun kalmadığından 16.05.1956 tarihli 
içtihadı birleştirme kararları uygulanır. Buna göre mülk sahipleri bu döneme ait elatmalar 

için müdahalenin meni davası açabileceği gibi isterlerse bedel davası da açabilirler. Bu 
dönem kamulaştırmasız elatmalar için haciz yasağı, özel ödenekten ödenme, harç ve vekalet 

ücretinin maktu olması hususları uygulanmaz. Bu döneme ilişkin alacaklar kesinleşmese 
bile genel bütçeden ödenebilir. Bu dönem elatmalara ilişkin idareye müracaat zorunluluğu 

bulunmadığı gibi uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmiş olsa bile malik üç ay içinde dava açmak 
zorunda da değildir. Bu dönem elatmalara ilişkin yerel mahkemelerin tescile ilişkin kararları 

kesinleşmedikçe icra olunamaz.
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AvUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ  
2017 YILI

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AvUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuş-
mazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği 
mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin 
ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve işbu 
Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya ka-
rarlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahke-
melerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesap-
lanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 
1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultu-
sunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sade-
ce asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 
sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretle-
ri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2

(1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye ka-
dar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip 
edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer iş-
lemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret 
veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.
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(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay 
ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde is-
tinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple 
davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3

(1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek 
avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok ola-
maz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, ni-
teliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı 
aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili 
lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için 
ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4

(1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması du-
rumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5

(1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avu-
kat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mah-
kemece dava değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlen-
miş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş 
dava değerine göre hesaplanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6

(1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya 
herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar gideri-
lirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tu-
tanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde 
yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmele-
rinde uygulanmaz.
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Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet 
nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasın-
da ücret

MADDE 7

(1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, 
davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı 
imzalanıncaya kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin 
yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi du-
rumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mah-
kemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının 
ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine 
getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar veril-
mesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının 
ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazı-
lı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölü-
mü itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, 
gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine 
hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8

(1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir da-
vanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her 
dava için ayrı ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9

(1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve na-
faka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan na-
fakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince he-
saplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. Bu 
miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü 
mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hük-
medilemez.
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Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10

(1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan 
miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tari-
fenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belir-
lenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarife-
nin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlen-
dirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi 
tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11

(1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukat-
lık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığı-
dır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, 
bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 
2.750,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, Tarifenin 
ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngö-
rülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu 
durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca 
avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kıs-
mının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve da-
valarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına 
göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları 
geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçün-
cü kısım gereğince hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belir-
lenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde 
de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmının ikin-
ci bölümünde belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi 
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içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü 
takdir edilir.

(6) Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın icra 
müdürlüğü aracılığıyla yerine getirilmesi halinde alacaklı lehine Tarifenin 
ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci sırasındaki maktu avukatlık üc-
retine hükmolunur. Borçlunun şahsi münasebetin icra müdürlüğü aracı-
lığıyla tesisine bir yıl içinde birden fazla sebebiyet vermesi halinde, ikinci 
ve takip eden diğer şahsi münasebet tesisinde Tarifenin ikinci kısmının 
ikinci bölümünün birinci sırasındaki maktu ücretin yarısına hükmolu-
nur.

(7) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar 
arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan 
akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmaz-
lıkların 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uya-
rınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım ikinci bölü-
münde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. 
Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.

Tüketici hakem heyetlerinde ücret

MADDE 12

(1) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işler-
de, avukat ile müvekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Ta-
rifenin birinci kısım ikinci bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin 
kuralı uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 13

(1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yar-
dımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık üc-
reti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen 
maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkra-
sı, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10 uncu maddenin 
son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına 
göre belirlenir.

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
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Ceza davalarında ücret

MADDE 14

(1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan le-
hine Tarifenin ikinci kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti 
sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yal-
nız para cezasına hükmolunan davalarda Tarifeye göre belirlenecek avu-
katlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 
ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine ya-
pılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine 
hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bö-
lümünün onikinci sıra numarasındaki ücretten az olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Ha-
zine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çı-
karma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk dere-
ce mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi 
kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna 
göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde 
avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezası-
nın miktarı Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngö-
rülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine 
hükmedilir.

Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare 
ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 15

(1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla gö-
rülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava 
dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma 
dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul ne-
denleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar 
verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda 
tamamına hükmedilir.
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(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilek-
çenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolun-
maz.

(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yu-
karıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret

MADDE 16

(1) 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tuta-
nağının hazırlanmasında, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücret 
uygulanır.

(2) Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak 
avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında işbu Tarifede yer alan hükümler uya-
rınca saptanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini 
oluşturur.

Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret

MADDE 17

(1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife 
hükümleri uygulanır.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların talepleri-
nin kısmen veya tamamen kabulü halinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci 
bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak 
üzere, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. An-
cak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. Sigorta 
Tahkim Komisyonları, Komisyona başvuranların taleplerinin kısmen veya 
tamamen reddi halinde, reddedilen kısım yönünden karşı taraf lehine Ta-
rifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngö-
rülen ücretin altında kalmamak üzere ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı 
Sigortacılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin 
üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Asliye mahkemeleri 
için öngörülen maktu ücretin esas alınması gereken durumlarda da beş-
te birlik indirim yapılır. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen 
miktarı geçemez.

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor 
Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci 
bölümünde Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede 
görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.
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İş takibinde ücret

MADDE 18

(1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi 
bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci ta-
rafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, ku-
rum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuç-
lanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 19

(1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife 
uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede 
belirtilen ücretin 1/4’ü uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 20

(1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz 
önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 21

(1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya 
dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

Seri davalarda ücret

MADDE 22

(1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı 
dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda yirmi dos-
yaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukat-
lık ücretine, toplamda altmışbeş dosyaya kadar açılan seri davalarda her 
bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, 
toplamda yüzdoksan dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya 
için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda 
yüzdoksandan fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam 
ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde 
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bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm du-
ruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret

MADDE 23

(1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, 
yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında karar-
laştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm 
edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya 
mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan 
mahkemece 1136 sayılı Kanun ve bu Tarife esas alınarak takdir olunur.

Yürürlük

MADDE 24

(1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 275,00 TL

takip eden her saat için 160,00 TL

2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma 
(ilk bir saate kadar) 550,00 TL

takip eden her saat için 270,00 TL

3. Yazılı danışma için 550,00 TL

Takip eden her saat için 260,00 TL 

4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto 
düzenlenmesinde 400.00 TL

5.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri 530,00 TL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf 
senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 1.590,00 TL 

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari 
işlerle ilgili sözleşmeler 800,00 TL 

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.
Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın 
tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi 
için

400,00 TL

2. a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona 
erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 660,00 TL

b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir 
hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler 
nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışan bankalar, finans 
kuruluşları ve benzerlerine verilen her hukuki yardım için

160,00 TL

3.
Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin 
çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve 
Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

2.950,00 TL 

4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 1.320,00 TL

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

a) Duruşmasız ise 5.750,00 TL 

b) Duruşmalı ise 9.900,00 TL 

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına 
göre belirlenir 

6.

İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, 
hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. 
Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete 
konu işin değeri kadar avukatlık ücretine hükmedilir.

360.00 TL
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanunu'nun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli 
Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret 

1. Yapı kooperatiflerinde 1.100,00 TL 

2.

Anonim şirketlerde 1.650,00 TL 

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak 
vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde 
aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin 
Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 1.650,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak 
vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde 
aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para 
ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 

1.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati 
tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi 
işleri için:

a) Duruşmasız ise 440,00 TL 

b) Duruşmalı ise 550,00 TL

2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin 
takibi için 730,00 TL

3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 1.650,00 TL

4.

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

a) Duruşmasız ise 1.100,00 TL

b) Duruşmalı ise 1.430,00 TL 

5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin 
uyarlanması davaları için 990,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile 
Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 

1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için   330,00 TL

2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için    400,00 TL

3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler 
için  

660,00 TL

4 Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 660,00 TL

5. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için   600,00 TL
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6 Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için  600,00 TL

7. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için  990,00 TL

8 Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen 
davalar için 770,00 TL

9. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.980,00 TL

10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 990,00 TL

11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.860,00 TL

12. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.960,00 TL

13. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için   1.980,00 TL

14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için   3.960,00 TL

15. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için   1.980,00 TL

16. Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, 1.100,00 TL

17 İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için  

 
a) Duruşmasız ise 990.00 TL

b) Duruşmalı ise 1.510,00 TL

18. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip 
edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için   

 a) Bir duruşması olan işler için 990,00 TL

 b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gere-
ken sair işlemleri olan işler için 1.980,00 TL

19 Sayıştay'da Görülen Hesap Yargılamaları için

a) Duruşmasız ise 1.800,00 TL

b) Duruşmalı ise 3.000,00 TL

20. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 3.000,00 TL

21. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görü-
len davalar için  

 
a) Duruşmasız ise 1.800,00 TL

b) Duruşmalı ise 3.000,00 TL

23. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile gö-
rülen işlerin duruşması için 1.480,00 TL

24 Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 1.800,00 TL

25. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için  

 a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 6.600,00 TL

 b) Bireysel başvuru  

 Duruşmalı işlerde 3.000,00 TL

 Duruşmasız işlerde 1.800,00 TL

 c) Diğer dava ve işler 3.600,00 TL
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ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para 
ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. İlk 35.000,00 TL için % 12,00

2. Sonra gelen 45.000,00 TL için % 11,00

3. Sonra gelen 80.000,00 TL için % 8,00

4. Sonra gelen 240.000,00 TL için % 6,00

5. Sonra gelen 600.000,00 TL için % 4,00

6. Sonra gelen 750.000,00 TL için % 3,00

7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL için % 1,50

8. 3.000.000,00 TL’dan yukarısı için % 1,00
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31 Aralık 2016 Cumartesi              Resmî Gazete             29935 (3. Mükerrer)

Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREğİNCE 
GÖREVLENDİRİLEN

MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK 
ÖDEMELERE İLİŞKİN

2017 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makam-
larının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meb-
lağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince gö-
revlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için 
uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 
üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki 
yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 260 TL,

b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 405 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 445 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 800 TL,

d) Çocuk mahkemeleri;
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1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 445 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 800 TL,

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 445 TL,

f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler 
ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 445 TL,

g) Kanun yolları mahkemeleri;

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 800 TL,

2) Yargıtay’da görülen duruşmalı davalar için 900 TL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
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27 Aralık 2016 Salı                     Resmî Gazete                                      29931 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİğİ
TEBLİĞ No SERİ NO: 78

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu-

na bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami 
miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin 
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanması

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 
(üç virgül seksen üç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmiş 
bulunmaktadır.

(2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 ta-
rihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile 
1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarife-
lerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilerek 2016 
yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını 
belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında ar-
tırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ 
ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher 
rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer al-
maktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu 
bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki 
kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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 (1) SAYILTARİFE

Yargı harçları:

A) Mahkeme harçları:

Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında
Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

I. Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin
tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde

1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 13,50 TL

2. Asliye Mahkemelerinde, İdare Mahkemelerinde 29,20 TL

3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, 
Yargıtay, Danıştay ve
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi 
sebebiyle yetkili görevli
mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç 
alınmaz.)

44,90 TL

4. (6216 Sayılı Kanun’un 75/8. maddesi ile eklenen bent. 
Yürürlük: 03.04.2011) Anayasa Mahkemesinde

239,50 TL

II. Celse harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen
celselerden.)

1. Sulh mahkemeleri:

a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu 
miktardan (16,60 TL’den aşağı olmamak üzere)

Binde 2,27

b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 16,60 TL

2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde
(29,20 TL’den az olmamak üzere)

Binde 2,27

III. Karar ve ilam harcı:

1. Nispi harç:

a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas 
hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan 
anlaşmazlık konusu değer üzerinden

Binde 68,31

(6518 Sayılı Kanun’un 9. maddesiyle eklenen ibare. Yürürlük 19.02.2014) Tahkim 
yargılamasında bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli oranında uygulanır.
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte 
yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanun’da yazılı nispete kadar çıkarmaya 
yetkilidir.

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle 
şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün 
satış bedeli üzerinden)

Binde 11,38

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair 
olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri 
üzerinden)

Binde 4,55



731Yararlı Bilgiler

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka 
bedeli üzerinden)

Binde 11,38

e) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri,
Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını hüküm 
altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

f) (5582 Sayılı Kanun’un 32. maddesiyle eklenen hüküm. 
Yürürlük: 06.03.2007) Konusu belli bir değerle ilgili 
bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında 
tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan 
alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle 
temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi 
talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi 
halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer 
üzerinden) Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla 
birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı 
nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanun’da yazılı 
nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. Nispi harçlar 29,20 
TL’den aşağı olamaz.

Binde 68,31

2. Maktu harç:

a) 1. fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline 
imkan bulunmayan davalarda
verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi 
kararı ve icra tetkik mercilerinin
1. fıkra dışında kalan kararlarında

29,20 TL

b) (5035 Sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişen bent. 
Yürürlük: 01.01.2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda 
esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin 
reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi kararlarında

60,80 TL

c) (5035 Sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişen bent. 
Yürürlük: 01.01.2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, 
İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, 
Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 
icranın tehiri kararlarında 48,10 TL

d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir 
kararlarında

48,10 TL

IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesiyle başlığı ile 
birlikte değiştirilen fıkra. Yürürlük 14.04.2011)

a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz 
başvurularında

143,50 TL

b) (Anayasa Mahkemesi’nin 20.10.2011 tarihli ve E: 
2011/54, K: 2011/142 sayılıKararı ile iptal edilmiştir.)

c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 143,50 TL



732 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 91 • Sayı: 1 • Yıl: 2017

d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil 
olmak üzere bölge idare mahkemelerine (6545 Sayılı 
Kanun’un 2. maddesiyle değişen ibare. Yürürlük 
28.06.2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında

79,70 TL

e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk 
dairelerine yapılacak istinaf yolu 
başvurularında 79,70 TL

f) (*)

g) (*)

h) (*)

(*) Bu bentler, 13.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 13.03.2013 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin E: 2011/64 ve K: 2012/168 sayılı kararı ile 
iptal edilmiştir.

V. Keşif harcı (Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine 
verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek 
için) (6009 Sayılı Kanun’un 20. maddesiyle eklenen 
fıkra. Yürürlük 01.08.2010)

206,30 TL

B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1. İcraya başvurma harcı 29,20 TL
2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine 
getirilmesi harcı

29,20 TL

3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden 
evvel ödenen paralardan

Yüzde 4,55

b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan Yüzde 9,10
c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya 
çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan

Yüzde 11,38
d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin 
maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi 
suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 4,55

e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Ka-
nunu’nun 125. maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen 
paralardan Yüzde 2,27

f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu tak-
dirde

Yüzde 2,27

bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde Yüzde 4,55
g) Menkul tesliminde;

aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde Yüzde 2,27

bb) İcra marifetiyle teslim halinde Yüzde 4,55
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h) (5582 Sayılı Kanun’un 32. maddesiyle eklenen hüküm. 
Yürürlük: 06.03.2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut 
finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu 
bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

4. İdare harçları: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira 
mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 20,20 TL

II. İflas harçları:

1. Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 48,10 TL

2. Konunun değeri üzerinden harç:

a) İflasta paylaşılan para üzerinden Yüzde 4,55

b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para 
üzerinden

Binde 11,38

III. Haciz, teslim ve satış harcı (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı 
fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur 
eliyle yerine getirildiği her bir işlem için) (6009 Sayılı Kanun’un 
20. maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük 01.08.2010)

68,50 TL

C) Ticaret sicili harçları:

I. Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 217,40 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 623,60 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.405,30 TL

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 107,70 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 154,40 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 341,90 TL

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari 
işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç 
alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 107,70 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 154,40 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 341,90 TL

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 42,00 TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 60,80 TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 107,70 TL
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Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynıharca 
tabidir.

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların 
tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün 
belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü 
Madde:11/1)

10,70 TL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 35,80 TL

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

I. Suret harçları:

a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,70 TL

b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher 
sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

1,70 TL

c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli 
fotokopiler dahil)

4,30 TL

d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname 
suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)

4,30 TL

Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak 
suretlerden de aynı harçlar alınır.

II. Muhafaza harçları:

Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza 
olunan değer üzerinden:

a) Bir yıla kadar Binde 11,38

b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için Binde 5,69

III. Defter tutma harçları:

a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde 16,60 TL’den az 
olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden

Binde 4,55

b) Miras işlerinde defter tutulmasında:

aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden Binde 4,55

bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar 
bakiyesi eşit ise

44,90 TL

c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 44,90 TL

Iv. Miras işlerine ait harçlar:

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, 
bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Miras idaresinde 
her sene ve kesirler için harç alınır.)

Binde 4,55

v. vasiyetname tanzimine ait harçlar:

Medeni Kanun’un 479. maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen 
resmivasiyet senetleri:

a) Belli bir meblağı ihtiva edenler Binde 1,13

b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 60,80 TL
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(2) SAYILI TARİFE

Noter harçları

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve 
kağıtlardan beher imza için

Binde 1,13

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı 60,80 TL’den az,31.262,40 
TL’den çok olamaz.

2. Emanet harçları:

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden Binde 2,27

Harç miktarı 4,30 TL’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan 
her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: Binde 4,55

Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı
harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse 
değerler takdir yolu ile tespit edilir.

4. Konşimento yazılması harcı:

Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,548 TL

II. Maktu harçlar:

1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve 
tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki 
imzaların beherinden

9,50 TL

2. Her nevi tebliğ (6830 Sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde 
noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve 
protestolardan muhataba tebliğ
edilecek beher nüsha için

16,60 TL

3. Vekaletnameler:

a) Özel vekaletnamelerde beher imza için 7,80 TL

b) Genel vekaletnamelerde beher imza için 12,40 TL

4. Defter tasdiki:

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 23,50 TL

bb) Serbest meslek kazanç defteri 29,20 TL

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler 29,20 TL

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

100 sayfaya kadar (100 dahil) 7,60 TL

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 7,60 TL

Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen 
harçlar aynen alınır.

5. Suretler ve tercümeler:
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a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, 
senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher 
sayfasından

1,70 TL

b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve 
tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 4,30 TL

6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan 
emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 16,60 TL

7. Tespit ve tutanak harçları:Mukavelename, senet veya yazılı 
kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili 
şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti

16,60 TL

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak 
harçlar: Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin 
kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek 
tutanaklarda

310,90 TL

9. Düzeltme harcı:Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek 
şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza 
için

3,40 TL

10. Mukavele feshi harcı: Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün 
ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza 
için

3,40 TL

11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, 
tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye 
kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca 
haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim 
mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan 
rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, 
mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından 
re’sen düzenlenecek tutanaklardan (6217 Sayılı Kanun’un 13. 
maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14.04.2011)

60,80 TL

(3) SAYILI TARİFE

vergi yargısı harçları:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin 
uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve 
Danıştay’da açılan davalarda.

I. Başvurma harcı:

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 29,20 TL

b) Danıştay’a başvurma 60,80 TL

c) Danıştay’a temyiz başvurularında 126,90 TL

d) Bölge İdare Mahkemesine (6545 Sayılı Kanun’un 2. 
maddesiyle değişen
ibare. Yürürlük 28.06.2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında

84,50 TL
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II. Nispi harçlar:

a) Vergi Mahkemesi ile Bölge İdare Mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması 
üzerine Vergi Mahkemesinin nihai kararları ile Bölge İdare 
Mahkemesi’nin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık 
konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara 
bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden 29,20 TL’den az 
olmamak üzere

Binde 4,55

b) Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve 
benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam 
değeri üzerinden 60,80 TL’den az olmamak üzere
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

Binde 9,10

III. Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya 
ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

a) Vergi Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi kararlarında 29,20 TL

b) Danıştay kararlarında 60,80 TL

c) Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’ın yürütmenin 
durdurulması kararlarında

60,80 TL

Iv- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar 
suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

1,20 TL
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27 Aralık 2016 Salı                     Resmî Gazete                                      29931 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİRLER VERGİSİ GENEL TEBLİğİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Yasal Düzenlemeler

Birinci Bölüm

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayı-
lı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 
89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında 
artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge 
düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım 
menkul kıymetlerden 2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye 
iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin 
hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesin-
de:“…

2. Bu Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı 
maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı ben-
dinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme ora-
nında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had 
ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, 
bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50’sine kadar artırmaya veya 
indirmeye yetkilidir.

3. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir 
dilim tutarları hakkında, bu maddenin (2) numaralı fıkrası uygulanır.”

hükmü yer almaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM

Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hük-
mü uyarınca, aynı Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 
89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve 2016 yılında uygulanan had 
ve tutarlar 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için % 3,83 
(üç virgül seksen üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında art-
tırılması suretiyle belirlenerek, 2017 takvim yılında uygulanacak olan had 
ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

(2) 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;

a) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri 
için uygulanan istisna tutarı 3.900 TL,

b) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer 
alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde 
hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin 
istisna tutarı 14 TL,

c) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tu-
tarları;

- Birinci derece engelliler için 900 TL,

- İkinci derece engelliler için 470 TL,

- Üçüncü derece engelliler için 210 TL,

ç) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan 
yıllık kira bedeli toplamı;

- Büyükşehir belediye sınırları içinde 6.500 TL,

- Diğer yerlerde 4.300 TL,

d) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

- 1 numaralı bent için 90.000 TL ve 130.000 TL,

- 2 numaralı bent için 43.000 TL,

- 3 numaralı bent için 90.000 TL,

e) Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı 
kazançlarına ilişkin istisna tutarı 11.000 TL,
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f) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin 
istisna tutarı 24.000 TL,

g) 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt 
bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayri-
menkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 1.600 TL,

ğ) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer 
alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 8.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 
2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşa-
ğıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar      % 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası  % 20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL,  
(ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si  
için 5.350 TL), fazlası      % 27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL,  
(ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si  
için 26.950 TL), fazlası      % 35

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Basit Usulde vergilendirme ile İlgili Hususlar

Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan 
emtia için özel hadler

MADDE 4 – (1) Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar 
hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için 
özel hadler belirleme yetkisi 193 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Mali-
ye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2016 yılı için 25/12/2015 
tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel 
Tebliği (Seri No: 290) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

(2) Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2017 takvim 
yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılat-
larının 31/12/2016 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması 
gerekmektedir.
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(3) Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit 
usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak su-
retiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir 
Vergisi Genel Tebliği (Seri No:136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda iş-
lem yapılacaktır.

Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme 
uygulaması

MADDE 5 – (1) Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 
6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Ver-
gisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük 
hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygula-
manın, 31/12/2017 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uy-
gun görülmüştür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulaması

2016 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının 
beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

MADDE 6 – (1) 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin, 5281 sayılı 
Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 
193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) 
ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz 
cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya 
başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edi-
len menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim 
oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sı-
rasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

(2) 193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı 
maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirle-
re uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla bir-
likte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü 
gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine 
bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tari-
hinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygu-
laması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

(3) İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan 
yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bono-
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su ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle 
tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2016 yılı için 
tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 3,83’tür. Bu dönemde Dev-
let tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı 
ise % 10,03’tür. Buna göre, 2016 yılında elde edilen bir kısım menkul 
sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%3,83 / %10,03 
=) % 38,19 olmaktadır.

(4) Bu kapsamda, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan, 193 sa-
yılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde 
sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi 
ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2016 takvim 
yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranı uygulanmak su-
retiyle beyan edilecektir.

(5) Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile 
döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul ser-
maye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında 
indirim oranı uygulanmamaktadır.

(6) 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uya-
rınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve 
(14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tari-
hinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu 
gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu 
değildir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemle-
rinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz 
oranı ise yıllık yüzde 9,75 olarak tespit edilmiştir.Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

Yürürlük 
Tarihi (*)

Reeskont İşlemlerinde 
Uygulanan İskonto Oranı (%)

Avans İşlemlerinde 
Uygulanan Faiz Oranı (%)

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

09.04.2009 19 20

12.06.2009 18 19

22.12.2009 15 16

30.12.2010 14 15

29.12.2011 17      17,75

19.06.2012 16      16,50

20.12.2012      13,50      13,75

21.06.2013    9,50 11

27.12.2013    10,25      11,75

14.12.2014 9     10,50

31.12.2015 8,75       9,75
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KIDEM TAZMİNATI TAvAN ORANLARI TL
01.01.2017 - 30.06.2017 Arası 4.426,16 

01.07.2016 - 31.12.2016 Arası 4.297,21

01.01.2016 - 30.06.2016 Arası 4.092,53 

01.09.2015 - 31.12.2015 3.828,37

01.07.2015 - 31.08.2015 Arası 3.709,98 

01.01.2015 - 30.06.2015 3,541,37  

 01.01.2014 - 31.12.2014 3.438,22  
 01.07.2013 - 31.12.2013 3.254,44  

 01.01.2013 - 30.06.2013 3.129,25  

 01.07.2012 - 31.12.2012 3.033,98  

 01.01.2012 - 30.06.2012 2.917,27  

 01.07.2011 - 31.12.2011 2.731,85  

 01.01.2011 - 30.06.2011 2.623,23  

 01.07.2010 - 31.12.2010 2.517,01  

 01.01.2010 - 30.06.2010 2.427,04  

 01.07.2009 - 31.12.2009 2.365,16  

 01.01.2009 - 30.06.2009 2.260,05  

 01.07.2008 - 31.12.2008 2.173,18  

 01.01.2008 - 30.06.2008 2.087,92  

 01.07.2007 - 31.12.2007 2.030,19  

 01.01.2007 - 30.06.2007 1.960,69  

 01.07.2006 - 31.12.2006 1.857,44  

 01.01.2006 - 30.06.2006 1.770,63  

 01.07.2005 - 31.12.2005 1.727.15  

 01.01.2005 - 30.06.2005 1.648,90  

KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Bilindiği gibi, kıdem tazminatı alacağına iş akdinin feshi tarihinden iti-
baren en yüksek banka mevduat faizi işletilmesi gerekmektedir. (1475 S. 
İş K. 14)
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Bu hesaplama yapılırken; feshin gerçekleştiği tarihte piyasada ban-
kalarca fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi oranının esas alına-
cağı, faizin miktarı konusunda uyuşmazlık doğmuş ise davanın veya 
icra takibinin taraflarının bildireceği bankalardan fesih tarihinde fi-
ilen uygulanan faiz oranının sorulmasıyla elde edilecek olan bilgiler 
doğrultusunda hesaplama yapılacağı yerleşik Yargıtay uygulamasıdır. 
(Örnekler: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 20.9.2006  T.2006/12-594 
2006/534 İstanbul Barosu Dergisi İş Hukuku Özel Sayısı 2007/

Eylül Sh.305, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 13.3.2006 T.2006/2522-
2006/5088

İstanbul Barosu Dergisi 2006/2 Sh.836, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 
21.4.2008

T.2008/5489-2008/8277 İstanbul Barosu Dergisi 2009/4 Sh. 2226, 
Dergimizin

2010/6. sayısında yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları)

Burada önemle üzerinde durulacak olan husus, T.C. Merkez Banka-
sı’nın bankalardan aldığı bilgilere dayanarak yayımladığı en yüksek mev-
duat faizi oranlarının Yargıtay tarafından en yüksek mevduat faizi olarak 
kabul edilmemesidir. Bu nedenle,az yukarda da belirtildiği gibi kıdem 
tazminatı faizi hesaplanırken mutlaka herhangi bir bankanın piyasada 
fiilen verdiği faiz oranı öğrenilmelidir. Öte yandan,kıdem tazminatına iş-
letilecek olan en yüksek mevduat faizi hesaplanırken Yargıtay uygulaması 
doğrultusunda; fesih tarihinde ve fesih tarihini izleyen müteakip senelerin 
aynı tarihlerinde uygulanan en yüksek mevduat faizi oranları esas alına-
rak, birer senelik zaman dilimleri için hesaplama yapılmalıdır. Bir diğer 
deyişle fesih tarihinden itibaren zaman içinde değişen bütün faiz oranları 
dikkate alınarak hesaplama yapılmamalıdır. 

(Örnekler: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 10.12.1997 T.1997/12-807 
1997/1052 İstanbul Barosu Dergisi 1998/2 Sh.495 ve yukarıdaki parag-
rafta belirtilen kararlar)

Fiilen uygulanan faiz oranları bilgilerinin bankalardan getirtilmesi uygu-
lamanın içinde sorun oluşturmakta ve zaman kaybına da yol açmaktadır.

T.C Ziraat Bankası’nın İnternet Sitesi’nde “Geçmiş Dönem Mevduat/ 
Kredi Faizi Oranları” başlığı altında bu banka tarafından uygulanan en 
yüksek mevduat faizi oranları dönemler itibariyle yayımlanmaktadır.

T.C. Ziraat Bankası’nın İnternet Sitesi’nden aldığımız faiz oranları lis-
tesini okurlarımızın bilgilerine sunuyoruz.

Yabancı paraya uygulanacak faiz oranları da devlet bankalarından so-
rularak öğrenilecektir. Bu sayımızdaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi karar-
larına bakınız.
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ASGARİ ÜCRETLER TABLOSU

  16 YAŞINI DOLDURAN-
LAR 

16 YAŞINI DOLDURMA-
YANLAR 

RESMİ GAZE-
TE YAYIN TARİ-

Hİ VE SAYISI

YÜRÜRLÜK  
TARİHLERİ GÜNLÜK AYLIK GÜNLÜK AYLIK

30.06.1974 / 
14931

01.07.1974  
31.05.1976 40 1.200 34 1.020

31.05.1976 / 
15602 M.

01.06.1976    
31.12.1977 60 1.800 50 1.500

30.12.1977 / 
16155

01.01.1978    
30.04.1979 110 3.300 70 2.100

30.04.1979 / 
16624

01.05.1979    
30.04.1981 180 5.400 120 3.600

16.04.1981 / 
17312

01.05.1981    
31.12.1982 333,33 10.000 223 6.690

24.12.1982 / 
17908

01.01.1983    
31.03.1984 540 16.200 370 11.100

31.03.1984 / 
18358

01.04.1984    
30.09.1985 817,50 24.525 562,50 16.875

25.09.1985 / 
18879

01.10.1985    
30.06.1987 1.380 41.400 950 28.500

27.06.1987 / 
19500

01.07.1987    
30.06.1988 2.475 74.250 1.710 51.300

30.06.1988 / 
19858

01.07.1988    
31.07.1989 4.200 126.000 2.895 86.850

27.07.1989 / 
20234

01.08.1989  
31.07.1990 7.500 225.000 5.175 155.250

27.07.1990 / 
20587

01.08.1990    
31.07.1991 13.800 414.000 10.125 303.750

30.07.1991 / 
20945

01.08.1991  
31.07.1992 26.700 801.000 19.590 587.700

28.07.1992 / 
21298

01.08.1992    
31.07.1993 48.300 1.449.000 37.230 1.116.900

30.07.1993 / 
21653

01.08.1993  
31.08.1994 83.250 2.497.500 67.950 2.038.500

10.08.1994 / 
22017

01.09.1994  
31.08.1995 139.125 4.173.750 116.250 3.487.500

11.08.1995 / 
22371

01.09.1995    
31.07.1996 282.000 8.460.000 236.250 7.087.500
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31.07.1996 / 
22713

01.08.1996    
31.07.1997 567.000 17.010.000 480.000 14.400.000

31.07.1997 / 
23066

01.08.1997    
31.07.1998 1.181.250 35.437.500 997.500 29.925.000

31.07.1997 / 
23066

01.08.1998    
31.12.1998 1.594.650 47.839.500 1.355.475 40.664.250

31.12.1998 / 
23570

01.01.1999    
30.06.1999 2.602.500 78.075.000 2.212.125 66.363.750

31.12.1998 / 
23570

01.07.1999    
31.12.1999 3.120.000 93.600.000 2.652.000 79.560.000

31.12.1999 / 
23923

01.01.2000    
30.06.2000 3.660.000 109.800.000 3.120.000 93.600.000

31.12.1999 / 
23923

01.07.2000    
31.12.2000 3.960.000 118.800.000 3.375.000 101.250.000

22.12.2000 / 
24268

01.01.2001    
30.06.2001 4.665.000 139.950.000 3.965.250 118.957.500

22.12.2000 / 
24268

01.07.2001    
31.07.2001 4.898.250 146.947.500 4.164.000 124.920.000

26.07.2001 / 
24474

01.08.2001    
31.12.2001 5.598.000 167.940.000 4.758.300 142.749.000

29.12.2001 / 
24625

01.01.2002 - 
30.06.2002 7.400.025 222.000.750 6.290.025 188.700.750

28.06.2002 / 
24799

01.07.2002 - 
31.12.2002 8.362.500 250.875.000 7.107.000 213.210.000

31.12.2002 / 
24980

01.01.2003 - 
31.12.2003 10.200.000 306.000.000 8.550.000 256.500.000

 
01.01.2004-
30.06.2004 

14.100.000 423.000.000 12.000.000 360.000.000 

 01.07.2004-
31.12.2004 14.805.000 444.150.000 12.600.000 378.000.000 

 01.01.2005- 
31.12.2005 16,29 488,70 YTL 13,86 415,80 YTL 

 01.01.2006- 
31.12.2006 17,70 531,00 YTL 15,00 450,00 YTL 

 01.01.2007- 
30.06.2007 18,75 562,50 YTL 15,89 476,70 YTL 

 
01.07.2007 
31.12.2007

19,50 585,00 YTL 16,38 491,40 YTL 
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 01.01.2008 
30.06.2008 20,28 608,40 YTL 17,18 515,40 YTL

 01.07.2008 
31.12.2008 21,29 638,70 YTL 18,02 540,60 YTL

 01.01.2009 
30.06.2009 22,20 666,00 TL 18,90 567,00 TL

 01.07.2009 
31.12.2009 23.10 693,00 TL 19,65 589,50 TL

31 Aralık 2009
27449

01.01.2010 
30.06.2010 24.30 TL 729,00 TL 20,70 TL 621,00 TL

01.07.2010 
31.12.2010 25,35 TL 760,50 TL 21,60 TL 648,00 TL

29 Aralık 2010
27800

6.Mükerrer

01.01.2011 
30.06.2011 26,55 TL 796,50 TL 22,65 TL 679,50 TL

01.07.2011 
31.12.2011 27,90 TL 837,00 TL 23,85 TL 715,50 TL

30 Aralık 2011
28158 

01.01.2012 
30.06.2012 29,55 TL 886,50 TL 25,35 TL 760,00 TL

01.07.2012 
31.12.2012 31,35 TL 940,50 TL 26,85 TL 805,50 TL

29 Aralık 2012

28512

01.01.2013 
30.06.2013 32,62 TL 978,60  TL 27,97 TL 839,10 TL

01.07.2013 
31.12.2013 34,05 TL 1.021,50 TL 29,25 TL 877,50 TL

 31 Aralık 2013
28868

(3.Mükerrer)

01.01.2014 
30.06.2014 35,70 TL 1.071,00 TL

2014 Yılın-
dan İtibaren 

Uygulamadan 
Kalkmıştır

2014 Yılından 
İtibaren Uygu-
lamadan Kalk-

mıştır

01.07.2014 
31.12.2014 37,80 TL 1.134,00 TL

2014 Yılın-
dan İtibaren 

Uygulamadan 
Kalkmıştır

2014 Yılından 
İtibaren Uygu-
lamadan Kalk-

mıştır

 31 Aralık 2014
29222

01.01.2015 
30.06.2015 40,05 1.201,50 TL

2014 Yılın-
dan İtibaren 

Uygulamadan 
Kalkmıştır

2014 Yılından 
İtibaren Uygu-
lamadan Kalk-

mıştır

01.07.2015 
31.12.2015 42,45 1.273,50 TL

2014 Yılın-
dan İtibaren 

Uygulamadan 
Kalkmıştır

2014 Yılından 
İtibaren Uygu-
lamadan Kalk-

mıştır

31 Aralık 2015
29579

01.01.2016
31.12.2016 54,90 1.647,00 TL - -

30.12.2016
29934

01.01.2017
31.12.2017 59,25 1.777,50 TL - -
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2017 ASGARİ ÜCRET / NET ÜCRET

(01.01.2017-31.12.2017 Dönemi) 

16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler 

Brüt Ücret 1.777,50 TL 1.777,50 TL 

Sigorta Primi İşçi Payı 248.85 TL 248.85 TL 

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 TL 17,78 TL 

Gelir Vergisi Matrahı 1.510,87 TL 1.510,87 TL 

Gelir Vergisi 226,63 TL 226,63 TL 

Damga Vergisi 13,49 TL 13,49 TL 

Kesintiler Toplamı 373,44 TL 373,44 TL 

Net Ücret 1.404,06 TL * 1.404,06 TL * 

ASGARİ ÜCRETTE İŞvEREN KATKISI 
(01.01.2017-31.12.2017 Dönemi) 

Sigorta Primi İşveren Payı (% 20,5) 364,39 TL 

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 35,55 TL 

Toplam İşveren Katkısı 2.177,44 TL 

* Asgari geçim indirimi ilave edilmelidir.* (%5) İşveren teşviki uygulanmamıştır. 

KONUT KAPICI ÜCRETİ vE KESİNTİLER 
(01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi) 

Brüt Asgari Ücret 1.777,50 TL 

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 248,85 TL 

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) 17,78 TL 

Damga Vergisi (% 0,759) - 

Kesintiler Toplamı 266,63 TL 

Net Ücret 1.510,87 TL 
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16.10.2001 3 65 63 59 59

18.10.2001 3 65 63 59 59

25.10.2001 3 61 62 62 62

02.11.2001 3 61 61 60 60

16.11.2001 3 59 58 58 58

11.01.2002 3 57 56 56 56

06.03.2002 3 56 56 56 56

13.03.2002 3 55 55 55 55

15.03.2002 3 54 54 54 54

20.03.2002 3 53 53 53 53

28.03.2002 3 51 51 51 51

09.04.2002 3 49 49 51 51

16.04.2002 3 49 49 49 49

17.04.2002 3 48 48 48 48

24.04.2002 3 47 47 47 47

01.05.2002 3 45 45 45 45

19.06.2002 3 47 47 47 47

31.10.2002 3 45 45 45 45

12.11.2002 3 43 43 43 43

20.11.2002 3 41 42 43 43

09.01.2003 3 42 43 44 44

24.03.2003 3 43 44 45 45

25.04.2003 3 40 41 42 42

22.05.2003 3 39 40 41 41

05.06.2003 3 36 37 38 38

17.07.2003 3 34 35 35 35

07.08.2003 3 32 33 33 33

02.09.2003 3 31 32 31 31

ZİRAAT BANKASINCA TL MEvDUAT HESAPLARINA  
UYGULANAN FAİZ ORANLARI

UYGULAMA 
TARİHİ

VADE-
SİZ

1 AY 
VADELİ

3 AY 
VADELİ

6 AY 
VADELİ 1 YIL VADELİ
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15.09.2003 3 30 31 30 30

19.09.2003 3 28 29 28 28

08.10.2003 3 26 27 26 26

16.10.2003 3 24 25 24 24

07.01.2004 1 22 23 22 22

06.02.2004 1 21 22 21 21

18.03.2004 1 19 20 19 19

21.12.2004 1 19 19 18 18

03.01.2005 1 18 18 17 17

21.02.2005 1 17 17 16 16

09.03.2005 1 16 16 15 15

13.10.2005 1 15 15 15 15

27.10.2005 1 15 15 15 15

16.02.2006 1 15 15 15 15

16.03.2006 1 14 14 14 14

27.06.2006 1 15 15 15 15

02.04.2007 1 15 15 15 15

12.05.2008 1 15 15 15 15

08.09.2008 0 15 15 15 15

19.01.2009 0 13 13 13 13

09.02.2009 0 12,25 12,25 12,25 12,25

23.02.2009 0 11,50 11,50 11,50 11,50

23.03.2009 0 11,00 11,00 11,00 11,00

ZİRAAT BANKASINCA TL MEvDUAT HESAPLARINA  
UYGULANAN FAİZ ORANLARI

UYGULAMA 
TARİHİ

VADE-
SİZ

1 AY 
VADELİ

3 AY 
VADELİ

6 AY 
VADELİ 1 YIL VADELİ
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20.04.2009 0 10,50 10,50 10,50 10,50

27.05.2009 0 10,25 10,25 10,25 10,25

08.07.2009 0 9,75 9,75 9,75 9,75

29.07.2009 0 9,50 9,50 9,50 9,50

12.08.2009 0 9,00 9,00 9,00 9,00

31.08.2009 0 8,50 8,50 8,50 8,50

24.09.2009 0 8,25 8,25 8,25 8,25

06.10.2009 0 8,00 8,00 8,00 8,00

19.10.2009 0 7,75 7,75 7,75 7,75

11.01.2010 0 7,50 7,50 7,50 7,50

04.10.2010 0 7,00 7,00 7,00 7,00

03.01.2011 0 6,25 6,50 6,50 6,75

28.03.2011 0 6,00 6,25 6,50 7,00

07.09.2011 0 5,75 6,00 6,00 6,00

03.12.2012 0 5,50 5,75 5,75 5,75

17.01.2013 0 5,25 5,50 5,50 5,50

06.03.2013 0 5,00 5,25 5,25 5,25

17.05.2013 0 4,50 4,75 4,75 4,75

21.10.2015 0 4,50 4,50 4,50 4,50

ZİRAAT BANKASINCA TL MEvDUAT HESAPLARINA  
UYGULANAN FAİZ ORANLARI

UYGULAMA 
TARİHİ

VADE-
SİZ

1 AY 
VADELİ

3 AY 
VADELİ

6 AY 
VADELİ 1 YIL VADELİ
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YILLARA GÖRE GEMİ ADAMLARI  
İAŞE BEDELİ TABLOSU

Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı İaşe bedeli

17.08.1973 14628 15   TL

30.03.1978 16244 45   TL

23.06.1980 17026 165   TL

12.05.1982 17692 286   TL

21.09.1983 18168 430   TL

04.10.1985 18888 835   TL

24.08.1987 19554 1.650   TL

10.08.1988 19895 3.000   TL

26.10.1989 20324 7.000   TL

24.02.1990 20443 9.000   TL

26.02.1991 20798 13.000   TL

28.02.1992 21156 20.000   TL

17.03.1993 21527 35.000   TL

25.03.1994 21885 60.000   TL

17.02.1995 22205 140.000   TL

29.02.1996 22566 260.000   TL

27.02.1997 22918 500.000   TL

25.02.1998 23269 1.100.000   TL

18.02.1999 23615 2.000.000   TL

24.02.2000 23974 2.900.000   TL

28.03.2001 24356 4.300.000   TL

28.02.2002 24681 7.000.000   TL

13.03.2003 25047 9.500.000   TL

25.02.2004 25384 11.500.000   TL

02.03.2005 25743 12,10 TL

02.03.2006 26096 13,00 TL

22.02.2007 26442 14,00 TL

28.02.2008 26801 16,00 TL

26.02.2009 27153 18,00 TL

04.03.2010 27511 19,00 TL

15.03.2011 27875 20,00 TL

20.03.2012 28239 20,50 TL

07.04.2013 28611 21,00 TL

22.02.2014 28921 22.00 TL

11.3.2015 29292 23,00 TL

4.3.2016 29643 25,00 TL
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2017  YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Medeni Hali Aylık Medeni Hali Aylık

Bekar 133,31

Evli eşi çalışmayan ve 
çocuksuz

159,98
Evli eşi çalışan ve 
çocuksuz

133,31

Evli eşi çalışmayan ve  
1 çocuklu

179,97
Evli eşi çalışan ve  
1 çocuklu

153,31

Evli eşi çalışmayan ve  
2 çocuklu

199,97
Evli eşi çalışan ve  
2 çocuklu

173,31

Evli eşi çalışmayan ve  
3 çocuklu üst sınır

226,63
Evli eşi çalışan ve  
3 çocuklu

199,97

Evli eşi çalışmayan ve  
4 çocuklu

226,63
Evli eşi çalışan ve  
4 çocuklu

213,30

Evli eşi çalışmayan ve  
5 çocuklu

226,63
Evli eşi çalışan ve  
5 çocuklu üst sınır

226,63

HUKUK HABERLERİ

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜN-
DE KARARNAMENİN 14. MADDESİ 2016/148 E. 2016/189 K. SAYILI 
İLAMIYLA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN 14/12/2016 GÜNÜ İP-
TAL EDİLMİŞTİR.



YİTİRDİKLERİMİZ
NAKİLLER / AYRILMALAR
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Baromuzun 19397 sicil sayısında kayıtlı
Av. ALTAN KİTAPÇI

11/11/2016 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1944 yılında Manyas’da doğmuş, 1988

yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1994 yılında 

Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 5117 sicil sayısında kayıtlı
Av. GÖNÜL TEZEL

18/12/2016 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1936 yılında İstanbul’da doğmuş, 1962 yılında 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1963 yılında

Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 17339 sicil sayısında kayıtlı
Av. NİHAT KOSOvA

03/01/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1933 yılında Mustafakemalpaşa’da doğmuş, 1956 
yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 

olmuş, 1960 yılında Balıkesir Barosu’nda
mesleğini ifaya başlamış, Balıkesir Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Türkiye Barolar Birliği Balıkesir Barosu Delegesi 

olarak görev yapmış olup, 1991 yılında Balıkesir
Barosu’ndan naklen Baromuz levhasına kaydolmuştur. 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 12951 sicil sayısında kayıtlı
Av. COŞKUN AYDINOĞLU

03/01/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1947 yılında Eskişehir’de doğmuş, 1969 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 

stajını Baromuzda yaparak, 1983 yılında Baromuz
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 5372 sicil sayısında kayıtlı
Av. ERTUĞRUL SEZER

09/01/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1935 yılında Bodrum’da doğmuş, 1961 yılında 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1985 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 4261 sicil sayısında kayıtlı
Av. MEHMET YAĞCI

06/01/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1929 yılında Çayeli’nde doğmuş, 1955 yılında 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1961 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 6615 sicil sayısında kayıtlı
Av. MÜMTAZ ERDİL

06/01/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1937 yılında Antalya’da doğmuş, 1967 yılında 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1970 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve 

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 13755 sicil sayısında kayıtlı
Av. HÜSEYİN ALTINAY

01/01/2017 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1948 yılında Filibe’de doğmuş, 1984 yılında 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1985 yılında Baromuz 

levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 24026 sicil sayısında kayıtlı
Av. MEHMET ALİ HAN

06/12/2016 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1969 yılında Varto’da doğmuş, 1998 yılında
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun

olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 2000 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 4472 sicil sayısında kayıtlı
Av. MEHMET RUHAN DOĞRUSÖZ

 05/12/2016 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1930 yılında İstanbul’da doğmuş, 1956 yılında 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1959 yılında Baromuz

levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 29000 sicil sayısında kayıtlı
Av. FAHREDİN SEvİNÇ

24/12/2016 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1970 yılında Kızıltepe’de doğmuş, 2002

yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 2004 yılında 

Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve

meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi Nakil Baro

NAKİLLER

1 38263 SONGÜL YAMAN 01/12/2016 ŞIRNAK BAROSU

2 44919 HATUN ASLAN 01/12/2016 ANKARA BAROSU

3 48237 NESLİHAN KAPLAN 01/12/2016 İZMİR BAROSU

4 47656 FERİDE PINAR SÖĞÜT 01/12/2016 EDİRNE BAROSU

5 50011 BİLGE EREM UÇAR 01/12/2016 KONYA BAROSU

6 31916 ASLI DOĞRUYÜREK 01/12/2016 İZMİR BAROSU

7 47205 KAZIM PINARBAŞI 01/12/2016 ANKARA BAROSU

8 26611 HİLAL Ü. ÇAHANTİMUR 01/12/2016 BURSA BAROSU

9 46016 YASEMİN SALMAZ 01/12/2016 EDİRNE BAROSU

10 47140 TUĞÇE NUR DOĞAN 01/12/2016 ERZİNCAN BAROSU

11 43990 ALEV SEZER 01/12/2016 ANTALYA BAROSU

12 29271 ECE UĞURCAN 01/12/2016 İZMİR BAROSU

13 44749 SİBEL EGEMEN 01/12/2016 İZMİR BAROSU

14 48905 EDHEM SOLAK 01/12/2016 İZMİR BAROSU

15 54005 ARMAN A. ÖZTAN 08/12/2016 SAKARYA BAROSU

16 44058 GAMZE ALEV BAYDEMİR 08/12/2016 TEKİRDAĞ BAROSU

17 51651 NEZİR AKÇE 08/12/2016 ŞANLIURFA BAROSU

18 22525 ERARSLAN POLAT 08/12/2016 BURSA BAROSU

19 46376 SELEN İDİL KUTLAY 08/12/2016 ANKARA BAROSU

20 52966 GÜLDEN SELDA GÜLŞEN 08/12/2016 ANTALYA BAROSU

21 41725 YUSUF YILMAZ 08/12/2016 ZONGULDAK BAROSU

22 52414 BEKİR ATAHAN 08/12/2016 HATAY BAROSU

23 52375 ÇİÇEK YILMAZ 08/12/2016 BURSA BAROSU

24 51712 DOĞAN AKTUĞ 08/12/2016 TEKİRDAĞ BAROSU

25 55526 ŞEYDA TAVSATMAZ 15/12/2016 NEVŞEHİR BAROSU

26 51563 GAMZE POLAT 15/12/2016 ANKARA BAROSU

27 24235 BEKİR KOŞALOĞLU 15/12/2016 BURSA BAROSU

28 53660 MUSTAFA K. SERT 15/12/2016 ANTALYA BAROSU

29 54947 FATMA SAADET YILMAZER 15/12/2016 SAKARYA BAROSU

30 54945 ZÜBEYİR ATALAY 15/12/2016 ŞIRNAK BAROSU

31 53059 BİLGE KAYA 15/12/2016 ANTALYA BAROSU

32 49750 ÖZGÜR NAZIM KAPLAN 15/12/2016 MUĞLA BAROSU

33 45559 CANTUĞ KORUCU 15/12/2016 MUĞLA BAROSU

34 42741 YELİZ BOYRAZ 15/12/2016 ÇANAKKALE BAROSU

35 53599 NİLÜFER ŞİMŞEK 22/12/2016 İZMİR BAROSU

36 52782 İLAYDA MUSLU 22/12/2016 DENİZLİ BAROSU
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi Nakil Baro

NAKİLLER

37 48530 MEHMETM. ALAGÖZ 22/12/2016 GAZİANTEP BAROSU

38 46450 CANSU ÇAĞLAR 22/12/2016 İZMİR BAROSU

39 46057 ÖZLEM ATASOY 22/12/2016 DENİZLİ BAROSU

40 39172 ERAY KUŞCU 22/12/2016 İZMİR BAROSU

41 45428 TARIK DÜNDAR 22/12/2016 HAKKARİ BAROSU

42 36080 DENİZ GÜLMEZ 22/12/2016 İZMİR BAROSU

43 9977 MELİH ERKUT 22/12/2016 MUĞLA BAROSU

44 19763 İSMAİL UÇAR 22/12/2016 DENİZLİ BAROSU

45 52898 MİRAÇ KARA 29/12/2016 TRABZON BAROSU

46 44226 TANER G. BOLAYIR 29/12/2016 ANKARA BAROSU

47 24572 TÜLAY AYDOĞDU YILMAZ 29/12/2016 SİVAS BAROSU

48 16988 ALİ ÇOBAN 29/12/2016 ANTALYA BAROSU

49 16573 SEVİL ÇOBAN 29/12/2016 ANTALYA BAROSU

50 50540 SEZA HAKSEVER 29/12/2016 ANTALYA BAROSU

51 55199 FATMA BETÜL ÇOLAK 30/12/2016 SAMSUN BAROSU

52 53482 ABDULLAH AK 30/12/2016 SAMSUN BAROSU

53 48484 MEHMET ZEKİ GEZER 30/12/2016 DİYARBAKIR BAROSU

54 27788 EMEL ARPACI 30/12/2016 OSMANİYE BAROSU
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Hareket Tarihi

AYRILMALAR

1 13288 YALÇIN YURT 01/12/2016  

2 28197 ZEYNEP ÖZBEK 01/12/2016  

3 43485 EMİNE ÖZDAĞ 01/12/2016  

4 43698 EMEL ÇETİN VESPASİANO 08/12/2016  

5 24115 DURMUŞ ALİ BAŞARAN 08/12/2016 

6 20303 ESİN KIRAN 08/12/2016 

7 34365 GÖNÜL AYAZ BADEM 08/12/2016 

8 49809 BEYHAN GÜNDÜZ 15/12/2016 

9 20667 ÖZLEM İLKNUR GÜNAY AYDOĞAN 15/12/2016 

10 15317 FÜSUN BAYŞU 22/12/2016 

11 52942 YUSUF FATİH KILIÇ 22/12/2016 

12 44417 SERPİL TURAN 22/12/2016 

13 9357 GÜN BULUT 22/12/2016 

14 43512 OSMAN NURİ DEMİRAL 29/12/2016 

15 41602 ABDULLAH HAKİ YÜCETÜRK 29/12/2016 

16 53437 HABİP GÜNDÜZ 29/12/2016 

17 52872 ASLI GÖKÇE SEVEN 29/12/2016 

18 47963 MERAL YILDIRIM 29/12/2016 

19 45831 SELİN TÜRKOĞLU 29/12/2016 

20 18679 HIDIR EM 29/12/2016 

21 19701 ADVİYE GÜNSELİ ÖZCAN 30/12/2016 

22 19627 HERDEM BELEN 30/12/2016 
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