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YAYIN KURULU'NDAN

BİLİM ADAMININ ARDINDAN
Prof. Dr. Rona Serozan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalında
yıllarca öğretim üyesi olarak görev
yaptı. 60’lı yıllardan itibaren başlayan hukuk serüveni, azimli adımlarla çıkılan kariyer basamakları
Hocamızı saygı değer bir ilim adamı konumuna getirdi.
Öğrencileriyle sıkı diyaloglar kuran onların sorunlarına yardımcı
olmayı görev bilen, hukukun zorlu
ve karmaşık yapısına güler yüzlü
yaklaşımlar geliştiren Serozan 12
Eylül askeri darbesinden sonra
Üniversiteden ve Türkiye’den ayrılmak zorunda bırakılır. Bu zorunlu
sürgün dönemini “bilim göçmenliği” olarak tanımlayacak kadar yüce
gönüllü olan Serozan Danıştay kararıyla üniversitesine ve yurduna
döndükten sonra da aynı azimle
kaldığı yerden çalışmalarını sürdürür. Kendisini hoşgörülü bulan
öğrencilerine “çok elverişsiz ortamlarda bilimsel çalışmalar yapmak
zorunda kalıyorsunuz, sizlere nasıl
olur da hoşgörülü davranılmaz ki,”
diyen Hocamız, bunun yanı sıra öğrencilerden beklentilerini ise kitap
ve gazete okuma alışkanlığı, kütüphane ve araştırma hobisi edinme,
şeklinde sıralar.
Siyasal duyarlılık geliştirmenin
gerekliliğini bir hukukçu için vazgeçilmez bulan Hocamızı saygı, sevgi ve minnetle anıyor, Türk hukuk
camiasına başsağlığı diliyoruz.

2018 yılının son Dergi sayımızla
karşınızdayız. Bu sayımızda Av. Talih Uyar’ın daha önce ilk bölümüne
yer verdiğimiz Konkordato başlıklı
yazısının ikinci bölümünü yayımlıyoruz. Bu aralar oldukça gündemde olan ve kötüye kullanıldığına
dair söylemlerin artması üzerine
yeni yasal girişimlerin yapılacağı
anlaşılan bu hukuki kurumun anlaşılmasında her iki yazının bir
bütün olarak önem arz edeceğine
inanıyoruz.
***
Baromuz bir Genel Kurulunu
daha geride bıraktı. Genel Kurulda
dergimize olan ilgi bizleri fazlasıyla memnun etti. Bir avukat dergisi olduğumuz gerçeği karşısında
geliştirdiğimiz çabaların meslektaşlarımızca da onaylandığını görmek doğru yolda olduğumuzun en
büyük göstergesi. Bundan sonrası
için de karar ve yazı desteklerinin
sürmesini diliyoruz.
Bu vesile ile Başkanlığa ve Kurullara seçilen meslektaşlarımıza
çalışmalarında başarı ve esenlikler
diliyoruz.
***
Yeni yayınlarda buluşmak umuduyla…

Yayın Kurulu

YAZILAR
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“KONKORDATO” NASIL TALEP EDİLİR? NASIL
İNCELENİR? NASIL SONUÇLANDIRILIR?
(KONKORDATO SÜRECİ)1
Av. Talih UYAR2
- Konkordato talebinde (teklifinde) bulunmak isteyen borçlu (İİK.
m.285/I) / alacaklı (İİK. m.285/II, 287/II);
-Yetkili (İİK. m.285/III) ticaret mahkemesine başvurmak,
-Gerekçeli bir dilekçe (İİK. m.285/II) hazırlamak (Not: Eğer konkordato talebinde bulunan borçlu ise “hasımsız”, eğer konkordato talebinde
bulunan alacaklı ise, karşı taraf olarak “borçluyu davalı göstermesi” gerekir.),
1

2

Bu makalenin “Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri” başlıklı ilk bölümü
Dergimizin Temmuz-Ağustos/2018 sayısında (s:15-102) yayınlanmış olup, bu sayıda
yayınlanan bölüm, önceki makalenin devamıdır…..
“Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler:
a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağın
sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak
sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.
b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu,
nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve
kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat
bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi
olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve
borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.
d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel
miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
e) Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan
ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel
olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları. Şu kadar ki bu şart
3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamında
küçük işletmeler bakımından uygulanmaz.”
İzmir Barosu Avukatlarından (9 Eylül Huk. Fak. E. Öğr. Görv.)
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-Konkordato gider avansını (İİK. m.285/IV) yatırmak
zorundadır.

a) Konkordato talebinde (teklifinde) bulunan borçlu (İİK. m.285/I,
286/I) ise, dilekçesine ‘İİK. m.286’da belirtilen belgeleri’ eklemek3 zorundadır.4
b) Konkordato talebinde (teklifinde) bulunan alacaklı (İİK. m.285/II,
287/II) ise; mahkeme “İİK.’nun 286. maddesinde belirtilen belgeleri ve
kayıtları ‘makul süre içinde’ eksiksiz olarak sunması için borçluya süre
tanır” (İİK. m.287/II, c:1).
-Borçlunun, mahkemece kendisine tanınan süre içinde ‘istenen belge
ve kayıtları’ sunmaması halinde “alacaklının konkordato talebinin reddine” karar verilir (İİK. m.287/II, c:3).
-Borçlunun, mahkemece kendisine verilen süre içinde (İİK. m.287/II,
c:1), İİK.’nun 286. maddesinde belirtilen ‘belge ve kayıtları’ mahkemeye
sunması halinde “geçici mühlet kararı” (İİK. m.287/I, c:1) verilir ve –‘konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından
incelenmesi amacıyla’ bir (veya iki/üç) “geçici konkordato komiseri” görevlendirilir (İİK. m.287/III, c:1).
“Geçici mühlet”in süresi –kural olarak- ‘üç ay’dır.5 Ancak ticaret mahkemesi –‘borçlu’nun veya ‘geçici komiser’in talebi üzerine- bu süreyi ‘iki
ay’ daha uzatabilir (İİK. m.287/IV).
Mahkemece verilen “geçici mühlet talebinin kabulü”, “geçici komiser
görevlendiril-mesi”, “geçici mühletin uzatılması” ve “tedbirler”e ilişkin
kararlarına karşı ‘kanun yolu’na başvurulamaz.
Mahkemece verilen “geçici mühlet kararı”, “kesin mühlet”in sonuçlarını doğurur. (İİK. m.288/I)
“Geçici mühlet kararı” belirli yerlerde hem ilan edilir ve hem de ayrıca
belirli kurumlara bildirilir (İİK. m.288/II).6
4

Kanun koyucu ‘bu konuyu sıkı bir biçimde disiplin altına almak düşüncesiyle; talep
sahibi borçlu şirketin maliki ve finansal durumunu net bir şekilde ortaya koyan belge
ve tabloların konkordato talebiyle birlikte mahkemeye sunulmasını istemektedir……’
(Bknz: İİK. m.286 ile ilgili Hükümet Tasarısı Gerekçesi)
5
İsviçre Hukuku’nda bu sure en fazla ‘dört ay’dır. (KALE, S. İsviçre İcra İflas Kanunu’nun
Adi Konkordato Hükümlerine Genel Bir Bakış “İstanbul Medipol Üniversitesi Huk. Fak.
Der. Güz/2017, C:IV, S:2, s:159”
6 “Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun
resmî ilan portalında ilan olunur ve derhâl tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlü-
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- Mahkeme “geçici mühlet kararı”ndan sonra, borçluyu (ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı) “duruşma”ya davet eder (İİK. m.289/II, c:1).
Mahkeme, ‘geçici komiser’in duruşmadan önce sunduğu ‘yazılı rapor’unu ve ‘itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz
sebeplerini’ de dikkate alır (İİK. m.289/III, c:2,3).
Yaptığı değerlendirme sonucunda; ‘konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunu’ saptayan mahkeme, borçluya ‘bir yıllık’ bir “kesin
mühlet kararı” verir ve ayrıca –kural olarak- ‘geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmelerine’ de karar verir (İİK. m.289/III).
- Mahkemece –‘kesin mühlet’ kararıyla beraber veya ‘kesin mühlet’
içinde- yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek
ve tek sayıda olmak kaydıyla, -İsviçre Hukuku’nda olduğu gibi7 ayrıca bir
“alacaklılar kurulu” oluşturulur (İİK. m. 289/IV, c:1).
Bu ‘kurul’, her ay en az bir kere toplanır ve hazır bulunanların ‘oy çokluğuyla’ karar alır (İİK. m.289/IV, c:4)
-Mahkemece ‘bir yıl’8 olarak belirlenen ‘kesin mühlet’ –güçlük arz eden
özel durumlarda- mahkemece ‘altı aya kadar’ uzatılabilir (İİK. m.289/V).
Mahkemece verilen “kesin mühlet verilmesine” ve “kesin mühletin
uzatılmasına” ve “kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine” ilişkin kararlar, 288. madde uyarınca ‘ilan’ edilir ve ilgili yerlere
‘bildirilir’ (İİK. m.280/son).
-Dosyayı teslim alan komiser, ‘kesin mühlet içinde’ konkordatonun
tasdikine yönelik işlemleri tamamlayarak ‘raporu’ ile birlikte dosyayı
mahkemeye iade eder (İİK. m.290/I).
- “Komiserin görevleri”nin neler olduğu, İİK. m.290/II’de (7) bent halinde9 belirtilmiştir.

7
8
9

ğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye
Katılım Bankaları Birliğine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet
borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir. İlanda
ayrıca alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte
ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtilir.”
KALE, S. agm. s:161
İsviçre Hukuku’nda bu sure ‘dört ay’ ile ‘altı ay’ arasındadır. Ancak bu sure komiserin
dilekçesiyle on iki aya veya yirmi dört aya kadar uzatılabilir (KALE, S. agm. s:161,163).
Komiserin görevleri şunlardır:
a) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
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‘Komiser’ hakkında İİK.’nun 8, 10, 11, 16, 21 ve 359. maddeleri kıyasen uygulanır (İİK. m.290/III).
-‘Komiser’in konkordatoya ilişkin işlemleri ile ilgili ‘şikayet’ler, asliye
ticaret mahkemesi tarafından ‘kesin’ olarak karara bağlanır (İİK. m.290/
IV).
-Bir kişi ‘eş zamanlı olarak’, “beşten fazla dosyada” ‘geçici komiser’
veya ‘komiser’ olarak görev yapamaz (İİK. m.290/V, c:2).
- “Komiserin sorumluluğu” hakkında –“iflâs idaresinin vazife ve mes’uliyeti”ne ilişkin-İİK.’nun 227. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanır (İİK. m.290/V, c:3).
- “Alacaklılar kurulu”, komiserin faaliyetlerine nezaret eder. Komiserin faaliyetlerinii yeterli bulmayan ‘alacaklılar kurulu’ ticaret mahkemesinden ‘komiserin değiştirilmesini’ gerekçeli bir raporla isteyebilir (İİK.
m.290/VII, c:2).
- “Komiserin nitelikleri”, Konkordato Yönetmelik Taslağı’nın 4. maddesinde10 belirtilmiştir.
c) Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
d) Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.
e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
f) Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel mali
durumu hakkında bilgi vermek.
g) Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.”
10 “(1)Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Tam ehliyetli olmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip olmak. .
[Not: İsviçre Hukuku’nda tüzel kişilerin (temsilcilerinin) de komiser olarak tayini mümkündür (KALE, S. agm. s:158).
ç) İflâs etmemiş olmak.
d) Son bir yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak.
e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten görevlendirildiği tarihte yasaklanmamış olmak.
f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini
yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
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- “Komiserin yükümlülükleri”, Konkordato Yönetmelik Taslağı’nın 6.
maddesinde11 belirtilmiştir.
- Ticaret mahkemesi –konkordato talebi ile amaçlanan- iyileşmenin,
‘kesin mühlet’in sona ermesinden önce gerçekleştiğinin, ‘komiser tarafından bir rapor şeklinde’ bildirilmesi üzerine- re’sen (kendiliğinden) “kesin
mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine” karar verir (İİK.
m.291/I).
Ticaret mahkemesi, böyle bir karar vermeden önce, ‘borçlu’yu –varsa- ‘konkordato talep eden alacaklı’yı, ‘alacaklılar kurulu’nu –ve gerek
görürse ‘diğer alacaklılar’ı- duruşmaya davet eder (İİK. m.291/II).
a) “İflâsa tâbi borçlu” bakımından, ‘kesin mühlet kararından sonra’
İİK. m.292/I’de öngörülen durumlarda12 ‘komiserin yazılı raporu’ üzerine,
ticaret mahkemesince “kesin mühletin kaldırılarak, konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına” karar verilir (İİK. m.292/I).
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık,
gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin
suçlarından mahkûm olmamak.
h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
(2) Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de finansal planlama ve kontrol konularında uzman serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir olması tercih edilir.
(3) Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak
görev yapamaz.”
11 (1) “Konkordato komiseri 2004 sayılı Kanunda belirtilen görevlerini yerine getirirken aşağıdaki yükümlülüklere uymak zorundadır:
a) Görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde tarafsız, objektif ve özenle yerine getirmek.
b) Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmek.
c) Görevi sebebiyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlamak ve korumak.
ç) Görevi sırasında elde ettiği resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendisi, yakınları veya
üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı bir menfaat elde etmek için kullanmamak.
d) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlamamak, hediye kabul etmemek ve aracılıkta bulunmamak.
(2) Yukarıdaki fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan yükümlülükler komiserlik görevi sona erdikten sonra da devam eder.”
12 “a) Borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa.
b) Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa.
c) Borçlu, 297 nci maddeye aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa.
d) Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse.”
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b) “İflâsa tâbi olmayan borçlu” bakımından ise; ‘kesin mühlet’ kararı
verilmesinden sonra;
aa) Konkordatonun başarıya ulaşamayacağının anlaşılması,
bb) Borçlunun 297. maddeye aykırı davranması veya komiserin talimatlarına uymaması halinde, komiserin yazılı raporu üzerine, mahkeme
“kesin mühletin kaldırılmasına ve konkordato talebinin reddine” karar
verir (İİK. m.292/II).
Ticaret mahkemesi bu madde uyarınca karar vermeden önce ‘borçlu’yu –varsa ‘konkordato talep eden alacaklı’yı- ‘alacaklılar kurulu’nu ve
gerek görürse; ‘diğer alacaklılar’ı- duruşmaya davet eder (İİK. m.292/III).
a) “Kesin mühlet talebinin kabulüne ilişkin kararlar”a karşı,
b) “Mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlar”a karşı,
‘kanun yolu’na başvurulamaz (İİK. m.293/I).
- ‘Kesin mühlet’ talebinin değerlendirilmesi sonucunda, hakkında iflâs
kararı verilmeyen borçlunun “konkordato talebinin reddine” karar verilirse, borçlu/konkordato talep etmiş olan alacaklı, bu kararın tebliğinden
itibaren on gün içinde “istinaf” yoluna başvurabilir. İstinaf mahkemesinin
bu konudaki kararı kesindir (İİK. m.293/II).
- Mahkemenin veya bölge adliye mahkemesinin “konkordato talebinin
reddi ile birlikte borçlunun iflâsına da karar verildiği hallerde” 164. madde hükmü uygulanır (İİK.m.293/III).
- Ticaret mahkemesince –İİK. m.289 uyarınca- verilen “kesin mühlet”in (kararının) ne gibi sonuçlar doğuracağı kanunda;
a) “Alacaklılar bakımından sonuçları” (İİK. m.294),
b) “Rehinli alacaklılar bakımından sonuçları” (İİK. m.295)
c) “Sözleşmeler bakımından sonuçları” (İİK. m.296)
ç) “Borçlu bakımından sonuçları” (İİK. m.297)
şeklinde (4) başlık altında ayrı ayrı düzenlenmiştir.
a) Ticaret mahkemesince –İİK. m.289 uyarınca- verilen ‘kesin mühlet’
içinde, borçlu aleyhine;
-6183 s. Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir
takip yapılamaz.
İİK. m.294/I’de yer alan bu hüküm daha önce “iflasın ertelenmesi”
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konusunun ‘erteleme kararı ve sonuçları’ başlıklı İİK. m.179 b/I’de; “erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce
başlamış olan takipler durur, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları
uygulanamaz; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak
düşüren müddetler işlemez.” şeklinde düzenlenmişti. Aynı konu, aynı
şekilde konkordatoda “mühletin alacaklılar bakımından sonuçları”
başlıklı İİK.’nun 289/I maddesinde “mühlet içinde borçlu aleyhine 6183
sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip
yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati haciz kararları
uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak
düşürücü mühletler işlemez.” şeklinde düzenlenmişti…….
Bu kadar ayrıntıya, ‘konkordato mühleti içinde, konkordato talep etmiş olan borçlu hakkında, kira borcundan dolayı tahliye takibinin yapılıp yapılamayacağı’ konusunda uygulamada düşülen tereddüte açıklık
getirmek amacıyla girmiş bulunuyoruz. Gerçekten İİK.’nun 289. maddesinin son değişiklikten önceki dönemde uygulamada yüksek mahkeme
“konkordato mühleti içinde kira borcundan dolayı tahliye takibi yapılabileceğini” aşağıdaki şekilde pek çok kararında açıkça kabul etmişti:
√ “Konkordato mehli içerisinde borçlu hakkında “kira alacağı”ndan
dolayı takip yapılabileceğini”13
√ “Konkordato mehli içerisinde, borçlu hakkında kira alacağından
dolayı takip yapılabileceğini”14
√ “Konkordato mehli içerisinde borçlu hakkında “kira alacağı”ndan
dolayı takip yapılabileceğini”15
√ “Kiracıya “konkordato mühleti” verilmiş olmasının, İİK. 272 vd.
göre kiracı hakkında tahliye takibi yapılmasını önlenemeyeceğini”16
ifade etmişti.
Buna karşın, yüksek mahkeme, aynı düzenlemenin yer aldığı “iflasın
ertelenmesi” durumunda, mahkemece iflasın ertelenmesi talebi üzerine
“borçlu hakkında hiçbir takip yapılmaması” konusunda ihtiyati tedbir
kararı verilmiş olması halinde ‘kiracı durumunda bulunan borçlu hakkında tahliye takibi yapılmaması gerekeceğini’ pek çok kararında aşağıdaki şekilde belirtmişti.
13
14
15
16

Bknz:
Bknz:
Bknz:
Bknz:

12. HD. 13.12.1989 T. E:9576, K:15411 (www.e-uyar.com)
12. HD. 22.9.1988 T. E: 1987/12819, K: 10202 (www.e-uyar.com)
12. HD. 27.5.1988 T. E:1987/9196, K:6850 (www.e-uyar.com)
İİD. 16.4.1968 T. E:3826, K:3982 (İBD. 1968/9-10, s:626) (www.e-uyar.com)
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Yüksek mahkeme:
√ “İflas erteleme talebinde bulunan borçlu şirketin, tedbir tarihinden
önce başlatılmış takiplerin bulunduğu yerde durdurulmasına karar verildiği görüldüğünden, mahkemece, takibe konu kira alacağının tahsili
ve kiralananın tahliyesi için mahkeme kararı ile duran icra takibinin
devamını sağlayacak şekilde karar verilmesinin hatalı olduğunu”17
√ “Borçlunun halen faaliyetini yürüttüğü bu taşınmazdan tahliye
edilmesinin, iflasın ertelenmesi talebinin amacına ve tedbir kararına
aykırı olacağını”18
√ “İflasın ertelenmesi kararının verilmesinden sonra borçlu aleyhine
6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takibin yapılamayacağı, öncesinde başlamış bir takip varsa, başlayan takiplerin duracağı, iflasın ertelenmesi veya tedbir kararının verilmesinden önce
başlatılan takip nedeniyle açılan itirazın kaldırılması, itirazın iptali ya da
menfi tespit davalarına iflasın ertelenmesi (ya da tedbir) kararının etki etmeyeceği ancak, açılan bu davaların sonunda verilen ilamların infazını
engelleyeceği bu nedenle, tedbir kararından sonra ödenmeyen kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması, kiralananın tahliyesi ve icra inkâr tazminatının tahsili istemine
ilişkin davanın reddi gerektiği, tahliye kararının isabetsiz olduğunu”19
√ “Ödenmeyen kira bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibi sonucu temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi isteminde, iflasın ertelenmesi dava dosyasında verilen tedbir kararına rağmen yapılan usulsüz
takibe dayalı olarak tahliye istenemeyeceğini”20
√ “Kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılan
icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine
ilişkin davada iflasın ertelenmesi üzerine borçlu hakkında “hiçbir takip
yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur” ise de, iflasın ertelenmesinden önce yapılan (veya tedbiren durdurulan) takiplere ilişkin olarak
açılan iflas davası dışındaki, itirazın iptali, borçtan kurtulma gibi takiplere ilişkin davalara, dava bir takip işlemi olmadığından erteleme
süresi içinde devam edilebileceği, ancak bu davalar sonucunda verilen
ilama dayanarak takip yapılamayacağını”21
17
18
19
20
21

Bknz:
Bknz:
Bknz:
Bknz:
Bknz:

8. HD. 12.06.2017 T. E: 3602, K: 8747 (www.e-uyar.com)
12. HD. 17.11.2016 T. E: 5742, K: 23765 (www.e-uyar.com)
6. HD. 22.09.2014 T. E:9056, K:10183 (www.e-uyar.com)
6. HD. 08.07.2014 T. E: 2014/7498, K: 9155 (www.e-uyar.com)
6. HD. 20.03.2014 T. E: 2014/2250, K: 3425 (www.e-uyar.com)
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√ “Kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın
kaldırılması ve tahliye istemine ilişkin davada iflasın ertelenmesi kararının verilmesinden sonra borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre
yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takibin yapılamayacağı,
öncesinde başlamış bir takip varsa, başlayan takiplerin duracağı, iflasın ertelenmesi veya tedbir kararının verilmesinden önce başlatılan
takip nedeniyle açılan itirazın kaldırılması, itirazın iptali ya da menfi
tespit davalarına iflasın ertelenmesi (ya da tedbir) kararının etki etmeyeceği ancak, açılan bu davaların sonunda verilen ilamların infazını
engelleyeceğini”22
√ “Açıkça erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz
ve evvelce başlamış takipler durması gerekeceğini- İflasın ertelemesi
kurumunun alacaklıların çıkarlarını dengeli bir şekilde korumayı amaçladığından konkordato ile benzerlik arz ettiğini- Borçlu şirketin iflasının
ertelenmesi kararına rağmen, taşınmazdan tahliyesinin infazının yapılması halinde borçlunun tahliye işlemi nedeniyle karşılaşacağı maddi ve manevi anlamdaki sıkıntıların İİK.nun 179/b maddesinin amacına
ve ruhuna aykırı olacağını- Mahkemece iflas erteleme kararı incelenerek sonucuna göre karar vermek gerekirken, tahliye kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu-”23
√ “Kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki
itirazın kaldırılması, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatının
tahsili istemine ilişkin davada iflasın ertelenmesi kararının verilmesinden sonra borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de
dahil olmak üzere hiçbir takibin yapılamayacağı, öncesinde başlamış
bir takip varsa, başlayan takiplerin duracağı, iflasın ertelenmesi veya
tedbir kararının verilmesinden önce başlatılan takip nedeniyle açılan
itirazın kaldırılması, itirazın iptali ya da menfi tespit davalarına iflasın
ertelenmesi (ya da tedbir) kararının etki etmeyeceği ancak, açılan bu
davaların sonunda verilen ilamların infazını engelleyeceğini”24
√ “İcra takibinin başlamasından sonra iflasın ertelenmesi kararı ile
verilen tedbir kararının, davalı hakkında açılan itirazın kaldırılması ve
tahliye davasını etkilemeyeceği (bu davaların görüleceği) ancak, bu
davalar sonunda verilen kararların infaz edilemeyeceğini- (Not: Bu kararlar gereğince; “kiracının beş yıllık erteleme süresi boyunca bir kuruş
22 Bknz: 6. HD. 04.03.2014 T. E: 2014/2279, K: 2426 (www.e-uyar.com)
23 Bknz: 6. HD. 30.01.2014 T. E: 2014/922, K: 1180(www.e-uyar.com)
24 Bknz: 6. HD. 30.10.2013 T. E:2013/4740, K:2013/14425 (www.e-uyar.com)
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kira bedeli ödemeden kiralananı kullanmaya devam edeceği” de kabul
edilmiş olmaktadır..)”25
√ “İflasın ertelenmesi üzerine borçlu hakkında -kural olarak- hiçbir
icra takibi yapılamayacağı ve evvelce yapılmış olan takipler duracağından
iflasın ertelenmesinden önce yapılan veya tedbiren durdurulan takiplere
ilişkin olarak açılan iflas davası dışındaki itirazın iptali, borçtan kurtulma gibi davalara erteleme süresi içinde devam edilebileceği ancak bu davalar sonunda verilen ilama dayalı olarak takip yapılamayacağı, öte yandan iflasın ertelenmesi ya da takip yapılmaması yönünde verilen tedbir
kararından sonra yapılan takip nedeniyle itirazın iptali ya da itirazın kaldırılmasının istenmesi durumunda ise davanın reddine karar verilmesi
gerekeceği; tedbir kararından önce davalı hakkında icra takibine başlanmışsa verilen tedbir kararının açılan itirazın kaldırılması ve tahliye
davasını etkilemeyeceği, ancak mahkemece verilen tahliye kararının
infazının mümkün olmaya-cağını”26
√ “İflasın ertelenmesi üzerine borçlu hakkında -kural olarak- hiçbir
icra takibi yapılamayacağı ve evvelce yapılmış olan takipler duracağından iflasın ertelenmesinden önce yapılan veya tedbiren durdurulan takiplere ilişkin olarak açılan iflas davası dışındaki itirazın iptali, borçtan
kurtulma gibi davalara erteleme süresi içinde devam edilebileceği, ancak
bu davalar sonunda verilen ilama dayalı olarak takip yapılamayacağı, öte
yandan iflasın ertelenmesi ya da takip yapılmaması yönünde verilen tedbir kararından sonra yapılan takip nedeniyle itirazın iptali ya da itirazın
kaldırılmasının istenmesi durumunda ise davanın reddine karar verilmesi gerekeceği; tedbir kararından önce davalı hakkında icra takibine başlanmışsa verilen tedbir kararının açılan itirazın kaldırılması ve tahliye
davasını etkileme-yeceği, ancak mahkemece verilen tahliye kararının
infazının mümkün olmayacağını”27
√ “İcra takibinin başlamasından sonra iflasın ertelenmesi kararı ile
verilen tedbir kararının, davalı hakkında açılan itirazın kaldırılması ve
tahliye davasını etkilemeyeceği (bu davaların görüleceği) ancak, bu
davalar sonunda verilen kararların infaz edilemeyeceğini- (Not: Bu kararlar gereğince; “kiracının beş yıllık erteleme süresi boyunca bir kuruş
kira bedeli ödemeden kiralananı kullanmaya devam edeceği” de kabul
edilmiş olmaktadır..)”28
25
26
27
28

Bknz: 6. HD 11.09.2013 T. E: 10780, K: 12204 (www.e-uyar.com)
Bknz: 6. HD. 13.03.2013 T. E:1212, K:4368 (www.e-uyar.com)
Bknz: 6. HD. 04.03.2013 T. E:2012/19907, K:3633 (www.e-uyar.com)
Bknz: 6. HD. 24.01.2013 T. E: 2012/17242, K: 882 (www.e-uyar.com)
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√ “İcra takibinin başlamasından sonra iflasın ertelenmesi kararı ile
verilen tedbir kararının, davalı hakkında açılan itirazın kaldırılması ve
tahliye davasını etkilemeyeceği (bu davaların görüleceği) ancak, bu davalar sonunda verilen kararların infaz edilemeyeceğini- (Not: Bu kararlar
gereğince; “kiracının beş yıllık erteleme süresi boyunca bir kuruş kira
bedeli ödemeden kiralananı kullanmaya devam edeceği” de kabul edilmiş olmaktadır..)”29
√ “İflasın ertelenmesi üzerine borçlu hakkında -kural olarak- hiçbir
icra takibi yapılamayacağı ve evvelce yapılmış olan takipler duracağından iflasın ertelenmesinden önce yapılan veya tedbiren durdurulan takiplere ilişkin olarak açılan iflas davası dışındaki itirazın iptali, borçtan
kurtulma gibi davalara erteleme süresi içinde devam edilebileceği, ancak
bu davalar sonunda verilen ilama dayalı olarak takip yapılamayacağı, öte
yandan iflasın ertelenmesi ya da takip yapılmaması yönünde verilen tedbir kararından sonra yapılan takip nedeniyle itirazın iptali ya da itirazın
kaldırılmasının istenmesi durumunda ise davanın reddine karar verilmesi gerekeceği; tedbir kararından önce davalı hakkında icra takibine
başlanmışsa verilen tedbir kararının açılan itirazın kaldırılması ve tahliye
davasını etkilemeyeceği, ancak mahkemece verilen tahliye kararının infazının mümkün olmayacağını”30
√ “İflasın ertelenmesi üzerine borçlu hakkında -kural olarak- hiçbir
icra takibi yapılamayacağı ve evvelce yapılmış olan takipler duracağından iflasın ertelenmesinden önce yapılan veya tedbiren durdurulan takiplere ilişkin olarak açılan iflas davası dışındaki itirazın iptali, borçtan
kurtulma gibi davalara erteleme süresi içinde devam edilebileceği ancak
bu davalar sonunda verilen ilama dayalı olarak takip yapılamayacağı, öte
yandan iflasın ertelenmesi ya da takip yapılmaması yönünde verilen tedbir kararından sonra yapılan takip nedeniyle itirazın iptali ya da itirazın kaldırılmasının istenmesi durumunda ise davanın reddine karar
verilmesi gerekeceği; tedbir kararından önce davalı hakkında icra takibine başlanmışsa verilen tedbir kararının açılan itirazın kaldırılması
ve tahliye davasını etkilemeyeceği, ancak mahkemece verilen tahliye
kararının infazının mümkün olmaya-cağını”31
√ “Borçlunun faaliyetini sürdürdüğü taşınmazdan tahliye edilmesinin, iflasın ertelenmesi talebinin amacına aykırı olacağı, bu nedenle
“borçlunun taşınmazdan tahliye edilmesi”ne ilişkin mahkemece verilen
29 Bknz: 6. HD. 24.01.2013 T. E: 2012/17241, K: 830 (www.e-uyar.com)
30 Bknz: 6. HD. 26.12.2012 T. E:12779, K:17408 (www.e-uyar.com)
31 Bknz: 6. HD. 15.11.2012 T. E:9127, K:14930 (www.e-uyar.com)
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kararın, iflasın ertelenmesi süresince infaz edilemeyeceğini”32
√ “Borçlunun faaliyetini sürdürdüğü taşınmazdan tahliye edilmesinin, iflasın ertelenmesi talebinin amacına aykırı olacağı, bu nedenle
“borçlunun taşınmazdan tahliye edilmesi”ne ilişkin mahkemece verilen
kararın, iflasın ertelenmesi süresince infaz edilemeyeceğini”33
ifade etmiştir.
Yeni kabul edilen İİK. m.294/I hükmü Yargıtay’ca nasıl yorumlanacaktır? “Tahliye takipleri” de, mühlet içinde yapılması ‘yasak olan’ takipler arasına dahil edilerek ‘bu takiplerin de konkordato talep etmiş olan
borçlular hakkında yapılamaması’ mı kabul edilecek, yoksa ‘bu takiplerin –daha önce 60’lı, 80’li yıllarda olduğu gibi- yapılmasına bir engel
bulunmadığı’ mı kabul edilecektir?
“Bu takiplerin mühlet içinde yapılamayacağı, çünkü İİK. m.294/I’de
‘hiçbir’ takibin yapılamayacağının öngörüldüğü –sadece İİK. m.294/II
uyarınca ‘206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar
için haciz yoluyla takip yapılabileceği’-” sonucuna varılırsa, hiç değilse,
İİK. m.308 c/IV uyarınca, alacaklı-kiralayan ile borçlu arasında, mühlet
süresince komiserin izni ile yeni bir ‘kira sözleşmesi’ yapılması sağlanmak suretiyle, işleyecek kira bedellerinin –konkordato şartlarına tâbi olmadan- tamamının ödenmesi garanti edilmelidir…..
-Evvelce başlamış olan takipler durur.
-İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz.
-Bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren
müddetler işlemez.
-206. maddenin ‘birinci sırası’nda yazılı ‘imtiyazlı alacaklar’ için
haciz yoluyla takip yapılabilir.
-Tasdik edilen konkordato projesi, aksine hüküm içermediği takdirde, kesin mühlet tarihinden itibaren ‘rehinle temin edilmemiş’ her
türlü alacağa faiz işlemesi durur.
-Takas, İİK.’nun 200 ve 201. maddelerine tâbidir. Bu maddelerin
uygulanmasında ‘geçici mühletin ilanı tarihi’ esas alınır.
-Hacizli mallar hakkında, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, 186.
madde hükmü uygulanır.
32 Bknz: 12. HD. 08.02.2010 T. E:1261, K:2348 (www.e-uyar.com)
33 Bknz: 12. HD. 19.06.2008 T. E:9934, K:13010 (www.e-uyar.com)
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-Konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak, konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür.
-Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Şu kadar ki borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte serbesttir (İİK. m.294).
b) Ticaret mahkemesince –İİK. m.289 uyarınca- verilen ‘kesin mühlet’
içinde “rehinle temin edilmiş alacaklar” nedeniyle;
-Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir (İİK. m.295).
-Ancak, bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli
malın satışı gerçekleştirilemez (İİK. m.295).
c) Ticaret mahkemesince –İİK. m.289 uyarınca- verilen ‘kesin mühlet’in “sözleşmelerin sona erdirilmesi” bakımından sonuçları İİK.’nun
296. maddesinde düzenlenmiştir.
Bu hüküm uyarınca; borçlunun tarafı olduğu sözleşmelerde ‘konkordato talebinde bulunulması halinde sözleşmenin borçlu aleyhine sona
erdirileceğine’ ilişkin hükümler bulunması halinde, bu hükümler geçersiz kabul edilecek ve uygulanmayacaktır (İİK. m.296/I).
Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen
‘sürekli borç ilişkilerini’ –komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayı
ile- herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir (İİK. m.296/II).
ç) Ticaret mahkemesince –İİK. m.289 uyarınca- verilen ‘kesin mühlet’
içinde borçlu;
-Komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. (Ancak; mahkeme, bazı işlemlerin geçerli olarak ‘komiserin izni ile yapılmasına’
veya ‘borçlunun yerine komiserin, işletmenin faaliyetini devam ettirmesine’ karar verebilir…..) (İİK. m.297/I)
-Mahkemenin izni dışında, rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen de olsa devredemez,
takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz (İİK. m.297/II).
-Kanunun 297. maddesi hükmüne yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa ‘malları üzerindeki tasarruf yetkisi kaldırılabilir
veya konkordato talebinin reddine’ (İİK. m.292) karar verilir (İİK.
m.297/III).
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- Komiser ‘atandıktan (İİK. m.289/III) sonra’, ‘konkordatonun tasdiki
yargılamasından (İİK. m.304) önce’ birtakım ‘ön hazırlıklarda’ bulunur.
Bu hazırlıkların en önemlisi ‘borçlunun mallarının deftere kaydedilmesi
ve bu malların kıymetlerinin belirlenmesi’dir. Borçlunun malları başka
yerde ise bu değerlendirme ‘malların bulunduğu yer icra dairesince’ yapılır (İİK. m.298/I).
Komiser tarafından yaptırılan kıymet takdiri, alacaklılara ve borçluya
bildirilir (İİK. m.298/II).
İlgililer yedi gün içinde, ticaret mahkemesinden ‘rehinli malların kıymetinin yeniden takdir edilmesini’ isteyebilir (İİK. m.298/III).
Rehinli taşınmaz malların kıymeti -6362 s. Kanun34 uyarınca- ‘gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı’na sahip kişilerce takdir edilir (İİK.
m.298/IV).
- Alacaklılar, komiser tarafından 288. madde uyarınca yapılacak ilanla “ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde alacaklarını bildirmeye”
davet olunur. İlanda “alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri” ihtarı da yer alır (İİK. m.299, c:3).
- Komiser, borçluyu ‘iddia olunan alacaklar hakkında’ açıklamada
bulunmaya davet eder.
Komiser, ‘alacakların varit olup olmadığı hakkında’, borçlunun defter ve belgeleri üzerinde gerekli incelemelerde bulunur, bunların neticesini 302. madde gereğince vereceği ‘rapor’da belirtir (İİK. m.300).
- Komiser, 288. madde uyarınca yapacağı bir ‘ilan’ ile alacaklıları ‘konkordato projesini müzakere etmek üzere toplantıya davet eder.
Toplantının ilandan en az ‘on beş gün sonra’ olması zorunludur.
İlanda, “alacaklıların toplantıdan önceki yedi gün içinde belgeleri inceleyebilecekleri “ de bildirilir (İİK. m.301).
-Komiser, ‘alacaklılar toplantısı’na başkanlık eder.
Borçlu da -gerekli açıklamaları yapmak üzere- toplantıda hazır bulunmak zorundadır (İİK. m.302/I,II).
-“Konkordato projesi”;
a) Kaydedilmiş olan ‘alacaklıların ve alacakların’ yarısını (Örneğin;
kaydedilmiş alacaklı sayısının 60 kişi ve kaydedilmiş alacak miktarının
34 Bknz: 6362 s. Sermaye Piyasası Kanunu mad.76
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60.000,00 TL olduğunu farz edersek; konkordato projesinin kabulü için,
projenin en az 31 kişi ve alacak miktarının 30.000,00 TL’yi aşması gerekecektir.)
b) Veya; kaydedilmiş olan ‘alacaklıların dörtte birini’ ve ‘alacakların
üçte ikisini’ (Örneğin; kaydedilmiş alacaklı sayısının 60 kişi ve kaydedilmiş alacak miktarının 60.000,00 TL olduğunu farz edersek; konkordato projesinin kabulü için, projenin en az 16 kişi ve alacak miktarının
40.000,00 TL’yi aşması gerekecektir.)
aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise, ‘kabul’ edilmiş sayılır
(İİK. m302/III).35
- Oylamada sadece ‘konkordato projesinden etkilenen alacaklılar’ oy
kullanabilir. ‘206. maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacakların alacaklıları’ ve ‘borçlunun eşi ve çocuğu’ ile ‘kendisinin ve evlilik
bağı ortadan kalkmış olsa bile eşinin anası, babası ve kardeşi, “alacak
ve alacaklı çoğunluğunun hesabında” dikkate alınmaz (İİK. m.302/IV).
- Rehinle temin edilmiş olan alacaklar, ‘298. madde uyarınca takdir
edilen kıymet sonucunda, teminatsız kaldıkları kısım için’ hesaba katılırlar (İİK. m.302/V).
- “Çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir vadeye tabi alacaklar”ın hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına mahkeme karar verir (İİK. m.302/VI).
-Alacaklılar toplantısında, konkordato projesinin müzakeresi sonunda
oluşturulan ‘konkordato tutanağı’, ‘kabul’ ve ‘ret’ oylarını içerecek şekilde, derhal imza olunur. Toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde
gerçekleşen iltihaklar da kabul olunur (İİK. m.302/VII).
Komiser, iltihak süresinin bitiminden itibaren en geç ‘yedi gün içinde’,
konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip
edilmeyeceğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair ‘gerekçeli rapor’unu, mahkemeye tevdi eder (İİK. m.302/VIII).
- “Konkordatoya muvafakat etmeyen” alacaklı, ‘borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı’ bütün haklarını muhafaza eder (İİK. m.303/I).

35 İsviçre Hukuku’nda; sunulan konkordato projesinin alacaklılar tarafından Kabul edildiğinin söylenebilmesi için, iki nisaptan (orandan) birinin gerçekleşmesi yeterlidir: Ya
alacaklı çoğunluğu ile birlikte üçte iki alacak çoğunluğunun kabulü ya da dörtte bir alacaklı çoğunluğu ile birlikte dörtte üç alacak çoğunluğunun konkordato projesini kabul
etmiş olması gerekir (KALE, S. agm. s:167, dipnot:17)
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Alacağını konkordatoya yazdırmış olan bir alacaklı eğer konkordatoya ‘kabul oyu’ vermemiş yani konkordatoyu reddetmişse, konkordato
yokmuş gibi, alacağının tamamnın vadesi geldiği zaman, ‘borçtan birlikte
sorumlu olanlardan’ (‘müşterek borçlu’ ve ‘kefiller’den) isteyebilir. Bu kişiler, konkordatodan yararlanmazlar.
“Konkordatoya muvafakat eden” (yani konkordatoya kabul oyu vermiş olan) alacaklı da, kendi haklarını borçtan birlikte sorumlu olan kişilere, ‘ödeme mukabilinde devir teklif etmek ve onlara toplantıların günü
ile yerini en az on gün önce haber vermek şartıyla’ bu hükümden yararlanır yani alacağın tamamı için ‘borçtan birlikte sorumlu olanlara’ başvurabilir (İİK. m.303/II).
Bundan başka, alacaklılar ‘borçtan birlikte sorumlu olan kişilere’
(‘müşterek borçlu’ ile ‘kefiller’e) müracaat haklarına zarar gelmeksizin,
konkordato görüşmelerine katılma yetkisini verebilirler ve onların kararlarını kabul taahhüdünde bulunabilirler (İİK. m.303/III). Bu durumda, adı geçen kişiler kendilerine alacaklı tarafından yapılan bu teklifi kabul ederlerse, konkordato görüşmelerine katılıp, ‘kabul’ ya da ‘red’ oyu
kullanabilirler. Bu kişilerin oyu ne olursa olsun, alacaklının bu kişilere
başvurma hakkı saklı kalır. Eğer, adı geçen kişiler, kendilerine alacaklı
tarafından yapılan teklifi kabul etmezlerse, alacaklılar yerine bu kişilere
karşı haklarını tam olarak kullanabilirler.
- Komiserin ‘gerekçeli raporu’nu ve ‘dosya’yı alan mahkeme, “konkordato hakkında karar vermek üzere” yargılamaya başlar. Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda ve her hâlde kesin mühlet içinde
kararını vermek zorundadır. Karar vermek için tayin olunan duruşma
günü, 288 inci madde uyarınca ilân edilir. İtiraz edenlerin, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri de ilâna yazılır (İİK. m.304/I).
Konkordato hakkında yapılan yargılamada kesin mühlet içinde bir karar verilemeyeceği anlaşılırsa; mahkeme, gerekli görürse komiserden gerekçeli bir rapor da alarak, karar verilinceye kadar mühlet hükümlerinin
devamına karar verebilir. Bu süre altı aydan fazla olamaz (İİK. m.304/II).
- ‘302. madde uyarınca yapılan toplantıda’ ve ‘iltihak süresi içinde’
verilen oylarla kabul edilen konkordato projesi –İİK.’nun 305. maddesinde öngörülen koşullar çerçevesinde36- ticaret mahkemesince tasdik edilir.
36 “a) Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline
geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; malvarlığının terki
suretiyle konkordatoda paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi
tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden
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- “Konkordatonun tasdiki kararı”nda ‘alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği’ ve ‘borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği’ belirtilir (İİK. m.306/I).
“Konkordatonun tasdiki kararı”nda ayrıca, tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak, gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli bir ‘kayyum’ tayin edilir (İİK. m.306/II).
“Tasdik kararı”, 288. madde uyarınca ‘ilan’ olunur ve ilgili yerlere bildirilir (İİK. m.306/III).
- Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında “rehinli malların muhafaza ve satışı”37 ile “finansal kiralama konusu malların iadesi38 –
İİK.’nun 307. maddesinde öngörülen koşullar çerçevesinde- gerçekleşir.
fazla olacağının anlaşılması.
b) Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda mahkeme, borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa ne
oranda dikkate alınacağını da takdir eder).
c) Konkordato projesinin 302 nci maddede öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş bulunması.
d) 206 ncı maddenin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak
ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı
bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması (302 nci maddenin
altıncı fıkrası kıyasen uygulanır).
e) Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken
harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş
olması.”
37 a) Rehinle temin edilen alacak konkordato talebinden önce doğmuş olmalıdır.
b) Rehinle temin edilen alacağın konkordato talep tarihine kadar ödenmemiş faizi bulunmamalıdır.
c) Borçlu rehinli malın, işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu ve paraya çevrilmesi
durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğini yaklaşık olarak ispat etmiş olmalıdır.
Rehinli malın muhafazası ve paraya çevrilmesinin ertelenmesi hâlinde satış isteme süresi işlemez.
38 a) Borçlu, finansal kiralama sözleşmesinin aynen ifasını 294 üncü maddenin yedinci
fıkrası uyarınca üstlenmiş olmalıdır.
b) Finansal kiralamadan doğan kira alacağı konkordato talebinden önce doğmuş olmalıdır.
c) Ödenmemiş kira borcu, üç aylık tutarı aşmamalıdır.
d) Bu erteleme nedeniyle finansal kiralama konusu malın değer kaybından kaynaklanabilecek zarar, teminat altına alınmış olmalıdır.
e) Borçlu, finansal kiralama konusu malın işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu
ve iade edilmesi durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğini yaklaşık olarak
ispat etmiş olmalıdır.
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- Konkordatonun tasdik edilmemesi halinde, mahkemece “konkordato
talebinin reddine”; ‘borçlunun iflâsa tâbi şahıslardan olması’ ve ‘doğrudan doğruya iflâs sebeplerinin mevcut olması’ halinde “borçlunun iflâsına” –re’sen- karar verilir (İİK. m.308).
- Konkordato hakkında verilen karara karşı;
-Borçlu/alacaklı; kararın tebliğinden itibaren,
-İtiraz eden diğer alacaklılar; tasdik kararının ilanından itibaren,
on gün içinde ‘istinaf yolu’na başvurabilirler.
Bölge adliye mahkemesinin kararına karşı ise, on gün içinde ‘temyiz
yolu’na başvurabilirler (İİK. m.308/a).
-Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar, ‘tasdik kararının ilanı’ tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilirler (İİK. m.308/b).
Tasdik kararı veren mahkeme, “konkordato projesi uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden payın, kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından, mahkemece belirlenen bir bankaya yatırılmasına” karar verebilir
(İİK. m.308 b/II).
- ‘Konkordato’, tasdik kararı ile bağlayıcı hale gelirse de, tasdik edilen
‘konkordato projesi’nde, “tasdik kararının kesinleşmesi ile bağlayıcı hale
geleceği” kararlaştırılabilir (İİK. m.308 c/I).
Bağlayıcı hale gelen konkordato “konkordato talebinden önce veya
komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için”
mecburidir (İİK. m.308 c/II).
“206. maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar”, “rehinli alacaklıların rehin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları” ve
“6183 sayılı kanun kapsamındaki amme alacakları” konkordatodan
etkilenmezler (İİK. m.308/III)
Mühlet içinde komiserin izni ile akdedilmiş borçlar, konkordato şartlarına tâbi değildir (İİK. m.308 c/IV).
- Konkordatonun bağlayıcı hale gelmesi, geçici mühlet kararından önce
başlatılmış takiplerde konulan ve henüz paraya çevrilmemiş olan hacizleri hükümden düşürür (İİK. m.308/ç).
- Borçlu tarafından alacaklılardan birine, konkordato projesinde öngörülenden fazla olarak yapılan vaadler hükümsüzdür (İİK. m.308/d).
- Kendisine karşı ‘konkordato projesi’ uyarınca ifada bulunulmayan
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her alacaklı, “kendisi hakkında konkordatonun feshini” isteyebilir (Konkordatonun kısmen feshi) (İİK. m.308 e/I).
Bu konuda verilecek karara karşı –on gün içinde- “istinaf yolu” ile
“temyiz yolu”na başvurulabilir (İİK. m.308 e/II).
- Her alacaklı “kötüniyetle sakatlanmış olan konkordatonun feshini”
mahkemeden isteyebilir (Konkordatonun tamamen feshi) (İİK. m.308 f/I).
- Tasdik edilen konkordato projesi kapsamında;
a) Yapılacak işlemler, ‘harç’ ve ‘damga vergisi’nden,
b) Alacaklılar tarafından tahsil edilecek tutarlar, ‘banka ve sigorta
muameleleri vergisi’nden,
c) Borçluya kullandırılacak krediler, ‘kaynak kullanımı destekleme
fonu’ndan
istisna edilmiştir (İİK. m.308/g).
- “Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırma hükümleri”nin düzenlendiği İİK. m.308/h’de, bu konu ayrıntılı biçimde açıklanmıştır:
-Borçlu, ‘ön proje’de belirtmek suretiyle ‘rehinle temin edilmiş borçlarının yapılandırılmasını’ talep edebilir (İİK. m.308 h/I).
-Komiser, ‘kesin mühlet’ içinde, borçlunun “anapara indirimi”, “faiz
indirimi”, “vadelendirme” veya “diğer ödeme tekliflerini” müzakere etmek üzere, bütün rehinli alacaklıları, tebligat çıkartarak davet eder (İİK.
m.308 h/II).
-Bu maddede öngörülen “rehinli alacaklılarla müzakere”nin, İİK.’nun
302. maddesinde düzenlenmiş olan “alacaklılar toplantısı” ile bir ilgisi
bulunmamaktadır (Bknz: İİK. m.308/h ile ilgili Alt Komisyon Gerekçesi).
-“Rehinli alacaklılarla müzakereden bir sonuç alınabilmesi, borçlunun daha önce rehinli alacaklılarla temas kurup görüşmeler yapmış
ve onları ikna etmiş olmasına bağlıdır. Diğer bir deyişle, bu maddede
öngörülen yöntem, borçlunun bütün rehinli alacaklıları kapsayacak,
yeknesak tek bir teklif yapmak ve onların tek bir müzakerede bu teklifi
kabul etmelerini sağlamak şeklinde bir işleve sahip değildir. Borçlu rehinli alacaklılarla daha önce görüşmeler yapıp, bir anlaşmaya varmış
ve müzakerede bu rehinli alacaklıların kabul oyu vermiş olmalarını
sağlamış olmalıdır. Diğer bir deyişle, borçlu her bir rehinli alacaklıyla, alacağın niteliğine göre, ayrı bir anlaşma yapmış olabilir.
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Önemli olan müzakerede veya iltihak süresi içinde, bu rehinli alacaklının
kabul oyu vermesidir; rehinli alacaklının borçluyla hangi şartlarda
anlaştığını müzakerede açıklaması gerekmemektedir. Bu şekilde
kabul oyu veren rehinli alacaklıların alacakları, toplam rehinli alacakların üçte ikisinden fazla ise teklif kabul edilmiş olacak ve kabul
etmeyen (borçluyla bir anlaşmaya varamamış olan) diğer rehinli
alacaklılar da bu kabulle bağlı olacaklardır.39 Borçlunun tekliflerinin alacak miktarı itibariyle üçte ikiyi aşan çoğunlukla kabul edilmesi
halinde, borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklı, konkordato talep
tarihinden itibaren, taraflar arasında akdedilen ve rehnin tesisine
dayanak teşkil eden sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi
faiz oranıyla, diğer rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmalardan en
uzun vadelisine tâbi olacaktır. Bu husus ve anlaşmaya varılamayan
rehinli alacaklılara borçlu tarafından yapılacak ödemelere ilişkin plan,
komiser tarafından tutanağa geçirilecek ve komiserin 302. madde uyarınca mahkemeye tevdi edeceği gerekçeli rapora da işlenecektir (Bknz:
Alt Komisyon Gerekçesi).”
-“Rehinli alacaklılarla bir anlaşmaya varılamamışsa, bu husus da
komiserin ‘gerekçeli raporu’na işlenir (İİK. m.308 h/V).”
-“Tasdik mahkemesi, rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmaları alacak miktarı itibariyle üçte iki oranına ulaşılıp ulaşılmadığı yönünden
ve anlaşmaya varılamayan rehinli alacaklılar varsa bunlara uygulanacak rejimin maddede öngörülen şartlara uyup uymadığı bakımından
kontrol ettikten sonra anlaşmaları ve ödeme planını 305 inci ve 306 ncı
maddeler uyarınca vereceği karara ekleyecektir (Bknz: Alt Komisyon
Gerekçesi).”
-“Adi konkordatoda 302 nci madde uyarınca yapılacak alacaklılar
toplantısı borçlunun konkordato projesini kabul etmezse, bu madde
uyarınca anlaşma yapmış olan rehinli alacaklıların borçluyla akdetmiş
bulundukları anlaşmalar ve anlaşma yapmamış olan rehinli alacaklılar için hazırlanmış olan ödeme planı geçerli olmayacaktır (Bknz: Alt
Komisyon Gerekçesi).”

39 Şu hususu hemen belirtelim ki; kanunlaşmış olan İİK. m.308/h maddesinde, gerekçedeki bu açıklamayla örtüşen bir hüküm bulunmadığından, maddenin yorumunda,
gerekçede yer alan bu açıklamaya yani “kabul oyu veren rehinli alacaklıların alacaklarının, toplam rehinli alacakların üçte ikisinden fazla olması halinde teklifin kabul
edilmiş olacağı ve teklifi kabul etmeyen (borçluyla bir anlaşmaya varamamış olan)
diğer rehinli alacaklıların da bu kabulle bağlı olacakları) şeklindeki açıklamaya itibar
edilmemesi gerekecektir……
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-“Ayrıca, yapılan anlaşmaya uygun olarak kendisine karşı ifada bulunulmayan her rehinli alacaklı tasdik kararını veren mahkemeye başvurarak o rehinli alacağa ilişkin anlaşmayı feshettirebilecektir. Ancak
bu fesih sonucunda üçüncü fıkrada belirtilen üçte iki oranının altına
düşüldüğü takdirde, ödeme planına tabi rehinli alacaklılar bu planla
bağlı olmaktan çıkar, borçlu ile anlaşmış olan rehinli alacaklılar ise
anlaşmayı devam ettirip ettirmemekte serbesttir (Bknz: Alt Komisyon
Gerekçesi).”
-“ Bu madde münhasıran adi konkordatoda borçlunun, alacaklı lehine rehin tesis edilmiş borçlarının yapılandırılması teklifinde bulunması
hâlinde uygulanır. 285 ilâ 309/l maddeleri, açıkça belirtilmedikçe rehinli alacaklılar hakkında uygulanmaz (İİK. m.308 h/IX.”
- “İflâstan sonra konkordato”da;
-Borçlu hakkında ‘iflâs kararı’ verildikten sonra; a) Borçlunun kendisi
b) veya; alacaklılarından birisi, ‘konkordato’ talebinde bulunursa, ‘iflâs
idaresi’ kendi görüşüyle beraber bu talebi, müzakere edilmek üzere “ikinci alacaklılar toplantısı”nda veya “daha sonra” alacaklılara bildirir (İİK.
m.309/I).
-Bu tür konkordatoda;
a) İİK.’nun –‘adi konkordato’ya ilişkin- “302-307” ve “308/a – 308/g”
maddeleri kıyasen uygulanır.
b) ‘Konkordato komiseri’ seçilmeyip, ‘iflâs idaresi’ (İİK. m.223 vd.) komisere ait görevleri yerine getirir (İİK. m.309/II).
-Alacaklılar tarafından, ‘konkordato talebi’nin kabul edildiği tarihten,
mahkemece tasdik edildiği tarihe kadar geçen sürede –altı ayı geçmemek
üzere- müflisin mallarının ‘paraya çevrilmesi’ durur (İİK. m.309/III).
-Konkordato hakkında verilen karar, ‘iflâs idaresi’ne bildirilir (İİK.
m.309/IV).
-‘İflâs idaresi’, “konkordatonun tasdiki kararı”nın kesinleşmesi üzerine, mahkemeden ‘iflâsın kaldırılması’nı ister (İİK. m.309/V).
-İflâs tasfiyesi içinde, “iflâstan sonra konkordato” ancak bir kez istenebilir (İİK. m.309/VI).

36

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ
HUKUKA UYGUN MUDUR?
Stj. Av. Mustafa Bahadır ÖZER1
1. GİRİŞ
Konkordato kurumu; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda adi konkordato, iflastan sonra konkordato ve malvarlığının terki
suretiyle konkordato olmak üzere üç çeşit olmak üzere düzenlenmiştir.2
Esasen makale bakımından ele alınacak husus ise konkordatonun türleri
yahut işleyişi değil hususen Konkordato Gider Avansı Tarifesi’nin meşruiyeti ile gider avansı miktarının tebliğname ile belirlenmesinin hukuka
uygun olup olmadığı üzerine olacaktır.
2. MEVZUATTAKİ DÜZENLEMELER ve DOKTRİN
Öncelikle kanuni düzenlemeleri incelemekte fayda bulunmaktadır.
Konkordato gider avansına ilişkin kanuni düzenleme İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesindedir. Anılan kanun hükmü 28/2/2018 kabul tarihli 15/3/2018 yürürlük tarihli 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 13. maddesi ile
değiştirilmiştir.3 Maddenin son halinde ise son fıkraya yeni bir hüküm
olarak konkordato talebinde bulunanın, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya
mecbur olacağına ve bu durumda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun 114. ve 115. maddelerinin kıyasen uygulanacağına ilişkin bir düzenleme getirilmiştir.4
2.1. İCRA ve İFLAS KANUNU’NDA KONKORDATOYU DÜZENLEYEN HÜKÜMLER
İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesinin son fıkrasının yollamasıyla
birlikte Adalet Bakanlığı tarafından bir tebliğname hazırlanmış ve Konkordato Gider Avansı tarifesi isimli bu tebliğname, 02/06/2018 tarihli ve
30439 sayılı Resmi Gazete’nin yayımı ile yürürlüğe girmiştir.5
1
2
3
4
5

İstanbul Barosu’na kayıtlı Stajyer Avukat.
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf, Erişim Tarihi: 21.06.2018
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180315-28.htm,
Erişim
Tarihi:
21.06.2018
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf, Erişim Tarihi: 21.06.2018
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.24643&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=konkordato, Erişim Tarihi: 21.06.2018
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Dikkat edilecek olursa İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesi 28/2/2018
tarihinde değiştirilmiş olmasına rağmen Konkordato Gider Avansı Tarifesi ise 2/6/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Esasen bu durum, mevzuatta boşluk bulunmasına ve birtakım problemlere sebep olmasına rağmen
halihazırda yürürlüğe girmiş Konkordato Gider Avansı Tarifesi ile mevzuattaki bu boşluk doldurulmuştur. Ancak gözden kaçırılmaması gerekir ki
İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesinin son fıkrasında; değinecek olduğumuz kanuni müeyyideye rağmen 28/2/2018 ile 2/6/2018 tarihleri arasında herhangi bir düzenleme yapılmamış olması, ilgili müeyyide de göz
önüne alındığında, hukuki açıdan sakıncalı bir durum teşkil etmektedir.
2.2. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA KONKORDATO’YU
DÜZENLEYEN HÜKÜMLER
İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesinin son fıkrasının son cümlesinde 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
114. ve 115. maddelerinin konkordato gider avansı bakımından kıyasen
uygulanacağı düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114.
maddesine baktığımızda on ikisi sayılı bir tanesi genel olmak üzere on
üç ayrı kategorik dava şartının bulunduğu belirtilmiştir. Aynı kanunun
115. maddesine baktığımızda ise bir önceki maddede sayılmış dava şartlarının mevcut olmaması halinde dava şartı yokluğu nedeniyle davanın
reddedileceğine ve bunun dışında dava şartlarının araştırılmasına, ileri
sürülmesine ve noksanlık mevcut ise giderilmiş olmasına ilişkin düzenlemeler belirtilmiştir.
PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES davayı “başkaları tarafından hakkı ihlal edilen veya tehlikeye sokulan kimsenin yeniden tartışma konusu
yapılmayacak şekilde ve geleceğe yönelik olarak bu ihlalin ve tehlikenin
bertaraf edilmesi için mahkemeden hukuki koruma talep etmesidir” şeklinde tanımlarken bir davanın esasının incelenmesinin ve karara bağlanabilmesinin dava şartlarının varlığına yahut yokluğuna bağlı olduğunu
belirtmiştir. Devamında PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES dava şartlarını genel dava şartları ve özel dava şartları olmak üzere ikiye ayırmıştır.
Genel dava şartları ise mahkemeye ilişkin dava şartları, taraflara ilişkin
dava şartları, dava konusu şeye ilişkin dava şartları olmak üzere kendi
içerisinde üçe ayrılmaktadır. 6
2.3. KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ’NDE KONKORDATOYU DÜZENLEYEN HÜKÜMLER
İcra ve İflas Kanunu’nun atıfta bulunmuş olduğu Konkordato Gider
6

Prof. Dr. HAKAN PEKCANITEZ, Prof. Dr. Oğuz ATALAY, Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2. Bası, s. 241 vd., Yetkin Yayınları, Ankara,
2014
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Avansı Tarifesi’nin 1. maddesine bakacak olduğumuzda tarifenin amacının ve kapsamının 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan
avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu
düzenlenmiştir. İkinci maddesinde, değinmiş olduğumuz atıfla Konkordato Gider Avansı Tarifesi’nin hazırlandığı belirtilmiştir. Üçüncü maddede ise konkordato talep edenin aynı tarifede gösterilen gider avansını
konkordato talebinde bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorunda
olduğu ve konkordato gider avansının her türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile
dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi
giderleri kapsadığı düzenlenmiştir. Dikkatli inceleme yapıldığında görülecektir ki tarifede her ne kadar birinci maddenin başlığı ‘Amaç ve Kapsam’ olsa dahi esasen tarifenin amacının üçüncü maddede düzenlendiği, bu sebeple birinci madde başlığının ‘Amaç ve Kapsam’ yerine ‘Amaç’
olması gerektiği ve üçüncü madde başlığının ‘Konkordato Gider Avansı’
yerine ‘Konkordato Gider Avansı Kapsamı’ şeklinde olmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Konkordato Gider Avansı Tarifesi’nin dördüncü maddesinde ise birtakım mali düzenlemeler getirildiği görülmektedir.
Tebliğname’nin beşinci maddesinde konkordato gider avansının iadesine,
altıncı maddesinde konkordato gider avansının ikmaline ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Tebliğnamenin yedinci maddesinde ise İcra ve İflas
Kanunu’nun 285. maddesinin son fıkrasındaki hükümle aynı hükümleri
doğuracak şekilde tarifedeki gider avansının 15/3/2018 tarihinden sonra
yapılan konkordato taleplerinde uygulanacağına ve tarifeye göre alınması
gereken gider avansının eksik olduğunun anlaşılması halinde 6100 sayılı Kanunun 114 ve 115’inci maddelerine göre işlem yapılacağına dair
düzenleme getirilmiştir. Tebliğnamenin 8. ve son maddesi ise yürürlüğü
düzenlemektedir.
3. KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ’NİN HUKUKA UYGUNLUK İNCELEMESİ
Hukuk, toplumsal uzlaşı ve birikimle oluşturulmuş yazılı ve sözlü kurallar bütünüdür.7 Hans Kelsen’in meşhur normlar hiyerarşisi kavramını
göz önünde bulundurduğumuzda bir hukuk kuralının salt mevcudiyetinin yahut bir üst normla uyuşmasının ilgili hukuk kuralını hukuka uygun
hale getirmeyeceğini söylemek gerekir. Bu kavrama göre her bir hukuk
normunun hukuka uygunluğu, piramite benzetilmiş bir altlık üstlük ilişkisinde ancak bir üst seviyedeki hukuk kuralına uygunluğu halinde söz
7

Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı 18, cilt: VI,
Temmuz 1990
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konusu olabilecektir. Buradan yola çıktığımızda hukuka uygun olup olmadığı irdelenen bir hukuk kuralının hukuka uygunluğunun tespiti için
esasen söz konusu kuralın en üst seviyedeki hukuk kuralına uygun olup
olmadığı hususunun araştırılması gerektiği açıktır.
Konkordato gider avansına ilişkin özel düzenlemeler, bir tebliğname
olan Konkordato Gider Avansı Tarifesi’nde bulunmaktadır. Şu halde tesis edilmiş tebliğname düzenlemelerinin başta Anayasa’ya, temel hak ve
hürriyetleri düzenleyen milletlerarası antlaşmalara, kanunlara, kanun
hükmünde kararnamelere, diğer milletlerarası antlaşmalara ve mevzuatın kalanına uygun olması gerekmektedir. Bu doğrultuda Konkordato
Gider Avansı Tarifesi’nin hukuka uygunluk incelemesi, hakkında atıfta
bulunulmuş kanun ve üst normları kapsamında yapılacaktır.
3.1. KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ’NİN ANAYASA’YA
UYGUNLUĞU
Anayasa’nın 36. maddesinin 1. fıkrası şöyle der: “Herkes, meşrû vasıta
ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya
davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.8 İlgili
hükümde herkesin yargı mercileri önünde davacı olarak iddiada bulunma hakkının bulunduğuna dikkat çekilmiştir. Anılan Anayasa hükmü;
Konkordato Gider Avansı Tarifesi’nin 7. maddesinin yollama yaptığı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114. ve 115. maddeleri de göz önünde
bulundurulduğunda, Konkordato Gider Avansı Tarifesi’nin 7. maddesine
göre konkordato gider avansını ödemeyen tarafın açmış olduğu davanın
usulden reddedilmesi öngörülmüştür.
Anayasa’nın 12. maddesinin 1. fıkrasına baktığımızda herkesin; kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu görülmektedir. Anayasa’nın 13. maddesine baktığımızda ise temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca
Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak
kanunla sınırlanabileceği ve bu sınırlamaların, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve
ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı görülmektedir. Buna göre herkesin;
kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu ve bunların ancak kanunla sınırlanabileceği açıkça
düzenlenmiştir.
Konkordato talebinde bulunmak, herkesin iddia ve adil yargılanma
hakkı kapsamında sahip olduğu bir haktır. Bu noktada tartışılması gere8

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm, Erişim Tarihi: 22.06.2018
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ken husus ise konkordato bakımından Konkordato Gider Avansı Tarifesi
ile mevcut sınırlayıcı düzenlemelerin Anayasa’nın 13. maddesindeki temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceği hükmü karşısındaki hukuki durumudur.
Konkordato Gider Avansı Tarifesi’nin 4. maddesine bakıldığında miktar bakımından birtakım düzenlemeler bulunduğu görülmektedir. İlgili
tebliğname maddesine aynı tebliğnamenin 7. maddesinin göndermesiyle
konkordato gider avansı eksik yatırmış yahut hiç yatırmamış talep eden
hakkında davasının reddedileceği açıkça öngörülmüştür. Talep edenin
davasının reddedilmesi halinde hak arama hürriyetinin sınırlandırılmış
olacağında hiç şüphe bulunmamaktadır. Dolayısıyla tebliğname hükmü
ile bir temel hak ve hürriyetin sınırlandırılmış olduğu tespit edilmiştir.
3.2. KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ’NİN TEMEL HAK ve
HÜRRİYETLERİ DÜZENLEYEN MİLLETLERARASI ANTLAŞMALARA
UYGUNLUĞU
Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasında, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaların kanun hükmünde olduğu
hatta usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma
hükümlerinin esas alınacağı belirtilmiştir.
Konkordato talebine dair mali düzenlemenin Konkordato Gider Avansı Tarifesi ile yapılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 13. maddesi
bakımından da sakıncalı bir durum teşkil etmektedir.9
AİHS’nin 13. maddesinde teminat altına alınmış etkili başvuru hakkına göre ilgili sözleşmede tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen
herkesin, söz konusu ihlal resmi bir hizmetin ifası için davranan kişiler
tarafından gerçekleştirilmiş olsa dahi, ulusal bir merci önünde etkili bir
yola başvurma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Buna göre etkili başvuru hakkına sahip olabilmek için başvuranın ilgili sözleşmede tanınmış
olan bir hak ve özgürlüğünün ihlal edilmiş olması gerekmektedir. Bu noktada ise Konkordato talebinde bulunanın bir hak ve özgürlüğünün ihlal
edilmiş olup olmadığı hususunun irdelenmesi gerekmektedir.
Konkordato kurumunun niteliği gereği talepte bulunanın hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmiş olması beklenmez. Kaldı ki konkordato talebi
9

http://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf, Erişim Tarihi:
12.07.2018
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üzerine yapılacak yargılama da kural olarak hasımsızdır.10 Bu durumda
ise başvuranın etkili başvuru hakkının ihlalinin kabulü için esasen yapılacak yargılama bakımından talepte bulunanın ilgili sözleşmede tanınmış
hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmiş olması gerekmektedir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2017 senesinde ülkemiz hakkında
116 karar verilmesine karşılık bunların 99’unda ise en az bir ihlal tespit
edilmiştir.11 Söz konusu verilere göre ülkemiz hakkında 2017 senesinde
ihlale en çok konu olan hak, toplamda 46 kez ile, AİHS’nin 6. maddesinde
teminat altına alınmış adil yargılanma hakkıdır.12 Adil yargılanma hakkı,
madde metnindeki şekliyle çeşitli tasniflere tabi tutulsa da konkordato
talebinde bulunan bakımından maddeyi mahkemeye başvuru hakkı bakımından ele almak gerekmektedir. Çünkü konkordato talebi, talepte bulunan tarafından mahkemeye sunulacak bir irade beyanıyla hukuki sonuç
doğuracaktır.
AİHS’nin 13. maddesi ile teminat altına alınmış etkili başvuru hakkının varlığından söz edebilmek için objektif olarak bu hakkın kullanılması
için tüm zeminin mevcut olması gerekmektedir.1314 Bu noktada Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi bir kararında15 “…Mahkeme’nin daha önce
defalarca karar verdiği gibi, Sözleşme’nin 13. maddesinin, iç hukuk
düzeninde hangi biçimde korunmuş olurlarsa olsunlar, Sözleşme’deki
hak ve özgürlüklerin esasının uygulanması için ulusal düzeyde bir hukuk düzeninin mevcudiyetini güvence altına aldığını hatırlatmaktadır.
Bu suretle 13. madde, bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini nasıl
yerine getirecekleri hususunda Sözleşmeci devletlere her ne kadar belirli bir ölçüde takdir yetkisi tanımış olsa da, Sözleşme’deki haklara
dair şikâyetlerin hem esasını ele almasına hem de uygun bir karşılık
verebilmesine imkân tanıyan bir hukuk yolunu sağlamayı gerektirmektedir. 13. madde bağlamındaki yükümlülüğün kapsamı, başvuru sahibinin Sözleşme’deki haklara dair şikâyetlerinin niteliğine bağlı olarak
değişmektedir. Bununla birlikte, 13. maddenin gerektirdiği bir hukuk
yolu, hukuken olduğu gibi uygulamada da, özellikle bu hukuk yolunun
10 Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN, 7101 Sayılı Kanun Kapsamında İcra İflas ve Konkordato Hukukunda Yenilikler, s.81, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018
11 https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2017_ENG.pdf, Erişim Tarihi:
12.07.2018
12 Toplamda 56 kez ihlal olduğuna ilişkin Üstad Avukatlık Meslek Dergisi, Sayı 5, s. 55,
Ankara, 2018
13 Airey/İrlanda 09.10.1979
14 Poitrimol/Fransa 03.09.1992
15 ÖZALP ve diğerleri, AİHM 1. Daire, Strazburg, 32457/96 Başvuru No, 8/4/2004 Karar
Tarihi, par. 59
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kullanılması, sorumlu devletin yetkililerinin eylemleri veya ihmalleriyle
haksız yere engellenmeme anlamında ‘etkili’ olmalıdır...” şeklinde karar vererek başvurunun etkili olması bakımından devletin üzerine düşen
sorumluluğun objektif kriterlerini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda başvuru yolunun teorik olarak etkili olmasının sağlanmasının yanında pratik
olarak da etkili olmasının sağlanması devletin bir yükümlülüğüdür.16
Mevzuatta her ne kadar konkordato bakımından başvuru hakkının etkili olması için teorik olarak zemin sağlanmış ise de Konkordato Gider
Avansı Tarifesi’nin 4. maddesi hükmü ile belirtilmiş mali yükümlülüklerin mevcudiyeti pratik olarak başvuru hakkının etkili olarak kullanılamayacağını göstermektedir. Şu halde Konkordato Gider Avansı Tarifesi
hükümlerinin mevcudiyeti AİHS’nin 6. maddesi ile teminat altına alınmış
adil yargılanma hakkı ile 13. Maddesi ile teminat altına alınmış etkili başvuru hakkına aykırılık teşkil etmektedir.
3.3. KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ’NİN KANUNA UYGUNLUĞU
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 13. maddesi ile değiştirilmiş 285. maddesinin son fıkrasına göre, konkordato talebinde bulunanın Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede
belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecbur olduğu belirtilmiştir. Adalet bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuş tarife de Konkordato
Gider Avansı Tarifesi’dir. Bu bakımdan Konkordato Gider Avansı Tarifesi’nin, meşruiyetini kanundan aldığını söylemek gerekmektedir.
Konkordato Gider Avansı Tarifesi, meşruiyetini kanundan alsa da bu
noktada 3 numaralı başlık altında değindiğimiz üzere alt normun üst norma aykırı olamayacağını belirtmek gerekmektedir. Buna göre Konkordato
Gider Avansı Tarifesi, her ne kadar kanuna uygun olsa da üst normlara
aykırılık teşkil etmektedir.
4. SONUÇ
Konkordato Gider Avansı Tarifesi meşruiyetini kanundan almaktadır.
Ancak normlar hiyerarşisi çerçevesinde konkordatoya ilişkin düzenlemelerin Konkordato Gider Avansı Tarifesi ile tesis edilmiş olması kanunun
üst normu olan Anayasa ve AİHS kapsamında birtakım hukuka aykırılıklar teşkil etmektedir.
16 Prof. Dr. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK ve Prof. Dr. Feyyaz GÖLCÜKLÜ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama
Yöntemi, 13. Ek Protokole Göre Hazırlanıp Genişletilmiş 10. Bası, s. 277 vd., Turhan
Kitapevi, Ankara, 2013
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Konkordato müessesesinin önemine binaen hukuka aykırılığın giderilerek temel hak ve hürriyetlere uygun kanuni düzenlemeler yapılması
gerekmektedir.
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İŞ HUKUKUNDA PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ VE İŞ DEĞERLENDİRMESİ
Av. Şevket Güney BİGAT1
§ 1. GENEL BAKIŞ
İş hukukunda, özellikle “performans değerlendirmesi” ve buna bağlı
bir konu olan “iş değerlendirmesini”, 4857 sayılı İş Kanunu ve yargı kararları çerçevesinde incelemenin faydalı olacağı kanaatiyle böyle bir çalışma yapmaya karar verdik.
İncelememde, iş hukuku ve iş mahkemelerinde görülen davalarda,
performans değerlendirmeleri, 4857 sayılı İş Kanunu, Yargı kararları,
performans ve iş değerlendirmesi kavramları, doktrin ve uygulama açısından irdelenmeye çalışılacaktır.
Zira, iş hukukunda, uygulamada çıkan hukuki sorunlar, doktrine üzerinde çalışılması gereken büyük bir kaynak oluşturmakta olduğu da bir
gerçektir.
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMLAR
1. PERFORMANS VE İŞ DEĞERLENDİRMESİ KAVRAMLARI
“Performans”, kelime anlamı ile “Başarım” anlamına gelmektedir.
Yargıtay’a göre “Performans”, en basit tanımıyla, verimliliğin ölçülmesidir. İşçinin iş sürecinde harcadığı ve işin üretimine kattığı emeğin kalitesi
ve düzeyi, işçinin performansını oluşturur. Birim zamanda işçinin harcadığı emeğin sonucu olan üretimin düzeyi ise işçinin verimliliğini gösterir.
“İş değerlendirmesi” kavramı ise, iş değerlemesi olarak da kullanılmakta olup, iş değerlemesi, “Değer biçme, bir malın değerini belirleme, valüasyon” anlamına gelmektedir. İş değerlendirmesi ise, “Değerlendirmek işi, kıymetlendirme ve iletişim organlarında izlenme
oranı” anlamına gelmektedir. Çalışmamda, “İş değerlendirmesi” kavramını kullanacağım. ILO (1986: 60) iş değerlendirmesini, dengeli bir ücret
yapısı için temel sağlamak üzere bir boylandırma ve etüt etme yöntemi
olarak tanımlamaktadır.2 Diğer tanımda, bir işyerinde mevcut işler ara1
2

BİGAT, Şevket Güney, İstanbul Barosu avukatlarından.
TİMUR, Hikmet & KILIÇ, Mustafa, “İş Değerlendirmesinde Puanlama Yöntemi” kısaca
İDPY, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2005, s.24.
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sındaki değer farklılıklarını ortaya çıkaran bir karşılaştırma yöntemidir.3
Başka bir tanımda ise, bir işyerindeki işçilerin, önceden tespit edilmiş
belli faktörler açısından birbirlerine oranla taşıdıkları değerlerin, ücret
tespitine esas olmak üzere, rakamlar halinde ortaya konmasıdır.4 Başka
bir tanımda ise, bir işin değerine göre ücret hiyerarşisi içindeki göreli
yerini belirlemek üzere işlerin formal ve sistematik usuller kullanarak
karşılaştırılması olarak açıklanmıştır.5 Hukuk yönünden baktığımızda, iş
değerlendirmesi tanımında vardığım sonuç, bir işletmenin, işin vasfına,
hacmine, değerine ve özelliklerine göre, işin yapılmasındaki faktörleri inceleyen, karşılaştıran, iş verimliliğini, matematiksel kriterler belirleyerek
çeşitli şekillerde ve çeşitli amaçlar için ölçme yöntemleri bütünüdür.
2. 4857 SAYILI İŞ KANUNU YÖNÜNDEN
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’nci maddesinin, 1’nci fıkrasına göre,
işveren, iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle
geçerli olarak feshedebilir. İşçinin, iş sürecinde gözlenen performansı ile
işin sonucuna bağlı ölçülen verimliliğine dayalı olarak yetersiz kaldığının belirlenmesi halinde, işçinin yetersizliğinden doğan geçerli nedenlerden söz edilebilir.
4857 sayılı İş Kanunu›nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih, haklı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmış olup bunlar;
- Ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma,
- Gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip olma,
- İşe yoğunlaşmasının giderek azalması,
- İşe yatkın olmama,
- Öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği,
- Sık sık hastalanma,
- Çalışamaz duruma getirmemekle birlikte işini gerektiği şekilde yapmasını devamlı etkileyen hastalık ve uyum yetersizliğidir.
3
4
5

ATAAY, İsmail D, “İş Değerleme ve Başarı Değerleme Yöntemleri”, İşletme Fakültesi
Yayınları, No: 235, Birinci Cilt, İstanbul, 1990, s.4.
TİMUR, Hikmet, Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Samsun İşletme Müdürlüğü İş Değerlendirme Projesi Raporu, Ankara, 1985.
BELCHER, David W., “Compensation Administration Prentice - Hall. Inc.”, New Jersey,
1974, s.88.
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Ayrıca, bunların dışında, işyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik yaşına gelmiş olma halleridir.
Kanunun gerekçelerinde, ifade olunan “yetersizlikten” kaynaklanan
sebepler dışında, işçiyle yapılan iş sözleşmesi, işyeri personel yönetmeliği, kurumsal çalışma ilkeleri veya işyerine özgü performans değerlendirme ölçütlerinde yer alan işçinin verimliliği ile ilgili beklentilerin karşılanamaması halinde de geçerli sebeple fesih uygulanabilir.
İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerin iş sözleşmesinin geçerli feshi imkânını bahşetmesi için, işçinin kişisel yetenek ve özellikleri
itibariyle, fesih anında iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri
tamamen veya kısmen ifa edemeyecek durumda olması şarttır.
İşçinin yetersizliğinin, işletmenin normal işleyişinde somut olarak aksaklık ve bozulmalara sebebiyet vermesi ve işçinin yetersizliğinin doğurduğu üretim aksaklığının ilave masrafı doğurmayan tedbirlerle giderilemez olması gerekir.
İş sözleşmesinin, işçinin fiziki ve mesleki yetersizliği nedeniyle geçerli bir şekilde feshedilebilmesi için, onun iş edimini yerine getirmesi için
sahip olması zorunlu olan mesleki ve fiziki özelliklerindeki eksiklik ve
yoksunluğun iş sözleşmesinin feshi anında mevcut olması ve onun iş ediminin usulüne uygun bir şekilde ifası için kısa sürede doktor, terapist,
psikolog, antrenör vs›nin yardımıyla bu özelliklere yeniden kavuşabilmesinin mümkün görülmemesi gerekir.
3. İŞ DEĞERLENDİRMESİ
İş değerlendirmesi, özellikle insan kaynakları açısından önemli ve analiz edilmesi gereken bir husustur. İş hayatında, farklı işlerin farklı iş dinamikleri olduğu gibi aynı işlerin de farklı iş dinamikleri bulunduğu bir
gerçektir. Bunun sebebi de, iş aynı olsa bile farklı yöntemlerle ve yönetim
şekilleri ile yönetiliyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, bu işlerin yapılışında bir hata olduğunu göstermez. Aynı iş, farklı iş değerlendirmesi yöntemleri ile başarılı bir şekilde de yönetilebilir.
Örnek olarak, iş değerlendirmesindeki bir işin, bir makine olduğunu
varsayalım. İki aynı iş, yani iki aynı makine olsun, aynı makineler, iki
farklı iklimde aynı şekilde çalışamaz. Soğuk iklime göre ayarları yapılan
bir makinenin, çok farklı bir coğrafyadaki sıcak ve nemli bir ortamda aynı
performansta çalışması beklenemez. Makinenin önce çalışacağı iklime
göre ayarlarının, yani işin yapılacağı yerdeki iş değerlendirmesinin yapılması gerekir. Bu durum ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir, ancak arge araştır-
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malarında önce örneğin çamaşır makineleri çalışacağı koşullar, makineyi
oluşturan ekipmanlarının birbirine uyumu, bu ekipmanların bir arada ve
doğru yerlerde konumlandırılması, ayarlarının yapılması ve bu bütünün
devamlı bir şekilde çalışabilmesi için bütünlüğünün korunması gerekir.
Bunun için de insan kaynaklarında da kadronun oluşturulması, bu
kadronun gelişimim için eğitilmesi, kadronun eğitimde iş için güdülenmesi, işin devamlılığı için de korunması gerekir.
İş değerlendirmesinde bir diğer önemli husus, işin yapılması için bu
işi yapacak işçi ücretleri ve bu ücretlerin doğru bir şekilde yönetilmesi
gerekir.
Bir diğer nokta; İşyerinde yapılacak iş ile ilgili organizasyon şemasının
yapılması ve yönetim kurulu kararı ile de re-organizasyon ve / veya değişiklikler var ise bu organizasyon şeması güncellenmelidir. Dönemlere
göre de bu organizasyon şemaları muhafaza edilmelidir. Zira, özellikle bir
işe iade davasında işverenlikten ilk istenecek belge, fesih önceki 6 ay veya
1 seneyi kapsayan döneme ilişkin ve fesihten sonraki döneme ilişkin organizasyon şemalarının, değişiklikler de var ise yönetim kurulu kararları
ile birlikte, organizasyon şemasının Mahkemeye sunulmasıdır.
Bir sonraki aşama, görev ve pozisyonların organizasyon şeması içerisindeki konumlarına ile görev ve sorumluluklarına göre iş tanımlarının
yapılmasıdır.
İş tanımları veya görev tanımları ve sorumlulukları belirlendikten sonra bu işyeri görev tanım ve sorumluluklarının ilgili işçilere tebliğ edilmesi
gerekir.
Ancak burada karıştırılmaması gereken husus, bunlar performans
kriterleri değildir. Performans kriteri, bundan sonraki aşamadır.
Performans kriterleri, işçinin organizasyondaki konumuna, görev ve
sorumluluklarına göre, verimlilik esasına göre kendisinden beklenenlerdir.
Öncelikli yapılması gereken iş, ilgili iş analizlerinin yapılması gerekir.
Bu aşamada, bir iş yerinde yapılmakta olan her bir işin görev, yetki, sorumlulukları ile işin riski, beklentiler, işin yapıldığı çevre koşulları ve işi
yapacak kişide bulunması gerekli minimum niteliklerle ilgili ayrıntılı bilgi
toplama işlemidir.
Bu analizin en önemli özelliği, işi yapan kişi ile ilgili olmaması, iş ile
ilgili olmasıdır. Yani bu iş analizinde işin özelliklerinin tanımlanması ve
analiz edilmesi gereklidir. İş analizi için görevler ve ödevler, iş ortamı,
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kullanılan araç ve gereçler, iş ilişkileri, işi yapacak işçinin bu işe göre yeteli olup olmadığıdır. Yani burada işe göre, işi yapacak kişinin minimum
standartları belirlenmelidir. Bu aşamada işçinin özellikleri, standartları
incelenmemektedir. Öncelikle, iş için minimum gerekler tespit edilmektedir.
Özetleyecek olursak; İş analizi ile önce iş tanımları ve iş gerekleri belirlenir, sonra bunları insan kaynakları işlevleri yönünden bu işlerde çalışabilecek işçilerin insan kaynakları planlaması yapılır, işe alma ve çıkarma
işlemleri yapılır, bu durum mevcut işyerlerinde re-organizasyon olarak
da tanımlanabilir, ardından iş için oryantasyon sürecinde eğitim verilir,
iş analizine göre ücret ve sosyal haklar belirlenir, iş sağlığı ve güvenliği
önlemleri ile ilgili gerekli yasal işler yapılır.
4. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE KRİTERİ
Performans değerlendirmesi yapılabilmesi için öncelikle işe ve iş gereklerine göre iş analizlerinin, yani geniş anlamda iş değerlendirmesinin
insan kaynakları tarafından yapıldıktan sonra, bu analize göre de performans kriterlerinin belirlenmesi gerekir. Bu durumda “performans” ikinci
aşamadır.
İş hukukunda, performansı değerlendirebilmek için öncelikle işyrinde, yapılan işe göre “makul” yani “ulaşılabilir” performans kriterlerinin
olması gerekmektedir.
Ayrıca, bu kriterlerin değerlendirilmesinde, yapılan iş aynı dahi olsa,
işin yapıldığı yer ve bulunulan yer itibari ile işin hitap ettiği kesimde yapılan işteki etkileri de değerlendirme kapsamında tutulmalıdır.
Örneğin; Belli bir yaşa hitap eden ürünlerin satışının yapıldığı yer itibari ile o bölge çevresinde hitap edilen yaş grubunun az olması, diğer
yandan bu yaş grubunun bulunduğu diğer yerlerde yapılan satış sayısı
performans kriteri, aynı koşularda satış yapılıyormuş gibi değerlendirilmesi hakkaniyete aykırı olacağı, böyle bir performans kriteri üzerinden
iki faklı yerin aynı şekilde değerlendirilemeyeceği, açıktır.
Bir diğer nokta, performans kriteri olmadan, performansa dayalı fesih
yapılması işveren yönünden haksız ve geçersiz bir fesih olacaktır.
Tüm bunlarla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19’ncu maddesi uyarınca feshin şeklindeki usule de uyulması feshin sıhhat şartlarındandır.
Aksi taktirde, feshin şeklinde usule uyulmadan bir fesih yapıldığı anlaşılması halinde, esasa dahi girilmeden, usul yönünden işçi lehine karar
verilmesi gerekecek olup, uygulamada Yargı kararları da bu yöndedir.
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Hukukta, önce usul, sonrasında da esas gelmektedir. Bu sebeple de, önce
usuli şartlar değerlendirildikten sonra, esasa geçilir.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, işyerinin özelliklerine ve
yapılan işe göre objektif kriterlere uygun olarak hazırlanan performans
kriterlerinin işçiye tebliğ edilmesi şarttır. Aksi taktirde, işyerinde performans kriteri olsa dahi, işçi bu kriterler kendisine usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmemesinden dolayı, bu kriterleri bilmesi ve bu kriterlere
göre çalışma yapması ve uygulaması, bu kriterlere göre hareket etmesi
beklenemez.
Bu sebeple de, özellikle işe iade davasında, işveren yönünden dikkat
edilmesi gereken husus, yukarıda belirtildiği şekilde performans kriterlerinin mevcut olması ve performans kriterlerinin yazılı olarak işletmede
çalışan işçilere tebliğ edilmesi şarttır. Zira, hiçbir işçiden bilmediği bir
kritere uyması beklenemez.
Yargıtay kararlarında, bir iş sözleşmesinin feshi bildiriminde davacının performansının düşük olması, gerçekleştirmesi gerekli olan iş ziyaretlerini gerçekleştirmediğinin bildirildiği, işçinin bu konuda savunmasının
alındığı, verilen hedefin gerçekleştirilecek bir hedef olmadığının, yani makul ve ulaşılabilir bir performans kriteri olup olmadığı araştırılmalıdır.
Bu açıdan işçiye verilen hedefin gerçekleşebilir olup olmadığı, performans
değerlendirme sisteminin objektif olup olmadığının tespiti için ilgili uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyeti vasıtası ile bilirkişilerden
alınacak rapor çerçevesinde feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığının belirlenmesi gereklidir.
Burada dikkat edilen makul ve ulaşılabilir bir performans kriteri olup
olmadığıdır. Performans kriterinin işçiye tebliğ edilip edilmediği, bu durumun da ehil kişilerden oluşacak bir bilirkişi heyeti ile çözümlenmesidir.
Ancak burada dikkat edilmesi ve araştırılması gereken bir diğer önemli
husus, aynı işyerinde çalışan, aynı konumdaki işçilerin de performanslarının da sorgulanması gerekir. Bu işçiler farklı lokasyonlarda çalışan
işçiler ise değerlendirmede bu durumunda gözönünde bulundurulması
hakkaniyet gereğidir.
Buraya kadar özetleyecek olursak, objektif bir performans değerlendirmesi için işçinin görev tanımı ve performans değerlendirme kriterleri
önceden saptanmalı ve işçiye tebliğ edilmelidir. İkinci olarak, değerlendirme somut yapılmalı ve buna yönelik formlar hazırlanmalıdır. Bu konuda
“iş değerlendirmesi” ile ilgilidir. Üçüncü olarak, performans değerlendirme sistemi geliştirilmeli ve işin gerektirdiği bilgi ve beceri gibi unsurlar
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yönünde beklenen hedefler dikkate alınmalıdır. Geçici ve kısa süreli sonuçlar değerlendirmede dikkate alınmamalıdır. Dördüncü olarak, davacıya verilen hedefin gerçekleşebilir (= ulaşılabilir) olup olmadığı ve performans değerlendirme sisteminin objektif olup olmadığının tespiti için
işin şartlarını bilen bir bilirkişiden rapor alınmalıdır.
Çalışmamızın ana konularından olan “Performans”, işçinin iş değerlendirmesine göre performans ve verimlilik sonuçlarının geçerli bir nedene dayanak olabilmesi için objektif ölçütlerin belirlenmesi zorunludur.
Performans ve verimlilik standartları işyerine özgü olmalıdır. Objektiflik ölçütü o işyerine aynı işi yapanların aynı kurallara bağlı olması şeklinde uygulanmalıdır. Performans ve verimlilik standartları gerçekçi ve
makul olmalıdır. Performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı geçerli bir
nedenin varlığı için süreklilik gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olmalıdır. Koşullara göre değişen, süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli neden için yeterli kabul edilmeyebilir. Ayrıca performans ve verimliliğin yükseltilmesine dönük hedeflere ulaşılamaması tek başına geçerli
neden olmamalıdır. İşçinin kapasitesi yüksek hedefler için yeterli ise, ancak işçi bu hedefler için gereken gayreti göstermiyorsa, geçerli neden söz
konusu olabilir.
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 gerçekleştirmesi beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinde bu kriterler esas
alınmalıdır.
Bir başka anlatımla, çalışanın niteliği, davranışları ve sonuçta ulaştığı
hedef önemli olmaktadır.
Bu kriterler çalışanın görev tanımına, verimine, işverenin kurumsal
ilkelerine, uyulması gereken işyeri kurallarına uygun olarak objektif ve
somut olarak ortaya konmalı ve buna yönelik performans değerlendirme
formları hazırlanmalıdır.
İşyerine özgü çalışanların performansının değerlendirileceği, işyerine
özel “Performans Değerlendirme Sistemi” geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
Performans değerlendirme sisteminde dikkat edilmesi gereken en
önemli konu, işyerine özel hazırlanması gerekir.
Bunun için de kanaatimce uzuna yakın sayılabilecek bir şekilde iş yapılan işverenlik incelenmelidir. Bu en çok sabır gösterilmesi gereken süreçtir.
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İşyerinin nasıl çalıştığı, alışkanlıklar, doğrular, yanlışlar, işverenin
beklentisi, oryantasyon süreçleri, görev tanımları, işyeri organizasyon şeması, saat mekanizması gibi hazırlanmalıdır.
Ayrıca işyerinde yapılan iş, iş yapılırken işverenin dikkat edilmesini
istediği noktalar, beklentiler, sebepleri, işverenin işin yürütümü için yapılmasını istediği noktalar, ardından işin yapılmasının ardından sunum
ve müşteri ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken noktalar, işçinin bunlara
cevap verip veremediği, işçinin iletişiminin yapılan iş için yeterli olup olmadığı, bu süreçlerin belirli aralıklarla incelenmesi ve denetlenmesi sürecinin nasıl ilerlediğini gösterecektir.
Yargı kararlarına baktığımızda, özetle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18,
20 / 3, 22, 25 / II – 4’ncü madde ve bendleri uyarınca verilen kararında,
“operatör” olan davacının, fesihten 5 ay önce görev yerinin değiştirilerek,
daha önce çalışmadığı ve eğitim verilemeyen bölüme nakledilmesi ve burada günlük üretime göre performansının değerlendirilmesi, iş şartlarında esaslı değişiklik olduğu kabul edilmiştir. Davacı, bu değişikliği kabul
etmemiştir. Davacı bu değişikliği kabul etmedi ise bu değişikliği 4857
sayılı İş Kanunu’nun 22’nci maddesi uyarınca, davacıyı bağlamayacağı yönünde karar vermiştir. Davacının kabul etmemesine rağmen bu işte çalıştırılması değişikliği geçerli kılmayacağı yönünde karar vermiştir.
T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin, 28.09.2009 tarih, 2008 / 42886
Esas, 2009 / 24409 Karar sayılı ilamını daha da irdelersek;
Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan
feshedildiğini, fesihten 5 ay önce uzmanlık alanı dışında olan “zımpara-bıyık bölümünde” istemediği halde görevlendirildiğini, el becerisi ve vasıfsız
bir elamanın yapabileceği, farklı iş kolunda çalışmaya zorlandığını, adapte olmayı beklerken, uyarı üzerine uyarı verildiğini, bezdirildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı işveren vekili, davacının iş sözleşmesinin tüm uyarılara rağmen
verilen görevleri hatırlatıldığı halde ısrarla yapmamaktan dolayı haklı olarak feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece savunmaya ve keşif sonrası, alınan bilirkişi raporuna itibar edilerek, işverenin zımpara-bıyık bölümündeki üretimin “adet” ve
“kalite” kriterleri dikkate alınarak ve bu değerlerin işçi performans değerlendirilmesinde kullanıldığı, davacının 5 ay bu bölümde çalışmayı kabul etmemesine rağmen, fesih tarihine kadar 5 ay çalıştığı, davacının bu
bölümdeki 3 aylık performans düşüklüğünün eğitimsizliğinden ve işlerin
zorluğundan değil, şahsi tutumundan kaynaklandığı, feshin 4857 sayılı İş
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Kanunu’nun 25 / II - h bendi uyarınca, haklı nedene dayandığı gerekçesi
ile davanın reddine karar verilmiş olduğu görülmüştür.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 22’nci maddesi uyarınca, “İşveren, iş sözleşmesiyle 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 şekilde uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6
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 bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle
iş sözleşmesini feshedebilir, şeklindedir. Bu maddeye dayanılarak yapılacak değişiklik feshinde, değişiklik ve fesih bildirimlerinin yazılı yapılması ve sebeplerinin de yazılı gösterilmesi geçerlilik koşulu olduğunu, T.C.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin, 02.06.2008 gün ve 2007 / 39341 Esas,
2008 / 13324 Karar sayılı ilamının da bu şekilde olduğunu belirtmiştir.
Daha önce de tanımlarda belirtildiği üzere, Yargıtay’a göre “Performans”, en basit tanımıyla verimliliğin ölçülmesidir. İşçinin, iş sürecinde
harcadığı ve işin üretimine kattığı emeğin kalitesi ve düzeyi, işçinin performansını oluşturur. Birim zamanda işçinin harcadığı emeğin sonucu olan
üretimin düzeyi ise işçinin verimliliğini gösterir. İşçinin performans ve
verimlilik sonuçlarının geçerli bir nedene dayanak olabilmesi için objektif
ölçütlerin belirlenmesi zorunludur. Performans ve verimlilik standartları
işyerine özgü olmalıdır. Objektiflik ölçütü 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 nedenin varlığı için süreklilik gösteren
düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olmalıdır. Koşullara göre değişen,
süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli neden için yeterli kabul edilmeyebilir. Ayrıca performans ve verimliliğin yükseltilmesine dönük hedeflere
ulaşılamaması tek başına geçerli neden olmamalıdır. İşçinin kapasitesi
yüksek hedefler için yeterli ise ancak işçi bu hedefler için gereken gayreti
göstermiyorsa, geçerli neden söz konusu olabilir. T.C. Yargıtay 9. Hukuk
Dairesi’nin, 08.04.2009 gün ve 2007 / 27829 Esas, 2008 / 7831 Karar
sayılı ilamında da bu şekilde olduğunu kararında belirtmiştir.
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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 gerçekleştirmesi beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinde bu kriterler esas
alınmalıdır.
Performans yönünden emsal davada, davacının yaklaşık 12 yıldır, davalı işyerinde çalışan ve operatör yetkinliğine sahip bir işçi olduğu, fesihten 5 ay önce yıkım bölümünde iken, zımpara-bıyık bölümüne nakledildiği, davacının yazılı yapılan görev değişikliğini kabul etmemesine rağmen,
burada çalışmaya zorlandığı ve günlük üretim ve kalite sonuçlarına göre
02.07 - 28.07.2007 tarihleri arasında %36.99, 30.07 - 25.08.2007 tarihleri arasında %35.24 ve 27.08 - 29.09.2007 tarihleri arasında %38.24
randımanla çalıştığının belirtilerek ve savunması alınarak iş sözleşmesinin görevleri hatırlatıldığı halde ısrarla yapmama nedeni ile 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 25 / II - h bendi uyarınca feshedildiği anlaşılmaktadır.
Performans yönünden, davacının farklı bir işe verilmeden önceki mevcut görev ve sorumluluklarına göre değerlendirilmesi gerektiğinden, hiç
diğer hususlar tartışılmadan karar verilmiş olunması kanaatimce isabetli
olmuştur. Zira, işçinin hiç bilmediği bir işte, eğitim ve oryantasyon süreçlerinden geçirilmeden, bu yeni işle ilgili performans beklenemeyeceği açıktır. Ayrıca burada, hukuken bu yeni işin işçi tarafından 6 günlük
süre içerisinde kabul edilip edilmemesinin kanaatimce hiçbir etkisi yoktur. Şöyle ki, davacı bu yeni işi yasal sürede, yazılı olarak kabul ettiğini
varsaysak bile, işçiye yeni işi ile ilgili hiçbir eğitim ve oryantasyon süresi
geçmeden, yeni iş için eğitim verilmeden, performans kriterleri belirlenip,
işçiye tebliğ edilmeden, performans değerlendirmesi yapılması ve ardından böyle bir fesih yapılması halinde de, yine aynı şekilde işçi lehine karar
verilmesi gerekeceği sonucuna ulaşılabilecektir. Burada önemli noktalardan biri de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19’ncu maddesi uyarınca, performansa dayalı fesihlerde de, feshin şeklindeki usule göre, işçiden savunma
alınması hukuken usuli bir zorunluluktur.
Aşağıda örnek bir performans değerlendirme formu aşağıda mevcut
olup, bu performans değerlendirme formunda işin gereklerine göre daha
fazla performans kriterleri de eklenebilir.
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Örnek Genel Performans Değerlendirme formu:
İŞÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
(Ayda bir doldurulacaktır)
DEĞERLENDİREN BİRİM SORUMLUSUNUN
ADI ve SOYADI		

:

BİRİMİ			

:

GÖREVİ			

:

ÜNVANI			

:

GÖRÜŞ			

: Çok iyi ( ) - İyi ( ) - Orta ( ) - Zayıf ( )

İMZA				

:

İŞÇİNİN
ADI ve SOYADI		

:

BAĞLI OLDUĞU ŞİRKET :
ÇALIŞTIĞI BİRİM		

:

GÖREVİ			

:

DEĞERLENDİRME TARİHİ

:

DEĞERLENDİRME DÖNEMİ İÇERSİNDE KULLANILAN İZİNLER* :
Mazeret İzni

Rapor

İzin

Sevk

İzinsiz

(Tarih/Gün/
Saat)

(Tarih/Gün)

(Tarih/Gün)

(Tarih/Gün)

(Tarih/Gün/
Saat)

İş Hukukunda Performans Değerlendirmesi... • Av. Ş.G. BİGAT
PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Çok İyi (4)

İyi (3)

Orta (2)
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Zayıf (1)

İş yapma kalitesi
İşveren emir ve talimatlarına
uyma
Üstlere saygı
İşe giriş çıkış mesai saatlerine
uyma
Ara dinlenmelere uyma
İşte zaman kullanımı
Kılık kıyafet
Kişisel bakım ve hijyen
Sosyal ilişkiler
Görev sorumluluğu
İş kontrollerinin zamanında
yapılması
İşbirliği ve uyum içinde çalışma
Güvenilirlik
İş geri bildirimlerinin zamanında
yapılması
Bağlılık ve Dürüstlük
Sorumluluk üstlenme
Malzeme ve makine kullanımı
Müşteri ilişkileri ve memnuniyeti

Rakam ile
TOPLAM PUAN Yazı ile

5. SONUÇ
İş hukukunda iş değerlemesi ve sonucundaki performans değerlendirmesi uzun yıllardan beri iş akdi feshinin ana sebeplerinden birini oluşturmaktadır.
Ancak, performans sebebiyle iş akdi feshi yapmak isteyen işverenin
öncelikle iş analizleri yapıp, yapılan işe göre performans kriterlerini belirlemelidir. Bu performans kriterlerinin ulaşılabilir olması gerekir.
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Diğer yandan, işçinin performans kriterlerine göre bir düşüş var ise,
diğer işçilerin performansında da düşüş olup olmadığı incelenmeli ve dikkate alınmalıdır. Buna göre de bir performans değerlendirmesi yapılması
gereklidir.
Bir başka husus, işçinin çalışması için gösterilen yer, bölge, coğrafya
da yapılan iş için istenen performans kriterine ulaşmayı kısmen veya tamamen imkansız kılabilir. Bu durum da dikkate alınmalıdır.
Tüm bunlarla birlikte, işçinin bu performans kriterlerinden bilgisi olması gerekir. Yani, performans kriterlerinin işçiye tebliğ edilmesi gerekmektedir. İşçinin bilmediği, somut olmayan, kendisine tebliğ edilmeyen
performans kriterlerine uyması da beklenemez. Bu sebeple de performansa dayalı fesihlerde, işyerinde performans kriterlerinin somut olarak
yani yazılı olup olmadığı, var ise bu kriterlerin objektif ve ulaşılabilir olup
olmadığı, işçiye tebliğ edilip edilmediği araştırılmaktadır.
Yukarıdaki, örnek işçi performans değerlendirme formuna işin gereklerine ve durumuna göre, yapılan iş örneğin satış işi ise yapılan iş, işçinin
pozisyonu, görev ve sorumluluklarına göre, kendisinin ve yönettiği satış
ekibi ile ilgili beklenen satış adetleri de kriter olarak belirlenebileceği kanaatindeyim. Ancak, bu satış adedi performans kriterinin de satış yapılan
yer, bölge, coğrafyaya göre, bu yerlerde bulunan hedef satış kitlesinin durumuna ve içinde bulunulan mevcut ekonomik duruma ve arz talep dengesine, diğer satış ekiplerinin performansı da aynı değerlemelerden geçirilerek, objektif olarak performans değerlendirilmesi yapılması önemlidir.

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
Av. Adnan İNANÇ1
GİRİŞ
Avukatlık sözleşmesi, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nda düzenlenmiştir. 1969 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Avukatlık Kanunu’nun ilk
halinde Avukatlık Sözleşmesi düzenlenmemiştir. Avukat ile iş sahibi (müvekkil / iş gören) arasındaki sözleşmenin Avukatlık Kanunu’na girmesi
2001 yılında 4667 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile olmuştur. Bu değişiklik ile birlikte Avukatlık Kanunu’nun
11. Kısmının başlığı “Avukatlık Sözleşmesi” olarak değiştirilmiş ve ilgili
maddeler de buna göre düzenlenmiştir.
Avukatlık sözleşmesi, Borçlar Hukuku bakımından değerlendirildiğinde bir iş görme sözleşmesi olup, sözleşme ile ilgili ortaya çıkacak bir
uyuşmazlık durumunda öncelikle Avukatlık Kanunu’nda ilgili hüküm-hükümler uygulanır. Eğer konu ile ilgili olarak Avukatlık Kanunu’nda herhangi bir düzenleme yoksa bu durumda Türk Borçlar Kanunu’ndaki genel ve özel hükümler uygulanacaktır.
Bu çalışmada avukatlık sözleşmesi, temel olarak üç başlık altında incelenecektir. Birinci bölümde; avukatlık sözleşmesinin tanımı, unsurları,
tarafları, hukuki niteliği ve benzer iş görme sözleşmelerinden farkı, ikinci
bölümde; tarafların hak ve borçları ve son olarak üçüncü bölümde de
avukatlık sözleşmesinin sona ermesi incelenecektir.
I. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİNDEN
FARKI
1. Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı
Avukatlık sözleşmesi, her ne kadar 4667 Sayılı Kanun ile birlikte Avukatlık Kanunu’na girmiş olmuş olsa da, kanun koyucu tarafından avukatlık sözleşmesinin bir tanımı yapılmamıştır. Kanunda bir tanımlama
yapılmadığı için de, bu tanımlama doktrinde yapılmaya çalışılmıştır.
Doktrinde yapılan tanımlamaları ve kanunda düzenlenmiş olan avukatlık sözleşmesinin kapsamı da dikkate alındığında şöyle bir tanımlama
1

İstanbul Barosu Avukatlarından
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yapmak mümkündür; Avukatlık Sözleşmesi, avukat ile iş sahibi arasında
yapılan, avukatın hukuki yardımda bulunmayı üstlendiği, iş sahibinin de
buna karşılık olarak ücret borcu altına girdiği tam iki tarafa borç yükleyen isimli(tipik) bir sözleşmedir.
2. Avukatlık Sözleşmesinin Kapsamı ve Tarafları
Avukatlık sözleşmesinin iki tarafı vardır. Sözleşmenin bir tarafında
avukat, diğer tarafında iş sahibi (iş gören) vardır2. Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukuki yardımı ve tutarı ya da değeri kapsaması gerekir3. Ancak sözleşmenin içerik olarak bunları kapsaması, tek başına sözleşmenin
avukatlık sözleşmesi olmasını sağlamaz. Bunun için taraflardan birinin
mutlaka avukat olması gerekir. Örneğin; hukuki bilgi sahibi ve hatta hukuki bilgi anlamında avukattan daha yetkin olan hukuk fakültesi mezunu
bir öğretim üyesinin verdiği bir hukuki mütalaa ya da düzenlenecek bir
dilekçenin hazırlanması için yapılan sözleşmenin, avukatlık sözleşmesi
olarak nitelendirilebilmesi için aynı zamanda baroya kayıtlı bir avukat
olması gerekir. Yoksa söz konusu sözleşme, avukatlık sözleşmesi olarak
nitelendirilemez.
Sözleşmenin diğer tarafındaki iş sahibi ise, avukattan hukuki yardım
talebinde bulunan ve avukatın kendisini adli ya da idari mercilerde söz
konusu hukuki yardım konusunda kendisini temsil etmesini isteyen ve
bunun için de kural olarak avukata belirli bir ücret ödemeyi taahhüt eden
kişidir4. Bu kişi gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir.
3. Avukatlık Sözleşmesinin Unsurları
Avukatlık sözleşmesi, Borçlar Hukuku kapsamında değerlendirilecek
bir sözleşme olup, bu sözleşmenin kurulması için gerekli olan unsurları içermesi gerekir. Avukatlık sözleşmesinin unsurlarını, Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlık Sözleşmesinin kapsamı” başlığını taşıyan madde
163’den ve sözleşmenin hukuki niteliğinden çıkarmak mümkündür5.
Bu unsurlar şunlardır:
• Avukatlık sözleşmesi belirli bir hukuki yardımı kapsar6.
2
3

4
5
6

Raziye AKSU. Avukatlık Sözleşmesinin Unsurları ve Hukuki Niteliği, TAAD, Sayı:27,
s.864.
AvK. Madde 163: “Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık

sözleşmesinin belli bir hukukî yardımı ve meblâğı yahut değeri kapsaması
gerekir.”

Murat AYDIN. Avukatlık Ücreti, Genişletilmiş 5. Bası, Ankara 2010, s.44.
AvK. Madde 163 (bkz. dn.3).
Cengiz Topel, ÇELİKOĞLU. Karşı Tarafa Tahmil Olunan Avukatlık Ücretinin Hukuki
Niteliği, DEÜHFD, Cilt:16 Özel Sayı, 2014, s.1096.
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• Avukatlık sözleşmesinin belli bir meblağı veya değeri içermesi gerekir. Burada ifade edilen avukatlık ücretidir7.
• Tarafların anlaşması gerekir.
Yukarıda belirtilmiş olan unsurlara, kısaca bakıldığında;
a) Hukuki Yardım
AvK. m.163, f.1 uyarınca; avukatlık sözleşmesinin belli bir hukuki
yardımı içermesi gerekir. Bu unsur, avukatlık sözleşmesinin zorunlu bir
unsuru olup, bu şekilde avukatın asli ediminin söz konusu sözleşme uyarınca müvekkiline belli bir hukuki yardımda bulunmasını taahhüt eder.
b) Avukatlık Ücreti
AvK. m.163, f.1 uyarınca; avukatlık sözleşmesinin belli meblağı ya da
değeri kapsaması gerekir. Burada ifade edilen avukatlık ücretidir8. Kanun
hükmündeki belli bir meblağdan kasıt, avukatlık ücretinin parasal bir
miktar olarak belirlenmesidir9.
-Avukatlık ücretinin sadece Türk parası mı ya da yabancı bir para
birimi üzerinden de belirlenebileceği konusunda doktrinde bir tartışma
vardır: Bir görüş, avukatlık ücretinin yabancı para birimi üzerinden belirlenebileceğini, buna gerekçe olarak da uzun yargılama sürelerinden sonra
avukatın alacağı ücretin reel olarak değerinin korunması gerektiği yönündedir10. Diğer bir görüş ise hukuki uyuşmazlığın ancak yabancılık unsuru
taşıdığı veya konusunun yabancı para olduğu durumlarda avukatlık ücretinin da aynı para birimini üzerinden belirlenebileceği yönündedir11. Yani
sözleşme, yabancı unsur taşımıyorsa veya konusu yabancı para değilse,
bu durumda avukatlık sözleşmesinin de yabancı para üzerinden yapılamayacağı ifade ediliyor.
Kanaatimizce; Avukatlık sözleşmesinde avukatlık ücretinin para birimi özel olarak düzenlenmediği için; bu durumda avukatlık sözleşmesine,
borçlar hukuku kapsamında bir sözleşme olduğu için “Ödeme - Ülke parası ile” başlığını taşıyan TBK m.99 hükmünü uygulamak gerekir12. Bu
Cevdet YAVUZ / Faruk ACAR / Burak ÖZEN. Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) 13.Bası, İstanbul 2014, s.639.
8
Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER. Yasal Vekalet Ücretinin Hukuki Niteliği ve KDV Karşısındaki Durumu”, TBB Dergisi, Sayı:88, 2011, s.393.
9
ÇELİKOĞLU, s.1099; AKSU, s.876.
10 GÜNERKÖK, Özcan. Avukatlık Sözleşmesi, 3.Baskı, Ankara 2013, s.140-141; AYDIN,
s.79; AKSU, s.876.
11 AYDIN, s.79; AKSU, s.876..
12 TBK Madde 99; AKSU, s.877.

7

60

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

hükme göre; eğer sözleşmede ülke parası dışında bir para birimi üzerinden ödeme kararlaştırılmış ise, aynen ödeme ya da bu anlama gelen bir
ifade varsa söz konusu para ile ödeme yapılacaktır, aksi durumda; borç,
ödeme günündeki rayiç bedel üzerinden ülke parasıyla ödenecektir.
- Avukatlık ücretinin miktarı ile ilgili olarak; Avukatlık Kanunu m.16313
ve m.16414’de düzenleme olduğu için öncelikle bu kanun maddelerinin
uygulanması gerekir. Buna göre;
- Avukatlık ücreti, takip edilecek hukuki yardım eğer bir paraya hükmolunacaksa, bu paranın %25’inden fazla olmamak şartıyla bir yüzde
olarak kararlaştırılabilir (Tavan ücret). Asgari ücret olarak da, Türkiye
Barolar Birliği’nin Asgari Avukatlık Ücreti dikkate alınmalıdır. Bu ücretin
altında bir vekalet ücreti kararlaştırılamaz (Taban ücret). Dolayısıyla bu
sınırlar arasında kalmak suretiyle avukatlık ücreti taraflar arasında serbestçe belirlenir15.
- Ücret olarak, dava konusu para dışındaki mal veya hakların kısmen
ya da tamamen aynen avukata ait olacağı şeklindeki düzenlemeler geçersizdir16.
c) Tarafların Anlaşması
Avukatlık sözleşmesi, bir Borçlar Hukuku sözleşmesi olduğu için, sözleşmenin kuruluş ve geçerlilik şartlarını Türk Borçlar Kanunu’na göre
sağlamış olması gerekir17. TBK m.1’e göre; sözleşmenin kurulması için
tarafların iradelerinin karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamaları
gerekir18.
13 AvK. Madde 163 (bkz. dn.3).
14 AvK. Madde 164: “Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı
veya değeri ifade eder.
Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranınbelli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardanbir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.
Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava
alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.”
15 AĞAR/ELLER, s. 394.
16 Y.13.HD.19.11.2013, E.2012/25898, K.2013/28624: “…yapılacak sözleşmeler, dava
konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.”
http://bilgibankasi.istanbulbarosu.org.tr/karar/avukatlik-ucreti/k1dW (E.T. 02 Mayıs
2018)
17 AYDIN, s.42.
18 TBK Madde 1: “Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak
açıklamalarıyla kurulur.” ; Fikret EREN. Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Bası,
2015, s.711.
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4. Avukatlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
a) Tipik(İsimli) Bir Sözleşme Olması
Avukatlık sözleşmesi, Avukatlık Kanunu’nda düzenlenen bir sözleşme
olduğu için tipik(isimli) bir sözleşmedir. Avukatlık Sözleşmesi, vekalet
sözleşmesi ile öğeleri bakımından önemli ölçüde örtüşmektedir19. Dolayısıyla avukatlık sözleşmesi ile ilgili olarak ortaya çıkacak bir hukuki uyuşmazlıkta öncelikle Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanacak, bu hükümlerle çatışmadığı ya da düzenlenmenin yapılmadığı durumlarda Borçlar
Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır. Borçlar Kanunu’nda da vekalete
ilişkin hükümler20 başta olmak üzere uygun düştüğü ölçüde eser ve hizmet sözleşmesi ile ilgili hükümler de uygulanabilecektir21.
b) İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması
Sözleşmeler, borç yükleme açısından değerlendirildiğinde; “tek tarafa
borç yükleyen sözleşmeler” ve “iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler”
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Eğer sözleşmenin taraflarından sadece birisi borç altına girmiş ise söz konusu sözleşme, tek tarafa borç
yükleyen bir sözleşmedir. İki taraf borç altına girmiş ise o zaman sözleşme, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir22.
Avukatlık Sözleşmesi, avukat ile iş sahibi arasında yapılan, avukatın
hukuki yardımda bulunmayı üstlendiği, iş sahibinin de buna karşılık olarak ücret borcu altına girdiği bir sözleşmedir. Bu nedenle her iki tarafın
sözleşme gereği yerine getirmesi gereken borçları vardır. Bundan dolayı
da avukatlık sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme olarak
nitelendirilebilir23.
c) “İş Görme” Borcu Doğuran Bir Sözleşme Olması
İş görme sözleşmeleri, taraflardan birisinin borcunun konusunu bir
iş görme edimi oluşturmaktadır24. Yani iş görme ediminden kasıt, bizzat
kişinin kendi faaliyetleri sonucu kendi edimini yerine getirmesidir.

19 Haluk BURCUOĞLU. Avukatlık Sözleşmesi Ve Avukatlık Ücreti İle İlgili Önemli Bazı
Sorunlar, TBB Dergisi, Sayı:49, s.49.
20 YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.635.
21 BURCUOĞLU, s.49.
22 Kemal OĞUZMAN / Turgut ÖZ. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, İstanbul 2013.AKSU, s.45-46.
23 AKSU, s.880
24 YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.642,652; Fahrettin ARAL / Hasan AYRANCI. Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) Genişletilmiş 11.Bası, Ankara 2015, s.435; AKSU, s.879.
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Bu açıdan değerlendirildiğinde avukatlık sözleşmesinin, iş görme borcunu doğuran bir sözleşme25 olduğu söylenebilir. Avukat, sözleşme gereği
üzerine düşen yükümlülüğünü yerine getirirken yani hukuki yardımda
bulunurken, mesleki bilgi birikimi ve becerilerini ortaya koyarak bunu
yapmaktadır. Dolayısıyla avukatlık sözleşmesi, aynı zamanda “iş görme”
borcu doğuran bir sözleşmedir.
5. Avukatlık Sözleşmesinin Benzer İş Görme Sözleşmelerinden
Farkı
a) Vekalet Sözleşmesinden Farkı
-Vekalet sözleşmesinde ücret ile ilgili bir hüküm yoksa ya da söz konusu iş için teamül gereği bir ücret alınmıyorsa, vekillik hizmeti ücretsizdir26. Oysa avukatlık sözleşmesinde; AvK. m.163/2 uyarınca avukat ile
vekalet veren arasında yapılan avukatlık sözleşmesi ücrete tabidir27. Avukatlık sözleşmesinde ücret kararlaştırılmış olsa da, avukatın iş sahibinden ücret talep etme hakkı vardır28.
-Vekalet sözleşmesinin taraflarından biri olan vekil sıfatını alabilmek
için fiil ehliyetine sahip olmak yeterlidir. Yani fiil ehliyetine sahip olan
herkes vekalet sözleşmesinde vekil olabilir29. Oysa avukatlık sözleşmesinde taraflardan birinin mutlaka avukat olması gerekir.
b) Eser Sözleşmesinden Farkı
- Avukatlık sözleşmesinin, eser sözleşmesinden ayrıldığı en temel nokta, eser sözleşmesinde belli bir sonucun yani başarının garanti edilmesi söz konusuyken30, avukatlık sözleşmesinde hedeflenen sonucu elde
etmek için avukatın göstermesi gereken çabayı, özeni sarf etmeyi konu
eder31. Yani avukat, iş sahibine verdiği hukuki yardım konusunda bir başarı garantisi vermemektedir32. Ancak bunun yanında başarılı bir sonuç
almak için gerek mesleki gerekse de kanun ve avukatlık sözleşmesi gereği
üzerine düşen yükümlülükleri gerektiği gibi yerine getirmelidir.

YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.643.
AYDIN, s.39
EREN, s.717; AĞAR/ELLER, s.393-394; BURCUOĞLU, s.68.
GÜNERGÖK, s.140.
AYDIN, s.39
Aydın ZEVKLİLER. Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) Güncellenmiş 10.Bası,
Ankara 2008, s.340.
31 GÜNERGÖK, s.49-50.
32 AĞAR/ELLER, s. 396.
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c) Hizmet Sözleşmesinden Farkı
- Hizmet sözleşmesi ile işçi, belirli veya belirsiz bir süre için iş sahibi(işveren) için, Onun direktiflerine uygun olarak çalışmayı / hizmet görmeyi ve iş sahibi de bu çalışmanın karşılığı olarak belli bir ücret ödemeyi
taahhüt etmektedir33. Hizmet sözleşmesinin en tipik unsuru, işçi ile işveren arasında bir bağımlılık ilişkisi vardır34. Avukatlık sözleşmesinde ise;
avukata, avukatın yapacağı hukuki yardım için iş sahibi her ne kadar bir
ücret ödese de, avukat çalışırken iş sahibine bağımlı değildir35.
- Hizmet sözleşmesinde, işçinin iş sahibinin talimatlarına uyması36.
esastır. Oysa avukatlık sözleşmesinde, iş sahibinin avukat üzerindeki talimat verme durumu oldukça sınırlıdır. Bunun temel sebebi de, avukatlık
mesleğinin niteliğinden kaynaklanmaktadır37. İş sahibinin bir davanın görülmesi konusunda usul açısından avukata talimat vermesi söz konusu
olamayacağı gibi, esas açısından da davanın amacına aykırı olabileceği
talimatlar konusunda avukatın, iş sahibini uyarma yükümlülüğü vardır38.
II. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI
1. Genel Olarak
Avukatlık Sözleşmesi, avukat ve iş sahibi arasında yapıldıktan sonra;
gerek avukatın iş sahibine karşı, gerekse de iş sahibinin avukata karşı bir
takım yükümlülükleri ortaya çıkmaktadır. Avukatın, sözleşme gereğince
sorumluluğu; sözleşmeye uygun olarak, belirlenen çerçevede üstlendiği
işi görmektir. Bu işi yerine getirirken de avukatın en temel yükümlülüğü,
bu işe gereken özeni ve sadakati göstermesi gerekir39. İş sahibinin ise
sözleşme çerçevesinde, avukata alınacak hukuki yardıma istinaden ücret
ödeme, avans ve masrafları karşılama ve avukatın vekalet görevini yerine
getirirken bundan dolayı meydana gelmiş zararı varsa, bunu tazmin etmesi40 en temel yükümlülükleri arasındadır.

33 ZEVKLİLER, s.339;Atilla ALTOP. Yönetim Danışmanlığı Sözleşmesi 1.Bası, İstanbul
2003, s.66.
34 EREN, s.535; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.475; ZEVKLİLER, s.340.
35 EREN, s.718; GÜNERGÖK, s.50.
36 YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.475.
37 GÜNERGÖK, s.50.
38 GÜNERGÖK, s.51.
39 YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.641; GÜNERGÖK, s.54.
40 GÜNERGÖK, s.138.
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2. Avukatın Borçları
a) İşi Özenle Görme Borcu

Avukat, sözleşme gereği üstlendiği işi özenle yapmak zorundadır41.
Avukatın işini özenle ifa etmesinin gerekliliği de, hem Avukatlık Kanunu’ndan hem da Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır. AvK.
m.3442 uyarınca; avukat, yüklendiği görev, bu göreve yakışır bir şekilde
gereken özeni, doğruluk ve onur içinde yerine getirmesi gerekir. Bunu
aynı zamanda avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene ve Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmiş olan meslek kurallarına uygun
bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Avukatlık Kanunu’ndaki bu
kanun hükmüne paralel sayılabilecek TBK m.506/II43 uyarınca da; vekil
üstlendiği iş ve hizmeti, vekalet verenin menfaatlerini gözeterek, gereken
özeni44 göstermekle yükümlüdür.
Burada söz konusu olan özen sorumluluğu kuşkusuz objektif olmalıdır45. Avukatlığın ruhsata tabi bir meslek olması46 ve aynı zamanda bir
kamu hizmetini yerine getiren bir meslek olması sebebiyle (doktrinde
avukatlığın bir kamu hizmeti olup/olmadığı hususunda her ne kadar bir
fikir birliği sağlanamamış47 olsa da, kanaatimiz, avukatlık mesleğinin bir
kamu hizmeti olduğu yönündedir. Söz konusu tartışma, bu çalışmanın
kapsamına girmediği için bu konunun detayına burada girilmeyecektir)
avukatın azami bir özen göstermesi beklenmektedir.
Avukat, gerekli özeni göstermiş olmasına rağmen, başarılı bir sonuç
elde edilmemiş olsa dahi, vekalet yine de ifa edilmiş olacaktır. Çünkü
avukatlık sözleşmesinde yukarıda da daha önce belirtildiği gibi başarı ga41 ZEVKLİLER,s.342;EREN,s.730; Şaban KAYIHAN / Mustafa ÜNLÜTEPE. Vekâlet
Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Sebepleri, FSM Dergisi, Sayı:3, 2014, s.172;
Erzan ERZURUMOĞLU. Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri) Yenilenmiş 5.Bası,
Ankara 2015, s.191.
42 AvK. Madde 34: “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir
şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen
meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.”
43 TBK. Madde 506/II: “Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür.”
44 TBB Disiplin Kurulu Kararı. E.2014/142, K.2015/10, T.03.01.2015: “Avukatlar özen
ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan
kaçınmak, aldıkları görevi sonuna kadar özenle yapmak zorundadır.”
http://www.barobirlik.org.tr/DisiplinKarari733.tbb (E.T. 02 Mayıs 2018)
45 YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.657.
46 GÜNERGÖK, s.138.
47 AKSU, s.867
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rantisi söz konusu değildir. Ancak avukat, iş görme borcunu ifa ederken
kendisinden beklenen özeni göstermemiş ise, o zaman iş görme borcu
ortadan kalkacak ve borç, tazminat ödeme borcuna dönüşecektir48.
b) İşin Sadakatle Yürütülmesi
Avukat, sözleşme gereği üstlendiği işi sadakatle yürütmek zorundadır49. Avukatın işini sadakatle yürütmesinin gerekliliği de, yine özen borcunda olduğu gibi dayanağını Avukatlık Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’ndan almaktadır. Avukatlık Kanunu’ndaki düzenlemede “sır saklama”
ve “güven”, sadakat yükümlülüğünün temelini oluşturmaktadır. AvK.
m.3650 uyarınca; avukatın, kendisine verilen görevden dolayı öğrendiklerini açığa vurması yasaktır. AvK. m.3451 uyarınca da; avukatlar, avukatlık
unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun52 bir şekilde davranmakla
yükümlüdürler. Yine Borçlar Kanunu’nda da ifade edildiği gibi, avukat
üstlendiği görevi sadakatle yürütmekle yükümlüdür (TBK m.506/II53).
3. İş Sahibinin Borçları
a) Ücret Ödeme Borcu
Avukatlık sözleşmesine taraf olan iş sahibi, kendisini adli ve idari mercilerde temsil etme yetkisini verdiği veya alacağı hukuki yardıma karşılık
olarak avukata bir ücret ödemesi gerekir. Ücret ödeme borcu, iş sahibinin
en temel borçlarından biridir.
Avukata verilmesi gereken ücret, sözleşmenin kurucu unsurlarından
olmayıp sözleşme yapılırken belirlenebileceği gibi, taraflar kendi aralarında daha sonra da bir ücret belirleyebilirler. Bu konuda herhangi bir engel
söz konusu değildir.
Avukatlık Kanunu’ndaki avukatlık ücreti ile ilgili düzenlemeler (AvK.
m163 ve m.164) kapsamında; iş sahibi ile avukat arasından kararlaştırılan ücretin bir para olması gerekir. Bu para miktarını belirlemede taraflar
48 KAYIHAN/ÜNLÜTEPE, s.172.
49 EREN, s.733; ZEVKLİLER,s.343; ERZURUMOĞLU,s.190; bkz. dn.42.
50 AvK. Madde 36: “Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse ,Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla
öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır..”
51 AvK. Madde 34: “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir
şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen
meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.”
52 YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.657.
53 TBK. Madde 506/II: “Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür.”
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sınırlı bir şekilde serbesttirler. Yukarıda daha önce belirtildiği için, burada tekrar edilmeyecektir. Ancak kısaca ücret için taban ve tavan ücret
olarak şu söylenebilir. Taban ücret, Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl
güncelleyip yayınlandığı Asgari Avukatlık Ücret Tarifesidir54. Tavan ücret
olarak da, dava veya hükmolunacak şeyin değerinin veya paranın belli bir
yüzdesi , %25’ini aşmaması koşuluyla kararlaştırılabilir55.
Dolayısıyla bu kapsamda değerlendirildiğinde, sözleşmede asgari ücret tarifesi altında ya da tavan ücreti aşan bir miktar kararlaştırılmış ve
sözleşmeye bu şekilde bir madde konulmuş olsa dahi, iş sahibinin ücret
ödeme borcu söz konusu asgari ücretten daha az, ya da tavan ücretinden
daha fazla olamayacaktır.
Avukat, para konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının
veya aynen kendisine verilmesini iş sahibinden talep edemez (AvK. m164/
III). Bu yönde sözleşmeye herhangi bir madde koyamaz. Sözleşmeye böyle
bir madde konulsa bile, bu madde geçerli olmayacaktır.
İş sahibi avukata olan ücret ödeme borcunu, eğer yabancı para birimi
üzerinden kararlaştırmış ise, bu borcunu kararlaştırmış olan para birimi
üzerinden ya da ödemenin yapılacağı gün, bu para miktarının o günkü
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kurlarına göre hesaplayıp Türk Lirası olarak da ödemeyi yapabilir.
Avukatlık sözleşmesinde ücret, kararlaştırılmış olmasa dahi, iş sahibi
aldığı hukuki yardımın karşılığı olarak avukata bir ücret ödeme yükümlüğü altındadır. Bu yükümlülüğün dayanak noktası da, AvK. m.164/I56’dir.
b) Avans ve Masraf Ödeme Borcu
Avukatlık sözleşmesine konu olan işlerin görülmesi için, avukat bazı
masraflar yapmak zorunda kalacaktır. Bu nedenle hukuki yardımın gereği gibi yapılması için, iş sahibinin somut işteki masraflar dikkate alınarak
iş başlamadan önce avukata bir avans ödemesi gerekir57. Ayrıca avansın
yeterli olmadığı durumlarda, avukatın kendi cebinden ödemesini yaptığı
54 Ç
ELİKOĞLU, s.1098.
55 Y.13.HD. 12.07.2007, E .2007/4056, K. 2007/10070: “…1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/4. maddesi gereğince dava konusu miktarın %10-20 arasında bir vekalet
ücretinin takdiri gerekir. Mahkemece anılan yasa hükmü gözetilerek davacı avukatın
hak ettiği vekalet ücreti tutarı belirlenmeli ve sonucuna uygun bir karar verilmelidir.”
http://bilgibankasi.istanbulbarosu.org.tr/karar/avukatlik-hukuku-o-avukatlik-ucreti-o-ucret-sozlesmesinin-yoklugu-o-avukatin-ucretinin-tayini/drYd (E.T. 02 Mayıs 2018)
56 AvK. Madde 164/I: “Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder.
57 YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.671.
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masraflar için de sonradan iş sahibinin ödeme yapması gerekir. Avans ve
masraflar, yapıldığı ve verildiği gündeki değeri üzerinden para ile ödenir58.
İş sahibinin avans ve masraf ödemesi, AvK. m.173/II’de açıkça düzenlenmiştir. Buna göre; “Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim, harç
ve giderler iş sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat tarafından ilk
istekte avukata veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların avukat
tarafından yapılabilmesi için, yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından
verilmiş olması gerekir. Avukatın iş için yapacağı yolculuk masrafları
ve bulunduğu yerden ayrılma tazminatı, anlaşma gereğince iş sahibi
tarafından ayrıca ödenir. Bu giderler peşin olarak ödenmedikçe avukat
yolculuğa zorlanamaz. Bu hükmün aksine sözleşme yapılabilir.”
c) Avukatın Sözleşmeden Dolayı Uğradığı Zararını Tazmin Borcu
Avukat, avukatlık sözleşmesinden dolayı uğradığı zararın iş sahibi tarafından tazmin edilmesi borcu ile ilgili, Avukatlık Kanunu’nda herhangi bir düzenleme mevcut değildir. İş sahibinin bu borcunu, TBK m.510/
II’de düzenlenmiş olan vekalet verenin borçlarından çıkarmak mümkündür59. Buna göre; “Vekil, vekâletin ifası sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini vekâlet verenden isteyebilir. Ancak vekâlet veren, kusuru
bulunmadığını ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir.”
Kanun hükmünde de ifade edildiği gibi; iş sahibi, sözleşmeden dolayı
avukatın uğradığı zararı talep etmesi durumunda avukatın bu zararını
tazmin etmekle yükümlüdür. Eğer iş sahibi, ortaya çıkan zarardan dolayı
kusuru olmadığını ispat ederse o zaman bu yükümlülükten kurtulmuş
olur60.
Avukat ile iş sahibi arasındaki ilişki, karşılıklı güvene dayalı bir ilişki olup sözleşmenin her iki taraf ı da bu güveni boşa çıkarmamalıdır ve
buna göre hareket etmelidir. Bu, her iki taraf için aynı zamanda bir yükümlülüktür. Dolayısıyla, avukatın görevini ifa ederken iş sahibinin yanlış
veya eksik bilgi vererek avukatı yanlış yönlendirmesi veya ortaya koyduğu
delillerin sahte olması ya da avukatın itibarını zora sokacak, zedeleyecek
davranışlarda bulunması durumunda62 avukatın maddi ya da manevi an61

58 Vehbi Umut ERKAN. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Vekalet Sözleşmesinde Vekalet Verenin Ücret Borcu Dışındaki Diğer Borçları, AÜHFD, Cilt:62, Sayı:2,
2013, s.449; ARAL/AYRANCI, s.458.
59 GÜNERGÖK. s.188.
60 ARAL/AYRANCI, s.459; ERKAN. s.462.
61 KAYIHAN/ÜNLÜTEPE. s.172.
62 GÜNERGÖK. s.188.
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lamda zarar görmesi durumunda; kendi kusursuzluğunu ispat etmediği
müddetçe iş sahibi, avukatın bu zararını tazmin etmek durumundadır.
III. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
Avukatlık sözleşmesinin sona ermesi ile ilgili olarak Avukatlık Kanunu’nda doğrudan bir düzenleme yapılmamıştır. AvK. m.174’ün üst başlığı, “Avukatın işi takipten vazgeçmesi, azli…” şeklinde başlıyor olsa da
burada söz konusu olan düzenleme avukatın istifası ve azli durumunda
kazanacağı ya da hak kazanamadığı avukatlık ücreti ile ilgilidir. Ancak
bu maddeden dolaylı olarak aynı zamanda, avukatlık sözleşmesinin sona
ermesinin söz konusu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Türk Borçlar Kanunu’nda vekalet sözleşmesi ile ilgili m.502/II’de açıkça ifade edildiği gibi; ”Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun
düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan iş görme sözleşmelerine de uygulanır”. Avukatlık Sözleşmesi de, bir iş görme sözleşmesi
olduğu için ve Avukatlık Kanunu’nda da sözleşmenin sona ermesi ile ilgili
bir düzenleme yapılmadığından dolayı, Türk Borçlar Kanunu’nun sözleşmenin sona ermesi ile ilgili hükümleri uygun düştüğü taktirde avukatlık
sözleşmesine de uygulanacaktır.
Vekalet sözleşmesinin sona ermesi, TBK m.512-514. maddelerinde
düzenlenmiştir. Buna göre vekalet sözleşmesinin kendine göre sona erme
sebepleri olarak; tek taraflı sona erdirme(azil ve istifa), ölüm, ehliyetin
kaybedilmesi ve iflas olarak sayılmıştır.
Avukatlık sözleşmesi, öncelikle sözleşmeye konu olan iş görme borcunun ifa edilmesi63 ile birlikte doğal olarak sona erer. İş görme borcu ifa
edildikten sonra sözleşme zaten sona ermiş olacağı için ayrıca azil, istifa, ölüm, ehliyetin kaybedilmesi veya iflas kararının beklenmesine gerek
yoktur64.
Ayrıca avukatlık sözleşmesi belirli bir süre için yapılmış ise, sürenin
sona ermesiyle65 birlikte sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Eğer sözleşmede, sözleşmenin sona ermesinden belli bir süre önce karşı tarafa
bildirim yapılması konusunda ya da bildirim yapılmadığı taktirde sözleşmenin kendiliğinden uzayacağı ile ilgili bir düzenleme varsa bu durumda
sözleşme sona ermeyip, sözleşmenin süresi uzatılmış olacaktır66.
1) Sözleşmeyi Tek Taraflı Sona Erdirme
TBK m. 512’de göre; vekalet veren ve vekil(avukat) sözleşmeyi, her
63
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EREN, s.744.
KAYIHAN/ÜNLÜTEPE, s.174; YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.674.
EREN, s.744.
AYDIN, s.62.
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zaman ve tek taraflı olarak sona erdirebilir67. Bu haktan önceden feragat
edemezler68. Kanun koyucunun taraflara bu şekilde tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirme yetkisinin temelinde güven ilişkisi yatmaktadır69.
Tek taraflı sona erdirme, bir şekil şartına bağlı olmayıp tek taraflı irade beyanı70 gerçekleşir. Yani bu beyan yazılı yapılabileceği gibi sözlü de
yapılabilir71. Dolayısıyla şekil şartı olmadığı için; şekil, sözleşmesinin geçerliliği noktasında değil, ancak ispat hukuku açısından bir önem taşımaktadır72.
Her ne kadar TBK m.512’de taraflara tek taraflı olarak sözleşmeyi her
zaman sona erdirme hakkı tanınmış olsa da, bunun istisnası aynı maddenin ikinci cümlesinde belirtilmiştir. Buna göre; uygun olmayan zamanda
sözleşmeyi tek taraflı olarak sonra erdiren taraf, diğer tarafın bundan
doğan zararını karşılamakla yükümlüdür73. Burada uygun olmayan zamanın tespit edilmesi, somut olaya göre belirlenecektir.
Avukatlık sözleşmesinde tek taraflı sona erdirme azil ve istifa şeklinde
olabilir:
Avukat ile iş sahibi arasındaki ilişkinin esası, güven ilişkisine dayanmaktadır. Dolayısıyla iş sahibi açısından bu güven ortadan kalktığı zaman tek taraflı olarak, haklı bir sebeple veya herhangi bir sebeple ya da
herhangi bir sebep göstermeden de avukatını her zaman azledebilir74. İş
sahibinin, avukatını azletmesinin haklı sebebi şunlar olabilir75:
- Avukatın dava ya da icra takibini yürütmemesi
- Avukatın davayı zamanında açmaması
- Sözleşmeye konu işin geciktirilmesi
- Temyiz süresini kaçırması
- Fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmadan avukatın davayı açması
- Avukattan alınan hukuki yardım konusunda yeterince aydınlatılmaması ya da hiç bilgilendirilmemesi
67 YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.642; Seçer ÖZ. Vekalet Sözleşmesinin Vekalete Özgü Sebeplerle Sona Ermesi, İÜHFD, Cilt:2 Özel Sayı, 2015, s.878; EREN, s.715; ZEVKLİLER,s.349; ARAL/AYRANCI, s.461
68 ZEVKLİLER,s.349.
69 KAYIHAN/ÜNLÜTEPE, s.179; ÖZ, s.879.
70 YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.674.
71 KAYIHAN/ÜNLÜTEPE, s.183.
72 AĞAR/ELLER, s. 395.
73 EREN, s.743; ÖZ, s.895;
74 AYDIN, s.59; GÜNERGÖK, s.224.
75 ÖZ, s.906-907.
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- Dava dilekçesinde faiz istenmemesi

- İş sahibine dosyanın bir örneğinin talep etmesine rağmen, avukatın
bunu vermemesi vb.
Azledilmenin sonuç doğurması yani avukatın görevinin sona ermesi,
iş sahibinin azlettiğine ilişkin beyanın avukata ulaşması anından sonra
olur76.
İş sahibinin avukatı azletme yetkisinde olduğu gibi; avukat da iş sahibi
ile arasındaki güven ortadan kalktığı zaman tek taraflı olarak, haklı bir
sebeple veya herhangi bir sebeple ya da bir sebep göstermeden de avukat
sözleşme gereği üstlendiği görevinden her zaman istifa edebilir77.
İstifanın sonuç doğurması yani avukatın görevinin sona ermesi, istifa
beyanının iş sahibine ulaşması anından sonra olur78.
2) Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi ve İflas
Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas sonucu vekaletin sona ermesi
TBK m.513/I’de düzenlenmiştir. Buna göre; sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça, vekilin veya vekalet verenin ölümü79, fiil ehliyetini kaybetmesi ya da iflas etmesi durumunda sözleşme kendiliğinden
sona ermiş olur. Eğer taraflardan birisi tüzel kişi ise; bu husus, tüzel
kişiliğin sona ermesinde de uygulanır80.
Kanun hükmünde düzenlenmiş olan bu düzenleme emredici nitelikte
değildir. Kanun hükmü yorumlandığında; sözleşme ile bunun değiştirilebileceğini yani ölüm, ehliyetin kaybedilmesi veya iflas durumunda sözleşmenin devam edeceği kararlaştırılabilir. Sözleşme olmasa dahi sözleşmeye konu olan işin niteliğinden sözleşmenin bu durumlarda da devam
edeceği anlaşılıyorsa o zaman sözleşme sona ermeyecektir81.
Ancak avukatlık sözleşmesi özelinde durum değerlendirilmesi yapıldığında; avukatlık mesleğinin niteliği gereği vekilin veya avukatın ölümünden sonra sözleşmenin devam edeceğine ilişkin bir sözleşme hükmü varsa, söz konusu sözleşme hükmü geçersiz olacaktır82.
AYDIN, s.59.
GÜNERGÖK, s.224; AYDIN, s.60.
AYDIN, s.60.
ZEVKLİLER, s.350.
TBK Madde 513/I: “Sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme,
vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden
sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel
kişiliğin sona ermesinde de uygulanır.”
81 KAYIHAN/ÜNLÜTEPE, s.191.
82 AYDIN, s.61.
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İş sahibinin ölmesi durumunda, avukatın üstlenmiş işle ilgili olarak
iş sahibinin mirasçılarına bilgi vermesi, onların haklarının korunması
için gerekli olan acil tedbirler varsa bu tedbirleri alması83 avukatın bir
yükümlülüğüdür. Avukatın sözleşmeye konu olan işe devam edebilmesi
için iş sahibinin mirasçılarının rıza göstermeleri ile ancak mümkündür.
Buradaki rıza da ancak mirasçıların haklarını ilgilendiriyorsa geçerlidir.
Yoksa sadece ölen iş sahibini ilgilendiren bir konuda mirasçıların vekalet
vermesinin bir önemi yoktur84.
TBK m.513/I uyarınca; vekil ya da vekalet verenin ehliyetini kaybetmesi, sözleşmenin başka bir sona erme sebebidir85. Vekil ya vekalet verenin
ayırt etme gücünü kaybetmesi ve tam ehliyetsiz olması halinde; sözleşme
sona erer86. Aynı şekilde ayırt etme gücüne sahip olan kişinin kısıtlanması
veya yasal danışman atanması durumunda da yine sözleşme sona erer87.
TBK m.513/I uyarınca; eğer sözleşmede aksine bir hüküm yoksa ya
da sözleşmeye konu işin niteliğinden de aksi anlaşılmıyorsa, vekalet sözleşmesinin taraflarından birisinin iflası halinde sözleşme kendiliğinden
sona erer.
Avukatlık sözleşmesi özelinde değerlendirildiğinde bu hükmün avukat için uygulanması mümkün değildir. Çünkü avukat, tacir olmadığı gibi
yaptığı iş de, ticari bir iş faaliyeti kapsamında değildir. Dolayısıyla avukatın iflas etmesi diye bir durum söz konusu olamaz88.
Sözleşmenin diğer tarafı olan iş sahibinin tüzel kişi olması ve iş sahibinin malvarlığını ilgilendiren bir dava olması halinde, artık müflis iş sahibinin malvarlığı üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisi kalmayacaktır89.
Bu mallar üzerindeki tasarruf yetkisi, iflas masasına geçmiş olacağı için
iş sahibi ile avukat arasındaki avukatlık sözleşmesi kendiliğinden sona
erecektir90. İflas sonradan kalksa bile, iflas nedeniyle sona eren avukatlık sözleşmesi kendiliğinden canlanmayacaktır. Ancak taraflar isterlerse
kendi aralarında yeniden bir avukatlık sözleşmesi yapabilirler91.

83
84
85
86
87
88
89
90
91

AYDIN, s.61.
GÜNERGÖK, s.228.
EREN, s.744.
YAVUZ/ACAR/ÖZEN, s.675; KAYIHAN/ÜNLÜTEPE, s.200.
KAYIHAN/ÜNLÜTEPE, s.200-201.
GÜNERGÖK, s.231.
GÜNERGÖK, s.231.
KAYIHAN/ÜNLÜTEPE, s.202.
ÖZ, s.927.

72

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018
SONUÇ

Avukatlık sözleşmesi, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nda m. 163-175
maddeleri arasında düzenlenmiş bir sözleşme olup avukat ile iş sahibi(müvekkil) arasında yapılan bir sözleşmedir. Avukatlık sözleşmesinin yapılması herhangi bir şekle tabi değildir. Ancak ispat hukuku açısından,
sözleşmenin yazılı yapılmasında fayda vardır.
Avukatlık sözleşmesi, Avukatlık Kanunu’nda düzenlenmiş olduğu için,
sözleşmenin tarafları arasında sözleşme ile ilgili ortaya çıkacak bir hukuki uyuşmazlık durumunda öncelikle Avukatlık Kanunu’nun uygulanması
gerekir. Ancak Avukatlık Kanunu’nda konu ile ilgili bir düzenleme yoksa
veya düzenleme varsa ve Avukatlık Kanunu’ndaki düzenlemeyle çatışmadığı müddetçe 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki genel ve özel hükümler uygulanacaktır. TBK’da öncelikle vekalet sözleşmesinin düzenlendiği 502-515 maddeleri uygulanacaktır.
Avukatlık sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olup, avukat ve iş sahibinin sözleşmeden dolayı ve avukatın ayrıca avukatlık mesleğinden kaynaklanan yükümlülükleri vardır. Bu yükümlüklere aykırı davranıldığı zaman veya sözleşme serbestisinden kaynaklanan yani sözleşme
yapma/yapmama ya da sözleşmeyi sona erdirme özgürlüğünden dolayı
her zaman sözleşmeyi tek taraflı bir irade beyanı ile sonlandırabilirler.
Bunun yanında ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas durumunda da avukatlık sözleşmesi sona erecektir.
KAYNAKÇA
•

AĞAR, Serkan / ELLER, M.Kağan. “Yasal Vekalet Ücretinin Hukuki Niteliği ve KDV Karşısındaki Durumu”, TBB Dergisi, Sayı:88, 2011, s.389-420.

•

AKSU, Raziye. “Avukatlık Sözleşmesinin Unsurları ve Hukuki Niteliği”, TAAD, Temmuz
2016, Sayı:27, s.861-890.

•

http://www.taa.gov.tr/yayin/yazar/ars-gor-raziye-aksu/

•

(E.T. 20 Nisan 2018)

•

AYDIN, Murat. Avukatlık Ücreti, Genişletilmiş 5. Bası, Ankara 2010.

•

BURCUOĞLU, Haluk. “Avukatlık Sözleşmesi Ve Avukatlık Ücreti İle İlgili Önemli Bazı
Sorunlar”, TBB Dergisi, Sayı:49, 2003, s.49-82.

•

ÇELİKOĞLU, Cengiz Topel. “Karşı Tarafa Tahmil Olunan Avukatlık Ücretinin Hukuki
Niteliği”, DEÜHFD, Cilt:16 Özel Sayı, 2014, s.1093-1139, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan.

•

EREN, Fikret. Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Bası, Ankara 2015

•

ERKAN, Vehbi Umut. “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Vekalet Sözleşmesinde
Vekalet Verenin Ücret Borcu Dışındaki Diğer Borçları ”, AÜHFD, Cilt:62, Sayı:2, 2013,
s.441-472

Avukatlık Sözleşmesi • Av. A. İNANÇ

73

•

GÜNERGÖK, Özcan. Avukatlık Sözleşmesi 3.Bası, Ankara 2013.

•

KAYIHAN, Şaban / ÜNLÜTEPE, Mustafa. “Vekâlet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona
Erme Sebepleri”, FSM Dergisi, Sayı:3, 2014, s.171-212.

•

OĞUZMAN, Kemal / ÖZ, Turgut. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, İstanbul 2013.

•

ÖZ, Seçer. “Vekalet Sözleşmesinin Vekalete Özgü Sebeplerle Sona Ermesi”, İÜHFD,
Cilt:2 Özel Sayı, 2015, s.877-944.

•

YAVUZ, Cevdet / ACAR, Faruk / ÖZEN, Burak. Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) 13.Bası, İstanbul 2014.

•

ZEVKLİLER, Aydın. Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) Güncellenmiş 10.Bası, Ankara 2008.

YARGI YERLERİNCE ÜRETİLEN KARARLARIN
YAZI KARAKTERİ VE BOYUTU
NE OLMALIDIR?
Nihat TOKTAŞ1 / Önder GÜLAÇTI2
İnsansız adalet olmaz.
Adaletsiz insan olur mu?
Olur, olmaz olur mu!
Ama, olmaz olsun..
Özdemir ASAF
1-GİRİŞ:
Genel anlamda “devlet” olarak tariflenen yönetsel cihaz; gerek yönetilenlerle, gerekse kendi bünyesi içerisinde bulunan idarelerin birbirleriyle
(kurum ve/veya kuruluşlar) olan ilişkilerinde kullanılan/kullanılacak dilin
şeklini, “söz uçar yazı kalır, Devletin dili yazıdır, akılda kalmaz satırda kalır” şeklindeki yazılılığı öncelleyen geleneksel ifadelerden hareketle,
anlatımsal-sözsel değil, “yazınsal” olarak belirlemiştir.
Bu belirleme, devlet cihazı ile ilişki kuran tüm tarafların (gerçek/tüzel
kişiler ile idareler vb) karşılıklı hukuksal güvenliklerinin sağlanmasına
yönelik olmasının yanısıra, iş ve işlemlerin arşivlenmesine yönelik gerekliliklerin de bir sonucudur.
Genel ilişki şeklini “yazı” olarak belirleyen devlet cihazı, yazışmalarda-üretilecek her türlü resmi belgelerde-karşılıklı yazışmalarda devlet
adına yazışma yetkisini kullanan/kullanacak kişilerin kendilerince yazışma usul ve esasları belirleyip devlet aygıtı adına yazılı resmi belge üretmemeleri için tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde resmi yazılı
belge üretmenin yöntemi, şekli, üretilecek belgedeki yazı punto ve biçemi
vb. ile üretilen bu belgelerin tedavüle sokulmasındaki “devlet nezaketini
de öncelleyen” yazışma usul ve esaslarını da belirlemiştir.
Resmî yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacına yönelik
1
2

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi Yargıcı
Bursa 2. İdare Mahkemesi Başkanı
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olarak düzenlendiği “amaç ve kapsam” başlıklı 1.maddesinde vurgulanan
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
15.12.2014 tarih ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul
edilip, 02 Şubat 2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe konulmuştur.
Bu yönetmeliğin “yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar” başlığını
taşıyan 34. maddesinde ise, 18.10.2004 tarih ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı ve diğer
mevzuatta mülga Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıfların yeni yönetmeliğe yapılmış sayılacağı
düzenlemelerine yer verilmiştir.
2-YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN YARGI YERLERİNİ KAPSAYICILIĞI SORUNSALI
Anılan yönetmelik; tüm kamu kurum ve kuruluşlarını (bu arada yargı yerlerini de) bağlayıcı nitelik arzetmesi için bakanlar kurulu kararıyla çıkartılmıştır. Nitekim, Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 1.maddesinin
ikinci fıkrasındaki “Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını
kapsar.” cümlesi bunu teyit etmektedir.
Diğer bir husus ise, anılan yönetmeliğin tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsadığını anılan yönetmeliğin “dayanak” başlıklı 2.maddesindeki ifadelerden de çıkartmak mümkündür. Sözkonusu yönetmeliğin
2.maddesi; “bu Yönetmeliğin, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlandığı” vurgusunu yapmaktadır.
Bu arada belirtmek gerekir ki; Bakanlar Kurulunun 02.07.2018 gün
ve 703 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan (09 Temmuz 2018 gün ve
30473 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Anayasada
Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 218. (ve devamı) maddelerinde “10.10.1984 tarihli
ve 3056 sayılı (19.10.1984 gün ve 18550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir) Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırıldığı, ve Başbakanlık merkez teşkilatının başkaca bir işleme
gerek kalmaksızın kapatıldığı, mevzuatta başbakanlığa yapılan atıfların
Cumhurbaşkanlığına veya görev ve faaliyet alanlarına göre ilgili bakanlıklara ve kuruluşlara yapılmış sayılacağı düzenlemelerine yer verilmiştir.
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Herne kadar; 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri
703 sayılı KHK ile mülga hale gelmiş ise de, yazımızın konusunu oluşturan yönetmeliğin payandasını oluşturması dolayısıyla yine de anılan yasanın mülga olan ilgili maddelerine müracaat etmek konunun sarihleştirilmesi bağlamında elzem bir durum olmaktadır.
Yönetmeliğin dayanak yaptığı 19.10.1984 gün ve 18550 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mülga Başbakanlık Teşkilatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un “amaç” başlıklı 1. maddesinde, “Bu Kanunun amacı, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Devlet Teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesini
temin etmek, Anayasa ve kanunlarla Başbakana verilen görevleri yerine
getirmek için Başbakanlık Teşkilatının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait esasları düzenlemektir.” ifadelerine yer verildikten sonra, “görev”
başlıklı 2. maddesinde, a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Anayasa ve kanunlarla
verilen hizmetleri yerine getirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak, b)
Devlet Teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek
prensipleri tespit etmek, Hükümet Programı ve kalkınma planları ile yıllık programların uygulanmasını takip etmek c) Kanun, kanun hükmünde
kararname, tüzük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve diğer
mevzuata uygunluğunu incelemek ve Yasama Organı ile olan münasebetleri yürütmek, d) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit
etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulunan mevzuatın sicillerini tutmak,
kodlamak, tek metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve yayınlamak, e) İdarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve
verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi, idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, Devlet Teşkilatının düzenlenmesi için gerekli olan
sistem ve prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak....”……
başbakanlığın görevleri arasında sayılmıştır.
Mülga 3056 sayılı kanun’un “düzenleme görev ve yetkisi” başlıklı 33.
maddesinde ise, Başbakanlığın, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle
görevli ve yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Mülga 18.10.2004 tarih ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelikte yer alan konumuzla ilintili kavramlar şunlardır.
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Resmî yazı; kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmî
belge, resmî bilgi ve elektronik belgeyi; Resmî belge, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini
sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli
bir standart ve içeriği olan belgeleri; resmî bilginin ise, kamu kurum ve
kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri
sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri
veya sakladıkları bilgiler olduğu anılan yönetmeliğin 4. maddesinde tanımlanmıştır.
Cari yönetmelikte ise:
Yönetmeliğin uygulanmasında; “Belgenin: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için
alınmış ya da idare tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve formatı ile
ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini
muhafaza eden, el yazısı ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış
ve EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ya da kurumsal belge kayıt
sistemleri içinde kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi veya dökümanı; dökümanın: Kurumsal faailiyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare
tarafından ya da toplanan her türlü bilgiyi; resmi yazışmanın: idarelerin,
kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek yada tüzel kişiler ile iletişim sağlamak amacıyla fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanarak
elektronik ortamda yürüttükleri süreci; idarenin ise : kamu kurum ve
kuruluşlarını” ifade ettiği vurgulanmıştır.
Cari ve mülga yönetmelik hükümlerinden hareketle söylemek gerekirse; yargı yerlerince oluşturulan-üretilen-gönderilen-saklanan her türlü
yazılı ve/veya elektronik belgenin resmi belge niteliğinde olduğu, yargı yerlerince üretilen her türlü resmi yazı, belge ve bilginin de Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerince oluşturulması gerekmektedir.
Hülasa; Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilip yürürlüğü sağlanan
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin tüm hükümlerinin (bu arada konumuza bağlamak amacıyla söylemek
gerekirse, yargı yerlerince üretilen kararlarda kullanılacak yazı karakteri
ve puntosunun) yargı yerlerini de kapsadığıdır.
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3-YÖNETMELİĞİN ÖNGÖRDÜĞÜ YAZI KARAKTERİ VE PUNTOSU
(BOYUTU)
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “yazı tipi ve harf büyüklüğü ” kenar başlığını taşıyan 6. maddesinde, “Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde “Times New Roman” veya
“Arial” yazı tipinin normal yazı stilinde kullanılacağı, harf büyüklüğünün
Times New Roman için 12 punto, Arial için 11 punto olmasının esas olduğu, ancak gerekli hallerde metinde harf büyüklüğünün 9 puntoya, iletişim
bilgilerinin yazımında ise 8 puntoya kadar düşürülebileceği, farklı form,
format veya ebatlarda hazırlanan rapor, analiz ve benzeri metinlerde farklı yazı tipi ve harf büyüklüğünün kullanılabileceği, metin içinde yer alan
alıntıların tırnak içinde ve eğik (italik) olarak yazılabileceği kurala bağlanmıştır.
Bu yazı tiplerinden Times New Roman “serifli”; arial ise “ serifsiz” yazı
tiplerine karşılık gelmektedir.
Bu yazı karakterlerinin tercih edilme nedenlerini her yönüyle anlaşılır
kılmak için iki ayrı internet kaynağına başvurmak elzemdir.
“Sans Serif, bilgisayar ve özellikle yazılı-görsel medyalarda kullanılan
yazıların biçimleri bakımından ayrılmış olduğu bir grubun ismidir. Ana
özelliği harflerin uç kısımlarındaki çengel, çentik, çıkıntı gibi görüntüleri
olmamasıdır, bu sayede en üst seviyede estetik sağlanmış olur. Ancak çok
uzun yazılarda, okuyucu konsantre oldukça yazıların sanki birbirine geçtiğini hisseder ve gözler çok çabuk yorulur. Bu gruptaki fontlar daha çok
levhalar, başlıklar, kısa çocuk kitapları gibi kısa ve estetik kaygısı mevcut
yerlerde kullanılır.
Diğer çentikli fontlar ise çok yaygın olarak kitaplarda, ansiklopedilerde kullanılmaktadır. Sağladığı en büyük fayda gözleri yormaması, anlaşılır olmasıdır. Harf uçlarında eklenmiş çıkıntılar harfleri daha belirgin
ve anlaşılır kılmaktadır ve bu sayede gözler bir harfi tam görebilmek ve
beyne iletebilmek için çok daha az vakit harcamakta ve sonuç olarak daha
geç yorulmaktadır.3
“….Serifli fontlar Times New Roman gibi ucunda okumayı kolaylaştırdığı iddia edilen küçük tırnakçıklar bulunan, Serifsiz fontlar (Sans Serif
olarak tanımlanır) ise Arial veya Verdana gibi, başı ve sonu düz biten
harflere verilen adlardır. Serifli fontların daha iyi ve kolay okunabildiği,
ancak serifsiz olanların çok daha modern bir görünüme sahip olduğu
kanısı yaygındır.
3

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sans-serif “Erişim Tarihi:13.08.2014”
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Bu yüzden genelde gazete ve dergilerde serifli fontlar kullanılır. Bir
insan gözünün en iyi algıladığı okuma biçiminin beyaz (Açık Renk) zemin
üzerine siyah (Koyu Renk) serifli fontlar ile hazırlanmış dökümanlar olduğu söylenir.4
Times New Roman ve Arial yazı karakterinin kullanılma nedenlerini
bu şekilde alıntıladıktan sonra mevzuya yeniden dönüş yapacak olursak:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “tutanaklar” başlıklı 23
5. ve
“kararlar” başlıklı 24. maddelerinde6 bu nev’i belgelerin-evrakların şekli ve içerikleri yönünde belirlemeler yapılmış olunmasına karşın
yargı yerlerince oluşturulan tutanak, karar vb resmi niteliği haiz belge,
yazı ve bilginin yazı karakterinin ve puntosunun ne olacağı hususunda
herhangi bir hükme yer verilmemiştir.
Bu hususta yargılama usulüne dair mevzuatta herhangi bir düzenleme
bulunmadığından, özellikle kararlar ve tutanakların oluşturulmasında
mahkeme ve/veya yargıç temelli farklı uygulamaların ve buna dair tartışmaların (yazı tipinin Verdana mı, Calibri mi vs, yoksa yönetmelikte
belirtilen Times New Roman 12 veya Arial 11 punto mu olacağı) mevcudiyeti bilinen/karşılaşılan bir durumdur.
Bu ayrıksı durumlar, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin (bu arada yazı karakteri ve puntosunun) yargı yerlerini bağlamayacağı düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

4
5

6

http://www.hasanyalcin.com/serif-sans-serif-nedir/ “Erişim Tarihi:28.07.2018” (yazı karakterlerinin koyulaştırılması tarafımızca yapılmıştır.)
Her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştay’da düşünce
veren savcının, tetkik hakiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta
bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır.”
“Kararlarda: a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve adresleri, b) Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki
sebeplerin özeti istem sonucu ile davalının savunmasının özeti, c) (Değişik: 10/6/1994
– 4001/11 md.) Danıştayda görülen davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları
ile düşünceleri, d) Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları, e) Kararın dayandığı
hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm: tazminat davalarında hükmedilen tazminatın
miktarı, f) Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği, g) Kararın tarihi ve oybirliği
ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği, h) Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya
hakiminin ad ve soyadları ve imzaları ve varsa karşı oyları, ı) Kararı veren dairenin veya
mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası, belirtilir.”
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Ancak, anılan yönetmelik hükümlerinin yargı yerlerini bağlayıcı nitelikte olduğu “yargısal/hukuksal nasihat”7 özelliği taşıyan ve aşağıda aktarılan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin Esas : 2013/15541, Karar :
2013/23273 sayılı kararında açıkça vurgulanmıştır.
“02.11.2004 tarihli ve 25658 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile resmi yazışma kuralları belirlenmiş olup, 2.maddesi gereği bu yönetmelik tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla mahkeme kararlarının şekil olarak yazımında
da uyulması gereken yönetmeliğin 8.maddesi gereği, “Times New Roman” yazı tipi ile (12) karakter boyutunun kullanılması esastır.
Mahkeme kararında kullanılan (8) karakter yazı boyutu ise çok küçük olup, kararın okunmasında ve dolayısıyla anlaşılmasında güçlük
bulunmaktadır.
HMK.nun 297.maddesinin 2.fıkrasında da belirtildiği üzere; hükmün
açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması gerekirken
anılan yazım kurallarına uyulmaması da doğru bulunmamıştır.8
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 12.03.2013 gün ve E:2012/33676,
K:2013/8889 sayılı kararında da; “..Öte yandan 02.11.2004 tarihli ve
25658 Sayılı Resmi Gazete›de yayımlanan «Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik» hükümleri ile resmi yazışma kuralları belirlenmiş olup, 2.maddesi gereği bu yönetmelik tüm kamu
kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla mahkeme kararlarının şekil olarak yazımında da uyulması gereken yönetmeliğin 8.maddesi
gereği, «Times New Roman» yazı tipi ile (12) karakter boyutunun kullanılması esastır.
Mahkeme kararında kullanılan (8) karakter yazı boyutu ise çok küçük
olup, kararın okunmasında ve dolayısıyla anlaşılmasında güçlük bulunmaktadır. Anılan yazım kurallarına uyulmaması da doğru bulunmamıştır...” şeklinde benzer bir gerekçe yazılarak bidayet mahkemesi kararı
bozulmuştur.9

7
89

Biz bu ifadeyi, üst yargı yerlerinin (istinaf,temyiz) bozma, gerekçe değiştirerek, gerekçe
ekleyerek veya açıklama yapılmak suretiyle onama kararları için kullanmaktayız.
https://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=219&t=216470
“Erişim
Tarihi:28.07.2018”
Tarihttps://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=194&t=37175
“Erişim
hi:28.07.2018”
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Bu makalenin konusu bağlamında, verimlilik arzeden başka bir hukuksal tartışma sonrasında kaleme alındığı açık olan muhalefet oyunda
ise şu değerli görüşlere yer verilmiştir.10
“...İstinaf başvurusu; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca davacı adına kesilen 21.571,00.-TL para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen 05/09/2016 tarih ve A/176129 numaralı ödeme emrinin; iptali istemiyle açılan davayı, süre aşımı nedeniyle reddeden ilk
derece mahkemesi kararının kaldırılması istemine ilişkindir.
I) İşlemlerde dava süresinin gösterilme zorunluluğu yönünden:
1-Anayasanın, “Temel hak ve hürriyetlerin korunması” başlıklı
40’ıncı maddesine, 4709 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle eklenen
ikinci fıkrada, “Devletin, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere, hangi sürede başvuracağını belirtmek zorunda olduğu”
düzenlenmiştir.
2-Bu ek fıkranın gerekçesinde; değişikliğin, bireylerin yargı ya da
idari makamlar önünde sonuna kadar haklarını arayabilmelerine kolaylık ve imkan sağlanması amacıyla ve son derece dağınık mevzuat
karşısında kanun yolu, mercii ve sürelerin belirtilmesinin hak arama;
hak ve hürriyetlerin korunması açısından zorunluluk haline gelmesi nedeniyle yapıldığına değinilmiştir.
3-Uygulama yasalarında bu zorunluluğu öngören bir düzenleme bulunmayan durumlarda, Anayasanın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrası,
doğrudan uygulanabilir.
4- “Devletin, işlemlerinde, bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğunu” öngören
Anayasanın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasının, ayrı bir yasal düzenlemenin varlığını gerektirmeyen, doğrudan uygulanabilir nitelik taşımasından dolayı yasama, yürütme ve yargı organlarının, idare makamlarının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerinde, bu işlemlere
karşı başvurulacak idari veya yargı mercileri ve kanun yolları ile sürelerini belirtmesi zorunludur.
5-Bu itibarla, Anayasanın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun
olarak hangi süre içerisinde dava açılması gerektiğini göstermeyerek
hak düşürücü süreyi hatırlatmayan idari işlemlere karşı ilgilisince her
zaman dava açılabilir.
10 ”Yargıç Kaplan Ülgü’nün çoğunluk oylarıyla makbuliyet kazanan karara karşı kaleme
aldığı muhalefet şerhi” (karardaki harf düzeltimleri tarafımızca yapılmıştır)
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II) İdari işlemin düzenlenmesinde uyulması gereken şekil şartları yönünden:
6- Ülkemizde, idari işlemlerin düzenlenmesi sırasında idarelerin
uyması gereken usul ve şekil şartlarını düzenleyen idari bir usul yasası
bulunmamaktadır.
7- Ancak, 15/12/2014 tarih ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 02/02/2015 gün ve 29255 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğü giren ve “kamu kurum ve kuruluşların, resmî
yazışmalarına ilişkin kurallarını belirlemek ve bilgi, belge veya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak
amacıyla” düzenleme yapan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’de yer alan şekil şartları idari işlemler
için de geçerlidir.
8-Anılan Yönetmeliğin, 2. maddesinin (b) bendinde Belge’nin: Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından hazırlanmış;
içerik, ilişki ve formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil
teşkil ederek aidiyet zincirini muhafaza eden, el yazısı ya da güvenli
elektronik imza ile imzalanmış ve EBYS ya da kurumsal belge kayıt
sistemleri içinde kayıt altına alınmış her türlü kayıtlı bilgi veya dokümanı; (s) bendinde; Resmî yazışma’nın: İdarelerin kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da tüzel kişiler ile iletişim sağlamak amacıyla
fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanarak elektronik
ortamda yürüttükleri süreci; ifade edeceği belirtilmiş; “Belgenin şeklî
özellikleri” başlıklı 5. maddesinde, “(1) Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır. (2) Belge
ekleri farklı form, format veya ebatlarda hazırlanabilir. (3) Üst yazılarda kâğıdın bir yüzü kullanılır. Ancak üst yazının ekleri için kâğıdın
her iki yüzü de kullanılabilir.”; “Yazı tipi ve harf büyüklüğü” başlıklı 6.
maddesinde ise,” (1) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde “Times
New Roman” veya “Arial” yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır. Harf
büyüklüğünün Times New Roman için 12 punto, Arial için 11 punto
olması esastır. Ancak gerekli hâllerde metinde harf büyüklüğü 9 puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında ise 8 puntoya kadar düşürülebilir.
Farklı form, format veya ebatlarda hazırlanan rapor, analiz ve benzeri
metinlerde farklı yazı tipi ve harf büyüklüğü kullanılabilir. (2) Metin
içinde yer alan alıntılar tırnak içinde ve eğik (italik) olarak yazılabilir.”
düzenlemelerine yer verilmiştir.
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9-İdari davaya konu olan bireysel idari işlemlerin şeklen düzenlenmesinde geçerli olan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yukarıda belirtilen ilgili hükümlerine göre,
“Times New Roman” veya “Arial” yazı tipi ile yazılması gereken idari
işlemlerin, harf büyüklüğünün Times New Roman için 12 punto, Arial
için 11 punto olması ve A4 boyutunda kağıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması zorunludur.
10-Bu kapsamda, kişiler hakkında önemli hukuki sonuçlar yaratan
idari işlemlerin hazırlanmasında anılan yönetmelik kurallarının dikkate alınması, özellikle süreli ve hak düşürücü durumların, ilgili kişinin
dikkatini çekmesi için yazı büyüklüğünün en az yönetmelikte öngörülen punto ölçülerinde olması, mümkünse daha koyu tonda ve genel yazı
tipinden daha büyük bir karekterde yazılması hak arama yollarının
etkin gösterilmesi ve korunması bakımından önemlidir.
11-Olayda, Anayasanın 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun
olarak dava konusu işlemde “kanun yolu”, “başvurulacak merci” ve
“dava süresi” gösterilmiş ve A4 boyutundaki kağıda çıktı alınmış ise
de, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’de öngörülen “Times New Roman” veya “Arial” yazı tipinde
olmayan yazı ile yazılan dava konusu işlemde, “kanun yolu”, “başvurulacak merci” ve “dava süresini” gösteren cümlenin harf büyüklüğünün
anılan yönetmelikte öngörülen asgari (Times New Roman için 12 punto,
Arial için 11 punto) ölçüde olmadığı, 8 punto büyüklüğünde yazıldığı ve
mevzuat hükmü kalabalığı nedeniyle dikkat çekmediği görülmektedir.
12-Dolayısıyla, hak düşürücü süreyi yönetmelikte öngörülen yazı
büyüklüğünde dikkat çekici bir şekilde belirtmeyen dava konusu ödeme emrinin “şekil” bakımından anılan yönetmelik hükümlerine aykırı
olduğu ve davacının 7 günlük özel idari dava açma süresini kaçırmasına etki ettiği düşünülmüştür.
13-Bu durumda, dava konusu işlemde dava süresini gösteren cümlenin harf büyüklüğünün Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen asgari harf büyüklüğünde
yazılmamasına bağlı olarak hak düşürücü süreden dikkat çekici bir şekilde haberdar edilmeyen davacının, belirli bir süre kısıtlamasına gidilmeden her zaman dava açması mümkün olduğundan, bakılan davanın
bu gerekçeyle süresinde açıldığının kabulü gerekir.
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14-Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf başvurusunun kabulü ile
başvuruya konu kararın kaldırılması ve işin esası hakkında karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine iade edilmesi görüşü ile gerekçe
yönünden çoğunluk kararından ayrılıyorum...”11
Bu belirlemeler, HSYK Müfettişleri tarafından mahkemelerin denetimi
sonrasında kaleme alınan (yargı yerleri açısından idari-yargısal faaliyetler bağlamında önerme niteliğinde bulunan ) ve adı “tavsiyeler listesi”
olan denetim raporlarında da yer almaktadır.
“……karar metninde sayfa düzeni dikkate alınmayarak ve paragraflar
arasında fazlasıyla boşluk bırakılarak yazım tekniğine aykırı davranıldığını” müşahede eden HSYK müfettişleri; “kararlar kaleme alınırken Resmi
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve yazım tekniğine uygunluk hususunda özen gösterilmesi”
gerekliliğini tavsiye etmişlerdir. 12
Öte yandan; vurgulamak gerekir ki, yargının temel öznelerinden/paydaşlarından olan bazı avukatlarımız ve/veya davacılar tarafından, diğer
paydaşlar olan bizlerin yargısal değerlendirmelerine sunulan dilekçelerde, bu yazı karakterleri ve puntoları dışında kullanımlara da rastlanılmaktadır.
Bunları ise genelde iki başlık altında toplamak mümkündür.
1-Dikkat çekmek için çok büyük yazı puntosunun kullanılmasıdır.
2-Ya da mevzuatta belirlenmiş bulunan yazı puntolarından daha küçük (örneğin 9 punto gibi) yazı boyutlarıdır.
Özellikle yazı boyutunun küçük olduğu dilekçelerin okunmasında sorunların yaşandığı noktasındaki kocaman bir sırrı ifşa etmeye, “yargıçlar
mahallesinde” bulunan bizlere bu yazı vesile olsun istedik.
4- SONUÇ
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile getirilen (yazı karakteri ve boyutu da dahil) düzenlemelerin yargı yerleri de dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bağlayıcı niteliğinin bulunduğu içtihadi bir gerçekliktir.
Ancak bu gerçekliğin hilafına bazı mahkemelerin ve/veya yargıçların
takdiri- tercihleri sonucunda “times new roman 12 veya arial 11 punto”
11 ”İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Beşinci İdare Dava Dairesinin 06.07.2017 gün ve
E:2017/1172, K:2017/1166 sayılı kararı.”
12 “Eskişehir Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerine Ait Tavsiyeler Listesi” “ Sayfa:30.”
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haricindeki yazı karakterleriyle (örneğin karar yazımında verdana-calibri
vb yazı karakterinin kullanılması gibi) oluşturulan/üretilen resmi yazı-bilgi ve belge özelliği taşıyan münferit dökümanların yukarıda alıntılanan
mevzuatla getirilen ilke, usul ve belirlemelere aykırı olduğu açıktır.
Yararlı bir hukuksal ürün vermeyeceği açık olan bu tartışmaların nihayetlendirilmesi bağlamında; konu içtihatlara bırakılmaksızın, diğer
kurum ve kuruluşların da times new roman 12 veya arial 11 punto yazı
karakterlerini kullandıkları dikkate alınarak, yargı düzeneklerinin (adli-idari vb) tabi olduğu usul kanunlarına “yargı yerlerince üretilen her
türlü bilgi ve belgenin times new roman 12 veya arial 11 punto ile yazılmasının zorunlu olduğu” veyahut “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yargı yerlerini de
bağladığı” yönünde hükümler konulması hususu;
Yazıyı sonlandırmak bağlamında ilgililere önerimiz olsun...

BÜTÜNLÜK ARZ EDEN MALLARIN
BİRLİKTE SATIŞI
Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN1
ÖZET
“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”, 15.3.2018
Tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ismini
alarak 7101 numarasını alarak yasalaşmıştır. 7101 sayılı Kanun’un başlıca önemi kendisini, konkordato konusunda yaptığı değişikliklerde gösterse de bu Kanun ile başta İcra ve İflas Kanunu’nda olmak üzere başka
birtakım kanunlarda da değişiklik yapılmıştır. Bu çalışmada, bütünlük
arz eden malların birlikte satışı ele alınmaktadır. Bu kapsamda “alacaklı,
ekonomik bütünlük arz etmesine rağmen, hacizli malların tamamının değil, hacizli mallardan birinin veya birkaçının satışını isterse icra müdürü
ne yapacaktır” gibi sorulara cevap aranacaktır.
BÜTÜNLÜK ARZ EDEN MALLARIN BİRLİKTE SATIŞI
“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”, 15.3.2018
Tarihli ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ismini alarak 7101 numarasını alarak yasalaşmıştır. 7101 sayılı Kanun’un başlıca
önemi kendisini, konkordato konusunda yaptığı değişikliklerde gösterse
de bu Kanun ile başta İcra ve İflas Kanunu’nda olmak üzere başka birtakım kanunlarda da değişiklik yapılmıştır2.
İcra ve İflas Kanunu açısından bütünlük arz eden malların birlikte satışı, iflas idaresince derhal satış, aynından kaynaklanan vergi alacağının
sırası, tasfiyenin şekline karar verilmesine ilişkin süre, iflas hukukunda
teminat tedbirleri, iflas idaresinin görev ve sorumlulukları, sıra cetvelinin
müddet ve şekli yeniden düzenlenmiştir.
1
2

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi
Geniş bilgi için bkz. Sarısözen M. Serhat, 7101 sayılı Kanun Kapsamında İcra İflas ve
Konkordato Hukukundaki Yenilikler, Ankara 2018, s. 21 vd.
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Bu çalışmada, sadece 7101 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerden bütünlük arz eden malların birlikte satışı ele alınmaktadır.
7101 sayılı Kanun, uzun süredir yargı içtihatlarıyla kendisine uygulama kabiliyeti bulan, birden fazla hacizli malın bütünlük arz etmesi ya
da birlikte satıldığında daha yüksek gelir elde edileceğinin anlaşılması
durumunda bu malların birlikte satışına yönelik kural getirmiştir. 7101
sayılı Kanun’un 1. ve 12. maddesi ile İcra ve İflas Kanunu’nun “Mükellefiyetler Listesi” başlıklı 128. ve “Malların Paraya Çevrilme Usulü” başlıklı
241.maddelerine “Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir” hükmü eklenmiştir.
7101 sayılı Kanun’un, İcra ve İflas Kanunu’nun 128.maddesinde yaptığı
bu değişiklikle icra hukukunda; 241.maddede yaptığı değişiklikle iflas
hukukunda, ticari ve ekonomik bir bütünlük oluşturan veya bir bütün
halinde satıldığında daha yüksek gelir elde edeceği baştan anlaşılan mal
ve hakların bir bütün olarak satışı hükme bağlanmıştır.
Kanun’un madde gerekçesinde her ne kadar, ilgili hükmün alacaklı
lehine konulduğu başta ifade edilmiş olsa da esasında kanun koyucunun hem alacaklı hem de borçlunun menfaatini dengelemesi gerektiği hususu göz önüne alındığında, sadece bir tarafın menfaatinin korunması
için değişiklik yapılmış olduğu düşünülemez. Nitekim yapılan değişiklik
aynı zamanda borçlunun da menfaatinedir. Zira gerekçenin devamındaki
ifadede, “borçluya ait hacizli malların birlikte satılmasının talebi artıracağı, ayrı ayrı satımına göre daha yüksek bedel elde edilmesinin
beklendiği hallerde bu malların birlikte satılmasına izin verilmesinin
alacaklı ve borçlu yararına olacağı” vurgusu ile İcra ve İflas Kanunu’nda borçlu ve alacaklı arasında kurulması hedeflenen menfaat dengesine3
dolaylı olarak atıfta bulunulmuştur. Bir takip prosedüründe, alacaklı ile
borçlu arasındaki menfaat dengesinin kurulması gereği, temelini doğal
insan haklarından ve evrensel ilkelerden alır4. Kanun koyucu, kanunlar3

4

Takibe taraf olan veya olmayan kişilerin, aynı anda kendilerine Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle tanınan haklarını koruma istekleri, icra hukukunda menfaat çatışmasının ortaya çıkmasına sebebiyet verir (Çiftçi Pınar, İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Ankara 2010, s. 1).
Çiftçi, s. 383; Takip hukuku içindeki temel menfaat noktalarının ve bu konudaki dengenin tespiti önem taşımakta olup, icra hukuku, bir yandan maddi hukukun tanıdığı
hakların yerine getirilmesine hizmet eden şekli hukuk alanı olması sebebiyle maddi
hukuk-şekli hukuk ilişkisinin gözetilmesi gereken bir alandır; diğer yandan da takipten
sonra alacaklı-borçlu-devlet üçgeninde ortaya çıkan kamusal ilişkiyle birlikte temelinde alacaklıyla borçlu arasındaki özel hukuk ilişkisinin bulunduğu bir alan olması sebebiyle, özel hukuk-kamu hukuku ilişkisi veya karşıtlığı söz konusudur (Özekes Muhammet, İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara 2009, s. 35).
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da değişiklik yaparken, bu dengeyi mutlaka muhafaza etmeli, taraflardan
sadece birinin işini kolaylaştırıcı bir düzenleme yapmaktan kaçınmalıdır.
7101 sayılı Kanun’la yapılan değişikliğin, genel olarak bu denge arayışına
uygun olduğunu ifade edebiliriz.
Değişiklik metninden de anlaşılacağı gibi, malların birlikte satışının
yapılabilmesi için iki şart bulunmaktadır ve bu şartlar kümülatif değil,
birbirine alternatiftir. Bir mal topluluğunun birlikte satışının yapılabilmesi için sadece ticari veya sadece ekonomik bütünlük arz etmesi yetmez. Bütünlüğün, hem ticari hem de ekonomik boyutta olması gerekir.
Ekonomik ve ticari bütünlük koşulu sağlanamıyorsa veya bunun tespiti
zor olacak ise alternatif şarta bakmak gerekir. Ayrı ayrı satılmasından
ziyade birlikte satıldığında, daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılıyor ise
alternatif şart gerçekleşmiş demektir ve o mal topluluğu bir bütün olarak
paraya çevrilecektir. Kanun, daha yüksek gelir elde edilecek olması durumunda, malların ayrı ayrı veya birlikte satışı konusunda, taraflara veya
icra memuruna bir seçim hakkı tanımamıştır. Daha yüksek gelir elde edileceğini anlayan icra memuru, bu malların satışını, birlikte yapacaktır.
Alacaklı, ekonomik bütünlük arz etmesine rağmen, hacizli malların
tamamının değil, hacizli mallardan birinin veya birkaçının satışını isterse
icra müdürü ne yapacaktır? Kanaatimizce ortada geçerli bir satış talebi
olduğundan, icra müdürünün tüm hacizli malların satışı talep edilene kadar, satıştan kaçınabileceğini söyleyemeyiz. İcra müdürü, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden yahut birlikte satışının yüksek gelir elde edeceğini
anladığı diğer malları da –bütün malları kapsayıcı bir satış talebi olmasa
dahi- birlikte satacaktır. Dolayısıyla bütünlük arz eden mallardan biri için
yapılan satış talebi, diğerlerine de sirayet eder. Satış talebinde bulunan,
bu malların satışını istemiyor ise yapılması gereken, satış talebini geri
almaktır.
Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığında daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve hakların birlikte
satışı konusunda, Kanun yürürlüğe girmeden önce de gerek doktrinde5,
gerekse yargı kararlarında6 bu husus vurgulanmakla birlikte, yeknesaklı5
6

Kuru Baki/ Arslan Ramazan/ Yılmaz Ejder, İcra ve İflas Hukuku, B.27, Ankara 2013, s.
341; Muşul Timuçin, İhale ve İhalenin Feshi, Ankara 2016, s. 90.
12.HD, 2016/25527 E, 2017/2317 K, 21.2.2017 T: “Borçlu tarafından icra mahkemesine yapılan başvuruda ihaleye konu menkul malların ayrı ekonomik değerlere haiz olmaları ve kendi aralarında ekonomik bütünlüğün bulunmaması nedenleriyle ayrı ayrı
satışlarının yapılması gerekirken, tüm malların birlikte satılmasının doğru olmadığı
gerekçesiyle ihalenin feshinin talep edildiği, mahkemece şikayetin reddine karar verilerek borçlu aleyhine para cezasına hükmedildiği anlaşılmıştır. Somut olayda, mahkemece alınan bilirkişi raporunda ekonomik bütünlük hususu irdelenmiş ve menkul
malların ayrı ekonomik değerleri olduğu da belirtilerek ayrı ayrı satılmaları gerektiği
rapor edilmiş, mahkemece yeterli olmayan bilirkişi raporu dikkate alınmayarak şika-
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ğın7*sağlanması için, bu hususun İcra ve İflas Kanunu metnine eklenmeyetin reddine karar verildiği görülmüştür. Aralarında ekonomik bütünlük bulunmayan
mahcuzların birlikte satılması, eş söyleyiş ile tek bir ihalede satılması kural olarak
mümkün değildir. Ancak, mahcuzların aralarında ekonomik bütünlük bulunduğunun
belirlenmesi halinde birlikte satılmaları mümkündür. Her ne kadar mahkemece yeterli olmayan bilirkişi raporuna itibar edilmemesi yerinde ise de; mahkemece, yeniden
bilirkişi incelemesi yaptırılarak satışa konu menkuller arasında ekonomik bütünlük
bulunup bulunmadığı, tarafların menfaatleri ile değer artışı ve talep görme hususları birlikte değerlendirilerek menkullerin birlikte mi, yoksa ayrı ayrı mı satılmasının
uygun olacağı tespit edildikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken,
eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir
(Lexpera Hukuk Programı).
12.HD, 2003/2002 E, 2003/1699 K, 31.1.2003 T: “İhale olunan menkullerin birlikte satılmasını gerektiren makinaların ekonomik bütünlük arzetmediği halde birlikte ihaleye
çıkarılmasının usulsüz olduğu…”. (Lexpera Hukuk Programı).
12.HD 2009/18434 E, 2009/26700 K, 29.12.2009 T: “Satış dosyasında incelenen kıymet
takdiri niteliğindeki haciz zabtında ayrı evsafta ayrı değerler taşıyan ve aralarında birlikte satılmasını gerektirecek ekonomik bütünlük bulunmayan kumaşların birlikte satılması, doğru değildir. Kaldıki bu nitelikteki kumaşların birlikte satılması gerçek ihtiyaç sahiplerinin ihaleye girmesini engeller”. (Lexpera Hukuk Programı).
12.HD, 2008/11699 E, 2008/14618 K, 8.7.2008 T: “Kural olarak aralarında ekonomik
bütünlük bulunmayan mahcuzların birlikte satılması, eş söyleşi ile tekbir ihalede satılması mümkün değildir. Somut olayda da gözlendiği gibi 11 ayrı parselin birlikte neticelendirilmesi ve ihaleye de alacaklıdan başka kimsenin katılmayışı gözönüne alındığında yapılan ihalenin tarafların menfaatine eşit koşullarda uygunluğu düşünülemez.
Bu nedenle mahkemece yapılması gereken iş gerektiğinde mahallinde keşif yapılarak
mevcut ipotek akdide gözetilmek sureti ile taşınmazların, birlikte satılmasının zorunlu
olup olmadığı yöntemince araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir”. (Lexpera Hukuk Programı).
7* 12.HD, 2013/35520 E, 2014/1384 K, 22.1.2014 T: “…satışa esas kıymet taktirinden taşınmazların bulunduğu alan üzerinde tuğla fabrikası ve müştemilatının mevcut olduğu
ve tuğla fabrikasının 5 parsel üzerinde faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Buna göre
taşınmazların arasında ekonomik bütünlük bulunup bulunmadığı ve tüm parsellerin
birlikte satılmasının tarafların menfaatlerine uygun olup olmadığının değerlendirilmemesi de doğru değildir” (Lexpera Hukuk Programı).
12.HD, 2017/5382 E, 2017/11255 K, 25.9.2017 T: “Aralarında ekonomik bütünlük bulunmayan mahcuzların birlikte satılması, eş söyleyiş ile tek bir ihalede satılması kural
olarak mümkün değildir. Ancak, mahcuzların aralarında ekonomik bütünlük bulunduğunun belirlenmesi halinde birlikte satılmaları mümkündür. Mahkemenin yeterli
olmayan bilirkişi raporuna itibar ederek şikayeti kabul etmesi yerinde olmadığından,
mahkemece, hukukçu ve ihale konusu taşınır hakkında bilgi sahibi olan makine mühendisinden oluşan bilirkişi heyetine, inceleme yaptırılarak satışa konu menkuller arasında ekonomik bütünlük bulunup bulunmadığı, tarafların menfaatleri ile değer artışı
ve talep görme hususları birlikte değerlendirilerek menkullerin birlikte mi, yoksa ayrı
ayrı mı satılmasının uygun olacağı tespit edildikten sonra oluşacak sonuca göre karar
verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir”. (Lexpera Hukuk Programı).
12.HD, 2010/26306 E, 2011/11484 K, 2.6.2011 T: “Aralarında ekonomik bütünlük bulunmayan mahcuzların birlikte satılması, eş söyleşi ile tekbir ihalede satılması kural
olarak mümkün değildir. TMK. nun 704.maddesi uyarınca, taşınmaz mülkiyetinin ko-
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si isabetli olmuştur. Kuru tarafından, Kanun’un yürürlüğe girmesinden
çok önce vurgulandığı gibi “ekonomik bir bütünlük oluşturmayan birden
fazla taşınır malın veya taşınmazın birlikte satılmış olması veya ekonomik bir bütün teşkil eden malların ayrı ayrı satılmış olması”, arttırmanın yapılmasındaki usulsüzlükler başlığı ile ihalenin feshi sebebi teşkil
etmektedir8. Yapılan değişiklikten sonra, bütünlük arz etmesine rağmen
nusunun arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar
ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin oluşturabileceği, aynı kanunun
726/2.maddesinde ise bir binanın başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasının, Kat Mülkiyeti Kanununa tabi
olduğu düzenlenmiştir. Buna göre kat mülkiyeti veya kat irtifakı binanın başlı başına
kullanılmaya elverişli bağımsız bölümleri üzerine tesis edildiğinden, her bir bağımsız
tek başına mülkiyet konusu oluşturur. Bir diğer ifade ile kat irtifakı veya kat mülkiyeti
tesis edilmiş bağımsız bölümler tek başlarına birer ekonomik değer olduklarından, ayrı
ayrı satılmalıdırlar. Ancak aralarında ekonomik bütünlük bulunduğunun belirlenmesi
halinde birlikte satılmaları mümkündür”. (Lexpera Hukuk Programı).

8

8.HD, 2013/5593 E, 2013/10535 K, 5.7.2013 T: “Somut olayda borçluya ait N2 plaka
sayılı aracın kayden ve fiilen haczi yapılmıştır. Ticari hayatta sürekli olarak alım ve
satıma konu olan minibüs hatlarının ekonomik bir değerinin bulunmadığı ileri sürülemez. Ticari plakalı bir minibüs hattının haczi plakaya konacak haciz ile gerçekleşir.
Diğer bir ifadeyle minibüs hatları, plakaya bağlı olup onun mütemmim cüzüdür. Hat,
plaka için verildiğinden, hattın haczi de, plakanın haczi ile gerçekleşmiş olur. Aynı
doğrultuda plaka satıldığında hattın da satışı gerçekleşir. Bunların birlikte satılmasını
zorunlu kılan ekonomik bütünlük olduğundan hat ve plakanın ayrı ayrı kıymet taktirleri yapılarak birbirlerinden bağımsız olarak satılmaları düşünülemez” (Lexpera Hukuk
Programı).
Kuru Baki, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2016, s 237.
12.HD, 2010/6426 E, 2010/18110 K, 6.7.2010 T: “Ayrı evsafta ve ayrı ekonomik değerler taşıyan ve aralarında birlikte satılmasını gerektirecek zorunluluk bulunmayan
mahcuzların birlikte satılması doğru değildir. Zira satılan malların birlikte satılmaları
gerçek ihtiyaç sahiplerinin ihaleye girmesini engeller. Diğer bir deyişle talebi ve talibi
azaltır. İhaleye konu menkullerin birlikte satılmaları ekonomik bütünlük ve zorunluluk
arzetmediğinden, tek kalemde satılmış olmaları talebi ve talibi azaltıcı nitelikte görüldüğünden ihalenin feshi talebinin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddine dair
hüküm tesisi isabetsizdir” (Lexpera İçtihat Programı).
12.HD, 2013/16476 E, 2013/23882 K, 25.6.2013 T: “Kıymet takdiri raporundan da anlaşıldığı üzere ihale konusu taşınmazlar arasında fiili ve ekonomik bütünlük bulunduğuna göre birlikte satılmaları zorunludur. Aksi uygulama satışa talebi ve talibi azaltıcı
durum yaratacaktır. Kaldı ki, esas icra müdürlüğü de talimatında bu hususu belirtmiş
olup, talimat icra müdürlüğünün satış talimatına uygun işlem yapması gerekir. O halde, mahkemece, borçlunun ihalenin feshi talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekirken
Dairemizce onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulüne karar
verilmiştir”. (Lexpera Hukuk Programı).
12.HD, 2007/20994 E, 2007/23523 K, 13.12.2007 T: “Her biri ayrı değer taşıyan aralarında ekonomik bütünlük bulunmayan antik eşyaların ayrı ayrı satılması gerekirken birlikte satılmasının da ihalenin feshine neden olacağının tabii bulunmasına…”
(Lexpera Hukuk Programı)..
12.HD, 2003/10880 E, 2013/16523 K, 30.4.2013 T: “Satışı yapılan mahcuzlar televiz-
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hacizli malların birlikte satılmaması, emredici hukuk kuralına aykırılık
teşkil edeceğinden ihalenin feshi gerekecektir.
Gerekçede, “birlikte satılmasına karar verilen hacizli mallardan bazılarının başka alacaklı tarafından haczedilmesi halinde paraların paylaştırılması aşamasında, haczedilen münferit malın değerinin birlikte satılmasına karar verilen hacizli malların takdir edilen değerlerinin satış değerine
oranının dikkate alınıp alınmayacağının içtihatlara” bırakıldığına işaret
edilmiştir. Kanaatimizce burada her icra dosyası açısından kendi içinde
takyidatlı mallarla sınırlı biçimde karar verilmesi gerekir. Örneğin bütünlük arz eden fabrikada birden fazla alacaklının farklı farklı yerlere ilişkin
ipotek alabildiği ve haciz koyabildiği göz önüne alındığında konunun da
her bir haciz için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla ilgili icra
dosyasının takyidatlarına bakılarak mallar satışa konu edilmeli, bir kısım
malvarlığına haciz koyup, diğer kısmına haciz koymayan alacaklı, satış
aşamasında haciz koymadığı maldan pay alamamalıdır.
Bütünlük arz eden malların birlikte satışına ilişkin düzenleme 15 Mart
2018’de yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce satış talep edildiğinde, satış
işlemi, değişiklikten önceki İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre; bu
tarihten sonra hacizli malların satışı talep edilirse, satış işlemi 7101 sayılı
kanunla yapılan değişikliklere göre yapılacaktır.
yon, klima ve dış ünitesi, buzdolabı, bulaşık makinesi, su sebili, mikro dalga fırın, fırınlı
ocak, çamaşır makinesi gibi her biri müstakil ekonomik değeri olan menkul mallardır.
Ayrı ayrı satılması talebi arttırır. Sözü edilen menkuller arasında bunların birlikte satılmasını zorunlu kılan ekonomik bir bütünlük yoktur. Tamamının bir evde bulunması
yukarıdaki kuralı ortadan kaldırmaz. Bu nedenlerle ihalenin feshi gerekirken reddine
karar verilmesi isabetsizdir” (Lexpera Hukuk Programı).
12.HD, 2013/23693 E, 2013/32950 K, 22.10.2013 T: “Borçlular aleyhlerine yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte aynı taşınmaza yönelik hisselerinin ayrı
ayrı satışının yapıldığını oysa hisselerin tek taşınmaza ait olması nedeni ile tek ihalede
satışının yapılması gerektiğini beyanla ihalenin feshini talep etmişlerdir. Tapu kaydının incelenmesi ile şikayetçi K…’nın 1/4 hisse diğer şikayetçi Ahmet’in ise taşınmazda
3/4 hisse ile malik oldukları anlaşılmıştır. Aynı taşınmaza yönelik hisselerin satıldığı
dikkate alındığında hisseler arasında   fiili ve ekonomik bütünlük bulunduğuna göre
birlikte satılmaları zorunludur. Aksi uygulama satışa talebi ve talibi azaltıcı durum
yaratacaktır. O halde, mahkemece, borçluların aynı dosyadan ve aynı taşınmaza ait
hisselerinin ayrı ayrı satılması nedeni ile ihalenin feshi talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir”. (Lexpera Hukuk Programı).
12.HD, 2007/670 E, 2007/3808 K, 2.3.2007 T: “Satışı yapılan menkullerin her biri müstakil ekonomik değeri olan mallardır. Bunlardan traktör ve kasasının birlikte, R..... otomobilin ise bunlardan ayrı olarak satılması gereklidir. Satışın bu şekilde yapılması
talebi ve talibi artırır. Traktör ve kasası ile R… otomobilin birlikte satılmasını zorunlu
kılan ekonomik bütünlük yoktur. Bu gerekçeyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken istemin reddi isabetsiz ve hükmün bu nedenle bozulması yerine onandığı anlaşılmakla borçlu vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilmelidir”. (Lexpera Hukuk
Programı).

ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİM
KURULU KARARLARININ BUTLANI VE İPTALİ
Av. Zeynep DÖNMEZ
GİRİŞ
Anonim şirketlerin zorunlu iki organı bulunmaktadır: Yönetim Kurulu
ve Genel Kurul. Yönetim kurulu anonim şirketin yönetim ve temsil organıdır ve kanun ile ana sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi
için gerekli olan her türlü iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
Yönetim kurulunun anonim şirketin yönetim teşkilatının belirlenmesi,
muhasebe, finans denetimi gibi devredilemez yetkilerinin yanı sıra kayıtlı
sermaye sisteminde sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma, imtiyazlı veya itibarî değerinin üzerinde pay çıkarma ve pay sahiplerinin yeni
pay alma haklarını sınırlandırma, kolaylaştırılmış birleşmeye karar verme yetkileri vardır. Yönetim kurulunun bu yetkileri ile şirketin temsili
ve yönetimi için gerekli her türlü kararı alabilme yetkisi göz önünde bulundurulduğunda, anonim şirketlerde ağırlık merkezinin genel kuruldan
yönetim kuruluna kaydığı kabul edilmelidir.
Yönetim kurulunun yetkilerinin genişliği ve bu yetkilerin özellikle pay
sahiplerini, yönetim kurulu üyelerini ve şirket alacaklılarını etkileyebilecek olması, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğundan başka, yönetim
kurulu kararlarının hukuki denetimini oldukça önemli hale getirmektedir. Bu bağlamda, yönetim kurulu kararlarının temelde anonim ortaklığın
yapısına aykırı olmaması, pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının menfaatlerini hukuka aykırı bir biçimde kısıtlamaması ya da ihlal etmemesi
gerekmektedir.
TTK kapsamında yönetim kurulu kararlarının hukuki denetimi esas
olarak butlan ve iptal edilebilirlik yaptırımlarıyla sağlanmaktadır. Bu
doğrultuda, çalışmamızda da yönetim kurulu kararlarının butlanı ve iptali konuları ele alınacaktır. Çalışmamızın yönetim kurulu kararlarının
butlanına ilişkin ilk bölümünde, yönetim kurulu kararlarının butlanına
ilişkin kaynak İsviçre hukuku ve eTK düzenlemesine değinilecek, daha
sonra TTK’da öngörülen butlan sebepleri ayrı ayrı tartışılacak, TTK’da
yer almayan bazı butlan sebeplerine ve bazı diğer hükümsüzlük hallerine
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değinilecek, son olarak ise butlan davası hakkında (görevli ve yetkili mahkeme, davanın açılma süresi gibi) bilgi verilecektir. Çalışmamızın yönetim
kurulu kararlarının iptaline ilişkin ikinci bölümünde ise, kaynak İsviçre
hukuku öğretisinde ve eTK döneminde Türk hukukunda yönetim kurulu
kararlarının iptaline ilişkin tartışmalara yer verilecek, TTK’da yer alan iptal sebepleri hakkında detaylı bilgi verilecek ve son olarak genel hükümler
uyarınca yönetim kurulu kararlarının iptalinin mümkün olup olmadığı
tartışılacaktır.
BİRİNCİ BÖLÜM: YÖNETİM KURULU KARARLARININ BUTLANI
1. İSVİÇRE HUKUKUNDA DURUM
Yönetim kurulu kararlarının butlanına yol açan sebepler İBK’da belirtilmemiştir. Bunun yerine, yönetim kurulu kararlarının butlanı sebepleri
konusunda genel kurul kararlarının butlanına ilişkin 706b maddesine atıf
yapılmıştır.1 Hal böyle olunca, yönetim kurulu kararlarının butlanına ilişkin kaynak İsviçre hukuku düzenlemesini kavrayabilmek için genel kurul
kararlarının butlanına ilişkin hükmün irdelenmesi gerekir. İlk aşamada
İBK’da genel kurul kararlarının yalnızca iptal edilebilirliği düzenlenmiş;
1991 yılında yapılan değişiklik ile örneğin pay sahiplerinin genel kurula
katılımını, dava hakkını kısıtlayan ya da ortadan kaldıran, denetim haklarını kanuna aykırı bir şekilde sınırlayan anonim şirketin temel yapısın
aykırı olan genel kurul kararlarının batıl olduğu hükme bağlanmıştır.2
2. ESKİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DURUM
eTK’da yönetim kurulu kararlarının butlanına dair herhangi bir hüküm yer almamıştır. Bu sebeple, kararların ne şekilde alınacağını gösteren eTK madde 330 ile butlana ilişkin eBK madde 19 ve 20 yönetim kurulu kararlarının butlanı konusunda yol gösterici olmuştur.3 Bu doğrultuda,
eBK madde 19 ve 20 uyarınca kamu düzenine, ahlaka-adaba veya emredici hükümlere aykırı yönetim kurulu kararlarının batıl olduğu doktrinde
Hirsch dışındaki yazarlar ve Yargıtay tarafından kabul edilmiştir.4
3. TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE BUTLAN SEBEPLERİ
TTK madde 391 yönetim kurulu kararlarının butlanına ilişkin örnek
1
2
3
4

Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara, 2017, 5. Bası, s. 439.
Ömer Korkut, Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı, Adana, 2012, s.
52 ve 54.
Korkut Özkorkut, Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali, Ankara,
1996, s. 91.
Hediye Bahar Sayın, Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket
Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı, İstanbul, 2015, s. 71 ve 72.
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niteliğinde5 bazı hallere yer vermiş ve bu hallerin varlığı halinde mahkemeden yönetim kurulu kararının batıl olduğunun tespitinin talep edilebileceğini hükme bağlamıştır.
3.1 Eşit İşlem İlkesine Aykırı Kararlar
Eşitlik ilkesinin TTK’daki görünümü pay sahiplerinin eşit şartlarda
eşit işleme tabi tutulması gerektiğini öngören 357. madde hükmüdür.
Madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere, eşitlik ilkesine dair bu hüküm, anonim şirket organlarının öznel ve keyfi karar ile uygulamalarının
engellenmesini ve ana sözleşme hükümlerinin adil ve menfaatler dengesine uygun bir şekilde yorumlanmasını sağlamaktadır. Yine madde gerekçesine göre, uygulamada en sık karşılaşılan butlan sebebi eşit işlem ilkesine aykırılıktır. Öte yandan, madde gerekçesinde eSerPK madde 12’nin
de (SerPK madde 18) eşit işlem ilkesine aykırı kararların geçersizliğini
kabul ettiği belirtilmekte ise de bu maddede eşit işlem ilkesine aykırı kararlar iptal davasına konu olmaktaydı.6
Eşit işlem ilkesinin sınırları öğretide tartışmalı olsa da hâkim görüş
eşit durumdaki pay sahipleri arasında objektif gerekçeye dayalı farklı uygulamaların eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil etmeyeceği yönündedir. Hâkim görüşün gerekçesi ise, pay sahiplerinin farklı işlemlere tabi tutulmalarının objektif ve makul nedenlere dayanması halinde pay sahiplerinin
eşit konumda bulunmadığının tespitidir.7 Anonim şirketlerde, yönetim
kurulu, genel kurul ve şirketi kontrol edecek oranda paya sahip olan paydaşlar eşit işlem ilkesini uygulamakla yükümlüdür. Eşit işlem ilkesinden
yararlananlar ise, pay sahipleri ve intifa hakkı sahipleridir.8
Eşit işlem ilkesine aykırı yönetim kurulu kararlarına farklı şekillerde
rastlanabilir. Örneğin, TTK 482/2 uyarınca, yönetim kurulu, sermaye koyma borcunu ödemede temerrüde düşen pay sahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya
ve söz konusu payı satıp yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş
pay senedi varsa, bunları iptal etmeye yetkilidir. Şayet böyle bir durumda,
yönetim kurulu temerrüde düşen bir kısım pay sahiplerini bazı haklarından yoksun bırakırken diğer pay sahiplerine karşı herhangi bir yaptırım
5
6
7

8

TTK madde 391’de yer alan “özellikle” ifadesi butlan hallerinin sınırlı sayıda olmadığını
göstermektedir. Nitekim TTK madde 391’in gerekçesi de bu hususu teyit etmektedir.
Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 2017, 12. Bası, s. 224.
Cafer Eminoğlu, “Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem
İlkesi”, I. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu, 2014, s. 83
(http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tfm/article/view/5000129047/5000118349, Erişim Tarihi 30.3.2018).
Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 440.
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öngöremezse, yönetim kurulunun bu yöndeki kararı eşit işlem ilkesine
aykırılık teşkil edecektir.9 Öte yandan, haklı birtakım gerekçelerin varlığı
halinde, sermaye koyma borcunu ödemede temerrüde düşen pay sahiplerine uygulanacak müeyyideler konusunda pay sahipleri arasında farklılık yaratılabileceği savunulmaktadır.10 TTK madde 486 uyarınca, yönetim
kurulu hamiline yazılı paylar için pay bedelinin tamamının ödenmesini
takip eden üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmakla yükümlüdür. Yönetim kurulu bastırılan hamiline yazılı senetlerini bazı
pay sahiplerine derhal; bazılarına ise bir yıl sonra yapılacak genel kurulda teslim etmeye karar verirse, bu karar batıldır.11
3.2 Anonim Şirketin Temel Yapısına Uymayan Kararlar
Anonim şirketin temel yapısına aykırı yönetim kurulu kararları butlanla sakattır. Anonim şirketin temel yapısı ise, anonim şirketin temel
taşlarıdır. Bu kapsamda, anonim şirketin tanımına, pay sahiplerinin hakları ve borçları düzenine ve organsal yapısına aykırı yönetim kurulu kararları şirketin temel yapısına aykırılık teşkil etmektedir.12 Anonimlik, sınırlı sorumluluk, payların kural olarak devredilebilirliği, şirket yönetimi
ve hesaplarının denetlenebilirliği, sermayenin bölünmüşlüğü gibi anonim
şirketi diğer şirketlerden ayıran ve anonim şirketi tanımlayan hususlar
şirketin temel yapısını oluşturmaktadır.13
Mesela, yönetim kurulunun işletme konusunu gerçekleştirmek için gerekli iş ve işlemleri yapmak yerine anonim şirketin bir taşınmazını kiraya vererek gelir elde etmesi, kredi alabilmek için pay sahiplerinden kefil
olmalarını talep etmesi veya bilanço zararlarını kapatmak için oransal
zarar dağıtımını öngören kararları anonim şirketin temel yapısı ile bağdaşmayan kararlardır.14
Bu kapsamda, anonim şirkette pay sahibi olmayan üçüncü bir kişiye
pay sahipleriyle eşit haklar tanınması, genel kurul ya da yönetim kurulu
toplantılarında veto hakkı tanınması yönündeki yönetim kurulu kararları
da batıldır.15 Başka bir örnek olarak, TTK madde 390/3’e göre, yönetim
9
10
11
12
13
14
15

Şükrü Yıldız, Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara,
2004, s. 208.
Aytekin Çelik, Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, Konya, 2009, s. 130.
Bahtiyar, Ortaklıklar, s. 224.
TTK madde 391 gerekçesi.
Ünal Tekinalp, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının
Esasları, İstanbul, 2012, 2. Bası, s. 200; Bahtiyar, Ortaklıklar, s. 224.
Tekinalp, Ortaklıklar Hukuku, s. 154 ve 155.
Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, C. 1, Ankara, 2011, s. 995; Korkut, GK Kararlarının Butlanı s. 80.
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kurulu toplantısında eşit oy durumunda karar alınması bir sonraki toplantıya bırakılır ve bu toplantı da eşitlik olursa ilgili öneri reddedilmiş
sayılır. Ancak eşitlik durumunda başkanın oyuna üstünlük verilirse, yönetim kurulu kararı batıldır.16
3.3 Sermayenin Korunması İlkesine Aykırı Kararlar
Anonim şirketin bir sermaye şirketi olması ve şirket alacaklılarının
başvurabileceği tek ekonomik bütünün şirket malvarlığı olması sebebiyle
kabul edilen ilkeye sermayenin korunması ilkesi denir.17 Madde hükmünde sermayeden bahsedilmekte ise de şirket üçüncü kişilere karşı malvarlığı ile sorumlu olduğundan (TTK madde 329/1) hükümde amaçlanan şirket malvarlığının korunması ilkesine aykırılıktır.18 Sermaye ve malvarlığı
birbirinden farklı kavramlardır. Şirketin sermayesi ana sözleşmede yer
alan değişmez nitelikteki itibari bir kıymettir. Sermaye ve malvarlığı kuruluş sırasında eş değerdedir. Öte yandan, kuruluş sonrasında, ortaklık
faaliyetlerine bağlı olarak malvarlığı azalabilir ya da çoğalabilir ve böylece
malvarlığı tutarı değişkenlik gösterebilir.19
Yönetim kurulunun sermayenin korunması ilkesine aykırı kararlarına
çeşitli örnekler verilebilir. İtibari değersiz veya itibari değerin altında20 pay
oluşturulmasına (madde 476), şirketin kendi paylarını izin verilen ölçü
dışında iktisap etmesine (madde 379 vd.), finansal tabloların ve faaliyet
raporlarının incelemeden (madde 437) kaldırılmasına, pay sahiplerinin
(madde 358) ve yöneticilerin (madde 395/2) şirkete borçlanabilmesine,
karşılığı ödenmeksizin de hamiline senet bastırılmasına (madde 484/2),
sermaye için faiz ödenmesine (madde 509 ve 510), yedek akçelerin (madde 519 vd.) çözülerek pay sahiplerine dağıtılmasına,21 nakden taahhüt
edilen payların itibarî değerlerinin tescilden sonra kalan kısmının kırk
sekiz ay içinde ödeneceğine (madde 344/1) dair yönetim kurulu kararları
batıldır.
Fikri mülkiyet hukukundan bir örnek vermek gerekirse, bir anonim
şirketin sermayesi içerisinde yer alan tescilli markaların gerçek değerlerinin altında bir bedelle yönetim kurulu kararı ile satışının yapılmasında
16 Aydın Alber Yüce, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı, İstanbul,
2013, s. 111.
17 Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Esin Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul,
2005, 10. Bası, s. 252.
18 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, s. 252.
19 Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 305.
20 SerPK madde 12/2 ve 18/5’te yer alan durumlarda itibari değerin altında pay çıkarılması mümkün kılınmıştır.
21 Bahtiyar, Ortaklıklar, s. 225.
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bu durumun sermayenin korunması ilkesine aykırılık teşkil etmesinden
dolayı batıl olduğu ileri sürülebilir.22
3.4 Pay Sahiplerinin Haklarını İhlal Eden veya Kullanımını Kısıtlayan ya da Güçleştiren Kararlar
Anonim şirkette pay sahipliği hakları malvarlığı hakları ve katılma
hakları olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Pay sahiplerinin malvarlığı haklarını kâr payı hakkı, kâr payı avansı hakkı, tasfiye payı hakkı, bedelsiz
pay edinme gibi haklar oluşturur. Katılma hakları ise daha çok idari ve
koruyucu nitelikteki genel kurula katılma hakkı, oy hakkı, bilgi alma, inceleme ve dava hakkından oluşur.
TTK madde 391’e göre, pay sahiplerinin, özellikle23 vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya
da güçleştiren yönetim kurulu kararları batıldır. Bireysel üyelik hakları
pay sahiplerinin rızası olsa bile kendilerinden alınamayan, vazgeçilemez
nitelikteki haklardır. Genel anlamda, vazgeçilemez haklar, yönetim kurulu veya genel kurul kararlarının butlanının tespitinin veya iptalinin dava
edilmesi, genel kurula katılma ve oy hakkı gibi buna bağlı haklar, yönetim
kurulu ve diğer yöneticiler hakkında sorumluluk davası açma gibi haklardan oluşmaktadır.24
Örnek olarak, iptal davasının açılmasının yönetim kurulu onayına tabi
olması, anonim şirketin kâr ve paylaşma amacının terki, genel kurula
giriş kartı verilmesinin veya bilgi alma ve inceleme haklarının yönetim
kurulunun istediği bir taahhütnamenin imzalanması şartına bağlı tutulması, genel kurula temsilci ile katılımın yasaklanması yönündeki yönetim
kurulu kararları batıldır.25
3.5 Diğer Organların Devredilemez Yetkilerini İhlal Eden Kararlar
TTK madde 391’de yer alan “diğer organların” ifadesi doğru değildir.
Zira anonim şirketlerde zorunlu iki organ26 bulunmaktadır: yönetim ku22 Tamer Pekdinçer, “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Geçerliliği (Özellikle Batıl Yönetim Kurulu Kararları) (TTK m. 391)”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, C. 18, S. 2, “6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nu Beklerken, Sempozyum 10-11-12 Mayıs 2012”, İstanbul, 2012, s. 678.
23 Hükümde yer alan “özellikle” ifadesi batıl kararların pay sahiplerinin yalnızca
vazgeçilemez nitelikteki haklarına ilişkin olmadığını ve pay sahiplerinin her türlü
haklarının hüküm kapsamına alındığını göstermektir.
24 Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 442; TTK madde 447/1(a) ve 462/3.
25 TTK madde 391 gerekçesi.
26 Doktrinde genel görüş denetçilerin organ niteliği taşımadığı yönündedir. Daha detaylı
bilgi için bakınız: Aytaç Köksal, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 397 ila 406. Maddeleri Arasında Düzenlenen Denetçinin Anonim Ortaklığın Organı Olup Olmadığı Sorunu,
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rulu ve genel kurul. Bu sebeple, “diğer organların” ifadesini “genel kurulun” şeklinde anlamak lazım gelir. Ancak doktrinde27 anonim şirketlerin
iç yönergeleri çerçevesinde görev ve yetkileri belirlenen diğer birimlerinin
(komite ve kurullar) yetki ve görevlerinin açıklanması durumunda buna
aykırı yönetim kurulu kararlarının da butlanının tartışılabileceği ifade
edilmektedir.
TTK 375 yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve
yetkilerini; madde 408 ise genel kurulun devredilemez ve vazgeçilemez
görev ve yetkilerini düzenlemektedir. TTK madde 408’e göre, genel kurulun devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri şunlardır:
i. Ana sözleşmenin değiştirilmesi,
ii. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar
verilmesi ve görevden alınmaları,
iii. Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması,
iv. Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr
üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması,
v. Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi,
vi. Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.
Bu doğrultuda, yönetim kurulunun genel kurulun yukarıda örnekleyici28 bir şekilde sayılan yetkilerini ihlal eden kararları batıldır.
4. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALMAYAN BAZI BUTLAN
NEDENLERİ
4.1 Genel Butlan Sebeplerinin İhlali
TBK madde 27/1’e göre, “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka,
kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan
sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” Maddede yer alan butlan neProf. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. 1, Sabih Arkan (Editör), Ankara, 2010.
27 Pekdinçer, YK Kararlarının Geçerliliği, s. 679.
28 Genel kurulun devredilemez nitelikteki diğer yetkileri için şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi veya rehin olarak kabul edebilmesi için yönetim kuruluna yetki vermesi
(madde 379/2), birleşme (TTK 151/1(a)), bölünme (madde 173) ve tür değiştirme (madde 189) hakkında karar vermesi hükümleri örnek gösterilebilir.
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denlerinin sözleşmelerin yanı sıra diğer hukuki işlemler için de uygulama
alanı bulduğu kabul edilmektedir. Yönetim kurulu kararları da bir hukuki işlem olduğundan, TBK madde 27’de yer alan butlan sebepleri yönetim
kurulu kararları bakımından da geçerlidir. Örneğin, şirketin mevcut olmayan bir şubesine temsilci atanmasına dair yönetim kurulu kararı imkânsızlık sebebiyle; rüşvet verilmesine ilişkin karar ise ahlaka aykırılık
sebebiyle butlanla sakattır.29
4.2 Şekle İlişkin Hükümlerin İhlali
TTK madde 391’de şekli butlan sebeplerine dair herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. TTK madde 447’nin gerekçesinde, genel kurul
kararlarının butlanını gerektiren sebeplerin sınırlı sayıda olmadığı, sebeplerin maddi ve şekli olarak ikiye ayrıldığı, şekli butlan hallerinin belirlenmesinin doktrin ve içtihada bırakıldığı ifade edilmişse de hangi şekli
sakatlıkların butlana sebep vereceğinin belirlenmesi oldukça zordur. Zira
TTK’da yönetim kurulunun karar almasına ve toplanmasına dair fazla
hüküm yer almamaktadır. Örnek olarak, yönetim kurulu üyelerinin toplantı yapılmasını talep etme hakkını güçleştiren ya da imkânsız hale getiren yönetim kurulu kararlarının batıl olduğu kabul edilmektedir.30
Yönetim kurulunun toplanması ve karar almasına ilişkin iç yönergede
ve TTK madde 340 kapsamında bazı esaslara yer verilebilir ve bu esaslara aykırı yönetim kurulu kararlarının batıl olduğu kabul edilmektedir.31
5. YÖNETİM KURULU KARARLARININ BUTLANI DIŞINDAKİ BAZI
HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ
5.1 Yönetim Kurulu Kararlarının Yokluğu
Yokluk, hukuki işlemin kurucu unsurlarının bulunmaması durumunda söz konusu olur. eTK ve TTK’da yönetim kurulu kararlarının yokluğuna ilişkin bir hüküm getirilmemiştir. Ancak genel hükümler doğrultusunda yönetim kurulu kararlarının yokluğu tartışılabilecektir.
Bir yönetim kurulu kararının varlığından bahsedebilmek için iki kurucu unsurun gerçekleşmesi gereklidir: elden dolaştırma yoluyla karar alınması ve elektronik toplantı yapılması durumları haricinde fiziki olarak bir
toplantı yapılması ve emredici hükümlere uygun olarak karar alınması.32
29 Sayın, YK Kararlarının Butlanı, s. 207 ve 208.
30 Yüce, Butlan, s. 141.
31 Gerekçede “Kural olarak iptal davası açılamayacağı” şeklindeki bir ifadeye yer verilmesi
daha isabetli olabilirdi.
Sayın, YK Kararlarının Butlanı, s. 219 ve 220.
32 Bahtiyar, Ortaklıklar, s. 223.
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Doktrinde yoklukla sakat yönetim kurulu kararlarına şu örnekler verilmektedir:33
- Genel kurulun yönetim kurulu üyelerinin seçimine dair kararının hükümsüz olması halinde, söz konusu yönetim kurulu tarafından alınan
kararlar,
- Toplantı yapılmadığı ve elden dolaştırma yöntemiyle de karar alınmadığı halde toplantı yapılmış ve karar alınmış gibi işlem yapılması,
- Mevcut bir öneri ile ilgili oylama yapılmaksızın karar alınması,
- Elden dolaştırma yöntemiyle karar alınması önerisinin tüm yönetim
kurulu üyelerine yapılmaması,
- Bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesinin toplantı yapılması talebine rağmen toplantı yapılmaksızın elden dolaştırma yöntemiyle karar
alınması,
- Hazırlanan yönetim kurulu kararının imzalanmaması,
- Toplantı ve karar yetersayılarına uyulmaksızın karar alınması.
5.2 Yönetim Kurulu Kararlarının İptali
Bu konu ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Tekrara
düşmemek adına bu bölümde ayrıca bir açıklamaya yer verilmemiştir.
5.3 Yönetim Kurulu Kararlarının Askıda Hükümsüzlüğü
Yönetim kurulu kararının geçerli olabilmesinin bazı pay sahipleri veya
genel kurul tarafından onaylanmasına bağlı olduğu durumlarda yönetim
kurulu kararlarının askıda hükümsüzlüğünden söz edilebilir.
TTK 454/1 uyarınca, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen anonim şirketlerde, yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise, bu karar ilgili
pay sahipleri tarafından onaylanmadıkça geçerli hale gelmez.
TTK 356/1’e göre, anonim şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde
bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, genel kurul
tarafından onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz ve
bu sözleşmelerin onaylanmasından ve tescilinden önce, bunların ifası
amacıyla yapılmış olan ödemeler dâhil, her türlü tasarruf geçersiz kabul
edilmektedir.
33

Sayın, YK Kararlarının Butlanı, s. 238-242. Ancak bazı hallerde yokluk yaptırımı yerine butlanın söz konusu olacağı da savunulmaktadır.
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6. YÖNETİM KURULU KARARLARININ BUTLANININ TESPİTİ DAVASI
6.1 Davanın Hukuki Niteliği ve Dava Şartları
TTK madde 391’de öngörülen butlan davası, hükümden de anlaşılacağı üzere, niteliği itibariyle bir tespit davasıdır. Davada, davacı mahkemeden yönetim kurulu kararının batıl olduğunun tespitini talep eder.
Butlanın tespiti davası, talep sonucuna göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, Yargıtay’ın önüne giden bir uyuşmazlıkta34 davacının dava
konusu yönetim kurulu kararının iptalini, bunun mümkün olmaması halinde batıl olduğunun tespitini talep ederek butlanın tespiti davasını terditli bir şekilde açtığı tespit edilmiştir.
Batıl yönetim kurulu kararlarına karşı ilgililerin dava açması zorunlu
değildir. Kararların butlanla sakat olduğu herhangi bir süre şartına bağlı
olmaksızın tespit davası açılarak ya da defi olarak ileri sürülebilir ve butlan mahkeme tarafından da resen nazara alınır.
Yönetim kurulu kararlarının butlanının tespiti davaları da bir hukuk
davası olduğundan, hukuk davaları için HMK madde 114’te öngörülen
dava şartları bu davalar için de aranacaktır. Dava şartları, davanın esasına girilerek inceleme yapılabilmesi için bulunması veya bulunmaması gereken şartlar olarak tanımlanabilir. Örneğin, mahkemenin görevli olması,
tarafların taraf ve dava ehliyetine sahip olması, aynı dava hakkında kesin
hüküm bulunmaması, davanın açılmasında hukuki yararın bulunması
dava şartlarındadır.
6.2 Görevli ve Yetkili Mahkeme
TTK madde 5/1 uyarınca, yönetim kurulu kararlarının butlanının tespiti davasında görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir. TTK madde
5/4 hükmüne göre ise, davanın açıldığı yerin yargı çevresinde asliye ticaret
mahkemesi bulunmaması durumunda, davaya asliye hukuk mahkemesi
bakacaktır.
Hukuk davalarında genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir (HMK madde
6/1). Butlanın tespiti davasının davalısı anonim şirket olduğundan, yetkili
mahkeme şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir (TMK madde
51).
TTK madde 1521 uyarınca, anonim şirketin yönetim kurulu üyelerine
karşı açılacak davalarda basit yargılama usulü uygulanır.
34 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 6.6.2017 tarihli, 2016/5382 E. ve 2017/3443 K. sayılı
kararı.
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6.3 Davanın Tarafları
Yönetim kurulu kararının butlanı davasını menfaati olan herkes açabilir. Örnek olarak, pay sahiplerinin genel kurula temsilcileri aracılığıyla
katılmalarını yasaklayan bir yönetim kurulu kararına karşı pay sahipleri;
önemli miktardaki şirket malvarlığının toptan satışına dair yönetim kurulu kararına karşı hem pay sahipleri hem de şirket alacaklıları butlanın
tespiti davası açabilir. Anonim şirketin iflası durumunda, iflas dairesi de
butlan davası açabilir. Nitekim Yargıtay, genel kurul kararının butlanına ilişkin bir davada iflas dairesinin şirketin ve alacaklı üçüncü kişilerin
menfaatlerinin korunması amacıyla iflas idaresinin butlan davası açmakta hukuki yararının bulunduğunu kabul etmiştir.35
Yönetim kurulu kararının butlanı davasının davalısı anonim şirket tüzel kişiliğidir. Nitekim Yargıtay36 şirket yerine gerçek kişi yönetim kurulu
üyelerine karşı açılan tespit davalarında, husumetin şirket tüzel kişiliğine
yöneltilmesi gerektiğini ifade ederek yönetim kurulu üyelerine karşı açılan davanın husumet yokluğu sebebiyle reddedilmesi gerektiğine karar
vermiştir.
6.4 Dava Açma Süresi
TTK madde 391’de butlanın tespiti davası için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Nitekim genel hükümlerde de butlanın tespiti davası açılabilmesi için bir süre kısıtlaması getirilmemiştir. Bu sebeple, kural olarak,37 butlanın tespiti davası için herhangi bir süreye bağlı olmaksızın her
zaman açılabilir.
6.5 Butlan İddiasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak Görülmesi
Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük
kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması hukuk düzeni tarafından korunmamaktadır (TMK madde 2). Hakkın kötüye
kullanılması, yönetim kurulu kararlarının butlanı davasının sınırını oluşturmaktadır. Butlanın tespiti davasının açılmasında veya defi olarak ileri
sürülmesinde ilgili kişinin herhangi bir menfaati bulunmuyor ya da korunmaya değer bir menfaati bulunmuyorsa, hakkın kötüye kullanılması
söz konusu olabilecektir. Nitekim, batıl bir karara karşı uzun süre sessiz
35 Yüce, Butlan, s. 168.
36 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 5.10.2006 tarihli, 2005/8946 E. ve 2006/9802 K. sayılı
kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 6.6.2017 tarihli, 2016/5382 E. ve 2017/3443 K.
sayılı kararı.
37 İstisnası için çalışmamızdaki “Butlan İddiasının Hakkın Kötüye Kullanılması Olarak
Görülmesi” başlıklı bir sonraki bölümü inceleyiniz.
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kalınması, şekil şartı getiren hukuk kurallarının amacı dışında kullanılması hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmektedir.38 Ancak
genel hükümler doğrultusunda, yoklukla sakat yönetim kurulu kararları
bakımından hakkın kötüye kullanılması tartışmasının yapılması söz konusu olmayacaktır.
6.6 Genel Kurul Kararlarının Butlanının Tespiti Davasına İlişkin
TTK Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Sorunu
Yönetim kurulu kararlarının butlanını düzenleyen TTK madde 391
hükmünde, genel kurul kararlarının butlanına ilişkin madde 448-451’de
yer alan, dava açıldığının ve davaya ilişkin diğer temel bilgilerin şirketin internet sitesinde yayımlanması, dava konusu kararın yürütülmesinin
geri bırakılması, aynı konuya ilişkin birden fazla dava açılması durumunda davaların birleştirilmesi, kesinleşen kararın tüm pay sahipleri hakkında hüküm ifade etmesi, kötü niyetle dava açanların sorumlu tutulması
gibi düzenlemelere yer verilmemiştir. Genel kurul kararlarının butlanına
ilişkin TTK madde 448-451 hükümlerinin yönetim kurulu kararlarının
butlanına kıyasen uygulanabileceğine dair TTK’da bir hüküm yer almamaktadır. Kaldı ki, davaların birleştirilmesi, kesinleşen hükmün herkese
karşı hüküm ifade etmesi, kötü niyetle dava açanların sorumluluğu genel
hükümler uyarınca yönetim kurulu kararlarının butlanı açısından da söz
konusu olacaktır. Öte yandan, TTK madde 448-451’de özel olarak düzenlenen kararın yürütülmesinin geri bırakılması, dava hakkında internet
sitesinde bilgi verilmesi, dava sonucunun ticaret siciline tescili gibi hükümler çoğunlukla bir yükümlülük öngördüğünden ve bunların kıyasen
uygulanacağına dair bir hüküm de bulunmadığından, bu hükümler yönetim kararlarının butlanı için uygulanmamalıdır.39
İKİNCİ BÖLÜM: YÖNETİM KURULU KARARLARININ İPTALİ
1. İSVİÇRE HUKUKUNDA DURUM
Yönetim kurulu kararlarının iptal davasına konu olup olamayacağı İsviçre öğretisinde de oldukça tartışılmıştır. Federal Mahkeme’nin yönetim
kurulu kararlarına karşı iptal davası açılamayacağını kabul eden 21 Mart
1950 tarihli kararına kadar olan dönemde hem öğreti hem de mahkemeler yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası iptal davası imkanının
kanun koyucu tarafından bilinçli mi yoksa bilinçli olmayan bir şekilde mi
getirilmediği üzerinde durmuş ve farklı görüşler ortaya çıkmıştır.40 Bazı
38 Korkut, GK Kararlarının Butlanı, s. 215-221.
39 Yüce, Butlan, s. 171.
40 Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 443.
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yazarlar, bu konuda hakim tarafından doldurulması gereken bir kanun
boşluğu bulunduğunu ve bu durumun kanun koyucunun iptal imkanı
tanımadığı şeklinde yorumlanamayacağını, ekonomi ve ticari hayattaki
gelişmeler karşısında anonim ortaklıklarda ağırlık merkezinin genel kuruldan yönetim kuruluna kayması göz önünde bulundurulduğunda pay
sahiplerinin haklarının ihlal edilebilmesi riskinin arttığını ve bu doğrultuda yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılabilmesi gerektiğini savunmuştur.41 Diğer görüşteki yazarlar ise, kanunda iptal davası
imkanının bulunmadığını, kanunda yer almadığı halde iptal davası açılmasının hâkimi anonim ortaklıkta geniş ölçüde söz sahibi yapacağını, pay
sahiplerinin yönetim kurulu üyelerine karşı sorumluluk davası, ortaklığa karşı iptal davası açabilme ve benzer haklarının zaten bulunduğunu,
yönetim kurulu kararlarına karşı iptal imkânı verildiği durumda ekonomik hayatın zarara uğrayacağını savunmuştur.42 Tüm bu tartışmalar bir
yana, de lege ferenda tanınması gerektiği savunulabilecek iptal imkânı
İBK’da 1992 yılında anonim ortaklıklara ilişkin olarak yapılan değişiklik
ve 16.12.2005 tarihli kısmi revizyonda da bilinçli bir şekilde çözüme kavuşturulmamıştır.43
Federal Mahkeme’nin yukarıda bahsi geçen kararına konu olayda,
Bern Kantonu İstinaf Mahkemesi 23 Haziran 1949 tarihli kararında, bazı
Kanton Mahkemesi kararlarında yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilemeyeceği hakkında çeşitli görüşler ileri sürüldüğünü ve fakat bu
soruna dair ayrıntılı bir analiz yapılmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak,
Bern Kantonu İstinaf Mahkemesi, kanunda açıkça öngörülmese dahi pay
sahibinin, kanun veya ana sözleşme hükümlerine aykırılık sebeplerine
dayanarak iptal davası açabileceği kanısına varmıştır. Bern Kantonu İstinaf Mahkemesi, yönetim kurulu kararlarının iptaline dair bilinçli bir
kanun boşluğu bulunup bulunmadığı konusunda ise, iş hayatındaki gelişmeler dolayısıyla anonim ortaklıkta ağırlık merkezinin genel kuruldan
yönetim kuruluna doğru kaydığını ve pay sahiplerinin yeterli bir şekilde
korunabilmesi için bu kanun boşluğunun hakim tarafından doldurulması
gerektiğini, genel kurul kararlarının kanun veya ana sözleşme hükümlerine aykırılığında olduğu gibi yönetim kurulu kararlarına karşı da iptal
davası açılabileceğini kabul etmiştir. Federal Mahkeme ise, Bern Kantonu
İstinaf Mahkemesi’nin yönetim kurulu kararlarının kanun veya ana sözleşme hükümlerine aykırılığı durumunda iptal davası açılabileceği görüşü üzerine ilk defa ayrıntılı bir şekilde kendi görüşünü beyan etmiş ve
41 Özkorkut, YK Kararlarının İptali, s. 104.
42 Özkorkut, YK Kararlarının İptali, s. 113-115.
43 Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 443.
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Bern Kantonu İstinaf Mahkemesi’nin görüşünü kesin bir şekilde reddetmiştir. Federal Mahkeme söz konusu kararında, yönetim kurulu kararlarının iptal edilebilirliği konusunda bir kanun boşluğu bulunmadığını ve
iptal imkanına bilinçli bir şekilde yer verilmediğini ifade etmiştir. Federal
Mahkeme, kanun koyucunun İBK madde 706 ile ilgili görüşmelerde yönetim kurulu kararlarının kanuna veya ana sözleşmeye aykırılığı hallerinin
tartışıldığını; fakat kanun koyucunun yönetim kurulu kararlarının iptali
hakkında herhangi bir hüküm öngörmemesi karşısında, yönetim kurulu
kararlarının kanuna veya ana sözleşmeye aykırılığının açıkça bir tüzel
kişiliğin bir iç problemi olarak görüldüğünü, pay sahibinin özellikle genel
kurulda pay sahipliğinden doğan haklarla (yönetim kurulu üyelerinin azli,
ibra önerisinin reddi), ibra kararları dahil genel kurul kararlarına karşı
iptal davası açma hakkı ve bazı hallerde (örneğin, dava konusu olaydaki
gibi bağlı nama yazılı pay senetlerinin pay defterine kaydedilmesi talebinin reddi) anonim ortaklık aleyhine ifa davası açma hakları ile yeteri
kadar korunduğunu belirtmiştir. Nitekim bundan sonraki Federal Mahkeme kararlarında yönetim kurulu kararlarının iptali tartışılmamış ve
yalnızca bahsi geçen 1950 tarihli karara atıf yapılmıştır.44
2. ESKİ TÜRK TİCARET KANUNU DÖNEMİNDE DURUM
Yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin eTK’da bir hüküm yer
almamaktaydı. Hukuki işlem niteliğindeki yönetim kurulu kararlarının
sakatlığı, yokluk veya butlan derecesinde olmamakla birlikte genel kurul
kararlarının iptalini düzenleyen eTK madde 381 kapsamında, kanun veya
ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet kuralına aykırı yönetim kurulu
kararlarının iptal edilebilirliği tartışmalı idi.45 Öğretideki çoğunluk görüş, yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılamayacağını kabul
etmiştir. Arslanlı,46 yönetim kurulu kararlarının kanuna veya ana sözleşmeye aykırı olması durumunda, bu kararlara karşı iptal davası açılıp
açılamayacağı konusunda eTK’nın sustuğunu, madde 381’in ise yalnızca
genel kurul kararları açısından öngörüldüğünü, iptale konu olabilecek
yönetim kurulu kararları açısından pay sahiplerine ve karara muhalif
olan yönetim kurulu üyelerine başkaca kanuni olanaklar (yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ve sorumluluktan kurtulma hali) tanındığını
ve iptal müessesesine ihtiyaç olmadığını savunmuştur. Ansay,47 yönetim
kurulu kararlarının da genel kurulu kararlarında olduğu gibi kanun, ana
sözleşme veya objektif iyi niyet kuralına aykırı olabileceğini ancak bu
44
45
46
47

Özkorkut, YK Kararlarının İptali, s. 98-103.
Sayın, YK Kararlarının Butlanı, s. 243.
Özkorkut, YK Kararlarının İptali, s. 122.
Özkorkut, YK Kararlarının İptali, s. 122-123.
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imkânın yönetim kurulu kararları için getirilmediğini ve genel kurul kararlarının iptaline ilişkin eTK madde 381’in kıyasen uygulanamayacağını
belirtmiştir. Ansay’a göre, kanuna aykırı olan yönetim kurulu kararları
zaten butlanla sakattır ve bu durum bir tespit davası ile ya da defi olarak
her zaman ileri sürülebilir. Yazar, yönetim kurulu kararlarına karşı iptal
davası açılamayacağını belirtirken, tazminat davası açılabilmesi, yönetim
kurulu kararının genel kurula taşınması48 imkanıyla birlikte, organ olarak yönetim kurulunun, kanun veya ana sözleşme ya da genel kurulun
ortaklara tanıdığı hakları ihlal etmesi halinde ortaklık aleyhine ifa davası
açılabileceğini kabul etmiştir. Nitekim Ansay’ın görüşleri doktrin tarafından önemli ölçüde kabul görmüş ve Domaniç, İmregün ve Moroğlu başta
olmak üzere yazarların çoğu, Türk hukukunda yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluğu davasına ilişkin mevcut düzenlemelerin yeterli olduğunu, yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğünün tespit davası ile ya da defi
olarak ileri sürülebileceğini, pay sahiplerinin, kişisel haklarını doğrudan
ihlal eden yönetim kurulu kararları aleyhine ifa davası açabileceklerini,
genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümlerin kıyasen yönetim kurulu kararları için uygulanamayacağını, aksi takdirde yönetim kurulunun
icra organı olarak işlemez hale gelebileceğini ve hakimin anonim şirketin
ticari kararlarına ve politikalarına müdahalesi tehlikesinin ortaya çıkacağını savunmuştur.49
Öğretideki çoğunluk görüşüne rağmen, özellikle kayıtlı sermaye sistemine ilişkin eSerPK’nın 12. maddesine 1992 yılında eklenen ve son şeklini
1999 yılında alan yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davasının açılabileceğine dair altıncı fıkra hükmü50 ile birlikte, bazı yazarlar TTK kapsamında yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılması sorunu
üzerinde durulması gerektiğini savunmuştur. Tekinalp,51 kayıtlı sermaye
sisteminde yönetim kurulunun yetkilerini kötüye kullanması durumunda
Yargıtay’ın iptal davası açma imkanını tanımasının doğru olacağını ifade
etmiştir. Aytaç,52 yönetim kurulu kararlarına karşı itiraz yollarının pay
sahiplerini ve diğer ilgilileri yeterince koruyamadığını, iptal davasının bazı
48 Bu konuda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin aşağıda belirtilen 26.1.1989 tarihli,
1988/3414 E. ve 1989/260 K. sayılı kararı incelenebilir.
49 Özkorkut, YK Kararlarının İptali, s. 123.
50 Söz konusu fıkraya göre, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen halka açık anonim şirketlerde yönetim kurulu kararları aleyhine, (genel kurul kararları için öngörülen) kanuna veya ana sözleşmeye ve özellikle iyi niyet kuralına aykırılık sebebiyle yönetim kurulu
üyeleri, denetçiler veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz
gün içinde iptal davası açabilmekteydi. Madde 46/b uyarınca, SPK da iptal davası açma
hakkını haizdi.
51 Özkorkut, YK Kararlarının İptali, s. 124-125.
52 Özkorkut, YK Kararlarının İptali, s. 124-125.
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hukuki sorunları beraberinde getirse de yönetim kurulu kararları için
de uygulanması gerektiğini savunmuştur. Çamoğlu53 ise, eTK’da yer alan
düzenlemelerin ortaya çıkan ihtiyaca cevap vermediğini, özellikle genel
kurula ait bazı yetkilerin yönetim kuruluna bırakılmasına imkan tanıyan
eSerPK uygulamasında bu ihtiyacın farkına varıldığını ve böylelikle yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sisteminde genel kurulun yetkilerini üstlendiği kararlarına karşı iptal imkanının getirildiğini ve de lege ferenda
yönetim kurulunun diğer tüm kararlarına karşı iptal davası açma imkanının tanınması gerektiğini savunmuştur. ÖzKorkut ise, eTK’da pay sahipleri için getirilen korumaların yetersiz olduğunu, de lege ferenda yönetim
kurulu kararlarına karşı iptal imkanının tanınması gerektiğini, iptal davasının kural, hükümsüzlüğün ise istisna olarak düzenlenmesi gerektiğini
ve böylece yönetim kurulu kararlarının süresiz bir şekilde butlanın tespiti
davası ile tehdit altında bırakılmasının önleneceğini savunmuştur.
Bu dönemde, yönetim kurulu kararlarının iptali konusunda Yargıtay’ın çelişkili kararları ortaya çıkmıştır. Öte yandan, Yargıtay genellikle
yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açılamayacağını kabul etmiştir. Yargıtay çoğunluk görüşü doğrultusunda, yönetim kurulu kararlarının yokluğunun ve butlanının tespit davası ile ileri sürülebileceğini, pay
sahiplerinin kişisel haklarının ihlali halinde ise eda davası açabileceklerini kabul etmiştir.54 Yargıtay bir kararında55 ise, özellikle pay sahiplerinin
kişisel haklarını ihlal eden yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası
açılabileceğini, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise sakatlığı butlan
veya yokluk derecesinde olmayan karara karşı genel kurulda itiraz edilebileceğini ifade etmiştir. Ancak Yargıtay’ın bu içtihadı kanuni dayanağının
bulunmaması sebebiyle eleştirilmiştir.56
53 Özkorkut, YK Kararlarının İptali, s. 124-125.
54 Sayın, YK Kararlarının Butlanı, s. 75.
55 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26.1.1989 tarihli, 1988/3414 E. ve 1989/260 K. sayılı
kararına göre: “Anonim ortakların yönetim kurulu kararları aleyhine kural olarak iptal davası açılamaz. Ancak, bazı haller ve özellikle pay sahiplerinin kişisel haklarını
ihlal eden yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açılabilir. (...) Bu nitelikte
olmayan yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açılamayacağından, bu kararlar için ancak genel kurula itiraz edilebilir. Genel Kurulun itiraz üzerine vereceği
kararlar aleyhine, koşulları varsa, üç aylık sukutu hak süresi içinde iptal davası açılabilir. Eğer ortada bir yönetim kurulu kararı yoksa veya yok sayılması ile eş anlamlı
olarak batıl ise, bu biçim kararlara karşı itiraz olanağı yoktur. Çünkü, genel kurula
itiraz için yasa ve ana sözleşmeye aykırı da olsa bir karar olması gerekmektedir. Yönetim kurulunun kararı yoksa, genel kurula itiraz etmenin anlamının olmadığı açık
ve seçiktir.”
56 Ceren Su, “Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Kararlarına Karşı Başvuru Yolları”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, 2005, s. 228.
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3. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALAN İPTAL SEBEPLERİ
eTK döneminde, yönetim kurulu kararlarına karşı iptal davası açılıp
açılamayacağı tartışılmış ancak TTK’da, genel kurul kararlarında olduğu
gibi yönetim kurulu kararlarının kanuna, ana sözleşmeye ya da iyi niyet
kuralına aykırılığı sebebiyle genel bir iptal imkânı getirilmemiştir. Bu durum, kanun koyucunun kural olarak yönetim kurulu kararlarının iptal
edilmesini arzu etmediği şeklinde yorumlanabilir. Nitekim TTK madde
391’in gerekçesinde de yönetim kurulu kararlarının iptal edilemeyeceği57
açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, iptal davasının bir inşai dava olması karşısında, kanunda öngörülenler dışında fiilen yeni bir inşai dava türü yaratılamayacağı da savunulmaktadır.58
Çalışmamız hazırlanırken, TTK’da öngörülen ve aşağıda detaylarına
yer verilen sebepler dışında, kanuna, ana sözleşmeye veya iyi niyet kuralına aykırılık sebebiyle iptal davasının açılabileceği yönünde Yargıtay kararı
bulunup bulunmadığı incelenmiş, Yargıtay’ın yönetim kurulunun ortaklıktan çıkarılma59 ve pay defterine kayıt60 ile ilgili verdiği kararlara karşı
57 Madde gerekçesinde, TTK madde 460, 192 ve 1524 göz önünde bulundurulduğunda,
yönetim kurulu kararlarına karşı kural olarak iptal davası açılamayacağı şeklindeki bir
ifade daha isabetli olabilirdi.
58 Sayın, YK Kararlarının Butlanı, s. 243.
59 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 26.10.2017 tarihli, 2016/5953 E. ve 2017/5768 K. sayılı
kararında şu ifadelere yer verilmiştir: “(…) davacının ortaklıktan çıkartılması hususunda alınan kararın şirket ana sözleşmesine, yasalara ve objektif iyi niyet kurallarına aykırı olduğu gerekçesi ile asıl dava yönünden davanın kısmen kabulüyle
davacı ...’in davalı ... AŞ’nin ortağı olduğunun tespitine, davacının ortaklıktan çıkarılmasına dair 22/05/2009 tarih ve 7316 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 80. sayfasında
yayınlanan kararın ve bu karara istinaden alınan 23/03/2010 tarih ve 2010/3 Sayılı
...’in ortaklıktan çıkarılarak iştirak taahhüdünden doğan haklarından mahrum edilmesine ve 340.000,00 TL tutarındaki sermayeye karşılık 13.600,00 payın hisseler
oranında mevcut ortaklara verilmesine dair yönetim kurulu kararının iptaline, davacının fazlaya dair taleplerinin ve birleşen davanın reddine karar verilmiştir. (…)
usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA karar verildi.” Aynı yönde kararlar için bakınız: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 13.5.2002 tarihli, 2002/968 E. ve
2002/4648 K. sayılı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 20.10.1986 tarihli, 4539 E.
ve 5426 K. sayılı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 27.3.1989 tarihli, 4963 E. ve
1937 K. sayılı kararı; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 14.6.1985 tarihli, 2205 E. ve 2894
K. sayılı kararı.
60 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12.6.2013 tarihli, 2013/6222 E. ve 2013/12262 K. sayılı
kararına göre: “Davalı şirketin ana sözleşmesinde de şirket yönetim kuruluna hisse
devrini sebep göstermeksizin reddetme yetkisi tanınmıştır. Ancak bu yetkinin keyfi olarak uygulanması söz konusu olmayıp böyle bir durumda bu hususun davaya
konu yapılması mümkündür. Bu itibarla, mahkemece davalı tarafın hisse devrini
pay defterine kaydetmemek için haklı neden oluşturabilecek herhangi bir durumun
mevcudiyetini savunmamış olmasının ve devrin de davalı şirket ortaklarına yapılması sebebiyle bağlam kuralına da bir aykırılığın bulunmadığının gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.”
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iptal davası açılabileceğini kabul eden yakın tarihli iki Yargıtay kararına
rastlanmıştır.61 Doktrinde de genel kurul kararlarının iptaline ilişkin TTK
madde 445’in yönetim kurulu kararları için de geçerli olması gerektiği
görüşünde olan yazarlar vardır.62
3.1 Kayıtlı Sermaye Sisteminin Kabulü Halinde Yönetim Kurulu
Kararlarının İptali
Kayıtlı sermaye, taahhüt edilen veya konulan gerçek anlamda sermaye
olmayıp, ana sözleşme gereğince yönetim kurulunun sermayeyi artırma
yetkisini kullanabileceği üst sınırı gösteren soyut bir miktardır.63 TTK
madde 460’a göre, halka açık olmayan anonim şirketlerde yönetim kuruluna, ilk ana sözleşme veya ana sözleşme değişikliği ile, ana sözleşmede belirlenen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma, imtiyazlı
veya itibarî değerinin üzerinde pay çıkarma ve pay sahiplerinin yeni pay
alma haklarını sınırlandırma yetkileri verilebilir. Yönetim kurulunun bu
yetkileri çerçevesinde alacağı kararlara karşı, pay sahipleri ve yönetim
kurulu üyeleri, TTK madde 445’te genel kurul kararlarının iptali için öngörülen kanuna, ana sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırılık sebeplerine dayanarak kararın ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde iptal davası
açılabilir.
SerPK madde 18/664 ise, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş halka
açık anonim şirketlerde yönetim kurulu kararlarına karşı açılacak iptal
davasını düzenlemektedir. Buna göre, yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri,65 yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemi
çerçevesindeki yetkileri kapsamında aldığı kararlar aleyhine TTK madde
61 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 3.10.2017 tarihli, 2016/2190 E. ve 2017/4998 K. sayılı
kararına konu olayda ise, şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulunun en az üç en çok
beş kişilik heyetlerden oluşabileceği hükmü yer almasına rağmen tek kişilik yönetim
kurulu oluşturulduğu ileri sürülerek açılan yönetim kurulu kararının iptali davasında,
ilk derece mahkemesi davaya konu yönetim kurulu kararının iptaline karar vermiştir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise, ana sözleşmede belirtilen sayıdan daha az kişinin genel
kurul kararıyla yönetim kuruluna seçilmesinin yönetim kurulunun aldığı kararların iptalini gerektirmeyeceğini, iptali istenen yönetim kurulu kararının ana sözleşmede öngörülen en az üç kişilik yönetim kurulu üyeliğinin çoğunluğuyla alınması gerektiği halde,
nisaba uygun olmadan alınan kararın, “iptal” hukuki sebebini değil “yokluk” hukuki
sebebini gerektiğini belirterek ilk derece mahkemesi kararını düzelterek onamış. Ama
gerekçede yönetim kurulu kararlarının iptal davasına konu olamayacağına dair herhangi bir açıklamaya yer vermemiştir.
62 Sayın, YK Kararlarının Butlanı, İstanbul, 2015, s. 243.
63 Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 303.
64 Benzer bir hüküm eSerPK’da da mevcut idi. Farklı olarak, denetçiler de iptal davası
açma hakkını haiz idi.
65 SerPK madde 93/1 uyarınca SPK da iptal davası açabilir.

110

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

445’te genel kurul kararlarının iptali için öngörülen kanuna, ana sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırılık sebeplerine dayanarak kararın ilanından itibaren otuz gün içinde iptal davası açabilmektedir. TTK madde
460’tan farklı olarak, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen halka açık
anonim şirketlerde pay sahiplerinin iptal davası açabilmesi haklarının ihlal edilmesi şartına bağlanmıştır.66
3.2 TTK Madde 192 Kapsamında Yönetim Kurulu Kararlarının İptali
Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye katılan ve bu yöndeki kararlara
olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş şirket ortakları, bu işlemlerin TTK madde 134 ilâ 190’a aykırılığı halinde, ilgili kararın Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanından67 itibaren iki ay içinde iptal davası
açabilir (TTK madde 192/2). Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin varlığı halinde, mahkeme taraflara
bunun giderilmesi için süre verir. Hukuki sakatlık, verilen süre içinde giderilemiyorsa veya giderilememişse mahkeme kararı iptal eder ve gerekli
önlemleri alır (TTK madde 192/3).
TTK madde 155 ise kolaylaştırılmış birleştirmeyi düzenler. Maddeye
göre, kolaylaştırılmış birleşme iki halde karşımıza çıkar: %100 katılım ve
%90 katılım. İlk durumda, devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye
şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına sahiptir ya da bir şirket, gerçek
kişi, kanun ya da sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına sahiptir. İkinci durumda ise, devralan sermaye şirketinin, devrolunan sermaye
şirketinin tüm paylarına değil de oy hakkı veren paylarının en az yüzde
doksanına sahip olduğu halde karşımıza çıkar. Buna göre, azınlıkta kalan
pay sahipleri için; devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar
verilmesi şirket payları yanında, TTK madde 141’e göre, şirket paylarının gerçek değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık verilmesinin önerilmiş olması ve birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi
bir kişisel edim yükümlülüğünün ya da kişisel sorumluluğun doğmaması
gereklidir.
Kolaylaştırılmış birleşmenin temelinde, birbirine yabancı konumundaki iki şirketin birleşmesi durumunda azınlık pay sahipleri açısından orta66 ÖzKorkut’a göre, “hakların ihlal edilmesi” ifadesinden pay sahibinin somut olarak bireysel hakkının ihlal edildiğini doğrudan ispat etmesi aranmamalıdır. Asıl olan, pay
sahibinin kanuna, ana sözleşmeye veya objektif iyi niyet kurallarına aykırı yönetim kurulu kararlarından dolayı, sahip olduğu kanuna ve ana sözleşmeye uygun yönetimi talep
hakkına dayanarak iptal davası açabilmesidir.
67 İlanın gerekmediği hâllerde süre tescil tarihinden başlar.
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ya çıkabilecek risklerin birbirine oldukça yakın şirketlerin birleşmesinde
söz konusu olmaması veya riskin önemli görülmemesi yatmaktadır.68
Kural olarak, birleşme (TTK madde 151), bölünme (TTK madde 173)
ve tür değiştirme (TTK madde 189) kararları, genel kurul tarafından alınır. Kolaylaştırılmış birleştirme ise, bu kuralın istinasını teşkil eder. Kolaylaştırılmış birleşmede yönetim kurulu birleşme sözleşmesini genel kurulun onayına sunmak zorunda değildir. Böylece birleşme kararı yönetim
kurulu tarafından alınabilir ve bu karara karşı iptal davası açılabilir.
3.3 TTK Madde 1524 Kapsamında Yönetim Kurulu Kararlarının
İptali Sorunu
TTK madde 1524’e göre, denetime tabi olan sermaye şirketleri,69 kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen
yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Aynı
maddede, bu yükümlülüğe ve maddede belirtilen ilanların yapılma süresine ilişkin yükümlülüklere uyulmamasının, diğer yaptırımların yanı sıra,
ilgili kararların iptaline yol açacağı belirtilmiştir. Öğretide, bu hüküm
özellikle genel kurul kararları bakımından eleştirilmiştir.70
İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik madde 6’da internet sitesinde yayımlanacak içerik belirtilmektedir. Örneğin, bu maddeye göre, kayıtlı
sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin
kararının internet sitesinde yayımlanması gereklidir. Hal böyle olunca,
İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik uyarınca internet sitesinde yayımlanması gereken bir kararın yayımlanmaması durumunda söz konusu yönetim kurulu kararının iptal edilip edilmeyeceği sorusu akla gelmektedir.
Ancak TTK madde 1524/1, kanunen yayımlanması gereken kararlardan
bahsettiğinden, bu yükümlülük yönetim kurulu kararlarının konusu veya
şekli ile ilgili değildir ve yönetim kurulu kararları açısından iptal sebebi
oluşturmaz.71
4. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA YER ALAN SEBEPLER UYARINCA İPTAL DAVASI AÇILMASI SORUNU
Daha önce ifade edildiği üzere, eTK’da yönetim kurulu kararlarının
butlanına dair bir hüküm bulunmamakta idi ve öğretide genel olarak,
68 Pulaşlı, Şirketler Hukuku, s. 99.
69 TTK madde 397/4 uyarınca denetime tabi şirketler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.
70 Sayın, YK Kararlarının Butlanı, s. 249-252.
71 Sayın, YK Kararlarının Butlanı, s. 252.
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eBK madde 19 ve 20 uyarınca kamu düzenine, ahlaka-adaba veya emredici hükümlere aykırı yönetim kurulu kararlarının batıl olduğu kabul
edilmekteydi. Bu tartışmadan hareketle, yanılma, aldatma ve korkutma
şeklindeki irade sakatlığı hallerinde TBK madde 39 uyarınca yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilemeyeceği tartışılabilir. Yönetim kurulu
üyelerinin karar alınmasında irade sakatlığı bulunması durumunda, irade sakatlığı yönetim kurulu kararının sonucuna etkiliyse, kararın iptal
edilebileceği kanaatindeyiz. Öte yandan, irade sakatlığı yönetim kurulu
kararının sonucuna etkili olmadığı takdirde iptal davasının hukuki menfaat yokluğundan usulden reddi gerekecektir.
Böyle bir durumda, genel kurul kararlarında olduğu gibi, yönetim kurulu kararının değil, iradesi sakatlanan yönetim kurulu üyelerinin oylarının iptalinin söz konusu olması gerektiği de savunulmaktadır.72 Nitekim
genel kurul kararları bakımından, bir pay sahibinin hata, hile veya ikrah
nedeniyle oyunun iptali için dava açabileceği genellikle kabul edilmektedir.73 Bu halde, oyun iptaline dair mahkeme kararı ise yalnızca kullanılan
oyu geçersiz hale getirmektedir ve genel kurul kararının iptal edilebilmesi için kararın iptali için ayrı bir dava açılması gereklidir. Genel kurul
kararının iptaline hükmedilebilmesi için ise, kararın ayrıca kanuna, ana
sözleşmeye veya iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil etmesi, aykırılık ile
karar arasında illiyet bağının bulunması ve iptal talebinin kararın gerekli
yetersayının sağlanmadığı hususuna dayandırıldığı halde sakatlanan oylar dikkate alınmasaydı yetersayının sağlanamayacağının ortaya konulması gereklidir.74 Kanımızca genel kurul kararları için kabul edilen bu
görüş uyarınca, pay sahibinin iradesinin sakatlanması halinde sakatlanan
oyun ve dolayısıyla yönetim kurulu kararının TBK madde 39’a dayanılarak iptali mümkün değildir. Zira yönetim kurulu kararları TTK’da yer
alan belirli sebeplerin varlığı halinde iptal edilebilmektedir ve genel kurul
kararlarında olduğu gibi yönetim kurulu kararlarının kanuna, ana sözleşmeye ya da iyi niyet kuralına aykırılığı sebebiyle genel bir iptal imkânı getirilmemiştir. Dahası sakatlanan oyun yetersayının sağlanmasında etkisi
bulunması ve böylece yetersayılara uyulmaması yönetim kurulu kararını
iptal edilebilir kılmayacak ve yoklukla sakat hale getirecektir.

72 Su, YK Kararlarına Karşı Başvuru Yolları, s. 230.
73 Erdoğan Moroğlu, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, İstanbul, 2004, 4. Bası, s. 8 ve 9.
74 Moroğlu, Hükümsüzlük, s. 276 ve 278.
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SONUÇ
eTK’da yönetim kurulu kararlarının butlanı ile ilgili herhangi bir hüküm yer almamaktaydı. Bu sebeple, yönetim kurulu kararların ne şekilde
alınacağını gösteren hükümler ile genel hükümler uyarınca kamu düzenine, ahlaka-adaba veya emredici hükümlere aykırılık halleri yönetim kurulu kararlarının butlanı açısından yol gösterici olmuştur. TTK ile birlikte,
kaynak İBK’dan farklı olarak, yönetim kurulu kararlarının butlanı ile ilgili
özel düzenleme getirilmiş ve yönetim kurulu kararlarının butlanı meselesi
yasal zemine kavuşturulmuştur.
Öte yandan, yönetim kurulu kararlarının butlanını düzenleyen TTK
madde 391 hükmünde, genel kurul kararlarının butlanına ilişkin madde
448-451’de yer alan kararın yürütülmesinin geri bırakılması, dava hakkında internet sitesinde bilgi verilmesi, dava sonucunun ticaret siciline
tescili gibi hükümler yönetim kurulu kararları için öngörülmemiş ve mesele yalnızca bir madde ile daha dar bir şekilde düzenlenmiştir. Genel
kurul kararlarının butlanı için getirilen bu hükümlerin bazıları (davaların
birleştirilmesi gibi) genel hükümler uyarınca yönetim kurulu kararlarına da uygulanacaktır; ancak bunlar dışında kalan TTK madde 448-451
hükümlerinin kıyasen uygulanacağına dair bir hüküm yer almadığından,
bu hükümler yönetim kurulu kararlarının butlanı için uygulanmayacaktır. TTK’da genel kurul kararlarının butlanına dair hükümlerinin yönetim
kurulu kararları açısından uygulanmasını öngören bir kıyas hükmü getirilmesi yerinde olacaktır.
eTK’da yönetim kurulu kararlarının iptaline dair bir hüküm yer almadığından, İsviçre hukuku doktrini ve yargısında olduğu gibi, yönetim
kurulu kararlarının iptalinin mümkün olup olmadığı Türk hukukunda da
uzun yıllar tartışılmıştır. Genel olarak Yargıtay ve hâkim görüş, yönetim
kurulu kararlarının iptalinin mümkün olmadığını kabul etmiştir. Özellikle kayıtlı sermaye sistemine ilişkin eSerPK madde 12/6’nın yürürlüğe
girmesiyle birlikte yönetim kurulu kararlarının iptalinin mümkün olduğunu savunan görüşler ivme kazanmıştır. Ancak TTK’da kayıtlı sermaye
sisteminde ve kolaylaştırılmış birleşmede yönetim kurulu kararlarının
iptalinin düzenlenmesinin bu tartışmayı ortadan kaldırdığı söylenebilir.
Zira önceki tüm tartışmalara rağmen yönetim kurulu kararlarının iptali
oldukça sınırlı haller için öngörülmüş ve gerekçede yönetim kurulu kararlarının iptal edilemeyeceği belirtilmiştir.
Anonim ortaklıklarda yönetim kuruluna tanınan geniş yetkiler göz
önünde bulundurulduğunda, genel kurul kararlarının iptalinde olduğu
gibi kanuna, ana sözleşmeye veya iyi niyet kurallarına aykırılık hallerin-
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de yönetim kurulu kararlarına karşı iptal imkanının de lege ferenda tanınması gerektiği kanaatindeyiz. Doktrinde yönetim kurulu kararlarının
iptalinin hâkimin anonim şirkete müdahalesi riski doğurduğu ve iptal davasının yönetim kurulunu işlemez hale getirebileceği ifade edilmektedir.
Ancak özellikle hâkimin yerindelik denetimi yapamayacağı; butlan iddiasının aksine iptal iddiasının yönetim kurulu kararının icrası açısından
bir-iki ay gibi kısa süreler için tehdit oluşturması, resen nazara alınamaması ve belirli kişiler tarafından ileri sürülebilmesi hususları göz önünde
bulundurulduğunda, iptalin kural butlanın istisna olarak öngörülmesi
gerektiği görüşündeyiz.
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SOSYAL MEDYA YOLUYLA KİŞİLİK
HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ
TAZMİNAT
Av. Enes H. ERMANER

I. GİRİŞ
İnternetin gelişimi ile beraber bireyler arasında etkileşim sayısı önceki dönemlere göre katbekat artmıştır. Türkiye’de ilk internet erişimi
12 Nisan 1993 tarihinde TÜBİTAK destekli bir proje çerçevesinde Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu internet hattı uzun
bir süre ülkemizin internet ağına tek çıkış noktası olmuş ardından zamanla evrilerek yaygınlaşmıştır.1 Gerek internetin bu şekilde yaygınlaşması gerek internete bağlanma özelliği bulunan laptop, cep telefonu gibi
elektronik cihazların kullanımının artması sonucu internet her bireyin
yaşamında ayrılmaz bir parça teşkil eder hale gelmiştir.
Sosyal medya ise internetin yaşantımıza girmesinin ardından kişilerin
bu platformda kendilerini ifade etme ihtiyaçlarını giderme amacıyla ortaya çıkmış platformlardır. Bu platformlar öncelikle kişilerin kendi adlarına açtıkları blog hesapları gibi hesaplar iken, zamanla Amerika Birleşik
Devletleri menşeili Twitter, Facebook, Instagram gibi platformlar bu şahsi
blogların yerini almıştır.
Kişilerin bu platformlarda kişisel düşüncelerin hiçbir süzgeçten geçirmeden direkt olarak muhataba aktarabiliyor oluşu, sosyal medya yoluyla
kişilik hakkı ihlali kavramının ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Nitekim Yargıtay’ın kişilik hakkının ihlali nedeniyle manevi tazminata ilişkin kararları incelendiğinde görülecektir ki; dava konusu ihlallerin büyük
bir çoğunluğu sosyal medya yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu ödevde de
internetin ve sosyal medya kullanımının bu denli yaygınlaşması sonucu,
sosyal medya yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat
davaları konusu işlenecektir.

1

Günaydın Barış, “İnternet Yayıncılığı ve İfade Özgürlüğü”, Ankara, Adalet Yayınevi,
2010, s. 42
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II. KAVRAMLAR
a) İnternet
İnternet kısaca tüm dünya üzerine yayılmış olan çok geniş bir bilgisayar ağıdır. Başka bir tanım yapmak gerekirse, İnternet birden fazla haberleşme ağının (network) birlikte meydana getirdikleri, metin, resim, müzik, grafik vb. dosyalar ile bilgisayar programlarını kısaca tüm insanlık
bilgisinin ve yaratımının paylaşıldığı ve bilgisayarlar arasında karşılıklı
olarak iletildiği, bilgisayarlar arasında kurulmuş bir ağdır.
ABD Yüksek Mahkemesi bir kararında İnternet’i şöyle tarif etmiştir,
İnternet birbirleri ile bağlı bulunan bilgisayarlardan oluşan uluslararası
ağdır. Internet, bireylerin dünya çapında haberleşmesi için tamamen yeni
ve benzeri olmayan bir ortamdır.2
Yerel ağların yanı sıra ulusal ağlardan, bölgesel ağlardan oluşan bu
yapı farklı görünümlere bürünebilmektedir. İşte bu ağların daha büyük
bir ağ oluşturacak şekilde bağlanmasıyla oluşan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan büyük ağa İnternet denilmektedir. Türkçeye “ağlar arası ağ”
olarak çevrilebilen internet terimi “ağların ağı” olarak da anılmaktadır.3
Bu tanımlamalardan da anlaşılabileceği gibi İnternet, kurulu ağların tamamının birbiriyle bağlanmasıyla oluşmuş yeni devasa bir ağdır. Bu devasa ağın bir sonucu olarak da dünyanın her bir noktasından insanlar
birbirleriyle adeta yan yanaymışçasına kolayca iletişime geçebilmektedirler.
İnternet sınır tanımayan iletişim ağıdır. Dünya çapında sayısız bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla ağ meydana gelmektedir. Bu ağın teknolojisi de durmaksızın gelişmektedir. Yazılı ve görsel basın içeriklerini aynı
anda taşıyabilmektedir. Süzgeçsiz hedef kitlelere ulaşabilme olanağı söz
konusudur. Ortam forumları, sanal gazeteler, kişisel sayfalar, sanal kütüphaneler, bilim sanat veri depoları gibi sınırsız ve fiziki varlığa gereksinme duymayan hızlı ve etkin bir kitle iletişim aracıdır. Sansürsüzdür. Bu
bakımdan internet özgürlük demektir.4 Fakat bu özgürlüğünde bir sınırı
vardır ve bu sınır da paylaşımın yöneltildiği kişinin kanunlar uyarınca
korunan kişilik haklarıdır.

2
3
4

https://blog.kmk.net.tr/internetin-tanimi.html (Erişim tarihi 10.10.2017)
Köksal Ahmet Turan, İnternet Sizden Korksun, İstanbul, Pusula Yayımcılık, 1997,
s.19
Köseoğlu Bilal, İletişim Saldırılarından Doğan Hukuksal Sorumluluk ve Uygulama,
Ankara, Bilge Yayınevi, 2013, s.17
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b) Sosyal Medya
Sosyal medya, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı
bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Ayrıca sosyal
medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür. Sosyal ağlar, insanların birbiriyle içerik ve bilgi
paylaşmasını sağlayan internet siteleri ve uygulamalar sayesinde, herkes
aradığı, ilgilendiği içeriklere ulaşabilmektedir. Küçük gruplar arasında
gerçekleşen diyaloglar ve paylaşımlar, kullanıcı bazlı içerik (İngilizce:
UGC-User Generated Content) üretimini giderek arttırmakta, amatör içerikleri dijital dünyada birer değere dönüştürmektedir.5
Sosyal medya zaman ve mekân sınırlaması olmadan, paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir insanî iletişim şeklidir. Sosyal medya platformlarında gerçek hayatta tanımadığınız, görmediğiniz hatta belki de asla
görüşemeyeceğiniz insanlarla buluşur ve iletişimde bulunursunuz. İnsanlara yardım eder, yardım alır, sorularına cevap verir ve kendi sorularınızı
sorar, onlar hakkında fikir ve düşüncelerinizi aktarırsınız. Bu bakımdan
sosyal medya tüm kullanıcılarının içinde bulunduğu bir topluluktur diyebiliriz.
Sosyal medya, geleneksel medyada olduğu gibi tek bir noktadan çok
sayıda kişiye yayın yapmaktan çıkarak, iletişim yönü açısından çoktan
çoğa paradigmasına dayalı “kullanıcı kaynaklı medya” özelliğine sahiptir.
Kullanıcı Kaynaklı Medya, geleneksel medyadan farklı olarak, içeriğin bizzat kullanıcılarının kendileri tarafından üretilmesine ve paylaşılmasına
olanak yaratmaktadır.6 Kullanıcılar tarafından üretilen bu paylaşımlarda
sınır yine kullanıcıların kendileridir. Bu durumda kullanıcılar paylaşımlarıyla sınırları aşarak Türk Medeni Kanun’u uyarınca paylaşımlarının
muhataplarının kişilik hakkını ihlal etmektedirler. Ve bu durumda kişilik haklarının bu şekilde ihlali sebebiyle manevi tazminat davalarına yol
açmaktadır.
c) Kişilik hakkı
Kişilik hakkı kişisel varlıklar üzerinde söz konusu olan şahsa bağlı bir
mutlak haktır. Yaşam, sağlık, özgürlükler, şeref ve haysiyet, özel yaşam,
isim, resim, his yaşamı gibi kişisel varlıklar üzerindeki haklar kişilik hakkını ifade ederler.7 Kişilik hakkı kişisel varlıklar üzerindeki bir hak oldu5
6
7

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya (Erişim tarihi 12.10.2017)
Poynter R., İnternet ve sosyal medya araştırmaları el kitabı: Pazar araştırmaları için
araçlar ve teknikler. (Çev: Ü. Şensoy)., İstanbul, Optimist Yayınları, 2012
Kılıçoğlu Ahmet, Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal
Sorumluluk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2013, s.4
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ğundan bu varlıklara yönelen saldırılar kişilik hakkının ihlali sonucunu
doğurur.
TMK md. 24, kişisel varlıkların karşılığı olarak kullandığı eski metindeki “şahsi menfaatler” yerine, yeni metninde yer verdiği “kişilik hakkı”na
nelerin girdiğini belirtmemiştir.8 Kanun koyucu, tek tek tespit edilmelerindeki güçlüğü düşünerek, kişisel varlıkları saymaktan isabetli olarak
kaçınmıştır.9
Kişilik hakkı adıyla müsemma olduğu üzere şahıs varlığı haklarındandır. Bu nedenle gerçek kişiler için, doğumla, tüzel kişiler içinse kurulduğu andan itibaren başkaca hiçbir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden kazanılan ve yine gerçek kişiler için ölümle, ölüm dışı sona erme
hallerinden kişinin gaip sayılması veya kişi hakkında ölüm karinesinin
bulunması halinde; tüzel kişiler içinse sona erme ile başkaca bir işleme
gerek olmaksızın sona eren haklardır. Kişilik hakkı, kişiye insan olması
sebebiyle tanınan haklardır. Kişilik hakkı, doğrudan bir ekonomik değeri
olmadığından malvarlığına dahil edilmez. Manevi varlıklara ilişkin olduğundan, para ile ölçülmesi mümkün değildir.10
Kişilik hakları yukarıda sayılan nitelikleri sebebiyle özellikle sosyal
medya ortamında saldırıya açık bir haldedir. Bu niteliği sebebiyle kişilik haklarının sosyal medyada korunmasına özellikle dikkat edilmelidir.
Bu koruma da TMK hükümleri uyarınca manevi tazminat davaları, 5651
sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Türk
Ceza Kanunu uyarınca ilgili ceza hükümleriyle sağlanmaktadır.
III. SOSYAL MEDYA YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
Günümüzde sosyal medya kullanımının hızlıca yayılmasıyla birlikte
bu platformlardaki paylaşımlar sebebiyle kişilik hakkı ihlalleri hayli artış
göstermiştir. Kişilik haklarına sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar aracılığıyla yapılan saldırıların bu denli artış göstermesinde Twitter,
Facebook, Instagram gibi platformların hiçbir teknik bilgi gerektirmeksizin İnternet ortamında etkileşimli paylaşım yapma imkanı sağlamasının
etkisi büyüktür. Kişinin özel yaşamına ilişkin sırlarının, fotoğraflarının
8
9

Kılıçoğlu, a.g.e., s.4

Alman Medeni Kanun’u m.823’de hayat, beden, sıhhat, özgürlük ve diğer haklar şek-

linde kişisel varlıkların sayılması yolu tercih edilmiştir. Ancak diğer haklara nelerin
girdiği belli değildir.
10 Binat Duygu, Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırıda Manevi Tazminat, İstanbul,
2008, s,3
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ya da olaylarının bir web sitesinde yayınlanması halinde web sitesindeki
yayınlar aracılığıyla kişilik haklarına bir müdahale söz konusu olmaktadır.11
Kişilik hakkına ilişkin hükümler TMK ve TBK’da düzenlenmiştir.
“TMK Md. 24- Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir.
Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel
veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her
saldırı hukuka aykırıdır.”
“TMK Md. 25- Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini,
sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri
devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.
Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere
bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.”
“TBK Md. 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar
veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”
“TBK Md. 58- Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar
para ödenmesini isteyebilir.
Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan
bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.”
Bu hükümler uyarınca kişilik hakkı çerçeve olarak belirlenmiş ve bu
hakkın ihlali neticesinde açılacak olan manevi tazminat davası hüküm altına alınmıştır. Buna göre kişilik hakkına saldırıda bulunulan kimse, uğradığı manevi zarara karşılık, zararın bir nebze de olsa hafifletilebilmesi
amacıyla karşı taraftan kendisine manevi zarara karşılık bir miktar para
ödenmesini talep edebilecektir.
Nitekim TMK uyarınca hakimin önündeki uyuşmazlıkta takdir yetkisi
bulunmaktadır. Somut olaya bakan hakim uygun gördüğü takdirde talep
edilen bu tazminatın ödenmesi yerine diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu giderim biçimini tazminata ekleyebilir. Diğer bir giderim
biçimi olarak da kanunda örnekseme olarak saldırıyı kınayan bir karar
11 Oğuz Habip, İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması, Ankara, 2010,
s. 88
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verilmesi ve bu kararın yayınlanması olarak ifade edilebilir. Uygulamamızda da hakimler manevi tazminat talepli davalarda, manevi tazminat
talebini reddederken bu hüküm uyarınca kınamaya karar verebilmektedirler.
Sosyal medya yoluyla kişilik haklarına saldırı durumlarında manevi
tazminat için bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar;
• Kişinin kişilik hakkına hukuka aykırı bir saldırı bulunması,
• Kişilik hakkına saldırılan kişi ile zarar gören kişinin aynı olması,
• Manevi zararın bulunması,
• Nedensellik bağının bulunması ve
• Davalının sorumlu olmasını gerektiren bir kusuru
şartlarının hepsi bir arada bulunmak zorundadır. Özellikle nedensellik bağı şartında saldırı oluşturan fiilin hayat tecrübelerine göre olayların
normal akışında, ileri sürülen manevi zararı meydana getirmeye elverişli
olduğunun kabul edilmesi uygun nedensellik bağının bulunduğunun kabul edilmesi demektir. Buna karşılık, davalının saldırı teşkil eden fiilinden sonra bir üçüncü kişinin fiili ayrıca bir üzüntü, elem ve ızdırap yaratmış ise, bu eklenen manevi zararla başlangıçtaki saldırı arasındaki uygun
nedensellik bağı kesilmiş olur. Örneğin, bir gazetede yayınlanan gerçek
dışı basit bir haberi, bir başka kişi aşırı yorumlarla bir eleştiri konusu
yaparsa, bir başkası bu haberden hareket ederek bir roman ve piyes yazarsa, gerçek dışı haberi yayınlayan muhabir, eleştiri, roman veya piyesin
doğuracağı manevi zarardan sorumlu olmaz.12
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca da bir kimsenin manevi
tazminat ödemeye mahkum edilebilmesi için şu şartların oluşması gerekmektedir:
• Bir kimsenin kişilik hakkına hukuka aykırı bir tecavüz yapılmalıdır,
• Bir manevi zarar bulunmalıdır,
• Fiil ile zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır,
• Davalının sorumlu (kusurlu) olmasını gerektiren veya kusursuz sorumluluğunu gerektiren bir hali bulunmalıdır.13
12

Oğuzman Kemal, Öz Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2016, Cilt II s. 270
13 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 22.06.1966 tarihli ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı
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Yargıtay uygulamasında, sosyal medya yoluyla kişilik hakkı ihlalleri
nedeniyle açılan manevi tazminat davalarında Yargıtay somut olayları düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında inceleyerek kararlar vermektedir.
Nitekim bir görüşe göre kişilik hakları ile düşünce özgürlüğü karşı karşıya geldiğinde, düşünce ve ifade özgürlüğünün geri planda durması gerekmektedir.
“Bütün demokratik ülke anayasalarında düşünce açıklama özgürlüğü hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın kimseye kişilik haklarına
saldırı hakkı vermemektedir... Düşüncelerin basın yoluyla açıklanması
özgürlüğünün tanınması amacı bu özgürlüğün kişilik haklarına saldırı
aracı olarak kullanılmasıyla bağdaşamaz. Basın yoluyla düşünce açıklama hakkı, kişiliğin korunması söz konusu olduğunda geri plana çekilmek zorundadır. Burada, basın özgürlüğünün kişilik haklarını koruyan
MK m. 24 ve BK m. 58 ile sınırlandırılması söz konusudur.14”
“Hürriyetçi argümanda belli bir makullük, hatta çekicilik var olmakla beraber, bütün hukuk sistemleri, kasıtlı yalanların yayılması yoluyla
bir kimsenin saygınlığını yitirmesinin gerçek bir zarar teşkil ettiğini ve
fikirlerin serbest piyasasına dayanan bir sistemin insanları yeterince
koruyamayacağını kabul etmektedir. Tam bir ifade hürriyetinin geçerli
olması bir bütün olarak toplumun yararına olabilirse de, bu durum masum mağdurlar da, yani yalan yanlış hikayelerin yayılmasından gadre
uğramış kişiler de bırakabilir.15”
Yukarıda alıntılanan metinler uyarınca doktrinde belirtildiği üzere,
kişilik hakkının ihlali durumu mevzubahis olduğunda düşünce ve ifade
özgürlüğünün geri planda durması gerektiği ifade edilmiştir.
Anayasanın 90. maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
kanun hükmünde bir düzenleme olup doğrudan iç hukukumuzda uygulama alanı bulmaktadır. AİHS’in “İfade özgürlüğü” başlıklı 10. maddesi ise;
“1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat
özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar.
2. Bu özgürlükleri kullanırken ödev ve sorumluluk içinde hareket
edilmesi gerektiğinden, ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü veya kamu
güvenliği, suçun veya düzensizliğin önlenmesi, genel sağlık ve genel
14 Dönmezer Sulhi, Bayraktar Köksal, Basın Hukuku, İstanbul, 2013, s.112
15 Barry Norman, ‘Hukuki ve Siyasi Açıdan İfade Hürriyeti’, Liberal Düşünce Dergisi, S.
27, Yıl 2002, s. 12
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ahlakın korunması, başkalarının şeref ve haklarının korunması, gizli
bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi, yargılama organının otorite ve
tarafsızlığının korunması amacıyla, hukukun öngördüğü ve demokratik bir toplumda gerekli olan formalitelere, şartlara, yasaklara ve yaptırımlara tabi tutulabilir.”
şeklindedir.
AİHM kararlarında kamuoyunun bir bölümünün ve hatta çoğunluğunun hoşuna gitmeyen, ürkütücü, şok edici fikirlerin de 10. madde tarafından korunduğu belirtilmektedir.
“İfade özgürlüğü, demokratik toplumun vazgeçilmez temel taşlarından birini, bu toplumun ilerlemesinin ve her insanın gelişmesinin temel
şartlarından birini oluşturur. İkinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla
ifade özgürlüğü, sadece hoşa giden ya da insanları incitmeyen veya
önemsenmeyen bilgi ve düşünceler için değil, aynı zamanda devleti
veya toplumun herhangi bir kesimini inciten, şok eden veya rahatsız
eden bilgi ve düşünceler için de geçerlidir.16”
Yargıtay’da kararlarında AİHS uyarınca ve AİHM kararları çerçevesinde düşünce ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkarmaktadır.
“Mahkemece, mesajların hakaret içerir mahiyette olduğundan kişilik haklarına saldırı teşkil edeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Anayasamızın 25. maddesi uyarınca “Herkes,
düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa
olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.” Anayasamızın 90.
maddesine göre usulüne uygun şekilde yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bu kapsamda Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi de kanun hükmünde sayılmaktadır. AİHS nin 10.
maddesinde “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve
ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme
özgürlüğünü de içerir....” hükmü bulunmaktadır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 22 Nisan 2013 tarihli 48876/08
başvuru numaralı kararında “İfade özgürlüğünün, demokratik bir toplumun vazgeçilmez esasını ve bu toplumun gelişiminin ve her bireyin
kendini gerçekleştirmesinin temel koşulunu oluşturduğunu, 10. maddenin 2. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla ifade özgürlüğünün sadece kabul edilen, zararsız ya da farklı olan «bilgi» ya da «düşünceler»
16 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Handyside v. Birleşik Krallık davası, 07.12.1976

124

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

için değil ama ayrıca hoşa gitmeyen, sarsıcı ya da rahatsız edici olanlar için de geçerli olduğunu, bunların, «demokratik toplumun» onlarsız
olamayacağı çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gereği olduğunu, 10. madde de açıklandığı gibi bu özgürlüğe yapılan sınırlamaların her halde dar yorumlanması gerektiğini ve herhangi bir sınırlama
gereksiniminin ikna edici bir biçimde ortaya koyulması gerektiğini,...”
ifade etmektedir. Mahkeme aynı ifadeleri 69698/01 ve 16354/06 başvuru numaralı kararlarında da tekrar etmiştir.17”
“Mahkemece; asıl amacın davacının siyasetini eleştirmek olsa da,
yayınlanan ifadeler içerisindeki “Yetim hakkı yiyip, aile yakınlarına
menfaat sağladığı, usulsüz ihalelerle siyasi yandaşlarına menfaat sağladığı, hırsızlık yasaları çıkardığı ...” şeklindeki ithamların siyasi eleştiri sınırlarını aştığı, kullanılan uslübunda aşağılayıcı olduğu kanaatine
varıldığı, ancak uzun süreden beri hükümetin başında olup Türkiye’deki siyasetin önde gelen siması olan davacının bu tür eleştirileri de toleranslı, hatta hoşgörüyle karşılaması gerekeceği, gerekçesiyle istemin
kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dava konusu ifadeler bir bütün olarak incelendiğinde; siyasetçi olan
taraflardan davalının davacıya yönelik, güncel konularda değerlendirmelerde bulunduğu ve yapılan değerlendirmelerde özle biçim arasındaki dengenin bozulmadığı, söylemlerin sert eleştiri düzeyinde kaldığı
anlaşılmıştır.
Gerek Dairemizin gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin istikrar kazanmış uygulamalarında siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert, ağır ve hatta incitici eleştirilere de katlanması gerektiği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle güvence altına alınan ifade
özgürlüğünün sadece “zararsız ve ilgilenmeye değmez olarak görülen
bilgi ve fikirler değil aynı zamanda rahatsız eden, şaşırtan ve gücendiren ifadelerinde bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş ve
ifade özgürlüğü olmadan “demokratik bir toplum”dan söz edilemeyeceği vurgulanmıştır.” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre siyasetçilere yönelik eleştirinin sınırı özel kişiler için olandan daha geniştir ve
bu durum günümüzde yerleşik bir ilke haline gelmiştir. ( Örneğin, Brasilier c. France, Req.No.71343/01, 11.4.2006, para.41 )” ( İnsan Hakları
Sözleşmesi ve Anayasa -Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, Prof.Dr.S. İnceoğlu )

17 Yargıtay 4. HD. E. 2014/11995, K. 2015/8294, 22/06/2015 tarihli kararı
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Davacı ve davalının siyasi kişilik olmaları da dikkate alındığında,
davacının sert eleştirilere katlanması gerekir.18”
“Mahkemece davalının konuşmasında söylediği “Bu adam Muş’lu
bir kürttür, Kadıköy’e faydası olmamıştır, zararı olmuştur, tam bir şark
kurnazı, bugün CHP’den nemalanıyor, başkanlıktan düşsün, inanın
kendini PKK’lı olarak göreceğiz, ben böyle inanıyorum, bir CHP’li olarak görüşüm budur, hadi bakalım yüreği yerse gitsin Muş’tan CHP adayı olsun, Ş.. S...’la beraber” şeklindeki sözlerle davacının kişilik haklarının ihlal edildiği kabul edilerek, talebin kısmen kabulü ile manevi
tazminata hükmedilmiştir.
Avrupa insan Hakları Mahkemesi’nin kararlarında da belirtildiği
üzere siyasi hüviyete sahip şahısların kendilerine yönelik sert, ağır ve
hatta incitici eleştirilere de katlanmaları gerekir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünün sadece
“zararsız ve ilgilenmeye değmez olarak görülen bilgi ve fikirler değil
aynı zamanda rahatsız eden, şaşırtan ve gücendiren ifadelerin de bu
kapsamda değerlendirilmesi gerektiği” belirtilmiş ve bu ifadeler var olmadan “demokratik bir toplum”dan söz edilemeyeceği vurgulanmıştır.
Dava konusu olayda, Kadıköy Belediye Başkanı olan davacının
Facebook sayfasına görüşlerini yazan davalının beyanları, davacının
şahsına ait değer yargıları, siyasi ve sert eleştiri mahiyetindedir.19”
“Davaya konu yazının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna
bağlı olarak gelişen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde ele alınıp, ifade özgürlüğü kapsamında kalıp kalmadığı değerlendirilmelidir. Gerek Dairemizin gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin istikrar kazanmış uygulamalarında; Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünün; sadece zararsız ve ilgilenmeye değmez olarak görülen bilgi ve fikirleri değil aynı
zamanda rahatsız eden, şaşırtan ve gücendiren ifadeleri de kapsadığı
belirtilmiş; ifade özgürlüğü olmadan “demokratik bir toplum”dan söz
edilemeyeceği vurgulanmıştır. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre; siyasetçilere yönelik eleştirinin sınırı özel kişiler için olandan
daha geniştir ve bu durum günümüzde yerleşik bir ilke haline gelmiştir. Bu bağlamda siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert,
ağır ve hatta incitici eleştirilere de katlanması gerekir. Çünkü siyasetçi,
zorunlu ve bilinçli olarak, eylem ve davranışlarını, gazetecilerin ve vatandaşların dikkatli bir kontrolüne açık bırakmaktadır.
18 Yargıtay 4. HD. E. 2013/1805, K. 2013/19622, 11/12/2013 tarihli kararı
19 Yargıtay 4. HD. E. 2013/18481, K. 2014/12713, 1/10/2014 tarihli kararı
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kamuyu ilgilendiren, genel nitelikli sorunlara ilişkin alanlarda ifade özgürlüğüne sınırlama getirilemeyeceğini kesin bir dille belirtmektedir. (AİHM 26118/10 Eon / Fransa
kararı) Ayrıca bir yazı veya açıklamanın ifade özgürlüğü kapsamında
kalıp kalmadığı değerlendirilirken, bütününe bakılması gerektiğinin,
kullanılan ifadelerin nasıl bir içerik ile verildiğinin üzerinde durulmaktadır. (AİHM 23144/93 Özgür Gündem / Türkiye kararı)20”
Yukarıda alıntılanan Yargıtay kararlarında da görüldüğü üzere, Yüksek Mahkeme istikrarlı bir şekilde somut olaylarda takdir hakkını AİHM
kararları ışığında düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında kullanmaktadır. Fakat bu sınırın aşıldığı durumlarda da daha önce bahsetmiş olduğumuz doktrin görüşleri uyarınca düşünce ve ifade özgürlüğü geri planda
bırakılarak manevi tazminata hükmedilmelidir.
“Davalı Twitter adlı Sosyal Paylaşım Sitesi’nde gezi parkı olayları
sırasında meydana gelen “palalı saldırgan” eyleminde polisin saldırganı etkisiz hale getirmemesini eleştirmek amacıyla, Başbakan’ın kızını
örnek vererek “Biri çıkıp Sümeyye’nin kıçına palayla vurursa ne olurdu
acaba” şeklindeki ifadeyi paylaşmıştır. İnsanların bedenleri ve uzuvları
medya mensuplarının ve siyasilerin düşüncelerinin açıklama malzemesi
veya herhangi bir tartışmanın aracı olamaz. Davalının twit yazmak suretiyle sarfettiği sözler genel ahlak ve adaba aykırı olduğu gibi, kişilik haklarına saldırı teşkil eden hukuka aykırı bir fiildir. TBK›nın 58. maddesiyle
TMK’nın 24 ve 25. maddelerinde belirtilen, manevi tazminat koşulları
oluştuğundan…21”
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında olgu isnadı ile değer
yargısı arasındaki farklara dikkat çekmiştir. Olguların varlığı kanıtlanabilirken, değer yargılarının doğruluğu ispata açık değildir. Bir değer
yargısının doğruluğunun kanıtlanması şartını yerine getirmek mümkün
olmayıp, bu durum 10. madde tarafından güvence altına alınan ifade
özgürlüğü hakkının temel bir parçasını oluşturan düşünce özgürlüğünü bizzat ihlal etmektedir. Ancak mahkeme, bir beyanın değer yargısı
teşkil ettiği hallerde dahi, bir müdahalenin orantılılığının, söz konusu
beyana dair yeterli bir olgusal dayanak bulunup bulunmadığına bağlı olabileceğini, zira destekleyici nitelikte olgusal bir dayanağı bulunmayan bir değer yargısının dahi aşırı olabileceği haller bulunduğunu
da hatırlatmaktadır. (Oberschlick v. Avusturya, 1 Temmuz 1997) AİHM
kararlarında internet yayınlarının da basın özgürlüğü kapsamında olduğu kabul edilmektedir.
20 Yargıtay 4. HD. E. 2014/3046, K. 2014/17879, 25/12/2014 tarihli kararı
21 Yargıtay 4. HD. E. 2014/13806, K. 2015/6082, 12/05/2015 tarihli kararı
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Yukarıda değinilen yasal düzenlemeler, yüksek mahkeme kararları
ve AİHM kararları ışığında dava konusu olaya baktığımızda, kamuoyuna yansıyan adli olayın gerçekleştiği vakıf kapsamında bazı öğrencilere destek bursu sağladığını belirten davacı şirketin olayla doğrudan
ilişkilendirilemeyeceği, toplumda infial yaratan olay ile bağlantılı olarak davacı şirket hakkında “çocuk tecavüzcüsü, sevicisi” paylaşımda
yer alan ifadelerin küçük düşürücü nitelikte ağır ve rencide edici olduğu gibi TTK. nun yukarıda değinilen haksız rekabet hükümleri çerçevesinde davacı şirketin faaliyetlerini incitici beyanlarla kötülediği, eleştiri
sınırlarında kaldığının kabul edilemeyeceği, AİHM kararlarında belirtildiği üzere davacı şirkete haksız olgu isnadı mahiyetinde olup kişisel
değer yargısı olarak değerlendirilemeyeceği, bu nedenle basın özgürlüğü kapsamında kabulünün mümkün olmadığı anlaşılmakla TBK 58.
maddesi anlamında manevi tazminat koşullarının oluştuğu…22”
Anılan kararlarda Yargıtay ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından dava konusu paylaşımların artık eleştiri, ifade ve düşünce özgürlüğü
sınırlarını aştığı ve bu sebeple manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu kararlar düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırsız
olmadığını, sınırlamanın her olaya göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
IV. SONUÇ
AİHM 22.04.2013 tarihli 48876/08 başvuru nolu kararında “İfade
özgürlüğünün, demokratik bir toplumun vazgeçilmez esasını ve bu toplumun gelişiminin ve her bireyin kendini gerçekleştirmesinin temel koşulunu oluşturduğunu, 10. maddenin 2. fıkrası hükümleri saklı kalmak
kaydıyla ifade özgürlüğünün sadece kabul edilen, zararsız ya da farklı
olan bilgi ya da düşünceler için değil ama ayrıca hoşa gitmeyen, sarsıcı ya
da rahatsız edici olanlar için de geçerli olduğunu, bunların demokratik
toplumun onlarsız olamayacağı çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin gereği olduğunu, 10. maddede açıklandığı gibi bu özgürlüğe yapılan
sınırlamaların her halde dar yorumlanması gerektiğini ve herhangi bir
sınırlama gereksiniminin ikna edici bir biçimde ortaya konulması gerektiğini…” ifade etmektedir.
Sosyal medya platformlarında kullanıcılar tarafından paylaşılan ifadeler genellikle kişisel değer yargısı niteliğindedir. Değer yargısı kişiden kişiye değişen, öznel, bir gerçekliği değil bir değerlendirmeyi içeren yargılardır. AİHM kararlarında da değer yargılarının kısıtlanamayacağına vurgu
22

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi 2017/148 E., 2017/193K., sayılı
kararı
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yapılmaktadır. AİHM kararlarında “bir ifadenin gerekçesini değerlendirebilmek için gerçeklerin ortaya konuluşu ile değer yargıları arasında ayırım yapılması gerektiği, gerçeklerin varlığı ortaya konulabilir iken, değer
yargıları kanıtlanabilir değildir. Bu bağlamda mahkeme sadece olumlu
karşılanan veya zararsız veya tarafsız görülen bilgi ve fikirleri değil demokratik toplumun gereklilikleri olan çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık
fikirliliğin parçası olan ve rencide eden, şoke eden ve rahatsız eden bilgi
ve fikirleri de koruma altına aldığının” altını çizmektedir.
Bu nedenlerle kişisel değer yargısı niteliğinde olan ve eleştiri sınırlarının aşılmadığı paylaşımlarda kişilik hakkının ihlali nedeniyle manevi
tazminata hükmedilememelidir. Nitekim kişisel değer yargısı, eleştiri ve
düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan küfür, hakaret, yanıltıcı beyan
ve açıklama içeren paylaşımlarda, zarar gören mağdurun manevi tatminini sağlamak amacıyla manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.
Bu sınırlar hakimler tarafından her somut olayın kendi özelliklerine göre
ayrı ayrı değerlendirilecek olup, Yargıtay ve doktrin tarafından belirlenen
ve yukarıda belirtilmeye çalışılan sınırlar çerçevesinde davaya bakan hakimin vicdani kanaatine göre sonuca bağlanacaktır.
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TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
Av. Begüm Elif KURİN
GİRİŞ
Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin emeklilik yaşının artması ve bireylerin emeklilikten sonra ekonomik geçimleri nedeniyle emekli maaşının yanında ek gelir olan BES’e başvurmaktadırlar. BES kişilere yaşlılık
döneminde emekli maaşı yanında ek gelir sağlayarak ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırmaktadır. BES, Türkiye’de yeni gelişen bir ek gelir
sistemidir.
BES 25.08.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak, çalışanlar zorunlu olarak emeklilik planına dahil edilmiştir. Bu düzenlemeden önce
ülkemizde BES alternatif bir emeklilik sistemi olarak geçiyordu.
Çalışmamızın birinci bölümünde bireysel emeklilik sistemi kavramından, tarihsel süreç içinde gelişimi ve Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin esasları; ikinci bölümünde, Türkiye’de bireysel emeklilik sistemini
ilgilendiren kurum ve kuruluşlar; üçüncü bölümünde, Türkiye’de bireysel
emeklilik sisteminde idari suçlar ve cezalar; dördüncü bölümünde, bireysel emeklilik sisteminin avantajları ve dezavantajları anlatılacaktır.
I.BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
1. Kavramı ve Tarihsel Süreç İçerisinde Gelişimi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylere emeklilik dönemlerinde
sosyal güvenlik sisteminin sunduğu gelire ek bir emeklilik geliri sağlamayı
amaçlayan bir tasarruf, bir yatırım sistemidir1. Bireysel emeklilik sisteminin temel felsefesi, gelecekteki tüketimi desteklemek için bugünden tasarruf sağlamaktır. Bu sistemle; çalışan kesimin, ücretli istihdama ayrıldığı
yaşlılık dönemlerinde, doğması muhtemel mali kayıplarının iyileştirilmesi ve önlenmesini amaçlamaktadır2. Bireysel emeklilik sistemi hayat(can)
sigortaları kapsamında yer alır. Bireysel emekliliğe ihtiyaç duyulmasının
nedenleri şu şekildedir: Bireyin, rasyonel davranışlar sergilemeyeceği,
1

2

KARKI, Tuğçe/YURTSEVER, Hatice, ‘’ Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Vergisel Teşviklerin Değerlendirilmesi’’, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
Cilt:11, Sayı:139, İst.,Mart 2016, s:9-37, s:9.
ACUNER, Serkan, Türk Hukukunda Bireysel Emeklilik Sistemi ve Vergilendirilmesi,
On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, Mayıs 2017, s.47.
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özel tasarrufların teşvik edilmesi gerekliliği, çalışanların işverene karşı
güven duygusunun sağlanması şeklindedir. Her bireyin ileri görüşlü olarak para biriktirememesi söz konusu olabilir. Bu durumda devlet kişiyi
isteğe bağlı ya da zorunlu olarak tasarruf yapmaya yöneltir. Özel tasarrufların teşvik edilmesi de bireysel emeklilik sisteminin oluşturulma nedenlerinden biridir. Şirket çalışanlarının kaygı duymadan emekli olmasını
teşvik edecek bir mekanizma olan bireysel emeklilik sistemi getirilmiştir3.
Türkiye’de 28.03.2001 tarih 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf
ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bireysel emeklilik sisteminin amacını m.1/I
‘‘kamu soysal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin
emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi,
ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın arttırılması ve
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmiş ve denetlenmesi şeklinde belirtilmektedir.’’ 4.
Bireysel emeklilik sistemi 1889 yılında Almanya Başbakanı Bismarck
tarafından oluşturulan yaşlılık sosyal sigorta programından türeyen ve
günümüzde geniş uygulama alanı bulan modern bir müessedir. Bilinen
ilk BES’in 1375 yılında Londra’da ‘‘ Gulf of St. James at Garlekhithe of
London’’ adıyla oluşturulan fon aracılığıyla uygulandığı ifade edilmektedir. Bu gelişmeden sonra; Amerika’da 1636’da askerlere yönelik emeklilik planları tasarlanmış, Birleşik Krallık’ta 1793’te özel emeklilik teşvik
edilmeye çalışılmış, 1862 yılında Avustralya’da bir özel emeklilik fonu
oluşturulmuş, 1874 yılında Kuzey Amerika’da modern emeklilik kurumunun temelleri atılmış, 1875 yılında yine ABD’de Amerikan Demiryolu
Şirketi (The American Express Company) tarafından BES’in ilk uygulamaları oluşturulmuştur5.
1980’li yıllara kadar genel olarak tek ayaklı sosyal güvenlik sistemleri
uygulanmaya devam etmiştir. 1980’li yıllarda bireysel emeklilik sigortaları önem kazanmaya başlamıştır. 1981 yılında Şili’nin emeklilik sigortaları
alanında yapmış olduğu köklü değişim, neo- liberal politikacı ve bürokratların tasarladığı, bütçe açıklarını azaltıcı ve tüm alanlarda özel sektör
uygulamalarını arttırıcı bir amaç taşımakla birlikte, yerleşik sosyal devlet
3
4
5

ACUNER, Serkan, a. g. e. ,s.49.
ÜÇIŞIK, H. Fehim, Sosyal Güvenlik Hukuku, Ötüken Yayınevi, İstanbul, Ağustos 2015,
s. 342.
ACUNER, Serkan, a. g. e. ,s.50.
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ve sosyal güvenlik uygulamalarını ve ilkelerini ortadan kaldıran bir girişim olmuştur6. Şili modelinde çalışanların ücretlerinin %10’u emeklilik
primi olarak kesilmektedir. İsteyenler %20’ye kadar bu oranı arttırmaktadırlar. Şili, Uruguay, Bolivya ve Meksika gibi ülkelerde bireysel emeklilik sisteminin zorunlu olduğu görülmektedir7.
1990’lı yılların başından itibaren bireysel emeklilik sisteminin gelişiminde çeşitli uluslar arası organizasyonlar, karşıt görüşleriyle önemli rol
üstlenmişlerdir. ILO ve Uluslar arası Sosyal Güvenlik Birliği, diğer yanda
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu konuya çeşitli öneriler getirmişlerdir. Dünya Bankası yaşlıları finansal anlamda rahatlatacak çok ayaklı
bir sistem tavsiye etmiştir. Bu bakış açısı tek ayaklı sosyal güvenlik sistemlerinde ülkelerin sosyal güvenlik ihtiyacını karşılarken gelirin yeniden
dağılımını, sigorta ve tasarruf fonksiyonlarını bir arada gerçekleştiremeyecekleri fikrine dayandırılmıştır. Dünya Bankasının 1994 yılında yayınladığı ‘‘Yaşlanma Krizinin Bertaraf Edilmesi’’(Averting the Old-Age Crisis:
Policies to Project The Old and Promote Growth) adlı raporda, önerilen
sistemin ilk ayağı, genel vergi gelirleriyle finanse edilen ve yaşlıların temel
ihtiyaçlarını karşılama amacına yönelen sosyal güvenlik programlarıdır.
İkinci ayak; zorunluluk esasına dayanan, bireyleri genellikle gelirlerinin
belirli oranlarında katkı yapmaya yönelten emeklilik zamanında kullanılmak üzere tasarruf etmeyi teşvik eden bir programdır. Üçüncü ayak ise;
ilk iki ayağı tamamlamak için bireylerin yaşamlarını ve ailelerini destekleyen, gönüllülük esasına dayanan programlardan oluşur. Bu önerilerin
ardından bireysel emeklilik sistemleri teşvik edilmiştir. 1990’lı yıllardan
itibaren Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşının arttırılması, teşvikler vasıtasıyla zorunlu ya da gönüllü katılım esasına bağlı olan tamamlayıcı
emeklilik planlarının kurulması gibi sonuçları doğurmuştur. 2000’li yıllarda Hollanda, İsviçre, İsveç, Fillandiya, Danimarka, Birleşik Krallık, Polonya, Romanya, Macaristan, Hırvatistan, Kazakistan ve Tayland’da BES
ile ilgili ilk adımlar atılmıştır8.
2. Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminin Esasları
Türkiye’de BES, sosyal güvenlik sisteminde 1999 yılında 4447 sayılı
yasa ile yapılan reformun bir parçası ve kamu sosyal güvenlik sisteminin bir tamamlayıcısı olarak düşünülerek 7 Ekim 2001 tarih ve 4632
6

7
8

COŞKUN ÖZER, Ahu/GÜREL, Hayrunnisa, ‘’Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgi Düzeyi ve BES’e Katılımda Devlet Katkısının Etkisi Üzerine Bir Araştırma’’, Mustafa
Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 11, S.25, 2014, S.159-166,
s.160.
COŞKUN ÖZER, Ahu/GÜREL, Hayrunnisa, a. g. m. , s.161.
ACUNER, Serkan, a. g. e. , S.52.
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sayılı ‘‘ Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’’ ile düzenlenmiştir. 27 Ekim 2003 tarihinde bireysel emeklilik sisteminin kurulması sonucunda fiilen bireysel emeklilik sistemi uygulanmaya başlanmıştır9. Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik
Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
02.01.2017 tarihinde 29936 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır10. Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi 02.01.2017 tarihinden önceki düzenlemeden önce alternatif bir emeklilik sistem olarak kullanılmaktaydı. Yeni
düzenleme ile çalışanlara zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemi getirilmiştir. Hazine Müsteşarlığın’ca çıkarılan Yönetmelikte ayrıntıları yer alan
düzenlemeye göre; Bireysel Emeklilik Sistemi farklı bir boyut kazanmış,
sisteme yapılan yatırım ile katılımcının ömür boyu emeklilik hakkını elde
edebilme olanağı sağlanmıştır11.
Bireysel emeklilik sisteminin anayasal dayanağı kişilerin toplumsal
refaha ulaşmasını sağlamaktır. Bireysel emeklilik sisteminde, katımcı,
emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan kişidir.
Sisteme medeni hakları kullanma ehliyetini haiz kişiler katılabilirler.
Bireysel emeklilik sistemine katılmak için 18 yaşını doldurmuş olmak ve
fiil ehliyetine haiz olmak yeterlidir. SGK’na tabi bir işte çalışması veya çalışmamasının, bağımlı ya da bağımsız çalışmasının hiçbir önemi yoktur.
Sisteme katılmak isteyen kişi ile emeklilik sözleşmesi yapılır12.
Bireysel emeklilik sisteminden yabancılar da faydalanabilir fakat devlet katkısından faydalanamamaktadırlar13.
Emeklilik sözleşmesinin 4632 Sayılı Kanun m.4 hükmünde tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre emeklilik sözleşmesi; şirket nezdinde bireysel
emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken
paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların
bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir.
Bireysel emeklilik sözleşmesi türleri üç farklı şekilde düzenlenebilir:
Bireysel emeklilik sözleşmesi, grup emeklilik sözleşmesi ve emeklilik gelir sözleşmesi şeklinde yapılır. Bireyler gönüllü BES’e talep ettikleri her
ACUNER, Serkan, a. g. e. , S.161.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170102-1.pdf.
KARKI, Tuğçe/YURTSEVER, Hatice, a. g. m. , s.9.
TUNCAY, Can/EKMEKÇİ, Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, Yenilenmiş 14.Bası, İstanbul, 2011, s. 532.
13 ELBİL, Candaş, Bireysel Emeklilik Sisteminde Faizsiz Yaklaşım: Tür kiye
Örneği,
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015, s.71.
9
10
11
12
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an katılabilirler. Emeklilik şirketi ile akdedilecek sözleşme ardından bireylere katkı paylarının ve devlet katkı tutarlarının birikeceği ayrı ayrı iki
hesap açılır. Sözleşme gereği katılımcıların taahhüt ettikleri katkı payları
ile devlet katkı tutarları bu hesaplarda biriktirilerek, birikimler emeklilik şirketinin sunduğu fonlarda değerlendirilir. Bu hizmetler karşılığında
emeklilik şirketi katılımcıdan çeşitli adlar altında hizmet bedeli talep edebilir. BES’e ilk kez katılma ya da yeni bir hesap açılması halinde emeklilik
şirketi, hesap sahiplerinden giriş aidatı talep edebilirler14.
Katılımcı, bireysel emeklilik sisteminden isteğe bağlı olarak emekli olmadan çıkabileceği gibi emeklilik şartını doldurarak da çıkabilir. Katılımcı, bireysel emeklilik sistemi için en az 10 yıl tasarruf etmiş olmalı ve
56 yaşını doldurmak koşullarını yerine getiriyorsa isteği üzerine bireysel
emeklilik hesabına biriken tasarrufları ve bunlara ait getirileri vergi avantajlarıyla birlikte toplu para olarak alabilir ve ömür boyu maaş şeklinde
değerlendirebilmektedir. Emeklilik hakkını elde edenlere, isteğe bağlı olarak hesaplarında biriken tasarruf ve getirilerinin geri ödenmesinde çeşitli
seçenekler sunulur. Bu seçenekler şu şekildedir: Birikimlerin program
halinde ödenmesi, toplu çekim ve yıllık sigorta sözleşmesi çerçevesinde
maaş ödenmesidir. Sistemden emekli olanlar, seçeneklerden birini seçmesi halinde, şirket; emekliliğe hak kazananın bildirimi üzerine en geç on
iş günü içerisinde toplu ödeme ya da başka bir sigorta şirketine transfer
talebini yerine getirmek zorundadır. (BETYSK m.6/1)15.
Katılımcının vefatı ve iş göremezlik durumunda, program dahilinde
ödeme ve yıllık gelir sigortası ürünlerinden birini seçmeleri halinde, ödeme süreci içerisinde emeklinin vefat etmesi ya da malul kalması durumunda ödeme programlarının iptal edilerek, ölüm halinde kanuni mirasçılarına toplu ödeme yapılması talep edilir.
Sisteme dahil olup vefat ya da malullük hali ile karşılaşılanların emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talebinde bulunulması durumunda şirketin, talep tarihinden itibaren yirmi iş günü içinde sisteme
dahil olanların birikimlerini lehtara/sigortalıya tamamen ödeme zorunluluğu düzenlenmiştir.( BETYSK m.6 Değişik 3).
Devlet Katkısı: İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde yirmi beşine karşılık gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen
bilgiler esas alınarak Devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince
hesaplanır. Devlet katkısı, Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten ka14 ACUNER, Serkan, a. g. e. , s.183.
15 ACUNER, Serkan, a. g. e. , s.187.
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tılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere emeklilik gözetim merkezine ödenir. Şu kadar ki, bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil
eden katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin
dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamaz. Bu ödenekten bütçenin diğer
kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamaz. Devlet katkısı, katkı payı
ödemelerinden ayrı olarak takip edilir ve Müsteşarlıkça belirlenen yatırım
araçlarında yatırıma yönlendirilir.
Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;
a) En az üç yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın
yüzde on beşine,
b) En az altı yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın
yüzde otuz beşine,
c) En az on yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın
yüzde altmışına, hak kazanır.
Bu sürelerin hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınır. Bireysel
emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın
tamamına hak kazanır. Devlet katkısı hesabındaki tutarlardan hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya
ödenir. Vefat veya malûliyet hariç sistemden emekli olmadan ayrılan katılımcıların Devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılmayan tutarlar
genel bütçeye gelir kaydedilir veya katılımcılara yapılacak Devlet katkısı
ödemesine mahsup edilebilir. Hak kazanılmayan tutarlarla ilgili mahsuplaşma işlemleri ile bu işlemlerin gerçekleştirilme sürelerine ilişkin esas
ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.
(Ek iki cümle: 3/4/2013-6456/34 md.) Ödenmediği veya eksik ödendiği
tespit edilen tutarlar, ödenmesi gereken tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan
faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere
emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili vergi dairesine bildirilir. Tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir ve tahsilata ilişkin bilgi,
vergi dairesince Müsteşarlığa iletilir. Devlet katkısının hesaplanmasına,
ilgili hesaba ve hak sahiplerine ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine,
ödeme ve yatırıma yönlendirme işlemlerinin yerine getirileceği sürelere ve
bu madde uyarınca yapılacak diğer işlemlere ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenir.
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Eski düzenlemede, bireysel emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden herhangi bir zamanda katılımcı cayma hakkını kullanabilmekteydi16. Yeni düzenlemede ise, Emeklilik gelir sözleşmeleri, Kanunun Geçici
1 inci maddesi kapsamında yapılan aktarımlarla kurulan sözleşmeler,
başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmeler ile hak kazanılan birikimin transfer yoluyla aktarılması işlemleri hariç, ilgisine göre katılımcı,
sponsor veya işveren, Müsteşarlıkça belirlenen belgelerin imzalanmasını
veya onaylanmasını müteakip iki ay içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma halinde durum, güvenli elektronik iletişim araçlarıyla yahut postayla
şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin şirkete ulaştığı tarih itibarıyla cayma
hakkı kullanılmış sayılır. En geç cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını
takip eden iş günü verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve katılımcının
bireysel emeklilik hesabında bulunan birikim bildirimin şirkete ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödeyene iade edilir.
Yıllar itibariyle Türk Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemine İlişkin İstatiki Veriler tabloda verilmiştir17.

Tablo 1: Yıllara göre gönüllü bireysel emeklilik sistemi
Bireysel emeklilik sistemine başvuruların 04.05.2018 tarihinde olan
istatiksel oranı aşağıda verilmiştir18.

16 URALCAN, Şebnem, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Altyapısı, Beta Yayın Dağıtım, 2.
Bası, İstanbul, Kasım 2005, s.54.
17 ACUNER, Serkan, a. g. e. , S.163.
18 İstatiksel veriler için bknz. : http://www.egm.org.tr/weblink/BESgostergeler.asp.(Erişim
tarihi:05.05.2018).
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Türkiye’de bireysel emeklilik sistemine çalışanlara otomatik katılım
düzenlemesi getirildikten sonra katılıma oran istatiği aşağıda verilmiştir.

Tablo 2: Yıllara Göre Asgari Hak Kazanma Oranları
Yukarı tabloda, hak kazanma süre ve oranlarına karşın katılımcının
süre beklenmeksizin hesabında biriken tasarrufların tamamına hak kazanabileceği haller mevzuatta ayrıca düzenlenmiştir. Sponsor kuruluş
tarafından çalışanın bu tarafından çalışanın bu kuruluştaki işine haklı
nedenle fesih haricinde son vermesi; katılımcının iş kanununa göre haklı
nedenle işinden ayrılması, maluliyet veya ölüm gibi zorunlu nedenlerle
işinden ayrılması, sponsor kuruluşun aktarım durumu hariç işveren grup
emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi
gerekir19.

19 ACUNER, Serkan, a. g. e. , S.181.

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi • Av. B.E. KURİN

139

Tablo:3 Otomatik Sisteme Katılacak Olan İşyerlerinde Çalışan
Sayısına Göre Sisteme Geçiş Tarihleri20.
Yukarıda verilen istatistiklere göre bireysel emeklilik sistemine başvurulan iller arasında ilk üç sıra büyükşehirlerden oluşmaktadır. En
çok başvuru yapılan birey çoğunluğunun eğitim durumu üniversite ve lisansüstü eğitim alan ve en çok 35-44 yaş arasındaki bireyler emeklilik
sistemine başvurmaktadır. İstatistiklere göre bireyler gelecekte emekli
olacakları dönemde yaşamlarını daha rahat devam ettirmek ve yaşam
şartlarının zorlaşması nedeniyle BES’e başvurmaktadırlar. Büyükşehirlerde bireysel emeklilik sistemine başvurunun çok olması, büyükşehirlerde yaşamın daha zor olması ve insanların mali gücünün aldığı maaşıyla
geçinemediğini göstermektedir.
Çalışanların otomatik katılım kapsamına dahil edileceği tarihler işyerindeki çalışan sayılarına göre belirtilmiştir. Çalışanların otomatik katılım kapsamına dahil edilmesiyle beraber alternatif olan bireysel emeklilik sistemi zorunlu bir emeklilik sistemine dönüştürülmüştür. Zorunlu
bireysel emeklilik sisteminde de BESHY m. 15’e göre sistemden ayrılma
işlemini gerçekleştirebilir.
II. TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN KURUM VE KURULUŞLAR
Bireysel emeklilik sisteminin işleyişini kolaylaştırmak ve daha güvenli
hizmet verilebilmesi için bazı kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumlar,
Bireysel emeklilik danışma kurulu, emeklilik gözetim merkezi anonim
şirket, bireysel emeklik şirketleri ve bireysel emeklilik aracılarıdır.
20 ACUNER, Serkan, a. g. e. , S.228.

140

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

1. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu
4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 3.
Maddesine göre; Bireysel emeklilik politikalarını belirlemek ve bunların
gerçekleştirilebilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak üzere Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu kurulmuştur.
2. Emeklilik Gözetim Merkezi A. Ş.
Emeklilik gözetim merkezi anonim şirketi, 4632 Sayılı Kanun ve ilgili
mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığının görev ve yetkilendirilmesi çerçevesinde merkezi İstanbul’da olmak üzere 10 Temmuz 2003 tarihinde
kurulmuştur.
3. Bireysel Emeklilik Şirketleri
4632 Sayılı Kanuna göre, emeklilik şirketleri bu Kanuna göre kurulan
ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere bu Kanun ile
kurulan emeklilik branşında ruhsat almış şirketlerdir21. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 08.12.2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik
Sisteminde faaliyet gösteren 19 adet emeklilik şirketi mevcuttur. Bireysel
emeklilik şirketlerinin, bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sitemi kanunu 11. Maddesinde görevleri belirtilmiştir.
Şirket; a) Emeklilik sözleşmelerine ilişkin Müsteşarlığın belirleyeceği
esaslara göre bankalardan hizmet almakla,
b) Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilen katkıların fona yönlendirilmesini sağlamak ve bireysel emeklilik hesaplarının ve ilgili diğer
kayıtların güncelleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmekle,
c) Portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla,
d) Katılımcılarının bireysel emeklilik hesaplarına ait günlük bilgilere
erişimine olanak sağlamakla,
e) Fon portföyünde yer alan varlıklar, fonun performansı, malî tabloları gibi konularda katılımcılara düzenli bilgi verilmesini sağlamakla,
f) Müsteşarlık ve Kurul tarafından istenecek bilgi, belge ve tablolar ile
bireysel emeklilik kayıt sisteminin belirlenecek esas ve usullere göre hazırlanmasını sağlamakla,
g) Müsteşarlığın belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde şirketin,
Kurulun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde de fonun iç denetimini
sağlamakla,
21 ÜÇIŞIK, a. g. e. , s.345.
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h) Bireysel emeklilik hesaplarının ve emeklilik faaliyetlerinin sürekliliğini ve fon varlıklarının korunmasını sağlamak üzere, kayıtların ve varlıkların saklanması konusunda gerekli tedbirleri almakla,
ı) (Ek: 13/6/2012-6327/20 md.) Katılımcıların hak ve menfaatleri ile bireysel emeklilik sisteminin işleyişini tehlikeye sokabilecek hareketlerden
kaçınmakla, mevzuat ve işletme planı esaslarına uygun faaliyette bulunmakla, uygun tavsiyede bulunmakla, iyi niyet kurallarına uygun hareket
etmekle ve bireysel emeklilik aracılarının bu esaslara uygun hareket etmesini sağlayacak tedbirleri almakla Sorumludur.(Değişik ikinci fıkra:
13/6/2012-6327/20 md.)
Şirketin, katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek
uygulamalar yaptığının, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine
getiremediğinin veya malî bünyesinin katılımcıların hak ve menfaatlerini
tehlikeye düşürecek düzeyde zayıflamakta olduğunun tespiti hallerinde
Bakan, şirketin yönetim kurulundan;
a) Şirketin iş süreçlerinin, teknik altyapısının ve uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını,
b) Sermayenin artırılmasını, ödenmemiş kısmının ödenmesini, sermayeye mahsuben ödeme yapılması için ortaklara çağrıda bulunulmasını
veya kâr dağıtımının durdurulmasını,
c) İştiraklerin ve sabit değerlerin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasını veya elden çıkarılmasının durdurulmasını, yeni iştirak ve sabit
değerler edinilmemesini,
d) Serbest varlıkların gösterilecek bir bankada bloke edilmesini ve bu
varlıklar üzerinde izinsiz tasarruf edilmemesini,
e) Şirketin malî bünyesini düzeltmeye yönelik diğer tedbirlerin alınmasını, isteyebilir.
Şirket, alınması talep edilen tedbirlerin bildiriminden itibaren on iş
günü içerisinde iyileştirme planını hazırlayıp Müsteşarlığa göndermek
zorundadır. İyileştirme planında öngörülen önlemlerin zamanında alınmaması veya bu tedbirlerin uygulanmasına rağmen bu maddenin birinci
fıkrasında belirlenen hususların devam etmesi ya da şirketin malî bünyesindeki zayıflamanın bu maddenin birinci fıkrasında yer alan safhaların
uygulanması durumunda dahi şirketin malî durumunun düzeltilmesine
imkân bulunmadığının tespit edilmesi hallerinde Bakan, şirketin; a) Yeni
sözleşme akdetme ve temdit yetkisini kaldırmaya, b) Yönetim kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını görevden alarak veya üye sayısını artırarak yönetim kuruluna üye atamaya, c) Fonları ve varsa diğer branşlara ait
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portföylerini belirlenecek esaslar dahilinde diğer şirketlere devretmeye,
d) Faaliyet ruhsatlarını iptal etmeye, e) İflasını istemeye, f) Gerekli görülen
diğer tedbirleri almaya, Yetkilidir.
Emeklilik şirketlerinin sigorta faaliyetleri, Hazine Müsteşarlığı’nın denetimine tabidir. Emeklilik şirketlerinin fonlarına, portföy yöneticilerine
ve saklayıcılara ilişkin hesap ve işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunun
denetimine tabidir.
4. Bireysel Emeklilik Aracıları
Bireysel emeklilik aracıları, Müsteşarlıkça belirlenen esaslar dahilinde
emeklilik gözetim merkezince tutulan Bireysel Emeklilik Aracıları Siciline
kaydolmak zorundadır. Bireysel emeklilik aracılarında aranacak nitelik
ve şartlara, faaliyetlerine, yapamayacakları işlere,
sicile kaydetme ve silmeye ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller
Müsteşarlıkça düzenlenir. (Ek fıkra: 13/6/2012-6327/20 md.)
Bireysel emeklilik aracıları;
a) Mesleğin icaplarına, iyiniyet kurallarına ve mevzuata uygun faaliyette bulunmakla,
b) Katılımcıların hak ve menfaatleri ile bireysel emeklilik sisteminin
işleyişini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmakla,
c) Katılımcının yaşı ve beklentilerine göre, sistemin uzun vadeli yapısını ve vergi düzenlemelerini de göz önünde bulundurarak katılımcıya
uygun tavsiyede bulunmakla,
d) Meslekî yeterliliğe ilişkin tamamlayıcı eğitim programına katılmakla, sorumludur.
III. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE İDARİ SUÇLAR VE CEZALAR
4632 Sayılı kanun m.22’de idari suç ve cezalara ilişkin hükümler verilmiştir22.
Madde 22 –Konularına göre Müsteşarlık veya Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu Kanuna tâbi gerçek ve tüzel kişilere, bu
Kanunun;
a) 4 üncü maddesi hükümlerine aykırı emeklilik sözleşmesi düzenlenmesi halinde üçbin Türk Lirası,
22 İLGİN UYAR, Hilal, Bireysel Emeklilik Sistemi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 60.

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi • Av. B.E. KURİN

143

b) 5 inci maddesinde öngörülen aktarma yükümlülüğüne aykırılık halinde ikibin Türk Lirası, c) (Değişik: 13/6/2012-6327/28 md.) 5 inci maddesinde öngörülen paylaştırma ve yatırıma yönlendirme yükümlülüğüne
aykırılık halinde ikibin Türk Lirası,
d) 6 ncı maddesinde öngörülen ödeme veya aktarma yükümlülüğüne
aykırılık halinde ikibin Türk Lirası,
e) 6 ncı maddesinin son fıkrasında öngörülen tasdik yükümlülüğünün
yerine getirilmeden sözleşmelerin uygulamaya konulması halinde üçbin
Türk Lirası,
f) 7 nci maddesinde öngörülen katılımcı tarafından ödenecek giderler
veya ücretler konusunda bilgilendirme yükümlülüğüne aykırılık halinde
ikibin Türk Lirası,
g) 10 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak belirtilen kavramların kullanılması halinde yedibinbeşyüz Türk Lirası,
h) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak ilan ve
reklam faaliyetinde bulunulması halinde onbeşbin Türk Lirası,
ı) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen katılımcılara bilgi
verilmesi yükümlülüğüne aykırılık halinde ikibin Türk Lirası,
j) (Değişik: 13/6/2012-6327/28 md.) 11 inci maddesinin birinci ve
üçüncü fıkralarında öngörülen sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde üçbin Türk Lirası,
k) 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak aracılık faaliyetinde bulunulması veya aracılık hizmeti sağlanması hallerinde
altıbin Türk Lirası,
l) 12 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak belirtilen nitelikleri haiz olmayan kişilerin çalıştırılması halinde onbeşbin Türk
Lirası,
m) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde üçbin Türk Lirası,
n) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak belirtilen kişilerin yasaklanan görevlerde çalıştırılması halinde onbeşbin Türk
Lirası,
o) 13 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak anasözleşme değişikliklerinin tescil edilmesi halinde onbeşbin Türk Lirası,
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p) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak malvarlıklarının devri veya bir başka şirketle birleşilmesi halinde onbeşbin
Türk Lirası,
r) 21 inci maddesinde öngörülen bağımsız dış denetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde onbeşbin Türk Lirası,
s) Bakanlık, Müsteşarlık ve Kurul tarafından alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması
halinde, yukarıdaki fıkralarda, sigortacılık mevzuatı ve sermaye piyasası
mevzuatında öngörülmüş bir cezanın olmadığı hallerde ikibin Türk Lirası, idarî para cezası verilir. Yukarıda belirtilen idarî para cezalarının
uygulanmasından önce ilgili kuruluş veya kişilerin savunmaları alınır. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde
savunma verilmemesi halinde savunma hakkından feragat edildiği kabul
edilir. İdarî para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen para cezası iki katı, izleyen tekrarlarda üç katı artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idarî para
cezasının verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz. Bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci
fıkrasında öngörülen suçu işleyenler hakkında kanunî kovuşturmaya geçilmekle birlikte, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Müsteşarlığın
talebi üzerine valiliklerce bunların işyerleri geçici olarak kapatılır; ilan ve
reklamları durdurulur ya da toplatılır.
Ceza Sorumluluğu
Madde 23 –Bu Kanuna göre gereken izinleri almaksızın emeklilik faaliyetinde bulunan veya ticaret unvanları ve her türlü belgeleri ve ilan ve
reklamları ve kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu Kanunda belirtilen kuruluşların adını kullanan ya da 10 uncu madde hükümlerine aykırı olarak bu Kanunda düzenlenen faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin
görevlileri üç yıldan beş yıla kadar hapis ve üç yüz günden iki bin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca idarî tedbir olarak bu faaliyetlerin yürütülmesine mani olunur. Şirketin yönetim kurulu başkanı
ve üyeleri ile imza yetkisini haiz mensupları, portföy yönetim şirketinin
yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile imza yetkisini haiz mensupları, görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan veya muhafazaları, denetimleri
ve sorumlulukları altında bulunan şirkete ait para veya diğer varlıkları zimmetine geçirirlerse, Türk Ceza Kanununun, zimmet suçuna ilişkin
hükümlerine göre verilecek ceza beşte bir oranında artırılır. Bu Kanunda
gösterilen yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi ve
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belgeleri vermeyen ya da denetim görevlilerinin görevlerini yapmalarına
engel olan gerçek kişilerle tüzel kişilerin görevli ve ilgilileri bir yıldan üç
yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu Kanuna tâbî gerçek ve tüzel kişilerin bu Kanunda gösterilen
merciler ile denetim görevlilerine, mahkemelere ve diğer resmi dairelere hitaben düzenledikleri veya yayımladıkları belgelerde yapılan gerçeğe
aykırı beyanlarından dolayı bunları veya bunların düzenlenmesine esas
olan her türlü belgeleri imzalayanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun
belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre verilecek ceza bir kat
artırılır. Bu Kanuna tâbî kuruluşların itibarını kırabilecek veya servetine
zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu yolda asılsız
haber yayanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu
fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında
artırılır. İsimleri belirtilmese dahi bu Kanuna tâbi kuruluşların güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüte yol açarak bu kuruluşların malî
bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberleri yukarıda belirtilen araçlarla yayınlayanlar dörtyüz günden üçbin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri sırasında
bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, bunların
iştirakleri ve kuruluşları ile katılımcıya ait öğrendikleri sırları, bu Kanuna
ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamazlar ve
kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük bu kişilerin görevden
ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu yükümlülüğe uymayan kimseler Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine göre cezalandırılır. Bu
Kanuna tâbi kuruluşların mensupları ve diğer görevlileri, sıfat ve görevleri
dolayısıyla bu Kanuna tâbi kuruluşlara veya emeklilik sözleşmesi ile ilgili
kişilere ait öğrendikleri sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan
mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu madde hükmüne aykırı davrandığı tespit edilen kişiler Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine göre
cezalandırılır. Bu maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında yazılı kişiler,
öğrendikleri sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklarlarsa, haklarında Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesine
göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
IV.BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
Bireysel emeklilik sistemine katılımın arttırılması için 193 sayılı Gelir
Vergisi K. ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi K.’da vergi kolaylıkları ve muafiyetleri sağlayan değişiklikler yapılmıştır. Sistemden 10 yılını doldura-
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rak ve 56 yaşını doldurmadan ayrılmak isteyenlerin tüm birikimlerinin
%10’u, sistemden 10 yılını doldurmadan ayrılanların ise birikimlerinin
%15’i stopaja tabi tutulur. Bireysel emeklilik hakkı kazananlar ile bu
sistemden ölüm, sakatlık veya tasfiye gibi nedenlerle ayrılanlara yapılan
ödemelerin %25’i, diğer sigorta şirketlerinden bu nedenlerle ayrılanlara
yapılan ödemelerin %10’u gelir vergisinden ayrık tutulmuştur. (4697 Sk.
m.1). Ömür boyu aylık sözleşmesinde herhangi bir vergi kesintisi olmamaktadır. Emeklilik sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların nerede çözümleneceğine ilişkin bir
hüküm yoktur. Uyuşmazlıkta görevli mahkeme uyuşmazlığın değerine
göre ya Asliye Hukuk ya da Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır23.
Yazara göre, bireysel emeklilik sisteminin gönüllülük esasına göre yapılmış olması sistemin başarısını engelleyecektir. Ülkemizde gönüllülük
esasına bağlı olan düzenlemelerde başarılı olunmamaktadır. ABD ve Birleşik Krallık gibi ekonomik yönden gelişmiş ülkelerde dev şirketlere ait
(Exon, General Motors gibi) özel emeklilik fonlarının başlangıçta çalışanlara yapılan cömert vaatler ve ödemeler yüzünden, sonradan ekonomik
krizin etkisiyle şirketlerin zarara uğradığı ekonomik sarsıntılar olmuştur.
Ülkemizdeki hayat standartlarının değişmesi ve ekonomik açıdan istikrarsızlık nedeniyle sistem başarısızlığa uğrayacaktır. Birinci ayak sosyal
güvenlik kurumlarında işçi ve işveren primlerinde herhangi bir indirime
gidilmemiş olması, düşük ve orta gelirli bireylerin sisteme katılmasına
engel olacaktır. Bireysel emeklilikten beklenen yarar, bireylerin tasarrufa
yönlendirilerek ekonominin ve sermaye piyasasının canlanmasıdır. Yasa
düzenlemeleri açısından kamunun açıkları kapatılmaktadır. Şirket kuruluşları için, en az 20 trilyonluk sermaye şartı getirilmesi ülke şartları
açısından ağır bir yüktür. Şirketlerin kuruluşundan portföy oluşturulmasına kadar kartelleşmeyi gündeme getirebilir. Emeklilik yaşının 56 gibi oldukça yüksek tutulması sisteme başvuruyu azaltacaktır. BES’e katılımın
arttırılması için sisteme güvenin arttırılması gerekir24.
Yazara göre, BES gelecek güvencesi sağlayan, ülkeler açısından finansal
birikimi arttıran dünyada önemli bir sektör haline gelmiştir. 01.01.2013
tarihinden itibaren en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve varsa
getirilerinin %15’ine, en az 6 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %35’ine, en az 10 yıl sistemde kalanlar ise devlet katkısı ve birikimin %60’ına hak kazanacaklardır. Emeklilik sözleşmeleri bu sürelerin
hesaplanmasında incelenecektir. Vefat ve malulluk durumunda birikimin
23 TUNCAY, Can/EKMEKÇİ, Ömer, a. g. e. , s.548.
24 TUNCAY, Can/EKMEKÇİ, Ömer, a. g. e. , s.550.
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hepsine hak kazanacaktır. Yazara göre BES sistemine katılımın az olmasının nedeni birikimden borç alınamamasıdır. Sistemin katılımcıya cazip
gelen tarafı, ödenen katkı paylarının belirli kısmının ödediği vergi matrahında indirim olarak kabul edilmesidir. Katılımın arttırılması için teşvik
oranlarının arttırılması gerekir25.
BES’in reel sektöre kaynak sağlama ve bireylere emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlama amaçlarına ulaşması aynı zamanda ekonominin
gelişimi, finansal piyasaların şeffaflaşması ve toplumda yaşam standartlarının yükselmesine olanak sağlayacaktır26.
Kanımızca, BES ülkemizde ekonomik gücü yerinde olan bireyler için
emeklilik dönemlerinde bir ek gelir oluşturmak amacıyla elverişli bir sistemdir. Ülkemizde ekonomik istikrarsızlığın ve bireylerin hayat şartlarının zor olması nedeniyle BES’e katılımda çok büyük bir talep oluşturmayacaktır.
SONUÇ
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylere emeklilik dönemlerinde
sosyal güvenlik sisteminin sunduğu gelire ek bir emeklilik geliri sağlamayı
amaçlayan bir tasarruf, bir yatırım sistemidir.
Türkiye’de 28.03.2001 tarih 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf
ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bireysel emeklilik sisteminin amacını m.1/I
‘‘kamu soysal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin
emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi,
ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın arttırılması ve
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmiş ve denetlenmesi şeklinde belirtilmektedir.’’
Amerika’da 1874 ve 1875 yıllarında BES’in ilk uygulamaları gerçekleşmiştir.
Türkiye’de BES, 7 Ekim 2001 tarih ve 4632 sayılı ‘‘ Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’’ ile düzenlenmiştir. 27 Ekim 2003
tarihinde bireysel emeklilik sisteminin kurulması sonucunda fiilen bireysel emeklilik sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Çalışanların İşverenleri
Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 02.01.2017 tarihinde 29936 sayılı
resmi gazetede yayımlanmıştır.
25 KARKI, Tuğçe/YURTSEVER, Hatice, a. g. m. , s.34.
26 AVCI, Emin, Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin
Etkinliği, Beta Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, Mart 2011, s.20.
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Emeklilik Gözetim Merkezin’den alınan istatiki verilere göre; sisteme
en fazla katılımcının olduğu ilk üç il büyükşehirlerden oluşmaktadır.
BES’e katılımda en çok 35-44 yaş aralığındaki bireyler başvurmaktadır.
Eğitim seviyesi en çok üniversite mezunu ve lisansüstü eğitim alan bireyler oluşturmaktadır.
BES ülkemizde ekonomik gücü yerinde olan bireyler için emeklilik
dönemlerinde bir ek gelir oluşturmak amacıyla elverişli bir sistemdir.
BES’ten emekli olmak için 10 yıl boyunca sistemde kalmak ve 56 yaşını
doldurunca emekli olmak gerekir. Ülkemizde ekonomik istikrarsızlığın
ve bireylerin hayat şartlarının zor olması nedeniyle BES’e katılımda çok
büyük bir talep oluşturmayacaktır. BES, Bireylerin tasarruf yapması açısından onlara emeklilik dönemlerinde kolaylık sağlayacak bir gelir oluşturur. Diğer ülkelerdeki ekonomik krizde dev şirketlerin sarsıntıya uğraması gibi ekonomik kriz halinde emeklilik şirketlerinin mali gücündeki
sarsıntı ülkemizde sorun oluşturabilir. BES’i tanıtmak amacıyla reklam
masraflarının bireylerin aidat borcu olarak dönmesi de bir dezavantajdır.
Dünya’da BES olan ülkelerde ekonomik istikrar olduğu sürece sistemde bir aksama olmamaktadır. Ekonomik ve siyasi olarak etkilenen
ülkemizde, BES’e başvurunun arttırılması için teşviklerin arttırılması ve
emekli olmak için yaşın düşürülmesi gerekir. 56 yaşta emekli olma şartı
30’lu yaşlarında bir kişinin BES’e katılmasından sonra emekli olması için
uygun bir düzenleme değildir. Kişilere göre alternatif çözüm yolları emeklilik şirketleri tarafından getirilebilir.
Emeklilik şirketlerinin BES’e katılım için yaptığı reklamlarda göz
önünde tutulduğu durumda kişilere emeklilik döneminde ek gelir oluşturmak amacıyla yapılan BES, emeklilik şirketleri arasında bir rekabet
oluşturabilir. Bu durum sosyal haklar açısından uygun değildir. Anayasa
ve sosyal devlet ilkesi kapsamında kişinin şeref ve haysiyetine uygun bir
yaşam kuracak ekonomik özgürlüğünü kazanması gerekmektedir. Kişilere ek gelir sağlamak amacıyla kurulan sistemin ne kadar devlet denetiminin rekabet oluşturmayacak ve emeklilik şirketlerinin denetlenmesine
önem gösterilmesini sağlayacak bir şekilde düzenlenmesi gerekir.
BES, bireylerin tasarruf yapmak için alternatif bir emeklilik sistemi
olarak başvurulabilir. Bireylerin mali gücüne orantılı olarak BES’e katılım artacaktır.

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi • Av. B.E. KURİN

149

KAYNAKÇA
ACUNER, Serkan, Türk Hukukunda Bireysel Emeklilik Sistemi ve Vergilendirilmesi, On
İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, Mayıs 2017.
AVCI, Emin, Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin
Etkinliği, Beta Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, Mart 2011.
COŞKUN ÖZER, Ahu/GÜREL, Hayrunnisa, Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgi
Düzeyi ve BES’e Katılımda Devlet Katkısının Etkisi Üzerine Bir Araştırma’’, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:11, Sayı:25, Yıl:2014, s.159-166.
ELBİL, Candaş, Bireysel Emeklilik Sisteminde Faizsiz Yaklaşım: Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015.
İLGİN UYAR, Hilal, Bireysel Emeklilik Sistemi, Detay Yayıncılık, Ankara 2012.
KARKI, Tuğçe/YURTSEVER, Hatice, ‘’ Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Vergisel Teşviklerin Değerlendirilmesi’’, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
Cilt:11, Sayı:139,İstanbul, Mart 2016, s:9-37.
TUNCAY, Can/EKMEKÇİ, Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, Yenilenmiş 14.Bası, İstanbul, 2011.
URALCAN, Şebnem, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Altyapısı, Beta Yayın Dağıtım, 2.
Bası, İstanbul, Kasım 2005.
ÜÇIŞIK, H. Fehim, Sosyal Güvenlik Hukuku, Ötüken Yayınevi, İstanbul, Ağustos 2015.
Çevrimiçi Kaynaklar
Bireysel emeklilik sistemi 2016 yılı gelişim raporu: http://www.egm.org.tr/bes2016gr/T%C3%BCrk%C3%A7e/BES%20Geli%C5%9Fim%20Raporu%202016/E-Kitap/mobile/index.html#p=6
Türkiye Sigortalar Birliği: https://www.tsb.org.tr/default.aspx?pageID=654&yid=1071

SOSYAL MEDYADA İŞLENEN HAKARET
SUÇUNUN E-TESPİT İLE DELİLLENDİRİLMESİ
Av. Gürkan ÖZKAYA1
Hakaret suçu, son dönemde internet ortamında işlenen suçlar arasında başı çekmektedir. Özellikle facebook, twitter, instagram vb. sosyal
platformlarda kullanıcıların paylaşımlarına yapılan veya doğrudan hedef
göstermek suretiyle kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte yapılan yorumlar, açıklamalar ve küfürler hakaret suçunu oluşturmaktadır. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunmak istenen
hukuksal değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlıklarıdır.
Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre;
- Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur,
şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî
para cezası ile cezalandırılır.
-Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç
kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
- Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle
işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
- Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin
emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
- Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
- Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı haka1
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ret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır.
Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.
Mağdurun Belirlenmesi
Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş
veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun
şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem
ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.
İsnadın İspatı
İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye
ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir
mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin
doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya
şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır. İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.
Haksız Fiil Nedeniyle veya Karşılıklı Hakaret
- Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
- Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde,
kişiye ceza verilmez.
- Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine
kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
Kişinin Hatırasına Hakaret
-Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek
hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.
- Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya
ceset veya kemikler hakkında tahkir edicifiillerde bulunan kişi, üç aydan
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Hakaret suçları ceza üst sınırlarına göre Asliye Ceza Mahkemelerinin
görev alanına girmektedir. Hakaret suçunun basit hali şikayete tâbi olup;
bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlı-
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dır. TCK/125-3-a maddesinde düzenlenen hakaret suçunun nitelikli hali
ise; şikayete tabi olmayıp cumhuriyet savcısı tarafından re’sen soruşturulur. Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu,
eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir
Hakaret Suçlarında Uzlaştırma
6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun 253. Maddesi uyarınca hakaret suçunun basit hali, uzlaştırma prosedürüne tabidir. Ancak kamu görevlisine karşı görevinden dolayı
gerçekleştirilen hakaret suçunun nitelikli halinde uzlaştırma prosedürü
uygulanmamaktadır.
Soruşturma Aşamasında Uzlaştırma
Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheli ile
mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin,
mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma
teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya
suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren
üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır.
- Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti
ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.
- Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer
alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle
mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma
sonuçlandırılır.
- Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet
veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya
suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.
- Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir
- Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandı-
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rır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir.
- Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve
vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya
kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi
halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.
- Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak
kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma bürosuna verir.
Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. Uzlaştırma bürosu soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı Cumhuriyet savcısına gönderir.
- Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya
suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin
düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.
- Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi
mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder.
- Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna
gidilemez.
- Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine
getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli
hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi
halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın,
kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat
edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma
raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.
-Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir
soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.
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Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırma
- Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma
kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, kovuşturma dosyası, uzlaştırma işlemlerinin 253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle göre yerine
getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir.
- Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar
verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın
gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, 231 inci
maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.
Sosyal Medya Üzerinden Gerçekleştirilen Hakaret Suçunun Tespiti
Sosyal ağlar olarak isimlendirilen ve dünyanın dört bir yanındaki insanların birbirleriyle iletişim kurmasına imkan sağlayan twitter, facebook
ve instagram gibi sosyal mecraların kötü niyetli kişilerce kullanılması,
birçok suç türünün internet ortamında da işlenebilmesine neden olmaktadır. Kullanıcıların paylaşımlarına yapılan yorumlar veya “Direct Message” olarak isimlendirilen doğrudan gönderilen mesajların; kişinin onur,
şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte söylemler içermesi halinde,
hakaret suçunun işlendiğinden bahsedilebilmektedir.
Hakaret suçunun sosyal medya üzerinden işlenmesi halinde, suça
konu söylemin hakaret eden tarafından silinmesi ihtimaline karşı mağdurlar, söz konusu söylemin ekran görüntüsünü alarak savcılığa sunacakları suç duyurusu dilekçelerine delil oluşturmaktadırlar. Ancak; hakaret edenin suça konu söylemini internet ortamından silmesi ve daha
sonraki adli süreçte kendisinin böyle bir söylemde bulunmadığını beyan
etmesi karşısında, mağdurlar tarafından alınan ekran görüntüleri uygulamada çoğu kez geçmişe dönük olarak bilirkişilerce incelenip doğruluğu
tespit edilemediğinden söz konusu iddianın ispatı noktasında sorunlarla
karşılaşılmaktadır.
Bu durumun uygulamada pek çok mağduriyetin yaşanmasına sebebiyet vermesi karşısında Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden 7/24
hizmet veren “E-Tespit” sistemini uygulamaya kazandırmıştır.
Bu uygulama sayesinde internet kullanıcıları, sosyal medya üzerinden
hakarete maruz kaldıklarında öncelikle TNB – “E-Tespit” sayfasına giriş
yapıp, kendilerinden istenilen bilgileri sisteme girecekler daha sonrasın-
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da ise sayfanın yönergeleri doğrultusunda söz konusu hakaret söylemini
TNB – “E-Tespit” uygulamasıyla kayıt altına alabileceklerdir.
Sistem üzerinden alınan kayıtlara verilen tespit başvuru numaraları ile
kullanıcılar, mesai saatleri içerisinde herhangi bir notere giderek almış
oldukları ekran görüntüleri veya indirmiş oldukları dosyalar hakkında
ıslak imzalı ve onaylı E-Tespit tutanakları hazırlatabileceklerdir.
Noterlerce onaylanmış ve doğruluğu ispat edilmiş deliller, hem soruşturma hem de kovuşturma aşamalarında adli merciilerce herhangi bir
şüpheye mahal bırakmaksızın hükme esas alınabileceklerdir.
TNB – “E-Tespit” uygulaması ile hem ekran görüntüsü alınabilmekte
hem de boyutu 5 MB’a kadar olan dosyalar indirilebilmektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
Uygulamada ispat açısından son derece sıkıntılar yaşanılan sosyal
mecralardaki hakaret suçlarının, Türkiye Noterler Birliği tarafından
elektronik ortamda tespit edilmesine imkan tanıyan E-Tespit uygulaması,
adli sürecin hızlanmasına ve dosyaların bilirkişi incelemesine konu olmaksızın karara bağlanmasını sağlamaktadır.

KAYNAKÇA
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun
Türkiye Noterler Birliği / E-Tespit Portalı, https://e-hizmet.tnb.org.tr/tespit/

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’ NDA 6704
SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER
VE HUKUKİ ETKİLERİ
Av. Esin GÜRHAN EREN1
Özet
Çalışmamızda bir sorumluluk sigortası türü olarak Karayolu Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası ve bu sorumluluk çeşidinin hukuki niteliği, sorumluluk sigortası tarafları, konu ile ilgili yasal değişiklikler ile söz konusu değişikliklere gidilmesinin sebepleri ve değişikliklerinin hukuk düzeni ve uygulamasına etkileri değerlendirilmiştir. Sorumluluk Hukukunun
genel ilkelerinin yargı kararlarında eleştirilebilecek şekilde yapılan değerlendirmeler sonucunda geliştirilen içtihatların uygulanması nedeniyle
kanun ve kanun eki niteliğindeki genel şartlarda değişikliklere gidilmesinin hukuk düzeni ve kurallarına, ilgililere ve ardından ülke ekonomisine
olumsuz etkilerinin olup olmayacağının değerlendirilmesi yapılmıştır.
GİRİŞ
Sorumluluk hukukunun, ülkemizde uygulamasının artması ve gelişmesi gereken en önemli alanı Sigorta Hukukunda sorumluluk alanıdır.
Sorumluluk hukukunun uygulama alanı bulduğu sigorta alanı ile hayatın
olağan akışında meydana gelecek tüm kazalarda tazminat ödenmek durumunda kalınması halinde, zararın karşılanabilmesi sağlanmaktadır. Bu
sayede hem zarar gören sigortalı hem de zarara neden olan sigorta ettiren
ekonomik bakımdan korunmuş olmaktadır.
Sigorta sözleşmesi ile koruma altına alınan malvarlığıdır. Sigorta Sözleşmesine konu edilen malvarlığı, hak, alacak ve borçlardan oluşarak bir
bütündür. Bu bütün içerisinde kişilerin malvarlığının pasif kısmındaki
artışlardan kaynaklanacak zararları teminat altına alan sigorta türü, sorumluluk sigortalarıdır2.
Sorumluluk sigortalarına ilişkin karayollarının gelişmesi ve ulaşımın
artması nedeniyle oluşan trafik kazalarında meydana gelen bedensel ve
1
2

İstanbul Barosuna Kayıtlı Avukat, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na kayıtlı Arabulucu
Ulaş, I. : “Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku”, Ankara, 2012, s.763. vd.
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eşya zararlarının genel sorumluluk ilkeleri dışında özel bir yasal düzenleme yapılması yoluna gidilmişti. Ülkemizde bu konuda ilk yasal düzenleme eski 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu3 ile kabul edilmiştir. Bu
kanun ulaşım arttıkça ve geliştikçe ihtiyaçlara cevap vermeyince bu kez
ilgili kanunda 232 sayılı kanun4 ile madde değişiklikleri yoluna gidilmiştir. Son olarak yapılan bu düzenlemeler teknik ve sorumluluk hukuku
yönünden istenilen cevabı veremeyince köklü bir değişiklikle bugün yürürlükte bulunan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu5 kabul edilmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası düzenlenmiş ve bu şekilde karayolunda kullanılacak araçlarla
ilgili zorunlu olarak sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü getirilmiştir.
Çalışmamızda öncelikle sorumluluk sigortasının türü olarak Karayolu
Zorunlu Sorumluluk Sigortasının hukuki niteliği değerlendirilecek, sonrasında Karayolu Trafik Kanunu’ndaki güncel değişiklikleri ve bunların
hukuki etkileri, kanun ile getirilen düzenlemelerin gerekliliği ve yerindeliği değerlendirilecektir.
I. KARAYOLU ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASININ HUKUKİ NİTELİĞİ
A. Genel Olarak
Yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu’nun md.85/1’de karayolunda motorlu araçların işletmesi sırasında sebep olacağı zararlardan
motorlu aracı işletenin tehlike sorumluluğunu esas alan bir kusursuz sorumluluğunu düzenlemektedir6.
Karayolları Trafik Kanunu’nun md.85/2’de ise aracın işletmesi hali dışında meydana gelen zararlarda işletenin, araç sürücüsünün veya aracın
kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurları ya da araçtaki bozukluk nedeniyle oluşacak zararlara ilişkin trafik kazalarından doğan kusur
sorumluluğunu düzenlenmektedir.
Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, KTK md. 85/1’de belirtildiği üzere; bir motorlu aracın işletilmesi, bir kimsenin ölümü veya yaralanması ya da bir şeyin zarara uğramasına sebep olması halinde motorlu
aracın işleteninin üçüncü kişilere karşı olan mali ve hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır. Burada araç işleteninin sorumluluğu teh3
4
5
6

R.G. 18.05.1953- 8411.
R.G. 12.01.1961- 10705.
R.G. 18.10.1983 – 18195.
Oğuzman, M. K. / Öz, T.: “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, İstanbul, 2016, s.198.
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like esasına dayalıdır7. KTK md. 85’e göre sorumluluğun niteliği, tehlike
esasına dayalı kusursuz sorumluluk olup; bu kusursuz sorumluluğa kusursuz sorumluluğun ağırlaştırılmış hali de denilebilecektir8. Trafik kazası sonucunda meydana gelen hukuka aykırı durumunda aracın işletilmesi
ile zarar arasında illiyet bağı olması, sorumluluğun doğması için yeterli
olup; işletenin olayda kusurunun bulunması aranmamaktadır. Diğer bir
deyişle zararın, aracın kullanılması ya da işletilmesi sonucu oluşması sorumluluk için yeterlidir. Kusur aranmamaktadır. Araç işleteninin kusursuz olması, araçta bozukluk bulunmaması veya gerekli özeni göstermiş
olması halinde dahi işletenin sorumluluğu ortadan kalkmamaktadır.
Karayolları Trafik Kanunu’nda tehlike esasına dayalı kusursuz sorumluluk hali dışında, bazı durumlarda kusur sorumluluğu da düzenlenmiş
bulunmaktadır. Örneğin, aracın işletilme halinde bulunmadığı durumda
aracın işleteninin sorumlu tutulabilmesi için, zarar gören kişinin aracın
işleteninin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin bir kusurunun
varlığını veya araçtaki bozukluk nedeniyle kazanın meydana gelmiş olduğunu ispatlaması gerekmektedir (KTK md. 85/3). Yine araç işleteninin
katıldığı bir kaza sonrasında yardım çalışmalarından dolayı yardım edenin maruz kaldığı zarardan da sorumlu tutulabilir. Ancak bunun için kazadan kendisinin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya kendisine veya araçta bulunanlara yahut kazaya taraf olan üçüncü kişilere
yapılması gerekir (KTK md. 85/4).
B. Sorumluluğun Dayandığı Esas
Karayolları Trafik Kanunu’ da düzenlenen kusursuz sorumluluk, tehlike sorumluluğu esasına dayanmaktadır. Motorlu aracı kullanan ve içindeki yolcular dışındaki diğer sürücü ve yolcular için yarattığı önemli ölçüde tehlike, konunun ayrı bir kanunla düzenlenmesine yol açtığı kabul
edilmektedir9.
Tehlike sorumluluğu halleri ülkemizde az sayıda düzenlenmiş olup;
bu düzenlemelerden biri Karayolları Trafik Kanunu’ndaki motorlu aracın
işleteninin sorumluluğudur. Eren’e göre burada sorumluluğun temeli, işletme tehlikesi, türü ise, tehlike esasına dayalı işletme sorumluluğudur.
İşletme tehlikesi gerçekleştiği anda, işleten ve teşebbüs sahibinin sorumluluğu doğar10.
7

Oğuzman, M. K. / Öz, T s.198-199, Eren,F. : “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, İstanbul, 2016, s.669; Bolatoğlu, B.: “Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Motorlu Araç
İşleteninin Hukuki Sorumluluğu”, Ankara,1988, s.8 vd.; Kılıçoğlu, M.: “Sorumluluk
Hukuku” Ankara, 2002, s. 454.
8
Oğuzman / Öz, s.198.
9
Oğuzman / Öz, s.200.
10 Eren,F, s.669.
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Bolatoğlu’na göre motorlu araçların sebep oldukları zararın büyüklüğü ile bu tür araçların zarar verme ihtimallerinin yüksekliği; zararın
meydana gelmesinde sorumlu kişilerin kusurlarının ispatının güçlüğü ve
nihayet kusur sabit olsa bile zarara sebebiyet verenin genel olarak tazmin
gücünden yoksun bulunmaları, Karayolları Trafik Hukukunda kusursuz
sorumluluk ve özellikle tehlike sorumluluğu kabulünü gerektirmiştir11.
Eski 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda araç işleteninin sorumluluğu objektif özen yükümlülüğüne dayanan bir kusursuz sorumluluk hali olarak düzenlenmişti12. Buna göre zararın doğmaması için gerekli dikkat ve özeni gösterdiklerini, bu dikkat ve özeni gösterseler dahi
zararın önlenemeyeceğini ispatlayamadıkları sürece sorumluluktan kurtulamıyordu. Bu düzenleme daha sonra 232 sayılı 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki Bazı Maddelerin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerin
Kaldırılması ve Bu Kanuna Geçici Dört Madde Eklenmesi Hakkında Kanun ile değiştirilmiş olup; araç işleteninin sorumluluğu kusur karinesine
dayanan sorumluluk olarak düzenlenmiştir. Ancak bu düzenleme sonrasında da İsviçre Kanunundan çeviri olan bu maddenin objektif özen
yükümlülüğünün ihlalinden kusur sorumluluğuna dönüştürülmesi eleştirilmiş, İsviçre Kanunundaki düzenlemenin tehlike sorumluluğu esasına
dayalı olduğu bu nedenle de söz konusu kanuna uygun olarak ülkemizdeki düzenlemenin de buna uygun olması gerektiğine ilişkin eleştiriler getirilmiştir. Bu sebeple de yeni KTK md. 85’te araç işleteninin sorumluluğu,
eKTK md. 50’den farklı olarak tehlike sorumluluğu esası kabul edilerek
düzenlenmiştir13.
Aracın işletilmesine dayanan tehlike sorumluluğuna göre işleten kusurlu olsa bile, kusur ilkesine göre değil, tehlike ilkesine göre sorumlu
olacağı belirtilmektedir14. Bunun nedeni olarak işletenin şahsında birden
çok sorumluluk sebebinin yani tehlike sorumluluğu ile kusur sorumluluğunun birleşmesi durumunda sorumluluk normlarının çatışması olduğu
belirtilerek; sorumluluk normlarının çatışması durumunda, toplanma
ilkesi veya yarışma ilkesi değil, teklik ilkesinin uygulanması gerektiği belirtilmektedir15.
11 Bolatoğlu, B., s.10.
12 Kılıçoğlu, A.: “2918 Sayılı Yasaya Göre Motorlu Araç İşleteninin Sorumluluğu”, BATİDER, C: xıı, S.2-3, 1984, s.3.
13 Kılıçoğlu, A, s.4.
14 Eren, F.: “Karayolları Trafik Kanunu’ na Göre Motorlu Araç İşleteninin Akit Dışı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Unsurları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, 1982 -1987, C:XXXIX, S:1-4, s.161.
15 Eren, F.: C:XXXIX, S:1-4, s.161.
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Teklik ilkesi, “Özel kanun veya özel kural, genel kanun veya genel kuralı kaldırır” prensibine dayanmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’nun
öngördüğü sorumluluk ilkesi, Türk Borçlar Kanunu16’ndaki kusur sorumluluğu ilkesine oranla, özel bir sorumluluk türü olduğundan; tehlike
sorumluluğu ile kusur sorumluluğu aynı işletenin şahsında birleştiğinde,
işleten tehlike sorumluluğuna tabi olur. Zarar gören kişi sorumluluğu
kusur sorumluluğuna dayandırmış olsa bile, hâkimin tazminat talebinin
dayanağının Karayolları Trafik Kanunu’na dayandığını gördüğü anda durumu re’sen göz önünde bulundurarak tehlike sorumluluğuna dayalı KTK
md. 85’i uygulamak zorundadır.
C. Hukuki Sorumluluk Şartları Sorumluluğu Sınırlayan Durumlar
Karayolları Trafik Kanunu’nda bu kanundan doğan hukuki sorumluluk ve sigortaya ilişkin hükümler kanunun md. 85 ile 101 arasında düzenlenmektedir. KTK md. 85’te araç işletenin ve bağlı olduğu teşebbüsün
hukuki sorumluluğu düzenlenmiş bulunmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu’na göre motorlu aracın işletenini belirlemek sorumluluğun belirlenmesinde öncelikli gelmektedir.
İşleten kavramı KTK md. 3’te açıklanmıştır. Buna göre; araç sahibi
olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde
kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi
hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından
başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak
üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse,
bu kimse işleten sayılır.
KTK md. 85’te düzenlenen işletenin hukuki sorumluluğunun şartları
incelendiğinde söz konusu sorumluluğun gündeme gelebilmesi için kanunda özellikle üç şartın arandığı görülmektedir. Bunlardan birincisi, bir
kimsenin ölmüş veya yaralanmış veya bir mal zarara uğramış olmasıdır.
İkincisi, zarara, bir motorlu aracın karayolunda veya ikinci maddede sayılan yerlerden birinde işletilmesi sebep olmasıdır. Üçüncüsü, sorumlu
tutulmak istenen kişi, zarara sebep olan aracın işleteni veya işletenin bağlı olduğu teşebbüs sahibi olmasıdır. Kanunda düzenlenen işleten tanımına göre işletenin ispatı da zarar görene düşmektedir.
Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenen sorumluluk hali, Türk
Borçlar Kanunu’ndan ayrı olarak bir tehlike sorumluluğu öngördüğünden
kusur şartı aranmaksızın sorumluluğu düzenlemektedir. Bu nedenle işletenin veya işletenin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin kusuru aranmaksızın
sorumluluğu doğmaktadır.
16 R.G. 04.02.2011- 27836.
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Karayolları Trafik Kanunu, işletenin sorumluluğunu motorlu aracın
işletilmesi ile işletilmemesi halindeki sorumluluğunu kapsamına almaktadır.
Motorlu aracın işletilmesi halindeki sorumluluk, motorlu aracın karayolunda işletilmesi sebebiyle bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına
veyahut da bir şeyin zararına neden olması halinde işletenin tabi olduğu
sorumluluktur. Buradaki sorumluluk uygulama ve doktrinde tehlike sorumluluğu olarak kabul edilmektedir. Ancak KTK md. 85’e göre tehlike sorumluluğu aracın işletilmesine bağlanmış ve tehlike sorumluluğuna
sınırlandırma getirilmiş bulunmaktadır. KTK md. 91’e göre sigortacının
sorumluluğunu da işletenin bu tür sorumluluğunu oluşturmaktadır17.
Motorlu aracın işletilmemesi halinde işletenin sorumluluğu, KTK md.
85/3’te düzenlenmektedir. Buna göre işletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için; zarar görenin, kazanın oluşumunda kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusurunun bulunduğunu veya
araçtaki bozukluğun kazanın meydana gelmesine yol açtığını ispat etmesi
gerekmektedir. Motorlu aracın işletilmemesi halinde neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk bir tehlike sorumluluğu olmayıp kusur sorumluluğudur. KTK md. 91 açık hükmü uyarınca işletenin bu sorumluluğu
sigorta kapsamına alınmamaktadır.
İşletenin sorumluluğunu kısıtlayan ya da kaldıran durumlar ise; KTK
md. 86’da düzenlenmiştir. Bu maddede de zarar görenin ağır kusuru işleten için bir sorumluluktan kurtuluş nedeni olarak getirilmiştir18. KTK
md. 86’da işleten kendisinin ve eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusurlarının bulunmaması ve motorlu araçtaki bozukluk kazaya
neden olmaması durumlarında mücbir sebebin gerçekleşmesi sonucu
kazanın oluştuğu hallerde, işleteni sorumluluktan kurtarabileceği belirtilmiştir. Buna göre kimse kendi kusurundan yararlanamaz ilkesinin yansıması olarak zarar görenin ağır kusuru durumunun ispat ederek işleten
sorumluluktan kurtulabilecektir. Ancak burada hâkim TBK md. 52’den
farklı olarak sadece tazminattan indirim yapabilmekte; zarar görenin kusuru ne ağırlıkta olursa olsun, tazminat talebini reddetme yetkisine sahip
değildir. Yine de zarar görenin kusuru illiyet bağını kesecek ağırlıkta ise,
araç işleteni bunu kanıtlayarak sorumluluktan kurtulabilir. Buna göre
tazminattan indirim durumunun ancak kusurun illiyet bağını kesecek yo-

17 Ulaş, I.: s. 894.
18 Narter,S..: “Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk” , Ankara,2013, s. 174.
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ğunlukta olmadığı hallerde söz konusu olabileceği belirtilmektedir19.
KTK md. 86’ya göre üçüncü bir kişinin ağır kusuru durumunda da
işleten sorumluluktan kurtulabilmektedir.
KTK md. 86 dışında işleteni sorumluluktan kurtaran bir diğer hüküm,
KTK md. 107’de düzenlenmektedir. İşletenin, kendisinin ya da eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin motorlu aracın çalınması ve gasp edilmesinde kusurlu olmadığını ispatlanması halinde bu aracın neden olduğu
zarardan dolayı işletenin sorumluluğunun olmayacağı hükme bağlanmıştır.
Karayolları Trafik Kanunu’nda sorumluluğu sınırlayan durumlardan
bir diğeri; rizikonun gerçekleştiği alan bakımındandır. Bu kanun kapsamında bir rizikonun oluşturduğu zararın sigorta sorumluluğuna yol
açması için karayolunda gerçekleşmesi gerekmektedir. Karayolu tanımı
ve kapsamı, KTK md. 3’ de açıklanmıştır. Karayolunun belirlenmesi, işletenin sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespitinde önemli bulunmaktadır.
Karayolları Trafik Kanunu’nda sorumluluğu sınırlayan durumlardan
bir diğeri de zarar gören kişiler yönünden getirilen sınırlamalardır. KZMSS ile işletenin üçüncü kişilere verdiği zararlar sigorta güvencesi kapsamına alınmaktadır. Bu amaç gözetilerek KTK md. 92 ile bazı sınırlamalar
getirilmiştir. KTK md. 92/a’ya göre; “İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler”,
KTK md. 92/b’ye göre; “İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine
evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri
talepler” sigorta teminatı kapsamı dışındadır. KZMSS’nin amacı gereği
motorlu aracın işleteninin üçüncü kişilere verdiği zararları sigorta kapsamındadır, işletenin zararları değil üçüncü kişinin zararı karşılanmaktadır.
İşletenin maruz kalacağı bedensel zarar, yaralanma veya ölümü hali
olabilecektir. İşletenin yaralanması sonucunda oluşan bedensel ya da
maddi zararı KZMSS kapsamında değildir. İşletenin ölümü durumunda
da genel hukuk ilkelerine göre KZMSS kapsamında sigortacının sorumluluğu söz konusu olmaması gerekir. İşletenin kendi kusuru ile karıştığı
kaza neticesinde ölüm halinde işleten sıfatı sırf fiili bir ilişki olarak işletenin, işleten sıfatı mirasçılarına geçmez. Bu karşın hukuki durum olarak
zilyetliğin miras yolu ile geçebilmesi mümkündür. Bu bakımdan işletenin
19 Kılıçoğlu, A.: “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, Ankara, 2017, s. 520.

Karayolları Trafik Kanunu'nda... • Av. E. G. EREN

163

ölümü halinde onun araç üzerindeki zilyetliği ve araçla ilgili hak ve yükümlülükleri mirasçılarına intikal edebilir20. Ancak bu intikal nedeniyle
kendi kusuru ile ölen işletenin tazminat hakkı genel hukuk ilkelerine göre
doğmayacağından mirasçılarının da tazminat hakkı doğmayacağı söylenebilir. Kendi kusuruna denk gelen tazminatı, işletenin mirasçılarının ya
da destek görenlerin sigortacısından tazminat talep edememesi ve bunun
KZMSS kapsamında sayılmaması gerekmektedir. Ancak bu konuya ilişkin YHGK tarafından aksi yönde verilmiş bulunan içtihat bulunduğundan; çalışmamızın ikinci bölümde21 yerindeliği ile gerekliliği tartışılarak
anlatılacak olan yasal değişikliklere gidilmiştir.
KTK nın 92. Md/ c vd. maddesinde düzenlenen; bu kanun uyarınca
sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler, bu kanunun 105
inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış
denemelerindeki kazalardan doğan talepler, motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar, manevi tazminata ilişkin talepler, durumlarda da
oluşacak tazminat talepleri sigorta kapsamı dışında kalacaktır.
KTK md. 87. vd. da düzenlenen bir diğer sınırlama hatır taşımasına
ilişkindir. Buna göre yaralan ya da ölen kişi hatır için karşılıksız olarak
taşınıyorsa ya da karşılıksız olarak araç veriliyorsa, burada işletenin veya
araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin sorumluluğu ve motorlu
aracın maliki ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlardan dolayı sorumluluk, genel hükümlere tabi olmaktadır. Ancak bugün yürürlükte
bulunan KZMSS Genel Şartlar’22da hatır taşıması konusunun sigorta güvencesi dışında kaldığına ilişkin açık bir ibare bulunmadığından Yargıtay
sigorta güvencesi kapsamında olduğunu kabul etmektedir23. İşletenin yakınlarının da hatır taşıması kapsamında bulunamayacağı Yargıtay kararlarında benimsenmektedir24.
20 Özsunay, E. : “Trafik Hukukunda Zarar Giderimi Sorumlusu Olarak “İşleten” (Araç
Sahibi) Kavramına İlişkin Bazı Sorunlar” , BATİDER, C:VI, S.1,, 1971, s.99.
21 Bknz. aşğ. s.17.
22 R.G. 148.05.2015- 29355.
23 Yarg. 17. HD. 24.12.1996, 1996/8642 E., 1996/9101 K. “..Sigorta poliçesine ekli genel
şartlarda hatır taşıması kaynaklı zararlar, sigorta teminatı dışında gösterilmemiştir.
Zorunlu trafik sigortasının, hatır taşımasının da dahil bulunduğu aracın işletilmesine bağlı tehlike sorumluluğu hallerini sigorta teminatı kapsamına aldığı, tehlike sorumluluğunun bu aracın işletilmesine bağlı olarak taşımanın türüne bakılmaksızın
üçüncü kişilere verilen zararları, somut olayda ise işletenin, sigortalı araçta bulunan
kişinin olan sorumluluğunu sigorta kuvertürü altına aldığının kabulü gerekir.” (http://
www.kazanci.com, http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=23122).
24 Yarg. 17. HD. 08.12.2016, 2014/13543 E., 2016/11343 K. “Davalı tarafça hatır taşıması savunmasında bulunulmuş, mahkemece olayda hatır taşımasının olduğu kabul
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D. Riziko Gerçekleştiğinde Zararın Giderilmesinde Ana İlkeler ve
Zararın Kapsamı
KZMSS’ de zararın giderilmesinde uygulanacak ana ilkeler, sınırlı sorumluluk ilkesi, garameten sorumluluk ilkesi, gerçek zararın giderilmesi
ilkesi, kusur oranında sorumluluk ilkesidir.
Sınırlı sorumluluk ilkesi, KTK md. 93’te belirtildiği gibi Bakanlıkça
sigortaya konu aracın cinsine göre belirlenecek en az tutarların dikkate
alınmasıdır. Sigorta sorumluluğu bu limitlere kadar geçerli olup üzerinde
kalan zararları karşılamayacaktır.
Gerçek zararın giderilmesi ilkesi, KTK md. 96’da açıklanmaktadır. Zarar görenlerin birden fazla olması halinde sigortacının sınırlı sorumlu olduğu tutar zarar görenler arasında garameten paylaşılmaktadır, indirime
tabi tutulmaktadır.
Gerçek zararın giderilmesi ilkesi, sigortacının poliçelerde gösterilen
tutarların tamamından değil, gerçekte oluşan zarardan sorumlu bulunmasıdır.
Kusur oranında sorumluluk ilkesi, KZMSS’nin amacına uygun olarak
üçüncü kişiye verilen zararda sigortalının kusuru kadar sorumlu olunmasıdır. Bu şekilde kusurlu davranış bu sigorta ile teminat altına alınmaktadır.
Sigortacının gidermekle yükümlü olduğu zararın kapsamı ise KTK
md. 85’e göre belirlenebilir. KTK md. 85’e göre motorlu aracın işleteninin
kusurlu ile üçüncü bir kişinin yaralanması veya ölümüne ya da bir şeyin zarara uğraması halinde işleten o zararı gidermekle yükümlü bulunmaktadır. Buradan hareketle sigortanın kapsamında olan zararların ana
başlıkları yaralanma zararlar, ölüm (destekten yoksun kalma) zararları
ve maddi zararlardır. Bu zarar türlerinin kapsamlarına ilişkin yasal değişiklikler ikinci bölümde25 detaylı olarak incelenmektedir.

edilerek tazminattan %30 oranında indirim yapılmıştır. Somut olayda; davalıya sigortalı araç sürücüsü .... ceza dosyasındaki beyanlarında, davacıların desteğinin yeğeni olduğunu ve akraba taziyesinden dönerken kazanın gerçekleştiğini belirtmiştir.
Sürücü ile ölen yeğeni arasındaki bu taşımada hatır taşıması bulunmamasına rağmen aksi düşünce ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”, Yarg.
17. HD. 17.03.2016, 2016/527 E., 2016/3406 K.; Yarg. 17. HD. 26.05.2015, 2014/835
E., 2015/7747 K., Yarg. 17. HD. 28.01.2016,2015/19261 E., 2016/1123 K. (http://www.
kazanci.com).
25 bknz. s. 25 vd.
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II. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’ NDA 6704 SAYILI KANUN
İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER
A. Genel Olarak
KZMSS yukarıda açıklandığı gibi temelde bir sözleşme niteliğinde
olup; Karayolları Trafik Kanunu’ na göre yapılması zorunlu kılınan bir
sözleşmedir. Bu sözleşme öncelikle 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
sonrasında 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu26, Karayolları Trafik Kanunu
ve sözleşmenin eki niteliğinde bulunan KZMSS Genel Şartlar’da bulunan
hükümlere tabidir.
KZMSS sözleşmesinin eki niteliğindeki Genel Şartlar, SK. md. 11’e
göre Hazine Müsteşarlığı’ nca düzenlenmekte olup; Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmektedir. Sözleşme eki niteliğindeki bu genel
şartların, hukukun genel ilkesi gereği normlar hiyerarşisine uygun olması, diğer bir deyişle kanuna aykırı olmaması gerekmektedir.
Bu bölümde üzerinde duracağımız nokta, Karayolları Trafik Kanunu’nda ve bu kanun öncesinde KZMSS eki niteliğindeki Genel Şartlarda
değişiklik yapılmasına götüren gerekçeler değerlendirilerek yapılan değişikliklerdir. Ancak bu değişikleri incelemeye geçmeden önce KZMSS Genel Şartlar’ının hukuki niteliğini de incelemek gerekmektedir.
Sigorta Genel Şartlarının genel olarak yasalarımızda bir tanımı bulunmamakla birlikte; sigorta genel şartlarının ya da koşullarının, tek tek
rizikolar ve sözleşmeler göz önüne alınmaksızın önceden belirlenen, gelecekte belirli bir sigorta dalında yapılacak tüm sözleşmelerin içeriğine
girmek suretiyle poliçelerde bulunan, genellikle basılı ve yazılı olan kayıtlardır27. Genel şartlar, her sigorta dalı için ayrı olarak saptanır ve o dalda
yapılacak sözleşme için tamamlayıcı nitelikte kayıtlar olarak kabul edilir.
Sözleşmenin ikincil noktalarından çok genelde kanunda tam olarak belirlenmemiş olan sigortacının ediminin kapsamı bu kayıtlarla belirlenir. Genel Şartlar bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; kanunda tanımlanan
ya da kanundan kaynaklanan hakları tamamlamak amaçlı olarak işlevleri
bulunmaktadır. Bu noktada kanunda tanımlanan ya da kanundan kaynaklanan bir hak bulunduğunda, sigorta genel şartı düzenlenmişse bir
genel işlem koşulunda bahsedilemez. Ancak kanunda tanımlanmamış ya
da düzenlenmemiş bir konuda sigorta genel şartında hüküm geçmekteyse
ve bu konuda taraflarca bir pazarlık ve tartışma yapılmamışsa bu kayıtlar
genel işlem koşulu niteliğinde olacaktır28.
26 R.G. 14.06.2007- 26552.
27 Bahtiyar, M.: “Sigorta Poliçesi Genel Koşulları”, İstanbul, 2008, s.147-167.
28 Genel İşlem Koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için bknz.; Atamer, Y. : “Yeni Türk Borçlar
Kanunu Hükümleri Uyarınca Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi- TKHK m. 6 VE
TTK m. 55, F. 1, (f) İLE Karşılaştırmalı Olarak”.
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Sigorta Genel Şartları, sigorta sözleşmesinin özelliği nedeniyle, eskiden beri Devlet adına kontrol makamlarının onayına tabi tutulmuştur.
Buradaki amaç sigorta sözleşmesinin özelliği nedeniyle sigortalının hak
ve menfaatlerinin korunması olmuştur29.
Genel Şartların bu niteliği bir sonraki bölüm ve devamındaki bölümlerde bahsedilecek olan Genel Şartların iptaline ilişkin davaların açılmasına ve sonrasında da Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan yasal değişikliklere yol açtığından önemli bulunmaktadır.
B. KZMSS Genel Şartlar Değişikliği
KZMSS Genel Şartlar’ın yürürlüğe girmesinden önce uygulanmakta
olan, eski KZMSS Genel Şartlar30 döneminde kanunda ya da genel şartlarda düzenlenmeyen ve hatta düzenlenmesine gerek olmadan hukukun
genel ilkelerine göre çözümlenerek karara bağlanması gerekirken bazı
Yargı İçtihatları nedeniyle, KZMSS Genel Şartlar değişikliği yapılmasına
yol açılmış olduğunu söylemek hatalı olmayacaktır.
Söz konusu değişikliklere gidilmesine yol açan en önemli konular, KZMSS teminatlarından olan maddi zarar teminatında, zarar gören üçüncü
şahısların araçlarında oluşan zararları dışında bir de araçta oluşan
değer kaybını talep etmeleri31 ve sürücü/işletenin kendi kusuru ile trafik
kazasında ölümü nedeniyle desteğinden yoksun kalanların destekten yoksun kalma tazminatı hak edeceğine dair verilen Yargı içtihatlarıdır32.
29 Kender, R.: “Türkiye’ de Hususi Sigorta Hukuku”, İstanbul, 2017, s.34.
30 R.G. 12.08.2003- 25197.
31 Yarg. 17. HD., 23.05.2016, 2016/1799 E. - 2016/6151 K. “Davacı tarafça, iş bu davada
araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza sebebiyle uğranıldığı iddia olunan kazanç
kaybı ile araçta oluşan değer kaybı istenmiştir. Mahkemece benimsenen 24.11.2014
tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 4.000,00 TL. değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli
olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez. Bu durumda mahkemece, rapor
düzenleyen bilirkişi heyetindeki makine mühendisi bilirkişiden ek rapor alınması;
ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya Karayolları Genel
Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında
uzman bilirkişi (makine mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi, daha
önce kaza yapıp yapmadığı vs. Gibi hususlar göz önünde bulundurularak kaza tarihi
itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı
onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. El piyasa değeri arasındaki fark
(aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken
yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”; Yargıtay 17. HD.
09.05.2016, 2016/1538 E. - 2016/5657 K.
32 Yargıtay 17. HD. 15.06.2011, 2011/17-142 E.- 2011/411 K.”.. Söz konusu hükümle
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KZMSS Genel Şartları’nda bahse konu asıl değişikliğe yol açan bu konular dışında da bazı önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu değişiklikleri ve değişiklik ile neyin amaçlandığı konusuna aşağıdaki şekilde
açıklamalar getirebilir.
KZMSS Genel Şartlar’ında getirilen önemli değişikliklerinden biri, trafik kazası nedeniyle zarar görenlerin sağlık ödemelerine ilişkin teminat
sağlık giderleri teminatında Karayolları Trafik Kanunu’na 2011 yılında
6111 Sayılı kanun ile getirilen md. 98’in tekrarı olarak söz konusu masraflardan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumlu olacağına ilişkin hüküm
getirilmesidir. Genel şartların md. A.5 b) bendinde bu hüküm, “Sağlık
giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup
ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi
hükmü gereğince sona ermiştir.” Şekilde ifade edilmiştir. Bu madde ile
zarar görenin sürekli sakatlık raporu alana kadar tüm tedavi masraflarının sağlık giderleri teminatında sayılacağı ve bunlardan Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun sorumlu olacağı konusu Karayolları Trafik Kanun’a paralel
olarak düzenlenmiştir.
Genel Şartlarda getirilen önemli değişikliklerinden bir diğeri, trafik
kazası nedeniyle bedensel zarar görenlerin zararlarının karşılandığı sürekli sakatlık sigorta teminatı içerisine bakıcı giderlerinin de dahil olup
olmayacağı noktasındadır. Bu tartışmalı duruma son verecek şekilde KZMSS Genel Şartlar md. A.5 c) bendinde “..mağdurun tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kuyasa koyucu bir tehlike sorumlusu olan işletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine
evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına
gelen zararların zorunlu sigortacıdan istenemeyeceği ve dolayısıyla işletenin anılan
yakınlarının ölüm ve yaralanmaları halinde bundan kaynaklanan zararlarının zorunlu sigorta kapsamında olduğunu kabul etmekte ve bir tehlike sorumlusunun yakınlarının dahi belirtilen anlamda sigorta kapsamında olduğunu benimsemektedir.
Hem bu olgu ve hem de Yasa’nın kapsam dışılığını düzenleyen 92. maddesinde araç
şoförünün desteğinden yoksun kalanların isteyebileceği tazminatların kapsam dışı
olduğuna dair bir düzenlemeye yer verilmediğinden, sürücünün desteğinden yoksun
kalanların üçüncü kişi olduğunun kabulü gerekir ki, zaten bu hususta yerel mahkeme ile özel daire arasında bir görüş ayrılığı da söz konusu değildir. Doktrinde de
sürücünün desteğinden yoksun kalanların üçüncü kişi olduğu kabul edilmektedir.
( Bkz. Dr. Ergün A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı
Armağanı-2007, syf. 1172 vd. - Dr. S. Arkan, Sigorta Hukuk Dergisi C. 1, Sayı 3-4, S.
260) Hukuk Genel Kurulunca sonuç olarak üçüncü kişi sıfatıyla eldeki davayı açan
davacı tarafın, gerçekleşen trafik kazasında kısmi kusurlu olan desteklerinin sürücüsü olduğu aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısından destek tazminatı isteyebilecekleri çoğunlukla kabul edilmiştir. Açıklanan gerekçelerle yerel mahkemenin bu
yöne ilişkin direnme kararı yerindedir.”; Yargıtay 17. HD. 22.02.2012, 2011/17-787
E.- 2012/92 K. (http://www.kazanci.com).
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rulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya
çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak koşuluyla
sürekli sakatlık teminatı kapsamındadır.” şekildeki düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme ile bakıcı giderleri için ayrı bir yaralanma teminatı
olmadığı kabul edilerek bu giderler de sürekli sakatlık teminatı kapsamında sayılmıştır. Genel Şartlar’da söz konusu değişiklikten önce Yargı
Kararlarında, bakıcı giderlerine ilişkin yapılan masrafların, yaralanma
teminatında olduğu kabul ediliyordu33 .
KZMSS Genel Şartlar’da getirilen en önemli değişikliklerden olan
ve genel olarak Genel Şart değişikliğine gidilmesinde asıl neden olduğu
söylenebilecek olan sürücü/işletenin kendi kusuru ile ölümü nedeniyle,
desteğinden yoksun kalanların tazminat talep etmesi durumudur. Bu hal
Genel Şartlar değişikliği öncesinde Yargı içtihatları34 ile teminat dâhilinde olduğu kabul ediliyordu. Genel şartlar değişikliği ile hak sahibinin
kendi kusura denk gelen tazminat talepleri ve destekten yoksun kalan
hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek
tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının
sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna
denk gelen destek tazminatı talepleri, md. A.6 b) ve d) bentleri ile teminat
dışı haller arasında sayılmıştır.
Yine destekten yoksun kalma (ölüm) ve sürekli sakatlık teminatında
tazminat hesabının belirli tablolar ve faiz oranına göre hesaplanmasına ilişkin düzenleme, KZMSS Genel Şartlar ekinde düzenlenmiştir. Bu
değişiklikle uygulamada Sigorta Şirketlerinin Hazine Müsteşarlığı’nın
Genelgesi35’ne uygun olarak zarar görenlere Sürekli Sakatlık zararı ve
Destekten Yoksun Kalma (ölüm) zararının tespitine ilişkin yaptırdığı hesaplamaların, Yargıtay Kararlarında36 kabul edilmemesi nedeniyle ortaya
33 Yargıtay 17. HD. 11.01.2016, 2015/7819 E. - 2016/83 K. “Dosya içerisindeki bilgi
ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve bakıcı giderinin 6111 sayılı yasa kapsamında bulunan tedavi giderlerinden olmamasına göre,
davalı ........vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve
yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA 11.1.2016 gününde oybirliğiyle karar
verildi.”; Yargıtay 17. HD. 08.10.2015, 2015/636 E. - 2015/10292 K.; Yarg. 17. HD.
27.01.2016, 2015/11538 E.- 2016/1049 K.; Yargıtay 17. HD. 27.10.2015, 2015/8566
E. - 2015/11316 K. (http://www.kazanci.com).
34 bknz. s.11, 24. dipnot
35 Hazine Müsteşarlığı, 05.02.2010 tarih, “Zorunlu Sigortalar (Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar) Çerçevesinde Aktüeryal Hesaplamayı Gerektiren Tazminat Ödemelerinde Uygulamaya İlişkin Genelge” 2010/4 Sayılı Genelge (https://www.tsb.org.tr/genelge-teblig-ve-sektor-duyurulari.aspx?pageID=550#482).
36 Yarg.17. HD. 27.03.2017, 2014/19289 E., 2017/3463 K. “..Davacı taraf, trafik kazası
sonucu müvekkillerinin desteğinin öldüğünü açıklayıp sürerek tazminat talep etmiş
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çıkan iki farklı uygulamanın tek bir uygulama haline getirilmesi amaçlanmış görünmektedir. KZMSS Genel Şartlar ekinde; Sakatlık ve Ölüm
halinde tazminat hesaplamasında TRH 2010 yaşam tablosu ve 1,8 teknik
faizin37 dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Ancak belirttiğimiz gibi
Yargıtay’ın yerleşik olan içtihatlarında kabul edilen tazminat hesaplamasında kullanılan yaşam tablosu PMF 193138 yaşam tablosudur.
buna göre de bilirkişi tarafından CSO 1980 yaşam tablosu dikkate alınarak davacının kaza tarihinden sonraki muhtemel yaşam süresi belirlenmiş ve hesaplama
yapılmış olup mahkemece bu rapor hükme esas alınmıştır. Ancak karara esas alınan hesaplama, ...’nun 1989/...-586 esas,1990/199 Sayılı kararı ve yerleşik ... içtihatlarına uygun değildir. Tarafların bilirkişi raporunda kullanılan yaşam tablosuna
açık itirazları olmasa dahi TBK 51. maddesi uyarınca tazminatın kapsamı hakim
tarafından belirleneceğinden, tazminat hesabında Population Masculine Et – Feminine (PMF 1931) tablosu esas alınarak davacıların ve desteğin muhtemel yaşam
süresinin belirlendiği, bu yaşam tablosuna göre davacıların destekten yoksun kalma
zararının hesaplandığı ek raporun hükme esas alınmayarak, tazminat esaslarına
uygun olmayan yaşam süresine göre hesaplama yapılan bilirkişi raporunun hükme esas alınarak yazılı olduğu biçimde karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.” ; Yarg.17. HD. 21.03.2017, 2015/8056 E., 2017/2988 K. “Mahkemece, davacının
cismani zararının belirlenmesi için alınan bilirkişi raporunda Population Masculine
Et – Feminine (PMF 1931) Tablosu ve TRH-2010 yaşam tablosu esas alınarak iki
seçenekli şekilde hesaplama yapılmış olup davacı vekilince rapordaki TRH tablosuna göre yapılan hesaplama dikkate alınarak dava ıslah edilmiş ve mahkemece bu
doğrultuda karar verilmiştir.”; Yarg.17. HD. 06.03.2017, 2016/7855 E., 2017/2291
K. “..Bu bakımdan dosya kapsamında aldırılan ....09.2015 tarihli rapor açıklanan
ilkelere uygun bulunmadığından PMF yaşam tablosu esas alınmak suretiyle davacının
zararının hesaplanması gerekirken TRH 2010 yaşam tablosunun esas alındığı bilirkişi
raporuna dayanılarak hüküm kurulması da isabetli bulunmamıştır. ... yerleşik uygulamalarına göre davacının muhtemel yaşam süreleri belirlenirken Population Masculine Et– Feminine (PMF) yaşam tablosu esas alınmalıdır.” (http://www.kazanci.com).
37 Sigorta şirketleri bu genel şartlar öncesinde Hazine Müsteşarlığı’ nın 2010/4 Nolu genelgesi gereği CSO 1980 yaşam tablosunu ve ödemelere esas teknik faiz oranını % 3’ ü
dikkate alarak tazminat ödemeleri yapmaktaydı. Ancak Yargıtay bu tablo yerine PMF
tablosuna göre yapılan hesaplamaları kabul etmekteydi. Yargıtay’ ın son uygulamasında
da hala PMF Tablosunu kabul ettiği görülmektedir.
38 Yargıtay’ın TRH 2010 Tablosunun dikkate alındığı tek durum, trafik-iş kazaları
nedeniyle SGK tarafından açılan davalarda SGK’nın genelgesi nedeniyle bakiye ömür sürelerinin belirlenmesinde TRH 2010 Tablosu dikkate alınmaktadır. İş kazası dışındaki
trafik sigortasından kaynaklı tazminat davalarında, PMF 1391 Tablosu kullanılmaktadır. TRH 2010 Tablosunun dikkate alındığı trafik-iş kazasına örnek karar olarak; Yarg.
10. HD. 20.02.2017,2015/10626 E., 2017/1237 K. “Uygulamada, sigortalının veya
hak sahibinin bakiye ömürleri 1931 tarihli “PMF (Population Masculine et Feminine)”
Fransız yaşam tablosundan yararlanılmakta ise de; ... Hazine Müsteşarlığı, ... Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, ... Danışmanlık, ... Üniversitesi
ve .... Üniversitesi’nin çalışmalarıyla “TRH2010” adı verilen “Ulusal Mortalite Tablosu” hazırlanmış olup Sosyal Güvenlik Kurumunun 2012/32 Sayılı Genelgesiyle de ilk
peşin sermaye değerlerinin hesabında anılan tabloların uygulanmasına geçilmiştir.
Gerçek zarar hesabı özü itibariyle varsayımlara dayalı bir hesap olup gerçeğe en yakın verilerin kullanılması esastır. Bu durumda, Ülkemize özgü ve güncel verileri içeren TRH 2010 tablosunun bakiye ömrün belirlenmesinde nazara alınmalıdır.”; Yarg.
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Genel Şartlarda getirilen önemli değişikliklerinden bir diğeri de; araç
hasarı taleplerine değer kaybına ilişkin zararlarında da dâhil edilmesi ve
değer kaybı hesaplamalarının genel şartlar ekinde belirtilen esaslara göre
yapılması, değer kaybı ve diğer hallerde teminat dışında kalan durumların genişletilmesi, Yeni Genel Şartlar A.5. Maddi Zararlar Teminatının
“Hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır”
olduğu belirtilerek değer kaybının da bu teminata dahil olduğu belirlenmiştir. Genel Şartların B.2 maddesinde de değer kaybına ilişkin tazminat
ödemelerinde geçerli olacak bazı kayıt ve kısıtlamalar da KZMSS Genel
Şartlar’a değişiklik39 olarak getirilmiştir.
Yeni KZMSS Genel Şartlar ile sigortacının sigortalıya rücu hallerini
genişletilerek rücu halleri B.4 bendinde düzenlenmiştir. Özellikle KZMSS Genel Şartları’ nda getirilen ek değişiklikler ile sigortacının sigortalıya
rücu hakkının kapsamı genişletilmiştir. Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan
veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/
sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ihlali sonucunda meydana gelmesi durumundaki rücu hakkı,
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren KZMSS Genel Şartlar ile getirilmiştir. Özellikle trafik kuralının ihlali her türlü ihlalde sigortacının sigortalıya rücusuna yol açabileceğinden; Genel Şartlar’ da tekrar bir ek değişiklik
yapılmıştır. Buradaki düzenlemeye 02.02.2016 tarihli değişiklik40 ile trafik kuralının “ağır kusur ile ihlali” ibaresi eklenmiştir.
KZMSS Genel Şartlar’ ının yürürlüğe girmesinden sonra 02.08.2016
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak getirilen ek değişikliklerde de zarar görenin sigortacıya başvuru zorunluluğu (KZMSS Gene Şartlar md.
c.7) ve başvuru sırasında getirmesi zorunlu olan evrak (KZMSS Genel
Şartlar Ek:6) sayılmıştır.

10. HD. 20.02.2017,2015/10626 E., 2017/1237 K. “Gerçek zarar miktarı; işçinin olay
tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluşmaktadır. Sigortalı veya hak sahiplerinin bakiye ömürleri daha
önceki yıllarda Fransa’dan alınan 1931 tarihli “PMF” cetvelleri ile saptanmakta ise
de; Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya
Bilimleri Bölümü, BNB Danışmanlık, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin çalışmalarıyla “TRH2010” adı verilen “Ulusal Mortalite Tablosu” hazırlanmış
olup, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2012/32 Sayılı Genelgesiyle de ilk peşin sermaye
değerlerinin hesabında anılan tablolarının uygulanmasına geçilmiştir. Gerçek zarar
hesabı özü itibariyle varsayımlara dayalı bir hesap olup, gerçeğe en yakın verilerin
kullanılması esastır. Bu durumda ülkemize özgü ve güncel verileri içeren TRH-2010
tablosunun bakiye ömrün belirlenmesinde esas alınması gerekecektir.”.
39 R.G. 02.08.2016- 29789.
40 R.G. 02.02.2016- 29612.
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KZMSS Genel Şartlarında bu bölümde bahsettiğimiz değişiklikler sonrasında ortaya çıkan tartışma Karayolları Trafik Kanunu’nda yer almayan
konularda sigortalıları/zarar görenleri ek sınırlayıcı hükümlerin, Genel
Şartlar ile düzenlenmesinin normlar hiyerarşisine aykırı olup olmayacağı
ve dava konusu olaylara işbu KZMSS Genel Şartlar’ın uygulanıp uygulanamayacağı noktasında toplanmıştır. Bu nedenle Genel Şartların usul ve
yasalara, hukuka aykırı olduğu iddiasıyla ve bazı maddelerin genel ifadeyle normlar hiyerarşisine aykırı olduğu itirazıyla KZMSS Genel Şartları’nın
iptali amacıyla Danıştay 15. Dairesinde yürütmenin durdurulması talepli
olarak davalar açılmıştır41.
KZMSS Genel Şartları’nın iptali amacıyla açılan davalardan ilki, Ankara Barosu Başkanlığı tarafından, Danıştay 15. Dairede açılan davadır.
Ankara Barosu Başkanlığı tarafından açılan davada; “müvekkil Baro’nun
işleteni olduğu motorlu araçların karışacağı trafik kazalarında zarar gören üçüncü şahıslara gerçek zararın çok altında, eksik ve kanuna aykırı
ödeme yapılmasını öngörmektedir. Araç işleten bir tüzel kişilik olarak,
müvekkil Baro Başkanlığı’nın, bu açıdan doğrudan zarar görecek olması
nedeniyle iş bu davanın açılmasında hukuki menfaati bulunmakta” olduğu belirtilerek açılmıştır. Söz konusu dava ile iptali istenen kısımlar genel
olarak; değer kaybı tespitinde belirlenen esas ve hesaplama yöntemine
ilişkin hükümler, destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatının tespitinde belirlenen esas ve hesaplama yöntemleri, teminat dışında
kalan haller, tazminat ve giderlerin ödenmesi maddesinin 2.1. fıkrasında
sigortacının hasara ilişkin belgelerin sunumundan itibaren sekiz iş günü
olan ödeme süresini uzatan hallerin, 2.4. fıkrasında sigortalının sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorunda olduğuna ilişkin fıkralarının, B.2. B.4. Sigortacının Sigortalıya Rücu hallerini
düzenleyen maddenin b. fıkrasında yer alan “veya trafik kurallarının ihlal
edilmesi” ibaresinin, c fıkrasında yer alan “belirtilen kişilerce alkollü içki
alınmak sureti ile kullanılması” ibareleridir. Ankara Barosu Başkanlığı
dava dilekçesinde söz konusu hükümlerin hukuka aykırı olduğu kanun
ile yapılması gereken işlemlerin tebliğ ile yapılmasının yargıcın karar verme sürecine müdahale niteliğinde olan ve sözleşme özgürlüğüne aykırı
düzenlemeler içeren tebliğ hükümlerinin iptal edilmesi isteminde bulunulmuştur.

41 Ankara Barosu Başkanlığı Genel Şartların İptaline Yönelik Dava Dilekçesi http://www.
ankarabarosu.org.tr/images/diger/63/ZMSS.pdf
Türkiye Barolar Birliği Genel Şartların İptaline Yönelik Dava Dilekçesi.
http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/2015/20150709_dilekce.pdf
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Yine konuya ilişkin bir diğer dava, Türkiye Barolar Birliği tarafından,
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 1 Haziran
2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” nın iptali istemiyle Danıştay’
da açılmıştır. Danıştay Başkanlığı’na sunulan dilekçede; düzenlemenin
Anayasa’ya, Karayolları Trafik Kanunu’na, Avukatlık Kanunu’na, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’na aykırı olduğu ileri sürülmüştür. İptali ve yürütmesinin durdurulması istenen hükümler arasında; zorunlu trafik sigortası kapsamında zarar görenlere ödenecek tazminatların hesaplama yöntemleri, zorunlu trafik sigortası güvence kapsamının daraltılması, trafik
kazası neticesinde “çıkma parça” ile araç tamiri yapılması, sigortalının
avukatını seçme özgürlüğüne müdahale edilmesi ile ilgili düzenlemeler
yer almaktadır.
Danıştay 15. Dairesi42 yapmış olduğu inceleme sonucunda aşağıdaki
gerekçelerle iptale konu olan bazı maddelerin yürütmesini durdurmuştur. Söz konusu Genel Şartlar’ın, iki önemli husus yönünden yürütmesi
durdurulmuştur. Bunlardan birincisi rücuya ilişkin diğeri ise; değer kaybına ilişkin olarak getirilen kısıtlayıcı hükümler yönündendir.
Genel Şartların “B.4. Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve
Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı” başlıklı maddesinin (b) bendinde
yer alan “veya trafik kurallarının ihlali” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararın gerekçesinde; “Önceki tebliğlerde ve kanunda yer almayan dava konusu edilen ibare nedeniyle 3. kişinin zararlarını güvence altına almak için prim ödeyen sigortalının bir de trafik
kuralının ihlalinden kaynaklı zararları ödemek zorunda kalacağı, her
trafik ihlalinde sigortalının kusurlu olamayacağı ve dolayısıyla kendisine sigortacı tarafından rücu edilemeyeceği açıktır.
Bu durumda “veya trafik kurallarının ihlali sonucunda meydana gelmiş ise” ibaresinde ihlalin herhangi bir manevi unsuruna (kast, kusur,
kusursuzluk) yer verilmemesi nedeniyle hukuka uyarlık görülmemiştir.
Kaldı ki; 02.02.2016 tarihli ve 29612 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle dava konusu ibarenin “veya trafik kurallarının ağır
kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise” şeklinde değiştirildiği
anlaşılmıştır.” denilmiştir.
Yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın gerekçesinden de anlaşılacağı üzere; sigortalıya rücu hakkının, sigorta şirketleri lehine kanuna
42 Danıştay 15. Daire 2015/5277 E. Yürütmenin Durdurulması Kararı.
(http://www.ankarabarosu.org.tr/upload/HD/Duyurular/karayollari.pdf)
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aykırı olarak genişletilmesinin hukuka aykırı olacaktır. Sigortalının kusurunun güvence altına alınan bu sigorta ile yapılmak istenen asıl amacın
dışına çıkılmış olacağından; Danıştay, KZMS Genel Şartlarında yer alan
bu ibarenin yürütmesini durdurmuştur. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı öncesinde de 02.02.2016 tarihli 29612 Sayılı Resmî Gazete’de
yayınlanan değişiklikle trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda
meydana gelmesi durumunda rücuya tabi olacağı şeklinde düzenlenmiştir.
Yine Genel Şartların Eki kısmında düzenlenen Ek 1. “Değer Kaybı Hesaplamasının 2. Teminat Dışında Kalan Haller” üst başlığının altındaki
2. ve 6. bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararın gerekçesinde; “Teminat dışında kalan hallerin 2918 sayılı Kanun’un ilgili
maddelerinde ve Tebliğ’in “A.6. Teminat Dışında Kalan Haller” başlıklı
maddesinde düzenlenmesine rağmen değer kaybı hesaplaması başlığı
altında ek sınırlayıcı düzenlemelerin getirildiği görülmektedir. Kaldı ki
2. bentte yapılan tanımlamaların (vidalı parça, onarım/değişim) açık
olmadığı ve 6. Bentteki düzenlemenin de meydana gelecek zararın yarısının sigortalı tarafından ödenmesi sonucunu doğuracağı görüldüğünden ve bu durumun da gerçek zararın ödenmesi ilkesine aykırı olacağı
anlaşıldığından dava konusu edilen maddelerde hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilmektedir.
Bu hükmün iptal gerekçesinden de anlaşılacağı üzere; maddi zarar
teminatından olan değer kaybının öncelikle bu teminat kapsamına dâhil
olacağının belirtilmesi sonrasında genel şartların eki ile ek sınırlamalar
getirilmesi hukuka aykırı görülerek ilgili maddenin yürütmesi durdurulmuştur.
C. Karayolları Trafik Kanunundaki Değişiklikler
KZMSS Genel Şartlar değişikliği sonrasında açılan davalar ve uygulamada bulunan sorunlar nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu’nda
14.04.2016 tarihli 6704 sayılı Kanun43 içindeki düzenlemelerle değişiklik yoluna gidilmiştir.
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik öncesindeki maddeler ile değişiklik sonrasındaki maddeleri aşağıdaki tablo halinde görmek
gerekirse;

43 R.G. 26.04.2016- 29695.
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KTK 26.04.2016 Değişiklik Öncesi
Maddi ve manevi tazminat:
Madde 90 – Maddi tazminatın biçimi ve kapsamı
ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan
hususlar:
Madde 92 – Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar.
a) İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden
sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği
taleplerb) İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve
birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,

KTK 26.04.2016 Değişiklik ve Sonrası
MADDE 3 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun 90 ıncı maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 90- Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanun ve bu
Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda
öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu
tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak
bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin
hükümleri uygulanır.”
MADDE 4 – 2918 sayılı Kanunun 92.nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“g) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
h) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
i) Bu Kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu
mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan
talepler.”

c) İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler,
d) Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü
fıkrasına
göre
zorunlu
mali
sorumluluk
sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu
araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki
kazalardan doğan talepler,
e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,
f) Manevi tazminata ilişkin talepler.
Doğrudan doğruya talep ve dava hakkı:
Madde 97 – Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk
sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan
doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği
gibi dava da açabilir.

Tazminat ve giderlerin ödenmesi:
Madde 99 – Sigortacılar, hak sahibinin
kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya
bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya
kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren
sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk
sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak
sahibine ödemek zorundadırlar.

MADDE 5 – 2918 sayılı Kanunun 97.nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 97- Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava
yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna
yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15
gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava
açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.”
MADDE 6 – 2918 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kaza veya
zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu” ibaresi “zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri” şeklinde
değiştirilmiştir.

Tablo 1 : Karayolları Trafik Kanunu’da değişiklik getirilen maddelerin
eski ve yeni hallerinin karşılatırılmasıdır.
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26.04.2016 Tarihli 6704 Sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu’nun yukarıda detaylı olarak görüldüğü üzere; dört önemli maddesinde
değişiklik getirilmiştir.
KTK md. 90’da getirilen değişiklik ile Genel Şartlardaki değişikliklerin
Yargı Kararlarının da önüne geçerek uygulanmasının önü açılmak istenmiştir. Bu değişiklik ile tazminatın hesaplanmasına ilişkin, bakıcı giderlerinin sağlık giderleri teminatından karşılanmasına ilişkin ve maluliyet
oranlarına ilişkin meslekten kazanma gücü oranına ilişkin Yargı içtihatları yerine KZMSS Genel Şartlar’daki hükümler uygulanması gerekecektir.
KTK md. 92’de getirilen değişiklik ile birlikte g) bendine KZMSS Genel Şartları’ nın A.6 b) ile paralel olarak “Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri” teminat dışı hal olarak sayılmıştır.
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren genel şartların “Teminat dışında
kalan haller” başlıklı A.6. maddesine eklenen (d) fıkrasının karşılığı ise;
KTK md. 92’de yer almamaktadır. Ancak Genel Şartların bu hükmü KTK
md. 90’da belirtilen Genel Şartlar’ a atıf nedeniyle uygulanacaktır.
KZMSS Genel Şartlar, Teminat dışında kalan haller başlıklı md. A.6.’
ya eklenen (d) bendine göre; “Destekten yoksun kalan hak sahibinin,
sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna
denk gelen destek tazminatı talepleri « de artık poliçe teminatı kapsamı
dışında kalacaktır. Bu değişiklik ile sürücü/işletenin kendi kusuruyla ölümü nedeniyle desteğinden yoksun kalan mirasçılarının üçüncü kişi olduğu ve sürücü/işletenin kusurunun bu kişilere yansıtılamayacağı sebebiyle
tazminata hak edeceklerine ilişkin Yargıtay içtihatları uygulama alanı bulamayacaktır. Söz konusu değişiklikle tam kusurlu eylemi ile gerçekleşen kaza sonrasında ölen sürücü veya işletenin yakınlarının zorunlu mali
mesuliyet sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı talep etmelerinin önü kapatılmış olacaktır. Nitekim konuya ilişkin 29.05.2017
tarihli Yargıtay 17. HD. kararında44, Karayolları Trafik Kanunu’nun yap44 Yarg. 17. HD. 29.05.2017, 2016/14573 E., 2017/6035 K. “01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel
Şartları’nın … Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski
kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının
kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri” Zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatının dışında kalan hallerden sayılmıştır.
Somut olayda, davacıların desteği sürücü E.K’in sevk ve idaresinde ki .. plakalı araç
ile tek taraflı olarak yapmış olduğu trafik kazasında ölmesi sonucu destekten yoksun
kaldıkları iddiası ile aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması nedeniy-
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tığı atıfı dikkate alarak 01.06.2015 tarihli KZMSS Genel Şartlar gereği
işleten/sürücünün kendi kusuru ile ölümü nedeniyle mirasçılarının talep
ettiği destekten yoksun kalma tazminatının teminat dışı olduğuna karar
vermiştir. Bu karara göre Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişikliklerin
kabul edilerek içtihat değişikliğine gidilmiş olduğu düşünülse de ileri tarihli 04.12.2017 tarihli Yargıtay 17. HD. kararında45 içtihat değişikliğine
gidilmeyerek yine yerleşik içtihada göre işletenin kusurlu ölümü nedeniyle destekten yoksun kalanların tazminat hak edeceğini belirtmiştir. Söz
konusu kararlar arasında da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından
01.11.2017 tarihinde verilen kararda46 vefat eden sürücünün mirasçılale güvence hesabından destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmuşlardır. Trafik kazası, sürücü E.K’in sevk ve idaresinde iken dosya içindeki 11.03.2016
tarihli kusura ilişkin rapora göre sürücünün %100 kusuru neticesi tek taraflı alarak
05.07.2015 tarihinde gerçekleşmiştir.
Yine genel şartların A.6. maddesi (d) bendinde destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının
kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri, teminat kapsamı dışında tutulması
nedeniyle %100 kusuru ile kendi ölümüne neden olan sürücü E.K’in tam kusuruna
isabet eden destek tazminatı sigorta teminatı kapsamında değildir. Kaza tarihinde
yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu’nun da sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak
sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı taleplerini sigorta teminat kapsamında
olduğuna ilişkin bir düzenleme olmadığı ve kapsama giren teminat türleri arasında
bulunmamasına göre, davacıların güvence hesabından destek tazminatı talep etme
hakları bulunmadığından davanın reddi gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın
kabulü yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” (http://www.kazanci.com).
45 Yarg. 17. HD. 04.12.2017, 2015/5813 E., 2017/11222 K. “ ..davacı taraf, tek taraflı kazada ölen murislerinin desteğinden yoksun kaldıklarını iddia ederek tazminat
isteminde bulunmaktadır. Davacıların talebi ve iddia ederek tazminat isteminde
bulunmaktadır. Davacıların talebi ve iddia ettiği zarar, ölenin mirasçısı sıfatına değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatına dayanmaktadır. Dolayısıyla, davacıların ölenin mirasçısı sıfatına dayanmayan, doğrudan davacılar üzerinde doğan
destekten yoksunluk zararının oluşumundaki desteğin kusuru davacılara yansıtılamayacak, sürücü desteğin tam kusurlu olması, onun desteğinden yoksun kalan
davacıları etkilemeyecektir…bu durum karşısında davacıların zarar göre üçüncü
kişi sıfatına dayanan zarar giderim talebi nedeniyle, davacılar desteğinin kazadaki
kusurunun davacılara yansıtılamayacağı, desteğin idaresindeki aracın ZMSS poliçesi bulunmadığı için davalı Güvence Hesabı’nın zarardan sorumlu olduğu, davalının
ödeme yapması halinde de davacılara rücu imkanının bulunmadığı hususları gözetilerek; işin esasının incelenmesi ve davacıların tazminat talebinin değerlendirilmesi
gerekirken; yanılgılı değerlendirme ve hatalı gerekçeyle yazılı olduğu biçimde karar
verilmesi doğru görülmemiştir…”.
46 Yhgk. 01.11.2017,2017/17-1315 E., 2017/1239 K. “..o halde somut olayda objektif iyi
niyet kurallarına göre davacıların murisinin % 70 kusuruyla meydana gelen kaza
sonucu ölümü nedeni ile davacıların talep ettikleri destekten yoksun tazminatından
işletenin sorumlu olmadığı kabul edilmelidir. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında destekten yoksun kalma tazminatının yansıma zararı olması nedeniyle desteğin kusurunun davacılara karşı ileri sürülemeyeceği ve bozma kararının
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rının emniyet çalışanı olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na karşı açmış
olduğu davada verilen red kararının doğru olduğu, vefat edenin desteğinden yoksun kalanlar lehine hükmedilecek tazminatın Medeni Kanun’un
md.2’ye göre objektif iyi niyet kuralların aykırı olduğunu, %70 kusuruyla
meydana gelen kaza sonucu ölümü nedeni ile davacıların talep ettikleri destekten yoksunluk tazminatından işletenin sorumlu olmadığı kabul
edilmiştir.
Benzer şekilde KTK md. 92 i) bendinde getirilen değişiklikle; Karayolları Trafik Kanunu ve KZMSS Genel Şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepleri de teminat dışı haller arasında sayılmıştır. Bu değişiklikle Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan yeni
kararlar ile teminat dışı halleri genişletebilme yetkisi verilmiş olmaktadır.
KTK md. 97 ile getirilen değişiklikle trafik kazası nedeniyle zarar gören kişilerin sigorta kuruluşuna başvuru yapmak ya da doğrudan tazminat davası açmaya ilişkin yetkileri seçimlik hak olmaktan çıkarılarak
öncelikle sigorta kuruluşuna başvuru yapması zorunluluğu getirilmiştir.
KTK md. 99’da değişikliğe gidilmeden önceki halinde, hak sahibinin
kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz
iş günü içinde sigortacının zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları
içinde kalan zararları hak sahibine ödeme zorunluluğu getirilmişti. Sigorta şirketlerinin temerrüde düşürülebilmesi için kaza veya zarar tespit
tutanağı ile bilirkişi raporu yeterli iken; değişiklik sonrasında başvurusu sırasında KZMSS Genel Şartlar’da 02.08.2016 tarihli değişiklikle md.
Ek:6’da belirlenen tüm belgelerin sunulması zorunluluğu getirilmiştir.
Yukarıda bahsedilen değişiklikler ile 01.06.2015 Tarihli KZMSS Genel Şartlar’ında kanunda düzenlenmeyen ve kanuna aykırı değişikliklerin
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan bu değişiklikler ile kanuna uygun
hale getirilmesi, KZMSS Genel Şartlar’ın kanuna aykırı düzenlenmesi
durumunun giderilmeye çalışıldığı ve bazı maddelerle de KZMSS Genel
Şartlar’ a atıf yapıldığı görülmektedir. Burada tartışmaların son bulması
beklenirken, bu kez KZMSS Genel Şartlar’ da olan kanunda düzenlenmeyen ve kanuna aykırı hükümlerinin, Karayolları Trafik Kanunu değişiklikleri sonrasında kanuna uygun hale gelip gelmeyeceği noktasında tartışmalı durum devam etmektedir.
yerinde olduğu görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş kurul çoğunluğu tarafından
benimsenmemiştir. Tüm bu nedenlerle yerel mahkemenin yazılı şekilde karar vermesinde bir isabetsizlik görülmediğinden usul ve yasaya uygun direnme kararının
onanması gerekmiştir.”.
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Yerel Mahkemeler ve Yargıtay nezdinde tüm bu konulara ilişkin yanıt
veren bir karar henüz verilmiş değildir. Bazı Yerel Mahkemeler tarafından KZMSS Genel Şartlar’da yer alan düzenlemelerin Karayolları Trafik
Kanunu değişiklikleri öncesinde de dikkate alınarak karar verildiği görülmektedir47. Ancak Yerel Mahkemelerin bir üst derece mahkemesi olan
Bölge Adliye Mahkemeleri’nce 01.06.2015 Genel Şartlar dikkate alınarak
verilen yerel mahkeme kararlarında, 01.06.2015 tarihli Genel Şartlar’ın
Karayolları Trafik Kanunu öncesinde kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle
dikkate almadığı da görülmektedir48. KZMSS Genel Şartları’nın kanuna
uygun hale geldiği tarih olarak kabul edilen, 26.04.2016 tarihli Karayolları Trafik Kanunu değişiklikleri sonrasında KZMSS Genel Şartlar’ın ilgili
hükümlerinin Yerel Mahkemeler ve Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından ağırlıklı olarak dikkate alındığı görülmektedir.
Yargıtay nezdinde KZMSS Genel Şartlar’ının uygulanmasına ilişkin
son güncel karara49 göre ise bu bölümde bahsettiğimiz tüm tartışmalı noktalara açıklık getirmiş olmasa bile; en azından işleten/ölüm dosyalarında destekten yoksun kalanların tazminat taleplerini teminat dışı
olarak sayılıp kabul edilmediği ve KZMSS Genel Şartlar’ının yürürlüğe
47 Ankara 4. ATM 03.02.2017, 2016/361 E., 2017/65 K. “...18.03.2016 Kaza tarihinde ve
poliçenin düzenleme tarihinde (22.02.2016/2017) yürürlükte olan (01.06.2015) Trafik Sigortası Genel Şartları’ nın sigortanın teminatı dışında kalan halleri düzenleyen
A-6- d bendinde destekten yoksun kalan hak sahibinin destek şahsının kusuruna
denk gelen destek tazminatı kaleminin teminat dışında kaldığı belirtilmiştir. Yine
dava tarihinden önce, kaza tarihinden sonra yürürlüğe giren 2918 Karayolları Trafik Kanunu’ nun md. 92.. değişiklik yapan düzenlemeye göre de teminat dışı kalan
haller yönünden Trafik Sigortası Genel Şartları’na atıf yapılmıştır. Bu durumda dava
konusu somut olay yönünden hem kaza hem de poliçenin düzenlendiği tarihte dava
konusunu oluşturan destekten yoksun kalma tazminatının, sigorta şirketi teminatı
kapsamı dışında olduğuna karar verilerek davanın reddine karar vermek gerekmiştir.”; Aynı yönde karar, Nurdağı Asliye Hukuk Mahkemesi 18.07.2016, 2015/372 E.,
2016/294 K.
48 Erzurum BAM 3. Hukuk Dairesi 2017/387 E., 2017/429 K. “..davalı vekilinin istinaf
dilekçesinde belirttiği dilekçesinde belirttiği hususlar değerlendirildiğinde; genel bir
hukuk kuralı olarak bilindiği üzere kanuna aykırı olan alt düzenlemeler uygulamada dikkate alınmaz. 01.06.2015 tarihinde Karayoları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası Genel Şartları yürürlüğe girmiş olsa bile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ na aykırı hususlar içerdiğinden uygulanması mümkün değildir.
2918 Sayılı Yasa’ nın Genel Şartlara uyumlu hale getirilmesi için 90. Maddesinde
değişiklik yapılmış olup bu değişiklik de 26.04.2016 tarihinde yürülüğe girmiştir. Bu
itibarla, davalı vekilinin iddiasının aksine yeni Genel Şartların tazminata ilişkin hesaplama yöntemi ancak 26.04.2016 tarihinden sonraki olaylar için geçerli değildir.
Somut olayda kaza tarihi dikkate alındığında o anda yürülükte bulunan 2918 Sayılı
Kanuna aykırı Genel Şartların uygulanma imkanı bulunmayıp bu anlamda mahkeme kararında ve uygulamasında usul ve yasaya aykırılık görülmemiş olup; istinaf
başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.”.
49 Bknz. yuk. dipnot 44.
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girdiği tarihten itibaren dikkate alınmış olduğu görülmüştür. Yargıtay’ın
ilgili kararının bazı Yerel Mahkemelerin kararlarına50 hemen yansımıştır.
Buna göre işletenin/sürücünün kendi kusuru ölümü nedeniyle desteğinden yoksun kalanların tazminat taleplerinin reddine ilişkin karar verilmeye başlanmıştır.
D. Genel Şartlar ve Karayolları Trafik Kanun Değişikliklerinin Karşılaştırılması ve Değişikliklerin Yürürlük Tarihleri
Genel Şartlar ve Karayolları Trafik Kanunu’ndaki düzenlemeler dikkate alınarak karşılaştırmalı olarak sigorta sözleşmesi teminatları bazında yapılan değişiklikler ve değişikliklerin yürürlük tarihleri incelediğinde
tartışmalı olan noktalarda ilerideki bölümde yapacağımız yorumlar daha
iyi anlaşılabilecektir.
1.Sağlık Giderleri (Yaralanma) Teminatında Değişiklikler
KZMSS Genel Şartları’nda yaralanma teminatına ilişkin değişiklik,
md. A.5 b) de yer almaktadır. Buna göre sağlık giderleri teminatı trafik
kazası sonucunda bedenen zarar uğrayan kişinin eski haline dönmesini
teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi
giderlerini içeren teminattır. Ayrıca kaza nedeniyle zarar görenin tedavisine başlanmasından itibaren sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi
süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına
bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamında olacağı belirtilmektedir.
Bu tedavi giderlerinin tamamından 6111 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun sorumlu olacağı belirtilmektedir.
Eski KZMSS Genel Şartları’nda bu şekilde bir hüküm bulunamamaktaydı. Ancak burada genel şartlarda hükmün son cümlesinde açıklanan
tedavi giderlerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumlu olacağına
50 İstanbul BAM 07.12.2017,2017/611 E. ,2017/936 K. “..genel şartların A.6 maddesi
(d) bendinde; destekten yoksun kalan hak sahibinin sigortalının sorumluluk riski
kapsamında olmakla beraber destek şahsın kusuruna denk gelen destek tazminatı
talepleri, teminat dışı tutulduğundan; tam kusuru ile kendi ölümüne neden olan sürücü-işleten …Demir’in kusuruna isabet eden destek tazminatı sigorta teminatı kapsamında değildir. Kaza tarihinde yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu’nda
da sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile
destekten yoksun kalan hak sahibinin, sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek şahsın kusuruna denk gelen destek tazminatı taleplerinin sigorta teminatı kapsamında olduğuna ilişkin bir düzenleme olmadığı ve kapsama giren teminat
türleri arasında sayılmadığında göre; davacın destek tazminatı talep etme hakları
olmadığı düşünülmeden “Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 29/05/2017gün 2016/145732017/6035 sayılı kararı” ..Demir’in başvurusunun reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir...”.
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ilişkin hüküm KTK 98. Md.’ de düzenlemekteydi. Bu teminatta KZMSS
Genel Şartları’nda yapılan değişiklik, Karayolları Trafik Kanunu’nda yer
alan düzenleme (KTK md.98) ile paralel bir düzenleme olmuştur.
Bu teminatta sigorta şirketleri açısından tartışmalı olan bir konu da
bu düzenleme ile daha belirlenebilir bir duruma gelmiştir. Şöyle ki; trafik
kazası nedeniyle sigortalının üçüncü bir kişiye bedeni zarar vermesi durumunda zarara uğrayan kişinin bakımı nedeniyle yapılacak bakıcı giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sorumluluğunda olacağı belirtilmiştir.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bakıcı giderlerinden sorumlu olması
için “Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan”
bakıcı giderleri olması şartı getirilmiştir. Zarar görenin sürekli sakat raporu aldığı tarihten sonrası için yaptığı bakıcı giderlerinden dolayı sorumluluk, sigorta şirketlerinin sorumluluğuna bırakılmış ve bu giderler bir
sonraki bölümde açıklanacak olan sürekli sakatlık teminatı kapsamına
alınmıştır.
2. Sürekli Sakatlık Teminatı ve Destekten Yoksun Kalma (Ölüm)
Teminatında Değişiklikler
KZMSS Genel Şartları’nda Sürekli Sakatlık ve Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) teminatına ilişkin değişiklikler, md. A.5 c) ve ç) de, teminat
dışında kalan haller ise md. A.6. düzenlenmektedir.
KZMSS Genel Şartlar’da md. A.5 c) sürekli sakatlık teminatında, yaralanma teminatında (KZMSS Genel Şartlar’ da md. A.5 b)’de bahsedildiği
üzere; sürekli sakatlık sonrasındaki bakım masrafları, sakatlık teminatı kapsamına alınmıştır. Sakatlanan kişi için belirlenecek olan tazminat,
KZMSS Genel Şartlar ekinde yer alan hükümlere göre belirlenecektir.
KZMSS Genel Şartlar’da md. A.5 ç) bendinde düzenlenen Destekten
Yoksun Kalma (Ölüm) teminatında, üçüncü kişinin ölümü nedeniyle desteğinden yoksun kalanlara bu genel şartlar ekinde yer alan hükümlere
göre destek tazminatı hesaplanacağı ve tazminat hesabında ölenin dikkate alınacağı belirtilmektedir. Bu hüküm sürekli sakatlık teminatı bakımında da getirilmiştir.
Sürekli sakatlık zararı ve destekten yoksun kalma (ölüm) zararının
genel şartlar ekine göre hesaplanmasında TRH 2010 yaşam tablosu ve
1,8 teknik faizin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Ancak burada
Yargıtay içtihatlarında genel şartlar öncesinde kabul edilen yaşam tablosu, PMF 1931 yaşam tablosudur51. KZMSS Genel Şartlar’nda getirilen
51

bknz. yuk. dipnot 28, 29, 30.
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bu hüküm sonrasında Yargıtay’ ın içtihadını değiştiren bir kararı bulunmamaktadır. Yargıtay’ ın yerleşik içtihadından vazgeçip vazgeçmeyeceği
henüz bilinmemektedir. Ancak son güncel Yargıtay içtihadına52 göre KZMMS Genel Şartları dikkate alındığından bu konuda da Yargıtay’ın Genel
Şartlar kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim.
Genel Şartlarda ölüm teminatında yapılan önemli bir diğer değişiklik,
md. A.6 da yer almaktadır. Buna göre “hak sahibinin kendi kusuruna
denk gelen tazminat talepleri” teminat dışında sayılmıştır. Eski KZMSS
Genel Şartları’nda bulunmayan bu hüküm kanaatimce, Yargıtay’ın kendi
kusuruyla ölen sürücü/işletenin desteğinden yoksun kalanların üçüncü
kişi sayılarak tazminata hak edeceğine ilişkin hukukun genel ilkesine aykırı olacak şekilde sigorta şirketlerinin sorumluluğuna hükmedilmesi sebebiyle getirilmiş görünmektedir. Ancak kanunda değişiklik yapılmadan
önce KZMSS Genel Şartları’na getirilen değişiklikle kanunda düzenlenmeyen bir konunun genel şartlarda düzenlenmesinin normlar hiyerarşisine aykırı olduğu belirtilmiş ve gerekçelerle Genel Şartların iptali davaları açılmıştır53. 26.04.2016 tarihli kanun ile getirilen KTK md. 90 ve
92’ de yer alan değişiklikler ile kanuna bu teminat dışı durum eklenmiş
ancak Genel Şartların kanuna aykırılığı ortadan kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin tartışmalı durumu ortadan kaldırmamıştır. Ancak Yargıtay’ın
son verdiği güncel kararında54 KZMSS Genel Şartlar’ının dikkate alındığı,
normlar hiyerarşisine aykırılıktan bahsedilmemiş olduğu görülmektedir.
3. Maddi Zararlar Teminatında Değişiklikler
KZMSS Genel Şartları’nda maddi zarar teminatına ilişkin değişiklik,
KTK md. A.5 a) de yer almaktadır. Buna göre trafik kazası nedeniyle
maddi bir zarara uğrayan üçüncü kişinin aracında meydana gelen değer kaybı dâhil doğrudan mallarındaki azalmanın bu teminat kapsamına
girdiği belirlenmiştir. Eski KZMSS Genel Şartları’nda da bu şekilde bir
düzenleme bulunmamaktaydı. Özellikle değer kaybına ilişkin hasarlarında maddi zarar teminatında sayılması sigorta teminatının kapsamını genişletmiştir. Bu konuda da Karayolları Trafik Kanunu’ nda bir düzenleme
bulunmamaktadır ve genel şartlar değişikliği sonrasında özel bir hüküm
getirilmemiştir. Karayolları Trafik Kanunu değişikliklerinde sadece Genel
Şartların uygulanacağı hükmü yer aldığından değer kaybının maddi zarar
teminatı kapsamına alınmış olduğu anlaşılmaktadır.

52 bknz. yuk. dipnot 44.
53 bknz yuk. dipnot 39, 40.
54 bknz.yuk. dipnot 42.
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KZMSS Genel Şartlarında değişiklikleri öncesinde de Yerel Mahkemeler ve Yargıtay55 tarafından maddi zarar kapsamına araçların hasarları
dışında değer kaybına ilişkin zararları da dâhil edilmekteydi. Uygulamaya
paralel olarak getirilen bu düzenleme Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine de aykırı görünmemektedir. Ancak değer kaybına ilişkin teminat
dışı hallerde düzenlenen bazı sınırlayıcı düzenlemeler de KZMSS Genel
Şartları ekinde getirilmiş bulunmaktadır. Bunların da kanuna uygun olup
olmadığı noktası tartışmalı bulunmaktadır.
Yine Sürekli Sakatlık ve Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) teminatında
olduğu gibi, maddi zararlardan olan değer kaybının tespiti noktasında
Genel Şartlar ekinde yer alan hükümlerin dikkate alınacağı, KZMSS Genel Şartları’nda düzenlenmiştir.
4. Rücu Durumuna İlişkin Değişiklikler
Eski KZMSS Genel Şartlar’daki düzenleme tazminatı gerektiren olayın,
aracın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafından sevk edilmesi sonucunda meydana
gelmesi halinde, sigortacının sigortalıya rücu hakkının olacağı şeklinde
düzenlenmekteydi. KZMSS Genel Şarlarında rücu durumuna ilişkin yapılan değişiklik ile md. B.4 b) de tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el
konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi durumuna ek olarak trafik
kurallarının ihlali sonucunda meydana gelmiş ise; rücu hakkı vermesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu noktada söz konusu düzenlemenin
hukuka aykırı olacağı, her trafik kuralı ihlalinin rücu sebebi olmasının,
üçüncü kişinin kusuru nedeniyle verdiği zararın karşılanmasını amaçlayan Trafik Sigortasının asıl amacı dışına çıkacağı ve Karayolları Trafik
Kanunu’a aykırılık oluşturacağına ilişkin yorumları gündeme getirmiştir.
Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere56; trafik kuralının ihlali
durumunun bir rücu nedeni olarak belirlenmesinin hukuka aykırı olacağı
gerekçesiyle Genel Şartların söz konusu ibresinin yürütmesi durdurulmuştur. Üçüncü kişilerin uğrayacağı zararın karşılanması amacıyla prim
ödeyen sigortalının bir de trafik kuralının ihlalinden kaynaklı her zararın
sigorta şirketince kendisine rücu edilmesi durumunda halinde sözleşme
amacının dışına çıkılmış olacaktır. Bu durumlar gözetilerek söz konusu
ibarede değişikliğe57 gidilerek; trafik kurallarının ihlaline ilişkin rücu du55 bknz; yuk. dipnot 31.
56 bknz; yuk. s.16.
57 R.G.02.02.2016 – 29612.
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rumuna manevi unsur eklenmiştir. Trafik kuralları ihlalinin “ağır kusur”
sonucunda meydana gelmesi durumunda rücuya tabi olacağı şeklinde düzenlenme yapılmıştır.
5. Değişikliklerin Yürürlük Tarihlerinin Değerlendirilmesi
KZMSS Genel Şartları 14.05.2015 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İş bu Genel Şartlar
yürürlüğe girdiğinde hangi tarihten itibaren oluşan hasarlara uygulanacağı noktasında tartışmalı bir durum ortaya çıkmıştır. Şöyle ki; 01.06.2015
sonrasında meydana gelen hasarlara mı, 01.06.2015 sonrasında meydana gelen tarihe bakılmaksızın tüm taleplere mi yoksa geçmişe yönelik tüm
hasarları mı uygulanacağı konusunda belirsiz bir durum ortaya çıkmıştır. Bu belirsizlik nedeniyle Hazine Müsteşarlığı tarafından KZMSS Genel
Şarlarında değişiklik yapılmasına dair Genel Şartlar yayınlanmıştır58. Söz
konusu değişiklik ile KZMSS Genel Şarlarında yer alan düzenlemelerin
hangi tarihten itibaren uygulanacağı konusu belirlenmiştir. Buna göre
KZMSS Genel Şarları C.md. 11’ e göre genel şart hükümleri, bu genel
şartların yürürlük tarihinden (01.06.2015) sonra akdedilmiş sözleşmelere uygulanacaktır.
Buradan hareketle KZMSS Genel Şartları, yürürlük tarihinden sonra meydana gelen hasarlara değil, yürürlük tarihinden sonra akdedilmiş
sözleşmelere uygulanacaktır.
Karayolları Trafik Kanunu değişiklikleri de 26.04.2016 tarihli 6704
sayılı kanun ile getirilmiş olup; 26.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
KZMSS Genel Şartları ile Karayolları Trafik Kanunu değişikliklerine
kadar olan dönemde Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenmeyen kısımları yönünden geçerli olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusudur.
KZMSS Genel Şartlar’da yapılan değişikliklerin kanuna aykırı olması
durumunu ortadan kaldırmak amacıyla Karayolları Trafik Kanunu’nda
Genel Şartlar’a paralel olarak yapılan düzenlemeler sonrasında, Genel
Şartların hukuka uygun hale gelip gelmeyeceği ayrı bir tartışma noktası
olmakla birlikte; bu düzenlemelerin ne zaman uygulanacağı da ayrı bir
tartışma noktasıdır.
Karayolları Trafik Kanunu değişikliklerinin de bu tarihten sonra meydana gelen hasarlarda mı yoksa değişiklik sonrasında akdedilen sigorta
sözleşmelerinde mi uygulanacağı noktasında da açıklık bulunmamaktadır. Ancak uygulamada ağırlıklı olarak kabul edilen 26.04.2016 tanzim
tarihli poliçelerden dolayı meydana gelen hasarlarda, Karayolları Trafik
Kanunu ve Genel Şartlar’ın uygulanmasıdır.

58 R.G.02.02.2016 – 29612.
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Bölge Adliye Mahkemesi’nin incelemiş olduğu bir dosyada, Karayolları
Trafik Kanunu’nda henüz bir değişiklik yapılmadan önce KZMSS Genel
Şartlarının kanun değişikliği öncesinde 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe
girmesinin, normlar hiyerarşisine aykırı olduğu gerekçesiyle KZMSS Genel Şartlar’ının uygulanamayacağına ilişkin karar59 vermişse de; konuya
ilişkin tüm mahkemelerce yerleşmiş bir karar henüz bulunmamaktadır.
Ancak Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen kararlarda da istikrar kazanılmış olmasa da KZMSS Genel Şartlar’ın Karayolları Trafik
Kanunu değişiklikleri öncesinde de dikkate alındığı görülmektedir60.
Genel Şartların ilgili Kanunlara aykırı hükümleri 01.06.2015 tarihinden sonra ancak 26.04.2016 tarihinden önce kurulmuş sözleşmelere uygulanacağı doktrinde savunulmuştur61. Ancak 2017 tarihli Yargıtay 17.
HD. kararına62 göre KZMMS Genel Şartları Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklik tarihine bakmaksızın uygulanmış olduğu görülmektedir.
Bu nedenle de Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklik öncesinden yürürlüğe alınan KZMSS Genel Şartlar’ındaki hükümlerin normlar
hiyerarşisine aykırılığı söz konusu edilmeden somut olaylara uygulanabilecek hale gelmiştir.
III. 6704 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN HUKUKİ SONUÇLARI VE ETKİLERİ
Çalışmamızın I. ve II. bölümlerde detaylı olarak anlatılan KZMSS Genel Şartlar ve 6704 Sayılı Kanun ile değiştirilen Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliklere gidilmesinde asıl sebep olarak görülebilecek olan
Yargıtay’ın yerleşik içtihadı63 olan sürücü/işletenin kendi kusuru ile ölümü halinde desteğinden yoksun kalanların bu kusurdan etkilenmeyeceği
ve desteğin kusuru dikkate alınmaksızın üçüncü kişi sıfatıyla tazminata
hak edeceklerine ilişkin kararıdır.
Yargıtay, sürücü/işleten ölümü nedeniyle sigorta şirketlerinden destekten yoksun kalma tazminatı talep edilen davalarda, işleten/sürücünün
59 bknz.yuk.dipnot 42.
60 Sigorta Tahkim Komisyonu 15.02.2016, 2015 E.0018857- 2016 K. 2016/4050 “..ZMSS
Genel Şartlar’ın işletenin kendi kusuruna denk gelen kusuru nedeniyle mirasçılarına
destekten yoksun kalma tazminatına hükmetmemiş ve talebi kaza tarihinde yürürlükte bulunan genel şartlara göre reddedilmiştir.”.
61 Karasu, R.; “Yargıtay ve Sigorta Tahkimi İtiraz Hakem Heyeti Kararları Işığında Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası), Ankara 2016, s. 132.
62 bknz. yuk.dipnot 44.
63 Yhgk 15.06.2011, 2011/17-142 E., 2011/411 K.
Yhgk 22.02.2012, 2011/17-787 E., 2012/92 K.
Yhgk 27.06.2012, 2012/17-215 E., 2012/413 K. (http://www.kazanci.com).
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kendi kusuru ile ölümü halinde desteğinden yoksun kalanların da bu kusurdan etkileneceğini kabul ediyordu. Yargıtay geçmişte kabul ettiği bahse
konu bu kararlarında64 sürücünün trafik kazasında ölümü sonucunda,
onun hak sahiplerinin tazminat talep edebileceklerini ancak ölenin kazanın oluşumundaki kusurunun dikkate alınması gerektiğini kabul etmiştir. Ancak Yargıtay başka bir kararında65 sürücünün kusurundan, onun
hak sahiplerinin açacakları destekten yoksun kalmaya ilişkin sigorta tazminatı davasında yaralanamayacaklarını kabul ederek bir önceki kararını
değiştirmiştir. Bu kararın sebebi araç sürücüsünün sigorta konusu yapılan aracı kullanırken neden olduğu trafik kazası sonucu ölümü halinde,
onun desteğinden yoksun kalan hak sahiplerinin zarar gören üçüncü kişi
sıfatıyla KZMSS’i yapan şirkete başvurabilecekleri görüşüne dayanmaktadır. Yargıtay bu kararında destek tazminatından kusurlu işleten/sürücünün kusurunun indirilmemesi gerektiğini kabul etmektedir. Ancak bu
durumun borçlar hukuku genel hükümlerine ve sigorta hukukuna ilkelerine aykırı bulunduğu doktrinde savunulmaktadır66.
Yargıtay’ın 15.06.2011 tarihli tartışma yaratan ve içtihadına göre;
“Borçlar Kanunu’nun 45/III. maddesine göre destekten yoksun kalma
tazminatı desteğin mirasçısı olarak geride bıraktığı kişilere değil, desteğinden yoksun kalanlarına aittir. Destekten yoksun kalma tazminatı
isteyebilecek kişiler, mirasçılardan başka kişiler de olabileceği hususunda da herhangi bir ihtilaf yoktur. Murisin trafik kazasından kaynaklanan bir sorumluluğu söz konusu olduğunda ve koşulları oluştuğunda mirasçıları bundan sorumlu olduğu halde, aynı olay nedeniyle
destekten yoksun kalan ve fakat mirasçı olmayan kişiler bundan sorumlu değildir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. md. 2.
fıkrası trafik kazasında zarar görenin kusuru varsa hâkimin tazminat
miktarını indirebileceğini öngörmekte ve bunu da hâkimin taktirine bırakmaktadır. Olayda zarar görenin kusuru olması halinde bunun indirim nedeni yapılmasını zorunlu tutmayıp, hâkimin taktirine bırakan
ve anılan hususun başkalarına karşı da ileri sürülebileceği hususunda
herhangi bir düzenlemeye yer vermeyen kanun koyucunun burada bir
unutkanlığının olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Bu yönde bir
hükme yer verilmemesinin sebebi işletenin sorumluluğunun tehlike sorumluluğu olarak kabul edilmesinde yatmaktadır.
64 Yarg. 17. HD. 12.01.2004, 2003/12304 E., 2004/36 K.;
Yarg. 11. HD. 21.02.2002, 2001/7980, 2002/328 K. (http://www.kazanci.com).
65 Yarg. 17. HD. 11.07.2005, 2004/10789 E., 2005/7481 K. (http://www.kazanci.com).
66 Detaylı bilgi için bknz. Ulaş, s.939, Ünan, S. / Baysal, B. Ticaret Hukuku ve Yargıtay
Kararları Sempozyumu-26”, Ankara 2012, s.102.
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Burada güdülen amaç, araçların yarattığı tehlikeden kusura bakılmaksızın toplumun fertlerini korumaktır. Bizzat kusurlu davranışta
bulunarak ( ağır kusurlu olmamak kaydıyla ) kazaya neden olan araç
sürücüsünün cismani zarara uğraması halinde dahi kusura göre indirimi hakimin taktirine bırakan, KTK’nın 92. maddesinin ( b ) bendi ile
tehlike sorumlusu olan işletenin belirtilen yakınlarının cismani zararlarını zorunlu sigorta kapsamına alan kanun koyucu kusur sorumlusu
bulunan araç sürücüsünün desteğinden yoksun kalanları da koruma
amacıyla bu düzenlemeleri yapmış ve endüstri devriminin ve makineleşmenin tehlikesinden toplumun fertlerini bu yolla koruma altına almıştır.
Bu genel açıklamalardan sonra somut olaya dönüldüğünde; desteğin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında destek 6/8 oranında kusurlu olup, ağır kusuru söz konusu değildir. Kazaya karışan diğer aracın
şoförü ise olayda 2/8 oranında kusurludur. Hukuk Genel Kurulunca sonuç olarak üçüncü kişi sıfatıyla eldeki davayı açan davacı tarafın, gerçekleşen trafik kazasında kısmi kusurlu olan desteklerinin sürücüsü olduğu aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısından destek tazminatı
isteyebilecekleri çoğunlukla kabul edilmiştir. Açıklanan gerekçelerle
yerel mahkemenin bu yöne ilişkin direnme kararı yerindedir.” Şeklinde
karar verilmiştir.,
Yargıtay tam kusurlu olan işleten/sürücü ölümüne ilişkin vermiş olduğu 22.02.2012 tarihli kararda da yukarıdaki içtihatına da atıf yaparak; “şoförün tam kusuru ile gerçekleşen trafik kazasında, araçta yolcu
olarak bulunan işletenin ölmesi üzerine mirasçılarının, davalı zorunlu
mali sorumluluk sigortacısından, destekten yoksun kalma tazminatı
isteyip isteyemeyecekleri noktasında toplanmaktadır.….Davacıların
ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi
sıfatıyla dava açtıkları, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde
doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı; dolayısıyla tam kusurlu araç şoförünün ve onun
eylemlerinden sorumlu olan işletenin kusurunun, işletenin desteğinden
yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği; 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı
davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten tam kusurlu, destekten yoksun
kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğuna
göre, davalı sigorta şirketinin zararın tamamından sorumlu olduğu ve
davacıların davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazmi-
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natı isteyebilecekleri, oyçokluğu ile kabulü.. Şu hale göre, yerel mahkemece, davacıların, desteklerinin işleteni olduğu araçta, sürücünün
tam kusuru sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu, vefat etmiş
olması nedeniyle, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla, zorunlu mali sorumluluk sigortacısını hasım göstererek dava açabileceğinin
kabulü ile işin esasının incelenmiş olması, yukarıda açıklanan değişik
gerekçelerle, sonucu itibariyle doğru olup; bu kararda direnilmesi uygundur.” şeklinde karar vermiştir.
Yargıtay’ın vermiş olduğu işbu yerleşik içtihatlarının eleştirilmesinin
asıl sebebi, bir trafik kazasında hayatını kaybedenin desteğinden yoksun
kalanların zararı doğrudan değil bir yansıma zarar olması ve yansıma
zarara uğrayan TBK md. 53/3’e göre haksız eylem sorumlusundan zararın giderilmesini isteyebilecektir ancak bu zarardan sorumlu olanların
desteğin kusurunu TBK md. 52 kapsamında ileri sürümeyecek olması ve
tazminatın indirilmesini isteyemeyeceğine ilişkin görüşüdür.
Hukukun genel ilkesi olarak bir kimse kendi kusurundan yararlanamayacak olduğundan burada da kendi kusuruyla ölen işleten/sürücünün
kusurunun dikkate alınmaması söz konusu ilkeye aykırılık oluşturmaktadır.
Sorumluluk hukuku yönünden de bakıldığında KZMSS’de işletenin
üzerine düşen hukuki sorumluluk güvence altına alınmaktadır. Hukuki
açıdan sigorta ettiren kişi üzerinde hukuki sorumluluk doğmuyorsa, sigortacı açısından da sorumluluk doğmaması gerekmektedir. Burada sorumluluk sigortacısına yöneltilen tazminat talepleri trafik kazasında kendi kusuru nedeniyle ölen bir kişinin işletene ileri sürülebilecek tazminat
talebini aşamaz. Bu ilke hâkimi bağlayan bir ilkedir67.
Zarar görenin de kusurunun bulunduğu bir zararın tamamından zarar
verenin sorumlu tutulması sorumluluk hukukunun genel ilkelerine aykırıdır. Zarar görenin kusuru nedeniyle zarar verene hükmedilecek tazminatta hâkimin zarar görenin kusuru tespit edildiğinde bu kusuru görmezden gelerek karar vermesi mümkün değildir. Ayrıca bu durumda hâkimin
tazminattan indirime gitmemek gibi bir takdir hakkı bulunmayacaktır68.
Tazminat hukuku ilkelerine göre ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta
Sözleşmesinde üçüncü kişinin zararı karşılanması ilkesine göre işleten/
sürücünün kendi kusuru ile ölümünde de sakat kalan işleten/sürücünün
tazminat talep edemediği gibi işleten/sürücünün kusurunun da dikkate
67 Baysal, B., “Zarar görenin kusuru”, İstanbul, 2012, s.263.
68 Ünan, S./ Baysal B., s.104; Baysal B., s.263.
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alınması gerekmektedir69. Desteğin ölümü nedeniyle oluşan zarar nasıl
yansıma yoluyla destek görenleri etkiliyorsa, desteğin kusurlu davranışları da zarar görenleri etkilemekte ve tazminattan indirim olarak yansıması
gerekmektedir70.
Bu şekilde doktrinde sorumluluk hukukunun ve sigorta hukukunun
temel ilkelerine aykırı olduğu belirtilen ve eleştirilen yargı içtihatları yasal
değişikliklerin yapılmasında temel dayanak oluşturmuştur.
KZMSS Genel Şartları ve Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan bu
değişiklikler sonrasında Yargıtay’ın içtihadının değişmesi beklentileri
oluşmuş ve sonunda Yargıtay 17. HD. tarafından yine ölen işleten/sürücünün tam kusurlu olduğu bir dosyada, yerleşik içtihadından vazgeçerek
01.06.2015 tarihli genel şartlara göre davada verilen kararın bozulmasına
hükmetmiştir71. Buna göre; “..Yeni Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları 01.06.2015 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Genel şartlar C.10. maddesi ile 12/8/2003 tarihli ve
25197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni genel şartlar C.11 maddesine göre genel şartlar yürürlük
tarihi olan 01.06.2015 tarihinden sonra akdedilmiş sözleşmelere uygulanacaktır. Bunun doğal sonucu olarak artık eski genel şartların yeni
genel şartların yürürlük tarihinden sonra düzenlenen poliçelerde uygulanma imkânı bulunmamaktadır.
Karayolları Trafik Kanununun 93. maddesi gereği zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, teminat tutarları ile tarife ve talimatları Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça tespit edilir ve
Resmî Gazetede yayımlanır. Böylece Hazine Müsteşarlığı kanundan
aldığı yetki ile zorunlu sigorta genel şartlarını belirler. Bu nedenle zorunlu sigorta genel şartlarını Türk Borçlar Kanunu’nun 20 maddesinde
düzenlenen genel işlem koşulu kapsamında değerlendirmek mümkün
değildir. Bir sözleşmenin genel işlem koşulu kapsamında olması için
sözleşme yapılırken taraflardan birinin önceden tek taraflı olarak sözleşme şartlarını hazırlayarak diğer tarafa sunması gerekir. Oysa Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Genel Şartları,
sözleşmede taraf olmayan Hazine Müsteşarlığı tarafından kanundan
aldığı yetkiye dayalı olarak belirlenir. Ayrıca Genel şartları, Türk Borçlar Kanunu 20. maddesinin son fıkrasında “Genel işlem koşullarıyla
69 Gökyayla, E.: “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı”, Ankara 2004, s.46.
70 Karasu, R.; s. 100.
71 Karar numarası için bknz. dipnot.44.
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ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın uygulanır.” düzenlemesi kapsamında düşünmekte mümkün değildir. Çünkü kanunda açıkça
belirtildiği üzere kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle
kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmeler yürütmekte oldukları bir
hizmet ile ilgili olmalıdır. Oysa Hazine Müsteşarlığı, zorunlu mali sorumluluk sigortası hizmeti veren bir kuruluş olmadığı gibi hizmeti alan
taraf ile bir sözleşme ilişkisi içinde bulunmamaktadır.
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları’nın uygulanması, Karayolları Trafik Kanunu’nun 95. maddesinde belirtilen tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran hallerin zarar görene karşı ileri sürülemeyeceği ilkesine
aykırı olduğunu söylemekte mümkün değildir. Bu ilkenin uygulanabilmesi için her iki tarafın özgür iradesi ile poliçe düzenlendikten sonra
zarar görenin aleyhine tazminatın kaldırılması ya da azaltılmasını gerektirecek değişikliklerin yapılması durumunda geçerli olacaktır. Oysa
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları, yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen poliçelerde geçerli olacağından, poliçenin
düzenlendiği tarih itibarı ile Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk (Trafik) Sigortası’nın kapsamı tüm taraflarca bilinmektedir. Sigortacı, işletenin sorumluluğunu poliçe ve genel şartlar kapsamında üstlendiğine göre, sonradan bir değişiklikten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Kaldı ki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1423
maddesine göre sigortacı, sigorta sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerinden oluşan aydınlatma yükümlülüğünü sigortalıya karşı yerine getirmese dahi sigortalı,
sözleşmenin yapılmasına 14 gün içinde itiraz etmemiş ise sözleşme
poliçede yazılı şartlar ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olan genel şartlar kapsamında yapılmış olur.
Genel Şartlar A.6. maddesinin (c) bendinde “İlgililerin, sigortalının
sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri” ve (d) bendinde “Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten
yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında
olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri” Zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatının dışında
kalan hallerden sayılmıştır.
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Somut olayda, davacıların desteği sürücü E.K’in sevk ve idaresinde
ki .. plakalı araç ile tek taraflı olarak yapmış olduğu trafik kazasında
ölmesi sonucu destekten yoksun kaldıkları iddiası ile aracın zorunlu
mali sorumluluk sigortasının olmaması nedeniyle güvence hesabından
destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmuşlardır. Trafik
kazası, sürücü E.K’in sevk ve idaresinde iken dosya içindeki 11.03.2016
tarihli kusura ilişkin rapora göre sürücünün %100 kusuru neticesi tek
taraflı alarak 05.07.2015 tarihinde gerçekleşmiştir.
Yine genel şartların A.6. maddesi (d) bendinde destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla
beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri, teminat kapsamı dışında tutulması nedeniyle %100 kusuru ile kendi
ölümüne neden olan sürücü E.K’in tam kusuruna isabet eden destek
tazminatı sigorta teminatı kapsamında değildir. Kaza tarihinde yürürlükte bulunan Karayolları Trafik Kanunu’nun da sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten
yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında
olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı taleplerini sigorta teminat kapsamında olduğuna ilişkin bir düzenleme olmadığı ve kapsama giren teminat türleri arasında bulunmamasına göre, davacıların güvence hesabından destek tazminatı talep etme
hakları bulunmadığından davanın reddi gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın kabulü yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”
Denilerek bozma kararı verilmiştir.
İlgili kararda Yargıtay tarafından daha önceki yerleşik içtihattan hiç
bahsedilmeyerek 01.06.2015 tarihinden KZMSS Genel Şartları ile getirilen değişikliğin normalar hiyerarşisine aykırı olup olmayacağı noktasında
değerlendirmeler yapmış ve genel işlem şartı olarak da dikkate alınamayacağını sözleşmenin tarafı olan kişinin getirdiği koşullar olmadığını belirterek dava konusu olaya uygulanacağı kararı vermiştir. KZMSS Genel
Şartlar’ının olaya uygulanması durumunda da işleten/sürücü kusurunun
teminat dışı haller arasında yer aldığını belirterek talebin teminat dışı
olması nedeniyle davanın reddi gerektiğine karar vermiştir. Yargıtay’ın bu
şekilde daha önce vermiş olduğu içtihattan tam olarak bir dönme gerekçesi belirtmemiş ve olayın meydana gelme tarihinde yürürlükte olan genel
şartlara göre karar vermiş olduğu görülmüştür.
Ancak yukarıda bahsedilen karar sonrasında Yargıtay 17. HD.72 tarafından bu kez davalı tarafta Güvence Hesabı’nın olduğu bir dosyada
72 bknz.yuk.dipnot 45.
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YHGK içtihadına göre yine işleten ölümü nedeniyle sorumluluğuna hükmedildiği görülmüştür. Davanın taraflarına göre ayrı ayrı kararlar verildiği tam olarak bir içtihat değişliği yoluna gidildiğinin kabulü de mümkün
olmamaktadır. Bunun için YHGK kararının vereceği kararların beklenmesi gerekmektedir.
Hukukun genel ilkeleri ile çözümü basit olan işleten/sürücü ölümünde
desteğin kusuru konusu bu şekilde bir içtihat ortaya çıkmasına ve yasal
düzenlemeler yapılmasına yol açmış ve bu durum bazı sonuçlara yol açmış ve başka sorunları da beraberinde getirmiştir.
İşleten/Sürücü ölümlerinde kendi kusurları ile kazanın meydana gelmesine sebep olan desteğin kusurunun tazminatta dikkate alınmayacağına ilişkin içtihat nedeniyle öncelikle; sigortalılara zararlı sonuçlar yansımış, sigortalıların trafik poliçelerinde yüksek primler ödemesine neden
olmuş, sonrasında da genel şartlarda kanuna aykırı düzenlemeler yapılmasına neden olmuştur. Genel şartların kanuna uygun hale getirilmesi
için de Karayolları Trafik Kanunu’nda birtakım değişiklikler yapılmasına,
söz konusu düzenlemeler ile idari otoriteye sınırsız yetkiler verilmesine ve
sonunda sigorta şirketlerinin prim artışlarını engellemek amacıyla tavan
prim uygulamasının getirilmesine neden olunmuştur. Tüm bu gelişmelerden olumsuz şekilde etkilenen hem vatandaşlar hem sigorta sektörü hem
de ülke ekonomisi olmuştur. Aslında hukukun genel ilkeleri içerisinde
çözümlenebilecek olan bir konuda hatalı içtihatların gelişmesi nedeniyle
bu kadar kısa bir sürede sorun büyümüştür. Bunun yanı sıra sorunun çözümü arayışlarının hukukun genel ilkelerine aykırı sonuçlar doğurduğu
kanaatindeyim. Kanunda açık olarak düzenlenmesi gerekmeyen işleten/
sürücünün kusurunun destek görenlere yansıtılmaması gibi bir durumun
hukukun genel ilkeleri ile birlikte düşünüldüğünde verilecek cevap belirli
olmasına rağmen; bu konuda kanuni düzenleme yapılması durumu ülkemizde her konuda olmasa da özellikle bu konuda açıkça plansız kanunlaşma süreci yürütülmüş olduğunu göstermektedir.
6704 Sayılı Kanun ile getirilen Karayolları Trafik Kanunu değişiklikleri, KZMSS Genel Şartlar’da yer alan düzenlemelerin kanuna aykırı olması durumunu ortadan kaldırmak amacıyla getirilmiş olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Ancak burada KZMSS Genel Şartları’nın Karayolları
Trafik Kanunu değişiklikleri sonrasında kanuna uygun hale geldiğini belirtmek de pek mümkün olamayacaktır. Genel Şartlarda yer alan düzenlemelerin hepsinin kanunda düzenlenmesi mümkün olmadığından ve KTK
da her ne kadar Genel Şartlara atıf yapılmış olsa da kanuna aykırı olan
sözleşme eki niteliğindeki genel şartlarda zarar görenlerin haklarının kı-
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sıtlanması yönünden Genel Şartların açılan davalar gereği iptal edilmesi
durumu söz konusu olabilecektir.
Karayolları Trafik Kanunu değişikliklerinin de özellikle md. 90’da belirtilen “Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar
bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi
tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen
hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.” hükmü gereği bu
kanun kapsamındaki tazminatlarda öncelikle Türk Borçlar Kanunu’nun
hüküm ve ilkelerinin değil de sözleşme eki ve tebliğ niteliği taşıyan KZMSS Genel Şartları’nın uygulanması Anayasa’ya aykırılık oluşturmaktadır.
Yine Karayolları Trafik Kanunu’nun md. 92’ye 6704 Sayılı Kanun değişikliği ile getirilen teminat dışında kalan başlığında i) bendinde, “Bu
Kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel
şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler.”
hükmü gereği idari otoriteye sınırsız olarak yetki verilmiş ve KZMSS Genel Şartlar’ında yapılabilecek düzenlenmeler ile idari otoriteye teminat
dışı halleri arttırabilme yetkisi verilmiştir. Söz konusu hüküm, KZMSS
Genel Şartları’nı kanunlaştırması ve idari otoriteye sınırsız düzenlenme
yapma yetkisi vermesi yönünden Anayasaya aykırılık oluşturmaktadır73.
KZMSS Genel Şartlar ve Karayolları Trafik Kanunu değişikliklerinin
doğurduğu bir diğer dolaylı etki, tavan prim uygulamasına geçilmesidir.
Hukuki yönden eleştirilen Yargı içtihatlarıyla başlayan sigorta primlerinin yükselmesi ardından sektörde yapılan eleştiriler nedeniyle KZMSS
Genel Şart ve Karayolları Trafik Kanunu değişiklikleri beraberinde primlerin azaltılması beklenirken; primlerin azaltılmak yerine devlet sigorta primlerine ilişkin, KZMSS Tarife ve Uygulama Esasları Hakkındaki
Yönetmeliğin74, geçici 11. md.’ne 03.05.2017 tarih 30055 Sayılı Resmi
Gazete’de getirilen değişiklikle tavan prim uygulamasının yürürlük tarihi
12.04.2017 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra yapılan poliçelerde
söz konusu düzenleme ile getirilen yönetmelikte belirlenen aracın yılı,
cinsi, özelliklerine göre belirlenen primler uygulanmaktadır. Bu durum
da sigorta kuruluşlarının zarar oluşturabilecek nitelikteki, bir diğer de73 Konuya ilişkin olarak sigorta kuruluşu aleyhine açılmış ve görülmekte olan Ankara
9. Asliye Ticaret Mahkemesi’ nin 2016/892 E. Sayılı dosyasında zarar gören vekili,
Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili hükümlerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla ve
Anayasa’ ın 152. Md. gereği Mahkemeden Anayasa Mahkemesi’ ne başvuru yapılmasını talep etmiştir.
74 RG 14.07.2007- 26582.
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yişle meydana gelebilecek risk, zararı karşılayamayacak olan sigorta primi olması halinde sigorta sözleşmesi yapamamasına neden olmaktadır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından bu konuya ilişkin 10.04.2017 tarihinde
KZMSS Primlerine İlişkin Genelge (2017/1)75 yayımlamış olsa da sigorta kuruluşlarının sözleşme yapmaktan kaçınmasını engelleyememekte ve
vatandaşların istedikleri sigorta kuruluşuna zorunlu olan bu sözleşmeyi
yaptıramamasına yol açmaktadır.
Yine söz konusu değişikliklerin getirdiği tavan prim uygulaması yanında 11.07.2017 tarih 30121 sayılı Resmî Gazete’de KZMSS Tarife ve
Uygulama Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişiklikle “Riskli
Sigortalar Havuzu” kurulmuştur. Buna göre hasar frekansı yüksek araçlara yapılacak sigorta poliçelerinde sigorta şirketleri riski üstlenmek istememeleri nedeniyle yönetmelikte belirlenen sigorta şirketleri arasında
dağılımının sağlanmasına ilişkin düzenleme getirilmiştir.
Tüm bu açıklamalar ışığında, Yargı içtihatlarında kabul edilen kararların neden olduğu sonuçları ortadan kaldırmak amacıyla gelmesi beklenen, KZMSS Genel Şartlar ve 6704 Sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu’nda getirilen değişikliklerinin uygulamada yaşanan sorunları
çözmek yerine daha da karmaşık bir duruma yol açmış olduğu açıkça
görülmektedir.
SONUÇ
Sorumluluk sigortaları, sigorta ettirenin üçüncü kişilere karşı sorumluluğuna neden olan olay sonucunda malvarlığında meydana gelecek azalma riskini güvence altına alır.76 Sorumluluk Hukuku uygulamasının yansıması olan sorumluluk sigortalarında kamu yararı düşüncesi
ile karayolunda meydana gelen kazalarda üçüncü kişilerin uğradıkları
zararın karşılanmasına yönelik olarak KZMSS getirilmiştir. Bu sigorta
türü zorunlu sorumluluk sigortası olmakla birlikte bir anlamda tehlike
sorumluluğu olarak da görülebilir. Ancak tehlike sorumluluğu, sınırsız
bir sorumluluk değildir. Buradaki tehlike sorumluluğu, aracın işletilmesine bağlanmıştır77. Motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi halinde,
işletenin/sürücünün kusuru ile meydana gelen trafik kazaları sonucunda
üçüncü kişilere verilen zararlar güvence altına alınmaktadır.

75 Hazine Müsteşarlığı, 10.04.2017 tarih, “Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Primlerine İlişkin Genelge” 2017/1 Sayılı Genelge (https://www.tsb.org.tr/images/Documents/2017-1%20Genrlgr.pdf).
76 Çeker, M.: “Yargı Kararları Işığında Sigorta Hukuku”, Adana 2004, s.168.
77 Eren,F, s.669
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KZMSS’de öncelikle uygulanması gereken hükümler Karayolları Trafik Kanunu, söz konusu sözleşmenin eki niteliğinde olan KZMSS Genel
Şartları ve burada hüküm bulunmaması halinde Türk Borçlar Kanunu
uygulanmaktadır. Normlar hiyerarşisine uygun olarak kanunda düzenlenmeyen hükümlerin, tebliğler ile düzenlenmemesi gerekmektedir. Ayrıca uygulamada boşluk doğuran seminer çalışmamızda, bahse konu genel
şartlardaki değişikliklerin gerçekten bir sorunu çözmesi beklentisi ile çıkarılıyorsa yapılan düzenlemenin amacına uygun olarak ve hukuka aykırı
olmayacak şekilde çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Yargıtay İçtihatları ile gelişen ancak kanunda açıkça karşılığı bulunmayan hükümlerin kanun dışında tebliğler ile düzenlenmesi ve bu tebliğler sonrasında
kanunda düzenleme yapılması, kısa zamanda yapılan değişiklikler, çıkarılan yeni kanunlar sonrasında yeniden değişikliklerinin yapılarak hukuk
düzeninin sağlanması mümkün değildir.
Bu çalışmada özellikle üzerinde durulan ve Yargıtay’ ın yerleşik içtihatlarında bulunan sürücü/işleten ölümleri durumunda destekten yoksun
kalma tazminatını hak edeceğine ilişkin kararları, hesaplama tablosuna
yönelik yine içtihatlarda yer alan PMF yaşam tablosunun bahsedilen yasal
değişiklikler ile değişip değişmeyeceğinin takip edilerek görülmesi gerektiğidir. Yine bahse konu değişikliklerin normlar hiyerarşisine aykırı durumun Karayolları Trafik Kanunu değişiklikleri ile ortadan kaldırılmasının
kabul edilip edilmeyeceğinin Yargı kararlarının takip edilerek görülmesinin beklenmesi gerekmektedir. Kanun ile Yargı kararlarının birbiri ile
paralellik göstererek sözleşmenin tüm tarafları ve diğer zarara uğrayan
tüm kişiler bakımından hukuk düzenin sağlanması bakımından önemli
bulunmaktadır.
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KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RİSKLİ YAPI KAVRAMI
VE RİSKLİ YAPININ UNSURLARI
Av. Halil Burak ÇINAR
Giriş
Toplumumuzca “Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak da bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile bu
kanunun uygulama yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 2012 tarihi itibariyle ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanmıştır. Söz konusu
kanun ve yönetmelikte düzenlenen riskli yapıların tespiti ve bu yapıların
yıktırılması faaliyetleri ise kentsel dönüşüm sürecinin odak noktası haline gelmiştir.
Bu çalışmamızda “riskli yapı” teriminin ifade ettiği anlam ve bir yapının riski olarak kabul edilebilmesi için aranacak unsurlar açıklanmıştır.
1.Riskli Yapı Kavramı
6306 sayılı Kanunda riskli yapı şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü
tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî
ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder” (6306 Sayılı
Kanun madde 2/d, Uygulama Yönetmeliği madde 3/g).

İlgili kanun maddesinden anlaşıldığı üzere, bir yapının riskli yapı olarak kabul edilebilmesi için söz konusu yapının ekonomik ömrünü tamamlamış olması1 veya yıkılma ve ağır hasar görme tehdidi altında bulunması gerekir. Bunun yanında ekonomik ömrün tamamlanmış olması
hali ile yıkılma ve ağır hasar görme riskinin bulunması halinin ilmi ve
teknik verilere göre tespit edilmesi şarttır.2

1

2

Ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların riskli yapı olarak kabul edileceğine ilişkin
ayrıntılı bilgi için bkz. Çolak, Nusret İlker: “Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Hukuksal
Değerlendirilmesi”,
http://www.ilkercolak.com.tr/kentsel-donusum-mevzuatinin-hukuksal-degerlendirmesi/,e.t.27.09.2018
İnal, Emrehan: Kentsel Dönüşüm Hukukunda Riskli Yapı, On İki Levha Yayıncılık,
İstanbul 2017, s. 18.; Çaptuğ, Mehpare: İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm,
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s. 133.; Beyazkılıç, Yeşim: Kentsel Dönüşümün Özel
Hukuk Alanında Getirdiği Sorunlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 43.
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Riskli yapı terimi kullanıldığında “yapı”dan anlaşılması gerekenin ne
olduğu hususu 6306 Sayılı Kanun’da açıklanmamış olsa da, 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 7/1. maddesinde yapının tanımına
ilişkin daha ayrıntılı bilgilere ulaşılabilmektedir.
Söz konusu maddede riskli yapıların tespit işlemlerinin; kendi başına
kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine
yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar
hakkında yapılabileceği düzenlenmiştir.3
Uygulama Yönetmeliği’nin 7/1. maddesinde yer alan riskli yapı tespitinin yapılabileceği yapılar hakkındaki düzenleme 3194 Sayılı İmar Kanun
madde 5/9’da yer alan bina tanımının birebir aynısını içermektedir.4 Oysa
yapının tanımı İmar Kanunu’nda çok daha geniş bir biçimde ifade edilmiştir.5 Bunun yanında inşaat tekniğinin kullanılması suretiyle arazinin
üstünde veya altında söz konusu araziye tutturulan her şeyin yapı olarak
kabul edilmesi mümkündür. Örneğin, araziye inşa edilen otoyol, demiryolu, tünel, köprü, elektrik direği, bina olmasa da yapı olarak kabul edilir.6
Dolayısıyla uygulama yönetmeliğinde yer alan riskli yapı olarak tespit
edilebilecek yapının aslında İmar Kanunu uyarınca bina niteliğinde olması sebebiyle riskli yapı tespitinin yalnızca binalar hakkında yapılabileceği,7 binaların dışındaki yapıların riskli yapı kavramına dahil olmayacağı
anlaşılmaktadır.8
3

4

5

6
7

8

“Riskli yapılar, Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara göre
tespit edilir. Riskli yapı tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların
içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya
ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan
yapılar hakkında yapılır. İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metrukluk
veya başka bir sebeple statik bakımdan yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli
yapı tespitine konu edilmez” (Uygulama Yönetmeliği madde 7/1).
“Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarıyan,
hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır” (3194 Sayılı İmar Kanunu
madde 5/9).
“Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı
ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir”
(3194 Sayılı İmar Kanunu madde 5/8).
Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe: Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2017, s. 482.; İnal, s. 58.
Riskli yapı tanımında yer alan yapı kavramının 3194 Sayılı Kanun madde 5’de yer alan
“yapı” kavramına karşılık geldiğine ilişkin aksi görüş için bkz. Sezer, Yasin/Bilgin, Hüseyin: Açıklamalı – İçtihatlı Kentsel Dönüşüm Uygulama Rehberi, Adalet Yayıncılık, Ankara 2017, s. 383.
İnal, s. 57-59.
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Bina tanımı dışına giren yapılar haricinde Uygulama Yönetmeliği madde 7/1 uyarınca, inşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk
olma hali veya başka bir sebeple statik bakımdan yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapıların da riskli yapı olarak tespit edilemeyeceği düzenlenmiştir.9
2. Riskli Yapının Unsurları
6306 Sayılı Kanun madde 2/d’de düzenlenen riskli yapı tanımı gereğince, bir binanın riskli yapı olarak değerlendirilebilmesi için iki unsurun
bulunması şarttır. Bunlar;
• Bir binanın yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıması ya da ekonomik ömrünü tamamlamış olması (seçimlik iki alt unsur),
• İlmi ve teknik verilere dayanılarak tespit işleminin yapılmış olması
şeklinde ifade edilebilir.10
2.1 Yıkılma veya Ağır Hasar Görme Riski ya da Ekonomik Ömrünü
Tamamlamış Olma
2.1.1. Yıkılma veya Ağır Hasar Görme Riski
Riskli yapı nitelemesi yapılırken göz önünde bulundurulacak durumlardan birisi binanın yıkılma veya ağır hasar görme tehlikesiyle karşı
karşıya olmasıdır (6306 Sayılı Kanun madde 2/d, Uygulama Yönetmeliği
madde 3/g).
Yıkılma veya ağır hasar görme riski değerlendirilirken binanın bulunduğu yerin özellikleri ile binanın şartlarının kıyaslanması ve dikkate alınması gerekir. Söz konusu yerde gerçekleşmesi muhtemel şiddetli bir afet
durumunun bulunması ve ilgili binanın bu afetten büyük ölçüde zarara
uğraması tehlikesinin objektif olarak var olması icap eder. Zira her bölgenin maruz kaldığı afet olayları ve bu afetlerin şiddetleri değişebilmektedir.11
2.1.2. Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Olma
Riskli yapı nitelemesi yapılırken göz önünde bulundurulacak durum9

Özsunay, Ergun: 6306 sayılı Kanun ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Düşünceler, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2015, s. 13.; Yazıcı, Gün: Yargı Kararları Işığında
Kentsel Dönüşüm, Riskli Yapılar ve Yargısal Denetim, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018,
s. 34.; Çınar, Turan: Kentsel Dönüşüm İmar ve Kamulaştırma Uygulamaları (Önem Arz
Eden Hususlar), Kamusal Hukuk Yayıncılık, Ankara 2016, s. 1134.; Beyazkılıç, s. 45.;
Üstün, Gül: Kentsel Dönüşüm Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2014, s. 132.
10 İnal, s. 59.; Çaptuğ, s. 133.; Beyazkılıç, s. 43.; Yazıcı, s. 33.
11 İnal, s. 59.
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lardan diğeri ise binanın ekonomik ömrünü tamamlamamış olmasıdır
(6306 Sayılı Kanun madde 2/d, Uygulama Yönetmeliği madde 3/g).
6306 Sayılı Kanun’un adının “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” olduğu düşünüldüğünde, herhangi bir afet
riskinin ve hasar riskinin olmadığı durumlarda dahi, bir binanın salt ekonomik ömrünün tamamlanmış olması sebebiyle riskli yapı olarak değerlendirilmesi ve dönüşüm uygulamasına sokulabilmesi halinin kanunun
ruhuna ve amacına pek uygun olmadığı görülmektedir.12
Nitekim, bir binanın ekonomik ömrünün süresinin neye göre belirleneceği ve belirleme yapılırken hangi kriterlerin uygulanacağı düzenlenmemiştir. Şu halde, ekonomik ömrün tamamlanması ifadesi kanunun kapsamını oldukça genişletmektedir.
Doktrinde “ekonomik ömür” teriminden anlaşılması gerekenin ne
olduğu hususu tartışmalara yol açmıştır.13 Fikrimizce kendisine biçilen
rolü yerine getiremeyen ve işlerliğini yitiren bir binanın ekonomik ömrünü tamamladığı söylenebilir.
2.2. Riskin Tespit Edilmiş Olması
Yasal düzenlemeler uyarınca bir yapının riskli olarak kabul edilebilmesi için söz konusu risk faktörünün (yıkılma veya ağır hasar görme ya
da ekonomik ömrü tamamlama) ilmi ve teknik bilgiler ışığında resmi olarak tespit edilmiş olması gerekir (6306 Sayılı Kanun madde 2/d, Uygulama Yönetmeliği madde 3/g).
Riskli yapının ilmi ve teknik verilere göre yapılacak tespiti işleminin
6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesinde yer alan
kurum ve kuruluşlar tarafından aynı yönetmelik EK-2’de düzenlenen
esaslara göre yapılması zorunludur. Resmi bir tespit işlemi yapılmaksızın
yapının objektif olarak risk faktörlerini taşıdığı gerekçesiyle dönüşüme
tabi tutulması mümkün değildir.14
12 İnal, s. 61.
13 Çolak’a göre; “Bir yapının ekonomik ömrünün ne olduğu konusu göreceli bir kavram
olup, yapıda kullanılan malzemeye, yapım tekniğine, iklim koşullarına, kullanım şekline, hatta yapım mevsimine ve hava durumuna bağlı olarak, ekonomik ömür hesaplaması değişebilecektir. Teknik anlamda bir yapının ekonomik ömrünü tamamlamış olması,
yapının sağlıklı olma vasfını kaybetmesi anlamına gelecektir. Tanımlamanın ikinci kısmında bu durum açıklanmış olduğuna göre, ekonomik ömrünü tamamlamadan kastedilenin, yapıya verilen fonksiyonun işlevselliğini yitirmiş olduğu şeklinde anlamak daha
doğru olacaktır.”; İnal’a göre; “…binanın sadece ekonomik ömrü değil, sosyal, kültürel,
tarihi, mimari vb. işlev ve özellikleri de göz önünde bulundurmak suretiyle yapılacak
değerlendirmenin yapının dönüşüme tabi tutulmasını haklı kılması aranmalıdır.”
14 İnal, s. 62-63.
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Sonuç
6306 sayılı kanun ve aynı kanunun uygulama yönetmeliğinde düzenlenen “riskli yapı” ifadesindeki “yapı” kavramı 3194 sayılı İmar Kanunu’nda
yer alan “bina” kavramına karşılık gelmektedir. Dolayısıyla kentsel dönüşüm kapsamında risk tespiti işlemlerinin bina dışındaki yapılar hakkında yapılması mümkün değildir.
Bunun yanında bir binanın riskli olarak kabul edilebilmesi için yıkılma veya ağır hasar görme tehlikesinin bulunması ya da söz konusu binanın ekonomik ömrünü tamamlamış olması gerekir. Ayrıca bu hususların
ilmi ve teknik verilerle resmi olarak tespit edilmesi şarttır.
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ELEKTRONIK TICARET VE HUKUKUMUZDAKI
DURUMU ÜZERINE KISA BIR İNCELEME
Kübra YILDIZ1
Giriş
Yirminci yüzyılın sonlarına doğru gelişmeye başlayan bilişim teknolojileri; sağlık, eğitim, siyaset, ekonomi, sanat ve adalet gibi hayatın her
alanında köklü değişikliklere yol açmakta ve baş döndürücü bir hızla yaşanan bu değişim ve gelişimler sonucu dünya adeta küresel bir köye dönüşmektedir. Ekonomik gelişme sürecinde “bilgi toplumu”, “elektronik
ticaret” gibi kavramlar önem kazanmaya başlamıştır. Ülkeler dijital âlemde yaşanan bu gelişmeler sonucu küresel aktörler haline gelebilmek adına
“bilgi toplumu” olma yolunda önemli adımlar atmaktadırlar. OECD’nin
Sacher Raporunda insanoğlunun, tarihin en büyük teknolojik devriminin
zirvesinde olduğu ve hatta bazılarının bu elektronik iletişim çağını matbaanın icadı veya endüstri devrimiyle kıyasladığı yazılmıştır.2
Ülkemizde ve dünyada bilgisayar ve internet kullanımında yaşanan
sıçrama sonucu elektronik ortamda yapılan ticari işlemlerin oranı da artmıştır. Zira TÜİK raporlarına göre bilgisayar ve İnternet kullanımı 2017
yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %56,6 ve %66,8 oldu.
Bu oranlar 2016 yılında sırasıyla %54,9 ve %61,2 idi. Hanehalkı bilişim
teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre ise 2017 yılı Nisan
ayında hanelerin %80,7’si evden internete erişim imkânına sahip oldu. Bu
oran 2016 yılının aynı ayında %76,3 idi. İnternet üzerinden yapılan alışveriş oranlarına baktığımızda da benzer bir yükseliş görmekteyiz. İnternet
üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da
satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2016 yılında %2,9 iken;
2017’de %24,9 oldu.3
Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bu gelişmeler sağladığı faydalar yanında pek çok olumsuz sonuç da doğurmaktadır. Hayatın her alanını düzenlemeye çalışan hukuk sistemlerinin daha önce karşılaşılmamış
bu sorunlara da çözümler üretmesi gerekmektedir. Mer’i mevzuatımızla
aşılamayacak bu sorunların çözümü ancak yeni kanuni düzenlemelerin
1
2
3

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma Görevlisi
Sacher Report, OECDiLibrary, (Çevrimiçi) http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/sacher-report_237058611046, 8 Ekim 2017.
(Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862, 25 Ekim 2017.
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yapılmasıyla mümkün olabilir. Bunun sonucu olarak da ulusal hukuk
düzenimizde ve uluslararası hukuk düzenlerinde; yaşanan sorunları anlamlandırıp çözebilmemizi sağlayacak çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Yaşanan gelişmelere elektronik ticaret boyutundan bakıldığında bilgi
toplumu insanının; zamandan ve mekândan arındırılmış, elektronik ortamda yaptığı ticaret sonucu aldığı mal ve hizmet karşılığında temel endişesi güven sorunudur. Dolayısıyla elektronik ortamda mal veya hizmet
talep eden alıcının güven konusunda sahip olduğu tereddütleri gidermesini sağlayacak hukuksal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Çünkü
elektronik ticaret geçmişten günümüze büyük bir hızla gelmiş ve halâ da
gelişmeye devam eden taze bir alandır ve alıcıların bunu özümsemesi ve
yeni sisteme güven duyması ise bu alanda gerekli adımların atılmasıyla mümkün olabilecektir. Devletlerin bu konuda yapabilecekleri en büyük teşvik güvenli bir pazar ortamının sağlanması olacaktır. 6563 sayılı
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da böyle bir nedenle
ortaya çıkmış ve geleneksel pazaryerlerinden web tabanlı pazaryerlerine
dönüşen ticari hayatın sorunlarına çözüm bulmaya çalışmıştır.
Bu çalışmada öncelikle elektronik ticaretin ne olduğu, araçları, olumlu
ve olumsuz yönleri ve taraf olanlar açısından modelleri açıklanıp daha
sonra hukukla olan ilişkisine geçilmiştir.
1. Elektronik Ticaretin Tanımı
Elektronik ticaret konusunda farklı kişilerce veya farklı ulusal veyahut
uluslararası kuruluşlarca yapılmış pek çok tanım bulunmaktadır. Yapılan
tanımların bazıları elektronik ticaretin kapsamını geniş tutarken bazıları
daraltmaktadır. Dünya Ticaret Örgütünün yaptığı tanıma göre: “Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının
telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır”.4 Kapsamı nispeten
daha da genişleten başka bir tanıma göre ise: “Mal ve hizmetlerin üretim,
tanıtım, satış, sigorta, dağıtım, satış sonrası hizmetler, sözleşme, cayma ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır”.5
OECD tarafından yapılan tanıma göre: “Elektronik ticaret, genel olarak
birey ve organizasyonların metin, ses ve görsel imajları kapsayan dijital verilerin aktarımına dayalı olarak ticari faaliyetleri yerine getirmeleridir”.6 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
ise elektronik ticareti: “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti” şeklinde tanımlamıştır.
4
5
6

World Trade Organisation (WTO), Electronic Commerce (Çevrimiçi) https://www.wto.
org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_e.htm, 25 Ekim 2017.
Ferman Kaya, Elektronik ticaret Hukuku ve Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2016, s.32.
Nusret Ekin, Bilgi Ekonomisi’nde Elektronik Ticaret, ITO, İstanbul, 1998, s.76.
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Elektronik ticaret en genel ifadesiyle elektronik ortamda yapılmış ticarettir. Dijitalleşen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermek adına yine dijital
ortamda kurulan pazarların bilgi toplumunca kullanılmasının ürünüdür.
Mal ve hizmetlerin tanıtımlarının, reklamlarının, sözleşmenin kurulmasının, kimi hallerde teslim vs. durumlarının elektronik yollarla yapılmasıdır.
Elektronik ticaretin iki şekilde yapılması mümkündür. Dolaylı elektronik ticaret yapıldığında sipariş elektronik ortamda verilmekle birlikte teslimat geleneksel teslim yöntemleriyle yapılır. Doğrudan elektronik ticaret
yapıldığında sanal mal veya hizmetin siparişi, teslim ve bedelin ödenmesi
tamamen elektronik oramda yapılır.7 Doğrudan elektronik ticaretin konusu gayri maddi mal ve hizmetlerken, dolaylı elektronik ticaretin konusu maddi (fiziksel varlığı olan) ürünlerdir.
2. Elektronik Ticaretin Araçları
Elektronik ticaret araçlarını en temel şekliyle birbirleriyle ticaret yapanların ticari işlemlerini kolaylaştıran her türlü teknolojik ürün olarak
tanımlayabiliriz.8 Tahdidi olarak saymamakla birlikte elektronik ticaret
araçlarını genel olarak dokuz başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar:
1. Telefon: Elektronik ticaretin gelişiminde kullanılan ilk araç telefondur. Telekomünikasyon alanındaki gelişmeler telefon kullanımının dünya
çapında yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Telefonun elektronik ticarette
kullanılmasının nedenlerinden birisi telefonun elektronik ticaret araçları
içerisinde en esnek ve en interaktif olanı olmasıdır.9 Şu an için telefonun
elektronik ticarette kullanımı dünya üzerinde çok yaygındır. İki kişinin
telefon vasıtasıyla konuşup bir sözleşme yapması dahi elektronik ticarete
bir örnek teşkil eder.10
2. Faks: İnternetten önce bilgi gönderiminde kullanılan en hızlı yol
fakstı. Halâ bazı şirketler bilgi göndermede internet yerine faksı kullanıyor olsa da; şu an için bakıldığında şirketlerin çoğu bilgi gönderiminde
e-mail yolunu kullanmakta.11
7

Önder Canpolat, Elektonik Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2001, Ankara, s. 6.
8
Elektronik Ticaret, Wikipedi, (Çevrimiçi) https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRWxla3Ryb25pa190aWNhcmV0,
25
Ekim 2017.
9
Şevki Keçe, “Elektronic Commerce”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 2004, s. 13., (Çevrimiçi) file:///C:/Users/PC/Downloads/145582.pdf,
25 Ekim 2017.
10 Turgay Sarıakçalı, İnternet Üzerinden Akdedilen Sözleşmeler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 22.
11 Keçe, s. 13.
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3. Elektronik veri değişimi (EDI-Electronic Data Interchange): Kurumların belirlenmiş standartlar çerçevesinde geniş alan ağları üzerinden
karşılıklı elektronik doküman alışverişi yapabildikleri sisteme verilen addır.12 Taraflar arasında önceden çerçeve bir sözleşme yapılmaktadır. Tarafların bilgisayarlarında insan müdahalesi olmaksızın birbirlerine cevap
verebilmelerini sağlayan bir bilgisayar programı oluşturulur. Bu sistem
birbirleriyle network ağıyla bağlı işletmeler arasında, verilerin araya insan
unsuru girmeden otomatik olarak değişimini sağlar.13 B2B (Business to
Businesss) elektronik ticaret modelinde kullanılan en eski yöntemdir. Bu
yöntem en yaygın olarak kredi kartı ödemelerinde kullanılan POS (Point
of Sale) makinelerindeki sistemdir.14
4. Bilgisayar: TDK’nın Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğünde bilgisayar
şöyle tanımlanmıştır:15 “Çok sayıda aritmetiksel ya da mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, çalışması sırasında bir işletmen›in işe karışması gerekmeksizin, önceden verilmiş bir izlenceye göre, özdevimli olarak yürüten
bir veri işleyici. Bir bilgisayar dizgesi elektronik ve mekanik birimlerden
oluşan donanım ile bu donanım birimlerini ya da kaynakları istenen işlere yöneltip verimli bir çalışma düzeni içerisinde kullanabilmek için gerekli tüm izlencelerden ve veri yapılarından oluşan yazılım öğelerini kapsar.
Minibilgisayar, mikrobilgisayar tanımlarının dışındaki geleneksel bilgisayarlar ana işlem birimlerinin hız ve yapısına, ana belleklerinin sığasına,
dış belleklerin ve giriş-çıkış birimlerinin türlülüğüne, sayısına ve hızına
göre büyük, ortaboy ya da küçük dizgeler olarak sınıflandırılır.” Bilgisayar, elektronik tarzda tasarlanmış bir cihaz olup, içerisine yerleştirilen
mikroçipler ve devreler sayesinde onu diğer elektronik cihazlardan ayıran
en önemli özelliklerinden biri olan veri işleme görevini yerine getirmektedir.16 Bilgisayarlar programlar vasıtasıyla aynı anda çok hızlı bir şekilde
ve çok çeşitli işlem yapabilirler ve bilgisayarlar işlenmiş olan verileri bizlere sunabileceği gibi hafızalarında da saklayabilirler.17 Sayılan bu özellikler bilgisayarların elektronik ticarette sahip oldukları önemi göstermek
12 M. Emre Civelek-Edin Güçlü Sözer, İnternet Ticareti Yeni Ekososyal Sistem ve Ticaret
Noktaları, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2003, s. 113.
13 Sarıakçalı, s. 23.
14 Emrehan İnal, Elektronik ticaret Hukukundaki Gelişmeler ve İnternette Sözleşmelerin
Kurulması, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005, s. 17.
15 Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, (Çevrimiçi) http://www.tdk.
gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a3d9e5b9d5c26.19920171, 25 Ekim 2017.
16 Betül Gül Şarsel, “Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama,
Kopyalama ve Elkoyma”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 2017, s. 2., (Çevrimiçi) file:///C:/Users/PC/Downloads/469473.pdf, 25 Ekim 2017.
17 Osman Gazi Ünal, “Bilgisayarlarda Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama
Kopyalama ve Elkoyma”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2011, s. 6., (Çevrimiçi) file:///C:/Users/PC/Downloads/280254.pdf, 25 Ekim 2017.
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için yeterlidir. Nitekim bilgisayarlar elektronik ticarette sıkça kullanılan
cihazlardır.
5. Televizyon: Televizyon elektronik ticaretin ilk safhalarında görsel
ve işitsel bir araç olarak kullanılmış. Televizyon dünyanın her yerindeki
insanların en çok etkilendiği, kullanışlı bir iletişim aracı olmasına rağmen
telefonla kıyaslandığında televizyon sadece tek taraflı bir iletişim aracıdır. Dolayısıyla daha interaktif ve kolayca ulaşılabilir bir araç olduğundan
elektronik ticarette genellikle telefon tercih edilmektedir.18
6. İntranet: İntranet, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları ve geniş alan ağlarını birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/
IP tabanlı bir ağdır. İntranetler ağ geçitleri ile diğer ağlara bağlanabilir.
Temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem
kapasitesini paylaşmaktır.19
7. Extranet: İnternet ile işletmece kullanılan intranet arasında köprü
olarak tanımlanabilir. İşletme içi ya da birlikte kullanılan işletmeler arası
iletişimde internet altyapısının kullanılmasını amaçlamaktadır.20
8. İnternet: İnternet dünyadaki tüm bilgisayar ağlarının birleşiminden
oluşan bir bilgisayar ağ sistemidir. Tabiri caizse internet ağların ağıdır.
İnternetin ilk ortaya çıkışı askeri gayelerledir. Ancak gelişen teknolojiyle
birlikte internet zamanla bağımsız bir hale gelmiş; hızla yayılmaya başlamış ve ticaret dünyasında da yer edinmiştir. Diğer araçlardan farklı olarak sunduğu imkânlar ile bugün elektronik ticaret dendiğinde neredeyse
akla gelen ilk araç konumuna yükselmiştir. İnternetin kolay ulaşılabilirliği, hızı, interaktif olması, ucuzluğu, ifa dâhil ticari faaliyetin başından
sonuna kadar yeterli olması vs. interneti her geçen gün daha da cazip hale
getirmektedir.
9. Elektronik ödeme ve para transfer sistemleri: Elektronik ödeme;
kredi kartları, kampüs kart sistemleri gibi dijital ortamlarda gerçekleştirilen ödeme prosedürlerine denir.21 Elektronik ödeme ve para transfer
sistemleri kolaylığı ve hızı sayesinde elektronik ticaretin en popüler yönlerinden birini oluşturur.22
18 Keçe, s. 14.
19 İntranet, Wikipedi, (Çevrimiçi) https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvxLBudHJhbmV0, 25 Ekim 2017.
20 “Mustafa Gökgül, “Türkiye’de Elektronik Ticaret ve İşletmelere, Tüketicilere Sağladığı
Avantajlar, Dezavantajlar”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2014, s. 41., (Çevrimiçi) file:///C:/Users/PC/Downloads/355875.pdf, 25
Ekim 2017.
21 Orhan Karahasan, “Performance and security issues in e-payment systems: pay on-line
case”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi, İstanbul, 2006, s. 13.,
(Çevrimiçi) file:///C:/Users/PC/Downloads/184984.pdf, 25 Ekim 2017.
22 Keçe, s. 14.
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3. Elektronik Ticaretin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
3.1. Olumlu Yönleri
• Elektronik ticaret faaliyetlerinin açık ağ üzerinden gerçekleştirilmesi
elektronik iletişimi arttırmıştır. İşletmelere ve tüketicilere daha ucuz ve
kolay şekilde gerekli bilgiye ulaşma imkânı sağlamıştır.23
• Zamansal ve mekânsal sınırlamaları ortadan kaldırmıştır.24 Bu sayede
ulusal ve uluslararası ticareti hızlandırmıştır.
• Tüketiciye tüm fiyatları bulunduğu yerden kıyaslayabilme imkânı
sağladığından tüketicinin daha rasyonel seçimler yapabilmesine olanak
vermiştir.25
• İşletmelerin tasarruf yapmasına olanak sağlayarak maliyetleri düşürmüştür.26
• Müşterilere elektronik ortamlarda ürün ve işlemlerle ilgili yorumda
bulunabilme fırsatı verir. Müşteri ihtiyaçlarının tespit edilebilmesi ve pazar
talebindeki değişikliklere hızla yanıt verilebilmesine imkân tanımıştır.27
• Tüketiciler elektronik sözleşmelerle alışverişlerini geleneksel ticaretteki
aracılar vasıtasıyla değil doğrudan doğruya üreticiler ile yapabilme olanağına kavuşmuştur.28 Bu durum da pazarlama maliyetlerini düşürmüştür.29
• Yeni iş olanakları yaratmıştır.
• Fırsat eşitliği sağlar. Özellikle KOBİ’ler için maliyetlerde azalma, zaman tasarrufu, envanter maliyetlerinin azalması ve daha önce elle yapılan
faturaların yazılması, faturaların kontrolü gibi işlemlerin elektronik olarak yapılması gibi yararlar sağlayarak rekabet etme imkânlarını arttırır.
• Eski iş modellerini yıkarak yeni ve etkin yeni modellerin oluşmasını
sağlar.30

23 Canpolat, s. 15.
24 Arif Kocaman, “Elektronik Ticaretin Türk Hukuku Açısından İncelenmesi ve Öneriler”, Elektronik Ticaret, Rekabet Hukuku ve Tüketicinin Korunması Hukuku Semineri
2001, İDA Yayınları, 2002, s. 103.
25 Hatice Özdemir Kocasakal, Elektronik Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanacak Hukukun ve Yetkili Mahkemenin Tespiti, Vedat Kitapçılık, İstanbul,2003, s. 35.
26 Örneğin işletmelerin personel istihdamına olan ihtiyaçları azalır ya da fiziksel olarak bir
mağazaya gerek duymazlar.
27 Kocasakal, s. 35.
28 Ergun Özsunay, “Uluslararası Çalışmaların ve Bazı Uluslararası Düzenlemelerin Işığında Elektronik Ticaret ve E-Sözleşmelerin Temel Sorunları”, Uluslararası İnternet
Hukuku Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2002, s. 122.
29 Pazarlama maliyetlerinin düşmesinde sosyal medyanın etkili bir gücü bulunmaktadır.
30 Gökgül, s. 12.
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3.2. Olumsuz Yönleri
• En önemli sorun güven meselesi. Zaten bu konuda oluşturulan kanuni düzenlemelerin temel amaçlarından biri de güven sorununu aşmaktır.31
• Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki
refah seviyesi farklılıklarını daha da arttıracağı endişesi bulunmaktadır.
• Vergilendirmede ülkeler pek çok sorun yaşayabilecektir.
• Geleneksel pazarlarda istihdam edilen pek çok kişi işsiz kalabilecektir.
• Devletler hızla gelişen elektronik ticaret araçlarının özellikle de internetin denetiminde yetersiz kalabilirler.
• İnternet üzerinden tüm elektronik ticaret işlemlerinin yapılması sistemsel sorunlara, yavaşlamaya, sıkışmaya neden olabilir.32
• Telif haklarının ihlali kolaylaşır.33
• Kişisel verilerin korunmasında sakınca yaşanabilir.
• İstenmeyen elektronik iletiler sebebiyle sorunlar yaşanabilir.
4. Taraf Olanlar Açısından Elektronik Ticaret Modelleri
Taraf olanlar açısından beş çeşit elektronik ticaret modeli vardır. Bunlar; işletmeler arasında, işletme ile tüketici arasında, tüketici ile tüketici
arasında, işletme ile kamu idaresi arasında ve tüketici ile kamu idaresi
arasında elektronik ticarettir.
4.1. İşletmeler Arası Elektronik Ticaret (B2B)
Kurumların bilgisayar ağlarını kullanarak özel ve genel ağlar dahilinde
tedarik ve satış işlemlerini yürüttükleri elektronik ticaret uygulama alanına verilen addır.34 Kısacası elektronik ticaretin işletmeler arası yatay
veya dikey ilişkilerle gerçekleştirilen versiyonudur. Dünya üzerinde gerçekleştirilen elektronik ticaretin çok büyük bir oranı işletmeler arasında
gerçekleştirilmektedir.
4.2. İşletme ile Tüketici Arasında Elektronik Ticaret (B2C)
Şirketlerin ağırlıklı olarak bilgisayar ağları veya dijital platformlar aracılığıyla tüketicilere ürünlerinin pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini
31 Bu konuda detaylı bilgi için bkz. İnal.
32 Gökgül, s.81.
33 Gökgül, s.81.
34 Civelek, Sözer, s.124.
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gerçekleştirdikleri elektronik ticaret modeline verilen addır.35 İnternetin
gelişmesi, kişilerin internet kullanımının artması bu elektronik ticaret
modelinin gelişmesinde büyük rol oynar. Elektronik ödeme ve bankacılık
faaliyetleri de bu kapsamdadır.
4.3. Tüketici ile Tüketici Arasında Elektronik Ticaret (C2C)
Bu elektronik ticaret modelinde tüketiciler ihtiyaç duymadıkları eşyalarını dijital ortamda satmaya çalışmaktadır. Bu yöntem tüketicilerin
birbirleriyle etkileşime geçmesinde inovatif bir yol sağlar. Kullanıcılar
ürünlerinin teklif alma süresini, rezerve fiyatını, fiyat arttırma miktarını
belirleyip satışa başlarlar. Ürünü almak isteyenler tekliflerini minimum
arttırma miktarına göre veya istedikleri oranda arttırıp satışa iştirak edebilirler.36 C2C elektronik ticaret modeline verilecek en güzel örnek de
eBay’dir.
4.4. İşletme ile Kamu İdaresi Arasında Elektronik Ticaret (B2G)
Bu elektronik ticaret modelinde ticari işlemler işletme ile kamu idaresi arasında gerçekleşmektedir. İdare de bazı işlemlerini dijital ortamı
kullanarak halletmeye çalışmaktadır. İhale durumlarında bu elektronik
ticaret yönteminin kullanıldığı görülmektedir. İhale şartnamelerinin ilanı
ve tekliflerin yapılması, vergilendirme, sosyal güvenlik hizmetleri, e-imza,
e-tebligat vs. bu elektronik ticaret modeline örnek teşkil eder.
4.5. Tüketici ile Kamu İdaresi Arasında Elektronik Ticaret (C2G)
Devletin elektronik ağlar aracılığı ile tüketicilerin devlete olan ilişkilerine daha hızlı ve interaktif cevap vermesi olarak tanımlanabilir.37 E-devlet
aracılığıyla yapılan işlemlerde bu modelin varlığı görülebilmektedir.
5. Elektronik Ticaret ve Hukuk
Bilgi ekonomisi temelli elektronik alışveriş sayesinde tüketiciler coğrafi sınırlamalardan ari bir şekilde mal ve hizmetlere dair fazla bilgiye az
zaman ve maliyetle ulaşma imkânına sahip olmuştur. Firmalar da hem
tüketicilerin kişisel istek, ihtiyaç ve taleplerine uygun mal ve hizmetleri
onlara sunma, hem de bu mal ve hizmetleri daha az maliyetle ve daha
kısa sürede teslim imkânına kavuşmuşlardır.38 Dijital ortamda yaşanan
bu hızlı gelişme bazı hukuki sorunların ortaya çıkmasına yol açmış ve
hayatın her alanını düzenleyen hukuk sistemi gelişmekte olan bu alan için
de hukuki bir zemin oluşturmaya çalışmıştır.
35
36
37
38

Civelek, Sözer, s. 135.
Kaya, s. 66.
Gökgül, s.55.
Kaya, s. 46.

Elektronik Ticaret ve Hukukumuzdaki... • K. YILDIZ

209

Elektronik ticaret ile ilgili hukuki çalışmaların tarihine bakıldığında
farklı ulusal, uluslararası veya uluslarüstü kurum ve kuruluşlarca çeşitli
zamanlarda çeşitli düzenlemelerin yapıldığını görülmektedir. Birleşmiş
Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu olan UNCITRAL tarafından 16 Aralık 1996’da Elektronik Ticaret Model Kanunu hazırlanmıştır.39 Bu Model Kanun elektronik ticaretin uygulanmasına dair nasıl
hukuki düzenlemeler yapılacağı hususunda milli kanun koyuculara yol
göstericidir. Her ne kadar kanunun uygulaması sadece ticari faaliyetlerle
sınırlanmış ve idare hukuku ile özel hukukun diğer alanlarını kapsamıyorsa da 1. maddenin dipnotunda “ticari faaliyet” kavramının geniş yorumlanması gerektiği belirtilmiştir.40
Tıpkı BM gibi Avrupa Birliği de üye devletlerin hukuklarını uyumlu
hale getirmek amacıyla konuyla ilgili çeşitli düzenlemeler yapmıştır ancak iki Direktif doğrudan elektronik ticareti düzenlemektedir. Bunların
birincisi 8 Haziran 2000 tarih ve 2000/31/AT sayılı AB Elektronik Ticaret
Direktifidir ki bu Direktifin 1. maddesinde de dendiği üzere amaç üye
devletler arasında bilgi toplumu hizmetlerinin serbest dolaşımını temin
ederek, iç pazarın işleyişine katkı sağlamaktır ikincisi ise 13 Aralık 1999
tarih ve 1999/93/AT sayılı AB Elektronik İmza Direktifidir.41 Elektronik
Ticaret Direktifi elektronik ticareti tamamıyla incelemez sadece elektronik ticaretin bazı hukuki yönleri hakkında bir çerçeve oluşturmaya çalışır. Bu çerçeve kapsamında da üye devletlere 17 Ocak 2002’ye kadar iç
hukuklarında Direktif ile uyumlu düzenleme yapma zorunluluğu getirilmiştir.
Elektronik Ticaret Direktifinde karşımıza “bilgi toplumu hizmetleri”
ifadesi temel kavram olarak çıkar. İlgili Direktifin “Tanımlar” başlıklı 2/1a maddesi “bilgi toplumu hizmetleri” kavramı 98/48/AT sayılı Direktif
ile değişik haliyle 98/34/AT sayılı Direktifin 1/2 maddesi kapsamındaki
hizmetler olarak tanımlanmıştır. Bu atıf sonucu ilgili Direktifte de ”bilgi
toplumu hizmetleri” karamı şu şekilde tanımlanır: “Hizmet alanın kendi
talebi üzerine ve ücret karşılığında mesafeli olarak elektronik araçlarla sağlanan her türlü hizmet.” Kullanılan ifadeler maddenin devamında
açıklanmıştır. Bu tanımda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
• Bireysel bir talebin olması
• Elektronik vasıtaların kullanılması
• Hizmetin uzaktan sağlanması
39 Ali Osman Özdilek, İnternet ve Hukuk, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 22.
40 İnal, s. 28.
41 Mehmet Hanifi Bayram, Avrupa Birliği ve İnternet Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara,
2011, s. 93.
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Bilgi toplumu hizmetleri sadece yukarıda anlatılanlarla sınırlı değildir.
Ekonomik bir faaliyeti ifade ettiği müddetçe elektronik ticari iletişim, veri
aramaya imkân sağlayan araçlar gibi bedeli kullanıcı tarafından karşılanmayan hizmetler de bilgi toplumu hizmetleridir. Ancak televizyon ve
radyo yayınları sağlanması farklıdır zira burada bireysel bir talep bulunmamaktadır.42 Yukarıda da belirtildiği gibi bireysel talebin bulunması ise
bilgi toplumu hizmetinin varlığı için şarttır.
Online faaliyetler Direktif kapsamında bulunmakla birlikte offline olarak mal veya hizmet sunumu Direktif kapsamında yer almamaktadır. Ancak burada dikkat edilmelidir ki her ne kadar ifa aşaması offline olarak
gerçekleşmiş olsa da sözleşmenin kurulması online olarak gerçekleşmişse, kurulmaya Direktif hükümleri uygulanmalıdır.43
Avrupa Birliği’nin Elektronik Ticaret Direktifine dair söylenmesi gereken önemli bir diğer husus da “ön izin alınmasını engelleme ilkesi” başlıklı 4. maddesidir. Maddenin 1. fıkrası uyarınca: “Üye devletler, bir bilgi
toplumu hizmeti sunucusunun bu faaliyete başlamasının veya eş etki doğuran başka bir şarta tabi tutulmamasını temin ederler.” Bu cümleden
açıkça anlaşıldığı üzere Direktifin amacını belirten 1. maddesine de uygun bir şekilde bilgi toplumu hizmetlerinin üye devletler arasında serbest
bir şekilde dolaşması temin edilmeye çalışılmıştır. Bu aşamada zikredilesi gereken 11/8/2017 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticaret Bilgi
Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ”in AB Direktifinin
bu hükmüyle çelişip çelişmediği meselesidir. 6563 sayılı Kanunun genel
gerekçesinde Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin devam ettiği bu
süreçte ilgili Kanun tasarısının amaçlarından birinin de 2000/31/AT sayılı
Direktif ile Türk hukuku arasındaki uyumun sağlanması olduğu belirtilmiştir.44 Böyle denildikten sonra 11/8/2017’de çıkarılan Tebliğ ile hizmet
sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara elektronik ticarete dair bazı istatistiklerin elde edilmesi ve elektronik ticaretin ülkemizdeki gelişim seyrinin
takip edilmesi ve elde edilen verilen yayımlanması amacıyla kayıt ve bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre mevcut hizmet sağlayıcı ve
aracı hizmet sağlayıcıların kayıt ve bildirim yükümlülüklerini 01/12/2017
tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmesi gerekmektedir. Hizmet
sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, kaydı gereken hususları, değişiklik
tarihinden itibaren otuz gün içinde, elektronik ticaret faaliyeti sona eren
42 Bayram, s. 95.
43 Aynı yönde görüş için bkz. İnal, s. 44-45.
44 Lütfü Başöz, Ramazan Çakmakcı, Gerekçeleri Komisyon Raporları ve TBMM Tutanakları ile Birlikte Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Kanunlar,
Legal Yayıncılık, İstanbul, 2016, s. 8.-9.
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hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar
ise bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bildirecektir. Böylelikle vatandaşların hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet
sağlayıcılara dair bilgilere rahatlıkla erişebilmeleri, elektronik ticaretin en
büyük meselesi olan güven ortamının temini ve bu sayede elektronik ticaret işlemlerin şeffaf ve ulaşılabilir olması istenmiştir.45 Tebliğ ile getirilen
kayıt ve bildirim yükümlülüğü AB Direktifinde yer alan serbestiyet ilkesine aykırı mıdır? Eğer öngörülen düzenleme derneklerin kurulmasında olduğu gibi sadece bildirimden46 ibaretse yani kuruluş için herhangi bir izin
gerekmiyorsa bu takdirde; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesi ile 26/8/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca Bakanlığın
böyle bir yetkisi olduğu söylenebilir. Zira Bakanlık elektronik ticaretin
gelişimiyle ilgili her tür tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkilidir.
Diğer taraftan eğer kuruluş için izin şartsa bu takdirde ilgili Tebliğin AB
Direktifine aykırı olduğu söylenebilecektir. Ancak yapılan düzenlemeye
bakıldığında oluşturulmaya çalışılan sistemin bir izin sistemi değil de bildirim sistemi olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Bu haliyle de AB Direktifine
aykırılıktan bahsedilemez.
İlgili maddenin 2. fıkrasında; “1. paragraf, özel olarak ve münhasıran bilgi toplumu hizmetini hedeflemeyen veya 97/13/AT sayılı ve 10
Aralık 1997 tarihli telekomünikasyon hizmetleri alanında genel izinler ve bireysel lisanslar konusundaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifinde düzenlenen izin sistemlerine halel getirmez.” denmiştir.
Yapılan bu düzenleme hâlihazırda var olan veyahut AB’nin 97/13/AT sayılı Direktifiyle getirilmiş olan sistemleri korumaya yöneliktir. Çünkü bu
izin sistemleri faaliyetin elektronik ortamda yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın; yani doğrudan bilgi toplumu hizmetlerini hedef almaksızın
öngörülmüştür. Dolayısıyla bir faaliyetin sadece dijital ortamda yapılmış
olması onu izinden muaf kılmamalıdır.

45 Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) Kayıt ve Bildirim Esasları, T.C. Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, (Çevrimiçi) https://www.gtb.gov.tr/duyurular/elektronik-ticaret-bilgi-sistemine-etbis-kayit-ve-bildirim-esaslari, 13 Ekim 2017.
46 Derneklerin kurulmasındaki bildirim usulü için bkz. M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi,
Saibe Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku, 16. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2016, s. 338.;
Hüseyin Günay, İçtihatlarla Uygulamada Dernekler Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara,
2015, s. 6; Mehmet Ayan, Nurşen Ayan, Kişiler Hukuku, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı,
Mimoza Yayınevi, Konya, 2014, s. 186; Mintez Şimşek, Yeni Dernekler Hukuku, Adalet
Yayınevi, Ankara, 2008, s. 133.
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Ülkemizde ise elektronik ticarette yaşanan gelişmeler sonucu farklı
tarihlerde değişik kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Her bir düzenleme
dijitalleşen dünyada yaşanabilecek hukuki sorunların farklı boyutlarına
dairdir. Şüphesiz ki elektronik ticaret alanında yapılan en önemli hukuki
çalışma 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanundur. 6563 sayılı Kanun esas olarak iki hususta genel çerçeveyi düzenlemektedir. Bunlar:
• Elektronik araçlarla yapılan sözleşmelerde bilgi verme yükümlülüğü
ve hizmeti sunanlar için getirilen yükümlülükler,
• İstenmeyen elektronik postalar47dır.
Bu konularla ilgili detaylı inceleme ilerleyen kısımlarda yapılacağından
burada sadece Kanunda genel olarak hangi konuların düzenlendiğinin belirtilmesiyle yetinilecektir.
6. 6563 Sayılı Kanunda Öngörülen Hukuki Düzenleme
Son yıllarda hızla gelişen bilişim teknolojileri geleneksel pazaryerlerinden dijital pazaryerlerine doğru kayan elektronik ticaret alanında hukuki düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmıştır. Zira hayatın her alanını düzenleyen hukuk toplumda yaşanan gelişim ve değişimlere kendini
adapte etmek zorundadır. Aksi halde eskimiş bir hukuk sistemi toplumsal ihtiyaçlara cevap veremeyecektir. AB Direktifinden yola çıkan kanun
koyucumuz hukuksal alanda yaşanan bu boşluğu doldurmak amacıyla
05/11/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanunu hazırlamıştır. Daha sonra Kanunun 13. maddesine dayanılarak
ilgili yönetmelikler çıkarılmıştır.
Kanunun hazırlanması aşamasında iki yöntem üzerinde durulmuştur.
Bunlar elektronik ticarete dair tüm hususların ayrı ve bağımsız bir kanunda düzenlenmesi ya da elektronik ticarete dair hususların ilgili kanunlara
yerleştirilmesiydi. Her ne kadar elektronik ticarete dair hususların ayrı
bir kanunda düzenlenmesi amaçlansa da bu durum neticede bazı sorunlara yol açacaktı. Çünkü ilgili kanunlarda elektronik ticarete dair hususlar çıkarılırsa bu durumda o kanunların bütünlüğü bozulacaktı; onlara
karışılmayıp da tüm hususlar tekrar ayrı bir kanunda düzenlenirse de
aynı konular tekrardan düzenlenmiş olacaktı ki bu da hukuk tekniğine
aykırı bir duruma yol açacaktı. Bundan yola çıkan kanun koyucu elektronik ticarete dair temel hususları düzenleyip diğer kanunlarda düzenlenen
konulara çoğunlukla temas etmemiştir.48
47 Başöz, Çakmakcı, s. 9.
48 Kanunun yapımı aşamasındaki bu sorunlara dair daha kapsamlı bilgi için 6563 sayılı
Kanunun genel gerekçesine bakılabilir.
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Kanun genel olarak elektronik ticarete dair temel ve diğer kanunlarda düzenlenmeyen kavramları tanımlamış; sözleşmenin kurulmasından
önceki aşamaya, sipariş aşamasına, elektronik ticari iletilere, kişisel verilere dair hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini
öngörüp bunların ihlali halinde uygulanacak olan cezai yaptırımları düzenlemiştir.
6.1. Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülükleri
Hizmet sağlayıcı, 6563 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2/1-ç maddesinde; “Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Hizmet sağlayıcı için henüz alıcı ile hukuki
ilişkiye başlamadığı dönemde, siparişe safhasına ilişkin, ticari elektronik
iletilerle ilgili ve kişisel verilerle ilgili bazı yükümlülükler öngörülmüştür.
6.1.1. Taraflar Arasında Bir Hukuki İlişki Kurulmadan Önceki Safha İçin Düzenlenmiş Yükümlülükler
Sözleşme kurulmadan önce tarafların iradelerinin sağlıklı bir şekilde
oluşması ve hukuki ilişkide şeffaflığın sağlanması amacıyla Kanunda ve
26/8/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp yine aynı tarihte yürürlüğe
giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”te çeşitli hükümler öngörülmüştür. Bilgilendirme yükümlülüğü sayesinde alıcının sözleşmeyi kurmak isterken hangi
adımları takip edeceği, sözleşmenin hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp
saklanmayacağı, hataların nasıl düzeltileceği belirlenecektir. Kendine ait
elektronik ortamda faaliyet gösteren hizmet sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan hizmet sağlayıcının yükümlülükleri ayrı ayrı
düzenlenmiştir. Buna göre49:
• Kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcının yükümlülükleri Kanun m. 3 ve Yönetmelik m. 5/1, 2, 3, 6 ve m.
7’de düzenlenmiştir.
•
Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan hizmet sağlayıcının
bu safhaya dair yükümlülükleri ise Kanun m. 3 Yönetmelik m. 5/4, 5, 6 ve
m. 7’de düzenlenmiştir
Kanunun 3/4. maddesi uyarınca hizmet sağlayıcı, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından saklanmasına imkân sağlar.
Ancak bu hükmün aynı maddenin “c” bendi ile çeliştiği söylenebilir. Çünkü ilgili bentte sözleşmeye alıcının erişiminin mümkün olup olmadığı ve
49 Bu hususlara dair yapılan kazuistik düzenlemeler için atıf yapılan maddelere bakılmalıdır. Burada sadece önem arz eden noktalar incelenecektir.
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erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına dair bilgilerin alıcıya verilmesinden bahsedilmişken 4. bentte hizmet sağlayıcıya sözleşme hükümlerinin
ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından saklanmasına imkân sağlama
zorunluluğu getirilmiştir. Bu karışıklığın giderilmesi gerekmektedir.
Kanunun bilgi verme yükümlülüğüne dair 3. maddesinin 3. fıkrası uyarınca tarafların tüketici olmadığı hallerde 1. ve 2. fıkraların aksini kararlaştırmaları mümkündür. Aslında bu düzenleme Kanunun ruhuna uygun
bir düzenlemedir zira 4054 sayılı RKHK veya 6502 sayılı TKHK gibi 6563
sayılı Kanun da zayıf tarafı korumayı öngören bir kanundur. Zayıf konumdaki tüketici daha güçlü durumdaki hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet
sağlayıcılara karşı korunmaktadır. Tarafların tüketici olmadığı durumlarda bu koruma mekanizmasını işletmeye gerek yoktur. Tüketici işlemi
sayılmayan esnaf ve tacirler arasındaki işlemlerde taraflar zaten kendi
menfaatlerini gözetebilecek durumdadırlar. Bilhassa tacirlerin basiretli
iş adamı gibi davranma yükümlülükleri de hatırlandığında gayet yerinde
bir düzenleme olmuştur. Yine Kanunun 3. maddesinin son fıkrasında 1.
ve 2. fıkralardaki hükümlerin münhasıran e-posta veya benzeri bireysel
iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmayacağı belirtilmiştir.
Bu durumlarda taraflar doğrudan müzakere imkânına sahip olduğundan
bu işlemlerde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hazır bulunanlar arasındaki sözleşme hükümleri uygulanacaktır.50
Son olarak belirtilmesi gereken husus yukarıda anlatılan yükümlülüklerin Türkiye’de bulunmayan hizmet sağlayıcılara uygulanmayacağıdır.
Gerekçede bunun Türkiye’deki girişimciler için dezavantajlı bir durum
yaratmayacağı aksine güvenin tesis edileceği belirtilse de bu durum her
ne kadar güvenin tesisi için olumlu olsa da haksız rekabet hususunda
ülke sınırları içerisindeki girişimciler için muhakkaktır ki dezavantajlı
bir durum yaratacaktır ve onların rekabet güçlerini yabancı girişimcilere
göre azaltacaktır.
6.1.2. Sipariş Safhasına İlişkin Yükümlülükler
Şu ana dek anlatılan yükümlülükler taraflar henüz bir hukuki ilişkiye
girmeden önceki safha için öngörülmüşlerdi. Bundan sonra taraflar artık aralarında bir hukuki ilişki kurmaya başlıyorlar. Tüketicinin son bir
kez daha düşünebilmesi ve sağlıklı bir irade oluşturabilmesi için sipariş
safhasında da hizmet sağlayıcı için bazı yükümlülükler getirilmiştir. Kendine ait elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcı bu safhaya dair
yükümlülükleri Yönetmeliğin 8 ve 9/1 maddelerinde ve Kanunun 4. maddesinde detaylıca düzenlenmiştir.
50 Başöz, Çakmakcı, s. 17-18.
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Tıpkı sözleşmeden önceki bilgilendirme yükümlülüğünde olduğu gibi
burada da tarafların tüketici olmadığı hallerde 1. ve 2. fıkralardaki düzenlemelerin aksi kararlaştırılabilir ve 4/1-a, b maddeleri münhasıran e-posta yoluyla vb. iletişim araçlarıyla yapılması halinde uygulanmaz. Bunun
altında yatan neden de yukarıda anlatılanla aynıdır.
6.1.3. Ticari Elektronik İletilerle İlgili Yükümlülükler
Ticari elektronik iletileri51 kontrol altına almak isteyen kanun koyucu bu meseleye özel önem vermiş ve detaylıca düzenlemiştir. Elektronik
ticarettte güven meselesinin temelinde yatan sebeplerden biri de isteğe
aykırı olarak gönderilen ticari elektronik iletilerdir. Güven ortamının sağlanabilmesi için alıcıların onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilememesi, onay vermiş alıcının istediği zaman rızasını geri alabileceği bir
sistemin öngörülmesi, iletinin içeriğinin alınan rızaya uygun olması gibi
koruyucu düzenlemeler yapılmıştır.
İstek dışı haberleşme konusunda esas olarak iki sistem bulunmaktadır. Bunlardan “opt-out” sisteminde alıcıya ilk iletiden sonra reddetme
imkânı tanınırken; “opt-in” sisteminde ilk iletide dahi alıcının önceden
alınmış onayına gerek bulunmaktadır. AB’nin Elektronik Ticaret Direktifinden ayrılarak “opt-in” sistemini benimseyen AB’ni 2002/58/AT sayılı
Direktifine uygun olarak 6563 sayılı Kanunda da “opt-in” sistemi benimsenmiştir. Ancak istisnaen esnaf ve tacirler için “opt-out” sistemi kabul
edilmiştir.
Kural olarak ticari elektronik gönderebilmek amacıyla alıcının onayı önceden alınmalıdır meğerki alıcı esnaf veya tacir olsun. Onayın nasıl alınacağı ve reddi, ticari elektronik iletinin içeriği 15/7/2015 tarihinde
yürürlüğe giren “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında
Yönetmelik”te ayrıntısıyla düzenlenmiştir. Ayrıca bazı durumlarda onay
alınmasına gerek bulunmadığı belirtilmiştir.52
6.1.3.1. Onayın Alınması ve İstisnaları
Çeşitli tutundurma faaliyetlerinde bulunan hizmet sağlayıcı alıcılara
ticari elektronik ileti gönderebilmek amacıyla önceden onaylarını almalıdır. Alınan bu onay reddedilene kadar geçerlidir ve onayın varlığını hizmet sağlayıcı ispat temelidir. Onayın alınma şekli 6563 sayılı Kanuna da51 Ticari elektronik ileti Kanunda; ”Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen
veri, ses ve görüntü içerikli iletiler” şeklinde tanımlanmıştır.
52 Anlatılacak hususlar 6563 sayılı Kanun’un 6-8 maddeleri arasında ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 5-10 maddeleri arasında düzenlenmiştir.
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yanılarak çıkarılan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında
Yönetmeliğin 7. maddesinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte Yönetmelikte, hizmet sağlayıcılar tarafından yapılmaması gereken davranışlar da
belirtilmiştir. Buna göre:
• Alıcıya ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz.
• Onay metninde, olumlu irade beyanı önceden seçilmiş olarak yer alamaz.
• Onay bir mal veya hizmetin temini için ön şart olamaz.
Bazı durumlarda da olayın mahiyeti gereği onay alınmasına gerek yoktur. Bu durumlar da ilgili Yönetmeliğin 6. maddesinde düzenlenmiştir.
6.1.3.2. Reddetme Hakkı
İstisnai durumlar haricinde “opt-in” sistemini kabul eden kanun koyucu verilen onayın değiştirilemeyeceğine dair kural bir getirmemiş, onay
verene dilediği zamanda hiçbir neden göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı ret imkânı getirmiştir. Ret hakkının kullanılması önceden alınmış onayı geçersiz kılar. Ayrıca ticari elektronik ileti almak için önceden
onayı aranmayan esnaf ve tacirlere de ret imkânı tanınmıştır. Acentelik,
özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmelerinde taraflardan birine yapılan ret beyanı hepsine yapılmış sayılır.
Ret imkânının kullanılması kolaylaştırılmak istenmiş ve gönderilen
her ticari elektronik iletide alıcının hizmet sağlayıcıya ulaşabilmesi için
hizmet sağlayıcının iletişim bilgilerine yer verilmesi ve ret imkânın hatırlatılması gerektiği vurgulanmış. Alıcıyla nasıl iletişime geçildiyse ret için
de aynı yol kolay ve ücretsiz bir şekilde kullanılmalı. Ancak daha önceden
onay alınması zorunluluğunun istisnalarında belirtilen ticari elektronik
iletilerin gönderilmesinin zorunlu olduğu hallerde en baştan hiç bir onay
aranmadığı gibi verilen onayın sonradan geçersiz sayılması da etki doğurmaz. Bunun haricinde ret talebini alan hizmet sağlayıcı talebin kendisine
ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde ticari elektronik ileti göndermeyi
durdurmalı.
6.1.3.3. Ticari Elektronik İletinin İçeriği
Hizmet sağlayıcının alıcıdan onay almış olması istediği her içerikteki
elektronik iletiyi alıcıya gönderebileceği anlamına gelmez. Gönderilebilecek iletinin içeriği de kanuni sınırlar dahilinde düzenlenmiştir. Yapılan
hukuki düzenlemelerle bir yandan içeriğin alınan onaya uygun olması
sağlanmaya çalışılırken diğer yandan da gönderilen ticari elektronik ile-
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tide hizmet sağlayıcıyı yeter seviyede tanıtmaya yetecek ve onunla iletişime geçilmesini sağlayabilecek tanıtıcı bilgiye yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yönetmeliğin 8. maddesinde içeriğe dair hususlar detaylıca
düzenlenmiştir. Detaylı bir düzenleme öngörülmüş olmasının nedeni en
başından beri belirtilen ve elektronik ticaretin en büyük meselelerinden
biri olan güven sorununu çözmektir. Alıcının kimden geldiğini bilmediği,
içeriğini anlayamadığı kontrolsüz elektronik ticari ileti alması elektronik
ticarete olan güvenini sarsacaktır. Bir bilgi toplumu hizmeti olan elektronik ticaretin gelişmemesi, küreselleşen dünyada ülkelerin geri kalmasına
ve uluslararası arenada söz sahibi olamamaları sonucuna yol açacaktır.
Böyle koruyucu düzenlemeler sadece ülkemizde değil uluslararası-uluslarüstü kurum ve kuruluşlarca ve diğer devletlerce yapılmaktadır ve yapılmaya da devam edecektir.
6.1.4. Kişisel Verilere Dair Yükümlülükler
Kişisel veri çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde tanımlanmaktadır. 7
Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kişisel veriyi “Kimliği belirli
veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak kişisel veri kavramının “bilgi” ve “belirli
veya belirlenebilir kişi” olmak üzere iki unsurdan oluştuğu söylenebilir.53
Denilebilir ki kişisel veri kişinin hayatına dair onu diğerlerinden ayırt etmeye yarayan her tür bilgidir.
Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesinde internetin keşfi ile yeni bir
dönem başlamıştır.54 Elektronik bilgi ağları, günümüzde kişilere, devletlere ve şirketlere olağanüstü kapasite ve hızlılık sağlar ki bu durum beraberinde ölçülemeyecek kadar büyük verilerin elde edilmesi sonucunu getirir. Elde edilen bu kişisel veriler yine bu özel hukuk veya kamu hukuku
kişilerince işlenmekte ve de kullanılmaktadır. Özellikle internetin getirdiği bu hız ve akabindeki veri yığınları kimi zaman illegal yollarla kişilerin
kişisel verileri üzerindeki haklarının ihlali sonucunu doğurmaktadır.55
İnternet üzerinden müşteri verilerinin toplanması tabir-i caiz ise veri havuzlarının oluşturulması ve ihtiyaç duyanlara bunların satılması bir ti53 A. Çiğdem Ayözger, Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2016, s. 7-12.
54 Mine Kaya, Elektronik Ortamda Kişilik Hakkının Korunması, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2015, s.102. İnternette aşırı ölçüde veri bulunmaktadır ve bu verilerin önemli bir
bölümünü kişisel veriler oluşturmaktadır (bkz. Can Yavuz, İnternet’teki Arama Sonuçlarından Kişisel Verilerin Kaldırılması: Unutulma Hakkı, Ankara, Seçkin Yayıncılık,
2016, s. 20.).
55 Kişilerin kişisel veriler üzerindeki haklarının hukuki niteliği konusunda doktrinde çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bunlar temelde bu hakkın kişilik hakkı, mülkiyet hakkı
ve fikri mülkiyet hakkı olduğunu savunanlar etrafında şekillenmiştir.
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cari faaliyet olarak kullanılmaktadır. Özellikle kitle iletişim araçlarıyla
herkese yapılan genel ve maliyetli bildirimler yerine ürünlerini alabilecek
potansiyel alıcıların iletişim bilgilerini bulabilmek ve onlarla doğrudan
iletişime geçebilmek adına kişisel verilere sahip kişilerden bu verilerin
satın alınması sıkça karşılaşılan bir durum haline gelmiştir.56 Oysa kişilerin elektronik ticarete yönelebilmeleri için dijital ortamda paylaşacakları
verilerin korunacağına ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağına dair kendilerini güvende hissetmeleri gerekmektedir. Bundan dolayı yapılan hukuki düzenlemelerle bu güvenin sağlanması amacıyla bu konudaki temel
aktörlere bazı yükümlülükler getirilmiştir.57
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10/1-a maddesi ile hizmet sağlayıcılar için bir sorumluluk hükmü getirilmiştir. Bu
madde ile güvenin tesisi sağlanmaya çalışılmış ve koruma kapsamı bu
Kanun ile sınırlandırılmış ve hizmet sağlayıcı için bir objektif özen sorumluluğu getirilmiştir. Kanunun 10/1-b maddesi ile de müşterilerinin kişisel
verilerini elde etmiş hizmet sağlayıcının elde ettiği bu verileri müşterinin
onayı olmaksızın her ne amaçla olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşamayacağı hükmü getirilerek; kişilere, dijital ortamda mal veya hizmet alırken hizmet sağlayıcı ile paylaştığı kişisel verilerinin başka kişilerin eline
geçmeyeceği yönünde bir teminat verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yukarıda bahsi geçen iki Yönetmelikte de ilgili
yönetmelik çerçevesinde yapılan işlemler ve sunulan hizmetler nedeniyle
hizmet sağlayıcının elde ettiği kişisel verilerle ilgili mevzuat hükümlerini
saklı tutarak koruma yükümlülüğü getirilmiştir.58 Yönetmeliklerde alıcının onayı olmaksızın kişisel verilerin paylaşılamayacağı, işlenemeyeceği
ve başka amaçlarla kullanılamayacağı belirtilmiştir.
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile kişisel verilerin korunması meselesi düzenlenmiş olsa da 7 Nisan 2016 tarihinde
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Hukuk mantığı açısından, sonraki ve özel kanun olan bu Kanunun uygulanması gerekmektedir. Konuyu oldukça detaylı düzenleyen bu Kanun
kişisel verilerin elektronik ortamda yaygın olarak toplandığı ve işlendiği
yerlerden biri olan elektronik ticarette hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara kişisel verilere amaca uygun olarak toplama, işleme,
56 Benzer yönde bir ifade için bkz. M. Kaya, s.103-104.
57 Konumuz dahilinde olduğundan bu aktörlerden sadece hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet
sağlayıcının yükümlülükleri bu makale dahilinde incelenecektir.
58 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’te ilgili mevzuat kapsamında 5465 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu”
özel olarak saklı tutulmuştur.
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öngörülen usullere göre imha etme veya anonimleştirme görevleri yüklenmiştir.59 Ayrıca TCK madde 135-140 arasında kişisel verilerin ihlali
meselesi düzenlenmiştir. Bu maddelerde kişisel verilerin hukuka aykırı
olarak elde edilmesi veya kullanılması durumları için öngörülmüş ceza
hukuku müeyyideleri bulunmaktadır.
6.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülükleri
Aracı hizmet sağlayıcılar 6563 sayılı Kanunda “Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri” ifade etmektedir. Kendine ait elektronik ticaret ortamı olamayan hizmet sağlayıcıya aracı hizmet sağlayıcı tarafından
faaliyetlerini yürütmesi için bir alan tahsis edilir. Elektronik ticaret faaliyetine dijital ortamda hizmet sağlayıcıya alan tahsisiyle dâhil olan aracı
hizmet sağlayıcı için de bazı yükümlülükler öngörülmüştür. Aracı hizmet
sağlayıcının yükümlülükleri de hizmet sağlayıcının yükümlülüklerinin anlatıldığı sistematik içerisinde anlatılacaktır.
6.2.1. Taraflar Arasında Bir Hukuki İlişki Kurulmadan Önceki Safha İçin Düzenlenmiş Yükümlülükler
Tıpkı hizmet sağlayıcı için olduğu gibi henüz taraflar arasında bir sözleşme kurulmadan önce aracı hizmet sağlayıcı için de temelde bilgilendirme amaçlı olan bazı yükümlülükler bulunmaktadır. 6563 sayılı Kanuna
bakıldığında henüz sözleşme yapılmadan önceki bilgilendirme yükümlülüğüne dair 3. ve 4. maddelerinde sadece hizmet sağlayıcıya değinilmiş,
aracı hizmet sağlayıcıdan bahsedilmemiştir. Ancak Kanunun “Aracı Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülükleri” başlıklı 9. maddesinde, 2. fıkrada
belirtilen maddelerin aracı hizmet sağlayıcılara uygulanmasına dair usul
ve esasların daha sonra çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir. Mezkur yönetmelik daha önce ilgili yerlerde de bahsedildiği üzere 26/8/2015 tarihli RG.’de yayımlanıp yine aynı tarihte yürürlüğe giren
“Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar
Hakkında Yönetmelik”tir. Yönetmelikte aracı hizmet sağlayıcının bu safhaya dair yükümlülükleri m. 6 ve 7’de düzenlenmiştir.
Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sunduğu hizmet sağlayıcı tarafından
sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 6563 sayılı Kanunun 9. maddesinin
alt komisyon değişiklik gerekçesinde aynen şu ifadeler yer almaktadır:
59 M. Kaya, s.146. Bu konuda daha detaylı bilgi için 7 Nisan 2016 tarih ve 29667 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na bakılabilir.
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“…Ticaretin geliştirilmesi amacıyla; satıcı veya kullanıcılar tarafından
aracı hizmet sağlayıcıların sağladığı platformlar aracılığıyla gerçekleşen mal ve hizmetlerin satışının, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi
veya hukuka aykırı bir duruma sebebiyet vermesi durumlarında; platformu sağlayan aracı hizmet sağlayıcıların, ürünün/hizmetin satışının
veya yayınlanmasının hak ihlali yaratıp yaratmadığını araştırması
veya hukuka aykırı olup olmadığını tespit etmesi, uygulamada mümkün olamayacağından ve bu durumlarda haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin meri mevzuat hükümlerine göre hareket edebilecekleri gerçeği de göz önüne alınarak aracı hizmet sağlayıcıların, içerikten
doğrudan sorumlu tutulmaması ve uygulamada tereddütlerin yaşanmaması için bu yönde hüküm (1) numaralı fıkra olarak… “.60 Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere aracı hizmet sağlayıcı için bu durumun tespiti
çok zordur ve böyle bir yükümlülüğü aracı hizmet sağlayıcının üzerine
yıkmak onu riskli bir duruma sokacaktır. Aracı hizmet sağlayıcı, hizmet
sağlayıcı gibi davranmadığı müddetçe içeriği kontrol ile sorumlu tutulmamalıdır dolayısıyla da kanunun bu yöndeki düzenlemesi yerinde bir
düzenleme olmuştur.
Aracı hizmet sağlayıcının sözleşme yapılmadan önceki döneme ait yükümlülüğüne ait söylenmesi gereken son şey ise alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının tarafların diğer hukuki çözüm yollarına başvurma hakkına engel teşkil etmeyeceğidir.
6.2.2. Sipariş Safhasına İlişkin Yükümlülükler
Aracı hizmet sağlayıcının sipariş safhasına dair yükümlülükleri kendine ait elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcın yükümlülükleri
ile aynıdır. Dolayısıyla burada sadece ilgili bölüme atıf yapmakla yetinilecektir.61
6.2.3. Ticari Elektronik İletilerle İlgili Yükümlülükler
Aracı hizmet sağlayıcı başkalarının mal veya hizmetlerini tanıtmak vs.
amaçlarıyla başkaları adına ticari elektronik ileti göndermek için onay
alamaz. Ama eğer hizmet sağlayıcı daha önceden alıcılardan onay almışsa
ticari elektronik iletileri aracı hizmet sağlayıcı vasıtasıyla gönderebilir. Bu
halde aracı hizmet sağlayıcı bu hizmetin ifası için gerekli teknik donanımını sağlamalı ve hizmet sağlayıcının sağladığı içerikleri göndermeli.
Ayrıca ticari elektronik iletiyi gönderen aracı hizmet sağlayıcı gönderdiği
iletide kendisini tanıtıcı marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgile60 Başöz, Çakmakcı, s. 24.
61 Bkz., bölüm 6.1.2.

Elektronik Ticaret ve Hukukumuzdaki... • K. YILDIZ

221

rinden en az birine yer vermeli. Gönderilen ticari elektronik iletinin içeriğinin hukuka aykırı bir faaliyete yönelik olmasından bahisle aracı hizmet
sağlayıcının sorumluluğuna gidilemez zira aracı hizmet sağlayıcı içeriği
kontrolle yükümlü değildir.
6.2.4. Kişisel Verilere Dair Yükümlülükler
Tıpkı hizmet sağlayıcı gibi aracı hizmet sağlayıcı da 6563 sayılı Kanun
ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış yönetmelikler çerçevesinde yaptığı
işlem ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin korunmasından sorumludur. Her ne kadar elektronik ticaretin düzenlenmesine
dair mevzuatta kişisel verilerin korunması meselesi düzenlenmiş olsa da
7 Nisan 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin korunması hakkında sonraki ve özel
kanun olan bu Kanunun hukuk mantığı açısından uygulanması gerekmektedir. Hizmet sağlayıcının sorumluluğunda anlatılan hususlar aynen
aracı hizmet sağlayıcı için de geçerlidir.
6.3. Cezai Sorumluluk
Elektronik ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenleyip aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerinin yönetmelik ile düzenleneceğini belirtmesine rağmen 12. maddesinde hem hizmet sağlayıcı hem de aracı hizmet sağlayıcıların hukuka
aykırı davranışları için cezai hükümler öngörmüştür. Maddede yükümlülükler mahiyetlerine göre sınıflandırılmış ve her bir grup için ayrı idari
para cezası düzenlenmiştir. Bahsi geçen idari para cezalarını verme yetkisi; merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise Bakanlığın
il müdürlüğüne devredilebileceği belirtilerek Bakanlığa verilmiştir.
Gerekçede belirtildiği üzere kanun koyucu getirilen yükümlülüklerin
mahiyetine uygun ve caydırıcı ancak ödenebilir meblağlar belirlemeye çalışmıştır. Aslında dijital dünyada yapılacak ticari işlemlere güven tesis
etmek amaçlı düzenlenen bu maddede kabul edilen cezaların caydırıcılık
açısından çok da yeterli olmadığı görülmektedir. Bir bilgi toplumu hizmeti olan ve alıcıyı geleneksel pazarlardan elektronik pazarlara taşıyan
elektronik ticaret son zamanlarda ekonomi içerisinde büyük bir yer edinmektedir. Dolayısıyla elektronik ticaretin daha da gelişmesi, küreselleşen
dünyada diğer devletler yanında söz sahibi olunabilmesi için temel mesele
olan kendi iç pazarımızda gerekli güvenin tesisi amacıyla fahiş olmamak
kaydıyla daha caydırıcı para cezaları öngörülebilirdi. Nitekim Kanunun
12/2. maddesinde, tek seferde birden fazla kişiye onayları alınmaksızın
ticari elektronik ileti gönderilmesi durumunda yapılan ihlal daha büyük
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olduğundan cezanın on katına kadar arttırılacağı belirtilerek hükmün
caydırıcılık etkisi genişletilmeye çalışılmıştır.
Son olarak değinmek istediğimiz husus fikri içtima durumunda mezkur idari para cezalarının nasıl uygulanacağı meselesidir.62 Para cezası en
genel ifadesiyle kişiden belli bir miktar paranın alınmasıdır.63 İdari para
cezası ise hukuk kurallarına aykırı bazı davranışlara bir yargı kararına
gerek olmaksızın yasaların açıkça verdiği bir yetkiye dayanarak idare tarafından verilen cezadır. Kural olarak her idari ihlal karşılığında ayrı idari yaptırım uygulanmaktadır.64 Ancak idari para cezalarının ölçülü olması
da gerekmektedir.65 Ölçülülük ilkesi bünyesinde elverişlilik, gereklilik ve
orantılılık olmak üzere üç alt ilke barındırır. Elverişlilik, bir özgürlük ya
da hakkı sınırlandırmada başvurulan aracın, sınırlandırmayla ulaşılmak
istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olması; gereklilik, sınırlandırma
aracının, amaç için gerekli olması; orantılılık ise araçla amaç arasında
ölçülü bir oran bulunması anlamına gelmektedir.66 Yani verilen idari para
cezasının ölçülü, gerekli ve orantılı olması gerekmektedir. Örneğin bir
hareketle aynı anda birden fazla kişiye karşı ihlal gerçekleştiriliyorsa tek
para cezası mı verilmeli yoksa kişi adedince para cezası mı verilmeli. Kişi
adedince para cezası verilmesi durumunda verilen cezanın ölçülü olduğu
söylenebilir mi? Bu kapsamda Kabahatler Kanununun içtimaa dair 15.
maddesine gidilmelidir.67 Madenin 1. fıkrası bir fille birden fazla kabaha62 Fikri içtimanın varlığı için iki şart gerekmektedir. Bunlar; fiilin tek olması ve birden
fazla suçun/kabahatin oluşmasına sebebiyet vermedir. Eğer ortaya çıkan birden fazla
suç/kabahat aynıysa ama farklı kişilere yönelikse aynı neviden fikri içtimadan söz edilir.
Tek fiille birden fazla farklı suça/kabahate sebebiyet veriliyorsa da farklı neviden fikri
içtima bulunmaktadır. (Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, A. Caner Yenidünya,
Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, s. 654-662.)
63 Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, 15. Baskı, Ekin Basım Yayın
Dağıtım, Bursa, 2014, s. 396.
64 Taner Kılıç, “İdari Yaptırımlar ve Para Cezaları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çağ
Üniversitesi, Mersin, 2015, s. 19, (Çevrimiçi) file:///C:/Users/PC/Downloads/426096%20
(1).pdf, 26 Aralık 2017.
65 Ölçülülük ilkesinin temel dayanağı anayasanın 13. maddesidir.
66 Yücel, Oğurlu, “İlk Örneklerinden Günümüze Danıştay’ın Ölçülülük İlkesine Yaklaşımı”, Danıştay ve İdari Yargı Günü 135. Yıl Sempozyumu, Danıştay Matbaası, 2004, s.
136.
67 “(1)Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.
(2)Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı
idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.
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tin işlenmesi durumunu düzenlemiş ve bu durumda sadece en ağır idari
para cezasının verilmesi gerektiği öngörülmüştür ve Türk Ceza Kanununun farklı neviden fikri içtimaa ilişkin hükmüne paralel bir düzenleme
yapılmıştır. Bir fille yukarıda aynı grup içinde sınıflandırdığımız birden
fazla kabahat işleniyorsa hepsi için düzenlenen idari para cezası miktarı
aynı olduğundan bir idari para cezası en yüksek hadden verilebilir.68 İşlenen kabahatler ayrı gruplarda yer alıyorsa da hangi gruptaki idari para
cezası miktarı daha ağırsa o esas alınmalıdır. Ancak bu hüküm sadece
idari para cezalarına dairdir ve bir fiille gerçekleştirilen birden fazla kabahatten her biri açısından idarî para cezası dışında başka idarî yaptırımlar
öngörülmüş ise, bu yaptırımların hepsine birden karar verilir.69
Maddenin 2. fıkrasında ise aynı kabahatin birden fazla işlenmesi üzerinde durulmuş, TCK’daki zincirleme suça ilişkin hükümlerin kabahatlerde uygulanmayacağı ve gerçek içtimaa gidileceği belirtilmiştir.70 Fıkrada fiilin kesintisiz olup olmamasına göre cezanın belirlenmesinde ayrım
yapılmıştır. Fiil kesintisiz ise karar verilinceye kadar fiilin tek sayılacağı
ve tek ceza verileceği; kesintisiz olmaması durumunda ise ayrı ayrı idari
para cezası verileceği düzenlenmiştir. Örneğin bir sms ile birden fazla
kişiye istenmeyen ticari elektronik ileti atıldığında fiilin tek olduğu söylenmelidir. Veyahut da kişiler ayrı ayrı gruplandırılmış ve her bir gruba birkaç saniye aralıklarla toplu sms gönderilmişse kanaatimizce bu durumda
da fiil tektir. Ancak farklı günlerde veya aynı gün içerisinde olmakla birlikte aradan fiilin tek olmadığının kabulünü haklı gösterecek makul bir
sürenin geçmesi durumunda ayrı filler vardır ve her bir fiil için ayrı idari
para cezası verilmelidir.
Maddenin son fıkrasında ise non bis in idem71 ilkesi düzenlenmektedir. Bir eylem hem kabahat hem de suç oluşturuyorsa, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanmalıdır ancak suçtan dolayı ceza veya güvenlik tedbirine hükmedilemiyorsa kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanabilecektir.

68

69
70

71

(3) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır “
İdari para cezalarının alt ve üst sınırları gösterildiğinden miktarı belirlemede idarenin
takdir yetkisi vardır. Ancak idare takdir yetkisini kullanırken kişinin kusurunu ve ekonomik durumunu, ihlalin niteliği ve ağırlığını vs. dikkate almalıdır.
Atilla İnan, İbrahim Demir, Açıklamalı Gerekçeli Kabahatler Kanunu, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, 2011, s. 140-141.
Gerçek içtima işlenen her bir suçtan ayrı cezaya hükmedilmesidir (Neslihan Göktürk,
“Türk Hukukunda Suçların İçtimaı”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, Cilt:2, Sayı:12, 2014, s.31.).
Aynı eylem ve aynı konu yüzünden çift kere yargılama ve cezalandırmanın mümkün
olmamasına dair evrensel bir hukuk ilkesi.
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Sonuç
Bilgi teknolojisindeki ilerlemeler hayatın her alanını olduğu gibi hukuk
sistemlerini de etkilemektedir. Zira toplumsal hayatta hızla yaşanan teknolojik gelişmeler hukuk kurallarının bu değişim ve gelişime hızla adapte
olabilmesini gerektirir. Günümüzde bunun en canlı örneklerinden biri de
elektronik ticarettir. Geleneksel pazarlardan dijital pazarlara doğru yönelim gösterilmesine yol açan, alıcıların mal ve hizmetlere zaman ve mekânsal sınır tanımadan ulaşabilmelerini sağlayan, şeffaf bir ortamda fiyatları
karşılaştırma olanağı sunarak alıcıları daha rasyonel seçimler yapmaya
sevk eden elektronik ticaret ekonomideki sınırların kalkması sonucunu
doğurdu ama bunca olumlu sonucun yanında bazı hukuki sorunlar da türemeye başladı. Hukuk düzenlemelerinde yer almayan kavramlar ve meseleler kanun koyucuları yeni sosyal ve toplumsal yapıya uygun ihtiyaçları
karşılayabilecek hukuksal düzenlemeler yapmaya yöneltti. Ulusal ve uluslararası toplumda bu yönde pek çok düzenleme yapıldı. AB’nin 8 Haziran
2000 tarih ve 2000/31/AT sayılı Elektronik Ticaret Direktifini esas alan
kanun koyucumuz hukuksal alanda yaşanan bu boşluğu doldurmak amacıyla 05/11/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2015 tarihinde
yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında
Kanunu hazırlamıştır. Daha sonra Kanunun 13. maddesine dayanılarak
ilgili yönetmelikler çıkarılmıştır.
6563 sayılı Kanuna bakıldığında temelde hizmet sağlayıcıların sorumlulukları düzenlenmiştir. Aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarının
ise daha sonra yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir. 26/8/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp yine aynı tarihte yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında
Yönetmelik” ile 15/7/2015 tarihinde yürürlüğe giren “Ticari İletişim ve
Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” çıkarılmış ve bunlarda
da aracı hizmet sağlayıcılar için hizmet sağlayıcınınkine benzer bir sorumluluk sistemi öngörülmüştür. Ancak aracı hizmet sağlayıcılar içeriğin
denetiminden sorumlu tutulmamıştır.
Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar için öngörülmüş olan sorumluluk rejimi temelde dört ayak üzerine oturtulabilir. Bunlar; sözleşme
henüz kurulmadan önceki yükümlülükler, sipariş aşamasındaki yükümlülükler, ticari elektronik iletilere ilişkin yükümlülükler ve son olarak da
kişisel verilere dair yükümlülüklerdir.
Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar için taraflar arasında henüz bir hukuki ilişki kurulmadan önceki safha ile sipariş safhasına dair
ayrıntılı yükümlülükler öngörülmüştür. Ticari elektronik iletilerde esnaf
ve tacirler hariç “opt-in” sistemi kabul edilerek önceden onay alınması
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gerekli hale getirilmiştir. Mevzuatta kişisel verilerin hukuken korunmasına dair hükümler de olmakla birlikte 7 Nisan 2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu“ yürürlüğe girmiştir. Sonraki
ve özel kanun olan bu Kanunun hukuk mantığı açısından uygulanması
gerekmektedir.
Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının yükümlülüklerini ihlal
etmeleri durumu için Kanunun 12. maddesinde cezai yaptırım düzenlenmiştir. Bu maddede idari para cezaları mahiyetlerine göre sınıflandırılıp
belli gruplar oluşturulmuştur. Birden fazla kabahat işlenmesi halinde Kabahatler Kanununun 15. maddesindeki içtima hükümlerine gidilmelidir.
İlgili maddenin ilk fıkrasında bir fiille birden fazla kabahatin işlenmesi,
2. fıkrasında aynı kabahatin birden fazla işlenmesi, son fıkrasında ise bir
fiilin hem kabahat hem suç olarak tanımlanması durumları bulunmaktadır.
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun elektronik ticaret ile ilgili her meseleyi kapsayan geniş bir düzenleme alanına sahip
olduğunu söyleyemesek de hâlihazırda yaşanan sorunların çözümü için
getirilmiş yeni ve yararlı bir düzenleme olduğu muhakkaktır. Şüphesiz
ki teknoloji gelişmeye devam edecektir ve teknolojideki gelişmeler beraberinde hukuki sorunlar getirecektir. Hayatın her alanıyla ilişkisi olan
hukukun da teknolojiyle birlikte gelişeceği ve kendini yeni sosyal düzene
adapte edeceği ise yadsınamaz bir gerçektir.
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6306 SAYILI YASA RİSKLİ YAPI
UYGULAMASI (III)
Av. Nafi PAKEL

Kentsel Dönüşüm yasası olarak anılan 6306 Sayılı Yasa'nın üzerinde
en çok tartışılan “Riskli Yapı” ya ilişkin hükümlerinin uygulanması yöntemi konusundaki düşünce ve yorumlarımıza Dergimizin 2013/1 – 2014/2
ve 2015/3 sayılarında yer verilmiştir.
Keza riskli yapı olarak yıkılan bina arsasının ortaklığın giderilmesi davası konusu olup olmayacağına ilişkin görüşlerimiz de Dergimizin 2016/3
sayısında yer almıştır.
İdari bir düzenleme olan 6306 Sayılı Yasa uygulamasından kaynaklanan sorunların çözümü İdari Yargının görevidir. Ne var ki, bu yasanın,
özellikle 6. maddesi hükmünün uyarınca, riskli yapı belirlemesi veya binanın yıkılması sonrası düzenlenen Malikler Kurulu Toplantısında 2/3
ekseriyetin aldığı kararlar genelde 1/3 azınlığın mülkiyet hakkına tecavüz
teşkil etmektedir. Bu nedenle, bu tecavüzün önlenmesi için Hukuk Mahkemesine başvurma zorunluğu doğmaktadır.
Aynı konuda ki ilk iki inceleme yazımızdan sonra geçen süreç zarfında,
yasanın riskli yapıya ilişkin hükümlerinin İdare ve Hukuk Mahkemesindeki uygulamasına ilişkin gelişmelere bu yazımızda yer verilmiştir.
İDARİ YARGIDA VE İDARİ MERCİLERDEKİ UYGULAMA
Yasanın Geriye Dönük Uygulanması Sorunu
6306 Sayılı Yasanın idari yargıdaki uygulamasında ortaya çıkan en
önemli sorun, bu yasa ve ilgili yönetmeliklerin geriye dönük olarak uygulanması keyfiyetidir.
Örneğin, İstanbul 3. İdare Mahkemesinin riskli yapı tanımlaması ile
yıkım işlemini iptal eden 21.02.2014 gün ve 2013/1202 Esas 2014/239
kararı Danıştay 14. Dairesince 19.11.2014 gün 2014/5765-10144 sayılı
ilamı ile bozulmuştur.
Bozulan karar daha önce 4. İdare Mahkemesinin :
“binanın yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle mühürleme işlemine karşı açılan davada yapılan bilirkişi incelemesi sonucu yıkıl-
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ma tehlikesi olmayan dava konusu binanın güçlendirilerek ekonomiye kazandırılmasının mümkün olduğu ”
gerekçesi ile vrdiği 26.03.2008 gün 2007/1363 Esas 2008/642 Karar
sayılı, riskli yapının yıkımını iptal eden karara dayalıdır.
Bu karar Danıştay 6. Dairesinin 14.01.2009 gün 2008/7565 Esas
2009/277 K sayılı ilamı ile onanmış ve 2009 yılında kesin hüküm haline
dönüşmüştür.
Kesin hüküm haline dönüşen bu kararın dayanağı İTÜ İnşaat Fakültesinin iki ayrı bilirkişi heyeti raporudur. Danıştay 14. Dairesinin bozma
gerekçesi aynen şöyledir :
“4. İdare Mahkemesinin iptal kararına dayanak teşkil eden İTÜ
İnşaat Fakültesi mensubu bilirkişilerin rapor düzenledikleri tarihte İTÜ 6306 sayılı yasa gereği bu konuda yetkili kılınmış kurum
değildir. ”
Bu bozma kararı gerekçesi kesin hükmün tartışılamayacağı kuralına
aykırı olduğu gibi ayrıca yasaların geriye dönük uygulanamayacağı kuralına aykırıdır. Çünkü 6306 sayılı yasa İTÜ nün hükme esas alınan raporları
düzenlediği tarihten 4 sene sonra Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğü girmiştir, ancak bu tarihten sonra uygulanması mümkündür. Bu nedenle karar
düzeltme istenmiş ise bu talep kabul görmemiştir.
Önceki kararında direnmeyip bozmaya uyan mahkeme davanın reddetmiştir.
Yukarıda belirtilen gerekçeye dayalı temyiz isteminin, uyulan bozma
kararını veren 6. Daire tarafından kabul görmesi beklenmemektedir.
Başka bir olayda da, riskli yapı raporuna itiraz eden paydaş idareye binadaki riskin güçlendirme yolu ile giderilebileceğine belirleyen bir teknik
rapor ibraz etmiştir.
6306 sayılı yasada yapının güçlendirilmesi işlemine ilişkin doğrudan
bir hüküm yoktur. Ancak yasanın 8. maddesinde “güçlendirilebileceği
teknik bir rapor ile belirlenen yapılar için kredi verilir” hükmü yer almaktadır. Keza yasa amacını belirleyen 1. maddede yer alan, “riskli yapıların iyileştirilmesi “ ifadesinin de güçlendirme anlamına geldiğinde kuşku yoktur.

230

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

Söz konusu olayda riskli yapının güçlendirilmesi olasılığına ilişkin itirazı dikkate almayan İtiraz Komisyonunun itirazı reddetmesi üzerine bu
kararın iptali için açılan davada İstanbul 1. İdare Mahkemesi 30.04.2014
gün ve 2013/1768 Esas 2014/773 Karar sayılı hükmünde :
“6306 sayılı yasanın amacı vatandaşın can ve mal güvenliğinin
korunmasıdır. Binanın yıkılmaması yoluna gidilmeksizin, güvenliğin güçlendirme yolu ile giderilebileceğini teknik analiz ve inceleme sonucunda ortaya konulması halinde yapının yıkımına gidilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı, öte yandan güçlendirme ile
mevzuata uygun hale gelmesi mümkün iken yapı yıkımının kamu
yararına uygun olmadığı gibi Anayasa güvencesindeki mülkiyet
hakkını da ihlal edici nitelikte olduğu”
gerekçesi ile idari işlemi iptal etmiş ve mevcut riskin güçlendirme yolu
ile giderilmesi olasılığına açıklık getirmiştir.
Bu karar 14. Daire tarafından bozulmuştur. Bozma gerekçesi ise, dava
konusu itiraz komisyonu kararı tarihinden 1 sene sonra yürürlüğe giren
6306 sayılı yasaya ilişkin bir yönetmelik hükmü olarak gösterilmiştir. Bu
bozma kararı da, yasaların geriye dönük uygulanmaması kuralının açık
ihlali olmakla bu konuda karar düzeltme yoluna gidilmiştir. Dava halen
bu aşamadadır.
Açıkça görüldüğü gibi 6306 sayılı yasanın hukukun temel kurallarından olan yasaların geriye dönük uygulanamayacağı prensibine aykırı olarak uygulanması yanlışından dönülmesi gerekmektedir.
Hisse Satış Başvurusunun İl Çevre Müdürlüğünde Değerlendirilmesi
Bilindiği gibi yasanın 6. maddesi uyarınca yapılan Malikler Kurulu
Toplantısında 2/3 arsa payı çoğunluğuna sahip paydaşlarca alınan yeni
bina inşaatı kararına katılmayan diğer paydaşlara ihtar yapılmakta ve 15
gün içinde karara katılmamaları halinde hisselerinin satışı isteneceği bildirilmektedir. Bu uyarıya uyulmaması halinde ise, o paydaş hissesinin
satışı için İl Çevre Müdürlüğüne bünyesindeki “Değerleme ve Satış Komisyonu” na başvurulmaktadır.
Yasa ve ilgili yönetmeliklerin hisse satış istemi ekinde varlığı aranan
aşağıda sözü edilen belgeler eksik olmasına rağmen Değerleme ve Satış
Komisyonunun, yasanın sekteye uğratılmaksızın süratle uygulanması yolundaki Bakanlık görüşü doğrultusunda, başvuruyu reddetmeyip hisse
satış kararı verdiği görülmektedir.
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Bu tutum, hisse satışı kararlarının iptali yoluna gidilmesi nedeniyle,
idari yargı yükünün artmasına yol açmaktadır.
Örneğin bir olayda, yeniden inşa edilmesine 2/3 çoğunluk ile karar
alınan bina, toplantıda kabul edilen sözleşme hükmüne göre altında 2
mağaza bulunan 8 daireli apartman, sözleşme eki kat planı çizimlerine
göre ise çok katlı mağazadır.
Bu durumda kuş mu devemi olacağı bilinmeyen yeni binanın bağımsız bölümleri paydaşlar arasında arsa payları oranında dağılımı/tahsisi
yapılmamış olmasına rağmen Komisyon hisse satış başvurusunu kabul
etmiştir.
Bu yoldaki hatırlatmalara Değerleme ve Satış Komisyonu “biz mahkeme değiliz, mahkemeye başvurun” cevabını vermektedir. Oysa satış istemi
ekindeki bulunması gereken belgelerin mevcudiyeti ile bu belge içeriklerinin yasal düzenlemeye uygunluğunu incelemek görev ve yükümlülüğünün
İl Çevre Müdürlüğü bünyesindeki bu Komisyona ait olduğu kuşkusuzdur.
Bunun gibi hisse satış başvurusu konusu parselin, komşu parseller
ile tevhit şartına bağlı kısıtlı imar izni olması nedeni ile sadece bu parsel üzerinde bina yapılmasına olanak vermeyen imar durumuna rağmen,
Malikler Kurulunun bu parsel de müstakil bina inşa edilmesi yolundaki
kararına maddi imkansızlık gerekçesiyle katılmayan paydaş hissesinin
satışına karar verilmiştir.
Oysa “Çevre ve Şehircilik bakanlığı İl Müdürlüğü” ünvanlı bu merciin
imar mevzuatından doğan ve kararın icrasını imkansız kılan bu durumu
dikkate alıp hisse satış talebini bu nedenle reddetmesi gerekir.
İmar mevzuatından doğan bu maddi imkansızlığı göz ardı eden İl Çevre Müdürlüğünün “sözleşme içeriğine müdahale edemeyiz” söylemi anlamsız olduğu gibi konu ile de ilgili değildir.
Ekseriyet kararına katılmayan paydaş hissesinin katılanlara satılmasını öngören yasa koyucunun amacı can ve mal emniyetine elverişli olacak
yeni binanın, herhangi bir engellemeye maruz kalmaksızın ve gecikmesizin yapılmasını sağlamaktır. Bu nedenle müstakil imarı olmayan arsaya
inşaat yapılması kararına katılmayan paydaş hissesinin satılması hedeflenen amacı sağlamayacak ve kısıtlı imar durumu değişmediği sürece yeni
binanın yapılması mümkün olmayacaktır.
Malikler Kurulunun 2/3 ekseriyet ile aldığı yeni bina inşa kararına ihtara rağmen katılmayan paydaş hissesinin yasanın 6.maddesi uyarınca diğer paydaşlara satılması talebi içeren dilekçe ekinde kanımızca aşağıdaki
belgelerin bulunması gerekir :
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- Noter onaylı toplantı tutanağı ve toplantıya katılanlar listesi.
- Toplantıda kabul edilen İnşaat Sözleşmesi ve eki Teknik Şartname
ile yeniden inşa
edilecek binaya ilişkin avan proje.
- Toplantıdan paydaşların bilgisine sunulan, lisanslı kuruluş tarafından düzenlenmiş
Gayrimenkul Değerleme Raporu
- Yeniden inşa edilecek binanın her bir bağımsız bölümünü, numarasını ve malikini gösteren basit çizim bina krokisi
- Her bir bağımsız bölümün malikini, arsa payını ve kullanım şeklini
belirleyen
bağımsız bölüm listesi.
Bağımsız Bölümlerin paydaşlar arasında paylaşımına ilişkin düzenleme, daha önce kat irtifakı/mülkiyetinin mevcut olması halinde söz konusudur. Müşterek /elbirliği mülkiyet halindeyse bu kabil bir işlem söz
konusu olamaz. Zira TMK 688 uyarınca ortaklığın giderilmesi görevi Sulh
Hukuk Mahkemesine aittir.
Yukarıda sözü edilen belgelere, ileride ortak alanların kullanımından
doğabilecek sorunlar ile bağımsız bölümlerin farklı kullanımından kaynaklanacak uyuşmazlıkları bertaraf etmek üzere her bir bağımsız bölüm
kullanım şeklini belirleyen Yönetim Planının eklenmesinde de yarar vardır.
Yeni yapıda her paydaşın arsa payı ve bağımsız bölümünün belirlenmesi
Malikler Kurulu toplantısında, yıkılanın yerine inşa edilmesine 2/3 ekseriyet ile karar alınan yeni yapıdaki bağımsız bölümlerin, arsa payları
oranında paydaşlar arasında dağılımının yapılmış olması 6306 sayılı yasanın amaç ve ruhu gereği olduğu gibi, Anayasa teminatı altındaki mülkiyet hakkının korunması açısından gereklidir.
Hal böyle olmasına rağmen uygulamada “inşaat bitirilip arsa sahiplerine teslimini müteakip bağımsız bölümlerin malikleri ile arsa paylarının belirleneceği” yolundaki İnşaat Sözleşmesi hükmü gereği, paydaşların yeni binada ki arsa payı ile bu paya karşılık bağımsız bölümünün
belirlenmediği bir olayda İl Çevre Müdürlüğü bu durumu kabul ile ekseriyet kararına katılmayan paydaş hissesi satışı istemini kabul etmiştir.
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Aynı olayda 2/3 ekseriyetin kabul ettiği sözleşmede alt katın mağaza
üst katların ise daire olarak inşa edileceğini ilişkin hüküm olmasına rağmen, aynı sözleşme eki kat planlarında tüm katların mağaza olarak gösterilmiştir.
Bu tutarsızlıktan kaynaklanan belirsizliğin giderilmesi itirazında bulunan bu nedenle de ekseriyet kararına katılmayan paydaş hissesinin satış
istemini Satış Komisyonu kabul etmiştir.
Her bir paydaşın arsa payı ile yeni binada ki bağımsız bölümünü belirlemeyen 2/3 kararına rağmen verilen hisse satış işlemine karşı, 2/3 ekseriyetin kabul ettiği sözleşmenin 6306 sayılı yasanın amacıyla lafzına ve
ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davada İstanbul 10. İdare Mahkemesi 2017/2101 Esas sayılı dosyası ile YDK vermiştir.
İdarenin itirazı üzerine istinaf merci olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi 2018/140 Esas ve 30.01.2018 tarihli kararıyla
”2/3 ekseriyet ile kabul edilen inşaat sözleşmesi içeriğinden kaynaklanan uyuşmazlığın özel hukuk alanına girdiği” gerekçesiyle YDK kaldırmış ve bu sözleşmeyi, yeni binada ki arsa payı ile kendisine ayrılan
bağımsız bölümün sözleşmede belirlenmiş olması nedeni, imzalamayan
paydaş hissesinin dava sonucu alınmadan satılmasına cevaz vermiştir.
Kanımızca istinaf merciinin gerekçesine, her şeyden önce 6306 sayılı
yasanın amacı doğrultusunda katılmak mümkün değildir. Çünkü, riskli
yapı olarak yıkılıp yeniden inşa edilecek yeni binada bağımsız bölüm maliki olan paydaşın kendisine ayrılan bölüm ile arsa payını bilmesi Anayasa
güvencesi altındaki mülkiyet hakkının en tabi gereğidir.
Nitekim İstanbul 12. İdare Mahkemesi benzer bir olayda bu doğrultuda
karar oluşturmuştur. Söz konusu olayda 2/3 ekseriyetin aldığı yeni inşaat
kararına katılmayan paydaşın, katılmaması halinde hissesinin satışının
isteneceğini bildiren ihtarnameye “yeni inşatta bana bir bağımsız bölüm
ayrılması halinde sözleşmeye katılıyorum” yanıtının yeterli görülmeyip
payının satış kararı verilmesi üzerine bu işleminin iptali istemi ile açtığı
davada İstanbul 12. İdare Mahkemesi 2015/ 521 Esas, 2016/ 879 Karar
sayılı ve 29.04.2016 tarihli kararı ile dava konusu satış karar ve işlemini”
davacı paydaşın ““yeni inşatta kendisine bir bağımsız bölüm ayrılması
halinde sözleşmeye katılıyorum yolundaki beyanının itirazi kayıt ile
kabul anlamına gelmediği, davacının sahip olduğu arsa payına uygun
bir bağımsız bölüm talebinin yasanın öngördüğü amaçla örtüştüğü”
gerekçesi ile iptal etmiş, bu karar Danıştay 14. Dairesi 16.10.2017 gün
ve201/5410 Esas 2017/5352 Karar sayılı ilamı ile onanmıştır. Bu içtihat,
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yıkılanın yerine inşa edilecek binada her paydaşın bağımsız bölümü ve
dolayısı ile de arsa payının belli olması gereğini doğrulamaktadır.
Ne var ki 14. Daire karar düzeltme istemi üzerine 14.02.2018 gün ve
2018/103- 575 sayılı kararı ile, bir üyenin muhalefeti dışında, bu kararından dönmüş ve bozma kararı vermiş ise de bu bozmaya uymayan mahkeme direnme kararı vermiştir.
Yukarıda sözü edilen İstanbul 10. İdare Mahkemesi 2017/2101 Esas
sayılı dosyasıyla görülen davada mahkeme, bir üyenin muhalif kaldığı karar ile davayı reddetmiştir.
Söz konusu ret kararının, vatandaşın Anaya teminatı altındaki mülkiyet hakkına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle kaldırılması istemini inceleyen İstinaf Merci İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi
2018/1159- 1019 sayılı ve 06.09.2018 tarihli kararında “yıkılanın yerine
yapılacak yeni taşınmazda 8 adet konut 2 adet iş yeri yapılacağı bilgisinin yer aldığı ancak hazırlanan projede bağımsız bölüm olmayan
mağaza katlarının çiziminin yapıldığı, yeni taşınmazın hangi amaçla
kullanılacağının belli olmadığı, aynı sözleşmede maliklerin arsa paylarının ve hisselerinin boş bırakıldığı, bağımsız bölüm maliklerine hangi
şartlarda bağımsız bölüm verileceği bilgisine yer verilmediği görülmektedir. Bu durumda davacının imzalamadığı sözleşmenin kendi içinde
çelişkiler içerdiği, bu haliyle 6306 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmeliğin
amacına ve ruhuna uygun olarak maliklerin haklarının korunmasına
yönelik yeterli şartlara haiz olmadığı görüldüğünden Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının devrine neden olacak hissesinin
satışına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”
gerekçesi ile mahkemenin ret kararını kaldırmış ve dava konusu işlemin iptaline kesin olarak oy birliği ile karar vermiştir.
Bu karar, 6306 sayılı yasanın 1. maddesinde ifadesini bulan amacına
ve ayrıca bu yasanın ruhuna uygun olarak, 1/3 azınlığın 2/3 ekseriyetin
insafına terkedilmediğini, 1/3 azınlık mülkiyet hakkının gözetilip korunması gereğini vurgulaması açısından uygulamaya ışık tutacak değerli bir
hükümdür.
Uygulamada, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde yapımcı, öncesine
kıyasla imar durumundan doğan artış kısmını yapacağı inşaata karşılık
almakta, bu durumda arsa payları ve bağımsız bölüm metrajlarında genelde bir değişiklik olmamaktadır.
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İmar durumunda öncesine kıyasla artış olmaması halinde ise yapacağı
inşaata karşılık müteahhide arsa payı verilmesi sonucu gerek arsa paylarında gerekse bu paylarına ayrılan bağımsız bölüm metrajında öncesine
kıyasla azalma olması kaçınılmazdır.
Yıkılanın yerine yapılacak yeni inşaat maliyetinin paydaşlar tarafından
karşılanması hainde önceki arsa payları değişmemesi asıldır.
Riskli yapının güçlendirme olasılığı değerlendirmesi
6306 sayılı yasa ile getirilen düzenlemenin amacı 1. madde hükmünde
“Bu kanunun amacı riskli yapıların “….. sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri teşkil etmek üzere, iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerine dair usul ve esasları belirlemek”
olarak ifade edilmiştir.
Bu ifadede yer alan iyileştirme kelimesi karşılığının güçlendirme olduğu tartışmasızdır. Açıkça görüldüğü gibi yasa koyucu, sağlıklı ve güvenli
yaşama çevreleri oluşturma amacı doğrultusunda, tasfiye ve yenilemeden
önce iyileştirme/güçlendirme olasılığına öncelik tanımıştır.
Bu nedenle riskli yapının güçlendirme olasılığının öncelikle incelenmesi, bunun teknik yönden gerçekleşmesinin mümkün olmayacağının
belirlenmesi üzerine ikinci olasılık tasfiye ve yenileme yoluna gidilmesi
gerekmektedir.
Bu itibarla, riskli yapı raporu düzenleyen yetkili kurumların söz konusu riskin yapının güçlendirilmesi yolu ile giderilmesinin mümkün olup
olmadığı olasılığını da bu raporda incelemiş bulunması 6306 sayılı yasanın 1. maddesi hükmünde ifadesini bulan amacı gereğidir. Hal böyle
olmasına rağmen bugüne kadar uygulamada söz konusu raporu düzenleyen kurum yapıda riskli tespit ile yetinmekte, güçlendirme olasılığını
incelememektedir.
Uygulamada riskli yapı raporuna karşı, riskin varlığı kabul ve teslim
edilmekle beraber, bu riskin güçlendirme yolu ile giderilebileceği yolunda
itiraz yapıldığı ve bu yoldaki itirazın yetkili kurum raporu ile tevsik edildiği haller vardır.
İtiraz komisyonunun, “binada tespit edilmiş olan riskin güçlendirme
yolu ile giderilmesinin mümkün olduğu” gerekçesi ile riskli yapı tespitine
yapılan ve bu konuda düzenlenmiş teknik rapora dayalı itirazı incelemeksizin ve gerekçe göstermeksizin, verdiği ret kararını iptal eden İstanbul
1.İdare Mahkemesinin 30.04.2014 gün ve 2013/1768 E 2014/773 K sayılı
kararında yer alan :

236

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

“6306 sayılı yasanın amacı vatandaşın can ve mal güvenliğinin
korunmasıdır.
Binanın yıkılması yoluna gidilmeksizin, güvenliğin güçlendirme yoluyla sağlanabileceği teknik analiz ve inceleme sonucunda
ortaya konulması halinde, güçlendirmeyle mevzuata uygun hale
gelmesi mümkün olan yapı yıkımının kamu yararına uygun olmadığı gibi Anayasa güvencesindeki mülkiyet hakkını da ihlal edici
nitelikte olduğu ”
gerekçe ile idarenin yıkım kararını iptal etmiş ve bu konuya açıklık
getirmiştir.
Bu gerekçe, riskli yapı raporlarında güçlendirme olasılığının da incelenmesi gereğine ilişkin bir düzenlemenin, 6306 sayılı Yasa Uygulama Yönetmeliğine illave yolu ile yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirlemektedir.
6306 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliklerinde riskli yapının güçlendirilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamasından doğan eksiklik,
25.07.2014 gün ve 29071 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren değişiklik ile giderilmiştir.
Bu düzenlemeye göre yasanın Uygulama Yönetmeliğinin 8.maddesi b
fıkrası “riskli yapının yıkılması yerine güçlendirilmesinin istenmesi durumunda, riskli yapının yıktırılması için 2. fıkra uyarınca maliklere verilen
süreler içerisinde güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi ve 634 sayılı yasanın 19/2 maddesi hükmü uyarınca güçlendirme kararı alınması” düzenlemesi getirilmiştir.
Bu düzenlemenin atıf yaptığı 634 sayılı yasanın 19/2 maddesi hükmü
uyarınca, kat maliklerinin 4/5 ekseriyetiyle güçlendirme için karar alması
gerekmektedir.
Bu düzenleme sonrasında uygulamada, riskli yapının güçlendirilmesinin tercih edilmesi durumunda maliklerin 4/5 ekseriyet ile karar alması
ve güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun yetkili merci tarafından tespit edilmiş bulunması koşulu aranmaktadır.
HUKUK MAHKEMESİNDEKİ UYGULAMA
6306 sayılı yasanın 6. maddesinin, “üzerindeki bina (riskli yapı) yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda, daha önce kurulmuş olan kat irtifakı
veya mülkiyeti tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek malikleri adına
payları oranında tescil edilir” hükmü uyarınca tapu müdürlüğü terkin işlemini yapmadan önce, üzerinde kat irtifakı/mülkiyeti kurulmuş taşınmaz
634 sayılı yasa hükümlerine ve Sulh Hukuk Mahkemesi yetkisine tabidir.
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Bunun istinası ise, 6704 sayılı Torba Yasa ile (RG 26.04.2016 29695)
6306/6 maddesi hükmüne getirilen “riskli yapının yıkılması koşuluna
bağlı olmaksızın 6. madde hükmü uyarınca Malikler Kurulu Toplantısı
yapılarak 2/3 ekseriyet ile karar alınabileceği “ne ilişkin düzenlemedir.
Bu düzenlemeden önce, riskli yapı yıkılmadan yapılan toplantıda alınan 2/3 ekseriyet kararına katılmayan paydaşın bu toplantı kararına itirazını, 6306/6 maddesinin bu yoldaki açık hükmüne nedeni ile, Sulh Hukuk Mahkemesi iptal etmekte idi.
Söz konusu değişiklik ile, bina yıkılmamış ve kat irtifakı/mülkiyeti yasal olarak sona ermemiş olmasına rağmen, 6 madde hükmünde öngörülen toplantının yapılması mümkün kılınmış ve bu toplantıya Sulh Hukuk
Mahkemesi müdahalesi önlenmiştir.
Riskli yapı yıkılıp kat irtifakı /mülkiyeti terkin edildikten sonra Sulh
Hukuk Mahkemesinin görevi, ortaklığın giderilmesi davasında dışında,
artık söz konusu değildir. Yıkılan riskli yapının arsası üzerindeki ortaklığın giderilmesi davası esasen 6306 sayılı yasa amaç ve ruhuna ile bağdaşmayan bir davadır.
Türk Medeni Kanunu hükümleri ile güvenceye alınan mülkiyet hakkına ilişkin bir uyuşmazlığın çözümünde Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu açıktır.
6306/6 uygulamasında 2/3 ekseriyetin yıkılanın yerine inşa edilecek
yeni binaya ilişkin olarak aldığı kararın mülkiyet hakkına tecavüz teşkil
etmesi nedeni ile bu karara katılmayan paydaşın hissesinin satışı istendiğinde HMK. nun 106 maddesi uyarınca bu durumun tespiti ve hisse
satışının tedbiren durdurulması istemi ile Asliye Hukuk Mahkemesine
başvurulduğunda, 6306 sayılı yasa uygulamasının sadece idari yargıyı ilgilendirdiği zannı ile, bu konuda özenli davranmadıkları görülmektedir.
Bu tutum, 6306 sayılı yasa uygulanması görüntüsü altında 2/3 ekseriyetin, azınlıkta kalan paydaşların mülkiyet hakkına tecavüz girişimlerinin yaptırımsız kalması sonucunu doğurmakta ve bu nedenle de mülkiyet
hakkına yönelik muhtelif tecavüzün yapılmasına yol açmaktadır. Örneğin
yıkılan apartmanın yerine inşa edilecek çok katlı mağaza inşaatı 2/3 ekseriyet kararı ile “157 Ay Kiralama Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” mukabilinde
müteahhite verilmiştir.
Yasanın malike, 10 yıllık sözleşme bitiminde kiracıyı sebep göstermeksizin tahliye hakkı tanıdığı bir hukuk düzeninde 6306 sayılı yasa uygulamasından bilistifade bu karara katılmayan paydaşın mülkiyet hakkının,
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“hisseni satın alırız” tehdidi altında 13 sene süre ile ipotek altına ile alınmasının kabulü mümkün değildir.
Bunun gibi, yeni bina müteahhidin 2/3 ekseriyete dahil paydaşlardan
biri olduğu inşaat sözleşmesinde, ileride doğacak imar artışının müteahhide ait olacağı, diğer paydaşların bu haklarından feragat ettiklerine
ilişkin hükmün 1/3 azınlığa kabul ettirilmek istendiği görülmüştür.
Burada ben istediğim kararı alır, katılmayanın hissesini de satın alırım zihniyeti ile hareket eden2/3 ekseriyetin bu tutumunun yasa yolu ile
önlenmesi zorunluğu vardır.
Taşınmaz mülkiyeti hakkı korunması Asliye Hukuk Mahkemesi görevi cümlesindendir. Bu nedenle, 2/3 ekseriyetin mülkiyet hakkına tecavüz
teşkil eden kararına katılmayan 1/3 azınlık hissesinin bu nedenle 6306/6
hükmü uyarınca satışının istenmesi halinde o paydaşın Asliye Hukuk
Mahkemesi müdahalesini istemesine olanak veren en basit ve masrafsız
dayanağı, 6100 sayılı HMK. nun tespit davası başlıklı 106. maddesi hükmüdür.
Dergimizin 2015/3 sayısında yer alan yazımızda da ifade edildiği gibi
2/3 ekseriyetin aldığı kararın azınlığın mülkiyet hakkına tecavüz teşkil
etmesi halinde HMK.nun 106.maddesi hükmünde düzenlenen Tespit Davası yolu ile Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmak mümkündür.
6001 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 106. maddesi hükmü ile
usul yasasına “Tespit Davası” başlıklı yeni bir dava türü getirilmiştir.
Bu dava ile “bir hakkın varlığının belirlenmesini” mahkemeden talep
etmek mümkündür. Bu hakkın kullanılabilmesi için varlığı aranan koşul,
tespit davası açanın hukuken korunmaya değer bir yararı bulunması ve
bu yararın güncel olması gerekmektedir. 6306 sayılı yasanın 6. maddesi
uyarınca düzenlenen toplantıda 2/3 ekseriyetin aldığı herhangi bir karar
1/3 azınlığın mülkiyet hakkına ayni veya nakdi yönden bir tecavüz teşkil
ediyor ve 1/3 azınlığın bu karara katılmadığı gerekçesi ile hissesinin satışı
için başvuru yapılmış ise, mülkiyet hakkına tecavüz oluşturan bu fiile
karşı itiraz hakkı varlığının belirlenmesini Asliye Hukuk Mahkemesinden
talep etmek mümkündür.
Bu gibi bir durumda, hukuken korunmaya değer bir yararın varlığı
tartışmasız olduğu gibi, kullanılmaması halinde 2/3 ekseriyetin başvurusu üzerine hisse satışının yapılacak olması da bu yararın güncel olması
şartını karşılamaktadır.
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Uygulamada bu konuda, “mülkiyet hakkına vaki tecavüz teşkil eden
hisse satış işleminin tedbir yolu ile durdurulması istemi” ile yapılan başvuruda İstanbul Asliye 15. Hukuk Mahkemesi 2014/22 D.İş sayılı dosyasında tedbir kararının teminatsız olarak kabul etmiş, hisse satış işlemini
durdurmuştur. Müteakiben söz konusu tecavüzün tespiti için açilan davaya bakan İstanbul Asliye 23. Hukuk Mahkemesi “ davacının bu tespit
isteminde hukuki yararı olmadığı” yolundaki mantık dışı bir gerekçe ile
davayı reddetmiştir. Bir davadaki ret kararın o davanın haklı olmadığı
sonucunu doğurduğu kuşkusuz olmakla, bunun tabii neticesi olarak tedbir kararının da kaldırılması gerekirken davayı reddeden hakim, hisse
satışını durduran tedbir kararını kaldırmamıştır.
İşbu ret kararı Yargıtay 20 Hukuk Dairesi 31.10.2017 gün ve
2017/3366- 8655 sayılı ilamı ile :
“6306 sayılı yasanın 6. maddesinin uygulamadaki amacı iyi niyet kuralları ile riskli yapıların yenilenmesi olduğu dikkate alınarak HMK. 106/1 fıkrasındaki tespit davası yoluyla mahkemeden
bir hakkın varlığı veya yokluğunun belirlenmesi talep edilir hükmü
gereğince davacı taleplerinde özellikle 20.02.2014 tarihli toplantıdaki kararlarda davacının hukuki yararı bulunup bulunmadığın
tespitini isteme hakkı olduğu dikkate alınarak davacının mülkiyet
hakkına yönelik tecavüz olduğu noktasında ilgili toplantıda alınan
kararlar değerlendirilerek sonuca göre karar verilmesi gerekirken…”
gerekçesine bağlı olarak esastan bozulmuştur.
Uygulamada, aynı gerekçe ve aynı hukuki sebebe dayalı olarak 6306/6
uyarınca 2/3 ekseriyet kararına katılmayan paydaş hissesinin satış kararının tedbiren durdurulması ve yıkılanın yerine yapılacak binaya ilişkin
inşaat sözleşmesinin mülkiyet hakkına tecavüz teşkil ettiğinin tespiti istemi açılan diğer bir davada İstanbul Asliye 12. Hukuk Mahkemesi bu davayı ilk celsede, “2/3 ekseriyetle alınan Malikler Kurulu Kararı iptalinin
30 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesinden istenmediği” gerekçesi ile
reddetmiştir.
6306 sayılı yasanın 6. maddesinin “binanın yıkımı ile birlikte taşınmaz üzerinde mevcut kat irtifakı, kat mülkiyeti tapu idaresince resen
terkin edilir, taşınmaz yeni vasfıyla hisseleri oranında malikleri adına
kaydedilir ” açık hükmü dairesinde rahmetli İlhan Postacıoğlu Hocamızın
tanımlamasıyla bu bir hukuki gaftır. Zıra, binanın yıkımı ile birlikte kat
mülkiyeti sona ermiş, Sulh Mahkemesinin görevi bitmiştir. Bu nedenle
artık Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğunda kuşku yoktur.
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15.05.2018 gün ve 2015/8190 E. 2018/10177 K. sayılı ilamı ile bu yoldaki cok açık olan temyiz itirazı reddeden ve bu hükmü onayan Yargıtay
1. Hukuk Dairesi bu suretle söz konusu hukuki gafa iştirak etmiştir.
6306/6 uygulamasında 2/3 ekseriyetin yıkılanın yerine inşa edilecek
yeni bina için aldığı kararın mülkiyet hakkına tecavüz teşkil etmesi nedeni ile bu karara katılmayan paydaşın hissesinin satışı istendiğinde HMK.
nun 106 maddesi uyarınca bu durumun tespiti ve hisse satışının tedbiren
durdurulması istemi ile Hukuk Mahkemesine başvurulduğunda, 6306 sayılı yasa uygulamasının sadece idari yargıyı ilgilendirdiği zannı ile, tedbir
talebinin reddedildiği görülmüştür. Örneğin, 2/3 ekseriyet ile alınan yeni
bina inşası kararında, her bir paydaşa özgülenen bağımsız bölüm ile arsa
payı belirlenmemiş keza sözleşmede yeni bina altıdna mağaza bulunan
apartman, sözleşme eki kat planlarında ise tüm katların mağaza olması
nedeni ekseriyet kararına katılmayan paydaş hissesinin satışı istem ve işleminin mülkiyet hakkına tecavüz teşkil ettiğinin tespiti ve satışı tedbiren
durdurulması istemi ile açılan davada Anadolu Asliye 24 Hukuk Mahkemesi 2017/116 Esas sayılı dosyası ile verdiği kararda “ ihtiyati tedbir talebi dava konusunun İdare Mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği”
gerekçesi ile tedbir talebini reddetmiştir.
İstinaf talebini inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk
Dairesi 22.02.2018 gün ve 2018/183- 230 sayılı kararı ile “ taraflar arasındaki uyuşmazlık 6306 sayılı yasadan kaynaklanmış olup tedbir talep edilen satış kararının yasadan kaynaklanan idari işlem niteliğinde
bulunmasına göre tedbir talebini reddine ilişkin mahkeme kararı doğru
olduğundan” gerekçesi ile başvuruyu reddetmiştir.
6306 sayılı yasanın 6. maddesinden kaynaklanan hisse satış işleminin
idari bir tasarruf olduğu aşikârdır. Ne var ki, bu satış kararının yasal
dayanağı, 2/3 ekseriyetin yeni bina inşa sözleşmesine/kararına mülkiyet
hakkına tecavüz oluşturduğu için katılmadığını ileri süren ve hukuk mahkemesinin bu duruma müdahalesini isteyen malikin bu yoldaki başvurusunu dikkate alıp incelemek ve bu yolda karar oluşturmak hukuk mahkemesi görevi cümlesinden olduğunda kuşku yoktur.
Bu nedenle, yukarıda da ifade edildiği gibi, TMK hükümleri ile korumaya alınmış bulunan Anayasa teminatı altında ki mülkiyet hakkına
tecavüz olunduğu iddiasına ilişkin başvurunun dikkate alınıp değerlendirilmesi ve talep konusunda karar oluşturulması hukuk mahkemesinin
asli görevidir.
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Söz konusu tecavüzün idari bir yasa uygulaması sırasına vuku bulmuş
olması, hukuk mahkemesinin mülkiyet hakkına ilişkin uyuşmazlıkları
halletme görev ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı açıktır.
Bu itibarla yukarıda sözü edilen Anadolu Asliye 24. Hukuk mahkemesinin tedbir istemi için verdiği ret kararı gerekçesi ile bu kararı aynı
gerekçe ile onaylayan istinaf mercii kararına katılmak mümkün değildir.
Hukuk Mahkemesinin “taraflar arasındaki uyuşmazlığın idari bir
yasa uygulamasından kaynaklandığı” gerekçesi ile mülkiyet hakkına
tecavüz olduğu iddiasına ilişkin davada kendisini görevli görmemesine
karşın idare mahkemesi de bu konuda aksi görüştedir. Uygulamada, 2/3
ekseriyetin kabul ettiği sözleşmede alt katın mağaza üst katların ise daire
olarak inşa edileceğini ilişkin hüküm olduğu halde sözleşme eki kat planlarında tüm katların mağaza olarak gösterildiği için bu karara katılmayan
paydaş hissesi satışı işleminin iptali davasında İstanbul 10. İdare Mahkemesi 2017/2101 sayılı dosyasında YDK vermiştir.
Davalı idarenin itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi 4. Dava Dairesi
2018/140 YD itiraz sayılı kararında “malikler kurulu toplantısında kabul edilen sözleşme içeriğinden etkilenen tarafın açacağı davaların
özel hukuk hükümleri kapsamında adli yargı mercilerince değerlendirilebileceği, idari işleme dayalı sözleşme olmadığı” gerekçesi
ile YDK kaldırılması kararı vermiştir.
Açıkça görüldüğü gibi bunun sonucundan, iki cami arasında bi namaz
kalan vatandaş mağdur olmaktadır.
6306 Sayılı Yasa ve Ortaklığın Giderilmesi Davası
Riskli yapı olarak yıkılan bina arsasının ortaklığın giderilmesi davası
konusu olup olmayacağına ilişkin görüşlerimiz de Dergimizin 2016/3 sayısında yer almıştır.
Kısaca ifade etmek gerekirse, riskli bina yıkıldığında geride kalan arsasının ortaklığın giderilmesi davası konusu yapılması kural olarak 6306
sayılı yasanın amacına ve ruhuna aykırıdır.
Bu konuda düz mantık yürütüldüğünde, 6. maddenin “riskli yapı yıkıldıktan sonra kat mülkiyeti/irtifakı resen terkin edilir ve taşınmaz
malikleri adına payları oranında tescil edilir” hükmünden çıkan sonucu
göre, arsa artık paylı/müşterek mülkiyete dönüşmüş bulunmakla üzerindeki ortaklığın giderilmesi davası açılmasının mümkün olduğu düşünülebilir. Ne var ki bu düşünce 6306 sayılı yasanın amacına aykırı olduğu gibi
ayrıca hakkın kötüye kullanılması hükmündedir.
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Büyük kentlerdeki yapılar üzerinde kat mülkiyeti kurulu bulunduğu,
bu yapıların büyük çoğunluğu arsasının genelde 200 ila azami 1000 m2
olduğu dikkate alındığında, paydaşları arasında aynen taksimi mümkün
olmayan bu arsaların haraç mezat satılmasının bu yasayı düzenleyen yasa
koyucunun aklına bile getirmediği bir sonuç olduğunun kabulü gerekir.
Uygulamada, riskli binanın yıkımından sonra arsa üzerindeki ortaklığı
giderilmesi davasında İstanbul 8. Sulh Hukuk Hakimliğinin 14.01.2016
gün ve 2015/844 E 2016/4 K sayılı hükmünde “6306 sayılı yasada buna
cevaz veren bir hüküm bulunmadığı, bu davanın yasanın amacına ve ruhuna aykırı olduğu gibi TMK nun 698. maddesinin uygun
olmayan zamanda paylaşma isteminde bulunulamaz“ gerekçesi ile
davayı ilk celsede reddetmiştir. Bu dava halen temyiz aşamasındadır.
Aynı konuda İstanbul Anadolu 8. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen
davayı mahkeme 28.02.2018 gün ve 2017/77 E 2018/176 K sayılı kararında “ riskli yapı yıkılıp kat mülkiyeti terkininden sonra arsa
üzerindeki ortaklığın giderilmesi davasındaki istemin 6306 sayılı
yasanın çıkarılma amacını düzenleyen 1. maddesi ile 6. maddesine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca uygun olmayan zamanda yapılmış
bulunan bu talebin iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı ve hakkın
kötüye kullanılması niteliğinde olduğu” gerekçesi ile reddetmiştir.
Davacı tarafın temyiz etmediği bu karar kesinleşmiştir.
Bu iki kararda da yer verildiği gibi, riskli bina yıkıldıktan sonra arsası
üzerindeki ortaklığın giderilmesi istemi ile açılan dava 6306 sayılı yasa
maçı ile bağdaşmadığı gibi ayrıca iyi niyetli bir davranış da değildir.
Ortaklığın giderilmesi davasını düzenleyen TMK. nun 698. maddesinin, “uygun olmayan zamanda bu davanın açılamayacağına” ilişkin
hükmünün de riskli yapı yıkımından sonra arsa üzerindeki ortaklığın giderilmesi davası açılması duruma uygun olduğu kuşkusuzdur.
Bu şekilde tezahür eden ana kuralın istisnaları olması tabi ki mümkündür.
Bu konuda görülen bir davada, riskli yapı yıkıldıktan sonra 2/3 ekseriyetin kararına katılmayan azınlık, hisselerinin satılmasının istendiğinde karara katılacakları bildirmiş ise de sözleşmeyi imzalamak yerine
ortaklığın giderilmesi davası açmış, mahkeme davanın kabulüne karar
vermiştir.
Bu kararı inceleyen Yargıtay 14 HD. 08.02.2016 gün ve 2015/5292 E
2016/1513 K sayılı ilamında “6306 sayılı yasa uygulamasına göre
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2/3 ekseriyet yeni bina inşaat sözleşmesine katılmayan azınlık
hisseleri satışını istemiş olmakla, bu işlem sonucunun mahkemece
bekletici mesele yapılması gerekir. Mahkemece bu durum gözetilmeden ortaklığın giderilmesi kararı verilmesi doğru görülmemiştir.“ gerekçesi ile kararı bozmuştur.
Bu kararda da ifade edildiği gibi, riskli yapı yıkıldığında yapılması gereken öncelikle 6306 sayılı yasada öngörülen prosedürün uygulanmasıdır. Yasal koşulların varlığı halinde, 2/3 ekseriyet kararına uymayan azınlığın hissesi satıldığında zaten mevcut sorun ortadan kalkmaktadır.
Bu itibarla, 6306 sayılı yasa prosedürü eksiksiz uygulanmasına rağmen sonuç alınamaması halinde ortaklığın giderilmesi davası açılabileceğinin kabulü gerekir. Örneğin, 6. madde hükmü uyarınca usulüne uygun
olarak düzenlenen Malikler Kurulu Toplantısında 2/3 ekseriyet ile arsanın ne şekilde değerlendirileceği konusunda bir mutabakata varılamaması halinde olduğu gibi.
6306 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce açılmış bir ortaklığın
giderilmesi davasında dava konusu bina riskli yapı olarak yıkıldığında
sonuç ne olacaktır ?
Bu konuda uygulamada ilginç bir olay yaşanmıştır.
2002 yılında açılan ortaklığın giderilmesi davasında 2 bozma kararından sonra bozma kararına uyan mahkeme bu doğrultuda 8 bağımsız
bölümlü binanın 3 paydaşı arasında aynen taksimine ilişkin incelemesini
sürdürdüğü sırada 2012 yılında 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi
üzerine davanın başından beri ortaklığın satış yolu ile giderilmesi peşinde
olan davalı paydaşın başvurusu üzerine riskli yapı olarak belirlenen bina
yıkılmıştır. Mahkemenin davanın konusu kalmadığı yolundaki hükmü,
arsa üzerindeki ortaklığın devam ettiği gerekçesi ile haklı olarak bozulmuştur.
Bozmaya uyma kararı üzerine davayı açmış olan paydaşın davadan
feragat beyanı
2005 tarihli İBK da yer alan “ bu davanın çift taraflı hüküm doğuran (actio dublex) bir dava olduğu bu nedenle davacı tarafın feragati
halinde, davalı davayı sürdürmek istediğinde davaya devam edilmesi
gerektiği” gerekçesi ile ve davalının davaya devam istemi nedeni ile mahkemece kabul edilmemiş ve aynen taksimi mümkün olmayan arsanın satılarak ortaklığın giderilmesi kararı verilmiştir.
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Davacı paydaşın bu davadan feragatteki amacı, riskli yapının yıkımından sonra arsası üzerindeki ortaklığın giderilmesi davasının yasanın
amacına aykırı olduğuna ilişkin yargı kararından, davalının feragat sonrası açacağı davada yararlanmaktı.
Bu karar davacı paydaş tarafından, 2005 tarihli İBK nın bu karardan
7 sene sonra yürürlüğe giren özel nitelikli bir yasa sonucu yıkılan bir taşınmaz için uygulanamayacağı gibi davanın açıldığı 2002 yılındaki dava
koşulların 10 yıl sonra yürürlüğe giren 6306 sayılı yasa ile değişmiş bulunduğu, yıkılan binanın güçlendirme yolu ile ekonomiye kazandırılmasının mümkün olduğuna ilişkin kesin hüküm olmasına ve binayı yıktıran
paydaşa bu yolda ihtar ve davet yapılmış olmasına rağmen davalı paydaşın 6306 sayılıdan doğan hakkı kötüye kullandığı, davanın başından bu
yana kat mülkiyeti tesisine elverişli binayı yıkıp ortaklığı arsanın satışı ile
sonlandırma amacında olan ve bu konuda belediyeye 2007 yılında binanın yıkımı kararı aldırmış bulunan paydaşın davayı sürdürmek isteminin
kendi kusurundan hak sağlamak olduğu gerekçeleri ile temyiz edilmiş ve
duruşma istenmiştir
Bu davanın temyiz incelemesini 2 kez duruşmalı olarak yapan 18. Hukuk Dairesinin kapatılması sonucu dosya bu defa 14. Hukuk Dairesine
gönderilmiştir.
Bu dairenin, ortaklığın giderilmesi davasında duruşma yapılmadığı yolundaki şifahi bildirimi üzerine, HMK. nun 369/2 maddesi hükmü uyarınca, değer itibarı ile bu davanın duruşmaya tabi olduğu, nitekim 18 HD nin
bu nedenle 2 kez duruşmalı inceleme yaptığını içeren dilekçe verilmiş ise
de bu Daire duruşmalı inceleme yapmaksızın dosyayı karara bağlamıştır.
Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2017/1069 E 2018/3083 K sayılı ve
17.04.2018 tarihli ilamında “dava konusu binanın dava görülürken
6306 sayılı yasa kapsamında yıkıldığını bu yasanın amacını düzenleyen 1.maddesinde riskli yapıların sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri
oluşturmak üzere tasfiye ile yenilenmelerine dair usul ve esasları belirlemek olduğu, dava konusu taşınmaz üzerindeki binanın yıkımı sonrasında 6306 sayılı yasanın 6. maddesi doğrultusunda Malikler Kurulu
Toplantısı düzenlenmiş ve dava konusu taşınmaz üzerine yeni bir bina
inşa edilmesi kararı verildiği anlaşılmış olmakla, mahkemece 6306
saylı yasa uyarınca işlem yapılması gerekirken yazılı şekilde arsa üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir” gerekçesiyle yıkılan bina arsası üzerindeki ortaklığın satış
yoluyla giderilmesi kararının bozulmasına oy birliğiyle karar vermiştir.
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SONUÇ
“Afet Riski altındaki Alanların dönüştürülmesi Hakkında Kanun” başlıklı 6306 sayılı yasa 16.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış ve
aynı gün yürürlüğe girmiştir.
“Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak anılan yasanın başlığı ile 1. maddesinde ki tanımlamadan da anlaşıldığı gibi bu yasanın asli amacı sel, heyelan tehlikesine maruz alanlar ile jeolojik yönden inşaata elverişli olmayan
zeminler üzerinde oluşmuş çarpık yapılaşmanın tasfiyesi, yenilenmesi
veya kabilse iyileştirilmesi sureti ile güvenli bir yaşam çevresi yaratmaktır.
Bu arada, 1999 de yaşanan deprem felaketinden sonra inşaat sektörüne ayar vermek üzere düzenlenen 2007 Deprem Yönetmeliği gereklerini
karşılamadığı için can ve mal güvenliğini tehdit eden “riskli yapı” ların
iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerine ilişkin esaslara da bu yasada yer verilmiştir.
Riskli yapı uygulaması, yasaya adını veren asli amaç önüne geçmiş ve
özellikle İstanbul’ un rant yönünden gözde semtleri şantiye alanına dönüşmüştür.
Yasanın diğer yasa hükümlerine ters düşen pek çok hükmü mevcut
olup bu durum ayrı bir inceleme ve tartışma konusudur.
Yeni bir yasa yürürlüğe girdiğinde uygulamada bazı sorunların yaşanması doğaldır. Ancak zaman içinde uygulamanın gittikçe oturması beklendiği halde 2012 yılından bu yana geçen 6 yıllık süreç içinde bu yasa
uygulamasında ilerleme değil aksine bir gelişme olduğu yukarıda sözü
edilen kararlar içeriğinden görülmektedir.
Bu yasanın mevcut hali ile amacı doğrultusunda uygulanabilmesini
sağlamak üzere kanımızca aşağıda ki hususların gözetilmesi gerekmektedir:
• 2/3 ekseriyet kararına katılmayan paydaş hissesi satışı istendiğinde,
yasanın aradığı hususlar dışında, söz konusu inşaat sözleşmesinde yeni
binanın vasfının ve ne olarak kullanılacağını açıkça belirleyen hüküm,
sözleşme ekinde avan proje, teknik şartname ve bağımsız bölüm listesi ile
basit bina çizimi üzerinde her bağımsız bölümün binadaki yerini numaralanmış olarak belirleyen krokinin varlığı aranmalıdır.
Aksi halde yukarıda görüldüğü gibi 2/3 ekseriyet, sözleşmeye göre
apartman, sözleşme eki çizimlere göre ise çok katlı mağaza olan yeni bina
yapımı için karar almakta, bu bariz belirsizliğe rağmen uygulamada bu
karara katılmayan paydaş hissesi satışına karar verilmektedir.
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• İnşa edilecek yapıda her paydaş hissesine düşen bağımsız bölüm ile
arsa payının belirlenmiş olması Anayasa teminatı altındaki mülkiyet hakkının gereğidir.
Bu konuda özen gösterilmediği için uygulamada “ arsa payları ve bağımsız bölümler konusunda inşaat bittikten sonra kara verilecektir” gibi
hüküm içeren sözleşmelere bu nedenle katılmayan paydaş hissesi satışı
için karar verilmektedir.
• Hisse satış başvurusunu incelemekle yükümlü İl Çevre Müdürlüğü
bu görevini gereğin gibi yerine getirmesi sağlanmalıdır. Bu yapılmadığı
için uygulamada tek sayfada 6 maddeli, hiçbir eki olmayan ve hiçbir şartnameye atıf yapılmayan göstermelik İnşaat Sözleşmesi ile İl Çevre Müdürlüğüne hisse satış başvurusu yapıldığı görülmüştür.
Bu merciin “ben mahkeme değilim, mahkemeye başvurun” yolundaki
gerekçesi şayanı kabul olamaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi
sıfatını taşıyan İl Çevre Müdürlüğünün daha rasyonel olarak görev ifa etmesinin sağlanması halinde İdare Mahkemesinin yükünün de azalacağı
kuşkusuzdur.
• Bu yasanın uygulaması sırasında özellikle de Malikler Kurulu Toplantısında 6. madde hükmü uyarınca 2/3 ekseriyet ile alınan karar kapsamında 1/3 azınlığın mülkiyet hakkına tecavüz edildiğine sıkça rastlanmaktadır.
TMK hükümleri ile düzenlenmiş mülkiyet hakkına tecavüz iddiasına
dayalı başvurunun muhatabı Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu nedenle bu
mahkemenin, yukarıda yer verildiği gibi, “taraflar arasındaki uyuşmazlığın idari bir yasa uygulamasından kaynaklandığı” gerekçesi ile mülkiyet
hakkına tecavüz iddiasına dayalı davada kendisini görevli görmemesi söz
konusu olamaz.
Hukuk Mahkemesi 6306 sayılı yasa gereği Malikler Kurulunca 2/3 ekseriyet ile alınan karar içeriğinin mülkiyet hakkına tecavüz etmesi gerekçesi ile bu karara katılmayan 1/3 azınlığın söz konusu tecavüzün HMK
106 uyarınca tespiti veya söz konusu toplantının bu nedenle iptali talebini
incelemek ve karara bağlamakla yükümlüdür.
Taraflar arasında ki uyuşmazlığın idari bir yasa uygulamasından kaynaklanması mülkiyet hakkına vaki tecavüzün bu nedenle göz ardı edilmesi sebebi olamaz.
Yürürlüğe girdiğinden bu yana, yukarıda ifade etmeye çalışılan olumsuzluklar sebebi ile pek çok mağduriyete neden olan ve çoğunluğun azınlı-
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ğa tahakkümü sonucunu doğuran 6306 sayılı yasanın bu şekilde uygulanmasının sürdürülmesi halinde bu yasanın hukuk tarihimizde “Vatandaşın
Ocağına İncir Ağacı Dikme Yasası” namı altına yer alması mümkün ve
muhtemeldir.
Not: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve
esasların düzenlenmesi konusunda 06.06.2018 tarihli 30443 sayılı RG
de yayınlanan Tebliğine dayalı İmar Barışı ile 31.12.2017 tarihinden önce
inşa edilmiş ruhsatsız veya verilmiş ruhsata aykırı olan yapılara yasallık
kazandırılmasına ilişkin uygulama 6306 sayılı yasanın sağlıklı ve güvenli
yaşam çevreleri oluşturulması amacı ile çelişkilidir. Çünkü, ruhsat alınmadan ve denetime tabi olmadan inşa edilmiş bir yapının veya alınmış
ruhsata aykırı olarak inşa edildiği için iskan belgesi verilmemiş bir yapının can ve mal güvenliği yönünden potansiyel tehlike oluşturduğunun
kabulü gereğidir.

DENIZ YOLU İLE EŞYA TAŞIMALARINDA
TAŞIYANIN MUTLAK SORUMSUZLUK
SEBEPLERI 
Av. Feray FIRINCIOĞULLARI
Giriş
Türk hukuku’nda deniz yoluyla eşya taşıma sözleşmelerinde taşıyanın sorumluluğu 6102 sayılı TTK''da düzenlenmiştir. 6102 Sayılı TTK'
hükümlerinin kaynağını ise bir takım uluslararası metinler oluşturmaktadır. Taşıyanın sorumluluğunun sınırlı sayı ilkesine göre belirlendiği bu
sorumluluk hallerinden ilki, TTK''nın 1141. Maddesinde “taşıyanın gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü” başlığı
altında, taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bir hâlde bulundurmakla sorumlu olmasıdır. Başlangıçtaki elverişsizlikten taşıyan sorumlu
olduğu gibi, sonradan meydana gelen elverişsizlik hallerinde de taşıyanın
sorumluluğu gündeme gelebilecektir.
Kanunun, taşıyanın bir başka sorumluluğunu düzenleyen 1178. Maddesinde dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde taşıyanın, eşyanın kendisinin hâkimiyetinde bulunduğu sırada meydana gelen zıya, hasar veya
geç teslim hallerinden sorumluluğu düzenlenmiştir. Taşıyan bu sorumluluk kapsamında, borcunu ifa ederken, özellikle eşyanın yükletilmesi,
istifi, elden geçirilmesi, taşınması, korunması, gözetimi ve boşaltılması
süreçlerinde dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun olarak borcunu ifa etmekle yükümlüdür.
Taşıyanın sorumluluk halleri, kanunda bazı hallerde zayıflatılmış hatta taşıyan lehine bir takım sorumsuzluk halleri öngörülmüştür. Bu çalışmanın da ana konusunu oluşturan taşıyanın sorumsuzluğu 6102 sayılı ticaret kanunu’nda mutlak sorumsuzluk ve muhtemel sorumsuzluk halleri
şeklinde tasnif edilerek düzenlenmiştir. Kanunun 1180, 1181, ve 1186/5
maddeleri taşıyanın mutlak sorumsuzluk hallerinin kaleme alındığı hallere örnek verilebilir.
Kanunun öngördüğü mutlak sorumsuzluk halleri; taşıyanın deniz
yolu ile eşya taşımalarında gemi adamlarının teknik kusuru ve yangından meydana gelen zararlardan sorumsuzluğu, taşıtan veya yükletenin,
kasıtlı olarak taşınan eşyanın cinsi veya değeriyle ilgili olarak yanlış bilgi
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vermesi, rotadan haklı nedenle sapılması, denizde mal veya can kurtarma
faaliyetlerinden ortaya çıkan zararlardan taşıyanın sorumsuzluğu olarak
sayılabilir.
I. Taşıyanın Sorumluluk Hallerine Genel Bir Bakış
Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin olarak ilk düzenleme 19. Yüzyılda
abd’de gerçekleştirilen bir takım emredici kuralların yer aldığı 1893 tarihli harter act adlı düzenlemedir1. Harter act kuralları ile birlikte taşıyanın gemiyi yola, yüke ve denize elverişli hale getirme ve yüke özen borcu
emredici hale getirilmiş, aksini öngören her türlü sorumsuzluk kaydı geçersiz sayılmıştır2. Deniz yoluyla eşya taşımalarında meydana gelen gelişmeler neticesinde harter act yetersiz kalmış bu eksikliği doldurmak
amacıyla önce 1921 yılında lahey kuralları kabul edilmiş; akabinde lahey
kuralları, 1924 yılında bir takım değişikliklerle “konişmentoya müteallik
bazı kaidelerin tevhidi hakkındaki milletlerarası sözleşme” olarak varlığını
devam ettirmiştir. Ancak zamanla lahey kuralları da taşımacılıktaki gelişmelere bağlı olarak uyuşmazlıkların çözümünde yetersiz kalmış yeni bir
düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması
amacıyla 1968’de brüksel’de görüşülen “konişmentoya dair bazı kaidelerin birleştirilmesi hakkında 25.08.1924 Tarihli brüksel antlaşması’nın
tadiline dair protokol” diğer adıyla visby kuralları kabul edilmiş ve 1977
yılında yürürlüğe girmiştir.
Belirtilen düzenlemelerin ve kuralların da yetersiz kalması nedeniyle, 1978 yılında tamamen yeni bir düzenleme olan hamburg kuralları (birleşmiş milletler denizde eşya taşıma sözleşmesi) kabul edilerek
01.11.1992’De yürürlüğe girmiştir3. Ancak bir takım çekinceler ve çıkar
1

2

3

Fehmi Ülgener, Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri, İstanbul, 1991, s. 32; Pınar Akan,
Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Yüke Özen Yükümlülüğünün İhlalinden Doğan
Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007, s.4; Kübra Yetiş Şamlı, Uluslararası
Kara, Hava ve Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Taşıyıcının / Taşıyanın Sınırlı
Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı, İstanbul, 2008, s. 97; Safa Murat Tekin,
Navlun Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğu, İstanbul, 2017, s. 10; Faysal Güden,
Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2017, s. 82.
Act of February 13, 1893, Chap.105, 27 Stat. 445-46, 46 U.S. Code Appendix 190-196,
http://www.kpiclub.or.kr/board/data/file/Library_01/2039258253_zJAcBYNT_Harter_
act_1893.pdf (E.T. 22.04.2018).
Emine Yazıcıoğlu, “Deniz Yolu İle Eşya Taşımalarında Geç Teslimden İleri Gelen
Zararlardan Sorumluluk”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,
C. 22, 2002, s.1039-1056, s. 1040.

250

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

çatışmaları nedeniyle4 ab ülkelerinin çoğu tarafından onaylanmayan bu
anlaşma türkiye tarafından da henüz onaylanmamıştır5.
Türk hukuku’nda taşıyanın sorumluluk hallerine 6102 sayılı TTK''nın
ilgili maddelerinde yer verilmiştir. Taşıyanın başlangıçtaki elverişsizlikten
sorumluluğu 1141. Maddede; taşıtanın iznini almadan eşyayı başka gemiye yüklemesi nedeniyle doğacak zarardan sorumluluğu 1150. Maddede; izinsiz olarak eşyanın güvertede taşınmış olmasından ileri gelen zıya,
hasar veya geç teslimden sorumluluğu 1151. Maddede; haklı bir neden
olmadan rotadan sapılması halinde meydana gelen zararlardan sorumluluğu ise 1113. Ve 1220. Maddelerde düzenlenmiştir.
6102 Sayılı TTK''nın 1178. Maddesinde ise eşyanın zıya veya hasara
uğraması ya da geç teslim edilmesinden ileri gelen zararlar ile yüke özen
borcunun ihlalinden doğan zararlardan dolayı taşıyanın sorumluluğu genel itibariyle şu şekilde belirtilmektedir: “(1) … eşyanın yükletilmesi,
istifi, elden geçirilmesi, taşınması, korunması, gözetimi ve boşaltılmasında tedbirli bir taşıyandan beklenen dikkat ve özeni göstermekle
yükümlüdür. (2) Taşıyan, eşyanın zıyaı veya hasarından yahut geç
tesliminden doğan zararlardan, zıya, hasar veya teslimde gecikmenin, eşyanın taşıyanın hâkimiyetinde bulunduğu sırada meydana gelmiş olması şartıyla sorumludur…”
Taşıyanın sorumluluğuna ilişkin yukarıda yer verilen kanuni düzenlemenin gerekçesinde sorumluluğa ilişkin haller ile sorumluluğun meydana
gelmeyeceği hallerin birbirinden ayrılarak farklı hükümlerde düzenlendiği, bu yönüyle 6102 sayılı kanunun 6762 sayılı mülga kanundan farklılaştığı6, bununla birlikte düzenlemenin 1924 tarihli brüksel sözleşmesi’ne7
4

6102 sayılı TTK''nın taşıyanın sorumluluğuna ilişkin kanun maddelerinin genel gerekçesinde, devletlerin sorumluluk rejimleri tercihlerinin benimsenen hukuk politikası ile
ilgili olduğu; yük taşıtan ülke konumundaki bir devletin bile, ticaret filosunu, 1924
tarihli Brüksel Sözleşmesinin rejimini kabul eden diğer denizci (yük taşıyan) ülkelerinkinden daha zararlı duruma düşürmemek için 1978 tarihli Hamburg Kurallarını kabulden kaçındığı belirtilerek bu kuralların benimsenmeme nedenleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Benzer yönde bkz. Yazıcıoğlu, Hamburg Kuralları, s. 14; Tahir Çağa,
“Birleşmiş Milletler Denizde Eşya Taşıma Konferansı, 1978”, BATİDER, C. 10, S. 2,
1979, s. 323-352, s. 325.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Yetiş Şamlı, Hakkın Kaybı, s. 97-99.
5
6
6762 sayılı Kanun dönemindeki taşıyanın sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler ile ilgili
olarak bkz. Uluğ, s. 84; Canan Özlem Ilgın Çelik, “Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında
Geç Teslimden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluk”, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 7, S. 14, Güz 2008/2, s. 175-202.
7 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi Türkiye’de 04.01.1956 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’nin bu anlaşmaya taraf olduğuna ilişkin 14.02.1955 tarih ve 6469 sayılı onay
kanunu ve 22.02.1955 tarihli 8937 sayılı RG için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/
arsiv/8937.pdf (E.T. 21.04.2018).
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paralel olarak kaleme alındığı vurgulanarak daha açık bir sorumluluk
rejiminin amaçlandığı belirtilmiştir.
6102 Sayılı TTK' ile 6762 sayılı mülga TTK' arasındaki farklılıklardan
bir diğeri de, taşıyanın sorumluluğunun kapsamı belirlenirken sadece
yükün zıya veya hasarından değil, aynı zamanda gecikmesinden doğan
zararlardan da sorumlu olacağına ilişkin düzenlemedir. Mülga kanunda
mehaz alman kanunu’nun tercih ettiği şekilde yalnızca zıya ve hasardan
sorumluluk öngörülmüş ancak gecikmeden doğan zararlardan taşıyanın
sorumluluğu öngörülmemişti8. 6102 Sayılı kanun’un gerekçesinde ise
mehaz kanundaki düzenlemenin günümüz şartlarında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamadığı, bu nedenle de, gecikmeden doğan zararlardan taşıyanın sorumlu tutulduğu 1978 tarihli hamburg kuralları’nın göz önünde
bulundurularak düzenleme yapıldığı belirtilmiştir9.
TTK''nın 1178. Maddesinde ayrıca taşıyanın sorumluluğunun eşyanın
teslimi ile birlikte, taşıyanın eşya üzerindeki fiili hâkimiyet kurmasına
bağlı olduğu belirtilmiş ve maddenin devamında zıya ve hasardan sorumluluğun teslim anına kadar devam edeceği düzenlenmiştir10. Bununla birlikte gecikmeden doğan zararlardan taşıyanın sorumluluğu belirlenirken
hangi durumlarda gecikmeden bahsedileceği, gecikmenin hangi şartlarda
ziya sayılacağı 1978 tarihli hamburg kurallarının 5. Maddesinin 2. Ve 3.
Fıkraları11 da dikkate alınarak deniz taşımacılığında 60 günlük bir gecikmenin ziya olarak nitelendirilebileceği hüküm altına alınmıştır12.

8
9

Demirçivili Mineliler, s. 959.
Gecikmeden doğan zararlardan sorumluluk ilk defa Hamburg Kuralları ile birlikte düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yazıcıoğlu, Hamburg Kuralları, s. 77 vd; Yazıcıoğlu, Geç Teslim, s. 1040; Yetiş Şamlı, s. 43.
10 Tekin, s. 76; Yazıcıoğlu, Geç Teslim, s. 1045.
11 1978 tarihli Hamburg Kuralları’nın 5. maddesinin ilgili fıkraları için bkz. http://www.
admiraltylawguide.com/conven/hamburgrules1978.html (E.T. 21.04.2018). 1978 tarihli Hamburg Kuralları’nın 5. maddesinin 2. fıkrasına göre gecikme, “taşıma sözleşmesinde öngörülmüş boşaltma limanına açıkça anlaşılan süre içinde veya böyle bir
anlaşma yoksa özenli bir taşıyandan olayın özellikleri dikkate alınarak istenebilecek makul süre içinde yükün teslim edilmemiş olması durumunda meydana gelir”.
Hamburg Kuralları’nın 5. maddesinin 3. fıkrasına göre “hak sahibi, teslim süresinin
sona ermesinden itibaren 60 gün içinde teslim edilmeyen eşyayı kaybolmuş eşya
sayabilmektedir. Bu süre zarfında ihbarda bulunmadıkça taşıtan gecikme için tazminat talebinde bulunamaz.”. Bkz. Nihal Pamuk, “Rotterdam Kuralları Ve Türkiye
Açısından Değerlendirilmesi” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ FBE, 2011),
s. 56-57.
12 Tekin, s. 77.

252

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

II.Taşıyanın mutlak sorumsuzluk halleri
A. Genel olarak
Deniz yolu ile eşya taşıma sözleşmelerinde taşıyan eşya taşıma borcunu donatan ya da gemi işletme müteahhidi sıfatıyla bizzat işletmekte
olduğu gemi ile ifa edebileceği gibi, bu borcunu bir başka gemi işleten ile
ayrı bir taşıma sözleşmesi akdederek onun aracılığıyla da ifa edebilir13.
Taşıyanın bu şekilde eşya taşıma sözleşmesinden doğan borcunu, üçüncü kişi ile taşıma sözleşmesi akdederek yerine getirebilmesi söz konusu
olabilmektedir.
6102 Sayılı TTK''da, deniz ticaretinin önemli konularından biri olan taşıyanın sorumluluğu ile ilgili bölümler kanunun 1178. Maddesi ile 1192.
Maddeleri arasında düzenlenmiş ve sorumluluğa ilişkin olan bu bölümün
genel gerekçesinde kanun koyucu milletlerarası uygulamalara ve anlaşmalara uygun bir şekilde düzenleme yapıldığını belirtmiştir14. Gerekçede
belirtildiği üzere, taşıyanın sorumluluğu ve sorumsuzluk halleri düzenlenirken, 1979 tarihli öçh protokolü ile değişik brüksel-visby sözleşmesi
esas alınmış, bu hükümlerdeki mevcut eksiklikler ve yoruma açık hususlar ise, 1978 tarihli hamburg kuralları göz önünde bulundurularak
tamamlanmıştır15.
6102 Sayılı TTK''da taşıyanın sorumluluk halleri farklı şekillerde kaleme alınmıştır. Taşıyanın sorumluluk hallerinden ilki kanunun 1141.
Maddesinde “taşıyanın gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü” başlığı altına düzenlenmiştir. Kanun koyucu bu düzenleme ile taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bir hâlde bulundurmakla sorumlu olacağını ve bu sorumluluğun belirtmek istemiştir16. Buna
karşın sonradan meydana gelen elverişsizlik hallerinde sorumluluk, baş-

13 İlknur Uluğ, “Taşıyanın Mutlak Sorumsuzluk Halleri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.1-2, 2002, s. 83-99, s. 83.
14 Ayrıca gerekçede taşıyanın sorumluluğunu düzenleyen milletlerarası sözleşmeler “dört
başlık halinde şu şekilde belirtilmiştir. “a) 1924 tarihli Konişmentoya Müteallik Bazı
Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Brüksel Sözleşmesi (1924 tarihli Brüksel Sözleşmesi), b) 1968 tarihli Brüksel-Visby Kaideleri (1968 tarihli Visby Protokolü
ile değiştirilmiş 1924 Brüksel Sözleşmesi), c) 1979 tarihli Brüksel-Visby Kaideleri
(1979 tarihli Özel Çekme Hakkı Protokolü ile değiştirilmiş 1924 Brüksel Sözleşmesi),
d) 1978 tarihli Hamburg Kuralları (Birleşmiş Milletler Denizde Eşya Taşıma Sözleşmesi, Hamburg)”. 6102 sayılı TTK''nın 1178-1192. maddelerinin genel gerekçesi için
bkz. http://www.ticaretkanunu.net/TTK'-madde-1178/ (E.T. 20.04.2018).
15 Bkz. http://www.ticaretkanunu.net/TTK'-madde-1178/ (E.T. 20.04.2018).
16 Kübra Yetiş Şamlı, “Lahey-Lahey/Visby, Hamburg Ve Rotterdam Kuralları’nda Sefere Elverişlilik”, İÜHFM, C. 71, S. 2, 2013, s. 479-496, s.479.
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langıçtaki elverişsizlikten şartları ve sonuçları bakımından farklıdır17.
Kanunun, taşıyanın bir başka sorumluluğunu düzenleyen 1178. Maddesinde de dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde bir sorumluluk öngörülmüştür18. Bu maddede taşıyanın, eşyanın kendisinin hâkimiyetinde
bulunduğu sırada meydana gelen zıya, hasar veya geç teslim hallerinden
sorumluluğu düzenlenmiştir19. Taşıyan bu sorumluluk kapsamında, borcunu ifa ederken, özellikle eşyanın yükletilmesi, istifi, elden geçirilmesi,
taşınması, korunması, gözetimi ve boşaltılması süreçlerinde dikkat ve
özen yükümlülüğüne uygun olarak borcunu ifa etmekle yükümlü kılınmıştır20. Bununla birlikte türk hukuk’unda taşıyanın meydana gelen zararları tazmin yükümlülüğü sınırlandırılarak, bu sınırlamanın ölçütünde
eşyanın değerinin de göz önünde bulundurulacağı kabul edilmiştir21.
Taşıyanın sorumluluk halleri, 6102 sayılı türk ticaret kanunu’nda bazı
durumlarda emredici olarak düzenlenmiş, sorumluluğun daraltılması
veya ortadan kaldırılmasına bu hallerde izin verilmemiştir. Buna karşın
bazı hallerde de kanun koyucu, taşıyanın yükünü hafifletmek amacıyla bir
takım sorumsuzluk hallerini kaleme almıştır. Bu çalışmanın da ana konusunu oluşturan taşıyanın sorumsuzluğu 6102 sayılı ticaret kanunu’nda
mutlak sorumsuzluk ve muhtemel sorumsuzluk halleri şeklinde tasnif
edilerek düzenlenmiştir. Kanunun öngördüğü mutlak sorumsuzluk hallerini kısaca şu şekilde belirtmek mümkündür: ilki, taşıyanın deniz yolu
ile eşya taşımalarında gemi adamlarının teknik kusurundan ve yangına
neden oluşturan kusurlarından sorumlu değildir. Taşıyan kendi şahsi kusuru olmadıkça bu hallerde yük ziya veya hasarı için sorumlu olmaz. Bir
diğer hal, taşıtan veya yükleten, kasıtlı olarak taşınan eşyanın cinsi veya
değeriyle ilgili olarak yanlış bilgi vermişse ve konşimentoya yazılmışsa, bu
durumda artık taşıyan eşyaya gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamayacaktır22.
17 Emine Yazıcıoğlu, “Deniz Yolu ile Eşya Taşımalarında Taşıyanın Mutlak Sorumsuzluk Sebepleri”, Deniz Hukuku Dergisi, Y.11, S. 1-4, 2011, s. 99-113, s.99.
18 Zeynep Demirçivi Mineliler, “Deniz Yoluyla Taşımada Yükün Ziya ve Hasarından Doğan Sınırlı Sorumluluk”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, Özel
Sayı, 2007, s. 957-984, s. 959.
19 Fehmi Ülgener, “Yangın Zararları Sebebi İle Yüke Gelen Zararlardan Taşıyanın Sorumluluğu”, http://www.ulgener.com (E.T. 19.04.2018), s. 1.
20 Nil Kula Değirmenci, “Taşıyanın ‘Fiili Taşıyanın Hata ve İhmallerinden’ Doğan Sorumluluğu ile Yararlanabileceği Sorumsuzluk Şartı”, İÜHFM, C. 73, S. 1, 2015, s.
389-420, s.400.
21 Emine Yazıcıoğlu, Hamburg Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu: Lahey/Visby
Kuralları ile Karşılaştırmalı Olarak, İstanbul, Beta, 2000, s. 146.
22 Kula Değirmenci, s. 404.
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6102 Sayılı TTK''da taşıyanın sorumsuzluk halleri düzenlenirken 1924
tarihli brüksel sözleşmesi23, 1968 tarihli lahey/visby kuralları ve 1978 tarihli hamburg kuralları’nın ilgili hükümleri göz önünde bulundurulmuştur.
1978 Tarihli hamburg kurallarında taşıyanın sorumsuzluk halleri
farklı bir şekilde düzenlenmiştir. Sorumsuzluk hallerinden biri olan denizde kurtarma faaliyetleri TTK' ile paralel olmasına karşın, yangın halinde hamburg kuralları farklılık arz etmektedir. Örneğin TTK''da yangın
mutlak sorumsuzluk hali olarak düzenlenmişken, hamburg kuralları’nın
5. Maddesinin 4. Fıkrasında, yangın sebebiyle meydana gelen yük zararından dolayı taşıyanın sorumluluktan kurtulabilmesi için hem şahsi
kusurunun hem de gemi adamlarının kusurunun bulunmaması gerekmektedir. Kusuru ispat yükümlülüğü ise tazminat talep eden yükle ilgiliye
aittir24. Taşıyanın mutlak sorumsuzluk hallerinden ilkinin düzenlendiği,
TTK''nın 1180. Maddesinin gerekçesinde bu husus “1924 tarihli brüksel
sözleşmesinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine25 uygun olan 6762 sayılı kanunun 1062 inci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkralarından anlatımı sadeleştirilerek alınmıştır.” Şeklinde belirtilmiştir. Yine bir diğer sorumsuzluk halinin düzenlendiği 1181. Mad23 Taşıyanın sorumsuzluk hallerinin düzenlendiği 1924 tarihi Brüksel Sözleşmesi’nin 4.
maddesinin 2. fıkrasına göre, taşıyanın, meydana gelecek kayıp ve hasardan sorumlu
olmadığı haller; “a) Seyrüsefer esnasında kaptan, gemi adamları, kılavuz ve taşıyanın adamları geminin sevki ve idaresi sırasındaki kusur ve ihmalleri; b) Taşıyanın
şahsi kusur veya ihmalinden kaynaklanmamış olmak şartıyla yangın; c) Denizin
veya seyrüsefere elverişli diğer suların tehlike ve kazaları; d) Arızi ve semavi olaylardan; e) Savaş; f) Halk düşmanlarının eylemleri; g) Mahkemenin elkoyma kararları
ve haciz; h) Karantina sınırlamaları; i) Yük sahiplerinin, yükletenin veya bunların
temsilcilerinin hareket ve ihmalleri; j) Her ne sebep olursa olsun grev, lokavt ve diğer
çalışma engelleri; k) Karışıklık ve ayaklanmalar; l) Denizde can veya mal kurtarma veya bunlara teşebbüs; m) Hacim ve tartı itibarıyla kendi kendine eksilme veya
maldaki gizli ayıp ya da malın kendisine has özelliklerden kaynaklanan zararlar; n)
Ambalaj yetersizlikleri; o) Marka yetersizlikleri; p) Dikkatli bir inceleme sonucu dahi
keşfi mümkün olmayan noksanlar; q) Taşıyan veya adamları ya da acentelerinin
kusurlarından doğmayan bütün diğer sebepler; ancak ispat külfeti bu hükümlerden
yararlanmak isteyen şahsa ait olup, kendisinin taşıyan veya adamları ile acentelerinin kusurlarının bulunmadığını ortaya koyması gerekir.” Bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8937.pdf (E.T. 23.04.2018). Orijinal metinde ilgili madde için bkz. http://
www.admiraltylawguide.com/conven/haguerules1924.html (E.T.: 23.04.2018).
24 Bkz. Ülgener, Yangın Zararları, http://www.ulgener.com (E.T.: 23.04.2018), s. 2. Dolayısıyla burada sorumsuzluk hali öngörmek yerine ispat külfeti bakımından taşıyana
kolaylık sağlanması tercih edilmiştir. Bkz. Yetiş Şamlı, Hakkın Kaybı, s.120.
25 1924 Brüksel Sözleşmesi’nin 4. maddesinin 2. fıkrasının a ve b bendinde geminin sevk
ve idaresinden veya yangından kaynaklanan zararlardan taşıyanın sorumlu olmayacağı belirtilmiştir. Bkz. http://www.admiraltylawguide.com/conven/haguerules1924.html
(E.T.: 23.04.2018).
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denin gerekçesinde de, “(…)1924 tarihli brüksel sözleşmesinin 4 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanan taşıyanın sorumlu olmayacağı bu hal, 1978 tarihli hamburg kurallarının 5 inci maddesinin
altıncı fıkrasındaki anlatıma uygun olarak ayrı bir maddede düzenlenmiştir(…)” şeklinde belirtilerek kaynak düzenlemelere işaret edilmiştir26.
Genel olarak taşıyanın sorumluluğunun bulunmadığı ilk düzenleme
olan TTK' madde 1179’a göre taşıyan, “kendisinin veya adamlarının kastından veya ihmalinden doğmayan sebeplerden ileri gelen zarardan”
sorumlu değildir27. Taşıyanın veya adamlarının kastının veya ihmalinin
bu zarara sebebiyet vermediğini ispat yükü, taşıyana aittir. Bu düzenlemeye göre taşıyanın kendi şahsi kusuru söz konusu olmadıkça belirtilen
hallerde yük ziya veya hasarı için sorumlu olmaz28.
Taşıyanın mutlak sorumsuzluk halleri ise, 6102 sayılı TTK''nın “teknik
kusur ve yangın” madde başlığı altında 1180. Madde, “denizde kurtarma” madde başlığı altında 1181. Madde ve “sorumluluk sınırları” madde
başlığı altında yükletenin, eşyanın cinsini veya değerini kasten gerçeğe
aykırı bildirmesi halini düzenleyen 1186/5. Madde çerçevesinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte rotadan haklı sapma hali taşıyanın mutlak
sorumluluğunun düzenlendiği bir başka durumdur.
B. Geminin sevk ve idaresinden kaynaklanan kusur
Taşıyanın mutlak sorumsuzluk hallerinden biri olan geminin sevk ve
idaresine ilişkin durumlarda29, taşıyanın adamları veya gemi adamlarının kusurundan kaynaklanan zararlardan taşıyanın sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir. 6102 Sayılı TTK''nın 1180. Maddesinde, “ (1) zarar,
26 Hamburg Kuralları’nın 5. maddesinin 6. fıkrasında müşterek avarya dışında, denizde
kurtarma faaliyetleri çerçevesinde makul önlemler sonucunda meydana gelen zıya, hasar veya gecikmeden taşıyanın sorumlu olmayacağını belirtilmiştir. Bkz. Yetiş Şamlı,
Hakkın Kaybı, s. 121. HK 5/6; “The carrier is not liable, except in general average,
where loss, damage or delay in delivery resulted from measures to save life or from
reasonable measures to save property at sea.” Bkz. http://www.admiraltylawguide.
com/conven/hamburgrules1978.html (E.T. 23.04.2018). Bu düzenleme ile TTK''nın
1181. maddesi birbirine paraleldir.
27 Buna göre, taşıyan, kendisinin veya adamlarının, eşyanın zıya veya hasara uğraması ya
da geç teslim edilmesinden kusuru bulunmadığını ispat ettiği takdirde sorumluluktan
kurtulacaktır. Detaylı bilgi için bkz. Kender / Çetingil / Yazıcıoğlu, Deniz Ticareti Hukuku Temel Bilgiler I, İstanbul, 2017, s. 213.
28 Uluğ, s. 87; Yazıcıoğlu, Geç Teslim, s.1050.
29 Doktrinde, geminin sevk ve idaresine ait bir teknik kusur; “gemiye, güvenliğine ve
denize elverişliliğine ait hatalı bir fiil veya ihmal” olarak tanımlanmaktadır. Bkz. Rayegan Kender, “Türk Hukukunda Denizde Mal Taşıyanın Sorumluluğu”, Sorumluluk
ve Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar,
Ankara, 1984, s. 74-95, s. 82; Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s. 215.
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geminin sevkine veya başkaca teknik yönetimine ilişkin bir hareketin
(…) sonucu olduğu takdirde, taşıyan yalnız kendi kusurundan sorumludur. Daha çok yükün menfaati gereği olarak alınan önlemler, geminin
teknik yönetimine dâhil sayılmaz. (2) Tereddüt hâlinde zararın, teknik
yönetimin sonucu olmadığı kabul edilir.” Şeklinde belirtilmiştir30.
6102 Sayılı kanunun belirtilen maddesinin gerekçesinde bu düzenlemenin 1924 tarihli brüksel sözleşmenin 4. Maddesinin 2. Fıkrasının
a bendine uygun olarak kaleme alındığı vurgulanmıştır. Brüksel sözleşmesinde taşıyanın teknik yönetimden kaynaklanan sorumsuzluğunun
düzenlendiği 4. Maddenin 2. Fıkrasının a bendine göre; “seyrüsefer esnasında veya geminin idaresinde, kaptan, gemici, kılavuz veya nakliyeci memurlarının hareketleri, ihmal veya hatalarından (…)” taşıyan
sorumlu değildir31.
Taşıyanın ticari kusurundan doğan sorumluluğunu kaldırmasına ilişkin kısıtlama ve yasak ilk olarak 1893 tarihli harter act çerçevesinde
öngörülmüştür32. Ticari kusurdan kaynaklanan sorumluluğun kaldırılamayacağı belirtildikten sonra buna karşılık taşıyanın teknik kusurdan
mutlak surette sorumsuzluğu hüküm altına alınarak sorumluluk bakımından bir denge oluşturulmaya çalışılmıştır33.
Taşıyanın mutlak sorumsuzluğunun gündeme gelebilmesi için, geminin teknik idaresinden kaynaklanan zararın, doğrudan gemideki bir eksiklikten değil, taşıyanın, fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin, kusurlu
fiillerinden dolayı ortaya çıkmış olması gerekir34. Taşıyanın, fiillerinden
30 6762 sayılı TTK' döneminde taşıyanın sorumsuzluk hallerine ilişkin ayrıntılı bilgi için
bkz. Ülgener, Sorumsuzluk, s. 95-140.
31 Bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8937.pdf (E.T.: 25.04.2018).
32 Uluğ, s. 87.
33 1893 tarihli Harter Act’ta sorumsuzluk hallerinin düzenlendiği hükmün orijinal metni için bkz. http://www.kpiclub.or.kr/board/data/file/Library_01/2039258253_zJAcBYNT_Harter_act_1893.pdf (E.T.: 25.04.2018). İlgili hükümde özetle, Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki herhangi bir limana mal taşıyan kişi, gerekli dikkat ve özeni göstermiş olması şartıyla, geminin teknik yönetimi veya idaresinden kaynaklanan hasar veya
kayıplardan sorumlu tutulmayacaktır. Bununla birlikte maddenin devamında diğer
sorumsuzluk hallerine de yer verilmiş ve denizde meydana gelebilecek tehlikelerden,
Tanrının eylemlerinden; taşınan malın kalitesizliği veya paketlenmenin yetersizliğinden;
zararın nakliyecinin, mal sahibinin veya bunların temsilcilerinin ihmalinden veya kusurundan meydana gelmesinden; denizde can ve mal kurtarılması nedeniyle ortaya çıkan
zararlardan sorumlu değildir.
34 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 25.06.2015 tarihli 2015/2957 E., 2015/8693 K. sayılı kararında taşıyanın gemi adamlarının teknik kusurlarından sorumlu olmadığını, teknik
idareye yönelik olarak yalnızca kendi kusurlarından sorumlu olacağını belirterek, “(…)
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, aksine bir delil sunulmamasına göre geminin seyir esnasında denize elverişli olduğu-
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sorumlu olduğu kişilerin sebebiyet verdiği zararların dışında, yolculuk sırasında geminin denize elverişli tutulması için alınması gerekli tedbirlerdeki kusurlar da teknik idare kusurlarından sayılır ve taşıyan bu hallerde
de sorumlu tutulamaz35.
Teknik idareye ilişkin olarak taşıyanın sorumsuzluğunun yolculuk
başladıktan sonra meydana gelen kusurlarla sınırlı olduğunu belirtmekte
yarar vardır. Diğer bir deyişle taşıyan, gemi adamlarının sadece yolculuk başladıktan sonraki, geminin teknik idaresine ilişkin kusurları bakımından sorumlu olmamaktadır36. Buna karşın, yolculuk başlamadan
önce fark edilmesi gereken ve bu nedenle de geminin denize, yola ve yüke
elverişsizliğine neden olabilecek eksikliğin giderilmemesi ile ilgili bir kusur söz konusuysa veya zarar yolculuğun başlangıcında mevcut olan bir
arızadan kaynaklanıyorsa, bu durumda artık geminin teknik idaresine
ilişkin bir kusurdan değil, geminin yola elverişsizliğinden kaynaklanan
bir kusurdan bahsedilir37. Böyle bir durumda da taşıyan mutlak sorumsuzluk nedenlerinden yararlanamayacağı gibi, başlangıçtaki elverişsizlikten dolayı sorumlu olur.
Taşıyan başlangıçtaki elverişsizlikten değil de sonraki elverişsizlikten
doğan zararlardan TTK' 1180 ve devamı hükümlerince sorumlu olmayacak, bu şekilde ortaya çıkan elverişsizlik veya bunun giderilmemesindeki
kusurlar geminin teknik yönetimine dahil sayılacak olup taşıyanın mutlak
sorumsuzluğu gündeme gelecektir. Nitekim yargıtay da vermiş olduğu kararlarda geminin teknik idaresinden kaynaklanan zararlardan taşıyanın
sorumlu olmayacağının altını çizmektedir38.

35
36
37
38

nun değerlendirildiği, ziyaa sebep olan çatmada her iki geminin de kusurlu olduğu,
davalı taşıyanın gemi adamlarının çatmada kusurlu bulunması halinde dahi, gemi
adamlarının çatmaya sebebiyet veren kusurlarının geminin sevkine ve başkaca teknik idaresine yönelik bir kusur mahiyeti arzettiği, TTK''nun 1062. maddesi hükmü
gereğince zararın sebebi geminin sevkine veya başkaca teknik idaresine yönelik
bir kusur ise taşıyanın yalnızca kendi kusurundan sorumlu olacağı, taşıyanın
gemi adamlarının teknik kusurlarından sorumluluğunun bulunmadığı, dava dilekçesinde konteynırın yüklenmesi esnasında hasar gördüğüne değil, çatışma
neticesi denize düşmesine dayanıldığı, ekspertiz raporunda da çatma sonucu
zayiatın meydana geldiğinin tespit edildiği gerekçesiyle davanın reddine karar
verilmiştir. (…) hükmün ONANMASINA (…)” şeklinde hüküm kurmuştur. Bkz. https://
emsal.yargitay.gov.tr (E.T.: 25.04.2018).
Uluğ, s. 92; Güden, s. 83.
Ülgener, Sorumsuzluk, s. 75.
Uluğ, s. 89; Ülgener, Sorumsuzluk, s. 72.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 18.02.2016 tarihli, 2015/15167 E., 2016/1739 K. sayılı
kararında; “(…) sörvey raporunda geminin iskele tarafının aşırı şekilde yatması neticesinde 19 rulo saçın ambar içinde hareket etmiş olduğunun belirtilmesi karşısında
geminin, yükün kayması sonucu yan yatmadığı, geminin yan yatması sonucu yükün
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Teknik kusur ile ticarin kusur kavramlarının birbiriyle karıştırılamaması, sorumluğun tespiti açısından büyük önem taşır. Şöyle ki ticari
kusurun söz konusu olduğu hallerde taşıyan gemi adamlarının kusurlu
fiillerinden sorumlu tutulurken, teknik kusurun gündeme geldiği hallerde
taşıyan, gemi adamlarının kusurlu fiillerinden kanun gereğince sorumlu
olmaz. Taşıyanın sorumluluğunun tespiti açısından ticari kusur ile teknik
kusur kavranmalarına değinmekte fayda vardır.
Doktrinde genel olarak, ticari kusurun, yükün menfaatine, korunmasına ilişkin tedbirlerin alınmaması, gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesi
hallerinde söz konusu olacağı belirtilmektedir39. Bunun haricinde örneğin
yolculuk sırasında dümenin bozulması gibi geminin teknik idaresiyle ilgili
olan hususlar teknik kusur içerisinde sayılabilir40. Tereddüt halinde kanun koyucu, ortaya çıkan zararın teknik kusurdan kaynaklanmadığının
kabul edileceğini belirtmiştir.
Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlarda, sorumluluğun tespit edilmesi
açısından teknik kusur - ticari kusur ayrımı yapılırken, zararın meydana
gelmesine yol açan nedenin ve alınması gerekirken tedbirlerin öncelikle
hangi amaca yönelik olduğunun tespit edilmesi gerektiği, eğer tedbirin
alınması yükün menfaatine ilişkinse bunun ticari kusur olacağı, buna
karşın geminin muhafazasına ilişkin alınması gereken tedbirlerin de teknik kusur içerisinde değerlendirileceği vurgulanmaktadır41.
ambar içinde kaydığının anlaşıldığı, geminin yan yatması sebebiyle de 15 rulo yükte
hasar meydana geldiği, geminin dengesinin muhafazasına yönelik balast alma veya verilmesi gibi işlemlerin yükün menfaatine ilişkin işlemlerden değil gemide yük olmasa
dahi yapılması gereken işlemlerden olması ve bu işlemlerin amacının geminin iyi halde
muhafazası olması karşısında geminin yan yatmasına neden olan kusurun üçüncü
bilirkişi kurulu görüşüne itibar edilerek teknik kusur olarak kabul edildiği, TTK'›nın
1062/2. fıkrasında düzenlenen ve mutlak sorumsuzluk hallerinden olan teknik kusurdan kaynaklanan zarardan taşıyanın sorumlu olmamasına göre davalı taşıyan
...Ltd. Şti.’nin geminin yan yatması sonucu yükün kayması nedeniyle 15 ruloda
meydana gelen hasardan doğan zarardan sorumlu olmayacağına (…) karar verilmiştir.
(…) usul ve yasaya uygun kararın ONANMASINA oy birliği ile karar verilmiştir.” şeklinde hüküm kurmuştur. Bkz. https://emsal.yargitay.gov.tr (E.T.: 25.04.2018).
39 Kender, Taşıyanın Sorumluluğu, s. 82; Uluğ, s. 93.
40 Ülgener, Sorumsuzluk Halleri, s. 79; Uluğ, s. 91.
41 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 12.03.2015 tarihli, 2014/14780 E., 2015/3413 K. sayılı
kararında; “(...) geminin başlangıçtan itibaren denize ve yola elverişli olduğu, geminin ... Limanından ayrıldıktan bir süre sonra aldığı su olduğu muhtemelen bu eksikliğin ambara giden devre üzerindeki valfin... Limanında iken veya sonrasında açık
bırakılmış olduğu üzerinde yoğunlaşıldığı, geminin yüke elverişliliğini etkileyen
bu eksikliğim davalı taşıyan tarafından tedbirli bir taşıyanın dikkat ve özeni
gösterilmesine rağmen keşfedilemediği, davalı taşıyan için TTK''nın 1061. maddesindeki genel sorumsuzluk hali olan tedbirli bir taşıyandan beklenen dikkat ve özen gösterilmesine rağmen keşfedilemeyen bu eksikliği taşıyanın ön-
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C. Yangın
6102 Sayılı TTK' madde 1180 gereği, zararın bir yangın sonucunda
ortaya çıkması durumunda, taşıyanın mutlak olarak sorumsuzluğu gündeme gelecektir. Taşıyan yangın sebebiyle ortaya çıkan doğrudan zararlardan sorumsuz olacağı gibi yangının sebebiyet verdiği dolaylı zararlardan dolayı da sorumlu olmayacaktır42. Dolaylı zararlara örnek vermek
gerekirse, yangının söndürülmesi esnasında ortaya çıkan zararlar veya
yükte duman nedeniyle meydana gelen zararlar dolaylı zararlar arasında
sayılabilir43.
görebilmesi mümkün olmayacağından sorumluluğuna gidilemeyeceği, geminin
sonraki elverişsizliğine yol açan, ambara giden valfin ... Limanında iken açık
bırakılmasında gemi adamlarının kusurlu olup olmadığının, kusur var ise bu
kusurun teknik kusur mu yoksa ticari kusur mu olduğunun tespitinin gerektiği, gemi
adamlarının ambara giden valfi açık bırakmaları hususunun, birinci bilirkişi kurulu
rapor ve ek raporda taşıyanın TTK''nın 1062/1.fıkra hükmüne göre sorumluluğunu
gerektireceği, üçüncü bilirkişi kurulu rapor ve ek raporunda ise valfin açık bırakılmasının yüke ilişkin muhafaza tedbirlerinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik olarak değerlendirilerek ticari kusur sayılması gerektiği yönünde görüş bildirildiği, ikinci, dördüncü
ve beşinci bilirkişi kurulu raporları ile Prof. Dr. .. ... tarafından hazırlanan hukuki görüşte teknik kusur-ticari kusur ayrımında ölçünün o tedbirin alınması için güdülen
amaca göre saptanması gerektiğinin vurgulandığı, amaç yükün iyi halde muhafazası ise
kusur ticari kusur, şayet geminin iyi halde tutulması ise kusurun teknik kusur olarak
kabul olunacağı, temel kaynak olarak kabul olunan Çağa/Kender Deniz Ticareti Hukuku II Navlun Sözleşmeleri S.158’de bir tedbirin ve onun alınmasındaki kusurun niteliğinin yani geminin teknik idaresine ilişkin bir teknik kusur mu bilakis
ticari bir kusur mu olduğunun tayininde ölçünün enternasyonal uygulamada (mahkeme
içtihatlarında) benimsenen baskın görüşe nazaran, onun alınması ile güdülen amaç
olduğu açıklandıktan sonra makina kısmında muslukların ve subap kapaklarının
iyice kapatılmamasının başlıca teknik idare kusurlarından olduğu örnekler arasında
sayıldığı ve bu teknik idare kusurundan TTK'›nın 1062/2. fıkra kapsamında taşıyanın
sorumlu olmayacağının açıklandığı, valfin kapatılması, açık bırakılmaması ile güdülen
amaç yükün menfaatinden ziyade geminin iyi halde muhafazası olduğu, dolayısıyla
ambara giren valfin açık bırakılması bir ticari kusur değil, bir teknik kusur olarak
vasıflandırıldığı, 1924 tarihli Lahey Kaideleri›nin 3(a) maddesi ile aynı yöndeki TTK'›nın
1062/2 fıkrası hükmü uyarınca taşıyan gemi adamlarının teknik kusurundan sorumlu
olmayacağından ve yine ziyaa uğrayan eşya için yolculuğun yükleme limanında
başlaması, ... Limanında veya sonrasında yola elverişsizliğine yol açan eksikliğin sonraki elverişsizlik olmasının, Lahey Kaideleri’nin 3(1) maddesi ile TTK'
1019. maddeye dayanılmasının mümkün olmamasının; donatanın sorumluluğunu gerektiren bir elverişsizliğin söz konusu olmadığının davacının tekne sigortası
gereğince sigorta tazminatı ödemiş olmasına göre de açık olması karşısında ikinci,
dördüncü ve beşinci bilirkişi kurulu raporlarında açıklanan görüşlere itibar olunarak, taşıyanın mutlak sorumsuzluk hallerinden olan teknik kusurdan kaynaklanan zarardan sorumlu olmadığı gerekçesiyle, davanın (1) nolu davalı yönünden
reddine, karar verilmiştir.” şeklindeki ilk derece mahkemesinin kararının onaylanması
yönünde hüküm kurulmuştur. Bkz. https://emsal.yargitay.gov.tr (E.T.: 26.04.2018).
42 Ülgener, Sorumsuzluk, s. 88; Tekin, s. 103.
43 Ülgener, Yangın Zararları, s. 3.
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Yangının gemi adamlarının sevk ve idare kusurlarından kaynaklanması halinde hem sevk ve idare kusurundan hem de yangından kaynaklanan mutlak sorumsuzluk hali gündeme gelecek ve taşıyan bu hallerde
sorumluluktan kurtulacaktır44. Eğer meydana gelen yangın yükün sahip
olduğu özelliklerden kaynaklanmışsa bu halde, mutlak değil TTK' madde
1182 gereğince muhtemel sorumsuzluk hali söz konusu olacak ve ispat
külfeti taşıyanda değil karşı tarafta olacaktır. Burada kanun koyucu taşıyan lehine kusursuzluk karinesi öngörmüştür. İlgililer zararın taşıyanın
kusurundan meydana geldiğini ispatlayamazlarsa taşıyan sorumlu tutulamayacaktır45.
Yangın, yolculuk başlangıcındaki elverişsizlikten kaynaklanmışsa bu
durumda taşıyan TTK' 1141. Madde gereğince meydana gelen zararlardan
sorumludur. Başlangıçtaki elverişsizlikten kaynaklanan yangının ortaya
çıkmasında taşıyanın şahsi kusuru etkili olabileceği gibi, gemi adamlarının kusuru da etkili olmuş olabilir46. Her ne kadar yangın taşıyanın mutlak sorumsuzluk nedeni olarak düzenlenmiş olsa da bu durum başlangıçtaki elverişsizlikten kaynaklanan sorumluluğu bertaraf etmeyecektir47.
Dolayısıyla taşıyan, gemi adamlarının başlangıçtaki elverişsizliğe neden
olan kusurlarından sorumlu olacaktır. Buna karşın yangın, gemi adamlarının ticari kusurundan kaynaklanmışsa, ve başlangıçtaki elverişsizlikle
de ilgili değilse taşıyan TTK' 1180. Madde gereğince mutlak olarak ortaya
çıkan zararlardan sorumsuzdur48. Yargıtay da vermiş olduğu kararlarda
yangın nedeniyle meydana gelen zararlardan taşıyanın kusuru olmadıkça
sorumlu olmayacağını açıkça belirtmektedir49.
44 Bülent Sözer, Deniz Ticareti Hukuku I - Giriş-Gemi Donatanı Ve Navlun Sözleşmeleri, İstanbul, 2013, s. 475.
45 Ülgener, Yangın Zararları, s. 4.
46 Tekin, s. 103.
47 Sözer, s. 475; Uluğ, s. 95.
48 Uluğ, s. 95; Ülgener, Yangın Zararları, s. 6.
49 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 08.02.2016 tarihli 2015/6343 E., 2016/1110 K. sayılı kararında gemide yangın çıkması sonucunda meydana gelen zararın taşıyandan
talep edilemeyeceğiyle ilgili olarak, “(…)Davacı vekili, müvekkili şirkete sigortalı dava dışı .... Şti.’nin ... ülkesindeki firmadan fatura karşılığı alınan 1604 adet
otomobil jantı emtiasının davalı ...Ş.’nin nakliye sorumluluğu altında 24/06/2010
tarihinde ...ülkesindeki limanda gemiye yüklendiğini, ...’deki yükleme limanından ayrılma sırasında 07/07/2010 tarihinde seyir halindeyken gemide yangın çıktığını, gemi personeli ve yetkililerinin yangını söndürdüğünü, ekspertiz
incelemesinde bağlı sigortalı konteynerin hasarlı çıktığını, (…) talep etmiştir.
Davalı ...Ş. vekili, malın asıl taşıyıcısının diğer davalı olduğunu, müvekkilinin
sadece taşıma işine aracılık eden navlun göndericisi durumunda olduğunu, taşıyanın kendi kusurundan olduğu gibi, kendi adamlarının kusurundan da sorumlu bulunduğunu, ayrıca asıl taşıyıcı firmanın müşterek avarya ilan ettiğini bildirerek, davanın reddi ile davacıdan kötüniyet tazminatı alınmasını talep etmiştir.
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D. Denizde kurtarma
Taşıyanın mutlak sorumsuzluk hallerinden biri olan denizde kurtarma faaliyeti 6102 sayılı TTK''nın 1181. Maddesinde, “taşıyan, müşterek
avarya hâli hariç, denizde can ve eşya kurtarmadan veya kurtarma teşebbüsünden ileri gelen zararlardan sorumlu değildir. Teşebbüs, sadece eşya kurtarmaya yönelikse, aynı zamanda makul bir hareket tarzı
oluşturması gerekir.” Şeklinde hüküm altına alınmıştır. Maddenin gerekçesinde bu düzenlemenin, 6762 sayılı mülga kanunun 1063. Maddesi50
ile 1924 tarihli brüksel sözleşmesinin 4. Maddesinin ikinci fıkrasıyla51
uyumlu olduğu; bununla birlikte denizde kurtarma faaliyetlerinin 1978
tarihli hamburg kurallarının 5. Maddesinin 6. Fıkrasında52 farklı bir şekilde düzenlendiği; 6102 sayılı TTK''da da bu sistematiğin benimsenmiş
(…)Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taşıma sözleşmesinin 1 nolu davalı ...Ş. ile dava dışı sigortalı alıcı ...arasında kurulduğu,
davalının ...ile kurulan navlun sözleşmesinin tarafı olarak ve aynı zamanda navlun
faturasını kesmekle taşıyan sıfatının olduğu, davalı ...’in ise davacı ile sözleşmesel
bir ilişki içinde bulunmadığı, dava dışı... td’nin alt taşıyan sıfatına sahip olduğu, alıcı ...ile aralarında sözleşmeye dayalı bir ilişki bulunmadığı, 24/06/2011 tarihli ana
konşimento üzerinde adı geçen ... firmasının ise ... A.Ş. firması adına hareket eden...
firması olduğu, emtianın 24/06/2011 tarihinde...adlı gemiye ... limanında yüklendiği
07/07/2010 tarihinde gemide yangın çıkması üzerine konteynerin ... limanına
tahliye edildiği, sonrasında yine alt taşıyan... tarafından başka bir gemiye aktarıldığı, aktarma yapılan geminin de ... gemisi olduğu, hasar tarihi 07/07/2011
olup, davalılar aleyhine 13/04/2011 tarihinde ...İcra Müdürlüğünün 2011/7245 esas
sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış olduğundan dava süresinde olduğu, bilirkişi kurulunca düzenlenen bilirkişi raporunda özetle; davanın Türk Mahkemelerinde
görülebileceğini, hasar/ziya bedelinin 14.613,96 TL olduğunu, zaman aşımı ve hak
düşürücü sürenin gerçekleşmediğini, TTK' m 1062 uyarınca yangın hasarının davalılardan talep edilemeyeceğinin bildirildiği, hasarın gemide yangın çıkması
sonucunda meydana geldiği ve davalıların şahsi kusurunun da ispat edilmiş
olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. (…) hükmün ONANMASINA, 08/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” şeklinde hüküm kurulmuştur.
Bkz. https://emsal.yargitay.gov.tr (E.T. 26.04.2018).
50 6762 sayılı mülga TTK''nın 1063. maddesinde taşıyanın kurtarma faaliyetlerine ilişkin
sorumsuzluğunu, muhtemel sorumsuzluk sebebi olarak düzenlemekte ve yük ilgilisine
zararın bu sebep nedeni ile oluşmadığını ispat imkânı tanımaktaydı. Bkz. Kula Değirmenci, s. 403, dpn. 60. İlgili hüküm mülga kanunda “Taşıyan aşağıdaki sebeplerden
ileri gelen zararlardan mesul değildir: (…)Denizde can ve mal kurtarmadan veya
kurtarma teşebbüsünden;” şeklinde kaleme alınmıştır. Bkz. http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=945 (E.T.: 26.04.2018).
51 1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin taşıyanın denizde kurtarma faaliyetlerinden sorumlu olmayacağına ilişkin 4. maddesinin 2. fıkrasının l bendinde bu durum belirtilmiştir.
Bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8937.pdf (E.T.: 26.04.2018).
52 1978 tarihli Hamburg Kurallarının 5. maddesinin 6. fıkrasında denizde kurtarma faaliyetlerinden meydana gelen zararlardan taşıyanın sorumlu olmayacağı düzenlenmiştir. Bkz. http://www.admiraltylawguide.com/conven/hamburgrules1978.html (E.T.:
26.04.2018). Müşterek avarya dışında, denizde can kurtarmak için alınan tedbirlerden
veya eşyayı kurtarmak için alınan makul tedbirlerden ileri gelen zıya, hasar yahut gecikmeden dolayı taşıyanın sorumlu olmayacağı, Hamburg Kuralları’nda ifade edilmiştir.
Bkz. Yetiş Şamlı, Hakkın Kaybı, s. 121.
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olduğu vurgulanmıştır.
Hükmün içeriğiyle ilgili olarak TTK''nın 1180. Maddesine ilişkin gerekçede, eğer denizde kurtarma faaliyeti can kurtarmaya yönelik bir teşebbüsse bu teşebbüsün makul olup olmadığı önem taşımaksızın, taşıyanın
bundan doğan zararlardan dolayı mutlak olarak sorumsuz olacağı belirtilmiştir. Buna karşılık, denizde kurtarma faaliyeti, taşıyanın, bir ücret
karşılığında mal kurtarma teşebbüsüne ilişkinse, taşıyanın zararı tazmin
etme yükümlülüğü bu teşebbüsün makul bir hareket teşkil etmesine bağlı
olacaktır.
Doktrinde “kurtarma” faaliyeti genel olarak, deniz tehlikesi altındaki
herhangi bir gemi, yük, navlun veya canlının, denizdeki bu tehlikeden
başarılı bir şekilde kurtarılması nedeniyle, kurtaran ya da yardım eden
lehine özel ve sınırlı bir ücret hakkının doğmasına neden olan hukuki bir
müessese olarak tanımlanmaktadır53.
Denizde can veya mal kurtarma amacıyla rotadan haklı sapılması halinde de taşıyanın bundan doğan zararlardan sorumlu tutulamayacağı,
ancak sapmanın makul bir tedbir olarak alınmış olması gerektiği de belirtilmektedir54. Buna karşın taşıyan kendisinin ve adamlarının kusuru
bulunmadığını ispat etmek zorunda değildir. İspat külfeti bu durumda
yer değiştirir.
E. Rotadan haklı ayrılma
Kaptan ve taşıyan, deniz yoluyla eşya taşımalarında sözleşme ile tayin
edilmiş rotaya uygun hareket etmekle yükümlüdür. Taraflar arasında akdedilen eşya taşıma sözleşmesinde rotaya ilişkin hükmün yer almaması
halinde ise kaptan ve taşıyan varma limanına ulaşabilmek için en elverişli
yolu izlemekle yükümlüdürler55.
6102 Sayılı TTK''nın 1113. Maddesinin 1. Fıkrasında kaptanın rotadan sapmasıyla ilgili olarak “yolculuğun izlenen rota üzerinde sürdürülmesini umulmayan bir hâl engellerse, kaptan durumun gereklerine
ve imkânlar çerçevesinde uygulamaya zorunlu olduğu talimata göre,
yolculuğa, başka bir rota üzerinde devam edebileceği gibi kısa veya
uzun bir süre için ara verebilir veya kalkma limanına geri dönebilir.”
Şeklinde belirtilmiştir. Yine TTK''nın 1220. Maddesinde kaptanın haklı
53 Fahiman Tekil, Deniz Hukuku, 6. Bası, İstanbul, 2001, s. 435; İsmail Demir, “1989
Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma” (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi
SBE), Ankara, 2009, s. 6.
54 Pamuk, s. 44.
55 Bkz. https://www.imdgkod.org/sefer-rotasi-yolu.html (E.T.: 28.04.2018).
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nedenle rotadan sapması başlığı altında taşıyanın doğacak zararlardan
sorumlu olmayacağı “(1) kaptanın denizde can ve eşya kurtarmak veya
diğer bir haklı sebeple rotadan sapmış olması, tarafların hak ve yükümlülüklerini etkilemez ve taşıyan bu yüzden doğacak zararlardan
sorumlu olmaz…” şeklindeki düzenlemeyle vurgulanmıştır.
6102 Sayılı TTK''da taşıyanın sorumluluğuna ilişkin hükümler düzenlenirken genel itibariyle lahey kuralları ile lahey/visby kuralları esas
alınmış; ancak bu kurallarda hüküm bulunmaması halinde hamburg kuralları ile ilgili boşluklar doldurulmuştur56. Denizde kurtarmaya ilişkin
mutlak sorumsuzluk hali de düzenlenirken esas ilkenin tercih edilmeyip,
doğrudan hamburg kuralları’ndaki sistemin benimsenmesi ve kanuni düzenlemenin yapılması TTK''nın denizde kurtarmaya ilişkin 1181. Maddesi
ile denizde kurtarma amacıyla rotadan haklı sapmaya ilişkin 1220. Maddesi arasında bir takım farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur57.
Bir görüş58 bu iki hükmün yalnızca ispat külfeti bakımından farklılaştığını, eşya kurtarma amaçlı rotadan sapılmasının haklı olacağının karine
olarak kabul edildiğini ve bununla birlikte bu durumun aksinin ispatlanmasının mümkün olduğunu belirtirken; bir diğer görüş59 de eşya veya
can kurtarma amacıyla rotadan sapılmasının karine olmadığını, bunun
her halükarda haklı sebep kabul edileceğini ve aksinin ispatının mümkün
olmayacağını ileri sürmektedir.
İspat külfet bakımından bir değerlendirme yapılması gerekirse, 6102
sayılı TTK' madde 1220’de düzenlenen rotadan haklı bir nedenle sapılmasını gerektiren hallerin ortaya çıktığını ispat yükü kural olarak taşıyana
aittir. Ancak denizde can ve mal kurtarılması amacıyla rotadan sapılması
gerekmişse bu durumda ispat külfeti yer değiştirerek zarar gören yük ilgilisine geçer60. Yük ilgilisi taşıyanın rotadan sapmasını gerektirecek haklı
bir nedenin bulunmadığını ispat ederek, taşıyandan ortaya çıkan zararlarının tazminini talep edebilecektir. Aksi halde taşıyanın kusursuz olduğu
karine olarak kabul edilir ve taşıyan zararlardan sorumlu tutulmaz.
Rotadan haklı sapma hallerine örnek vermek gerekirse, beklenmeyen
bir savaşın veya şiddetli bir fırtınanın çıkması61; can veya mal kurtar56 Güden, s. 98.
57 Yetiş Şamlı, s. 119.
58 Francesco Berlingieri, “Period of Responsibility and Basis of Liability”, The Hamburg
Rules: A Choise for the EEC?, Maklu, Antwerpen 1994, s. 83-99, s. 97 (Naklen, Yetiş
Şamlı, s. 120).
59 Yetiş Şamlı, s. 120.
60 Ilgın Çelik, s. 192.
61 Yargıtay bir kararında şiddetli fırtına nedeniyle yükün zarara uğramasını taşıyanın so-
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mak amacıyla rotanın değiştirilmesi; gemi adamlarından birinin ağır bir
şekilde hastalanması nedeniyle hastaneye gitmek üzere bir limana sapılması, yükün korunması amacıyla yeniden istiflenmesinin gerekmesi ve
bu nedenle başka bir limana sapılması gibi hallerde rotadan haklı olarak
sapıldığı kabul edilir.
Haklı nedenle sapma diğer bir deyişle geminin rotasının değiştirilmesi
hallerinde taşıyan bu nedenle ortaya çıkan zararlardan kanundaki düzenleme gereğince sorumlu olmayacaktır. Buna karşın taşıyan rotanın uzadığını ileri sürerek ek navlun da talep edemeyecektir62.
F.

Eşyanın cins veya değerinin kasıtlı olarak yanlış bildirilmesi

6102 Sayılı TTK''da taşıyanın sorumluluğun sınırının belirlenmesine
ilişkin hüküm 1186. Maddede düzenlenmiştir. Taşıyanın eşyanın uğradığı zarar ve ziyadan sorumluluğuna ilişkin olarak 1186. Maddenin 1. Ve
2. Fıkralarında “(1) …meğerki, eşyanın cinsi ve değeri, yüklemeden
önce yükleten tarafından bildirilmiş ve denizde taşıma senedine yazılmış
olsun… (2) taşıyanın ödemesi gereken tazminatın toplamı, eşyanın
navlun sözleşmesine uygun olarak gemiden boşaltıldığı veya boşaltılması gereken yerdeki ve tarihteki değerine göre hesaplanır…”
şeklinde belirtilmiştir. Dolayısıyla kanuni düzenlemeden de anlaşılacağı
üzere zararın tespitinde eşyanın cins ve değeri önemli bir ölçüt olarak ele
alınır63. Yargıtay da vermiş olduğu kararlarda eşyanın cins ve değerine
rumsuzluk nedenlerinden biri olarak görmüş ancak, bunun önlenebilmesi için rotanın
değiştirilebileceği buna rağmen rotadan sapılmamasının nedenlerinin bilirkişilerce tespit edilmesi gerektiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. İlgili
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 09.02.2015 tarihli, 2014/16278 E., 2015/1572 K. sayılı
kararında, “(…)Mahkemece, yapılan değerlendirmede de, geminin sefer tarihi ile fırtına tarihi dikkate alındığında sefere çıkıldıktan 8 gün sonra meydana gelen fırtınanın öngörülemeyeceği, bu durumda TTK''nın 1063. maddesi 1’inci fıkrası, 1’inci
bendi kapsamında sorumsuzluk hallerinin gerçekleştiği kabul edilmiş ancak
ilk bilirkişi raporunda yer alan ve yukarıda belirtilen özellikle “geminin yol kesmek dahil rota değişimi gibi tedbirlerle hasarın önüne geçilebileceği” değerlendirmesine neden itibar edilmediği gerekçelendirilmemiştir. Bu durumda, geminin
olay tarihinde bulunduğu mevki de gözetilmek suretiyle fırtınadan sığınabileceği,
hasarın meydana gelmesini engelleyebileceği bir yolun bulunup bulunmadığı hususunda
deniz taşımacılığı alanında uzman bilirkişilerden oluşan bir heyetten rapor alınarak
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış,
bozmayı gerektirmiştir(...)” şeklinde belirtilmiştir. Bkz. https://emsal.yargitay.gov.tr
(E.T.:28.04.2018).
62 Bkz. https://www.imdgkod.org/sefer-rotasi-yolu.html (E.T.:28.04.2018).
63 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.02.1995 tarihli 1994/11-688 E., 1995/71 K. sayılı kararında belirtildiği üzere yükleten, yükün cins ve değerini yüklemeye başlamadan önce taşıyana bildirdiği ve bu hususlar konşimentoya yazıldığı takdirde taşıyan
kanunda belirtilen şekilde saptanacak zarardan yükletene ve/veya gönderilene karşı
sorumlu bulunmaktadır. Yargıtay HGK kararında, “(…)Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin
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göre zarar tespitinin yapılması gerektiği bununla birlikte eşyanın değeri
hesaplanırken navlun bedeli, sigorta bedeli gibi masrafların da göz önünde bulundurulacağını belirtmektedir64. Buna karşın eşyanın miktarıyla il3.12.1992 gün ve 1991/3829-1992/1108? sayılı ilamı ile; (... TTK''nın 1116/5. maddesi
ile emredici nitelikte olduğu belirtilen aynı Yasanın 1114. maddesi hükmüne göre,
yükleten, yükün cins ve kıymetine yüklemeye başlamadan önce taşıyana bildirdiği
ve bu hususlar konşimentoya yazıldığı takdirde taşıyıcı aynı Yasanın 1112 ve 1113.
maddelerinde belirtilen şekilde saptanacak zarardan yükletene ve veya gönderilene karşı sorumlu bulunmaktadır. Yine aynı maddede bu bildirimde bulunulmaması
halinde taşıyıcının sorumluluğu koli ve parça başına belli bir limitle sınırlandırılmış
bulunmaktadır, Nitekim, doktrinde de bu bildirimin yapılmış olduğu hallerde tazminatın sınırlandırıcı sözleşme hüküm veya kayıtlarının hükümsüz olduğu kabul edilmektedir (Bkz. K.S. Okay, Deniz Ticaret Hukuku Cilt 2, İstanbul 1971, sayfa 239, Sorumluluk Anlaşması, İst.1976,sayfa 136). Dairemizin emsal nitelikli kararlarında da
(Bkz.G.Eriş, Deniz Ticaret Hukuku ve Sigorta, Ankara, 1990 sayfa 631-Y.11.Hukuk
Dairesi 25-5.1982 E, 1979 K,2502) yükleten tarafından gemiye yüklenen emtianın
cinsi, ağırlığı, nitelikleri ile bununla ilgili fatura veya akreditif kayıtlarının taşıyana bildirilmiş olması ve bu kayıtları konşimentoya yazılmış olması halinde
artık yükün değerinin tesbiti ve bilinmesi mümkün olduğundan, bu gibi hallerde
yükleten tarafından malın değerinin taşıyana bildirilmiş olduğunun kabulü gerektiği
içtihat edilmiş bulunmaktadır. Dava konusu olayda da yükün 129 fıçı ihtiva eden 32
parça halinde (16.651) kg. ağırlığında olduğu ve emtianın markası ve niteliklerinin
dahi konşimentoya derç edildiği ve ayrıca proforma fatura numarasının da konşimentoya yazıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklanan kökleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre, bu bilgilerin taşıyana verilmesi halinde malın değerinin de bildirildiğinin ve taşıyan tarafından bilinmesi gerektiğinin kabulü gerekir. Kaldı ki, konşimentoda beyanlar hanesinde yükün nevi,
adedi, cinsi, ağırlığı, ölçüsü, markası bölümleri açıldığı halde yükün değeri; konusunda bir bildirim hanesinin açılmadığı da dikkat çekmektedir. Bu durum karşısında malın değerinin taşıtan tarafından bildirildiğinin kabulünü engelleyecek bir hükmün konşimentoya konulması taşıyanın sorumluluğunu kaldıracak ve daraltacak
nitelikte bulunduğundan bu hükmün dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.
Şu halde mahkemece TTK'›nın 1061 nci maddesi gereğince gerçek zarar saptanarak
sonucuna göre bir hüküm tesis etmek gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde
hüküm tesisi doğru olmamıştır...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
(…)Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği
anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da
benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. …direnme kararının BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 15.2.1995 gününde oyçokluğu ile karar verildi.” şeklinde hüküm kurulmuştur.
Bkz. http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1994_11_688.php
(E.T.:28.04.2018).
64 Yargıtay vermiş olduğu kararlarda meydana gelen zararın tespiti aşamasında, eşyanın
varma yerindeki değerinin göz önünde bulundurularak tespit yapılması ve bu bedele
navlun bedeli ile sigorta bedelinin de eklenmesi gerektiğini belirtmektedir. Yargıtay 11.
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gili beyanlar taşıyanın sorumluluğuna etki etmez65. Yalnızca eşyanın cins
veya değerinin kasten yanlış bildirilmesi halinde taşıyanın sorumsuzluğu
gündeme gelir66.
Mülga TTK''nın 1064. Maddesinde, eşyanın cins veya değerinin taşıtan
veya yükleten tarafından kasten gerçeğe aykırı olarak bildirilmiş olması
halinde taşıyanın her türlü sorumluluktan kurtulacağı belirtilmişti67. Taşıyanın eşyanın uğradığı zarar ve zıyadan sorumluluğunu kaldıran mutlak
sorumsuzluk sebebi olarak eşyanın cins veya değerinin kasıtlı olarak yükleten tarafından taşıyana yanlış bildirilmesi TTK''nın 1186. Maddesinin
5. Fıkrasında kaleme alınmıştır. Buna göre, “yükleten, eşyanın cinsini
veya değerini kasten gerçeğe aykırı bildirmişse, taşıyan, her hâlde, eşyanın uğradığı veya eşyaya ilişkin zıya veya hasar nedeniyle sorumlu
olmaz.”. Bu düzenleme 1924 tarihli brüksel sözleşmesi’nin 4. Maddesinin 5. Fıkrasının son cümlesi ile paralel olarak kaleme alınmıştır68. Mülga
kanunla 6102 sayılı TTK' arasında göze çarpan farklılık bildirimin kimler
tarafından yapıldığı noktasında ortaya çıkmaktadır. 6762 Sayılı TTK''da
taşıtan ve yükleten tarafından yapılan gerçeğe aykırı bildirimlerden söz
edilirken, 6102 sayılı TTK''da yalnızca yükleten ibaresi kullanılmıştır.

65
66
67
68

Hukuk Dairesi’nin 28.10.2015 tarihli, 2015/3566 E., 2015/11257 K. sayılı kararında
bu husus“(…)Dava, deniz taşımasından kaynaklı hasar bedelinin rucuen tahsili için
başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin olup, mahkemece yukarıda özetlenen gerekçe ile asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Ancak, 6762 sayılı TTK''nın 1112. maddesinde ‘’ Yükün tamamen veya kısmen zıyaı
yüzünden 1061 ve 1062 nci maddeler gereğince tazminat verilmesi lazımgelirse,
taşıyan malların adi piyasa değerini veya aynı cins ve mahiyetteki malların varma
yerinde boşaltmanın başladığı tarihte, eğer gemi bu yerde boşaltılmazsa oraya muvasalatında haiz olduğu değeri öder; bundan zıya sebebiyle tasarruf edilen gümrük
ve sair masraflarla navlun indirilir.’’ hükmü düzenlenmiştir. Bu itibarla, mahkemece
anılan yasal düzenleme göz önünde bulundurularak tazminatın hesaplanması gerekirken, ‘’...dava konusu mal FOB satıldığından, malın varma yerindeki değerine
navlun bedeli de dahildir. Ayrıca, sigorta primi de malın varma yerindeki değerinin
hesabında dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, FOB satılan mallarda, FOB fatura bedeline %10 ilavesi ile bulunacak miktarın malın varma yerindeki değeri olarak kabul
edilmesi makul ve uygun görülmektedir. Dolayısıyla 07/11/2008 tarihli ekspertiz
raporunda yük zararının mal bedeli faturasında yazılı bedel üzerinden %10 ilave bedel hesaplanmasının uygun olduğu...’’ kanaatini bildiren, hatalı değerlendirmeye dayalı bilirkişi raporu doğrultusunda karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.” şeklinde belirtilmiştir. Bkz. https://emsal.yargitay.gov.tr (E.T.:28.04.2018).
Sami Akıncı, Deniz Hukuku - Navlun Mukaveleleri, İstanbul, 1968, s. 436.
Uluğ, s. 97.
Yetiş Şamlı, s. 128.
1924 tarihli Brüksel Sözleşmesinin 4. maddesinin 5. fıkrasının son cümlesinde eğer
hamule sahibi malın mahiyeti ve değeri hakkında konişmentoda kasti olarak yanlış beyanda bulunmuş ise, malların kaybı veya hasara uğraması halinde ne nakliyeci ve ne de
gemi hiçbir zaman mesul tutulmazlar şeklinde belirtilmiştir. Bkz. https://www.tbmm.
gov.tr (.E.T.: 29.04.2018).
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Doktrinde 6762 sayılı mülga TTK''da yer alan hükmün alman hukukundaki düzenlemeyle paralel olduğu, taşıtan ile yükletenin hukuki statülerinin farklı olduğu69; buna karşın lahey kurallarında taşıtan ile yükletenin
“shipper” terimi altında birleştiği, ayrı hukuki statülerinin bulunmadığı
belirtilerek70 sorumluluğun yükleten ve taşıtan için aynı olduğu belirtilmiş, 6102 sayılı TTK''da da bildirimin yalnızca yükleten tarafından yanlış
bildirilmesi halinde taşıtan farklıysa taşıyanın sorumluluktan kurtulacağı
ileri sürülmüştür71. Ancak bir başka görüş de taşıyanın mutlak sorumsuzluğuna ilişkin olan bu durumun, taşıtan ve yükletenin farklı kişiler
olması halinde bildirimin taşıtan veya yükleten tarafından yapılmış olmaları arasında fark olmadan hem taşıtana hem yükletene hem de iyiniyetli
olsa bile gönderilene karşı taşıyan tarafından ileri sürülebileceğini savunmaktadır72.
Taşıyanın mutlak sorumsuzluğunun gündeme gelebilmesi için eşyanın
cins veya değerinin kasten gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi gerekirken,
taşıyanın uğradığı zarar ile bildirim arasında illiyet bağının varlığı aranmaz73. Kasıtlı olarak hareket edilmesi söz konusu değilse bu durumda
taşıyanın sorumsuzluğu gündeme gelmeyecektir74. Taşıyanın mutlak sorumsuzluğu eşyanın zıya veya hasarına ilişkin zararlar bakımından gündeme gelecek olup, geç teslimden kaynaklanan zararlar bu kapsamda
kanun maddesinde sayılmamıştır75. Doktrinde yetiş şamlı, eşyanın zamanında teslim edilebilmesi için alınacak önlemlerin, eşyanın cins veya
değerine bağlı olmadığını, bu nedenle de geç teslimden doğan zararlardan
taşıyanın bu gerekçeyle sorumsuzluğunun gündeme gelmeyeceğini belirtmektedir76.
Sonuç
Deniz yoluyla eşya taşıma sözleşmelerinde taşıyanın eşyaya gelen zarar,
zıya ve eşyanın geç tesliminden dolayı ortaya çıkan zararlardan sorumluluğu 6102 sayılı TTK''nın ilgili bölümlerinde kaleme alınmış, bununla
birlikte, taşıyanın mutlak olarak sorumsuzluğunun bulunduğu hallerde
ayrıca belirtilmiştir.
69
70
71
72
73
74
75
76

Tekil, s. 223.
Tekil, s. 226.
Yetiş Şamlı, s. 129.
Uluğ, s. 97.
Ülgener, Sorumsuzluk, s. 156; Yetiş Şamlı, s. 136.
Uluğ, s. 97.
Yetiş Şamlı, s. 136.
Yetiş Şamlı, s. 136.
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6102 Sayılı TTK''nın taşıyanın sorumluluğu ve sorumsuzluk hallerine
ilişkin düzenlemeleri 6762 sayılı mülga TTK' ile 1924 sayılı brüksel sözleşmesi’nin ilgili hükümlerine uygun bir şekilde ihdas edilmiş, ayrıca yer
yer 1978 sayılı hamburg kuralları’ndan da bu bağlamda yararlanılmıştır.
Dolayısıyla 6102 sayılı TTK''nın deniz yoluyla eşya taşıma sözleşmelerinde
taşıyanın sorumluluğunu düzenleyen hükümlerinin, uluslararası düzenlemelere uygun olarak kaleme alındığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Taşıyanın mutlak sorumsuzluk hallerinden ilki 6102 sayılı TTK''nın
1180. Maddesinde düzenlenen geminin sevk ve idaresine ilişkin durumlarda, taşıyanın, gemi adamlarının kusurundan kaynaklanan zararlardan
sorumlu olmayacağıdır. Yine 1180. Maddede düzenlenen, zararın bir yangın sonucunda ortaya çıkması durumunda da, taşıyanın mutlak olarak
sorumsuzluğu gündeme gelebilecektir.
TTK''nın 1181. Maddesinde denizde kurtarma faaliyetlerinden kaynaklanan zararlardan taşıyanın sorumsuzluğu düzenlenmiştir. Buna göre,
denizde kurtarma faaliyeti can kurtarmaya yönelik bir teşebbüsse bu
teşebbüsün makul olup olmadığı önem taşımaksızın, taşıyanın bundan
doğan zararlardan dolayı mutlak olarak sorumsuz olacak, buna karşın,
denizde kurtarma faaliyeti, taşıyanın, bir ücret karşılığında mal kurtarma
teşebbüsüne ilişkinse, taşıyanın zararı tazmin etme yükümlülüğü bu teşebbüsün makul bir hareket teşkil etmesine bağlı olacaktır.
6102 Sayılı TTK''nın 1220. Maddesinde kaptanın haklı nedenle rotadan sapması başlığı altında taşıyanın doğacak zararlardan sorumlu olmayacağı, “(1) kaptanın denizde can ve eşya kurtarmak veya diğer bir
haklı sebeple rotadan sapmış olması, tarafların hak ve yükümlülüklerini etkilemez ve taşıyan bu yüzden doğacak zararlardan sorumlu
olmaz…” şeklindeki düzenlemeyle vurgulanmıştır.
Son olarak üzerinde durduğumuz diğer sorumsuzluk hali, TTK''nın
1186. Maddesinin 5. Fıkrasında kaleme alınan, yükleten veya taşıtanın
eşyanın cins veya değerinin kasıtlı olarak taşıyana yanlış bildirmesi halinde taşıyanın eşyanın uğradığı zarar ve zıyadan sorumlu olmayacağına
ilişkin düzenlemedir. Buna göre, yükleten, eşyanın cinsini veya değerini kasten gerçeğe aykırı bildirmişse, taşıyan, her hâlde, eşyanın uğradığı
veya eşyaya ilişkin zıya veya hasar nedeniyle sorumlu olmaz.
Taşıyanın mutlak sorumsuzluk halleri çalışmamızda ayrı ayrı belirtilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca TTK''da yer alan düzenlemelerin
mehazda nasıl düzenlendiği, uluslararası anlaşmalarda bunlara paralel
düzenlemelerin nasıl olduğu da açıklanmaya çalışılarak sorumsuzluk halleri genel olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın konusu
içerisinde yer almayan muhtemel sorumsuzluk hallerinde ise taşıyanın
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kusursuzluk ve illiyet bağı karinelerinden yararlandığı durumlar TTK''nın
1182. Maddesinde belirtilmiş, bu hallerde taşıyanın kusurlu olduğunu
ve sorumluluğunun bulunduğunu zarar gören ispat edebilirse, taşıyanın
sorumluluğuna gidilebileceği hüküm altına alınmıştır.
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İDARENİN BAYINDIRLIK HİZMETLERİ
SEBEBİYLE ZARAR VERDİĞİ KİŞİLERE KARŞI
KUSURSUZ SORUMLULUK YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Av. Oğuzcan GÖRGÖZ
İdarenin yapmış olduğu köprü, yol, metro, tünel gibi inşaat işleri sebebiyle inşaat alanı çevresinde bulunan kişilerin inşaat süresince ve inşaat
sonrasında oluşan değer kaybı, müşteri kaybı ve kar kaybı gibi zararlarının idareden tazmin edilmesi mümkün müdür?
Genel olarak idarenin sorumluluğunun hukuki dayanağını Anayasanın
125. maddesi oluşturmaktadır. Maddeye göre ‘’ İdarenin her türlü eylem
ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. İdare, kendi eylem ve işlemlerinden
doğan zararı ödemekle yükümlüdür.’’ idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yoluna başvurulabileceği ve idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.
Danıştay 15. Dairesi bir kararında idarenin hukuki sorumluluğunu şu
şekilde açıklamaktadır; ‘’İdarenin hukuki sorumluluğu, kişilere lütuf ve
atıfet duygularıyla belli miktarda para ödenmesini öngören bir prensip
olmayıp; demokratik toplum düzeninde biçimlenen idare-birey ilişkisinin doğurduğu hukuki bir sonuçtur."
Buna göre bireyler bir araya gelerek toplumu oluşturmakta, tek tek
bireylerin oluşturmuş olduğu toplum kendi kendisini yönetebilmek ve
kendisine fayda sağlamak için idari yapıyı oluşturmakta, bireylerin ve
dolayısıyla toplumun kendisine fayda sağlamak üzere oluşturduğu idari
yapının yapmış olduğu işlem ve eylemlerden bazı bireyler tek başlarına
zarar görebilmekte ya da herkesin faydalanabileceği birtakım toplumsal
nimetlere ulaşabilmek adına bazı bireyler tek başlarına bazı külfetlere
katlanabilmektedir.
İdarenin temel yapı taşı olan bireyin kendi kendisine fayda sağlamak
üzere oluşturduğu yapı tarafından uğramış olduğu bireysel zararın toplum ve toplumun oluşturduğu idari yapı tarafından tazmin edilmesi adalet anlayışının doğal bir sonucu olduğu gibi toplumsal yaşamın düzgün ve
sağlıklı olarak işlemesi için de zorunlu bir unsurdur.
İdarenin sorumluluğu kusur sorumluluğu (hizmet kusuru) ve kusur-

272

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

suz sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kusursuz sorumluluk
ise kendi içerisinde tehlike sorumluluğu, sosyal risk sorumluluğu ve
kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi
Fedakarlığın denkleştirilmesi, hakkaniyet nesafet ilkesi olarak da adlandırılan yükümlülüklerde eşitlik esası, kamuya sunulan bir hizmetten
belirli kişi ya da kişilerin zarar görmesi durumunda, bu zararın kamu
tarafından paylaşılmasını, yükümlülüğün topluma eşit olarak yayılmasını
öngörür. Bu tür sorumlulukta kusur ya da tehlikeli bir faaliyet söz konusu değildir. Ancak topluma yararlı bir faaliyetin olumsuz sonuçlarına
belirli kişi veya kişilerin katlanmak zorunda kalması adil olmayacağı için,
idare kusursuz olmasına rağmen sorumlu tutulur.
Kamulaştırmanın ancak taşınmaz malın gerçek karşılığının peşin
ödenmesi şartıyla yapılabilmesinin altında bu ilke yatar. Örneğin bir kişiye ait arazi üzerinden geçecek olan yoldan herkes faydalanabilecekken
arazi sahibi tek başına bu işlemin külfetine katlanacaktır. Bu nedenle
arazi sahibine arazinin gerçek bedeli idare tarafından ödenerek kamulaştırma işlemi yapılması adalet ilkesinin doğal bir sonucudur.
Yol, köprü, alt geçit, tünel, metro vb inşaatı nedeniyle bir yol birkaç
haftalığına, birkaç aylığına ve hatta birkaç yıllığına trafiğe kısmen ya da
tamamen kapatılmıştır. Bu süre içerisinde o yol üzerinde olan işletmeler
ya tamamen kapanır ya da büyük zarara uğrarlar. Bir liman inşası nedeniyle, müşterileri balıkçılardan ve denize girenlerden oluşan bir lokanta
denizden uzakta kalmış ve müşteri kaybına uğramıştır. Trafiğe açık bir
yol, yaya yolu haline dönüştürülmüştür. Neticede bu yol üzerinde çalışan
araba tamirhanesi faaliyetine son vermek zorunda kalmıştır. Tüm bu durumlarda idarenin bir kusuru yoktur, ancak yine de zarara uğrayanların
zararı idare tarafından karşılanmalıdır. Zira yaya yolundan, limandan,
metrodan, köprüden vs tüm toplum yararlanacaktır. Bu nedenle bireylerin uğradığı kişisel zararlar tüm toplum tarafından paylaşılmalıdır. Fransız Danıştayının bu konuda sayısız kararı vardır.
Danıştay 6. Dairesinin 21.12.1969 T. E.1966/2839 K.1969/2766 sayılı
kararında, yol kotunun düşürülmesi sonucunda davacılara ait taşınmaz
mallarda meydana gelen değer kaybının hakkaniyet ve nesafet kuralı gereğince karşılanması gerektiğine karar verilmiştir.
Danıştay 10. Dairesinin 07.06.1990 T. E. 1989/2476 K.1990/1342 sayılı kararında, DSİ Karakaya Sulama Barajı inşaatının dolgu ve hafriyat
çalışmaları sonucunda bir kişinin alabalık üretme tesisindeki su kirlen-
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miş ve tesisteki balıklar ölmüştür. Danıştay bir kamu hizmetinin görülmesi sırasında oluşan zararın idareye yüklenmesine ve tazminata hükmetmiştir.
Ancak Danıştay’ın aksi yönde kararları da mevcuttur. Örneğin Danıştay 10. Dairesinin 2008/188 E. 2012/934 K. sayılı kararına konu olayda
İstanbul`un trafik sorununu çözmek amacıyla yapılan Marmaray Projesi kapsamında, davacının işyerinin bulunduğu Ankara Caddesi üzerinde
yapılan kazı çalışmaları nedeniyle caddenin bir bölümünün trafiğe kapatıldığı, idarece alınan bu önlemlerden dolayı müşteri kaybının olmuş
olabileceği, kazı sırasında çıkan toz nedeniyle temizlik giderlerinin arttığı,
caddenin araç trafiğine kapatılması nedeniyle hammaliye giderinin olduğu, bu durumun 2008 Yılı Aralık ayı sonuna kadar devam edeceği iddia
edilerek doğmuş ve ileride doğacak maddi zararının tazmini istemiyle
dava açılmıştır.
Danıştay, açılan davayı şu gerekçelerle reddetmiştir; ‘’Kamu hizmetinin yürütülmesinin neden ve etkisinden kaynaklanan bir zararın doğmaması için idarece her türlü tedbir alınmasına rağmen, hizmetin doğal ve
zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkan, hizmetten yararlananlar yönünden genel ve olağan nitelikteki bir külfetten kaynaklanan zararın, kamu
külfetleri karşısında eşitlik ilkesi uyarınca idarece karşılanmasına olanak
bulunmamaktadır. Kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanan bir
zararın, kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi uyarınca idarece karşılanabilmesi için, uğranıldığı ileri sürülen zararın kamu külfeti olmaktan
çıkıp, hizmetten yararlananlar yönünden özel ve olağandışı bir niteliğe
dönüşmüş olması gerekir.’’ denilmiştir.
Danıştay bu kararında zararın olağandışı (belirli bir ağırlıkta) olması gerektiğinin üzerinde durmaktadır. Bu nedenle toz sebebiyle oluşan
ekstra temizlik giderleri veya hammaliye giderlerinin olağan zarar olduğu
kabul edilmiştir. Ancak davacının, yapılan inşaat sebebiyle ciddi bir müşteri kaybına uğradığını somut verilerle ispat etmesi halinde bizce zararın
kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi uyarınca karşılanması isabetli
olacaktır.
Bunun yanında ‘’idarenin her türlü tedbiri almasına rağmen hizmetin
doğal ve zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkan, hizmetten yararlananlar
yönünden genel ve olağan nitelikteki bir külfetten kaynaklanan zararın,
kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi uyarınca idarece karşılanmasına
olanak bulunmamaktadır’’ değerlendirmesine katılmak olanaksızdır.
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Zira kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi bir kusursuz sorumluluk
ilkesidir. Bu nedenle idarenin aldığı tedbirlerle tazminat yükümlülüğünün doğmuş olup olmadığının incelenmesi mümkün değildir.
Danıştay 10. Daire Başkanlığı 2012/4517 E.2015/3682 K. sayılı kararında;
‘’Davacı şirket tarafından, akaryakıt istasyonunun davalı idarece yürütülen yol çalışmaları sonucunda yol ile bağlantısının kesilmesi ve ulaşımın
stabilize köy yolundan verilmesi neticesinde meydana gelen gelir kaybı
nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen maddi zararının tazmini istemiyle bakılmakta olan dava açılmış ise de, yol nedeniyle ticari faaliyette bulunan
ve bundan kazanç sağlayarak yararlanan davacı şirketin söz konusu zarar
kaleminin, aynı yol üzerinde bulunan bütün işyeri sahipleri yönünden de
ileri sürülebileceği, bu haliyle, davacı şirket tarafından, uğranıldığı ileri
sürülen zarar kaleminin, diğer işyeri sahiplerinden farklı, özel ve olağandışı bir nitelikte olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda
yapılan yol çalışmaları nedeniyle oluşan genel külfetlere, “kamu külfetlerindeki eşitlik ilkesi” uyarınca herkesin katlanması gerektiği açıktır. Kaldı
ki, davacı şirketin yenilenen yolun olanaklarından yararlanacağı da dikkate alındığında, idarenin tazmin sorumluluğunu gerektiren, kamu külfeti olmaktan çıkan, hizmetten yararlanan davacı şirket yönünden özel ve
olağandışı niteliğe dönüşen bir maddi zarar bulunmamaktadır.‘’ denilmiştir.
Danıştay’ın bu kararı ise eleştiriye açıktır. Zira yol çalışması sebebiyle
davacının gelir kaybına uğradığı konusunda bir ihtilaf bulunmamaktadır.
Ayrıca davacının taleplerinin diğer işyeri sahipleri tarafından da ileri sürülebilir zarar kalemlerinden olup olmamasının bir önemi yoktur.

TÜRK HUKUKUNDA KÜRTAJ HAKKI
Stj. Av. Alparslan ÖZALTUĞ
“Ataerki kavramı, erkeklerin tarih boyunca kadınlar üzerinde egemenlik sağlamalarının ve bunu sürdürmelerinin mekanizmalarını ve
toplumsal yapılarını kapsar.”
Christine Delphy

Giriş
Tarihin her döneminde kadın bedeni ve cinselliği; kadın doğası, kadının doğurganlığı ve kadın bedeninin biyolojik özellikleri gerekçe gösterilerek ataerkil yapı tarafından denetlenmiştir. Ataerkil yapı, bu yolla kadın
bedeni üzerinde egemen olmuştur.
Kadının doğurganlığı var oldukça ve kadın; üreme üzerinde ya da diğer bir deyişle yaşam üzerinde karar veren olmak istedikçe kürtaj hakkı
da güncelliğini koruyan bir konu olacaktır. Ataerkil yapı da kürtaj hakkı
ile ilgili tartışmalarda kürtaj hakkının karşısında bir tutum alarak kadın
bedeni üzerinde sahip olduğu egemenliğini devam ettirmek istemektedir.
Bu nedenlerle; kürtaj hakkının hukuki boyutu ve ataerkil yapı ile olan
ilişkisi bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur.
I. Kürtaj Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
A. Kavram
Kökeni Fransızca curetage sözcüğü olan kürtaj terimi Türk Dil Kurumu tarafından “Döl yatağının içini kazıyıp alma işi”1 olarak tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (bundan sonra DSÖ) ise kürtajı ‘Fetüsün
uterus dışında yaşama yeteneği kazanmadan, herhangi bir nedenle
gebeliğin sonlanmasıdır2.’ Olarak tanımlamıştır3.
1
2
3

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s.1563.
World Health Organization, Post-Abortion Family Planning: A practical Guide for
Programme Managers, Geneva, 1997, s.2.
Muhtar Çokar, Kürtaj, İstanbul, Babil Yayınları, 2008, s. 20 Çokar Fetüsün uterus dışında yaşama yeteneği kazanmasından sonra gebeliğin sona erdirilmesi hallerinde DSÖ
’nün tanımının yetersiz kalabileceğini belirtir. Bu kapsamda adli tıp alanında kürtaj
terimi ‘gebeliğin bozulması sonucu embriyon ya da fetüsün vaktinden önce ve ölü
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Bu çalışmada kürtaj kavramı; kürtaj uygulamasını yapmaya yetkili
sağlık personelince, tıp bilimi kurallarına uygun olarak, steril biçimde
gebeliğin sonlandırılması olarak kullanılmıştır.
B. Cumhuriyet Dönemi’nde Kürtaj Hakkının Tarihsel Gelişimi
(1926-1983)
Cumhuriyet Dönemi’nde kürtaj ile ilgili ilk yasal düzenleme 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu’dur. Kanunun orijinal metninde 9. kısımda “Kişilere Karşı Suçlar” başlığı ve dördüncü kısımdaki “Çocuk düşürme ve düşürtme” kenar başlığı altında 468-472. maddeleri incelendiğinde kürtaj
uygulamasının, her halde4, suç olduğu görülmektedir. Kanun 468.maddede kendi rızası ile çocuğunu düşüren ya da üçüncü kişinin düşürmesine
razı olan kadını, sona eren gebeliğin hangi gebeliğin hangi döneminde olduğunu dikkate almaksızın altı aydan üç yıla kadar cezalandırmaktadır.
Ayrıca kadının rızası ile çocuğu düşüren kimse de 469. madde uyarınca
cezalandırılmaktadır. Bu yasada incelememiz bakımından en çok dikkat
çeken hüküm 472. madde olmuştur. Bu maddeye göre kendisinin ya da
akrabasının şeref ve namusunu kurtarmak için çocuk düşüren kimsenin
cezasında indirim yapılacaktır. Şu halde kadının bedenine rızası dışında
bir müdahale ile gebeliğin sona ermesine neden olan kimsenin fiilinin
haksızlık derecesi bu hükümle beraber azalmıştır. Böylece yasa koyucunun şeref ve namus gibi ataerkil yapıyı besleyen kavramları kişilik hakları
ihlal edilen kadına göre öncelediği söylenebilir5. Kadının ailenin namusu
olarak görülmesi kadını toplumsal alanda görünür kılmaktan uzaklaştıran bir olgudur. Kadın; namus, şeref, onur gibi değerlerin korunması uğruna sosyal hayattan, eğitim ve çalışma hayatından izole edilir hale
gelmektedir6. 1926 tarihli Ceza Kanunu’nun dördüncü faslı 1936 yılında
önemli değişiklilere uğramıştır. Faslın kenar başlığı “Irkın tümlüğü ve
sağlığı aleyhine cürümler” olarak değiştirilmiş ve çocuk düşürme ve düolarak dışarı çıkması’ olarak tanımlanır. (H.Cahit Özen Kısa Adli Tıp Dersi Kitabı,
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yayınları, 1976; nakleden Çokar, Kürtaj,
s.20)

4
5

6

A.e. s.21, Yazar, Türk Tıp Literatüründe DSÖ’nün tanımlamasından ayrı olarak düşük,
abortus ve kürtaj terimlerinin farklı durumları ifade ettiğini açıklar.
Gebeliğin devamı kadının yaşamı için tehlike oluştursa dahi kürtaj yasaktır.
http://www.kararlaryeni.anayasaFalse&wordsOnly=False, Erişim 17 Ağustos 2015.
Buna benzer bir hüküm 765 sayılı ceza kanunun 462.maddesinde bulunmaktaydı. Anayasa Mahkemesi 16.7.1998 tarihinde bu hükmü Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir.
Aydeniz Alisbah Tuskan, Toplumsal Cinsiyet, Toplumda Kadına Biçilen Roller ve Kadınların Adalete Erişiminde İstanbul Barosu’nun Rolü, Kadın Hakları Adli Yardım Eğitim Seminerleri, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezinin Meslekiçi Eğitim Seminer
Programı, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2013, s.9.
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şürtme suçunun cezası artırılmıştır. Dönemin yasa koyucusunun yaptığı
bu değişiklikle ırkın devamı gibi haşin bir görevi kadınların omuzlarına
yüklediği başka bir deyişle kadını, ırkın devamı uğruna feda ettiği ifade
edilebilir. Bu uğurda, tabiatıyla, kadının kişilik hakları hiçe sayılmış ve
kadın metalaşmaya zorlanmıştır. Böylece kadının “birey” olarak var olmasının önüne geçilmiştir7.Ayrıca 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (bundan sonra UHK) altı ve üzerinde doğum yapan kadınlara altın madalya, altın madalya istemeyenlere ise nakit para verilmesini
hüküm altına almıştır8.
Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde oluşturulan yasal düzenlemelerde
yasa koyucunun kadın bedenini kamusallaştırdığı ve aslında kadına, kendine ait bir alan bırakmadığı sonucuna varmaktayız.
1960’lı yıllara kadar bahsettiğimiz yasal düzenlemeler düzenli şekilde
uygulamış ve nüfus artış hızı da aynı paralelde artmıştır. Ancak nüfus
artışının tahmin edildiğinin gibi ekonomik gelişmeyi artırmadığı, artan
nüfusun büyük bir kısmının üretimde yer almadığı aksine ülke ekonomisine yük getirdiği anlaşılmıştır. Bu durum karşısında özellikle 1960
Askeri Müdahalesinden sonra nüfus artış oranının azaltılmasına karar
verilmiş ve bu yönde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda 1961
Anayasasının 129.maddesi ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın
plana bağlanacağını ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulacağını öngörmektedir. 1962 yılında 77 sayılı Kanun çıkarılmış ve bu kanuna dayanılarak Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı oluşturulmuştur. Kalkınma
Planı’nın “Plan Hedefleri ve Stratejileri” kısmı incelendiğinde nüfusun
çok yüksek hızda arttığı ve hızlı nüfus artışının beraberinde kötü koşullar
altında ve uygarlık araçlarından yoksun bir biçimde yaşamayı getirdiğinin
tespit edildiğini görmekteyiz9. Kalkınma Planı’nın “Yeni Nüfus Politikası”
kısmında dönemin nüfus politikasının amacının nüfus artış hızını azaltmak ve çocuk nüfus oranın küçülmesini sağlamak olduğu belirtilmiştir.
Bu tespitin ardından Kalkınma Planı dâhilinde nüfus politikasıyla ilgili
olarak çeşitli tedbirlerin alındığı göze çarpmaktadır. Bunlar; gebelik önleyici ilaç ve malzemelerin ucuza ithal edilmesi, sağlık personelinin gebeliği
önlemek konusunda eğitilmesi, gebeliği önlemek isteyen kimselerin sağlık
personelince bilgilendirilmesi olarak sayılabilir.
7
8
9

Doğan Göçmen, Kürtaja Dair Dünyevi Kuramsal Bir Çerçeve- Kadının İradesini Merkeze
Alan Özgürlükçü ve Eşitlikçi Bir Perspektif, Felsefe Yazın Dergisi, Aralık 2012, s.6.
Bu hüküm 1 Nisan 1965 tarih ve 557 sayılı kanunun 8.maddesi uyarınca yürürlükten
kaldırılmıştır.
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/9/plan1.pdf
Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) 1963-1967, Ocak 1963, Erişim 17 Ağustos 2015.
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Şu durumda 1960’lı yıllara dek sıkı bir biçimde uygulanan nüfusu
artırmaya yönelik politikaların terk edildiği söylenebilir. Bununla beraber Kalkınma Planı’nda nüfus planlamasının tanımı “ailelerin istedikleri
sayıda ve istedikleri zamanda çocuk sahibi olmalarını kolaylaştıran
demokratik bir usul”10 olarak yapılmışsa da bahsi geçen Kalkınma Planı’ndan sonra çıkan 1965 tarihli Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’un
(bundan sonra NPK) 3. maddesinde düzenlenen gebeliğin sona erdirilmesi ancak gebeliğin annenin yaşamını tehdit ettiği veya edeceği, ceninin normal gelişimini olanaksız kılacak veya doğacak çocuğun gelecek
nesiller için ağır bir hastalık yaratacağı durumlarda11 ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının yetkili kılacağı kurulların düzenleyeceği rapora bağlı kılınmıştır. Dolayısıyla NPK’nin gebeliğin sonlandırılmasını düzenleyen
bu hükmünün Kalkınma Planı’nda bahsi geçen nüfus politikasının demokratik usul olduğu yönündeki belirlemesi ile çelişmektedir. Aslında,
ilgili hüküm demokratik olmayan bir sonuç doğurmaktadır12.
Ayrıca NPK’nin 8. ve 9. maddeleri ile UHK ve TCK’nin bazı hükümleri
değiştirilmiş bazı hükümleri ise kaldırılmıştır. NPK’nin hükümlerinin uygulanması için 1967 yılında Tıbbi Zaruret Halinde Gebeliğin Sona Erdirilmesi ve Sterilizasyon Yapılmasın Hakkındaki Tüzük yayımlanmıştır.
1983 yılında 2827 sayılı yasa ile Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
(bundan sonra NPHK) ve aynı yıl bu kanun hükümlerinin uygulanmasına yönelik Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve
Denetlenmesine İlişkin Tüzük (bundan sonra Tüzük) çıkartılmıştır. Yapılan bu yasal değişikliklerle ilk defa zorunluluk hali olmaksızın belirli
koşulların sağlanması halinde istek üzerine kürtaj olabilir kılınmıştır.
II. Kürtaj Hakkı Kapsamında Korunan Hukuki Değerlere İlgili Görüşler
Yürürlükteki hukuk kapsamında kürtaj hakkına ve kadın bedenine
müdahaleye değinmeden önce kürtajın bir hak olarak tanınmasında hangi hukuki değerlerin korunduğunun belirtilmesini ilgili yasal düzenlemelere egemen olan düşüncenin ortaya konmasında yardımcı olacağını düşünüyoruz.
Kürtaj Hakkı kapsamında korunan hukuki değerin ne olduğuna ilişkin
dört görüş bulunmaktadır.
10 A.e., s.73, Erişim 17 Ağustos 2015.
11 Gebeliğin bu gibi durumlarda sona erdirilmesine ‘endikasyon modeli’ de denmektedir.
12 NPK’nin 1.maddesinde Kalkınma Planı’nda yer alan nüfus planlamasının tanımına benzer bir tanım yapılmakla beraber NPK’de ne zaman ve kaç çocuk yapılacağına fertlerin
karar vermesinin demokratik bir usul olduğu belirtilmemektedir.
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A. Korunan Hukuki Değerin Ceninin Yaşamı Olduğunu Kabul Eden
Görüş13
Bu görüş döllenmeden itibaren ceninin “normal” gelişimini tamamlayarak tam ve sağ doğum ile yasal anlamda kişiliğini elde edinceye kadar
korunmasını bir hukuki değer olarak kabul etmiştir14. Bu yönüyle NPK’de
düzenlenen zorunlu hallerde gebeliğin sona erdirilmesinin kabul edilmesi
bu görüşle benzerlik taşımaktadır.
B. Korunan Hukuki Değerin Annenin Sağlığı ve Yaşamı Olduğunu
Kabul Eden Görüş15
Bu görüşe göre annenin sağlığı ve yaşam hakkı ile ceninin gelişimine
ilişkin değerler karşı karşıya geldiğinde üstün tutulacak ve korunacak
değer annenin yaşam hakkı ve sağlığı olacaktır16. NPHK’ de ve Tüzükte
düzenlenen, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde isteğe bağlı olarak
gebeliğin sona erdirilmesi durumu bu görüşle benzerlik taşımaktadır.
C. Korunan Hukuki Değerin Genel Ahlak Olduğunu Kabul Eden
Görüş17
Bu görüşe göre üstün tutulan değer ahlaktır ve annenin sağlığı ve yaşam hakkı ya da ceninin gelişimi önemsenmez; başka bir deyişle ahlaki değerler ön planda tutulurken fert arka planda kalmıştır. Gebeliğin
sonlandırılmasının ahlaka aykırı olduğu ve buna izin verilmemesi kabul
edilir.
D. Korunan Hukuki Değerin Devletin Nüfus Politikası Olduğunu
Kabul Eden Görüş18
Bu görüşe göre devletin belirlediği nüfus politikası uyarınca nüfusun
artış hızının artırılmasının istendiği durumlarda kürtaj hakkına izin verilmemekte ya da ancak zorunlu hallerde izin verilmekte, nüfus artış hızının
düşürülmesinin istendiği durumlarda ise gebeliğin sonlandırılmasına izin
verilmektedir.

13 Erdener Yurtcan, Türk Hukukunda Kürtaj ve Uygulaması, Kazancı Yayınları, İstanbul, 1990, s.43.
14 Courtney Farrell, The Abortion Debate, ABDO Publishing Company, Minnesota, 2008, s.8.
15 Yurtcan, Türk Hukukunda Kürtaj ve Uygulaması, s.43.
16 Farrel, The Abortion Debate, s.8.
17 Yurtcan, Türk Hukukunda Kürtaj ve Uygulaması, s.44.
18 A.e., s. 45.
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E. Türk Hukuku’nda Korunan Hukuki Değer Bakımından Kürtaj ve
Uygulaması
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk zamanlarından 1960’lı yıllara dek nüfus artışının bir güç olarak görüldüğü ve dolayısıyla nüfus artış hızını artırmanın bir nüfus politikası olarak
benimsendiği ancak 1950’li yıllardan itibaren kontrolsüz nüfus artışının
devlete külfet getirdiği, artan nüfusun çoğunun üretimde yer almaması,
istihdam edilememesi sonucunda ekonominin olumsuz yönde etkilendiği
tespit edilmiştir. 1960’lı yıllardan itibaren devletin yeni nüfus politikası,
nüfusun niteliğini artırmaya ve nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olmuş
ve bu nüfus politikası yasal düzenlemelerle de desteklenmiştir.
Türk Hukuku’nda gebeliğin sonlandırılmasına ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikler ile devletin belirlediği nüfus politikası arasındaki
benzerlikler değerlendirildiğinde kürtaj hakkı kapsamında esas olarak
korunan hukuki değerin devletin nüfus politikası olduğu sonucuna varmaktayız.
III. Türk Hukukunda Kürtaj Hakkına İlişkin Düzenlemeler
A. Genel
1. Türk Hukukunda Kişilik
Hukuka göre kişi, haklara ve borçlara sahip olabilen varlıkları ifade
eder. Hukukumuz bakımından kişiliğin gerçek ve tüzel kişi olmak üzere
2’ye ayrıldığını Türk Medeni Kanunu’nun 8. ve 47. maddelerinin kenar
başlıklarından ve ilgili hükümlerin içeriklerinden19 anlamaktayız. Türkiye’nin de dâhil olduğu çağdaş hukuk sistemlerinde insan, gerçek kişi
olarak kabul edilmiştir20. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde “insan haklarına saygılı”, “devletin temel amaç ve görevleri” kenar başlıklı 5. maddesinde “kişinin temel hak ve hürriyetleri”, “kanun
önünde eşitlik” kenar başlıklı 10.maddesinin 1.fıkrasında ‘herkes’, aynı
maddenin 2.fıkrasının birinci cümlesinde “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir” gibi ifadeler ile Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin “Haklar ve Özgürlükler” başlığı altında yer alan
hükümlerde geçen “herkes”, “hiç kimse” gibi ifadelerden yola çıkarak hukukumuzun da gerçek kişi olarak insanı ele aldığı söylenebilir.

19 TMK’nin Kişiler Hukuku adlı birinci kitabı, birinci ve ikinci kısımda kişileri gerçek kişi
ve tüzel kişi olarak ayrıma tabii tutmuştur.
20 Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku, Cilt 2, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi,
İstanbul, 2013, s. 7.
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a. Gerçek Kişiler Yönünden Kişiliğin Kazanılması
Türk Medeni Kanunu’nun 28. maddesi gerçek kişiler yönünden kişiliğin kazanılmasını “Kişilik, çocuğun sağ ve tam doğduğu anda başlar.”
şeklinde ifade etmiştir. Buradaki tam doğum ifadesi genel olarak çocuğun
tüm organlarının annenin bedeninden ayrılması olarak anlaşılmaktadır21.
Sağ doğum ifadesi ise çocuğun bir an için de olsa anneden bağımsız yaşaması, yaşam emaresi göstermesi olarak anlaşılmaktadır22. Şu durumda, tam ve sağ olarak doğma koşullarının ikisini de birden karşılamadığı
müddetçe ceninin hukuken kişilik kazanamayacaktır23.
Bu açıklamalar uyarınca kürtaj yaptırmanın cinayet olduğunu ve insan
öldürmekle eşdeğer olduğunu24 ileri sürenlerin görüşlerinin hukuki anlamda dayanağının olmadığı ifade edilebilir.
21 Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay-Özdemir, Kişiler Hukuku Gerçek ve Tüzel
Kişiler, 14.bası, Filiz Kitabevi, İstanbul,2014, s. 10.
22 A.e., s. 11, Anılan eserde doğan çocuğun kalbinin atması, nefes alması, bağırdığının
belirlenmesi gibi ölçütlerin sağ olma koşulu sayılabileceğini belirten yazarlar olduğu belirtilmiştir. Biz de anılan eserdeki gibi doğmuş çocuğun sağ olup olmadığının tespitinin
tıp bilimine bırakılması gerektiği görüşündeyiz.
23 Tülay Aydın Ünver, Ceninin Hukuki Konumu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011
Yazar, yasa koyucunun ceninin geciktirici şarta bağlı kişilik kazandığı yönünde bir tutum takındığını belirtir. Yazara göre yasa koyucu ceninin kişilik kazanmasını bozucu
şarta bağlı kılmak isteseydi anılan hükümde 2.fıkrayı düzenlemezdi.
Hamide Tacir, Yaşama Hakkı Kapsamında Yaşamın Başlangıcı, Prof. Dr. Nur Centel’e
Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2013, s.1305.
Cenin, kadından bağımsız bir varlık olarak düşünülemez. Cenin, gebeliğin 24 haftasına
kadar kadından ayrı olarak yaşamını sürdürememektedir. Bu durum kadının kendi
bedeni üzerindeki hakkı ile ceninin yaşama hakkını karşı karşıya getiren tartışmalara
son verir niteliktedir.
Elizabeth Wicks, The Right to Life and Conflicting Rights of Others, Oxford University
Press, New York, 2010, s. 168.
Eserde Judith Jarvis Thomson’ın kemancı örneğinden yola çıkarak hiç kimsenin kendi
hakları ve menfaatleri hilafına bir başkasının yaşamasını sağlama yükümlülüğü altında
olmadığı belirtilmiştir.
24 Aydın Ünver, Ceninin Hukuki Konumu, s. 51.
Yazar, ceninin yaşama hakkı ile kadının kendi bedeni üzerinde karar verme hakkı çatışan iki değeri oluşturduğu takdirde kadının kendi bedeni üzerinde karar verme hakkının üstün tutulması gerektiği düşüncesindedir.
Jacob Pichon, “Does the Unborn Child Have a Right to Life? The Insufficient Answer
of the European Court of Human Rights in the Judgment Vo v. France”, German Law
Journal, Volume 7, 2006, s. 436.
AİHM önüne gelen “Vo vs. Fransa” Uyuşmazlığında yaşamın ne zaman başladığı ile ilgili
karar verme yetkisinin Sözleşmeye taraf devletlerin takdir marjı içinde olduğunu belirtmiştir.
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b.Türk Hukukunda Kişilik Hakları
İnsanın yaşadığı çevrede saldırıya en açık konumda olması, insanı
hukuk düzeni içinde en değerli varlık haline getirmiştir. Böylece insanın
özgür ve bağımsız varlığını koruması ve geliştirebilmesi hukuk düzeninin
en çok düzenlediği alanlardan biri olmuştur. Bu kapsamda normlar hiyerarşisinde en üst norm niteliğinde olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
(bundan sonra Anayasa) , Türk iç hukukunda kişiliğin başlamasından
itibaren sona ermesini ve sona ermesinden sonraki süreçlerin hukuki boyutlarını, gerçek ve tüzel kişilerin özel hukuk ilişkilerini düzenleyen Türk
Medeni Kanunu (Bundan sonra TMK),incelemekte olduğumuz kadın
bedeni ve kürtaj hakkı kapsamında detaylı düzenlemeler içeren ve özel
kanun niteliğinde olan NPHK , Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük (bundan sonra
Tüzük) ve Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(bundan sonra AİHS ) ve Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (bundan sonra CEDAW25) kişilik haklarına dair önemli hükümler
içermektedir.
Yukarıda bahsedilen yasal düzenlemelerde kişilik haklarının tanımı
yapılmamıştır. Bu durumda yasa koyucunun kişilik hakları kavramının
içinin doldurulmasını doktrine ve yargı içtihatlarına bıraktığı ifade edilebilir. Kişilik hakkının doktrinde değişik şekilde tanımlandığını ifade
edilmektedir26. Yargıtay ise kişilik hakkına ilişkin hangi değerlerin kişilik hakkı kapsamında sayılacağını “Şahsiyet hakkı, şahsiyeti oluşturan
değerlerin tümü üzerindeki hakkı belirtmek üzere kullanılan deyimdir.
Bu genel şahsiyet hakkının münferit unsurlar bakımından görünümüne
münferit şahsiyet hakları denilebilir. Bu açıdan kişinin hayatı, sağlığı ve
vücut tamlığının, beden ve ruhsal bütünlüğünün, duygu yaşantısının da
ruhsal uyum ve denge, ruhsal sükûn, yakınlarla olan gönül bağlılığı, aile
birliği şeref ve haysiyetinin, resminin, özel hayatının gizliliğinin, sırlarının, duygu yaşantısı ve düşünce dünyasının, manevi acılar verdirilmek
yolu ile ruhsal varlıklara saldırılmasının vs. hukuka aykırı tecavüze karşı
korunmasından söz edilir.” ifadeleriyle belirtmiştir27.
2. Kadının Vücut Bütünlüğü ve Kürtajın Hukukî Olarak Değerlendirmesi
Hukukumuzda bir kimsenin vücut bütünlüğü, kişilik hakları kapsa25 Bu çalışmada, anılan sözleşmenin İngilizce kısaltması olarak ‘CEDAW’ kullanılmıştır.
26 Dural/ Öğüz, Türk Özel Hukuku, 2.cilt, Kişiler Hukuku, s. 99.
27 HGK 27.6.2012 tarih ve E.2012/4-179 K.2012/412 sayılı kararı için bkz. Kazancı Bilişim www.kazanci.com.tr , Erişim 17 Ağustos 2015.
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mında sayılmış ve mevzuatta kişilik haklarını koruyan hükümlere tabii
kılınmıştır28.
Modern hukuk sistemlerinde bir kimsenin kendi bedeni üzerinde tasarruf yetkisine sahip olduğu ancak bu tasarruf yetkisinin sınırsız olmadığı kabul edilmiştir29.
Bu açıklamaya paralel olarak TMK m.23/1 “Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez.”
Ve TMK madde 23/2 “Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlayamaz.” hükümleri ile kişinin şahsına bağlı olan kişilik
haklarından vazgeçemeyeceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda kişilik
hakları kapsamında yer alan vücut bütünlüğü de kişinin üzerinde ilgili
yasaların çizdiği sınırlar dâhilinde tasarrufta bulunabileceği bir değer olarak karşımıza çıkar. Kadın bedenine bir müdahale niteliğinde olan kürtaj
uygulaması da bundan sonra belirtileceği gibi ilgili yasal düzenlemelerce
bazı sınırlamalara tabii kılınmıştır. Böylece kadının kendi bedeni üzerinde karar verme ve tasarruf etme yetkisi sınırlanmıştır.
B. 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun Uyarınca İsteğe
Bağlı Kürtaj Hakkı
1.Kürtaj Hakkını Kullanmanın Koşulları
İsteğe bağlı kürtaj hakkının koşulları NPHK’nin 5. ve 6. , Tüzüğün
3,4,5,6 ve 13. maddelerinde düzenlenmiştir. Kürtaj hakkı kişinin fiil ehliyetine, medeni haline ve gebelik süresine göre farklılık arz etmektedir.
a.Kadının Gebelik Süresi
NPHK madde 5/1’e göre ve Tüzük madde 3’e göre isteğe bağlı kürtaj
uygulaması kadının yaşamı bakımından tıbbi tehlike oluşturmadığı sürece gebeliğin ancak 10.haftası dolana kadar kadın hastalıkları ve doğum
uzmanlarınca yapılabilir30.
28 Bkz.34 numaralı atıfta anılan Yargıtay HGK kararı.
29 AYM 3.10.2013 tarih ve E.S.:2012/103 K.S.:2013/105 R.G.Tarih-Sayı:17.12.2014-29208 www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr , Erişim 17 Ağustos 2015.
30 The Female Body: A journey Through Law, Culture and Medicine, Bruylant, Bruxelles, 2013.
Fransa, İtalya ve Almanya’da isteğe bağlı kürtaj gebeliğin ilk 12 haftasına kadar
mümkündür. Birleşik Krallık ’ta kürtaj hakkı kadının fiziksel ve psikolojik sağlığı
tehlikede olduğu sürece iki doktor onayı ile gebeliğin 24. haftasına (İngiliz yargıç ve
doktorların önemli bir kısmı her gebeliğin kadının sağlığı için başlı başına bir risk olduğunu belirtip kürtaj hakkının kullanımı genişletmektedir.)kadardır. ABD’de Yüksek
Mahkeme 1973 tarihli Roe v. Wade Davası’nda kürtajı bir hak olarak kabul etmiştir ve
aynı kararda ceninin ana rahmi dışında tek başına yaşayabildiği süreye dek (gebeliğin
ilk 24 haftası) kürtajın yaptırılabileceği belirtilmiştir. Her federe devlet, kürtaj hakkının
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Gebeliğinin 10. haftasını doldurmuş bir kadına ancak gebeliğin devamının kendi yaşamını tehdit ettiği ya da tehdit edeceği tespit edildiği
durumda kürtaj yapılabilir. Bununla beraber doğacak çocuğun gelecek
nesiller bakımından ağır hastalık doğuracak nitelikteyse de kürtaj yapılabilmektedir31. Ancak bu gibi hallerde doğum ve kadın hastalıkları uzmanı
ile ilgili daldan bir uzmanın objektif bulgulara32 dayanan gerekçeli rapor
düzenlemeleri ve kürtajın da bu rapora dayanarak yapılması gerekir.
Bununla beraber müdahale edilmediği takdirde kadının yaşamını ya da
yaşamsal organlarını tehdit eden acil durum hallerinde yetkili doktorca
yapılacak müdahalelerde herhangi bir rapor gerekmemektedir. Bu yönde
yapılacak müdahaleler hukuka uygundur33.
b. Kadının Fiil Ehliyeti
TMK madde 9’da fiil ehliyetine sahip olanların kendi fiilleriyle hak edinip borç altına girebilecekleri belirtilmiş ve bu hükmü takip eden TMK’nin
10.ve 11. maddelerinde fiil ehliyeti için gereken koşullar sayılmıştır. Buna
göre ayırt etme gücüne sahip, 18 yaşını doldurmuş ve kısıtlı olmayan her
birey bir başkasının iznine gerek duymaksızın hukuki işlemler yapabilecek ve hukuka aykırı davranışlarından ötürü sorumlu olacaktır.
Ayırt etme gücüne sahip olduğu halde 18 yaşın altında olanlar ya da
kısıtlı olanlar ise kural olarak yaptıkları hukuki işlemlerde yasal temsilcilerinin (veli, vasi) izin ya da onayına gereksinim duyacaktır. TMK’nin
16.maddesinin 2. cümlesi ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlıların
karşılıksız kazanma ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada yasal
temsilcinin izin ya da onayının aranmayacağını belirtmiştir. Bu durumda
bu hakların bizzat kişinin kendisi tarafından kullanılabilecektir. Ancak
NPHK’nin 6. maddesi ve Tüzüğün 13. maddesi uyarınca velayet altında
olan 18 yaşın altındaki kadınlarda velinin izni, vesayet altında olup da 18
yaşın altında olan kadınlarda ise vasinin rızası ile beraber sulh yargıcının
izni aranmaktadır34.

31
32
33
34

hangi haftaya kadar uygulanabileceğini belirleme yetkisine sahiptir (Ancak her halde
ilk 12 haftaya kadar kürtaj, temel hak olarak kabul edilmiştir. Federe devletler aksini
kararlaştıramaz.)
Söz konusu hastalıklar Tüzükte ekli (2) sayılı listede belirtilmiştir.
Objektif bulgularla klinik bulgular ve laboratuvar bulguları ifade edilmek istenmiştir.
Rahim tahliyesini gerektiren acil haller Tüzüğün 8.maddesinde tüketici nitelikte sayılmıştır.
The Female Body: A journey Through Law, Culture and Medicine, Bruylant, Bruxelles, 2013.
Fransa’da mümeyyiz küçüklerin beraberlerinde yetişkin birini getirmeleri halinde, ayrıca yasal temsilcilerinin kürtaja izin vermesi aranmamaktadır. Birleşik Krallık’ ta 13 ile
18 yaşın arasındaki gebe kadınlar yasal temsilcilerinin rızası olmadan kürtaj yaptırabi-
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Bu hükümlerden yola çıkarak yasa koyucunun kadının salt kendi bedeni üzerinde söz sahibi olamayacağını, kendi bedeni ile ilgili kararı yasal
temsilcisi ve sulh yargıcı ile vermesi gerektiğini şart koşarak esasında kadın bedenini kamusallaştırdığı değerlendirmesini yapmaktayız. Böylece,
insanlığın var olduğu zamandan beri eril düşüncenin denetimi altında bulunan kadın bedeninin 21.yüzyılda eril yapıdaki hukuk düzeni tarafından
zapturapt altına alındığını görmekteyiz.
İleride de belirtileceği üzere NPHK’nin ve Tüzüğün anılan hükümleri
Anayasanın temel hak ve özgürlüklere ilişkin olan 12. maddesine35, kişinin dokunulmazlığını düzenleyen 17.maddesine, özel yaşamın gizliliğini
düzenleyen 20. maddesine36 TMK’nin 16. maddesi ile37 AİHS’nin ve CEDAW’ın aşağıda anılacak ilgili hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir38.
Ayrıca TMK’nin evlenme yaşını düzenleyen 124. maddesine göre olağan evlenme yaşı olarak 17 yaş, olağanüstü evlenme yaşı olarak ise 16
yaş öngörülmüştür. Anılan hükme göre yargıç, olağanüstü durumlarda ve
pek önemli bir nedenle 16 yaşında olanların evlenmelerine izin vermekle yetkilendirilmiştir. Mahkeme uygulamalarında çoğunlukla olağanüstü
durum ve pek önemli nedeni kadının gebe kalması oluşturmaktadır39.
lir. ABD’nin 33 eyaletinde mümeyyiz küçüklerin kürtaj olması için yasal temsilcilerinin
bilgilendirilmesine ya da rızasının aranmasına ilişkin yasal düzenlemeler vardır. İtalya
ve Almanya’da kürtaj olmak isteyen mümeyyiz küçüklerin yasal temsilcilerinin de kürtaja rızası aranır.
35 Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasını düzenleyen Anayasanın 13.maddesinde
temel hak ve özgürlüklerin yalnız kanunla sınırlanabileceğini belirtmekle beraber bu
sınırlamanın Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzenine ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağını belirtir. Bir kimsenin
kendi bedeni üzerinde tasarruf yetkisini başka kimselerle ve devletin yargı yetkisini kullanan mahkemelerle paylaşması demokratik bir uygulama olmayacaktır. Öte yandan
Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca Anayasada yapılan değişiklikler çerçevesinde de bu uygulama Anayasanın sözüne ve ruhuna uymamaktadır.

36

37
38
39

Ayrıca ilgili hükümde herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olduğu ifade edilmiştir. Kürtaj hakkının vücut bütünlüğüne yönelik bir müdahale olması nedeniyle kişilik hakları arasında olduğu daha
önce açıklanmıştı.
Kadının gebe olma durumu şahsını ilgilendiren ve özel yaşam alanı içinde yer alan bir
durumdur. NPHK ve Tüzüğün anılan hükümlerine göre kürtaj olmak isteyen 18 yaşın
altındaki kadın gebelik durumunu velisine, vesayet altında ise vasisi ile beraber sulh
yargıcına açıklama zorunluluğu altında bırakılmıştır.
Bkz. aynı yönde; Zarife Şenocak, Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sayı 4, cilt 4, 2001, s. 79.
Fransa 2001 yılında yaptığı yasal değişikliklerle 18 yaşından küçüklerin isteğe bağlı
kürtaj hakkında yasal temsilcilerinin rızasının aranmasını kaldırmıştır.
Mustafa Dural/Tufan Öğüz/Mustafa Alper Gümüş Türk Özel Hukuku, Cilt 3, Aile Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2014, s. 50.
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TÜİK ‘in 2014 yılında yayımladığı ‘İstatistiklerle Çocuk’ adlı çalışmada yer
alan ‘Düzey ve Cinsiyete Göre 16-17 Yaş Grubunda Evlenen Çocuk Sayısı
ve Toplam İçindeki Oranı’ adlı istatistiklere göre 2014 yılında gerçekleştirilen 599.704 evlilik içinde 1.670 kişinin 16-17 yaşında olan erkekler
olduklarını, 34.629 kişinin 16-17 yaşında olan kadınlar olduklarını görmekteyiz40. Buna göre göre evlenen çocukların nüfus içindeki oranları erkeklerde % 0,3 iken kadınlarda % 5,8’dir. Aynı çalışmada 18 yaşın altında
evlenen kadınların 10.318’i kendisinden 1-5 yaş, 18.402’si kendisinden
6-10 yaş, 5.287’si ise kendisinden 11 yaş ve üzerinde büyük erkeklerle
evlenmiştir41.
Dolayısıyla TMK’nin 16 ve 17 yaşındaki kişilerin evlenmesine izin veren hükmü ile NPHK ve Tüzüğün kadın dışında yasal temsilci ve sulh
yargıcının kürtaj uygulaması için iznini arayan hükmü var olan uygulamalarla beraber değerlendirildiğinde 10.haftası dolmadan gebeliğine son
vermek isteyen 18 yaş altındaki kadının kürtaj hakkını kullanamayacağı
gibi belki de aklında evlenmeyi hiç düşünmediği bir kimse ile evlendiği
(ya da evlendirildiği) sonucuna varmaktayız. Aslında bu sonuç toplum
tarafından biyolojik cinsiyetlerine göre bireylere biçilen toplumsal rollerle
paralel nitelik taşır. Bu kapsamda kadının toplumsal rolü anne olmaktır.
Dolayısıyla kadının temel işlevi de çocuk doğurmaktır. Toplumdaki bu algının yansıması olarak da yasa koyucu ve yasayı uygulayanlar gebe kalan
çocukların evlenmelerini, onların kendi bedenleri ile ilgili kararları alıp
uygulamalarına üstün tutmuştur. Zira toplumun temelini birey değil ‘aile’
oluşturmaktadır42.
Ayrıca Türkiye’de evlilik dışı ilişki yaşayıp hamile kalan her genç kadın
evlendirilmemekte birçok kadın da töre ve namus cinayetlerine kurban
gitmektedir43.
Yasa koyucunun Türk toplumunun ataerkil egemen yapısını göz ardı
ederek anılan hükümleri yasalaştırması kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesine sekte vurmuştur ve ataerkil yapıyı güçlendirmiştir.
Bu durum CEDAW’ın “Önyargıların ve geleneklerin tasfiye edilmesi” kenar başlıklı 5. maddesine44 aykırıdır.
40 Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Çocuk/ Statistics on Child, Ankara, Türkiye
İstatistik Kurumu Matbaası, 2015, s. 24.
41 A.e., s. 26.
42 Anayasa m.41/1: Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
43 2007-Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Raporu’nda -töre ve namus kaynaklı cinayetlerin psiko-sosyolojik nedenleri arasında bekâr kadının evlilik öncesi cinsel ilişki
yaşaması sayılmıştır.
44 5. Madde - Önyargıların ve geleneklerin tasfiye edilmesi
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c. Kadının Eşinin Rızası
NPHK’nin 6.maddesi ve Tüzüğün 13. maddesi evli olan kadınların eşlerinin kürtaja izin vermelerini, kürtaj uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için bir koşul olarak koymuştur.45 Anılan hükümler incelendiğinde
göze çarpan ilk durum evli olan ve olmayan kadın ayrımının yapılması
olmuştur. Aslında böyle bir ayrımla Aydın Şafak’ın belirttiği gibi hukukun
erkek eşlerin kadın eşleri üzerinde cinsel hakkı olduğuna ilişkin görüşün
desteklendiğini söylemek yanlış olmayacaktır46.
Eşinin rızası dışında isteğe bağlı kürtaj için her koşulu sağlamış olan
bir kadın eşi kürtaja rıza vermedikçe, istemediği bir gebeliği devam ettirmekle yükümlü olacaktır. Böylece yasa koyucunun evlilik kurumu ile
bir yandan erkek eşe kadın bedeni üzerinde tasarruf etme, söz söyleme
yetkisi verdiğini başka bir ifade ile kadın bedeninin evlilik ile beraber bir
araca dönüştüğünü belirlemekteyiz.
Kürtaja eşin rızası kısmında değinilmesi gereken bir başka nokta ise
evlilik içi tecavüzlerdir. Türk hukukundaki yasal düzenlemeleri incelediğimizde gebelikle sonuçlanan cinsel ilişkilerin kadının rızası ile olduğu
yönünde bir ön kabulün olduğu görülmektedir. Peki, gerçekten gebe kalan her kadın kendi rızası ile mi cinsel ilişkiye girmiştir?
Yeni TCK’nin kabul edildiği 2005 yılına dek yürürlükte olan eski ceza
kanununda, ırza geçme suçu düzenlendiği halde eşler arasında rıza dışı
cinsel ilişkiyi suç olarak düzenleyen ayrı bir hüküm olmamıştır. Evlilik
içerisinde ırza geçme suçunun olup olmadığı doktrinde de tartışılmıştır47.
Taraf Devletler aşağıdaki konularda gerekli tedbirleri alırlar:
a) Her iki cinsten birinin aşağı veya üstün olduğu veya erkekler ile kadınların basmakalıp rollere sahip oldukları düşüncesine dayanan bütün önyargılar ve gelenekler ile
her türlü uygulamayı tasfiye etmek amacıyla erkeklerin ve kadınların sosyal ve kültürel
davranış tarzlarını değiştirmek;
b) Ailede verilen eğitimin, toplumsal bir işlev olarak anneliğin gerektiği şekilde anlaşılmasını ve çocuğun büyütülmesinde ve yetiştirilmesinde erkeklerin ve kadınların ortak
sorumluluğunun kabul edilmesini, yani çocuğun menfaatlerinin her durumda öncelik
taşıdığını de içermesini sağlamak.
45 The Female Body: A Journey Through Law, Culture and Medicine, Bruylant, Bruxelles, 2013.
ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İtalya’da kürtaj olmak isteyen evli kadınların,
yasal olarak, eşlerinin kürtaja izin vermesi aranmaz.
46 Ayşe Aydın Şafak, Feminist Bir Bakışla Türk Aile Hukukunda Kadın Bedeni, On İki
Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 65.
47 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, ed. Oya Çitçi, Ankara, TODAİE,
1998, s.137-147.
Vahit Bıçak, ceza kanunundaki ifadenin ırza geçme suçunun cebir, tehdit ve tehdit kul-
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Yargıtay kararlarına genel olarak anüs yoluyla eşler arası rıza dışı ilişki hali konu olmuşsa da48 eşler arasında vajinal yoldan rıza dışı ilişki
ırza geçme suçu kapsamında değerlendirilmemiştir. Ancak Özer, Yargıtay 4.Ceza Dairesi Başkanı Sami Selçuk’un çoğunluğa katılmayıp karşı
oy yazılarında vajinal ya da anal yoldan rıza dışı ilişkinin de ırza geçme
suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten görüşleri olduğunu açıklamıştır49.
Yeni TCK’ de ise evlilik içi tecavüzlere ilişkin açık bir ifade “Altıncı
Bölüm-Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” altında düzenlenen ve “Cinsel Saldırı” suçunu düzenleyen TCK’nin 102.maddesinin 2.fıkrasında yer
almaktadır. Buna göre cinsel saldırı suçunun eşe karşı işlenmesi halinde
soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun şikâyetine bağlı kılınmıştır. Bu ifade ile yasa koyucu eşe karşı cinsel saldırı (eski ifade ile ırza
geçme) suçunun işlenebileceğini kabul edip tartışmalara son vermiştir.
Öte yandan evli kadın bakımından bu hüküm yorumlandığında kendisine
karşı eşi tarafından işlenen cinsel saldırı suçu ancak kendisinin şikâyetine uyarınca soruşturulup kovuşturulabilecektir. Evli olan ve olmayan
ayrımı ile hukuk düzeni içerisinde tekrar karşılaştığımız ceza hukukunda yasa koyucunun bu hükümle eşler arasındaki kişilik hakkı ihlallerine
katılmamayı tercih ettiği, aile birliğinin korunmasını kadının cinsel dokunulmazlığının ihlaline yeğlediği söylenebilir. Türk toplumunun ataerkil
aile yapısı ve kadının ekonomik özgürlüğüne sahip olmadığı50, diğer bir
lanılarak gerçekleştirilebileceğini, anılan cebrin ise meşru olmaması gerektiğini söyler.
Bıçak, Prof. Dr. Faruk Erem’in “Eşler arasında normal şartlar altında, normal temasa
matuf hallerde cebir gayrimeşru değildir.”’ dediğini ve M. Emin Artuk’un hukukumuzda kocanın, eşinin rızası olmamasına karşın onun ırzına geçmesinin suç oluşturmadığını belirtir.
48 Yargıtay eşler arasında rıza dışı anal ilişkilerin ırza geçme suçu olarak saymamış, bu
yöndeki eylemleri aile bireylerine fena muamele suçu kapsamında değerlendirmiştir.
HGK 7.7.1994 tarih ve E. 1994/2788 K. 1994/6217 sayılı kararı için bkz. Kazancı Bilişim www.kazanci.com.tr , Erişim 17.08.2015.
49 Yeşim Özer, Türkiye’de Evlilik İçi Tecavüz Suçu Tartışmaları, Kadın Araştırmaları Dergisi, sayı 11, 2012/2, s. 9.
Ayrıca bkz. http://www.milliyet.com.tr/2003/11/20/siyaset/siy06.html , Erişim 17 Ağustos 2015.
Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer evlilik içi tecavüzün suç olarak kabulü halinde evli kadınların mahkemelere koşacağını iddia ederek bu sorunların aile içerisinde halledilmesi gerektiğini, uyuyan eşi üzerinde cinsel şehvetini gideren kocanın da evlilik içinde
tecavüz suçu kabul edildiği takdirde tecavüzcü sayılacağını ifade etmiştir.
50 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18619 , Erişim 17 Ağustos 2015.
TÜİK’ in 2014 yılında yaptığı ve “İstatistiklerle Kadın” adı ile yayımladığı araştırmaya
göre 2013 yılında Türkiye’de 15 ve daha üzeri yaştaki nüfus içinde istihdam oranı erkeklerde %65,2 iken bu oran kadınlarda %27,1 oranında olmuştur.
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deyişle evli kadının kocasına bağlı yaşadığı bir toplumda ilgili şikâyet kurumu işlevsel olmayacaktır.
Yeni TCK kabul edilene kadar ceza hukukumuzda evlilik içi tecavüzün
kabul edilmediğini ifade edebiliriz. Böylece yasa koyucunun ve yasayı uygulayanların kadın ve erkeğin; evlilik kurumuyla cinsel ilişki yönünden
bir rızanın varsayıldığına yönelik ön kabulü olduğu sonucuna ulaşmaktayız.
Ayrıca NPHK ve Tüzük tecavüz gibi bir durumda kadının gebe kalması
hali için ayrı bir düzenleme getirmemiştir. Yürürlükte olan hukukta yalnızca TCK’nin 99.maddesinin 6.fıkrasında “Kadının mağduru olduğu bir
suç sonucu gebe kalması halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak
ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun için, gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane
ortamında sona erdirilmesi gerekir.” düzenlemesi vardır51. Bu düzenleme kapsamında tecavüze uğrayıp gebe kalan kadınların gebeliklerinin ilk
20 haftasında kendi isteklerine bağlı olarak gebelikleri sonlandırılacaktır.
Hükümde evli olan ve olmayan ayrımı yapılmamıştır. Dolayısıyla evli olsun ya da olmasın, evlilik içi tecavüze uğrasın ya da uğramasın bir kadının mağduru olduğu bir suçun meydana gelmesi bu hüküm kapsamında
kadının isteğe bağlı kürtaj hakkına sahip olmasını sağlamaktadır. İleride
de değinileceği üzere devlet hastaneleri isteğe bağlı kürtaj uygulamasında
10 haftayı doldurmadığı halde kürtaj olmak isteyen kadınlara kapılarını
kapatırken bu hükmün reel yaşamda işlememekte olduğunu belirtebiliriz52. Bununla beraber 2012 yılında kürtaj tartışmalarının yoğun olduğu
dönemde, dönemin Sağlık Bakanı ve ayrıca tıp doktoru olan Recep Ak51 Mustafa Ruhan Erdem, Murat Önok, Durmuş Tezcan, Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara,2013, s. 315.
Ceza hukuku alanında bu düzenlemenin cezasızlık nedeni olduğu belirtilmektedir. Buradan yola çıkarak bu hükmün hukuka uygunluk nedeni olmadığını, kişinin özel hukuk
alanında tazminat taleplerini ileri sürmesinin mümkün olduğu söylenebilir.
52 Burcu Dönmez, TCK’da Çocuk Düşürtme Suçu Mukayeseli Hukuk ve AİHM’nin Bakış
Açısıyla Ceninin Yaşama Hakkının Sınırlandırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, cilt 9, sayı 2, 2007, s. 134.
Öğretide kesinleşmiş mahkeme kararını aramanın yargılama süreleri göz önüne
alındığında hükmü işlevsiz kılacağı belirtilmektedir.
A.e., s. 135.
Bu konuda salt mağdurun beyanına dayanarak, hekimin gebeliğin bir suç sonucu meydana gelmiş olduğuna kanaat getirmesinin yeterli olduğu öğretide savunulmaktadır.
http://m.gazetevatan.com/News/Article?ID=602086 , Erişim 11 Ağustos 2015.
Oysaki İstanbul’da tecavüze uğrayan 16 yaşındaki F.T. TCK m.99/6 kapsamında kürtaj
yaptırmak üzere gebeliğinin 20.haftasından önce, zorunlu olmadığı halde, mahkemeye
başvurmuş, mahkeme F.T. ‘nin kürtaj olmasına izin vermemiştir.
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dağ’ın53 “(…)Tecavüze uğrayan bir kadın aslında ‘tertemiz’ bir kadındır.
O kirlenmiş bir kadın değildir. Tamamen masumdur.(…)Önüne gelenin
tartıştığı bu konuda, anne rahmine bu şekilde düşmüş bu çocuğa derhal
alınması gereken bir canlı gibi gören bu anlayışı şiddetle kınıyorum.
(…)”54 Sözlerinden yola çıkarak anılan yasal düzenlemenin uygulanmasının karşısında olduğu ve tecavüz sonucunda gebe kalan kadının içinde
bulunduğu ruh hali, geçirdiği ya da geçireceği ağır ruhsal travmaların bir
kenara bırakılarak hukuksal olarak henüz kişiliğe sahip olmayan ceninin
doğumuna atfedilen önem fark edilmektedir55.
Bir kadının kürtaj hakkını kullanırken medeni durumuna bakılması
ve evli kadınların kürtaj haklarını kullanabilmeleri için eşlerinin rızalarını almak zorunda olmaları insan hakları ihlali niteliğinde56 olup başta
Anayasa olmak üzere bu çalışma kapsamında değinilen TMK’ye, AİHS’ye57
ve CEDAW’a aykırıdır.
Aynı şekilde vücut bütünlüğü ve cinsel dokunulmazlığı tecavüze uğrayan ve bu durum sonucunda gebe kalan bir kadının gebeliğin devamı
süresince ve doğumdan sonra yaşayacağı zorluklar, sağlığını ve yaşamını
önemli ölçüde olumsuz etkileyecek durumlar tıp bilimi tarafından ortaya
konulduğu halde bu yönde hukukumuzda var olan TCK madde 99/6 hükmünün uygulanmaması ve dolayısıyla mağdur olan bu kadınların doğurmaya zorlanmaları58 da insanlık onuru ile bağdaşmamaktadır.
53 Recep Akdağ ayrıca annenin başına bir şey geldiği takdirde doğacak çocuğa devletin
bakacağını söyleyerek tıbbi gereklilik olmadıkça gebe kadınların doğurması gerektiğini
belirtmiştir.
54 http://www.mynet.com/haber/politika/tecavuze-ugrayan-kadin-kirlenmez-633986-1,
Erişim 11 Ağustos 2015
55 http://www.cumhuriyet.com.tr/m/haber/diger/392446/_Adalet_sistemi_tecavuze_ugrayan_kadini_magdur_ediyor__.html , Erişim 11 Ağustos 2015.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Üyesi ve tıp doktoru
Müge Yetener tecavüz sonrası gebeliklerin kadınlar için daha ağır hale geldiğini, tecavüzle meydana gelen gebelik sonrasında doğuma zorlanan kadınların ruh sağlıklarının
bozulduğunu ifade etmiştir.
56 Gülay Arslan Öncü, The Right to an Abortion in International Human Rights Law: Turkey Case, Gender Equality and the Law, 4th International Conference on Gender Studies, Conference Proceedings: Volume 1, East Mediterranean University Press, North
Cyprus, 2013, s.35.
Yazar, makalenin sonuç bölümünde kürtaj için kocanın rızasını arayan düzenlemelerin
AİHM’nin içtihatlarına aykırı olduğunu belirtir.
57 Boso v. Italy, (Application no.50490/99), Judgment of the ECHR of 05 September 2002.
Boso v. Italy Davası’nda AİHM, potansiyel babanın özel yaşama ve aile yaşamına saygı
hakkının eşinin kürtaj olurken kendisine danışılacak şekilde yorumlanamayacağını,
gebeliğinin devamı ya da sona ermesinin doğrudan kadını ilgilendirdiğini belirtmiştir.
58 Kamuoyuna “Kesik Baş Cinayeti” olarak yansıyan, Isparta’da kendisine silah zoruyla
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Sonuç olarak evli kadının kürtaj olmak için kocasının rızasına gereksinim duyması, Carole Pateman’ın da ifade ettiği gibi hukukun, evlilik
kurumu ile kocanın kadın üzerinde cinsel hakkı olduğunu varsaydığını
göstermektedir59.
C. Türkiye’nin Tarafı Olduğu AİHS ve CEDAW Çerçevesinde Kürtaj
Hakkının Değerlendirilmesi
1. Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukukundaki Yeri
Anayasa m. 90/5 “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası
andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas
alınır.” hükmünü getirerek iç hukukumuz bakımından gerekli yasal süreçleri tamamlayarak bağlayıcı hale gelmiş ve yürürlüğe girmiş uluslararası antlaşmaların kanunlarla eşdeğer olduğunu belirtmiştir60. Hükmün
son cümlesi ise temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların kanunlarla farklı hükümler içermesi halinde temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların61 uygulanacağını belirterek bu yönü
tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider’ in başını kesen ve sonra köy meydanına atan
ve aynı kişiden hamile kalan 2 çocuk annesi Nevin Yıldırım’ın ifadesine göre gebeliğinin
3,5 aylık olduğu zaman kürtaj olmak istemiş ancak kendisinin durumu isteğe bağlı
kürtaj kapsamınsa sayılarak TCK M.99/6 hükmü uygulanmamış ve kendisine kürtaj
yapılmamıştır.
59 Saibe Oktay-Özdemir and Gülen Sinem Tek, The Right of Self-Determination of Turkish Women, The Female Body:A Journey Through Law, Culture and Medicine, ,
Bruylant, Bruxelles, 2013, s.223.
Oktay-Özdemir/Tek; Türk kadının kendi bedeni üzerindeki otonomi hakkını inceledikleri makalenin sonuç kısmında kürtaj hakkının da içinde olduğu üreme sağlığındaki
tıbbi uygulamalara ilişkin başlıca önemli hükümlerle ilgili olarak; bu hükümlerin Türk
toplumunun ataerkil yapısına dayandığını ve kadın ile erkek arasındaki eşitsizliği kanıtlamakla beraber kadının gelişimini önlediğini ifade ederler.
60 Rona Aybay, Uluslararası Antlaşmaların Türk Hukukundaki Yeri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 70, 2007,s. 198.
Yazar, uluslararası antlaşmaların normlar hiyerarşisindeki yerinin ihtilaflı olduğunu
belirtir. Buna göre; bir görüş uluslararası antlaşmaların anayasa yargısının denetimi
dışında olduğunu dolayısıyla kanunların üstünde olduğunu savunurken diğer bir görüş
anayasanın lafzından yola çıkarak uluslararası antlaşmaların kanunlarla aynı düzeyde
olduğunu savunmaktadır.
61 A.e., s. Yazar, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalar kavramının
çeşitli şekillerde yorumlanabileceğini belirtir. Buna göre; yalnızca antlaşmanın başlığına bakarak dar yorum yapılabileceği gibi, antlaşmalardaki hükümlerin içeriğine bakılarak geniş bir yorum da yapılabilir. Bu konuda salt antlaşmanın başlığına bakılarak
yapılacak yorumun bireyin temel haklarını düzenleyen birçok antlaşmayı uygulanamaz
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ile uluslararası antlaşmalara ilişkin antlaşmaları kanunların üstünde bir
norm olarak saymıştır.
2.AİHS Kapsamında Kürtaj Hakkının Değerlendirilmesi
AİHS62 içerisinde kürtaj hakkını düzenleyen açık bir hüküm bulunmamaktadır. AİHS’nin yargı organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi63
(bundan sonra AİHM) önüne gelen kürtaj hakkına ilişkin uyuşmazlıklarda sözleşmenin 8. maddesinin64 kürtaj hakkını tanıyacak şekilde yorumlanamayacağını65belirtmekle beraber ilgili uyuşmazlıklarda 8.maddeyi
değerlendirerek hüküm tesis ettiği olmuştur66.
kılacağını ve dolayısı ile sağlıklı sonuç doğurmayacağını düşünüyoruz. Bir antlaşmanın
temel hak ve özgürlüklere ilişkin olup olmadığının antlaşma hükümlerinin yorumlanması ile tespit edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
62 Enver Arıkoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarının Türk Hukukunda
Uygulanması, (Danışman: Prof. Dr. Sevin Toluner), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2003, s. 126.
Yazar, kural olarak AİHS’nin milletlerarası antlaşma olarak yasalarla eşdeğer sayılacağını ancak sözleşmede bulunan birçok temel hak ve özgürlüklerin Anayasada da bulunduğu gerekçesiyle çoğu zaman sözleşme ile çatışan yasaların Anayasa ile de çatışacağını
belirtir.
Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal Yayıncılık, İstanbul, 7.baskı, 2010, s. 923.
Yazar, AİHS’de düzenlenen hak ve özgürlüklerin birinci kuşak haklar içinde yer aldığını
belirtmiştir. Burada belirtilmelidir ki insan haklarının “evrelere göre sınıflandırılması” Karel Vasak tarafından yapılmıştır. Vasak’ın sınıflandırmasına göre haklar; birinci
kuşak, ikinci kuşak ve üçüncü kuşak olmak üzere 3’e ayrılır. Birinci kuşak haklar ise
medeni ve siyasi hakları ifade eder.
63 Enver Arıkoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarının Türk Hukukunda
Uygulanması, s. 127.
Yazar, AİHS’nin hükümlerinde AİHM kararlarının uygulanması yükümlüğünün öngörülmemesi dolayısıyla iç hukukumuzda doğrudan uygulanmayacağını belirtir.
A.e., s. 118.
Bununla beraber yazar, AİHM kararlarının Sözleşme hükümlerine açıklık getirdiği ölçüde Sözleşmenin iç hukuk uygulamasında Türk mahkemelerince göz önüne alınabileceğini belirtir.
64 AİHS madde 8- Özel hayatın ve aile hayatının korunması
1-Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına
sahiptir.
2-Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik,
kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak
koşuluyla söz konusu olabilir.
65 A,B and C v. Ireland, (Application no.25579/05), Judgment of the ECHR of 16 December 2010.
66 Tysiac v. Poland, (Application no.5410/03), Judgment of the ECHR of 20 March 2007.
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AİHM; “A,B and C v. Ireland” Davası’nda mahkemeye başvuran kadınların sağlık ve/veya huzur amacıyla kürtaj yaptıramamalarını özel yaşama saygı hakkına aykırı olduğu belirtmekle beraber her ne kadar AİHS’
ye taraf devletlerin çoğunun kürtaj hakkı kapsamının İrlanda’da da olan
kürtaj hakkı kapsamından geniş olduğunu belirtse de sözleşmeye taraf
devletlerin kendi iç hukuklarında kürtaj hakkı ile ilgili yasal düzenleme
yapma yetkisinin olduğunu belirtmiş ve başvurucu A ve B bakımından
madde 8’in ihlal edilmediği sonucuna varmıştır67.
Ancak mahkemede bu karar katılmayan altı yargıç karşı oy yazılarında; Avrupa ülkeleri arasında göz ardı edilemeyecek ölçüde kadının sağlık
ve yaşam hakkının ceninin yaşama hakkından daha değerli olduğu yönünde bir uzlaşı olduğunu, çoğunluk görüşünün Avrupa’ da baskın bir
şekilde egemen olan uzlaşıya aykırı olan böylesi bir durumda, istisnai
olarak, sözleşmeci devletlerin iç hukukta yasal düzenleme yapma yetkilerini kısıtlamayacağı görüşüne katılmamakla beraber katı hukuk kurallarının, ya da diğer bir deyişle artık kullanılmayan hukuk kurallarının,
sert etkiler yarattığını ve bu durumun da (mahkemenin başvurucu A ve B
bakımından incelediği gibi) orantılılık testinin uygulamasında göz önüne
alınacak nitelikte olduğunu belirtmişlerdir.
AİHM’nin “A,B and C vs Ireland” davasında iç hukukunda isteğe bağlı
kürtaj uygulamasını yasal kabul etmeyen ve isteğe bağlı kürtaj yaptırılması halinde çeşitli yaptırımlar öngören İrlanda’nın AİHS’nin 8.maddesini ihlal etmediğini hükme bağlayan AİHM’nin bu yaklaşımının Catharine
Mckinnon’ın da ifade ettiği gibi eril yapının68 cinsellik üzerinde denetimi
olduğunu69 ve kadınların erkeklerin onları yetiştirmek istediği cinsellik ve
doğurganlık üzerinden tanımladıklarını70 görmekteyiz.
Öte yandan AİHM’nin 16 Aralık 2010 tarihinde sonuçlandırdığı anılan
uyuşmazlıktaki görüşleri uyarınca benzer yasaklamaların kısa dönemde AİHM tarafından AİHS’ye aykırı bulunmasa da ilerleyen dönemlerde
AİHM’nin bu kararından dönerek birey yanlısı bir tutum alıp isteğe bağlı
kürtaj hakkını yasaklayan düzenlemeleri madde 8’e aykırı bulacağı kana67 17 yargıcın incelediği bu uyuşmazlıkta söz konusu karar altıya karşı on bir oyla alınmıştır.
68 Burada eril yapıdan kasıt, ataerkil yapıyı içselleştirerek günlük yaşam içerisinde uygulayanlardır. Eril yapının cinsiyetinin olmadığını düşünmekle beraber AİHM’nin ilgili
kararında İrlanda’nın sözleşmenin 8.maddesini ihlal etmediği görüşünde olan ‘kadın’
yargıçlar da vardır.
69 Catharine A.Mackinnon, Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, İstanbul, Metis Yayınları, 2003, s. 217.
70 A.e. s. 218.
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atindeyiz.
3. CEDAW Kapsamında Kürtaj Hakkının Değerlendirilmesi
İnsan hakları bağlamında kadının haklarına ilişkin temel uluslararası
belgelerden birisi olan CEDAW, Türkiye tarafından 1985 yılında onaylanmış ve Türkiye’de 1986 yılında yürürlüğe girmiştir.
CEDAW’ın 1.maddesinde kadınlara karşı ayrımcılık; siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel ve diğer alanlardaki kadın erkek eşitliğine
dayanan insan haklarının ve temel özgürlüklerin, medeni hali ne olursa
olsun tüm kadınlara tanınmasını, kadınların bu haklardan yararlanmalarını engellemeye ya da hükümsüz kılmaya yönelik her türlü dışlama ve
kısıtlama olarak tanımlanmıştır.
Aile planlamasının sağlık hakkı kapsamında değerlendirildiği71 CEDAW madde 12 ayrıca hamilelikte, doğum ve sonrası dönemlerde taraf
devletlerin kadınlara gereken yardımı sağlayacağını hüküm altına almıştır. Bununla beraber CEDAW madde 15/2’de taraf devletlerin hukuki sorunlarda kadınlarla erkeklerin aynı hukuki ehliyete sahip olduklarını ve
bu hukuki ehliyeti kullanmak için aynı olanaklara sahip olmalarını kabul
ettiklerini söyler. Aynı maddenin 3.fıkrasında ise taraf devletlerin kadının
hukuki ehliyetini sınırlayan sözleşme ve özel belgelerin hükümsüz saymayı kabul ettiği belirtilir. CEDAW madde 16 uyarınca evlilik kurumunda
kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olması öngörülmüştür72. Bu maddenin g bendi incelendiğinde soyadı, meslek ve iş seçme hakkı dâhil erkek
ve kadının aynı kişisel haklara sahip olması öngörülmüştür. Maddenin
lafzına bakıldığında burada kişisel hakların soyadı, meslek ve iş seçme
hakkı ile sınırlı olmadığını anlamaktayız. Buna göre zamanın değişen değerlerine göre kişilik hakları kapsamına başka değerler de girebilecektir.
Daha önce de belirtildiği üzere Türk hukukuna göre bir kimsenin vücut
bütünlüğü üzerinde kişilik hakkına sahiptir. Burada CEDAW’ın anılan
hükümleri uyarınca NPHK ve Tüzükte kürtaj uygulaması bakımından evli
olan ve olmayan kadın ayrımının yapılması CEDAW madde 1’e aykırılık
teşkil ettiği gibi, evli kadının kişilik hakkı olan kürtaj hakkını kullanırken
eşinin rızasına gereksinim duyması da CEDAW madde 16, g bendine aykırıdır. 18 yaşın altındaki kadınların kürtaj hakkını kullanırken yasal temsilcisinden, vesayet altındaysa sulh yargıcından, izin alması CEDAW’ın
71 Dördüncü ve Beşinci Dönem Birleştirilmiş Periyodik Ülke Raporu’nda aile planlamasının kadına yönelik olduğu belirtildiği halde karar verici olanın kadın olmadığı ifade
edilmiştir.
72 CEDAW Komitesi’nin 21 numaralı tavsiye görüşüne göre; kadın ve erkeğin çocuk yapıp
yapmamaya beraber karar vermesi tercih edilen bir durum olsa da bu karar diğer eş,
partner, ebeveyn ya da hükümetçe sınırlandırılmamalıdır.
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tarafı olan Türkiye’nin kadın ve erkeklerin hukuk önünde eşit olduğunu
kabulünün aksine kadının kendi bedeni üzerinde tasarruf etmesini sınırlamaktadır. Ayrıca bundan sonra bahsedileceği üzere devlet hastanelerinin yasal sınırlar içinde olsa da kürtaj yapmayı reddetmesi kadınların
sağlık hakkına erişimlerini kısıtlaması, kürtaj hakkının kadına yönelik
olduğu değerlendirildiğinde aslında bu konuda kadının söz sahibi olmadığı, temel haklardan olan sağlık hakkına ulaşımın bile eril yapıca çizilen
sınırlar içinde olanaklı olduğu ifade edilebilir. Belirtilen yönleriyle devlet
hastanelerinin kürtaj yapmamaları CEDAW’ın 12. maddesini ihlal eder
niteliktedir. Bununla beraber bu yönde bir uygulama kadınların sahip
oldukları kürtaj hakkından yararlanmalarını gebe olmaları ve dolayısıyla
kadın olmalarından dolayı engellediği için kadına karşı bir ayrımcılık niteliğindedir ve CEDAW madde 1’in ihlalini sonuçlar.
D. Uygulamadaki Durum
Daha önce bahsettiğimiz üzere Türkiye’de kürtaj hakkı; isteğe bağlı
kürtaj ve zorunlu hallere bağlı kürtaj olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.
Her iki bağlamda da kürtaj uygulaması bakımından yasal mevzuatta
belirtilen gerekleri taşıyan her kadın kürtaj olma hakkına sahiptir. Peki,
uygulamada kadınların bu haklarını kullanabilmeleri olanaklı kılınmakta
mıdır?
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı yetkililerinin İstanbul’da 37 kamu hastanesi ile telefonda görüşerek elde ettiği sonuçlara göre; 12 hastanede hiçbir
halde kürtaj yapılmadığı, 17 hastanede ise yalnızca fetüsün ölmesi ya da
gebeliğin devam etmesinin kadının yaşamı bakımından tehlike oluşturduğu hallerde ve yalnızca 3 hastanede isteğe bağlı kürtajın yapıldığı bu
üç hastaneden ikisi ise gebeliğin sekizinci haftası tamamlandıktan sonra kürtaj yapmamaktadır73. Ankara Kadın Dayanışma Vakfı’nın yaptığı
araştırmaya göre Ankara’da 30 devlet hastanesinden yalnız üçünde isteğe bağlı kürtaj uygulaması olduğu, beş hastanenin ise tıbbi zorunluluk
hallerinde kürtaj uygulaması olduğu belirtilmektedir74. İzmir’de ise isteğe
bağlı kürtaj uygulamasının olmadığı belirtilmiştir75. 2014 yılındaki bir gazete haberinde yer aldığı üzere İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne
son dönemde ‘Kürtaj yasaklandı’ veya ‘Eşin rızası gerekli’ gibi gerekçelerle
devlet hastanelerinin kürtaj uygulamasını yapmaktan kaçındıklarına ilişkin başvurular gelmiştir. Bir başka haberde Ankara Atatürk Devlet Has73 http://www.morcati.org.tr/tr/ana-sayfa/290-kurtaj-yapiyor-musunuz-hayir-yapmiyoruz ,
Erişim 11 Ağustos 2015.
74 http://www.amargidergi.com/yeni/?p=1382 , Erişim 11 Ağustos 2015.
75 http://m.milliyet.com.tr/kurtaj-devlet-hastanelerinde-gundem-2067335/ , Erişim 11
Ağustos 2015.
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tanesi ve İstanbul Haseki Devlet Hastanesi ve Araştırma Hastanesi “Kürtaj
yasaklandığı için kürtaj uygulamasının hastaneden kaldırıldığını” ifade
etmiştir76. Oysaki kürtaj hakkı ile ilgili yukarıda bahsettiğimiz güncel düzenlemeler dışında bağlayıcılığı olan herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Devlet hastanelerinin kürtajın yasal olarak yasaklanmamasına
rağmen yasaklanmış gibi davranmalarına neyin neden olduğunu tespit
etmek için 2012 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı kapsamında “(…)Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Buna kimsenin müsaade
etme hakkı olmamalı. Ha anne karnında bir çocuğu öldürürsünüz ha
doğduktan sonra öldürürsünüz. Hiçbir farkı yok. Buna karşı çok duyarlı olmaya mecburuz. Buna karşı elbirliği içinde olmak zorundayız77.”
Açıklamasına ve bunun ardından Türkiye’de alevlenen kürtaj hakkının
yasaklanmasına ilişkin söylemlere (“Kürtaj Cinayettir78”, “Toplum Kürtaja
Karşı79”, “Anne Sahip Değil Emanetçidir80”)göz atmak yararlı olacaktır.
Hastanelerin bu tutumları Anayasada düzenlenen temel hak ve özgürlüklere, sağlık hakkına(madde 56), sosyal güvenlik hakkına (madde 60),ilişkin haklara ve bahsettiğimiz üzere Türkiye’nin de tarafı olduğu AİHS ve
CEDAW’a aykırılık teşkil etmektedir.
Kürtaj hakkına sahip olan ve bu hakkı kullanmak isteyen kadınların
yasal çerçevede ve tıp bilimi kurallarına uygun olarak haklarını kullanamadıkları görülmektedir. Kürtaj uygulamasını kısıtlayan ve hakkın
kullanılmasını bir ölçüde ortadan kaldıran bu yaklaşım kadınları kürtaj
yaptırmaktan alıkoymamakta aksine yaşamları pahasına da olsa steril olmayan yerlerde, tıp biliminin kurallarına uyulmaksızın gebeliklerini sona
erdirmeye itmektedir81.

76 http://www.milliyet.com.tr/yasa-yok-ama-urtaj-yasak/gundem/detay/1838845/default.
htm , Erişim 11 Ağustos 2015.
77 http://www.radikal.com.tr/politika/erdogan_sezaryene_karsiyim_kurtaj_cinayettir-1089120 , Erişim 11 Ağustos 2015.
78 Yeni Şafak gazetesi, 26 Mayıs 2012, s.1.
79 Yeni Akit gazetesi, 31 Mayıs 2012, s.1.
80 http://www.milliyet.com.tr/annenin-hayati-sonlandirma-hakki-yoktur/gundem/gundemdetay/05.06.2012/1549351/default.htm , Erişim 11 Ağustos 2015.
81 http.//apps.who.int/iris/bitstream/10665/44529/1/9789241501118_eng.pdf
Unsafe Abortion Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion
and Associated Mortality in 2008 Sixth Edition World Health Organization, Geneva,
Switzerland, 2011, Erişim 11 Ağustos 2015.
DSÖ’nün 2008 yılında yaptığı araştırmaya göre; aynı yıl, 22 milyona yakın gebelik sağlıksız yöntemlerle sona erdirilmiş ve 47.000 kadın bu yöntemlerle gebeliğini sonlandırmaya çalışırken yaşamını yitirmiştir.
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Yasal düzlemde bir uzmanın yardımıyla, tıp bilimi kuralları çerçevesinde kadınlara kürtaj olma olanağı tanınmadığı sürece kürtaj uygulaması pahalı bir olay olacaktır. Bu durum da kadınları alternatif yöntemler
aramaya, yaşamları pahasına ucuz, sağlıksız, uzman olmayan kimselerce,
tıp bilimi kurallarına uymaksızın yapılan müdahalelere yönlendirmektedir ve yönlendirmeye devam edecektir. “A,B and C v. Ireland “ Davası’nda olduğu gibi gücü yeten kadınlar kürtaj uygulamasının serbest olduğu
ülkelere kürtaj olmak için seyahat ederken buna gücü yetmeyen kadınlar
ise sağlık ve yaşamları tehlikeye atan ortamlarda gebeliklerine son vermeye devam edeceklerdir82.
Değerlendirme
Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren kürtaj uygulaması ile ilgili çıkan yasal düzenlemeleri incelediğimizde eril düşünce yapısına sahip
yasa koyucu kadını; kamusal alandan dışlayarak özel alana, ev ortamına
itmiştir. Böylece kadın ile erkeğin toplumsal yaşama eşit olarak katılımı
engellenmiştir. Kadına çocuk doğurarak üretime katılma toplumsal rolü
yüklenmiş bunun bir sonucu olarak da üretime katılan kadına kendi bedeni üzerinde dahi söz söyleme olanağı tanınmamıştır. Bu sonuç kadın
ve erkeğin toplumsal alanda eşit bir biçimde temsil edilmesinin önüne
geçmiştir. Diğer yandan eril düşünüş yapısının kadını, kendine ait yaşam
alanı bırakmayacak şekilde tasviri ve bu tasvir üzerinden oluşturduğu
‘kadınlık kurgusu’ yasal düzenlemelere ve yasal düzenlemelerin uygulanmasına da rengini vermiştir. Bu çalışma kapsamında kadın bedenini denetleyip onu tahakküm altında tutan köhnemiş anlayışın asırlar boyunca
form değiştirmeden günümüze dek ulaştığı ve yasal düzenlemelerde meşruluk kazandığı sonucuna ulaşılmıştır.
1926’dan günümüze kürtaj hakkına ilişkin yasal süreci ve günümüzde
bu hakkın uygulamasını anlattığımız çalışmamızda kürtajın yasaklanması, daha sonra zamanla yasalarla belirli sınırlar dâhilinde kürtaj hakkının tanındığı halde bu hakkın kullanımını önleyici söylem ve uygulamalar
gebeliğini sonlandırma, başka bir ifade ile kendi bedeni üzerinde aldığı
kararı uygulama düşüncesine sahip kadınları bu kararlarından döndürmediği gibi aksine DSÖ’nün verilerine göre milyonlarca kadının yaşamını
tehlikeye atarak sağlıksız, pahalı ve insanlık onuru ile bağdaşmayan uygulamalara yönelmesine binlerce kadının da bu uğurda yaşamını yitir82 Sevtap Metin, Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010, s. 176.
Yazar, kürtajın yasaklandığı toplumlarda birçok kadının sağlıklı olmayan ve yasa dışı
ortamlarda gebeliklerini sonlandırmaya yöneldiklerini ifade eder. Bu doğrultuda kadınların; kanuni kovuşturmayı, sakat kalmayı ve ölümü göze aldıkları da belirtilmiştir.
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mesine neden olmaktadır. Bu duruma yol açan asıl nedense kadınlara
doğurma ve anne olma yönünde biçilen toplumsal cinsiyet rolüdür.
Sonuç olarak; Türkiye’nin Anayasada ve TMK’de yer alan hükümler ile
taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerine riayet
etmesi gerekir. Bu çerçevede kadınların kürtaj hakkına ulaşmasına engel
olan kadın ve erkeğe biçilmiş toplumsal cinsiyet rollerinin kaldırılmasına yönelik bireyin eğitilmesi gerekir. Bu kapsamda bir cinsin diğerinden
üstün olmadığı fikrini bireylere yerleştirmek en önemli adım olacaktır.
Bununla beraber kürtaj olmak isteyen her kadın için kürtaj uygulamasının yasal, ulaşılabilir, güvenli ve ücretsiz olması sağlanmalıdır. Böylece sağlık hizmeti olan kürtaja kadınların biyolojik cinsiyetleri nedeniyle
ulaşamamasının önüne geçilecektir. Ayrıca hukukumuzdaki mevcut yasal düzenlemelere göre gebeliğin 10.haftasına kadar mümkün olan isteğe
bağlı kürtajda bu sürenin ceninin anneden ayrı yaşayabilir hale geldiği 24
hafta olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
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İNGILIZ TICARET HUKUKUNDA TRÖST
Av. Natasha Alev KESKIN1
Giriş
Tröst kelime itibariyle “güven” anlamına gelip aslında Ingiltere’de equity mahkemelerinin kanunların veya case law’ın yarattığı adaletsizlikleri
gidermek için tarih boyunca geliştirmiş oldukları hukuk dalının bir ürünüdür. Esasında miras hukukunda daha çok varlığını hissettiren tröst,
aynı zamanda borçlar ve ticaret hukukunda da sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazımda ticaret hukukundaki önemine kısaca değineceğim.
Alacağını garanti altına almak isteyen alacaklı genellikle borçlunun
malvarlığı üzerine rehin koydurtur. Bu yola başvuran alacaklılar genelde
finansal kuruluşlar veya bankalardır. Diğer sıradan alacaklıların da -mesela ham madde tedarikçilerinin- güvenebileceği bir hukuki korumaya ihtiyacı doğmuştur. Çünkü alacaklının herhangi bir güvencesi yoksa karşı
tarafın iflası halinde alacaklı alacağını kaybetme riskiyle karşılaşacaktır.2
Bu yazımda Ingiliz Hukuku’nda sıradan alacaklıların rehne alternatif olarak tröste başvurarak nasıl bir korumadan yararlanabileceklerini anlatacağım.
Rehne Alternatif Olarak Tröst
Günlük ticari hayatta her alacaklı alacağı üzerinde rehin gibi bilinen
bir güvenceyi elde etme şansını yakalamayabilir. Fakat buna rağmen olası
iflas ve tasfiye durumlarında alacağını kaybetmeyi de hiç istemez. Dolayısıyla alacak küçük ya da büyük olsun tröst yolu ile sıradan alacaklılar
için de tröst yoluyla bir güvence geliştirilmiştir. Mesela, tatile gitmek için
müşterinin önden ödediği depozito veya internetten satın aldığı ürünler
için ödenen paralarda eğer satıcı ifasını gerçekleştirmeden önce iflas ederse ve bu durumda müsterinin ödediği paralar üzerinde hiçbir güvencesi
yoksa sıra cetvelinde en aşağıda yer alır ve yüksek ihtimalle bu parayı
geri alamayacaktır. Buradaki riski önlemek için Ingiliz Hukuku’nda tröst
uygulanabilmektedir. Karşı tarafa paralar ödenirken bu paraların, “karşı taraf ifasını tam olarak gerçekleştirene kadar bu parayı tröste dayalı
olarak veriyorum” gibi bir hüküm ile paranın güvene ve emanete dayalı
olarak temlik edildiği şartı belirlenebilir. Böylece satıcı bu parayı diğer
1
2

Aspiring Barrister, Lincoln’s Inn London
University of Law, Manual Equity and Trusts, 14th ed. 2017
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paralardan yediemin gibi ayrı tutmak, bir başka deyişle, müşterinin ödediği paranın işletmenin diğer paralarına karışmasını önlemek için tedbir
almakla yükümlü olup kendi ifasını tam olarak gerçekleştirene kadar bu
paralar üzerinde tasarruf hakkını elde etmez. Öte yandan, müşteri parayı
verirken tröst isteğini dile getirmese de satıcının kendisi de müşterilerin
paralarını koruma altına almak için bu paralar üzerinde bir tröst ilan
edebilir ve bu genelde satış sözleşmesinin hüküm ve şartlar bölümünde
yer alır.
Tröstün Kuruluşu
Geçerli bir tröstten bahsedebilmek için tröst kurma niyetinin kesinliği,
tröst konusunun kesinliği ve öznelerin kesinliğinin yanı sıra lehtar ilkesi
gereği tröstün belirli bir lehtarının olması, formalitelerin yerine getirilmesi ve de tröst konusu malın (mesela paranın) karşı tarafa geçerli bir şekilde temlik edilmiş olması gerekir. Bunları burada detaylıca anlatmak yerine, Iflas Hukuku bakımından özellikle önemli olan iki noktaya değinmek
isterim. Birincisi, tasfiye sürecine giren borçlunun alacaklıların alacağı
üzerindeki riski minimize etmeli ve eğer bu aşamada mahkeme gerekli tedbirlerin alınmadığına karar verirse hatalı olan şirket sorumlusunu
müflis şirketin malvarlığına katkıda bulunması için sorumlu tutabilmekte.3 Öte yandan, Iflas Kanunu «alacaklıların kayırılmasını» yasaklamıştır. 4 Bu hükme göre bir örnek vermek gerekirse eğer borçlu veya satıcı
şirket bir alacaklıyı başka alacaklılara göre onu başlangıçta bulunduğu
durumdan daha avantajlı bir duruma getirecek bir davranışta bulunursa
bu işlem geçersiz sayılacaktır. Mesela, normalde tüm şirket alacaklıların
paralarının tümü bir hesapta bulunuyorken sonradan müşterilerinin paraları üzerinde bir tröst ilan edilmesi herhalde geçersiz sayılabilecektir.
5
Çünkü halihazırdaki alacaklıların önüne sonradan para yatıran alacaklıların daha lehe bir konuma getirilmesi öncekiler için haksızlık yaratacaktır. Bu anlamda en mantıklısı tröstü geçerli bir şekilde kurup müşterilerin paralarının ayrı bir banka hesapta bulundurulması. Zira tröstün
varlığı demek tröst altında ödeme yapan müşterilen aslında hiçbir zaman
alacaklı konumda olmadıkları, aksine tröst süresince lehtar ve malik olmaları demektir. Dolayısıyla tröst sayesinde iflas ve tasfiye süreçlerinde
mevzubahis paralar diğer malvarlığından ayrı tutulabilecektir.

3
4
5

1986 sayılı Ingiliz İflas Kanunu, Madde 214
1986 sayılı Ingiliz Iflas Kanunu, Madde 239
Farepak Davası, Re Farepak Food and Gifts Ltd - [2006] All ER (D) 265 (Dec)
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Quistclose Türü Tröst
Alacaklının borçluya sadece belirli bir amaç için para kullandırması
(belirli bir amaç için ödünç para verilmesi) halinde oluşan bir trösttür.
Borçlu sadece o amaç için o parayı kullanabilir ve eğer izin verilenin dışında bir amaç için kullanırsa alacaklıya iade edilmek için tröst olarak tutulur. Buradaki amaç şarttır ve bu amaca aykırı tasarruf edilen paraların
takibi lehtar tarafından mümkün olup iadesi sağlanabilecektir. 6
Örnek vermek gerekirse alacaklının borçluya sadece hissedarların temettülerini ödemesi için ödünç para vermişse bunun gerçekleşmemesi
durumunda kendisine bu paranın iadesini belirleyebilir ve bu durumda
da tröst altında parayı veren kişi kendisi lehtar olabilmektedir. Buradaki en önemli nokta, tarafların bu paranın borçlunun serbest tasarrufuna
konu olup olamayacağını kararlaştırmış olup olmadıklarıdır. Quistclose
tröstün bir avantajı da rehne göre çok daha hızlıca kurulabilmesidir. Ama
bir dezavantajı da, prospektif alacaklıların önceden başka kişilerce sağlanmış olan Quistclose tröstün varlığından kolay kolay haberdar olamayacağıdır, ki Quistclose tröstün varlığı ileride kredi kullandırmayı düşünen
başka alacaklıların fikrini etkileyebilir. 7
Mülkiyetin Saklı Tutulması Anlaşması
Taraflar malların mülkiyetinin ne zaman karşı tarafa geçeceğini karalaştırabilirler. 8 Mesela ürünlerin mülkiyetinin paranın tam ifası gerçekleşmeden geçmeyeceği kararlaştırılabilir. Mülkiyetin saklı tutulması ile
borçlunun tasfiyesi veya iflası hallerinde satıcı ürünlerin iadesini kendisine sağlayabilmektedir. Zira zilyedlik karşı tarafa geçmişse de mülkiyet
hiç geçmemiştir.
Romalpa Davası9
Taraflar arasındaki sözleşmede yer alan mülkiyetin saklı tutulması
hükmü ile ilgilidir. Bir tarafta Aluminyum folyo tedarik eden Aluminium Industrie Vaasen BV, sattığı aluminyum folyoların mülkiyetinin karşı
taraf olan Romalpa’ya sadece tüm borcunu ifa ettikten sonra geçeceğini
ve bu ifa gerçekleşene kadar da bu aluminyum folyolardan elde edilen
ürünlerin Romalpa taarafından AIV lehine yediemin olarak güvence niyetine tutulacağını kararlaştırmışlardır. Fakat aynı zamanda aralarındaki
sözleşme, Romalpa’nın günlük ticari hayatın gerektirmesi halinde de bu
6
7
8
9

Wikipedia, Quistclose Trusts
The University of Law Manual, Equity and Trusts, 14th ed. 2017
Sale of Goods Act 1979, Madde 19
Aluminium Industrie Vaassen BV v Romalpa Aluminium Ltd
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ürünleri satma yetkisini haiz olduğunu da belirlemiştir. Söz konusu satışlar gerçekleşince bunun temsile dayalı olarak (Aluminium Industrie Vaasen BV adına ve hesabına) yapıldığı kabul edilmiştir. Romapla iflas edince
alacaklı Banka Hume Corporation Ltd. aluminyum folyonun da değişken
gayrımenkul rehni kapsamında tutulması gerektiğini iddia etmiştir. Aluminium Industrie Vaasen BV ise Romalpa ile olan sözleşmesi gereği aluminyum mülkiyetini saklı tuttuğunu ve dolayısıyla tasfiye sürecinde bunun iflas masasına diğer alacaklılara sunulamayacağını öne sürmüştür.
Yüksek Mahkeme, Aluminium Industrie Vaasen BV aluminyum folyonun
hala maliki olduğunu, aluminyumların fiyatını nihai ürünlerin satışından
elde edilen gelirlerden takip edebileceğini belirleyip Romalpa’nın iflas
masasındaki alacakılardan önde olduğuna karar vermiştir. Gerekçe olarak da ürünleri satarken Romalpa aslında Aluminium Industrie Vaasen
BV’nin temsilcisi olarak hareket ettiğini ve temsilcilerin de asıl- vekil ilişkisi içinde olduklarından dolayı temsil edilen tarafın ürünlerin satışından
elde edilen kardan takip hakkını haiz olmasını göstermiştir.10
Sonuç
Ingiliz Hukuku’nda tröst olağanüstü bir icattır. Hem miras hukukunda
hem de ticaret hukuku’nda insanlar arası güvene dayalı olarak sermayenin aktarılması ve bunun belirli bir amaca yönelik olarak kullanılmasını
kolaylaştırmıştır. Tabi bunun getirdiği sorumluluk elbette göz ardı edilemez. Tröst yetkililerini, tıpki sirket yetkilileri gibi ağır sorumluluk beklemektedir ve özellikle bu güveni kıran davranışlarda şahsen sorumluluk
gündeme gelebilecektir. Bu yazıda bilhassa üzerinde durduğum konu ticari hayatta tröst sayesinde alacaklının alacağı üzerinde daha fazla güvence elde edebilme olanağı ve dolayısıyla paranın takibi daha kolaylaşabilmesidir. Common law olması sebebiyle çoğunlukla case law’dan evrilen
İngiliz Hukuku’nda hakimler daha önce verilen tüm kararları harmanlayıp equity’nin esas gördüğü ilkeler çerçevesinde kararlar verdiğinden
bunların ayrıca bilinmesi ve takip edilmesi her hukukçu için elzemdir.

10 https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_Industrie_Vaassen_BV_v_Romalpa_Aluminium_Ltd

SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE SATICININ
AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI
Stj. Av. Olcay ÖNALAN
ÖZET
Günlük hayatta olağan ihtiyaçların karşılanması, ticari faaliyetlerin
devamı gibi amaçlarla çok sayıda satış sözleşmesi akdedilmektedir. Akdedilen bu satış sözleşmelerinin ise belirli bir oranında ayıplı ifa sorunuyla karşılaşılmaktadır. Bu ayıplı malların ifa edilmesi durumunda kanun
koyucu satıcıya ayıptan doğan sorumluluk borcu yüklemiştir, ve bu borç
satış sözleşmelerinde satıcının en önemli borcudur. Satıcının ayıptan doğan sorumluluğu, satıcının mahvına yol açabilen riskli bir durumdur. Bu
sebeple satıcının ayıptan doğan sorumluluğunun kapsamının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma, satış sözleşmelerinde, malın ayıplı
ifa edilmiş olduğu durumlarda satıcının ayıptan doğan sorumluluğunun
kapsamını incelemeyi amaçlamaktadır. İncelememizde Türk Borçlar Kanununda yer alan hükümler ile ilgili diğer kanun hükümleri ve düzenlemeler dikkate alınarak , hükmün gelişimi, konuluş amacı, doktrinde ileri
sürülen görüşler ve Yüksek Mahkeme Kararları birlikte değerlendirilerek
çözüme ulaşılması hedeflenmektedir.
GİRİŞ
Ayıptan doğan sorumluluğun ortaya çıkışı incelendiğinde ilk yansımaları Roma Hukukunda görülmektedir. ‘Roma ‘da ilk zamanlarda satıcının
ayıptan doğan sorumluluğu çok kısıtlıydı. Bunun sebebi ise satım sırasında alıcının malı inceleme imkânına sahip olması ve malı incelemeyi
ihmal eden alıcının malda bulunan maddi ayıba katlanması gerektiği düşüncesi yer almaktaydı. Satıcının maldaki maddi ayıptan sorumluluğu
sadece köle satışlarında mümkündü. Satım konusu kölede gizli bir ayıbın
bulunması ve bunun daha sonradan fark edilmesi halinde veya satıcının
bilinçli şekilde kölede aslında var olmayan özelliklerin var olduğunu vaat
ettiği durumlarda, alıcının altı ay içerisinde sözleşmeden dönme imkânı
bulunmaktaydı. Daha sonra Iustinianus devrinde köle satımında maddi
ayıba ilişkin bu düzenlemeler diğer satım sözleşmelerine de uygulanmaya
başlamış ve günümüze kadar gelmiştir.1
1

Tolga ÖZER, Satım Sözleşmelerinde Ayıptan ve Zapttan Sorumsuzluk Anlaşması,İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi:İstanbul,2016,s331
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Satılan şeyde satıcının bildirdiği bir nitelikle veya dürüstlük kuralına
göre satılanda bulunması gereken bir niteliğin mevcut olmamasına ‘ayıp’
denir. Kısaca ayıp bir şeyde ki nitelik eksikliğidir.Satıcının alıcıya karşı
satılanda bildirdiği nitelikler ile satılanın kullanım amacı bakımından değerini veya ondan beklenen faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde
azaltan niteliklerin bulunmasından doğan sorumluluğuna , ayıptan doğan
sorumluluk denir.
818 sayılı eBK’nın 194. Maddesi bu konuyu şöyle düzenlemiştir. ‘Bayi
müşteriye karşı mebiin zikir ve vadettiği vasıflarını mütekeffil olduğu gibi
maddi veya hukuki bir sebeple kıymetini veya maksut olan menfaatini izale veya ehemmiyetli bir surette tenkis eden ayıplardan salim bulunmasını
da mütekefildir. Bayi, bu ayıpların mevcudiyetini bilmese bile onlardan
mesuldür.’ 6098 sayılı yeni TBK’nın 219.maddesine göre ise ‘Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan
beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi,
hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. ’ şeklindedir.
Dikkat edildiği üzere iki kanun birbirine paralel düzenleme getirerek satıcının ayıptan doğan sorumluluğunu vurgulamıştır. Hükmün gerekçesine
bakıldığında satıcının ayıptan doğan sorumluluğu Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun Hükümleri de dikkate alınarak genel olarak düzenlendiğini ifade etmektedir. Öyle ki bu konuyu düzenleyen TBK’nın 219.maddesinin kenar başlığında genel olarak ifadesi yer almaktadır.
Kanun maddesi dikkatle incelendiğinde satıcının ayıptan doğan sorumluluğunun kapsamının net olarak belirlenmediği göze çarpmaktadır.
Kanun lafzından anlaşılan, satıcının sorumluluğunun maddi mal satışlarında olduğudur; hak satışlarıyla ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Özellikle Ticari satışlar da fikri hak satışlarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Fikri ürünlerin ayıplı olması durumunda hangi hükümlerin uygulanacağı
bilinememektedir. Bu durumda satıcı daha ağır bir yaptırım tehdidiyle
karşı karşıyadır. Oysa ki satış sözleşmelerinde satıcının ayıptan doğan
sorumluluğu, satıcının en önemli borcudur ve uygulamasının dikkatle yapılması, sınırlarının iyi belirlenmesini gerektirmektedir. Çünkü serbest
ticari piyasanın devamlılığında satıcıların rolü büyüktür ve herhangi bir
kanuni belirsizliğe yer yoktur. Anılan bütün bu gerekçeler incelememizde
dikkate alınacaktır.
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I. Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu
Satıcının alıcıya karşı satılanda bildirdiği nitelikler ile satılanın kullanım amacı bakımından değerini veya ondan beklenen faydaları ortadan
kaldıran veya önemli ölçüde azaltan niteliklerin bulunmamasından doğan
sorumluluğuna ayıptan doğan sorumluluk denir2.
TBK m.219 a göre ‘Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği
niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik
veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından
değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur.Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan
sorumludur.’
Ayıptan doğan sorumluluğun hukuki niteliği doktrinde tartışmalıdır.
Bu konuda başlıca 2 görüş bulunmaktadır. Bunlar garanti görüşü ve ifa
görüşüdür. Garanti görüşüne göre satılanın ayıpsız olması satıcının ifa
yükümlülüğüne dahil değildir. Bilhassa parça satışlarında satıcı, satılan
parçayı satış anında hangi durumda bulunuyorsa o durumda teslim ve
ifayla yükümlüdür. Satıcının borcu, satılan parçayı bulunduğu haliyle alıcıya teslim etmektir. Dolayısıyla satılan sözleşmenin yapıldığı sırada hangi durumda bulunuyorsa, ifa anında da o durumda devredilmişse satıcı
satılanın mülkiyeti geçirme borcunu ifa etmiş olur. Ancak teslim edilen
mal ayıplı ise satıcı ayıptan dolayı sorumludur3.
İfa teorisine göre parça satışları da dahil her türlü satışta satılanın
ayıpsız olması yani ayıpsız olarak teslim ve ifa edilmesi satıcının ifa yükümlülüğü içerisinde yer alır. Satıcı ayıplı ifada bulunmuşsa ,alıcıya karşı
üstlenmiş olduğu borcu gereği gibi ifa etmeme nedeniyle sorumlu olur.
burada özel bir ifa ihlali, ifa engeli söz konusudur4.
II. Satıcının Ayıptan Sorumlu Tutulmasının Şartları
Satılan şeyde satıcının bildirdiği bir nitelikle dürüstlük kuralına göre
satılanda bulunması gereken bir niteliğin mevcut olmamasına ayıp denir.
Kısaca ayıp bir şeydeki nitelik eksikliğidir.Başka bir deyişle ayıp ,satılanın iki durumu,yani devredildiği andaki mevcut durumuyla sözleşmeye,sözleşmede böyle bir durum yoksa ,malın mahiyetine göre olması gereken
durumu arasında ki olumsuz farktır5.
2
3
4
5

Aydın ZEVKLİLER, Emre GÖKYAYLA ,Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Turhan
Kitabevi: Ankara,2013 s 117
Fikret EREN, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları: ANKARA, 2015, s101
EREN,s101
Murat AYDOĞDU,Nalan KAHVECİ ,Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri , Adalet
Yayınları: Ankara 2014,s146-147
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Ayıp objektif nitelikte olabileceği gibi subjektif nitelikte de olabilir. Tarafların her ikisi sözleşmede birlikte veya yalnız satıcı taraflı bir bildirimle
satılanın niteliğini belirlemişse ,satılanda böyle bir niteliğin bulunmaması
subjektif: buna karşılık, satılan malda dürüstlük kuralı ya da ticari anlayış icabı bulunması gereken nitelikler mevcut değilse ,ayıp objektif bir
nitelik taşımaktadır.
Ayıp satılan şeyin ilke olarak niceliği değil, niteliğiyle ilgili bir kavramdır. Ancak nicelik, şeyin niteliğine etkide bulunuyorsa ,bu nicelikteki eksiklikte ayıp sayılır. Örneğin, el dokuması halılarda düğüm sayısı (nicelik), halının niteliğini etkileyen bir niceliktir.
Ayıptan söz edebilmek için her şeyden önce sözleşmede bireysel özellikleriyle belirlenmiş şey teslim edilmelidir. Çünkü başka bir şey teslim
edilirse ayıplı mal değil başka mal teslim edilmiş olur.Örneğin vişne yerine kiraz teslim edilmiş olması böyledir.satılan malın kararlaştırılmış
miktardan az teslim edilmiş olması halinde de ayıplı ifa değil eksik ifa
vardır. Eksik veya yanlış ifa da ayıptan doğan sorumluluk hükümlerine
değil borçlunun temerrüdü ya da borcun kötü ifasına yönelik hükümler
uygulanır6.
1. Ayıptan Doğan Sorumluluğun Maddi Şartlar
1.2.Ayıp Türleri
Ayıp,satılan şeyin sahip olması gereken niteliklerin veya nitelikleri etkileyen niceliklerin mevcut olmamasına denir. Bir başka deyişle satılan
malda ortaya çıkan ve alıcının o maldan tümüyle ya da gerektiği gibi yararlanmasını engelleyen eksiklikler ve aksaklıklar anlaşılır7.
Maddi ayıp ,malın fiziksel ,kimyasal ve teknik varlık ve durumunu
olumsuz olarak etkileyen onlardan sapan onları bozan ayıptır. Teslim
edilen şey dış görünüm itibariyle satılan şeye uymuyorsa,fizik,teknik ve
kimyasal niteliklerinden biri eksik olduğu için alıcının bu şeyden beklediği değer veya yararlılığa sahip bulunmuyorsa,maddi ayıp söz konusu
olur. Teslim edilen şeyin kırık,yırtık,çürük bozuk,çatlak vb olması maddi
ayıba örnek teşkil eder8.
Ekonomik ayıp, her malın belirli bir verimlilik ve gelir getirme kapasitesi vardır. Bu kapasite o malın ekonomik niteliğini oluşturur. Satılan
malın,normal özellik ve niteliklerine göre getirmesi gereken verim ve ge6
7
8

EREN, s102
Murat AYDOĞDU,Nalan KAHVECİ ,Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri , Adalet
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lirleri getirmemesine ekonomik ayıp denir. Satıcı satılanın belirli bir gelir
ve verime sahip olduğunu bildirmişse ve satılan bildirilen verim ve geliri
yerine getirmezse ekonomik ayıp olur. Örneğin saatte 160 km hız yaptığı
söylenen aracın 110 km’nin üzerine çıkamaması hallerinde böyle bir durum vardır9.
Hukuki ayıp Satılan şeyin hukuki niteliklerinde ki eksiklik, hukuki
ayıbı oluşturur. Satılan şey kanun kurallarına uygun düşmediği için hukuk normları alıcının bu şeyden tam olarak yararlanmasına izin vermemekte ise hukuki ayıp söz konusudur. Mesela inşaat yasağı bulunan bir
arsanın veya imara olmayan veya imara elverişli bulunmayan bir arazinin
inşaat arazisi olarak satılması halinde hukuki ayıp vardır.
Bildirilen Niteliklerdeki Ayıp Nitelik bildirimi satıcının satılanın objektif olarak belirli niteliklere sahip olduğuna ilişkin ciddi ve bağlayıcı bilgi
açıklamasını ifade eder. Satıcı alıcıya karşı satılanda bildirdiği niteliklerin
varlığını üstlenmektedir. Dolayısıyla satıcının ifa yükümlülüğünü yerine
getirmiş olması için o türden bir mal teslim etmesi yeterli değildir. satıcı
ancak sözleşmede bildirilen niteliklere sahip bir mal teslim ettiği takdirde borçlandığı edimi ifa etmiş olur. Çünkü satılanın bildirilen nitelikleri
sözleşmenin içeriğini oluşturmaktadır.
Bildirilen niteliklere ilişkin ayıpların satılanın kullanım amacı bakımından değerini veya alıcının ondan beklediği faydaları önemli ölçüde
azaltan ayıplar olması şart değildir. Bunlar önemli olmasa da satıcının
sorumluluğu doğar. Zira TBK 219/1 bildirilen nitelik ayıplarında kanun
koyucu önemlilik şartı öngörmemiştir.Bildirilen niteliklerde ki ayıp satılan malda satış sözleşmesinin kurulmasından önce veya en geç kurulduğu
sırada mevcut olmalıdır10.
Bulunması Gereken Niteliklerdeki Ayıp Satılan şeyin mahiyeti icabı
herhangi bir anlaşmaya gerek olmaksızın dürüstlük kuralı gereğince bulunması gereken alıcının beklediği nitelikler vardır. Satılan şeyde bu niteliklerin olmaması ayıptır. Bu tür ayıba dürüstlük kuralına göre satılanda
bulunması gereken niteliklerde ki ayıp denir. örneğin satılan bir araba da
direksiyon ya da frenin bulunması alıcı veya herkes tarafından beklenen
niteliktir. Beklenen nitelikler,bir şeyi normal olarak özgülenmiş olduğu
kullanma ve yararlanmaya elverişli kılan niteliklerdir.
Beklenen niteliklerde ki eksikliğin ayıp olarak nitelendirilmesi için bunun önemli olması gerekmektedir. Söz konusu eksiklik ya şeyin kullanı9
ZEVKLİLER/ GÖKYAYLA , s 118
10 EREN, s106-107
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mım amacı bakımından değerini veya alıcının ondan beklediği faydaları
ortadan kaldırmalı ya da önemli ölçüde azaltmalıdır. Değerden maksat
satılan şeyin objektif piyasa değeridir. Kullanımdan beklenen fayda makul ve orta bir alıcının böyle bir şeyden beklediği olağan kullanım elverişliliğidir.
Açık Görünürdeki Ayıp alıcının satılan şeyi teslim aldığı anda tespit
ettiği veya edebileceği, başka bir deyişle alıcının şeye bakar bakmaz ya da
bir göz atmasıyla gördüğü ya da görebileceği ayıba denir.
Gizli Ayıp satılanın gözden geçirilmesi sırasında görülmeyip daha sonra, genellikle kullanılması sırasında ortaya çıkan ayıba denir. Gizlenmiş
ayıp ise satıcının, satılanın sahip olması bir niteliği varmış gibi alıcıyı kandırarak yarattığı ayıpla alıcıya karşı mevcut aydınlatma yükümlülüğünü
ihlal ederek kasten gizlediği ayıba denir11.
1.3 Alıcı Bu Ayıbı Bilmemelidir
Alıcı, sözleşmenin kurulduğu sırada ayıbı biliyor veya gerekli özeni
göstermiş olsaydı, bilecek durumda bulunuyorsa, satıcı ayıptan sorumlu
olmaz. Satıcı satılanda ki ayıbı sözleşmenin kurulduğu sırada bilmemelidir12. Nitekim TBK m 222 de bu husus düzenlenmiştir.
‘Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen
ayıplardan sorumlu değildir.
Satıcı, alıcının satılanı yeterince gözden geçirmekle görebileceği
ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını ayrıca üstlenmişse sorumlu olur.’
Burada TMK m.3 te öngörülen iyiniyet kuralı geçerlidir. ayıbı bilen
alıcının bunu ileri sürmesi iyiniyet ve dürüstlük kuralına aykırılık teşkil
eder. bu halde satıcı ancak söz konusu ayıbın mevcut olmadığını üstlendiği veya ayıbı alıcı kasten gizlediği takdirde sorumlu olur.Satıcı alıcının
sözleşmenin kurulduğu sırada satılan malın ayıplı olduğunu bildiğini ispat etmesi halinde sorumluluktan kurtulur13.
1.4. Alıcı Ayıplı Malı Kabul Etmemiş Olmalıdır
Alıcı satılan şeyi ayıplarıyla birlikte kabul ederse, ayıptan doğan haklarını kaybeder. Bu bir irade açıklamasıdır. Kabul açık olabileceği gibi örtülü de olabilir. Mesela alıcının satılanı süresi içende gözden geçirmemesi
veya tespit ettiği ayıbı satıcıya bildirmemesi örtülü kabule örnek gösterilebilir14.
11
12
13
14
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1.5. Ayıp, Hasarın Alıcıya Geçmesinden Önce Mevcut Olmalıdır.
Satılanda ki ayıp hasarın alıcıya geçmesinden önce ya da en geç hasarın geçtiği anda mevcut olmalıdır15. Dolayısıyla satıcı, taşınır satışlarında
satılanın zilyetliğinin devrinden, taşınmazlarda ise tescilden önceki ayıplardan sorumludur. Hasarın geçmesinden sonra ki ayıplar özel olarak
üstlenilmiş veya kasten gizlenilmiş olanlar hariç alıcıya aittir.
2.Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şekli Şartları
Şekli şartlar maddi şartlar gerçekleştikten sonra alıcının ayıptan doğan haklarını kullanabilmesi için yerine getirmesi gereken şartlardır. Bunlar gözden geçirme ve ayıbı bildirmedir. Hukuki nitelikleri ise bir borç olmayıp, külfettir16. Yani alıcı gözden geçirme ve ayıbı bildirme külfetlerini
yerine getirmediği takdirde, satıcıya herhangi bir tazminat ödemez. Yalnız
teslim edilen satılanın ayıplarını kabul etmiş sayılır ve bunun sonunda da
ayıptan doğan haklarını kaybeder.
2.1 .Satılanı Gözden Geçirme
Bu husus TBK m.223’te düzenlenmiştir.Sözü geçen maddeye göre;
Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır.
Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm
uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen
satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul
edilmiş sayılır.
Satılanı gözden geçirme tacir alıcılar için söz konusu olduğu gibi tacir
olmayan alıcılar içinde söz konusudur. Tacir olmayan alıcılar özellikle
tüketiciler belirli bir deneyim ve birikime sahip olmadıkları için gözden
geçirmede bunlardan beklenebilecek özden derecesi daha hafiftir. Fakat
tacir alıcılar için belirli bir deneyim birikim ve uzmanlığa sahip olup, iş ve
faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek zorunda oldukları
için daha titiz davranmak zorundadırlar. Bu külfetin doğması için malın
alıcı tarafından devir ve teslim alınması gerekmektedir17.
15 TANDOĞAN, s 120
16 AYDOĞDU/KAHVECİ s.164
17 EREN s,115
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Gözden geçirmenin içerik, yoğunluk ve biçimi ticari ve yerel adet ve
teamüllere satılan şeyin oluşum tür ve yapısına göre belirlenir. Mesela bir
makinenin durumunun gözden geçirilmesi onda bazı denenme çalışmaları yapılmasına bağlıdır. Ard arada satışlarda alıcının devraldığı her kısmı
gözden geçirmesi gerekir. satılan şeyi alıcının kendisi gözden geçirebileceği gibi bunu uzman üçüncü kişi tarafından incelenip gözden geçirilmesini
isteyebilir. Özellikle resim gibi sanat eserlerinde o eserin orjinalliğinin ve
eskiliğinin incelenmesi bakımından uzman tarafından gözden geçirilmesinde fayda vardır18.
Ticari olmayan satışlarda malın ayıplı olduğu devralma sırasında belli değilse, devralmadan itibaren işlerin olağan akışına göre imkan bulur
bulmaz satılanı gözden geçirmek zorundadır. Burada daha çok gizli ayıplar söz konusu olmaktadır. Gözden geçirme külfetinin başlaması için alıcının önce satılanı fiilen hakimiyet altına alması gerekmektedir.
Hayvan satışlarında TBK m.224 de özel bir düzenleme yer almaktadır.
Hayvan satışında satıcının sorumlu olacağı süre yazılı olarak belirlenmemiş ve ayıp da hayvanın gebeliğine ilişkin değilse satıcı, ancak
ayıbın devrin yapıldığı veya alıcının devralmada temerrüdünün gerçekleştiği günden başlayarak dokuz gün içinde kendisine bildirilmesi
ve ayrıca, hayvanın bilirkişilerce gözden geçirilmesinin aynı süre içinde yetkili makamdan istenmesi hâlinde sorumlu olur.
Ticari satışlarda malın ayıplı olduğu durumlarda TTK m.23/c bendinde özel bir düzenleme vardır.Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça
belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli
değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya
incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla
yükümlüdür.
Taraflar sözleşmede gözden geçirme yerini kararlaştırabilirler. Eğer
kararlaştırılmadıysa gözden geçirme yeri şeyin devralındığı yerdir. Gözden geçirme şeyin kabulünü hazırlayan bir fiil olup teslim alma giderleriyle ilgilidir. Bu bakımdan gözden geçirme giderleri de alıcıya aittir.
2.2.Ayıbı Bildirme
Alıcı gözden geçirme sırasında satılanda bir ayıp tespit ederse bunu
satıcıya uygun bir süre içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Ayıp bildirimiyle alıcı satıcıya malda ki ayıbı haber vermektedir ve bu bildiriminde
18 EREN s,116
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malda ki ayıpları açık bir biçimde tanımlayıp belirtmeli ve satılan malı
kabul etmeme iradesini satıcıya kesin bir ifadeyle bildirmelidir19.
Ayıp bildirimi herhangi bir şekle tabi değildir20. Ancak ispat aracı sağlamak yönünden bildirimin noter aracılığıyla, iadeli taahhütle veya güvenilir elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemiyle yapılması tavsiye edilir.
Ayıbı bildirim süresi satış çeşidine göre değişmektedir. Adi satışlarda
kanun koyucu bildirim süresini uygun süre içinde bildirilmesi şeklinde
öngörmüştür. Uygun süre deyiminden düzenli ve makul bir şekilde bildirme anlaşılır. Olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkartılamayan bir
ayıp özellikle bir gizli ayıp sonradan ortaya çıkarsa alıcı ayıbı satıya hemen bildirmek zorundadır. Aksi halde satılan şey bu ayıpla birlikte kabul
edilmiş sayılır.
Ticari satışlarda ise malın teslimi sırasında belli olan ayıplar için alıcıya iki günlük bildirim süresi tanınmıştır. Buna karşılık açık olmayan
ayıplarda bildirim süresi malın tesliminden itibaren 8 gündür. Dolayısıyla bu tür ayıplarda hem gözden geçirme hem de ortaya çıkan ayıpları
bildirme süresi malın tesliminden itibaren 8 gündür. Ticari satışlarda da
gizlenmiş ayıplar yönünden satıcı ayıbın kendisine süresi içerisinde bildirilmediği definde bulunamaz21.
2.3.Zamanaşımı Süresine Uyma Yükü:
TBK 231 e göre satıcı daha uzun bir süre için üstlenmiş olmadıkça,
satılanın ayıbından doğan sorumluluğa ilişkin her türlü dava hakkı, satılandaki ayıp daha sonra meydana çıksa bile satılanın alıcıya devrinden
itibaren iki yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Satıcı, satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, iki yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz.
İki yıllık süre yalnız taşınır satışlarında geçerli olup taşınmaz satışlarında bu süre beş yıldır. Ayrıca iki yıllık süre hem ticari hem de ticari
olmayan (adi) satışlarında uygulanır. İster ayıp açık olsun ister gizli iki
yıllık süre ayıbın görülmesiyle değil malın alıcıya devriyle başlar. Satılan
şeyin devrinden amaç,alıcının satılan mal üzerinde gözden geçirme ve bildirim külfetlerini gerçekleştirebileceği bir konuma gelmesi ,özellikle mal
üzerinde fiili hakimiyet kurmasıdır.22 TBK 231 de öngörülen süreler hak
düşürücü süreler değil gerçek anlamda zaman aşımı süreleridir23.
19
20
21
22
23

EREN s,118-119
AYDOĞDU/KAHVECİ s.164
EREN s.120-121
ZEVKLİLER/GÖKYAYLA s138
EREN 121
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III. Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Kapsamı
1.Alıcı Lehine Ayıptan Doğan Haklar: Seçimlik Haklar
Ayıptan doğan sorumluluğun şartları gerçekleştiği takdirde kanun alıcıya dört tane seçimlik hak tanımıştır. Bunlar sözleşmeden dönme veya
ayıp oranında satış bedelinin indirilmesini talep etme ya da bütün giderleri satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını veya imkan
varsa satılan şeyin ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini isteme haklarıdır.
TBK m.2227/II’ e göre alıcının satıcıya karşı ayrıca genel hükümlere göre
tazminat isteme hakkı da bulunmaktadır.
Seçimlik hakların hukuki niteliği doktrinde tartışılmaktadır. Bir görüş
yenilik doğuran hak demektedir. bir başka görüşe göre ise yenilik doğuran davadır. TBK m 227/I ‘in son cümlesinde seçimlik hak diyerek açıkça
hükme bağlamıştır. Alıcı kanuni sınırlamalar dışında seçimlik haklardan
istediğini tek taraflı irade beyanıyla kullanabilir. Herhangi bir dava açması gerekmemektedir. Alıcının irade beyanı satıcının hakimiyet alanına
ulaştığı anda yenilik doğuran hak sonuçlarını kendiliğinden doğurur24.
1.1.Seçimlik Hakların Kullanılmasının Sınırlandırılması
Kanunda alıcıya tanınmış seçimlik hakların kullanılması mutlak olmayıp ,bazı sınırlamalara tabi tutulmuştur. Bu sınırlamalar şu şekildedir.
• Her şeyden önce, TBK m227/3 e göre satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız
bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.
Bu halde satıcı alıcıya hem ayıplı satılanın ayıpsız bir benzerini verecek
hem de ayıp nedeniyle alıcının uğradığı her türlü zararı giderecektir. Burada ki zarar hem fiili zararı hem de yoksun kalınan karı kapsar.
• Ayrıca durum alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanmasını
haklı göstermiyorsa satıcının talebi üzerine hakim, satılanın onarılmasına
veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir.
Alıcı dönme hakkını kullanmış olmakla birlikte durum dönmeyi haklı
göstermiyorsa hakim dönme yerine satılanın onarılmasına veya satış bedelinden indirim yapılmasına karar verebilir.Nispeten önemsiz özellikle
ufak tefek ayıplarda sözleşmeden dönme satıcı için büyük kayıplara sebep
olacaksa hakim bedelden indirime karar vermelidir.Buna karşılık Satılanın alıcı tarafından kullanılması mümkün değil ya da önemli nitelikleri
yok veya satıcı alıcıyı kasten aldatmışsa hakim alıcıyı bedelden indirim
24

EREN,s 128-129
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istemeye mahkum edemez.TBK 227/V hükmü bir hakkaniyet hükmüdür.
Hakim dürüstlük kuralı ve tarafların menfaat durumu alıcının satılanı
ayıplı olmasına rağmen elinde tutmasını haklı kılıyorsa, dönme yerine
satılanın onarımına veya bedelden uygun bir indirime karar vermelidir25.
•
Aynı şekilde TBK 228/2 ye göre satılan alıcıya yükletilebilen bir
sebep yüzünden yok olmuş başkasına devredilmiş veya şekli değiştirilmiş
ise dönme hakkını kullanamaz.
Satılanın yok olması , alıcının dönme hakkını ortadan kaldırmaz.Dönme hakkı ancak satılanın alıcının kusuruyla yok olması halinde ortadan
kalkar.Bu durumda alıcı ancak satış bedelinden indirim isteyebilir. Alıcıya yükletilebilen sebepten amaç alıcının satılanın yok olmasına neden
olan her türlü davranışıdır. Buna karşılık alıcıya ayıplı olarak devredilmiş olan satılanın ayıptan, beklenmedik hâlden veya mücbir sebepten dolayı yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması, alıcının sözleşmeden
dönme hakkını kullanmasını engellemez. Bu durumda alıcı, satılandan
elinde ne kalmışsa onu geri vermekle yükümlüdür.
•
Alıcı, ayıpla malı bilerek kullanmış veya tüketmiş ise ayıptan feragat etmiş sayılacağından bu halde de sözleşmeden dönemez.
Alıcı, ayıpla malı bilerek kullanmış veya tüketmiş ise ayıptan feragat
etmiş sayılır. Bu halde de sözleşmeden dönemez.
•
Nihayet, birden çok maldan veya birden çok parçadan oluşan bir
mal birlikte satılmış olup da bunlardan bazılarının ayıplı çıkması halinde
dönme, sözleşmenin tümü için değil ilke olarak yalnız ayıplı mal veya parçalar hakkında söz konusu olur
Birden çok mal veya birden çok parçadan oluşan mal birlikte satılmış
olup ta bunlardan bazıları ayıplı çıkarsa dönme hakkı bunlardan ancak
ayıplı çıkanlar için geçerlidir. Ancak alıcıya veya satıcıya zarar vermeksizin ayıplı parçaların diğerinden ayrılmasına imkan yoksa dönme hakkının satılanın tamamını kapsaması zorunludur. Duruma göre dönme
kısmi olabileceği gibi tam dönmede olabilir. Bu durumda kısmi dönme
kural tam dönme ise istisnadır. Örneğin eğitim sonucu birbirleriyle eşleştirilmiş iki attan birinin ayıplı çıkması sonucunda alıcı için en makul
çözüm sözleşmeden tam dönmedir.
• Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakınsa, alıcı ya sözleşmeden döner ya da ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini ister.

25 EREN,s 132
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TBK m.227/V ‘ e göre satılanın değerinde ki eksiklik satış bedeline çok
yakın veya eşit ise alıcı ancak sözleşmeden dönem veya satılanın ayıpsız
benzeriyle değiştirilmesini istemem haklarından birini kullanabilir.
2.Seçimlik Hakkın Çeşitleri
2.1.Sözleşmeden Dönme Hakkı
Dönme hakkı bozucu yenilik doğuran bir hak olup ,bunun kullanılmasıyla sözleşme geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. Alıcı dönme hakkını
satıcıya karşı tek taraflı bir irade beyanıyla kullanır26. TBK 227/1 e göre
alıcıya tanınmış olan seçimlik haklardan biri satılanı geri vererek sözleşmeden dönme hakkıdır. Alıcı dönme hakkını dava açmadan tek taraflı
irade beyanı ile kullanır. Sözleşmeden dönme taraflar arasında bir tasfiye ve geri verme ilişkisi kurar. Dolayısıyla taraflar birbirlerinden daha
önce almış olduklarını geri vermekle yükümlüdürler.
Taraflar geri verme borcunu karşılıklı borç ilişkisi içerisinde yerine
getirmek zorundadırlar. Bu nedenle burada da TBK m.97 de düzenlenmiş bulunan ödemezlik defi uygulanır. Alıcı, satıcı satış bedelini geri vermeden veya vermeyi önermeden malı geri vermeyebileceği gibi, satıcı da
alıcının bedelin geri verilmesini istemesi halinde önce kendisinin satılan
ayıplı şeyi geri vermesini ileri sürebilir27.
Alıcı satılan maldan devraldığı zamanla geri verme zamanı arasında
elde ettiği yararları da geri vermek zorundadır. Yararlardan amaç ilke
olarak ürünlerdir. Ürünler doğal ürün olabileceği gibi hukuki üründe olabilir. Zapttan sorumlulukta alıcının elde etmeyi ihmal ettiği ürünlerde verilirken burada sadece elde edilen ürünler iade edilmektedir.
TBK m 229/I e göre satıcı, almış olduğu satış bedelini faizi ile birlikte
geri vermek zorundadır. Taraflar aralarında ki sözleşmede daha yüksek
bir miktar kararlaştırmamışlarsa satıcı kanuni faizi ödeyecektir. Satıcının
kanuni faiz ödemesi için alıcının parasını faize yatırmış olması gerekmez.
Satıcı alıcının yapmış olduğu yargılama giderlerini ödemek zorundadır. Burada yargılama giderlerini ikiye ayırmak gerekir. Satıcının bu maddeye göre ödemek zorunda olduğu yargılama giderleri ile , alıcının ayıplı
malı üçüncü kişiye tekrar satmış olmasından dolayı bu kimse ile davalı
olması nedeniyle yapmak zorunda olduğu giderlerdir.
Satıcının, alıcının satılan için yapmış olduğu giderleri de ödemesi gerekir. Bu giderler zorunlu giderler olabileceği gibi faydalı giderler de olabi26 AYDOĞDU/KAHVECİ,s197
27 TANDOĞAN,s190
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lir. Özellikle alıcının ayıplı malı geri verinceye kadar onu özenle korumak,
bakmak ve saklamak için yaptığı giderlerinde ödenmesi gerekir.
TBK m.229 da zararın tazmini doğrudan zarar dolaylı zarar ayrımı
esas alınarak yapılmıştır. TBK m.229/3 e göre satıcı devrettiği ayıplı mal
nedeniyle alıcının uğramış olduğu doğrudan zararları gidermek zorundadır. Satıcı kusursuz olsa dahi bu zararı tazmin etmek zorundadır. Burada kusursuz sorumluluk söz konusudur28. Sözleşmeden dönme halinde
giderilecek olan zarar menfi zarardır. Menfi zararda aynı müspet zarar
gibi fiili zarar ve yoksun kalınan kardan oluşur. Yoksun kalınan kar niteliği itibariyle dolaylı zarardır29. Yoksun kalınan kar kendisinden dönülen
sözleşmenin meydana geldiğine ve geçerliliğine duyulan güven nedeniyle
alıcının başka sözleşme yapma imkanı varken bundan vazgeçmesi bu fırsatı kaçırması yüzünden uğramış olduğu zarardır.
Doğrudan zararın kapsamına TBK m 229/I-2 de ki giderlerle dönülen
sözleşmenin kurulması için yapılan giderler girer. Örneğin sözleşme yapmak için başka yere gidilmesi ,seyahat,yeme içme,yatma,yolculuk,otel vs
masrafları doğrudan zarar kapsamında yer alır. Ayrıca satılanın gözden
geçirilmesi, ayıbın bildirilmesi gibi giderlerde bunun kapsamındadır30.
Ayıbı takip eden zararın doğrudan zarar kalemi olup olmadığı tartışılmalıdır. Satılanda ki ayıbın alıcının ifa menfaati dışında hukukça korunan diğer değerlerinde meydana getirdiği eksilmeye ayıbı takip eden zarar
denir31. Mesela alıcıya satılan hasta bir tavuğun ölmesi ayıplı malın yok
olmasıdır ve bu doğrudan zarardır. Fakat hastalıklı tavuğun kümeste ki
diğer tavuklara zarar vermesi sonucu diğer tavukların ölmesi nedeniyle
alıcının uğradığı zarar ayıbı takip eden zarardır. Bunun doğrudan zarar
olup olmadığı tartışmalıdır. İsviçre Federal Mahkemesi meşhur Papağan
kararıyla bu olayı çözmüştür. Bu kararda alıcıya satılan 6 papağanda öldürücü ve bulaşıcı virüs taşıdığı için hem kendileri ölmüş hem de alıcının
diğer papağanlarına bulaştırdıklarından onlarda ölmüştür. Federal Mahkemesi burada alıcının papağanlarının ölümüyle meydana gelen zararı
,satın alınan papağanların taşıdıkları virüsün doğrudan sonucu olarak
görmüş ve satıcıyı kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca sorumlu tutmuştur. Ayıbı takip eden zararın dolaylı zarar olması da mümkündür32.
28
29
30
31
32

TANDOĞAN, s 192, ZEVKLİLER/GÖKYAYLA s.129
Federal Mahkemenin Görüşü İçin bkz. BGE 79 II 376.
TANDOĞAN,s193
EREN, s143
Yıldırım F./Başpınar,Doktrin ve Uygulama Açısından Türk-İsviçre Hukukunda Doğrudan Doğruya Zarar ve Dolaylı Zarar Ayrımı,Prof.Dr.Bilge Öztan’a Armağan ,Ankara,2008,s1093
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TBK m.229/II e göre satıcı kusursuz olduğunu kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe alıcının uğramış olduğu diğer zararlardan sorumludur. Bu madde uyarınca satıcının sorumluluğu kusur
sorumluluğudur. Dolayısıyla satıcı kusursuzluğunu ispat edip sorumluluktan kurtulabilir. Üçüncü kişiye ödenecek tazminattan doğan zarar,ticari itibarın ihlalinden doğan zarar vs buraya girer.
2.2. Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim İsteme Hakkı
Alıcı ,satılanı alı koyup ayıp oranında bedelde indirim hakkına sahiptir. Gerçekten de alıcı,bu suretle sözleşmeyi ayakta tutmakla ve ayıplı satılanı alıkoyarak tek taraflı irade beyanıyla satıcıdan ayıp oranında satış
bedelinden indirim yapılmasını istemektedir. Bu talep sonucunda sözleşme varlığını sürdürdüğü için alıcı ayıplı malı alıkoymaya devam etmekte
,buna karşılık henüz ödemediği satış bedelini de ödemek zorunda kalmaktadır.alıcının ödeyeceği bedel sözleşmede kararlaştırılan bedel değil
daha düşük bedeldir33.
Görüldüğü üzere bedelden indirim isteme hakkı değiştirici yenilik doğuran bir hak olup alıcının buna ilişkin tek taraflı irade beyanının satıcının hakimiyet alanına ulaşır ulaşmaz sözleşmenin bedel unsuru değişmiş
olur.
Alıcının bu hakkını dürüstlük kuralına uygun kullanmak zorundadır.
TBK m 227/V e göre satılanın değerinde ki eksiklik satış bedeline çok yakın ise alıcı bedelden indirim isteyemez. Onun yerine ancak sözleşmeden
dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir. Alıcı indirim isteme dışında uğramış olduğu
zararın giderilmesini de isteyebilir.
Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2013/22820 E. 2014/4047 K sayılı kararına göre
...... plakalı aracı 25/06/2010 tarihinde, 84,000 km’de 23.000,00TL bedel karşılığında satın aldığını, aracı aldıktan bir ay sonra
aracın arızalandığını ve servise götürdüğünü, Ford yetkili servisi tarafından kendisine aracın kilometresinin 176,486 olduğunun
söylendiğini ileri sürerek aracın satış tarihinde 84,000 km’de ayıpsız ikinci el değeri ile yine satış tarihinde 176,000 km’de ikinci el satış değerinin belirlenmesini, karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, “Davacının, 2006 model aracı satın alırken davalının ilk
malik olmadığını biliyor alması gerektiğini, yıpranmanın ve meydana gelen arızanın aracın yaşı itibariyle normal olduğu, kullanımdan
33 EREN,s147
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doğmadığı meydana gelen arızalar ile davalının bu suretle illiyet bağı
da bulunmadığı görüldüğünden ..” davanın reddine karar verilmiştir. Davacı, tarafından alınan aracın satın alındığında kilometresinin
düşürülmüş olduğu taraflar ve mahkemenin kabulündedir. Hal böyle
olunca aracın davacıya ayıplı şekilde satıldığı, davacının da bu hususu
bilahare öğrendiği anlaşılmakla, Mahkemece, aracın ayıplı olduğunun
kabulü ile Borçlar Kanununun ayıba karşı tekeffül hükümlerini düzenleyen 202. maddesi uyarınca bedel indirimi isteminde bulunduğundan bu konuda uzman bilirkişiden rapor alınmalı ve hasıl
olacak sonuca uygun karar verilmelidir. Eksik inceleme ve aksi
düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı
olup bozma gerektirir34.
2.3.Ayıpsız Benzeri İle Değiştirilmesini İsteme Hakkı
TBK m 22/I-4 e göre imkan varsa alıcı dönme veya indirim hakkını
kullanacak yerde satılanın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.
Bu hak daha çok çeşit, özellikle misli şey satışlarında söz konusu olur.
35
Satıcıda alıcıya aynı malın ayıpsız benzerini hemen vererek ve uğradığı
zararın tamamını gidererek seçimlik hakkını kullanmasını önleyebilir.
Satılanın ayıpsız benzeriyle değiştirilmesi değiştirici yenilik doğuran
bir haktır. Bu hak tek taraflı irade beyanının satıcının hakimiyet alanına
ulaşması ile satıcının kabulüne gerek kalmaksızın hüküm ve sonuçlarını
doğurur36.
2.4.Ücretsiz Olarak Onarılmasını İsteme Hakkı
Eski Borçlar Kanunu alıcıya ücretsiz onarılmasını isteme hakkı tanımamıştı. Yeni TBK bu hakkı alıcıya seçimlik hak olarak tanımıştır. Adı
geçen maddeye göre alıcı bütün giderleri satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz olarak onarılmasını isteme hakkına sahiptir. Ancak bunun için
yapılacak giderin aşırı olmaması gerekir.37
TKHK m 11/2 e göre ‘ Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu
fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde
sorumlu tutulmaz.’
TKHK m 11/3 e göre ‘Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile
34
35
36
37

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2013/22820 E. 2014/4047 K sayılı Kararı
AYDOĞDU/KAHVECİ s,203
EREN,s151
AYDOĞDU/KAHVECİ s,209
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değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden
indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın
ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.’
TKHK m 11/4 e göre ‘Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş
günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde
yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin
ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde
yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.’
IV. Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Kapsamında Olmayan Satışlar
Satıcının ayıptan sorumlu olmadığı satışlardan ilk olarak karşımıza
hayvan satışları çıkmaktadır. Hayvan satımında satıcı, yazılı olarak üstlenmedikçe hayvandaki ayıptan sorumlu olmayacaktır. Bu durum TBK
m.220’de şöyle belirtilmektedir; “ Hayvan satışında satıcı, yazılı olarak
üstlenmedikçe veya ağır kusuru olmadıkça ayıptan sorumlu olmaz.”
Görüldüğü üzere diğer satım sözleşmelerinde sorumluluğu bu şekilde bir
şekle tabi değilken, kanun koyucu hayvan satımlarında yazılı şekil şartı
öngörmüştür.38 Bu şekil şartı bir geçerlilik şartıdır. Yazılı şekil TBK 12
ve devamı gereğince adi yazılı şekildir. Bu düzenlemenin eBK’daki karşılığı olan 195. maddesine bakıldığında; “Hayvan alım satımında bayi
tahriren kefalet etmedikçe yahut müşteriyi iğfal etmiş olmadıkça tekeffül
etmiş addolunmaz.” şeklinde bir düzenlemeye yer verildiği görülmektedir. Görüldüğü üzere eBK ve TBK daki düzenlemeler birbirine paralel
38 Yargıtay 13.HD., T. 7.10.2004, E. 2004/5816, K. 2004/13931: “...Borçlar Kanunu’nun
195. maddesi uyarınca hayvan alım satımında satıcı tahriren kefalet etmedikçe
yahut alıcıyı iğfal etmiş olmadıkça tekeffül etmiş addolunmaz. Davacı alıcı, satıcı
olan davalının yazılı tekeffülünü veya kendisinin satım sırasında iğfal edildiğini
ispat edememiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanlış
değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup
bozmayı gerektirir...” ; Yargıtay 13.HD., T. 13.03.2003, E. 2002/13958 K. 2003/2751:
“...Hayvan alım satımında satıcı yazılı olarak tekeffülde bulunmuş olmadıkça, hayvanın ayıplarından dolayı alıcıya karşı sorumlu olmadığı gibi, alıcıyı iğfal etmiş bulunmadıkça, ayıptan dolayı mesul tutulamaz ( BK. md.195 ).Olayda davalı Genel
Müdürlüğün, davacılara satılan düvelerin gebe ve damızlık olacağına ilişkin yazılı
bir tekeffülü yoktur....” ( Kazancı İçtihat Bankası, Erişim Tarihi: 27.04.2018 )
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düzenlemeler olup her iki durumda da sorumluluk yazılı olarak üstlenilmeye bağlanmıştır.39 Burada öngörülen yazılı şekil sadece ayıptan doğan
sorumluluğun üstlenilmesine ilişkindir. Bu maddeden hayvan satımının
da yazılı şekilde yapılması gerektiği çıkarılmamalıdır. Her ne kadar hayvan satımları 8.11.1988 tarihli 3488 sayılı kanun ile yürürlükten kalkan
22.03.1950 tarihli ve 5617 sayılı Hayvan Hırsızlığının Men’i Hakkındaki
Kanun kapsamına giren katır, deve, eşek, at, sığır ve koyun gibi hayvanların alım satımının hayvan satış belgesiyle yapılacağını düzenlemekteyse
de bu belgenin düzenlenmesi de geçerlilik şartı değildir.40
Hayvanın satıştan evvel veteriner tarafından muayene edilmesi yazılı tekeffül anlamı taşımaz. Bu durum Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun
16.05.2001 tarihli kararında açıkça belirtilmiştir41.
Yukarıda belirttiğimiz üzere hayvandaki ayıbın hasar ve yararın geçişinden önce hayvanda var olması gerekir. Sorumluluk anca bu halde
doğmaktadır. Ancak TBK 220’de bu şekilde bir yazılı şekil şartı düzenlendiğinden hasar ve yararın geçmesinden önce hayvanda bir gizli ayıbın
olması yani ayıbın bu geçişten sonra ortaya çıkmasında dahi yazılı şekilde
sorumluluk üstlenilmedikçe satıcının sorumluluğu doğmayacaktır. Örneğin; önceden belli olmayan bir hastalığın sonradan ortaya çıkması nedeniyle hayvanın sakat kalması durumunda yazılı şekilde üstlenilmedikçe
satıcı bu durumdan sorumlu olmaycaktır. Tandoğan, bu durumun halin
gereklerine göre hakkın kötüye kullanılması olarak kabul edilebileceğini
söylemektedir.42 Ancak Tandoğan bu kanaate eTBK dönemindeki düzenlemelere göre varmıştır. TBK 220 de öngörülen ikinci şartta daha ayrıntılı
işleyeceğimiz üzere TBK 225/II çerçevesinde ağır kusur hali yukarıda da
belirttiğimiz üzere satıcılığı meslek edinmiş kişiler için daha geniş bir anlam ifade ettiğinden bu şekil bir sorumsuzluk halinin mevcudiyeti oldukça sınırlı şartlar altında mümkün hale getirilmiştir.
TBK m.220’de satıcının sorumluluğu sadece bunun yazılı olarak üstlenilmesine bağlamamıştır. Satıcı bu sorumluluğu yazılı olarak üstlenmese
dahi ağır kusurunun olması halinde bu ayıptan sorumlu olacaktır. Bu
maddenin eBK döneminde düzenlenmiş haline bakıldığı vakit eBK 195
deki “iğfal edilmiş olmadıkça” ibaresi yerine “ağır kusuru olmadıkça” iba39 N. YAVUZ, s.237; KEÇECİOĞLU, s. 3587
40 TANDOĞAN, s.183
41 Yargıtay HGK., T. 16.05.2001, E. 2001/13-419, K. 2001/420 : “...Veteriner tarafından
satım öncesi yapılan muayene de yazılı tekeffül anlamında kabul edilemez. Şu durumda satıcının kanunun aradığı anlamda yazılı olarak tekeffülünün varlığından söz edilemez...”
42 KEÇECİOĞLU, s.3588; TANDOĞAN, s.183
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resi kullanılmıştır. Bu değişikliğin etkisini görebilmek için öncelikle ağır
kusurun ne anlama geldiği açıklamak gerekir.43 Ağır kusur, sözleşmeye
aykırı hareket eden kişinin, oluşacak zararı öngörmesine rağmen o aykırılığı gerçekleştirmesini iade eden kast ile bir kişinin aynı olayda göstermesi beklenen özeni göstermemesini ifade eden ağır ihmali de içermektedir.44 Bu nedenle sorumluluk kapsamında eBK da sadece aldatma hali
öngörülmüşken, TBK 220 de ağır kusur ifadesiyle aldatmayı içeren kastın
yanında ağır ihmal hali de sorumluluk kapsamına alınarak satıcının hayvan satımındaki ayıptan doğan sorumluluğu genişletilmiştir.45
Yukarıda belirtildiği üzere TBK 225/2 ile bu ağır sorumluluk hali mesleği satıcı olanlar için genişletilmiştir. Şöyle ki TBK 225’de ; “Ağır kusurlu
olan satıcı, satılandaki ayıbın kendisine süresinde bildirilmemiş olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz.
Satıcılığı meslek edinmiş kişilerin bilmesi gereken ayıplar bakımından da aynı hüküm geçerlidir.” ifadesiyle “satıcılığı meslek edinmiş kişiler” açısından bilmesi gereken ayıplar için de ağır kusurluluk hali öngörülmüştür. Yani hayvan satıcılığını meslek olarak icra eden satıcılar TMK
2 uyarınca bilmesi gereken ayıplar bakımından da ağır kusurlu sayılacaklardır.46 TBK 225’in eBK da düzenlenmiş hali olan eBK 200’de ikinci
fıkra gibi bir fıkra öngörülmemiştir. Bu sebeple TBK 220 de öngörülen
şartlardan biri olan satıcının sorumluluğu yazılı olarak üstlenmesi başlığında Tandoğan’ın yazılı olarak üstlenmedikçe önceden belli olmayan
hastalıkların sonradan ortaya çıkması halinde satıcının ayıba karşı sorumluluğu bulunmadığını ileri sürmesi,halin gereklerine göre hakkın kötüye kullanılmasıdır şeklindeki görüşünün uygulama alanı bu düzenleme
ile daralmıştır. Buradan çıkardığımız sonuca göre TMK 2 çerçevesinde
hayvanda belli olmayan ama satıcının TMK 2 çerçevesinde bilmesi gereken ayıplar bakımından TBK 225/2 ve TBK 220 çerçevesinde satıcıya bir
sorumluluk hali yükleneceğinden, bu halde hakkın kötüye kullanılması
engellenmiştir.
Bu ayıplı durumlara örnek olarak; satılan atın bakar kör olduğunun
söylenmemesi47 veya pedigresi48 olmayan at yarış atı sayılmayacağından,
43
44
45
46
47
48

N. YAVUZ, s.240
KEÇECİOĞLU s,3589
N YAVUZ,s.240
Nihat YAVUZ, Ayıplı İfa , Seçkin Yayınları:İstanbul,2014,s 236
4.HD., T.1.2.1951, E.1951/1-128, K.1951/803 (TANDOĞAN,s. 183)
4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu
Madde 3: Tanımlar
Pedigri: Soy kütüğüne kayıt edilen damızlıklarla, safkan atların numara, isim, orijin,
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böyle bir atın yarış atı olarak sayılması hali sayılabilir.49 Ancak ayıplı ifa
ile yanlış ifa halinin birbirinden ayrılması gerekir. Örneğin; bir ördek yerine tavuğun verilmesi yanlış ifadır.50 Burada teslim borcu yerine getirilmemiştir.51 Bu nedenle ortada bir ayıplı ifa durumu bulunmamaktadır.
Ayıptan doğan sorumluluk hak satışlarında da söz konusu olmaz.
Bu nedenle alacağın devrine (alacak satışına) ayıptan doğan sorumluluğa
ilişkin TBK m.219 vd hükümleri değil, alacak satışında ki ayıptan sorumluluğa ilişkin TBK m191-193 hükümleri uygulanır52. Fikri ve sınai haklarla üyelik kazanımı gibi maddi olmayan diğer malların devir ve satımı
hakkında da ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanmaz.
Ayıba karşı tekeffülün sözleşme ile kaldırılmaması gerekmektedir.
Sözleşme de açıkça ayıptan doğan sorumluluğun kaldırıldığının yazılması
gerekmektedir. Tek taraflı irade beyanıyla oluşturulmuş örneğin satılan
mal geri alınmaz gibi bir beyan satıcının sorumluluğunu kaldırmaz. İki
taraflı irade beyanlarını uyuşması sonucu sözleşme de açık bir şekilde
yazılması suretiyle satıcının ayıptan doğan sorumluluğu sona erebilir53.
Şeydeki eksiklik ayıp, hasarın geçmesinden önce mevcut olmalıdır.Hasarın intikalinden sonra ortaya çıkan ayıplar, evvelce mevcut sebeplerden
ileri gelmedikçe ,satıcıyı sorumlu kılmaz. Örneğin hayvan daha önceden
hasta ise ve bu hastalık sonucu sakat kalırsa satıcı bundan sorumlu olur;
buna karşılık meyveler hasarın geçmesinden sonra normal olarak çürürse tekeffül söz konusu olmaz54.
Ayrıca (tüketici) satış parasının tümüyle veya bir bölümüyle iadesini ya
da ayıplı malın onarılmasını, olmazsa ayıpsızıyla değiştirilmesini, uğradığı zararın giderilmesini ,satıcıdan başka ,yasada anılmış bir dizi kişiden
de (üretici veya ithalatçı) isteyebilecektir. Bunun için ilk olarak satıcının
sorumluluğu saptanmalıdır. Ondan sonra üretici isterse üretici ve ithalatçıya gidebileceği gibi satıcıya veya üçüne birlikte de gidebilecektir55.

49
50
51
52
53
54
55

ırk, renk, eşkal, cinsiyet, doğum tarihi, verim kayıtları, yetiştirici ve sahibi ile hayvanın
cetlerine ait bilgileri ve verimlerini belirten belge.
Yargıtay 4.HD., T.10.11.1959, E.1959/3844, K.1959/143 (TANDOĞAN,s. 183)
KEÇECİOĞLU, s.3590
TANDOĞAN, s.122
EREN , s.101
YAVUZ s.175
YAVUZ s.175
YAVUZ,s.154
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SONUÇ
TBK, TTK, TKHK’ nın ilgili hükümleri, diğer düzenlemeler ve yargı
mercilerinin görüşleri de dikkate alındığında ayıptan doğan sorumluluğun maddi mal satışlarında söz konusu olduğu, hak satışlarında söz konusu olmadığı görülmüştür. Maddi mal satışına ilişkin satıcının ayıptan
doğan sorumluluğu ayrıntılı bir şekilde düzenlenmişken hak satışlarında
satıcının sorumluluğunun unutulduğu mu yoksa bilerek mi düzenlenmediği bilinememektedir. Bu açıklığın giderilmesi amacıyla alacağın devrine,
alacak satışına ilişkin TBK 193-195 hükümleri uygulanması öngörülmüştür, fakat fikri ve sınai haklarla üyelik kazanımı gibi maddi olmayan diğer
malların devir ve satımı halinde satıcının ayıptan doğan sorumluluğuna
ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Günümüzde maddi olmayan malların satımı ve devri yadsınamayacak kadar sık yapılmaktadır.
Bu durumun yasada düzenlenmemesi alıcı ve satıcı bakımından hak mağduriyetliği yaşamalarına sebep olabilmektedir. Kanaatimce; kanun koyucu tarafından en kısa sürede var olan düzenlemeler de dikkate alınarak,
ilgili kanun maddesine ekleme yapılmak suretiyle veya yeni bir kanun
maddesi yapılması yoluyla bu soruna daimi bir çözüm bulunabilecektir.
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YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
TEMİNAT SENEDİ • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAKLARI
ÖZET: Senet borçlusu ile alacaklısı arasında senedin teminat senedi olduğunu belirleyen protokol senedin ciro yoluyla hamili olan alacaklıyı
bağlamaz.
Senet metninde teminat olduğuna dair ibare bulunmuyor ise, o senedin teminat senedi olduğu
kabul edilemez.
Y. HGK E.2013/1948, K.2015/1247, T.22.4.2015
(...TTK.nun 599.maddesi gereğince, her ne kadar, şahsi def'iler hamile karşı ileri sürülemez ise de: aynı maddede (meğer ki hamil, poliçeyi iktisap ederken, bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun)
hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda takip dayanağı bononun teminat olduğuna ilişkin iddianın temel dayanağı olan 05.10.2007 tarihli protokol borçlu C.. H..
ile lehdar L. H. ve bunların vekilleri arasında keşide edilmiş olup, takip
alacaklısı N.. K.. bu protokolde taraf değildir. Bu protokolün takip alacaklısı yönünden herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Senet
metninde teminat olduğuna dair bir ibare de yer almamaktadır. TTK.
nun 599.maddesinin yukarıda açıklanan hükmüne göre, protokolde imzası bulunan ve lehdar LH vekili olarak protokolü imzalayan Av. M.G.
A. ile senet lehdarı alacaklı arasında iş ilişkisi olsa dahi, senette imzası
bulunmayan Av. M. G. A.’den senedin takip alacaklısı N.. K..’ye ne şekilde intikal ettiği tespit edilemediğinden hamilin bonoyu iktisap ederken,
bile bile borçlunun zararına hareket ettiğinden söz edilemez.
O halde mahkemece itirazın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü
yönünde hüküm tesisi isabetsizdir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı-alacaklı vekili
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Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava İİK 169 maddesine dayalı borca itiraz istemine ilişkindir.
Mahkemece davalı alacaklının iyi niyetli 3. kişi konumunda olmadığı
gerekçesi ile itirazın kabulüne karar verilmiştir.
Davalı-alacaklı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda
başlık bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davalı-alacaklı vekili getirmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalı-alacaklının iyiniyeti hamil olup olmadığı 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 gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,
istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 22.04.2015
gününde oybirliği ile karar verildi.

SENEDE YAZILAN SÖZCÜKLER • KAMBİYO SENEDİ
ÖZET: Borcun sebebini ve senedin düzenlenme
amacını gösteren ve temel borç ilişkisinin açıklanmasından ibaret sözcükler senedin kambiyo
senedi olma niteliğini etkilemez.
Y. HGK E.2017/714, K.2017/639, T.05.04.2017
"…Borçlu, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, ödeme
emrinin tebliğinden itibaren süresinde icra mahkemesine başvurarak;
bonodaki imzaya itiraz yanında, senet üzerinde bedelinin nakden alın-
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dığı yazılı olmasına rağmen, hisse devri karşılığı alındığının iddia edilmesi sebebiyle kambiyo vasfının ortadan kalktığını ileri sürerek icra
takibinin iptalini talep etmiş; mahkemece, takip dayanağı olan bononun kayıtsız ve şartsız bir bedeli ödemek vaadini taşımadığı, tahsilinin
yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle icra takibinin iptaline karar verilmiştir.
HGK'nun 14/03/2001 tarih ve 12-233/257 sayılı ve yine 20/06/2001
tarih ve 12-496/534 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere; dayanak belgenin teminat senedi olduğu iddiası, hangi ilişkinin teminatı
olduğu senet üzerine yazılmak suretiyle ya da yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. Yazılı belge sunulduğu takdirde, İİK'nun 169/a maddesi uyarınca belgede takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunludur.
Bonoda şekil şartları, senedin tanzim tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 Sayılı TTK'nun 776. maddesinde sayılmıştır. Bunlar; "Bono"
ya da "emre muharrer senet" ibaresi, kayıtsız şartsız belirli bir bedeli
ödeme vaadi, vade, ödeme yeri, lehtar, düzenleme yeri ve tarihi, düzenleyenin imzasıdır. Zorunlu şartlardan biri eksik olduğu takdirde, senedin bono niteliği kaybolur. Bunlardan vade ve ödeme yeri esaslı şekil
şartlarından değildir. Sayılan zorunlu şekil şartlarının yanında seçimlik şartlar da vardır. Bonoya isteğe bağlı olarak, faiz, bedelin nakden
ya da malen alındığı veya yetkili mahkeme kayıtları da konabilir.
Yerleşik Yargıtay İçtihatlarında ve öğretide de kabul edildiği gibi,
bonolara özgü seçimlik unsurlardan biri de, temel borç ilişkisinden
kaynaklanan borcun dayandığı nedenin gösterilmesine yönelik "bedel
kaydı"dır. Yinelemek gerekirse "bedel kaydı" kambiyo senedinin ihtiyari kayıtlarındandır. Bu kayıt, keşidecinin (borçlunun), senedin lehtarından (alacaklıdan) karşı edayı aldığını ispata yarar. Aslında kambiyo
senetleri hukuku yönünden bu kayıtların bir anlamı ve önemi yoktur.
Çünkü kambiyo senedinin düzenlenmesiyle, mücerret bir borç ilişkisi yaratılmaktadır. Bu nedenle karşı edimin elde edilip edilmediğinin
önemi de bulunmamaktadır. Temel borç ilişkisinin bir sözcükle senede
yansıtılması şeklinde ortaya çıkan bedel kaydının, varlığı ya da yokluğu senedin bono niteliğini etkilemez (HGK 2003/19-781 E, 2003/768 K.).
Somut olayda, icra takibine dayanak yapılan bononun ön yüzünde
yüzünde “nakden” ibaresine yer verilmiş ve bu hali ile takip alacaklısı
elinde bulunmaktadır. Sözü edilen bu açıklama senedin tahsilini şarta bağlamadığı gibi, bu belgenin teminat için verildiğine dair bir irade beyanını da yansıtmamaktadır. Dolayısıyla somut olayda, senedin
tahsil edilip edilmeyeceğinin yargılamayı gerektirmesi gibi bir durum
söz konusu değildir. Borcun sebebini ve senedin düzenlenme amacını
gösteren ve temel borç ilişkilerinin açıklanmasından ibaret olan bu sözcükler, senedin bono niteliğini etkilemez. Bu durumda, senette asıl borç
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ilişkisine ait açıklamalara yer verilmiş olması, TTK'nun 776. maddesi
uyarınca, bono niteliğini etkilemeyeceğinden takip dayanağı bono yasal unsurları içeren kambiyo senedi vasfındadır.
O halde, mahkemece; senedin kambiyo vasfı bulunmadığı iddiasına
dayalı borca itirazın reddi ile imzaya itirazın esası incelenerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken somut olaya uygun
bulunmayan yazılı gerekçe ile itirazın kabul edilerek takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir..."
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 gereği 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 gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının
Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, karar düzeltme yolu açık olmak üzere 05.04.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

AYIPLI MAL SATIMI • SORUMLULUK • İSPAT KÜLFETİ
ÖZET: Satıcı, ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Alıcı ihbar yükümlülüğünü
yerine getirmiş ise, alıcının ayıpları bildiğini ya
da bilmesi gerektiğini ispatlama yükümlülüğü satıcıya düşer.
Y. HGK E.2017/664, K.2017/573, T.29.03.2017
"…Davacı, davalının 39 nolu parseldeki dairesini 102.000,00 TL bedelle 30.06.2010'da kendisine sattığını, davalının zemin kattaki bu dairede yıllardan beri oturduğunu, herhangi bir rutubet ve su basmasının
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söz konusu olmadığını taahhüt etmesine rağmen duvarların yağmur
suları yüzünden kabarmaya başladığını, mahkeme aracılığıyla yaptırdığı tespitte dairedeki ayıbın gizli ayıp olduğu, hasar ve zarar toplamının 25.000,00 TL olduğunun ortaya çıktığını, tespit sonucu alınan
bilirkişi raporunun davalıya tebliğ edildiğini, ancak davalının rapora
itirazda bulunmadığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 30.60.2010 tarihli gayrimenkul satış sözleşmesinin feshine, satış bedeli olan 102.000,00 TL’nın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile iadesine, tespit raporunda belirlenen miktardan az
olmamak üzere belli bir miktarın satış bedelinden tenziline, taşınmazın alım satımı nedeni ile ödediği emlak komisyonu, tapu giderleri, konut kredisi faizi, avukatlık ücreti, tedavi giderleri olmak üzere 5.000,00
TL maddi, uğradığı manevi zarara karşılık olmak üzere 5.000,00 TL
manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, dava konusu dairenin yarı bodrum kat olup, ana taşınmazın
35 yıl önce, yapıldığı yılın imar ve inşaat tekniğine göre inşa edildiğini,
davacının daireyi emlakçı nezaretinde 3 kez gezdiğini, alıcıdan gizlenen hiçbir hususun bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle, binanın temel
bohçalama yalıtımı ile drenaj kanalının yapılmamasından, gizli veya
açık ayıptan davalının sorumlu olmadığı gerekçesi ile davanın reddine
karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davanın dayanağı, Borçlar Kanunu'nun 217. maddesi delaletiyle
BK’nun 202. maddesidir. Buna göre, "Satıcının tekeffülü altındaki satılanın ayıbı anlaşıldığı zaman alıcı muhayyerdir; dilerse satılanı redde
hazır olduğunu beyanla satımın feshedilmesini, dilerse, satılanı alıkoyup kıymetinin noksanı mukabilinde semenin tenzil olunmasını dava
eder. Hâkim, alıcının satılanı ret davası üzerine hal icabı satımın feshini muhik göstermiyorsa semenin tenzili ile iktifa edebilir. Kıymetinin
noksanı satılanın semenine müsavi ise alıcı ancak satımın feshini talep
edebilir." denilmektedir. Açıklandığı üzere, ayıba karşı tekeffül hükümleri uyarınca alıcı, ayıbın anlaşıldığı zaman dilerse fesih hakkını kullanır, dilerse bedel indirimi isteyebilir. Davaya konu dairenin gizli ayıplı
olduğu gerek tespit raporu gerekse mahkemece yapılan keşif sonucu
alınan bilirkişi raporuyla sabit olduğuna göre mahkemece, davacının
öncelikli talebi olan fesih isteminin değerlendirilerek hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde
davanın reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olduğu…”
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
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Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava ayıp nedeniyle taşınmaz satım sözleşmesinden dönme, olmadığı
takdirde bedelden indirim yapılması ile maddi ve manevi tazminat isteklerine ilişkindir.
Davacı vekili davalının Üsküdar’da bizzat kullandığı zemin kat daireyi
30.06.2010 tarihinde 102.000,00-TL bedel karşılığında müvekkili davacıya sattığını, meskenin 05.08.2010 tarihinde teslim edildiğini, müvekkilinin sözleşme öncesi görüşmeler sırasında davalıya dairede rutubet olup
olmadığını sorduğunu, davalının uzun yıllar dairede bizzat oturduğunu,
herhangi bir rutubet veya su basma olayının söz konusu olmadığını beyan
ve taahhüt ettiğini, ancak ilk yağmurda daire duvarlarının yağmur sularından nem aldığını ve boyalarının kabardığını, müvekkilinin durumu
davalıya bildirildiğini ancak davalının yapacak bir şey olmadığını söylediğini, bu durumun Üsküdar l. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/101 D.İş
dosyası ile tespit edildiğini, bilirkişinin hasar ve zararın gizli ayıptan kaynaklandığını; onarım bedelinin 25.000,00-TL, giderilme süresinin 2,5 ay
olarak belirlendiğini beyanla 30.06.2010 tarihli satış sözleşmesinin feshi
ile satış bedelinin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müvekkiline iadesine veya tespit dosyasında bilirkişinin belirlediği
miktardan az olmamak üzere hakkaniyet ölçüleri dahilinde belirli miktarın satış bedelinden tenziline, maddi ve manevi tazminatın tahsiline karar
verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili müvekkilinin taşınmazda teyzesi, eşi ve iki çocuğu ile birlikte 2,5 yıl oturduğunu, bağımsız bölümün 35 yıl önceki inşaat şart ve
tekniğine göre inşa edilmiş binanın yarı bodrum kat dairesi olduğunu, dairenin emlak komisyoncusu aracılığıyla satış arz edildiğini, alıcı davacının
daireyi üç kez gezdiğini ve kendisinden hiçbir hususun gizlenmediğini,
davacının satıştan bir gün önce daireyi boyatarak taşındığını, taşınmazın bodrum kat oluşu, dış duvarlarının toprakla temas etmesi, koruyucu drenaj ve duvar mantolamasının bulunmamasının gizli veya açık ayıp
hükmünde değerlendirilemeyeceğini, alıcının bu konumdaki taşınmazı
bilerek ve görerek aldığını, davacının yaşadığı sorunun tamamı ile kat
mülkiyeti çerçevesinde çözüme kavuşturulacak bir sorun olduğunu, dairenin iç mekânı ile ilgili bir sorun olmadığını, ortak alan sayılan dış duvarların su yalıtımının apartman yönetimi veya kat malikleri kurulunun
kararı ile yapılabileceğini, sorumluluğun arsa payına göre olduğunu beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
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Mahkemece dava konusu dairenin çok eski bir binanın bodrum katı
olduğu, böyle bir taşınmazın satın alınmasında alıcının binanın nem
alabileceğini, sel basabileceğini ülkemiz şartlarında düşünüp öngörmesi gerektiği, davalının davacıyı satın almadan önce yanıltıp kandırdığına
ilişkin yeterli kanıtlar sunulmadığı, tanıkların davacının çok yakınları olması nedeniyle beyanlarının yeterli kanıt oluşturmadığı, aksine beyanda
bulunan davalı tanıklarının beyanları ile binanın konumu ve satış bedeli
nazara alındığında satış işleminde iptali gerektirir bir sebep bulunmadığı
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde yer alan gerekçe ile
bozulmuştur.
Mahkemece önceki gerekçe genişletilmek suretiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık satışa
konu bağımsız bölümün gizli ayıplı olup olmadığı, ayıba karşı tekeffül
hükümleri uyarınca davalının zarardan sorumluluğunun bulunup bulunmadığı, burada varılacak sonuca göre davacının sözleşmeden dönme isteminin değerlendirilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Uyuşmazlığa olay tarihinde yürürlükte olan (mülga) 818 sayılı Borçlar
Kanunu (BK) hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
Satım sözleşmesi Borçlar Kanununun 182. maddesinde “satım bir
akittir ki onunla satıcı satılanın iltizam ettiği semen mukabilinde alıcıya
teslim ve mülkiyeti ona nakleylemek borcunu tahammül eder” şeklinde
tanımlanmıştır. Satım sözleşmesi synallagmatik, başka deyişle tam iki
tarafa karşılıklı borçlar yükleyen bir sözleşmedir. Tam iki yanlı sözleşmelerde, her iki yan birbirine karşı bir aslı edim ile çeşitli yan ve tali edimler
yüklenirler. Eş deyişle bu sözleşmeler nitelikleri gereği yanlardan her birini zorunlu olarak alacaklı ve borçlu kılar. Yanlardan her biri karşı edimi
elde etmek için borç altına girer. Satıcının malın teslimi ve mülkiyetinin
alıcıya geçirilmesi yükümlülüğü yanında satılanın ayıplardan ari olmasını
sağlama yükümlülüğü de bulunmaktadır.
Bu noktada uyuşmazlığın temelinde oluşturan “ayıp ve ayıba karışı tekeffül” kavramları üzerinde durmakta yarar vardır:
Ayıba ilişkin hukuki düzenleme, dava konusu uyuşmazlık bakımından
uygulanması gereken 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 194. maddesinde yer
almaktadır. Düzenlemede “ Satıcı alıcıya karşı satılanın zikir ve vaadettiği
vasıflarını mütekeffil olduğu gibi maddi veya hukuki bir sebeple kıymetini veya maksut olan menfaatini izale veya ehemmiyetli bir surette tenkis
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eden ayıplardan salim bulunmasını da mütekeffildir. Satıcı , bu ayıpların
varlığını bilmese bile onlardan mesuldür.” denilmektedir.
Öğretide ayıp satılanda, hasarın geçtiği anda, vaad edilen nitelikleri bir
diğer ifadeyle bulunması gereken bir özelliğin bulunmaması ya da bulunmaması gereken bir kusurun ya da eksikliğin bulunması ya da dürüştlük
kuralı gereğince ondan beklenen lüzumlu vasıfları taşımaması hali olarak
tanımlanmakta ve maddi, hukuki ya da ekonomik ayıp şeklinde sınıflandırılmaktadır. Maddi ayıp bir malda madden hata bulunmasıdır. (örneğin
malın yırtık, kırık, bozuk, lekeli olması gibi). Hukuki ayıp malın kullanımının hukuken sınırlandırılmış olmasıdır (malın üzerinde rehin, haciz,
intifa hakkı gibi kısıtlamalar bulunması gibi). Ekonomik ayıp ise; malın
iktisadi vasıflarında eksiklik olmasıdır.
Ayıba ilişkin diğer sınıflandırma, ayıbın açık ve gizli olup olmamasına
göre yapılmaktadır. Açık ayıp hemen ilk başta ya da yüzeysel bir muayene
ile tespit edilebilen ayıptır. Durumun gerekli kıldığı, muayene ile anlaşılamayan ayıpla, gizli ayıptır. Alıcı gizli ayıpları araştırmakla yükümlü değil
ise ayıp meydana çıkar çıkmaz hemen ihbar etmelidir (DOMANİÇ, H.:Türk
Ticaret Kanunu Şerhi, C.I, İstanbul 1988, s.155;YAVUZ, N.: Ayıplı İfa,
2.b., Ankara 2010, s. 107;KARAKAŞ, C.F.: Ticari Satımda Ayıp İhbarının
Süresi ve Şekli, XXII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu,
Ankara 2006, s.172). Eğer alıcı iğfal edilmiş yani maldaki ayıp ondan
bilerek saklanmış ise Kanunu öngördüğü çözüm satıcı bakımından ağırlaştırılmış bir sorumluluğu gerektirmektedir. Nitekim 818 sayılı Borçlar
Kanunu'nun 200. maddesine (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 225.
maddesine ) göre, alıcıyı iğfal etmiş olan satıcı, ayıbın kendisine vaktinde
ihbar edilmemiş olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.
Ayıba ilişkin bu genel açıklamalardan sonra hemen belirtmek gerekir
ki satıcının ayıptan sorumluluğuna da "ayıba karşı tekeffül" denmektedir.
Ayıba karşı tekeffül şartlarının gerçekleşmesi durumunda alıcıya Borçlar Kanunu'nun 202 ve 203. maddelerinde seçimlik haklar tanınmıştır.
Buna göre alıcı sözleşmeden dönebileceği gibi semenin indirilmesini ya
da malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini de isteyebilir. Tüketicinin
korunmasına ilişkin düzenlemeler de alıcının malın onarılmasını isteme
hakkına sahip olduğu da benimsenmiştir ( 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.11/c).
Ayıba karşı tekeffüle ilişkin kuralların uygulanabilmesi için satıcının
kusurlu olması şart değildir. Gerçekten de Borçlar Kanunu'nun 194 üncü
maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre satıcı, ayıpların varlığını bilmese
bile onlardan sorumludur.
Alıcı ihbar külfetini yerine getirmişse artık alıcının ayıpları bildiği ya
da bilmesi gerektiği konusunda ispat yükü satıcıya aittir. Zira bu suretle
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satıcı yasal olarak kendisine düşen bir sorumluluğu reddetmektedir.
Somut olaya gelince; davacı, yanlar arasında yapılan taşınmaz satış
sözleşmesi konusu bağımsız bölümde sonradan ortaya “gizli ayıplar” çıktığını ileri sürerek öncelikle satış sözleşmesinden döndüğünü bildirmiştir.
Dava konusu bağımsız bölümün gizli ayıplı olduğu delil tespiti dosyasına
sunulan bilirkişi raporu ve mahkemece yapılan keşif sonrası düzenlenen
bilirkişi raporuyla sabittir. Davacı da gizli ayıp nedeniyle Borçlar Kanunu'nun 202 inci maddesinden kaynaklanan seçim hakkını sözleşmeden
dönme yolunda kullanmıştır. Hal böyle olunca mahkemece, davacının öncelikli talebi olan dönme isteminin değerlendirilerek hasıl olacak sonuca
uygun karar verilmesi gerekirken gizli ayıptan davalının sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
O halde belirtilen bu maddi ve yasal olgular gözetildiğinde Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,
istek halinde temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, karar düzeltme yolu açık olmak üzere 29.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

KAMBİYO SENEDİ • AVAL • EŞİN RIZASI
ÖZET: Kambiyo senedine verilen avalde eşin rızasının bulunması şart değildir.
Y. HGK E.2017/1135, K.2017/1012, T.24.05.2017
(…Borçlu, alacaklı tarafından hakkında başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibinde, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal süre içerisinde icra mahkemesine başvurusunda, sair şikayet
ve itirazlarının yanı sıra, bonoda kefil olarak yer aldığını, bononun keşidecisi olan eşi MT'ın kefalete rızası olmadığından geçerli kefaletin bulunmadığını ileri sürerek ödeme emrinin ve takibin iptalini talep etmiş,
Mahkemece; BK 584 maddesine göre eşlerden birinin bir borca kefalet
vermesinin diğer eşin yazılı rızasına bağlı olduğu gerekçeleri ile itiraz
eden borçlu yönünden takibin durdurulmasına karar verilmiştir.
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6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 584/1. maddesine göre; “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal
olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla
kefil olabilir, bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç
kurulması anında verilmiş olması şarttır.”
Somut olayda itiraz eden borçlu ... takip dayanağı bonoları kefil olarak imzalamıştır.
6762 sayılı TTK'nun 614/1. maddesine göre; “Aval veren kimse, kimin için taahhüt altına girmişse tıpkı onun gibi mesul olur.”
Aval ile kefaleti birbirinden ayırmak gereklidir. Kefalet, fer'i nitelikte
olmasına karşın, aval bağımsız ve aslî bir nitelik taşır. Aval veren, lehine aval verilenin ileri sürebileceği ve senedin şekline ilişkin olanlardan
başka geçersizlik sebeplerini defi veya itiraz olarak alacaklıya karşı
ileri süremez. Oysa kefil, asıl borçluya ait kişisel defilerden yararlanabilir. Kefaletin, mutlaka asıl borç senedi üzerinde gösterilmesine lüzum
olmadığı halde, aval şerhinin mutlaka poliçe, bono veya alonj üzerine
yazılması gerekir.
Bono üzerine "kefil" ibaresi konsa dahi bu, aval olarak nitelendirilir
ve aval veren, bononun diğer borçlusu ile birlikte müteselsilen sorumlu olur (TTK.614). TTK.nun 636. maddesi hükmü gereğince kambiyo
senetlerinde müteselsil borçluluk esası olduğundan, bu tür senetlerde
imzası olan herkes, hamile karşı müteselsilen sorumludur. Bu açıklamalar doğrultusunda Türk Ticaret kanununda özel hükümler olması
nedeniyle kambiyo senetlerinde BK'nun 584. ve 603. maddeleri uygulanamaz. O halde mahkemece borçlunun sair şikayet ve itirazları incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe
ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir…)
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 gereği görüşüldü:
Şikayet icra takibinin ve ödeme emrinin iptali istemlerine ilişkindir.
Takip konusu edilen her üç bono 19.09.2012 günü keşide edilmiş
olup, vade tarihleri 15.11.2012, 30.11.2012 ve 12.12.2012'dir. Bonolar
sırasıyla 6.000,-TL, 6.000,-TL ve 10.000,-TL üzerinden "malen" kaydıyla
düzenlenmiştir. Keşidecisi MT, lehdarı ise ....'dir. Matbu biçimde temin
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edilmiş bonoların keşideciye ayrılan ad, adres ve kimlik numarası kısmının altında "kefil" sözcüğü yer almaktadır. "Kefil" kısmı şikayetçi ...'ın
adını, adresini ve kimlik numarasını içermektedir. Hem keşideci ve hem
de ..., adlarının karşısını imzalamıştır.
Şikayet eden vekili yukarıda sözü edilen üç adet bonoya dayanılarak
müvekkili ... hakkında takip yapıldığını; keşideci Mesut ile şikayet eden
müvekkilinin karı koca olduklarını, bonoda "kefil" olarak gösterilen müvekkilince verilen kefaletin geçerli olabilmesi için eşin rızasının bulunması gerektiğini, bu nedenle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 584/1
inci maddesine uygun olmayan kefaletin geçerli olmadığını, dolayısıyla
şikayetçinin alacaklıya borcunun bulunmadığını, işlemiş faizin denetlenilebilir bir şekilde açıklanmadığını, bono suretlerinin icra dosyasına konulmayıp, davacıya da tebliğ edilmediğini ileri sürerek takibin ve ödeme
emrinin iptaline, yüzde 40 kötü niyet tazminatının alacaklıdan tahsiline
karar verilmesini talep etmiştir.
Şikayet olunan-alacaklı vekili 19.09.2012 tarihli sözleşmede ...'ın eşi
MT'ın borcunu kayıtsız, şartsız, gayrikabili rücu olarak müşterek borçlu
müteselsil kefil sıfatıyla kabul ettiğini, şikayetçinin eşinin borcunun yeni
bir ödeme planına bağlandığını, ...'ın eşine kefil olduğunu, aynı anda anılan sözleşmeyi imzalayan tarafların karşılıklı rızalarının bulunduğunu;
01.10.2012 tarihli 6.000,-TL bedelli bononun 03.10.2012 tarihinde ...
tarafından ödendiğini, şikayetin borçtan kurtulmak amacıyla kötüniyetle
yapıldığını belirterek şikayetin reddine karar verilmesini savunmuştur.
Yerel Mahkemece ...'ın takibin dayanağı olan bonolara kefil sıfatıyla
imza koyduğu, bu yapılırken eşi olan diğer borçlu MT'ın yazılı rızasını
alınmadığı; yasanın öngördüğü şartın yokluğu nedeniyle şikayetçi-borçlu ...’ın geçerli bir kefaleti bulunmadığı ve borçtan da sorumlu olmadığı
gerekçesiyle şikayetin kabulü ile şikayet eden-borçlu hakkındaki takibin
İcra ve İflas Kanunu'nun 169/a maddesi gereğince durdurulmasına karar
verilmiştir.
Hüküm şikâyet olunan-alacaklı vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece
yukarıda başlık kısmında belirtilen yazılı gerekçelerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece Türk Borçlar Kanunu'nun 603 üncü maddesinde kefaletin şekline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümlerin gerçek kişilerce, kişisel güvence
verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de
uygulanacağını, somut olayda da aval verenin gerçek bir kişi olduğunu
ve sözleşme niteliğine haiz olan avalin aynı zamanda teminat amaçlı bir
kambiyo taahhüdü teşkil ettiğini bu nedenle eşin rızasına ilişkin kefalet
sözleşmesi hükümlerinin aval veren hakkında da uygulanmasının gerektiği belirtilmek suretiyle direnme kararı verilmiştir.
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Direnme hükmünü şikayet olunan-alacaklı vekili temyize getirmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık kefalet
sözleşmesinin geçerliği bakımından eşin rızasının aranması yönündeki
düzenlemenin aval veren hakkında da uygulanıp uygulanmayacağı noktasında toplanmaktadır.
Bu noktada kefalet ve aval konusunda açıklamalar yapılmasında ve
bunlar arasındaki farklara değinilmesinde yarar vardır.
Kefalet sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (TBK) 581 ila
603 üncü maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kefalet sözleşmesi Türk
Borçlar Kanunu'nun 581 inci maddesinde “kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu
olmayı üstlendiği sözleşme” şeklinde tanımlanmıştır. Kanunda yer alan
bu tanıma göre kefalet sözleşmesi, alacaklı ile kefil arasında kurulan ve
alacaklıya kişisel güvence sağlayan bağımsız nitelikte bir borç ilişkisidir.
Kefalet sözleşmesi kişisel bir teminat sözleşmesidir. Diğer sözleşmeler
gibi kefil ile alacaklının karşılıklı ve birbirine uygun iradelerinin birleşmesi ile meydana gelir. Bu sözleş¬me ile kefil, asıl borçlunun borcunu
alacaklıya karşı ifa edememesi tehlikesini kişisel olarak üstlenmektedir.
Türk Borçlar Kanunu'nda kefalet sözleşmesinin geçerliliği 818 sayılı
Borçlar Kanunu'ndan daha ağır şartlara bağlamıştır. Kefalet sözleşmesinin geçerli olması, genel hükümlerin yanında, Türk Borçlar Kanunu'nun
583 ve 584 üncü maddelerde kefalet sözleşmesi için öngörülen koşulların
varlığına bağlıdır. Bu koşullar mevcut ve geçerli borcun bulunması, kefalet sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kefil evli ise eşin rızasının
alınmasıdır.
818 sayılı Borçlar Kanununda yer almayan eşin rızasına ilişkin düzenleme, Türk Medeni Kanunun 193 üncü maddesinde öngörülen, eşlerin
birbirleri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi serbestçe yapabileceklerine ilişkin kurala Türk Borçlar Kanununun getirdiği bir istisna
niteliğindedir.
Türk Borçlar Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinde "eşin
rızası" başlıklı 584 üncü maddesi:
“Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya
yasal olarak ayrı yasama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en
geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.
Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı
miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya
da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez”
şeklinde idi.
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Düzenlemenin ticaret hayatındaki sürat, güvenlik ve pratiklik ihtiyacına uygun olmadığı yönündeki yoğun yakınmalar üzerine 28.03.2013 tarihinde 6455 sayılı Kanunun 77 nci maddesi ile 584 üncü maddeye üçüncü
fıkra olarak:
“Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin
ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler,
27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından
Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında
kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve
esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek
kefaletler için eşin rızası aranmaz”
hükmü eklenmiştir.
Kanun metninden de görüldüğü üzere düzenlemede kefalet sözleşmesinin geçerli olarak kurulması için hangi hallerde eşin rızasının gerektiği
ayrıntılı bir şekilde hükme bağlanmıştır. Emredici olan bu düzenlemeden, eşlerin feragat etmesi mümkün değildir. Eşin yazılı rızasının verilmesi adi yazılı şekle tâbidir. Yani rıza beyanının eş tarafından imzalanması
gerekli ve yeterlidir. Ancak rıza somut ve belirli bir kefalet sözleşmesinin
kurulmasından önce veya en geç sözleşmenin kurulması anında verilmelidir (TBK m.584). Dolayısıyla gelecekte yapılacak kefalet sözleşmelerini
de kapsayacak şekilde genel bir rıza verilemeyeceği gibi sözleşmenin yapılmasından sonra (geçersiz sözleşmeye geçerlik kazandırmak için de)
rıza verilemez.
Türk Borçlar Kanunu'nun 584/1 inci maddesine göre rıza sonradan
verilecek icazet ile tamamlanmadığından, eşin izni tamamlayıcı unsur değil geçerlilik unsurudur. Yani kefalet sözleşmesinin geçerli olarak kurulabilmesi için eşin rızası mutlaka gereklidir. Aksi halde kefalet sözleşmesi
geçersiz olacaktır. Zira rıza, eşin kefil olma ehliyetini sınırlar ve rızanın
yokluğunun yaptırımı kesin hükümsüzlüktür. Bu geçersizlik hakim tarafından resen dikkate alınır (Gümüş, M.A.: Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, İstanbul 2014, s.348).
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun “uygulama alanı” kenar başlıklı 603 üncü maddesinde “Kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin
rızasına ilişkin hükümler, gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine
ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de uygulanır”
düzenlemesine yer verilmiştir. Mehaz İsviçre Borçlar Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda karşılığı olmayan bu madde ile kefaletin şekline,
kefil olma ehliyetine ve eşin rızasına ilişkin hükümlerin kişisel güvence
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verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer sözleşmelere de
uygulanması öngörülmüştür. Böylece kanunkoyucu kefalet sözleşmesine
ilişkin hükümlerin uygulama alanını genişletmiştir.
Aval ise poliçe, çek ve bonoya özgü bir tür kambiyo taahhüdüdür (Öztan, F.: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2012, s.168; Pulaşlı, H.: Kıymetli
Evrak Hukukunun Esasları, Ankara 2015, s. 175). Hemen belirtilmelidir
ki, kambiyo senetleri bakımından kendine özgü bir teminat türü olarak
aval müessesesi kabul edildiğinden, bono üzerinde "kefil" yazıyor olması,
bu taahhüdü kefalet haline dönüştürmez.
Aval 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 700 ila 702 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunda avalin tanımı yapılmamış; sadece aval
ile poliçedeki bedelin ödenmesinin teminat altına alındığı belirtilmiştir
(TTK.m.700). Aval senedin ödeneceğine dair güvence verilmek sureti ile
kambiyo senetlerine tedavül kolaylığı sağlamaktır.
Bu noktada hemen belirtmek gerekir ki aval -bir geçerlik şartı olaraksenet (veya alonj) üzerinde bulunmalıdır. Zira yukarıda da vurgulandığı
gibi kambiyo senedinden doğan sorumluluğun temini gayesi, doğal olarak
bu teminatın esas alacakla birlikte devredilmesini gerektirir; kambiyo senedini ciro yoluyla devralacak kimsenin de bunu görebilmesi lazımdır
(Sengir, T.: Aval Hukuku, Ankara 1967, s.10). Kambiyo senedi dışında
verilmiş bir teminatın, aval olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.
Aval gerek üçüncü bir şahıs gerekse poliçeye imza koyan diğer bir şahıs tarafından verilebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 701/4 maddesine göre
aval beyanında kimin için verildiği belirtilmemişse avalin keşideci hesabına verildiğinin kabulü gerekir.
Bu aşamada kefalet sözleşmesine ilişkin hükümlerin aval bakımından
uygulanmasının mümkün olup olmadığı da tartışılmalıdır.
Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş olan kefalet ve Türk Ticaret
Kanunu'nda düzenlenmiş olan aval, bir borç ilişkisinde alacaklının alacağını tam olarak alabilmesi noktasında kişisel birer teminattır.
Öncelikle vurgulanmalıdır ki Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu'na göre daha özel nitelikte bir kanun olup, ancak Türk Ticaret Kanunu'nda düzenleme bulunmaması halinde genel hüküm niteliğindeki Türk
Borçlar Kanunu uygulanır. Avale ilişkin hükümler kendi içinde bir bütünlük teşkil eder ve münhasıran kambiyo hukuku içinde düzenlenmiştir.
Bu haliyle özel nitelikte bir şahsi teminat türü olan aval bakımından genel
nitelikli kefalet hükümlerine gidilmesine yasal olanak bulunmamaktadır.
Avalin bu özel niteliği kambiyo senetlerine duyulan güven ve tedavül
kabiliyeti ile de ilgilidir. Zira kefalette asıl borç bir nedenle geçersizse (söz
gelimi kefilin fiil ehliyeti yoksa) kefilin de sorumluluğuna gidilemezken,
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avalde lehine aval verilenin sorumluluğu bulunmasa bile avalistin sorumluluğu devam etmektedir. Kendisine böylesine önemli bir fonksiyon atfedilmiş aval müessesesinin kefalete ilişkin genel hükümlere tâbi kılınması
doğru değildir.
Her ne kadar Türk Borçlar Kanunu'nun 603 üncü maddesinin gerekçesinde “madde kefili koruyucu hükümlerden kurtulmak amacıyla, başka
adlar altında yaptıkları sözleşmelere de kefalet hükümlerinin uygulanacağını belirtmektedir. Böylece mesela kefalet sözleşmesi yerine, üçüncü
kişinin fiilini üstlenme sözleşmesi yapılmasında olduğu gibi, alacaklıların
kefili koruyucu hükümlerden kurtulmalarının ve bunları dolanmalarının
önlenmesi amaçlanmıştır” denmişse de bu düzenlemenin avali de kapsayacağına dair açıklık bulunmamaktadır. Hatta gerekçe "kefili koruyucu
hükümlerden kurtulmak amacıyla" yapılan diğer sözleşmeleri işaret ederken, avalin bu kapsamda kalmadığında da tereddüt bulunmamaktadır.
Zira aval bir sözleşmeye değil kambiyo taahhüdüne olarak verilir ve bu
sahada kaçınılacak başka bir taahhüt türü bulunmamaktadır. Diğer bir
ifade ile gerçek kişilerce verilen avaller Türk Borçlar Kanunu'nun 603
üncü maddesine tâbi tutulmayacak ve kefil lehine olan hükümlerden kurtulmak için aval verildiği iler sürülemeyecektir (Reisoğlu, S.: Türk Kefalet
Hukuku, Ankara 2013, s. 323)
Kaldı ki ticaret hayatındaki sürat ve güven ihtiyacı, ticari iş ve işlemlerin genel hükümlerden ayrı, özel kanuni şekil kuralarına bağlanmasını
zorunlu kılmıştır. Tedavül kabiliyeti ve kambiyo senetlerinin soyutluğu
ilkeleri de bu fonksiyona hizmet ederler. Tedavül kabiliyeti kambiyo senetlerini adi senetlerden ayırmaktadır. Bunun sağlanabilmesi de kambiyo
senetlerinin temel ilişkiden bağımsız olmasına bağlıdır. Buna "soyutluk"
ya da "illetten mücerret olma" denir. Soyutluluk kavramı esas itibariyle
kıymetli evrak niteliği taşıyan bir senette mündemiç olan hakkın temel
ilişkiden bağımsızlığını ifade eder (Poroy, R./Tekinalp, Ü.: Kıymetli Evrak
Hukuku Esaslar, İstanbul 2010, s.29). Kambiyo senetleri devredildikten
sonra mücerretlik ilkesi ortaya çıkar ve senedin yaratılması nedeni olan
“sebep” donar. Kıymetli evrak tedavül ettiği sürece bu sebepten bağımsızdır. Bunun yanında senet borçlusu, senet hamiline karşı temel ilişkiden
doğan def'ileri ileri süremez. Soyutluk hamili güçlendirir ve bu sebeple de kıymetli evraka güveni arttırır. Kıymetli evrakın soyutluğunun sonuç doğurması, içerdiği hak ve sorumlukların senet dışında başka bir
yere başvurmaya gerek kalmaksızın herkes tarafından anlaşılabilmesi ile
mümkündür.
Sırf bu ihtiyaç dahi avalin "eş rızası" noktasında kefalete ilişkin hükümlere tâbi kılınmasını imkansız hale getirmektedir. Gerçekten de iki
kişi arasında düzenlenen bir sözleşmede borçluya kefil olan kişinin evli
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olup olmadığı, eşin rızasının bulunup bulunmadığı kolaylıkla belirlenebilirken; tedavül kabiliyeti nedeniyle bir kambiyo senedinde avalistin evli
olup olmadığının ve eşinin rızasının bulunup bulunmadığının araştırılması zorunluluğu, hamile kambiyo senetleri hukukuna tamamen yabancı bir
yük getirecektir. Bu detayların senede derc edilmesi ve sonraki cirantaların hiçbir tereddüte mahal olmaksızın bunu bilmesi mümkün değildir.
Yukarıdan beri yapılan açıklamalar çerçevesinde avalde, eşin rızasına
ilişkin kefalet hükümlerinin uygulanamayacağı kurul çoğunluğunca kabul
edilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 584 üncü maddesi uyarınca eşlerden biri
mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı
yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin rızasıyle kefil olabilecek olup
aynı Kanunun 603 üncü maddesine göre de kefalete ilişkin hükümlerin
gerçek kişilerce, kişisel güvence verilmesine dair olarak başka ad altında
yapılan sözleşmelere uygulanacağının hükme bağlandığı, avalin de poliçe
ile sorumluluk altına girmiş kişi lehine şahsi teminat sağlayan kambiyo
taahhüdü olduğunu, bu nedenle avale kefalette eşin rızasına ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği, bu nedenle yerel mahkemenin kararının
onanması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.
O halde Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Şikayet olunan-alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, karar düzeltme yolu açık olmak üzere 24.05.2017 gününde oyçokluğu
ile karar verildi.
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TÜKETİCİNİN HAKLARI • UYGULANACAK YAPTIRIM
ÖZET: Yasanın tüketiciye tanıdığı seçimlik haklar
belirlenirken kurulacak hükmün satıcı için orantısız güçlükler ve külfetler oluşturmamasına dikkat
edilmelidir.
Bagaj kapağındaki boyama eksikliğinde ayıp nedeniyle bedel indirimine gidilmelidir.
Y. HGK E.2017/653, K.2017/1085, T.7.6.2017
(…Davacı, 14.6.2011 tarihinde Ç.AŞ. den 2011 model FF 1.6 TDCI
aracı satın aldığını, bir kaç gün sonra aracın, bagaj ve stop kapağında ayarsızlık ile sağ arka camında boya akıntısı fark ettiğini, aracını
yetkili servise götürdüğünü, bir açıklama yapılmadığını, 20.7.2011 tarihinde tesbit yaptırdığını, alınan rapor ile "0 km olarak satın alınan
dava konusu araçtaki boya kusurunun imalattan kaynaklanan bir hatadan olduğu, dış etken veya kullanıcı kaynaklı olmadığı" gizli ayıplı olduğunun belirtildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin her türlü hakkı saklı kalmak kaydıyla, satış sözleşmesinin feshi ile aracın bedeli ve tüm
vergi, kasko, vs giderleriyle beraber dava tarihinden itibaren değişken
oranlarda avans faizi ile tahsiline, bu olmadığı takdirde ücretsiz yenisi
ile değişimine karar verilmesini istemiştir.
Davalı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, dairemiz bozma kararına uyularak yapılan yargılama
sonunda aracın davalıya iadesi ile araç bedeli 50.076,98 TL den aracın
davacı elinde hasar görmesi nedeniyle değer kaybı olan 500 TL nin
mahsubu ile 49.576, 98 TL nin aracın davalıya tesliminden itibaren
işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm; davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Satışa konu araçta sağ arka camda boya akıntısının imalattan
kaynaklı gizli ayıp niteliğinde bulunduğu dosya içeriğinden anlaşıldığı gibi bu husus mahkemenin de kabulündedir. Mahkemece davacının
seçimlik haklarından bedel iadesini talep ettiği gözetilerek bedelin iadesine karar verilmiş ve davalı temyizi üzerine Dairemizce, 18.4.2013
tarihli ilamla, araçtaki boya kusuru nedeniyle aracın değerinde meydana gelecek değer azalması konusunda bilirkişilerden ek rapor aldırılarak değer kaybı belirlendikten sonra, ayıbın niteliğine göre davacının
seçimlik haklarından aracın bedelinin tahsili hakkını kullanmasının
iyiniyet kurallarına aykırı olup olmadığı, tarafların hak ve menfaatleri
değerlendirilerek aşırı bir dengesizliğe neden olup olmayacağı, araçtaki ayıp nedeniyle dört seçimlik hakkından bedel indirim uygulanıp
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uygulanmayacağı hususunun değerlendirilmesi gerektiği gerekçesi ile
bozulmuştur.
Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, aracın bagaj kapağında
yapılan boyama işleminin araçta 1.500 TL. Tutarında değer kaybına
neden olacağı açıklanmış ve mahkemece bozmaya uyulduğu açıklandıktan sonra, tüketici kanununa göre, ürünün ayıplı olmasının tüketici
açısından seçimlik haklarını kullanmak için yeterli olduğu, bu hükmün
emredici olup, ayıbın küçük ya da büyüklüğünün öneminin bulunmadığı, bu nedenle mahkemenin önceki kararının yerinde olduğu gerekçesi
ile yazılı şekilde karar verilmiştir.
Gerçekten de, 4077 sayılı yasanın 4. maddesinin 2.fıkrasında, “ Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de
içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya
ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına
sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür... ” şeklindeki düzenlemeye göre, tüketiciseçimlik haklarından herhangi birisini kullanabilecektir. Ancak kanun tarafından korunan sözleşme taraflarından tüketicinin yanında, kurulacak hükmün
sözleşmenin diğer tarafı olan satıcı için de orantısız güçlükleri de beraberinde getirmemesi gerekir. Ayıbın öneminin aracın kullanımına ve
beklenen faydaya bir etkisinin olmaması, aracın ayıplı ve ayıpsız değeri arasındaki farkın araç bedeli nazara alındığında azlığı yani karşılıklı menfaatler dengesi ile hukukun temel prensibi olan hakkaniyet
kuralları değerlendirilerek ayıp nedeni ile bedel indirimi veya tüketicinin diğer seçimlik haklarını kullanıp kullanmayacağının tesbit edilmesi
zorunludur. Somut olay, yukarıda belirtilen ilke ve kurallar ışığında
aracın bagaj kapağında 1500 TL değerindeki boyama işlemi değerlendirildiğinde ayıp nedeni ile bedel indirimine karar verilmesi gerektiği kabul edilmelidir. Mahkemece, değinilen bu yön gözetilerek bedel
indirimine karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ile yazılı
şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının şimdilik
incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir...)
gerekçesi ile hüküm bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden
yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
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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 gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davalı ...Ş. ve davalı yanında temyiz eden F:O. San. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine, karar düzeltme yolu açık olmak
üzere 07.06.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

KAMBİYO SENEDİ • BELİRLİLİK UNSURU
ÖZET: Bononun bütün unsurlarının açık, net ve
yoruma yol açmayacak şekilde olması gerekir.
Belirlilik bononun temel unsurudur.
Belirlilik niteliğini ortadan kaldıran kayıtlar bulunan senet bono değildir.
Y. HGK E.2017/330, K.2017/1088, T.07.06.2017
Şikâyetçi-borçlu tarafından “borca itiraz ve takibin iptali” istemiyle yapılan şikâyetten dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 11. İcra
(Hukuk) Mahkemesince şikâyetin reddine dair verilen 11.07.2013 gün ve
2013/488 E.-2013/712 K. sayılı kararın şikâyetçi-borçlunun tarafından
temyizi üzerine 12. Hukuk Dairesinin 16.12.2013 gün ve 2013/33461 E.,
2013/40233 K. sayılı kararı ile;
“...Alacaklı tarafından bir adet bonoya dayalı olarak yapılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibe karşı borçlunun, takip dayanağı senedin kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden düzenlenmiş
olup teminat senedi olarak lehtara verildiğini, senet üzerinde de açıkça belirtildiği üzere inşaatın bitirilmesi ve dairenin anahtar tesliminin
yapılması neticesinde senedin geçerlilik kazanacağı yönünde anlaşma
yapıldığını, ancak lehtarın taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle senedin bedelsiz kaldığını, bu sebeple takip alacaklısına ve senet
alacaklısına borcunun bulunmadığını ileri sürerek borca itiraz ettiği ve
takibin iptalini talep ettiği; mahkemece, borçlunun dayandığı belgenin
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alacaklının imzasını taşıyan İİK'nun 68. maddesi kapsamında bir belge olmadığı, takip dayanağı senedin imzasının inkar edilmemiş olup
mücerret borç ikrarını içerdiği, buna karşılık borçlu tarafından aynı
kuvvette bir belge ibraz edilmediği gerekçesiyle itirazın reddine karar
verildiği anlaşılmıştır.
6102 sayılı TTK'nun 776/1. maddesinin (b) bendinde bono veya emre
yazılı senedin kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini içermesi gerektiği, 777. maddesinde de bu unsuru içermeyen bir senedin
bono sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.
Somut olayda, kambiyo takibinin dayanağını oluşturan senedin
arka yüzünde; "İnşaat sözleşmesine aittir. İnşaatın bitimine kadar
ödenecektir." şeklinde kayıt konulmuş olup bu kayıt, yukarıda açıklanan yasa maddesinde belirtilen ve bononun kayıtsız şartsız muayyen
bir bedeli ödeme vaadini içermesi gerektiğine ilişkin hükme aykırıdır.
Borçlu tarafça senet arkasında belirtilen işlerin senet alacaklısı tarafından yapılmadığı öne sürüldüğüne ve senet alacaklısı tarafından da bu
iddiaya karşılık herhangi bir cevap verilmediğine göre senetten doğan
alacağın varlık ve miktarı ile tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamaya muhtaçtır. Bu nedenle takibe dayanak senet kambiyo vasfını taşımadığından kambiyo senetlerine özgü takibe konulamaz.
O halde mahkemece, itirazın kabulü ile İİK'nun 170/a maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde itirazın
reddine karar verilmesi isabetsizdir...”
gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
İstem, borca itiraz ve takibin şikâyet yoluyla iptaline ilişkindir.
Şikâyetçi, aleyhine girişilen icra takibine dayanak kılınan bononun
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında belirlenen bağımsız bölümün teslimi ile hüküm ifade edeceğini, sözleşme gereğinin yerine getirilmediğini ileri sürerek takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Şikâyet olunan (ciranta) ... vekili daha önce giriştikleri takipten, şikâyetçi borçlunun ödeme vaadi nedeniyle feragat ettiğini bildirerek şikâyetin
reddini savunmuştur. Diğer şikâyet olunan (lehdar) ... yargılamaya katılmamış ve cevap vermemiştir.
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İcra mahkemesince bononun illetten mücerret olduğu ve şikâyetin
belgeye dayanmadığı gerekçesiyle verilen red kararı; şikâyetçinin temyiz
itirazı üzerine Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde gösterilen nedenlerle bozulmuştur.
Mahkemece belge arkasındaki şerhin bono vasfını etkilemeyeceği ve
şikâyete dayanak kılınan İcra ve İflas Kanunu’nun 170/a maddesi çerçevesinde takip yolunun doğru olduğu belirtilerek önceki kararda direnilmiştir.
Direnme kararı şikâyetçi borçlu tarafından temyiz edilmektedir.
Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık takip
dayanağı bono arkasında yazan "İnşaat sözleşmesine aittir. İnşaatın bitimine kadar ödenecektir" şeklinde kaydın senedin bono vasfını etkileyip etkilemeyeceği, burada varılan sonuca göre bu belgeye dayalı olarak
kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibe konu edilip edilemeyeceği
noktasında toplanmaktadır.
I- Şikâyetçinin şikâyet olunan ...'a yönelik temyiz itirazları bakımından:
Şikâyet kural olarak icra müdürünün bir işleminin icra mahkemesince iptali amacını taşırsa da şikayetin karşı tarafı icra müdürü değildir.
İstisnaları bir kenara bırakılacak olursa şikâyetin bir hasma yöneltilmesi
gerekmez fakat şikâyet sonucunda hukuki durumu etkilenecek kimsenin
savunma ve hukuki dinlenilme haklarına riayet edilmesi ve ileri süreceği
def'i ve itirazların değerlendirilmesi gerekir.
İcra takip dosyasında alacaklı ya da borçlu tarafta bulunmayan kimsenin şikayet yargılamasında taraf olması da mümkün değildir.
Somut olayda kambiyo senedinin hamili ... takip alacaklısı, keşideci ...
ise takip borçlusudur. Lehdar ...'ın icra takibinde bir sıfatı bulunmamaktadır; bu haliyle adı geçenin icra mahkemesine sunulan şikâyette hasım
gösterilmesi doğru değildir. İcra mahkemesinin takipte taraf olmayan ...
hakkında verdiği red kararı, sonucu itibariyle isabetli olup hükmün açıklanan değişik gerekçe ile onanmasına karar verilmelidir.
II- Şikâyetçinin şikâyet olunan ...'e yönelik temyiz itirazları bakımından:
İstem arka yüzünde "İnşaat sözleşmesine aittir. İnşaatın bitimine kadar ödenecektir" şeklinde kayıt bulunan bono ile girişilen kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibin şikâyet yoluyla iptaline ilişkindir.
İcra ve İflas Kanununun 168 inci maddesinin 1 inci bendine göre “İcra
memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir”.
Somut olayda alacaklı, arka yüzüne sözleşmeye ve ödeme zamanına iliş-
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kin kayıt düşülmüş bonoya dayalı olarak takibe girişmiş ve icra müdürü
de anılan yasal düzenleme çerçevesinde borçluya (örnek 10) ödeme emri
tebliğ etmiştir. Bu durumda öncelikle takip dayanağı belgenin kambiyo
senedi vasfını haiz olup olmadığı üzerinde durulmalıdır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 776 ncı maddesine göre bononun senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesi ve senet
Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet
karşılığı olarak kullanılan kelime, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadi, vade, ödeme yeri, kime veya kimin emrine ödenecek ise onun
adı, düzenlenme tarihi ve yeri ile düzenleyenin imzası bulunmalıdır.
Bu çerçevede belirlilik (muayyenlik) kambiyo senetlerinin temel unsurlarından biridir. Tedavül kabiliyeti de dikkate alındığında bononun bütün
unsurlarının açık, net, yoruma elverişli olmayacak biçimde belirgin olması gerekir. Öztan'ın da ifade ettiği gibi poliçe ve bono keşidesi "şart kabul
etmeyen" bir işlemdir (Öztan, F.: Kıymetli Evrak Hukuku, 2. b., Ankara
1997, s.451). Nitekim Türk Ticaret Kanunu’nun 777 nci maddesi zorunlu unsurları taşımayan senedin bono niteliğinde olmadığını belirttikten
sonra vade, keşide ve ödeme yeri konusunda da yedek hukuk kuralı getirerek oluşabilecek boşlukları doldurmuş ve belirlilik ilkesini bu şekilde
desteklemiştir. Avizo, bedel, faiz, protestodan muafiyet ve yetki şartı gibi
kayıtların konulması kabul edilmekte ise de illetten mücerretlik veya muayyenlik vasfını ortadan kaldıran kayıtların bono üzerine konması, onun
kambiyo senedi vasfını ortadan kaldırır.
Somut olayda takip konusu edilen bononun arkasına "İnşaat sözleşmesine aittir. İnşaatın bitimine kadar ödenecektir" şeklinde konulan ibare ödemeyi başka bir olayın vukuuna bağlamış ve bu haliyle bononun
muayyenlik unsurunu ve dolayısıyla kambiyo senedi vasfını ortadan kaldırmıştır. Nitekim keşideci borçlu da (ancak yargılama ile belirlenebilecek biçimde) inşaatın tamamlanmadığını ve henüz ödeme zamanının gelmediğini ileri sürmüştür.
Bono vasfı bulunmayan belgeye dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü
haciz yolu ile takip yapılamayacağına ilişkin kural da (İİK.m.168/1) dikkate alındığında borçlu aleyhine bu yolla takip yapılması doğru değildir.
Açıklanan nedenlerle, yerel mahkemenin şikayet olunan-alacaklı ...'e
ilişkin direnme kararı usul ve yasaya aykırı olup, direnme kararının bozulması gerekir.
SONUÇ
1-Yukarıda (I) sayılı bentte açıklanan nedenle şikâyetçi – borçlunun
...'a yönelik temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının değişik ge-
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rekçe ile ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin yatırıldığından
başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
2-(II) nolu bentte açıklanan nedenlerle şikâyetçi–borçlunun şikayet
olunan-alacaklı ...'e yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerle BOZULMASINA,
2004 sayılı İcra İflas Kanu'nun 366/III. maddesi uyarınca tebliğden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07.06.2017
gününde oybirliğiyle karar verildi.

KOOPERATİFİN TACİR SIFATI • DAVADA GÖREV
ÖZET: Kooperatifin tacir olduğu ve faaliyetlerinin
de ticari nitelikde olduğu dikkate alınarak davanın Ticaret Mahkemesinde açılması gerekeceği
sonucuna varılmalıdır.
Y. HGK E.2017/1658, K.2017/1464, T.29.11.2017
"...Davacı vekili, müvekkilinin akaryakıt dağıtıcı lisansı sahibi şirket
olup, davalıların 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu'na göre kurulmuş özel hukuk hükümlerine tabi kooperatiflerden
müteşekkil, kooperatif bölge birlikleri olduğunu, müvekkili ile davalılar
arasında yapılan ve halen yürürlükte bulunan bayilik sözleşmeleri devam ederken, EPDK'nın 21.03.2014 tarihinde yürürlüğe giren 4927 sayılı Kurul kararı ile herhangi bir somut gerekçe göstermeden ve yalnızca "Petrol Piyasası Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca" demek suretiyle,
iki ay süre ile "rafineri çıkış fiyatı", "akaryakıt dağıtım tavan fiyatı" ve
"bayi tavan fiyatı" belirleme esaslarını uygulamaya koyduğunu, müvekkilinin davalılarla yaptığı bayilik sözleşmeleri sebebi ile ortalama
32 TL/m3 kar ederken, kurul kararının yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren ortalama 107 TL/m3 zarar eder hale geldiğini belirterek, bayilik
sözleşmeleri kapsamındaki "motorin" alımlarına münhasır olarak davalı kooperatif birlikleri ile yapılmış bulunan bayilik sözleşmelerinin
21.03.2014 tarihinden geçerli olmak üzere gözden geçirilerek, BK'nun
138.maddesi gereğince sözleşmelerin feshine karar verilmesini talep
ve dava etmiştir.
Dosya üzerinden karar verildiğinden davalıların cevaplarının alınmadığı anlaşılmıştır.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, uyuşmazlığın taraflar
arasında yapılan bayilik sözleşmesinin iptali talebinden ibaret olup,
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bir uyuşmazlığın ticari dava sayılması için TTK 4/1. maddeye göre her
iki tarafın da tacir olması ve ticari işletmeleri ilgili hususlardan doğması gerektiği, TTK 4/2. maddesine göre ise tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın “a-f” bentlerinde sayılan hususlardan doğan
uyuşmazlıkların ticari dava sayıldığı, kooperatiflerin tacir sayılıp sayılmayacağı hususunun değerlendirilmesi gerekmekte olup, 6102 Sayılı TTK'nun 16 ve 124.maddesi gereğince kooperatifler ticaret şirketi
olup, tacir olarak kabul edilmesi gerekir ise de Yargıtay uygulamasının
aksi yönde olduğu (Yargıtay 15.Hukuk Dairesi 2014/483 E., 2014/844
K.sayılı ve 11.02.2014 tarihli kararı), davalıların tacir olmadığının
dava dilekçesi içeriği ve tüm dosya kapsamı ile sabit olduğu, uyuşmazlığın TTK 4/2. md.de “a-f” bentlerindeki hususlara ilişkin de olmadığı,
uyuşmazlığın ticari iş niteliğinde olmasının o uyuşmazlığın ticari dava
olarak görülmesini gerektirmediği gerekçeleriyle davanın usulden reddine, kararın kesinleşmesinden sonra talep halinde dosyanın görevli
nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı temyizi bakımından, tarafların davaya konu bayilik sözleşmelerinin ticari iş niteliğinde olduğu ve ticaret mahkemeleri tarafından
bakılması gerektiği gözetilerek işin esasının incelenmesi gerekirken,
davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği belirtilerek
yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır..."
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 gereği görüşüldü:
Dava, taraflar arasında düzenlenen akaryakıt bayilik sözleşmelerinin
uyarlanması, bunun mümkün olmaması hâlinde ise feshi istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkilinin akaryakıt dağıtıcı lisansı sahibi şirket, davalıların ise 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu'na
göre kurulmuş kooperatif birlikleri olduğunu, davalıların üyelerine uygun
koşullarda akaryakıt sağlamak istemesi üzerine davaya konu akaryakıt
bayilik sözleşmelerinin yapıldığını, ancak sözleşmelerin devamı sırasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21.03.2014 tarihinde yürürlüğe
giren kararı ile "rafineri çıkış fiyatı", "akaryakıt dağıtım tavan fiyatı" ve
"bayi tavan fiyatı" belirleme esaslarının uygulamaya konulduğunu, piyasa-
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ya müdahale niteliğindeki bu beklenmedik karar nedeniyle davalılarla uygulanan fiyatın maliyetlerin altına indiğini, davacı şirketin aylık ortalama
2.000.000,00 TL zarar eder hâle geldiğini, karşılıklı edimler arasındaki
dengenin bozulduğunu ve bu durumun katlanılmaz bir hâl aldığını ileri
sürerek, sözleşmelerin uyarlanmasına, bunun mümkün olmaması hâlinde ise feshine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Yerel mahkemece, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 16 ve 124.
maddeleri uyarınca kooperatifler ticaret şirketi olup tacir olarak kabul
edilmesi gerekir ise de Yargıtay uygulamasının aksi yönde olduğu, davalılar tacir olmadığından davanın da nispi ticari dava olarak kabul edilemeyeceği, uyuşmazlığın ticari iş niteliğinde olmasının ise davanın ticari
dava olarak görülmesini gerektirmediği, görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğu gerekçesiyle, göreve ilişkin dava şartı noksanlığı
nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Davacı vekili ile davalılardan ... vekilinin temyizi üzerine karar, Özel
Dairece yukarıda başlık bölümünde yazılı gerekçe ile bozulmuştur. Mahkemece önceki gerekçelerle direnme kararı verilmiş, direnme kararını davacı vekili temyize getirmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, yanlar
arasındaki akaryakıt bayilik sözleşmelerinin uyarlanması, olmadığı takdirde feshine ilişkin davanın ticari dava niteliğinde olup olmadığı, burada
varılacak sonuca göre görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi mi,
yoksa asliye ticaret mahkemesi mi olduğu noktasında toplanmaktadır.
Bilindiği üzere, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK)
yürürlüğe girdiği 01.11.2011 tarihinden sonra 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 5. maddesinde 6335 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmış ve ticaret mahkemeleri ile
asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki
iş bölümü ilişkisi olmaktan çıkarılıp görev ilişkisine dönüştürülmüştür.
Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olmasının yanında HMK'nın 114.
maddesinde açıkça dava şartı olarak düzenlenmiş olduğundan, mahkemelerce ve temyiz incelemesi aşamasında Yargıtay'ca re'sen dikkate alınması gerekir. Bu kuralın tek istisnası, 6335 sayılı Kanunun 2. maddesi ile
değişik 6102 sayılı TTK'nın 5/4. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre yargı çevresinde ayrı bir asliye ticaret mahkemesi bulunmayan
yerlerde, asliye hukuk mahkemelerine açılan davalarda görev kuralına
dayanılmamış olması görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez.
Ticaret mahkemelerinin görevi TTK'nın 5. maddesinde düzenlenmiş ve
maddenin 1. bendinde "Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin
değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari

352

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir." denilmiştir.
Bir davanın ticari dava olup olmadığı ise TTK'nın 4. maddesinde gösterilen ilkelere göre belirlenmekte olup, öğretide benimsenen görüşe göre
de ticari davalar kendi aralarında mutlak ticari davalar ve nispi ticari davalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mutlak ticari davalar için tarafların
sıfatlarına ve dava konusunun ticari işletme ile ilgili olup olmadığına bakılmazken, nispi ticari davalarda dava konusunun ticari işletme ile ilgili
olup olmadığı kriter olarak kabul edilmiştir.
Bu nedenle uyuşmazlığın çözümü için öncelikle "ticari işletme", "ticari
iş", "tacir" ve "ticari dava" kavramları üzerinde kısaca durulmasında yarar
vardır.
Belirtmek gerekir ki 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hazırlanmasında esas itibariyle "ticari işletme" temelinden hareket edilmiş ve ticaret
hukukunun önemli kurumları ticari işletme kavramı ile bağlantı kurularak tanımlanmıştır. Bu hususa TTK'nın 11. maddesinin gerekçesinde de
değinilmiş ve "...ticari işletme kanunun temelidir; yani merkez kavramıdır; bu niteliği ile belirleyici, hatta tanımlayıcıdır..." denilmiştir.
Ticari işletme, TTK'nın 11/1. maddesindeki tanıma göre; esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Esnaf işletmesi ile ticari işletme arasındaki sınırın ise Bakanlar Kurulu tarafından
çıkarılacak kararname ile belirleneceği hükme bağlanmıştır. Görüleceği
üzere ticari işletmenin unsurları; esnaf işletmesi için öngörülen sınırın
üzerinde bir gelir sağlamayı hedef tutan faaliyet, devamlılık ve bağımsızlık
olarak düzenlenmiştir. Buradaki faaliyet iktisadi faaliyet olup, amacı gelir
elde etmektir. Kanunda ticari işletme için herhangi bir miktarda gelir değil, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşar düzeyde gelir sağlama amacı
aranmıştır.
TTK'nın 3. maddesinde "ticari iş" kavramı açıklanmış ve "Bu Kanunda
düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir." denilmiştir.
Bir işin ticari veya adi olması, farklı kuralların uygulanmasını gerektirir. Bir işin ticari olup olmadığını kanunda öngörülen kurallar uyarınca
saptamak gerekir. Eğer iş ticari ise özel ticari kuralların uygulanması zorunlu olur. Ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işler, yani, haklı veya haksız fiil yahut işletmeyi ilgilendiren her iş ayrık durumlar dışında, ticari
iş sayılmıştır. Bu işler, eğer bir ticari işletmeyi ilgilendirmiyorsa ticari iş
sayılmazlar (Eriş, G.: Ticari İşletme ve Şirketler, Ekim 2014, C. I, s.292).
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Ticaret hayatının temel süjesi olan "tacir" de yine işletme kavramı bağlamında tanımlanmış ve "bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişi"ye tacir deneceği TTK'nın 12/1. maddesinde belirtilmiştir.
Maddenin devam eden bentlerinde; bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş
veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan
kimsenin, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılacağı ve bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne
suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak
sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir
gibi sorumlu olacağı hüküm altına alınmıştır.
Türk Ticaret Kanunu tacir kavramını gerçek kişiler ve tüzel kişilerde
ayrı ayrı ele almış, gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılması bir ticari
işletmenin mevcut olması, bir ticari işletmenin işletilmesi ve ticari işletmenin kısmen de olsa o kişi adına işletilmesi unsurlarına bağlanmıştır.
Tüzel kişi tacir kavramının kapsamı ise TTK'nın 16/1. maddesinde düzenlenmiştir.
TTK'nın "tüzel kişiler" başlıklı 16. maddesi, ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya
ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile
diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir
sayılacaklarını belirlemiştir.
Aynı maddenin 2. bendi Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer
kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, bir
ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine
göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendilerinin tacir
sayılmayacakları hükmünü içermektedir.
Tacir sıfatının ticari işletmeye bağlı olduğu düşünüldüğünde, adlarına
ticari işletme işletilen tüzel kişilerin kural olarak tacir sayılacağı açıktır.
Tacir sıfatına bağlanan hüküm ve sonuçları ise; iflasa tabi olmak, ticaret unvanı kullanmak, işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek, gerekli
ticari defter ve kayıtları tutmak, basiretli bir iş adamı gibi hareket etmek,
ticari örf ve adetlere tabi olmak, kanunda öngörülen ihtar ve ihbar şekillerine uymak, ticari iş karinesi, ticari işletmeyle ilgili görülen iş ve hizmetlerde kararlaştırılmamış olsa bile ücret isteyebilmek, avanslar ve giderler için faiz talep edebilmek, fatura vermek, faturaya ve teyit mektubuna
süresinde itiraz etmemenin neticelerine katlanmak, ücret ve cezai şartın
indirilmesini isteyememek, ticari yargı konusu olmak, ticari satış ve mal
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değişiminde özel hükümler, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin özel
sonuçları ve hapis hakkı bakımından özel düzenlemelerdir.
Bu açıklamalardan sonra "ticari dava" konusuna gelindiğinde ise
TTK'nın 4. maddesinde ticari davalar sayılmış olup bu maddeye göre her
iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları
ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri ve tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında ödünç
verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde, 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun mal varlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve
203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ
501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon
sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer
tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde; fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta; borsa, sergi, panayır
ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde ve bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç
para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde öngörülen hususlardan doğan
hukuk davaları ticari dava sayılır. Bu düzenlemeye göre bir davanın ticari
dava sayılabilmesi için tarafların her ikisinin tacir olması ve uyuşmazlığın
her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğması veya ticari
nitelikte çekişmesiz yargı işi olması veyahut da açılan davanın maddede
altı bent hâlinde sayılan davalardan olması gerekir. Taraflardan biri tacir
değilse veya tacir olmasına rağmen uyuşmazlığın ticari işletmeyle ilgisi
yoksa ticari davanın varlığından söz edilemez.
Az yukarıda açıklandığı gibi ticari davalar, mutlak ticari davalar ve
nispi ticari davalar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Mutlak ticari davalar, tarafların tacir olup olmadığına ve işin bir ticari işletmeyi ilgilendirip ilgilendirmediğine bakılmaksızın sırf dava konusunun TTK'da düzenlenmesi nedeniyle ticari sayılan davalardır. Mutlak
ticari davalar TTK'nın 4/1. maddesinde bentler hâlinde sayılmıştır. Bunların yanında Kooperatifler Kanunu (m.99), İcra ve İflas Kanunu (m.154),
Finansal Kiralama Kanunu (m.31) gibi bazı özel kanunlarda belirlenmiş
ticari davalar da bulunmaktadır. Bu gruptaki davaların ticari dava sayılabilmesi için taraflarının tacir olması veya ticari işletmeleriyle ilgili olması
gibi şartlar aranmaz. TTK'nın 4/1. bendinde sınırlı olarak sayılan davalar
arasında yer alması veya özel kanunlarda ticari dava olarak nitelendirilmesi yeterlidir. Bu davalar kanun gereği ticari dava sayılan davalardır.
Nispi ticari davalar ise, her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması
hâlinde ticari nitelikte sayılan davalardır. TTK'nın 4/1. maddesine göre
her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan ve iki tarafı da
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tacir olan hukuk davaları ticari dava sayılır. Bu hükme göre bir davanın ticari dava sayılabilmesi için, hem iki tarafın ticari işletmesini ilgilendirmesi hem de iki tarafın tacir olması gereklidir. Bu şartlar birlikte
bulunmadıkça, uyuşmazlık konusunun ticari iş niteliğinde olması veya
ticari iş karinesi sebebiyle diğer taraf için de ticari iş sayılması davanın
ticari dava olması için yeterli değildir. Ticari iş karinesinin düzenlendiği
TTK’nın 19/2. maddesi uyarınca, taraflardan biri için ticari iş sayılan bir
işin diğeri için de ticari iş sayılması, davanın niteliğini ticari hale getirmez.
TTK, kanun gereği ticari dava sayılan davalar haricinde, ticari davayı ticari iş esasına göre değil, ticari işletme esasına göre belirlemiştir. Hâl böyle
olunca, işin ticari nitelikte olması davayı ticari dava hâline getirmez.
Bu genel kuralın yanında TTK'nın 4. maddesinin son cümlesindeki düzenleme nedeniyle yalnızca bir tarafın ticari işletmesini ilgilendiren havale
ve vedia gibi sözleşmelerden doğan davalarla fikri ve sınai haklara ilişkin
davalar da ticari davadır. Yukarıda açıklandığı üzere bir davanın ticari
dava sayılması için kural olarak ya mutlak ticari davalar arasında yer
alması ya da her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili bulunması gerekirken,
burada sayılan davaların ticari nitelikte sayılması için yalnızca bir yanın
ticari işletmesiyle ilgili olması yeterli görülmüştür.
Somut olayda uyuşmazlık akaryakıt bayilik sözleşmelerinden kaynaklanmaktadır. Bayilik sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu'nda veya özel yasalarda düzenlenmemiş olmakla birlikte öğretide kendine özgü bir sözleşme türü olarak kabul edilmekte ve taraflardan birinin (bayi) diğer tarafın
mallarını satmak ve sürümünü artırmak üzere kendi adına ve hesabına
dağıtmayı üstlendiği sürekli çerçeve sözleşme olarak tanımlanmaktadır.
Bu tür sözleşmelerden kaynaklanan davaların ticari dava olduğuna ya da
asliye ticaret mahkemelerinde görüleceğine dair yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, eldeki davanın ticari dava olarak kabulü için
uyuşmazlık konusunun her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olması ve
her iki tarafın da tacir olması gerekmektedir.
Her ne kadar Özel Daire bozma kararında davaya konu bayilik sözleşmelerinin ticari iş niteliğinde olduğu, bu nedenle davanın ticaret mahkemesinde görülmesi gerektiği belirtilmiş ise de, ticaret mahkemesinin
görevinden, dolayısıyla işin ticari olduğundan söz edilebilmesi için sırf
işin ticari nitelikte olması ve bir tarafın tacir olması yeterli olmayıp, her
iki tarafın da tacir olması gerekmektedir. Somut uyuşmazlıkta davacının
tacir, işin de davacı şirketin ticari işletmesiyle ilgili olduğu konusunda
hiç bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak, davalıların 1581 sayılı Kanun
ile kurulmuş olan tarım kredi kooperatif birlikleri olduğu gözetildiğinde,
görevli mahkemenin tayini için davalıların da tacir olup olmadığı hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
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Toplumların sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayan kooperatiflerin ülkemizdeki geçmişine bakıldığında; bugünkü tarım
kredi kooperatiflerinin çekirdeğini oluşturan ve adına "memleket sandığı"
denilen örgütlerin ilk kez 1863 yılında kurulduğu, Cumhuriyetin ilanından önce TBMM hükümeti döneminde İktisat Vekâletince "İstihsal, Alım,
Satım Ortaklık Kooperatifleri Nizamnamesi"nin çıkarıldığı, Cumhuriyetin
ilanından sonra ise 5 Ocak 1924 tarihinde 396 sayılı Yasa ile o zaman
var olan Kara Ticareti Kanunu'na "İşbu 15. maddede adı geçen üç çeşit
şirketten başka kooperatif yani ortaklık şirketleri de ticari şirketlerdendir" şeklindeki fıkranın eklendiği, yine 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndan önce yürürlükte bulunan 29.05.1926 gün ve 865 sayılı Ticaret
Kanunu'nun 121/I. maddesinde düzenlenen ticaret şirketleri arasında
"kooperatif nevileri"nin de sayıldığı anlaşılmaktadır.
Kooperatifler, 1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe giren 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nda ise "Ticaret Şirketleri" ile ilgili bölümün sonunda yer
alan 485 ilâ 502. maddeleri arasında düzenlenmiş, ancak bahsi geçen
hükümler 24.04.1969 gün ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile adı geçen kanunun 100. maddesi uyarınca yürürlükten
kaldırılmıştır.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesinde kooperatifin tanımı yapılmış ve tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet
suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek kişilerle kamu tüzel kişileri
tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklar olarak
tanımlanmıştır. Esasen 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesindeki tanımda, 21.04.2004 tarihinde 5146 sayılı Kanun ile yapılan
değişiklikten önce kooperatif hakkında "teşekkül" ibaresi kullanılmışken
anılan Yasa ile "ortaklık" kavramı getirilmiş ve değişiklik gerekçesinde de,
kooperatiflerin nitelikleri hukuki bakımdan tartışma konusu olduğundan
"teşekkül" kavramı yerine "ortaklık" kavramı kullanılarak kooperatiflerin
gerçek kimliklerini kazanmalarının sağlanması olduğu belirtilmiştir.
1581 sayılı Kanunla kurulan tarım kredi kooperatifleri ise tarımsal
üretimde kullanılmak üzere ortaklarına olabildiğince uygun ve yeterli koşullarda kredi sağlamak üzere kurulan kooperatiflerdir.
Bireylerin ekonomik ve sosyal yönden dayanışma ihtiyacından doğan kooperatiflerin tacir olup olmadığı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
döneminde tartışmalara konu olduğu gibi 6102 sayılı yeni Türk Ticaret
Kanunu'nun 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra da bu
konudaki görüş ayrılıkları devam etmiştir. Az yukarıda belirtildiği gibi
Kooperatifler Kanununun 1. maddesinde yer alan ve kooperatiflerin ticaret şirketi olup olmadığı, dolayısıyla tacir sayılıp sayılmayacağı tartış-
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malarının odağında bulunan "teşekkül" ibaresi 5146 sayılı Kanunla çıkarılıp, yerine "ortaklık" ibaresi getirilmekle birlikte doktrin ve Yargıtay
kararlarında genel olarak kooperatiflerin ekonomik faaliyetini kâr amacı
gütmeden sürdürdüğü, kooperatif ortaklarının kazanç elde edip bunu
paylaşmaktan ziyade yardımlaşma ve dayanışma anlayışı içerisinde bir
araya geldikleri, bu nedenle Kanunda kooperatifler "ortaklık (şirket)" olarak belirtilmiş olmakla birlikte bu ortaklığın "ticari nitelikte bir ortaklık"
olduğu yönünde açıklama bulunmadığı, Kooperatifler Kanunu'nun 99.
maddesinde yer alan bu kanundan kaynaklanan hukuk davalarının tarafların sıfatına bakılmaksızın ticari dava sayılacağı yönündeki hükümle
de kooperatifle ortakları arasındaki uyuşmazlıkların amaçlandığı, kooperatiflerin sosyal bir fonksiyona sahip kendine özgü ortaklıklar olduğu
belirtilerek tacir olmadığı ifade edilmiştir.
Bu noktada belirtmek gerekir ki, yürürlükten kalkan 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun 18/1. maddesinde olduğu gibi 6102 sayılı TTK'nın
16/1. maddesinde de bütün ticari şirketler tacir olarak sayılmış, İkinci Kitabın "Ticari Şirketler" i düzenleyen Birinci kısımda yer alan 124/1. maddesinde de 136. maddesi hükmü aynen tekrar edilerek ticari şirketlerin
kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibaret olduğu belirtilmiştir.
Görüleceği üzere, Kooperatifler Kanunu yürürlükte olmasına karşın
yeni TTK'nda da kooperatiflerin ticaret şirketi olduğu açık bir biçimde hüküm altına alınmıştır. Kanun koyucu yeni TTK'nda kooperatifleri ticaret
şirketleri arasında saymanın yanında, Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesinde "ortaklık" olarak ifade edilen kooperatiflerin "ticari nitelikte bir
ortaklık" olup olmadığı konusunda gerek doktrin gerekse yargısal kararlarda süregelen tartışmalar karşısında iradesini de 6102 sayılı TTK'nın
124. maddesinin gerekçesinde net bir şekilde açıklamıştır. Anılan madde
gerekçesinde "kooperatif şirket" ibaresi ile ilgili tartışmanın 2004 yılında çıkarılan 5146 sayılı Kanun'la son bulduğu, çünkü anılan Kanunun
kooperatifin şirket olduğunu belirttiği, gerçi Kanunun 1. maddesinde
kooperatifin şirket olduğu ifade edilmekte ise de ticaret şirketi olup olmadığını açıkta bıraktığı, bu boşluk dolayısıyla bir tartışma başlatılabilir
ve kooperatifin ticaret şirketi olmadığı teorik olarak ileri sürülebilir ve
124. maddenin kooperatifi ticaret şirketi olarak kabul etmesi eleştirilebilirse de böyle bir tartışmanın kooperatif şirketin niteliği tartışmasını
davet edeceği belirtilerek "...Anılan şirket adi şirket olamayacağına göre
Türk hukukunda üç çeşit şirket ortaya çıkmış olur. Kooperatif şirkete uygulanacak hükümler sorunu da diğer sorunların ortaya çıkmasına sebep
olur. Tasarı, tüm bu çözümün güç sorunları ortadan kaldırmak amacıyla
kooperatifin ticaret şirketi olduğunu hükme bağlamıştır." demek suretiyle
kooperatiflerin ticaret şirketi olduğunu vurgulamıştır. Kanun koyucunun
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kooperatifi ticaret şirketi, dolayısıyla tacir sayma iradesinin varlığı oldukça açıktır.
Yeni Türk Ticaret Kanunu bakımından da ticaret şirketleri arasında
sayılan kooperatiflerle ilgili ana düzenleme şüphesiz ki 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’dur. Bu Kanunun 3. maddesinde kooperatif ve şubelerinin ticaret siciline tescil olunacağı, 7. maddesinde kooperatifin ticaret
siciline tescil ile tüzel kişilik kazanacağı, 98. maddesinde de bu Kanunda
aksine açıklama olmayan hususlarda TTK’daki anonim şirketlere ait hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu düzenleme nedeniyle TTK'nın
özellikle anonim şirketlere ilişkin hükümleri ile 1163 sayılı Kanuna aykırı
olmayan birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin hükümlerinin kooperatiflere uygulanacağı ve kooperatiflerin de defter tutmak zorunda olduğu açıktır. Ayrıca 99. maddesinde tarafı olduğu hukuk davalarının ticari
dava sayılacağı düzenlendiği gibi 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 179.
maddesindeki düzenleme uyarınca kooperatiflerin iflasa tabi oldukları da
gözden kaçırılmamalıdır.
Tüm bu yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde kooperatiflerin ticaret şirketi ve tacir olduğu açıkça görülmektedir. Bu açık kanun hükümleri karşısında ticaret siciline tescili zorunlu olan, ancak bu şekilde
tüzel kişilik kazanabilen, ticari defterler tutan, ortaklarının sermaye koyma borcu bulunan, şirketler ile birlikte düzenleme yapılıp birleşme, bölünme ve tür değiştirme şartları düzenlenen ve iflasa tabi olan kooperatifin ticaret şirketi ve tacir sayılmaması mümkün değildir. Ayrıca belirtmek
gerekir ki, kooperatifler tek amacı kâr elde etmek olmamakla birlikte,
ortaklarının ekonomik menfaatlerini geliştirmeyi amaçlayan ticari birer
ortaklıktır. Kooperatiflerin kârlılık ilkesini büsbütün bir kenara bıraktıkları da söylenemez, aksi takdirde varlıklarını sürdürmeleri beklenemez.
Kâr elde edilip bunun ortakları arasında paylaşılıp paylaşılmadığı, diğer
bir deyişle ne şekilde tasarruf edildiği kooperatifin amacının ekonomik
olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Kooperatif şirketinin TTK'nın 124.
maddesinde şahıs ve sermaye şirketleri arasında gösterilmemiş olması da
kanunun açık lafzı karşısında kooperatifin ticaret şirketinin sayılmasına
engel değildir.
Kooperatif şirketler bütün ticaret kanunlarında adı geçen ticari ortaklıklardan biri olduğu gibi 865 sayılı Ticaret Kanunu döneminde verilen
07.11.1945 gün ve 1944/8 E., 1945/14 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararında da kooperatif şirketleri, ortaklarının sıfatı ve
işlemlerinin niteliği ne olursa olsun ticaret şirketi kabul edilmiştir. O dönemde yapı kooperatiflerinin tacir sayılıp sayılmayacağı konusunda farklı
yargı kararlarının ortaya çıkması nedeniyle içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmiş ve "Ticaret Kanunu'nda, mutlak surette tacir addolunacağı
ve ticaret şirketleri nevinden olduğu tasrih olunan ve ticaret şirketlerinin
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bütün mümeyyiz vasıflarını haiz bulunan kooperatif şirketlerini, muameleleri bakımından medeni veya ticari diye ayırt etmeye kanun hükümleri
müsait olmadığından, bu şirketleri, ortaklarının sıfatı ve muamelelerinin
vasfı ne olursa olsun sadece ortaklığın hukuki şekline göre ticari şirketlerden madut olduğuna ve şirket azası arasında çıkan davanın Ticaret
mahkemelerinde görülmesi gerekli bulunduğuna" karar verilmiştir.
Öğretide de, Kooperatifler Kanununun 1. maddesinde 2004 yılında
yapılan değişiklik ile kooperatifin tacir olup olmadığı hususundaki tartışmanın noktalandığı ve kooperatifin şirket niteliğinde bulunduğunun
vurgulandığı, 6102 sayılı TTK'nın 124/1. maddesi ile de ticaret şirketi niteliğinde olduğunun bir kez daha teyit edildiği (Arkan, S.: Ticari İşletme
Hukuku, 20.Bası, 2015, s.123), kooperatifin tacir sayılmayacağı yönündeki yorumun kanuna aykırı (contra legem) bir yorum faaliyeti olduğu,
07.11.1945 gün ve 1944/8 E., 1945/14 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu kararında da tespit edildiği üzere kooperatifin "... ticari
işletme işletip işletmediğinden bağımsız olarak (hukuki) şekli (kalıbı) dolayısıyla tacir..." (Kırca, İ.: Kooperatiflerin Tacir Niteliği Hakkında, Banka
ve Ticaret Hukuku Dergisi, Haziran 2017, s.5-25) olduğu ifade edilmektedir.
Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında, Kooperatifler Kanunu'nun 1. maddesindeki tanımda kooperatifin ortaklık olduğu belirtilmiş
ise de bunun ticari nitelikte bir ortaklık olduğunun belirtilmediği, kooperatiflerde amacın kazanç elde edip bunu ortaklar arasında paylaşmak
olmayıp, ortakların ekonomik menfaatlerini, özellikle meslek veya geçimlerine ilişkin ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle korumak ve gidermek maksadıyla bir
araya geldikleri, aksi bir kabulün Anayasa'nın kooperatifleri düzenleyen
hükmünde belirtilen amacına uygun düşmeyeceği, Yargıtay'ın istikrar kazanan kararlarında da kooperatiflerin tacir olarak kabul edilmediği, bu
durumda somut olayda davacının ticari işletmesiyle ilgili bir uyuşmazlık
var ise de davalı taraf için ticari işletmeyle ilgili bir uyuşmazlığın söz konusu olmadığı, dolayısıyla eldeki davanın nispi ticari dava olarak kabul
edilemeyeceği ve yerel mahkeme kararının onanması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş yukarıda açıklanan gerekçelerle kurul çoğunluğunca kabul edilmemiştir.
Somut olayda davalı kooperatiflerin tacir olduğu, faaliyetleri bakımından da akaryakıt satım işletmesine sahip bulundukları ve bu kapsamda
bayilik sözleşmeleri yaptıkları anlaşılmakla açılan davaya bakma görevinin ticaret mahkemesine ait olduğunun kabul edilmesi gerekir.
Hâl böyle olunca, eldeki davaya bakma görevi 6102 sayılı TTK'nın 4/1.
maddesi uyarınca ticaret mahkemesine ait olup, Özel Dairenin bozma gerekçesi yanında yukarıda açıklanan genişletilmiş gerekçe ile bozma kara-
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rına uyulması gerekirken, göreve ilişkin dava şartı noksanlığı nedeniyle
davanın usulden reddine dair verilen önceki kararda direnilmesi usul ve
yasaya aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda açıklanan gerekçelerle BOZULMASINA, istek hâlinde temyiz peşin
harcının yatırana geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 29.11.2017 gününde oy çokluğu ile karar verildi.

KAT MALİKLERİ KURULU • TEMSİL YETKİSİ
ÖZET: Kanun koyucu tüzel kişiliği bulunmayan
kat malikleri kuruluna bazı işlerde kat maliklerini
temsil etme ve dava takip etme yetkisini vermiştir.
Ancak temeli mülkiyet hakkına veya tüketici haklarına dayanan uyuşmazlıklarda kat malikleri kurulunun kat maliklerini temsil ettiği kabul edilemez.
Y. HGK E.2017/689, K.2017/1686, T.13.12.2017
Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 1. Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen
17.09.2013 gün ve 2011/1247 E., 2013/793 K. sayılı karar taraflarca temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 22.04.2014 gün ve 2014/1670
E., 2014/12987 K. sayılı kararı ile;
(...Davacı site yönetimi, sitenin davalı ... tarafından diğer davalıya yüklenici olarak imal ettirildiğini, sitenin tesliminden sonra zaman
içinde ortak kullanım alanlarında ayıplı imalattan kaynaklanan zararların oluşmaya başladığını, ayıplı imalatların düzeltilmesi gerektiğini,
kapalı otopark ile ilgili zemin ve zemin altlarında sorunlar oluştuğunu, yangın merdivenlerinde, blok dış duvarlarının sıva ve boyasında
ayıpların olduğunu ve su sızıntılarının meydana geldiğini belirterek,
tüm zararların tespiti ile, 14 yapının temel su yalıtımlarının, 13 adet
bloğun tüm dış duvarlarının ve yangın merdivenlerinin su yalıtımlarının, zemin etütlerinin ve buna bağlı olarak yasa, yönetmelik ve teknik
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şartnamelerin gerektirdiği gibi yapılmasını, oluşan beton, sıva ve boya
dökülmelerinin tamiratını, tespit edilen bu zararların tazminine, fazlaya ilişkin hakların saklı tutularak şimdilik 10.000.TL nin davalılardan
müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davanın kabulüne, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak
üzere 10.000.TL alacağın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz
edilmiştir.
1-Dava, ... tarafından açılmış olup sitenin ortak kullanım alanlarındaki ayıplı imalattan kaynaklanan zararların tazminine ilişkindir. Ada
yönetiminin aktif husümet ehliyeti mevcut olmayıp bu tür davaların
bizzat kat malikleri tarafından açılması gerekir. Ancak, ada yönetiminde aynı zamanda kat maliki olanlar kendilerine ait bağımsız bölümdeki ayıplı imalat ve eksik iş bedeli ile ortak yerlerdeki eksik iş
ve ayıplı imalatların bedelinden kendi bağımsız bölümüne tapudaki
arsa payına düşen kısmın tahsilini talep edebilirler. Hal böyle olunca
mahkemece, ada yönetiminde aynı zamanda kat maliki olan kişilerin
sahip olduğu taşınmazlar nedeni ile hisselerine düşen bölüm yönünden
arsa payı oranında talep hakkının olduğu kabul edilmeli ve kayıt maliki olmayan yöneticiler ve davacı ada yönetiminin dava açma ehliyeti
bulunmadığından, husumet nedeni ile davanın reddine karar verilmesi
gerekirken, aksi düşüncelerle tüm site yönünden işin esası hakkında
karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir...)
gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDENLER: Davalı ... İnş. San. Tic. AŞ. vekili ve davalı ... İnş.
AŞ. vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki bilgi ve belgeler okunduktan
sonra gereği görüşüldü:
Dava yüklenicinin ayıplı imalatı iddiasına dayalı alacak istemine ilişkindir.
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Davacı Site Yönetimi vekili, müvekkili sitenin davalı ... İnş. San. Tic.
AŞ. tarafından diğer davalı ... İnş. AŞ.’ye yüklenici olarak imal ettirildiğini; sitenin 2007 yılında tesliminden sonra, zaman içinde ortak kullanım
alanlarında ayıplı imalattan kaynaklanan zararların oluşmaya başladığını ve bu zararların binanın yapısal sağlamlığına zarar verecek derecelere çıktığını, kapalı otopark ile ilgili zemin ve zemin altlarında sorunlar
oluştuğunu, ayrıca yangın merdivenlerinde, blok dış duvarlarının sıva ve
boyasında ayıpların olduğunu ve su sızıntılarının meydana geldiğini belirterek tüm zararların tespiti ile 14 yapının temel su yalıtımlarının, 13
adet bloğun tüm dış duvarlarının ve yangın merdivenlerinin su yalıtımlarının, zemin etütlerinin ve buna bağlı olarak yasa, yönetmelik ve teknik
şartnamelerin gerektirdiği gibi yapılmasını; oluşan beton, sıva ve boya
dökülmelerinin tamiratını, tespit edilen bu zararların tazminine ve bir
daha tekrarlanmaması için yapılması gereken imalatın bedel olarak tazminine, fazlaya ilişkin hakların saklı tutularak şimdilik 10.000 TL’nin
davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep
ve dava etmiştir.
Davalı ... İnş. AŞ. vekili müvekkili şirketin taşeron olması nedeniyle
davanın kendilerine yöneltilemeyeceğini, davacı tarafın dava ehliyetinin
de olmadığını, yapılan imalatın projeye ve şartnameye uygun olarak yapıldığını savunmuş, davalı ... İnş. San. Tic. AŞ. vekili ise davacının dava
açma ehliyetinin mevcut bulunmadığını, müvekkili şirket tarafından alt
yükleniciye inşa ettirilen konutlar ve ortak kullanım alanlarının ayıplı olmayıp ortak alanların kat malikleri ve ada yönetimi tarafından bakımsız
bırakıldığını, süresinde yapılmış bir ayıp ihbarının olmadığını savunarak
davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece sitenin ortak alanlarının imalattan kaynaklı gizli ayıplar
taşıdığı, ayıpların bulunduğu yerler ve nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda site yönetiminin davada taraf sıfatının mevcut olduğu, süresinde dava konusu edilen ve giderilmesi için 83.497,- TL masraf gerektiği
tespit edilen ayıplardan davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu
oldukları gerekçesi ile taleple bağlı kalınarak davanın kabulüne ve 10.000
TL’nin davalılardan tahsiline hükmedilmiştir.
Tarafların temyiz itirazları üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde yazılı gerekçeler ile bozulmuştur.
Yerel Mahkeme “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35’inci maddesine uygun
olarak kat maliklerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda karar defterine
ortak alanlardaki eksik ve ayıplı işlerin giderilmesi için varılan kararın
yazıldığı, buna uygun olarak da yönetime bu eksikliklerin giderilmesi için
vekil tutma dolayısıyla dava açma yetkisinin verildiği açık olduğuna göre
artık kat maliklerinin ayrı ayrı dava açmalarının bu hükümler karşısında
hem usul ekonomisi yönünden hem de davanın niteliği yönünden gerekli
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olmadığı ve tüm bunların sonucu olarak ada yönetiminin aktif dava ehliyeti bulunduğu”ndan bahisle direnme kararı vermiştir.
Direnme kararı davalı ... İnş. San. Tic. AŞ. ve davalı ... İnş. AŞ. vekili
tarafından temyiz edilmektedir.
Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; kat
mülkiyetine tabi taşınmazın ortak alanlarında yüklenicinin ayıplı ifası iddiasına dayalı davalarda kat maliklerinin Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde yetki vermeleri hâlinde site yönetiminin tüm kat maliklerini temsilen dava açmalarının mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında işin esasının
incelenmesinden önce davacı sıfatıyla Yüksek Vadi Evleri 25043 Ada
Site Yönetiminin yer aldığı dava dosyasında, yalnızca 25042 Ada Yönetim Kurulunun ...., ...., .... isimli kişilerden oluştuğuna dair 07.04.2008
tarihli tutanak ve bu tutanakta ismi geçen kişilerce imza altına alınmış
01.05.2008 tarihli karar defteri sayfasının onaysız suret olarak mevcut
bulunduğunun, davacı vekili Av. ...’ya 25043 ada yönetimi adına yönetici
sıfatıyla vekalet verenin ise .... isimli kişi olduğunun anlaşılmasına göre,
....’ın yönetici olarak atandığına ve bu kişiye kat malikleri kurulunca dava
açma yönünde yetki verildiğine dair kararların aslı veya onaylı ve okunaklı suretlerinin eklenmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesinin
gerekip gerekmediği hususu ön sorun olarak görüşülüp tartışılmış, bu
eksikliklerin işin esasının incelenmesinden sonra varılacak sonuca göre
değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılarak oy birliği ile ön sorunun
bu aşamada mevcut olmadığına karar verilmiştir.
Uyuşmazlığın irdelenmesinde öncelikle dava hakkı, dava ehliyeti ve taraf sıfatı kavramları üzerinde durulmalıdır.
Medeni hukukta olduğu gibi medeni usul hukukunda da ehliyet büyük
önem taşır.
Konunun temeli, “hak” ve “dava hakkı” kavramlarına dayalıdır.
Bireylerin bir hakkın inkâr veya ihlali durumunda yargı gücüne başvurarak haklarının etkin bir şekilde korunmasını istemek konusunda sahip
oldukları yetkiye “dava hakkı” denilmektedir. Bir kimsenin bu korumayı
yargı gücünden belli bir hasma karşı fiilen talep etmesi davadır (POSTACIOĞLU/ALTAY: Medeni Usul Hukuk Dersleri, 7.b., İstanbul 2015, s.
181).
Doktrinde davada taraf kavramını açıklamaya yönelik olarak maddi
taraf kuramı, şekli taraf kuramı ve işlevsel taraf kuramı başlıkları altında
toplanabilecek üç farklı yaklaşım bulunmaktadır. İşlevsel taraf kuramı
yalnızca mal varlığı davaları bakımından tarafın belirlenmesine yönelik
çözüm sunmakta iken, taraf olmayı maddi anlamda hakkın ayrılmaz par-
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çası olarak gören maddi taraf kuramının aksine 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) davada taraf tayininde, kimin kime karşı
hukuki koruma istediğinin belirlenmesinde dava dilekçesinin esas alınmasını öngören şekli taraf kuramını esas aldığı münferit düzenlemelerinden (iradî taraf değişikliği: m.124; dava ve cevap dilekçelerinin içerikleri:
m.119/1-b, c ve 129/1-b, c; kesin hükmün davanın tarafları açısından bağlayıcı olması: m. 303 gibi) açıkça anlaşılmaktadır.
HMK’nın 50’nci maddesinde taraf ehliyeti “Medenî haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan, davada taraf ehliyetine de sahiptir.” şeklinde
açıklanmıştır.
Davada taraf ehliyetinden maksat bir davada davacı veya davalı olarak
yer alabilme ehliyetidir. Bu kavram medeni hukuktaki hak ehliyetinin medeni usul hukuku alanındaki uzantısını oluşturur (TANRIVER, S.: Medeni
Usul Hukuku, c.I, Ankara 2016, s. 485).
HMK’nın 53’üncü maddesinde “talep sonucu hakkında hüküm alabilme yetkisi” olarak tanımlanan dava takip yetkisi ise hukukumuzda davanın taraflarının tayininde şekli taraf kuramının kabul edilmesinin sonucu
olarak taraf ve taraf sıfatı kavramlarının birbirlerinden ayrılmasının sonucu olarak varlık kazanmıştır.
Kişinin taraf ehliyetinin bulunması, taraf olarak yer aldığı davasını yürütebilmesi için tek başına yeterli değildir; kişinin dava ehliyetine de sahip olması gerekir (ERİŞİR, E.: Medeni Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti,
İzmir 2007, s.57).
Dava ehliyeti ise bir kişinin bizzat yahut tayin edeceği temsilcisi aracılığı ile dava açabilmesi, davayla ilgili usul işlemleri yapabilmesi ve kendisine karşı dava açılması hâlinde de hakkını koruyucu beyanlarda bulunabilme yani savunma yapabilme ehliyeti olarak tanımlanabilir (TANRIVER,
s. 496).
Davada davacı ve davalı olarak yer almakla taraf olarak gösterilenlerin
maddi hukuk bakımından gerçekten bu niteliği taşıyıp taşımamaları tümüyle birbirinden farklı kavramlardır.
Sıfat, dava konusu kılınan subjektif hakla davanın tarafları arasındaki
ilişkiyi ifade eder ve dava dilekçesinde davacı ve davalı olarak gösterilmiş
kişilerin maddi hukuk bakımından gerçekten hak sahibi veya yükümlü
konumunda bulunup bulunmadığına ilişkindir (TANRIVER, s.512). Başka bir tanıma göre sıfat, belirli ve somut bir davada husumeti yöneltebilmek olanağını sağlayan hukuki bir durum olup, statüye mensup olmayı
ifade eden bir niteliktir. Belirli bir hak üzerinde dava hakkını sağlayan
statü, o hakka sahip olmak olabileceği gibi temsil kuralları uyarınca o
hakta tasarruf yetkisi de olabilir (POSTACIOĞLU/ALTAY, s. 196).
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Dava, bizzat hak sahibi tarafından açıldığı zaman hak sahibi olmak
durumu ile sıfat kavramları örtüşmekte ise de; dava, hak sahibinden başka bir kişi tarafından açıldığında sıfat kavramı bütün özerkliği ve özelliği
ile meydana çıkmaktadır. İleri sürülen hakkın veya hukuki durumun söz
konusu davayı açmak yetkisini verip vermediği keyfiyeti sıfat kavramına
karşılık gelir.
Bu açıklamalardan sonra uyuşmazlıkta davacı konumundaki ada yönetiminin hukuki statüsünü belirlemeye yönelik yasal düzenlemelerin ortaya konulması gerekir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Genel kurul” başlıklı 27’nci
maddesinde, “Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul
tarafından kararlaştırılır." düzenlemesi yer almaktadır.
Kanunun 69’uncu maddesine göre toplu yapı kapsamında bulunan
parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda
ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız
o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm
maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir.
Yine aynı Kanunun 34’üncü maddesinin birinci fıkrası, “Kat malikleri,
ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), Kurula da (Yönetim Kurulu) denir.” şeklinde düzenleme içermekte,
aynı Kanunun "Genel yönetim işlerinin görülmesi" başlıklı 35’inci maddesinde de yönetici veya yönetim kurulunun görevleri sayılmış olup, (i) bendinde "Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat
maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının
kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi" şeklindeki ifadesi ile dava açma
hakkı düzenlenmiştir.
38’inci maddenin ikinci fıkrasında 14.11.2007 tarihinde yürürlüğe
giren 5711 sayılı Kanununun 19’uncu maddesi ile yapılan değişiklik ile
"Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler
kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir.”
şeklindeki düzenleme getirilmiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 28.06.2006 gün, 2006/18-483 E.,
2006/473 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere kat malikleri kurulunun
tüzel kişiliğinin bulunmadığı tartışmasızdır.
Ancak kanun koyucu tüzel kişiliği bulunmayan bu kurula 634 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi ile; bu kanundan doğan yetki ve görevleri
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kapsamındaki bazı iş ve işlemlerde kat maliklerini temsilen hukuki ilişki
kurma ve dava takip yetkisi vermiştir. Ne var ki ana taşınmazın genel
yönetimi dışında kalan işler için yöneticinin dava takip yetkisi bulunmadığının kabulü gerekir (KALE, S.: Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, İstanbul 2010, s.188).
Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde; dava konusu alacak iddiasının temeli mülkiyet hakkına ve bu hakkın devamı olarak tüketiciye tanınan seçimlik yetkilere dayanmaktadır. Bu durumda, site yönetimine kat malikleri kurulunca yetki verilmiş olması, eldeki uyuşmazlık
yönünden site yönetiminin dava açma ehliyetinin bulunduğunu kabule
yeterli sayılmamalıdır.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında davaya konu
ayıbın site yönetiminin kanun gereği sorumluluğunda bulunan ortak alanlara ilişkin olması karşısında her bir malikin ayrı ayrı dava açmasının
ve yapılacak yargılama sonunda her bir malikin ortak alandaki payları
nispetinde ayrı ayrı hüküm kurulmasının, usul ekonomisine ve kanun
koyucunun Kat Mülkiyeti Kanunu ile sağlamak istediği amaca uygun düşmeyeceği, değişen yaşam düzeninin doğurduğu eldeki dava gibi bazı özel
ihtiyaç hallerinde site yönetiminin kanundaki usule uygun aldığı yetki ile
dava açmaya yetkili olduğunun kabulünün gerektiği, bu nedenle direnme
hükmünün yerinde olduğu görüşü ileri sürülmüş ise de bu görüş açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.
Hâl böyle olunca, aktif dava ehliyeti yokluğu nedeniyle davanın reddine
karar verilmesi gerektiğine işaret eden Özel Daire bozma kararına uymak
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davalı ... İnş. San. Tic. AŞ. vekili ve davalı ... İnş. AŞ. vekilinin temyiz
itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında
gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, tebliğ tarihinden itibaren on beş
günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 13.12.2017 gününde oy çokluğu ile karar verildi.
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KESİN HÜKÜM • İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
ÖZET: Kesin hüküm kural olarak hüküm fıkrasını
kapsar.
Gerekçe ile hüküm fıkrasının ayrılmaz bir bütün
olduğu istisnai durumlarda gerekçenin de kesin
hükme dahil olduğu kabul edilebilir.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayanan davalarda inşaatın devamlılık ve değişkenlik
gösterdiği dikkate alınarak kesin hükümden söz
edilemez.
Y. HGK E.2017/2272, K.2017/2022, T.20.12.2017
“…Dava, yüklenicinin temliki işlemine dayalı tapu iptali ve tescil,
ikinci kademede tazminat isteğine ilişkindir.
Davalı arsa sahibi mirasçıları, Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin
2009/655 Esas 2013/33 Karar sayılı ilamının kesin hüküm oluşturduğunu, tescil yönünden dava şartı yokluğu nedeniyle, bedel yönünden de
husumet yokluğu nedeniyle davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, tapu iptali ve tescil talebinin kesin hükmün varlığı nedeniyle reddine, ikinci kademedeki alacak isteminin davalı arsa sahibi
mirasçıları yönünden husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı yüklenici ...'a yönelik alacak isteminin ise yargılama esnasında ayrılmasına karar verilmiştir.
Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.
Hukuk düzeninde istikrar sağlama amacı taşıyan kesin hüküm,
hükme karşı yasa yollarının tükenmesi (şekli anlamda kesin hüküm)
ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin bir daha dava konusu yapılmaması (maddi anlamda kesin hüküm) şeklinde hukuk yargılama sistemimizde yer almaktadır.
Şekli anlamda kesinleşmeyi zorunlu kılan, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin yeniden dava konusu yapılamaması amacını güden maddi anlamda kesin hüküm 6100 sayılı HMK’nın 303. maddesinde düzenlenmiştir.
Anılan maddeye göre 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.
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Öte yandan, arsa sahipleri ile aralarında arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesi bulunan yüklenicinin şahsi hakkını üçüncü kişiye devretmesi (temlik etmesi) halinde üçüncü kişinin ifa talep edip edemeyeceğinin
saptanmasında öncelikle yüklenicinin edimini (eseri meydana getirme
ve teslim borcunu) yerine getirip getirmediğinin, ardından sözleşme hükümlerindeki diğer borçlarını ifa edip etmediğinin açıklığa kavuşturulması zorunludur.
Burada yüklenicinin eser sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının
neler olduğuna ilişkin bazı açıklamaların yapılması gerekmektedir.
Genel olarak eser sözleşmelerinde yüklenici, belli bir eseri meydana
getirerek onu iş sahibine teslim etmeyi taahhüt eder. Eser sözleşmelerinde yüklenicinin "eseri meydana getirme borcu" dayanağını Türk
Borçlar Kanununun 470. maddesinden alır. Anılan hükme göre; “eser
sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de
bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir."
Bir iş görerek eseri meydana getirmek ve meydana getirilen eseri
iş sahibine teslim etmek (arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde,
binayı sözleşmeye, amacına ve fen ve sanat kurallarına uygun şekilde
imal ederek arsa sahibine teslim etmek) yüklenicinin ana borcudur.
Kural olarak da aslolan sözleşmenin kararlaştırıldığı şekilde eksiksiz
ifasıdır. Aksi halde, sözleşmeden beklenen yararlar dengesi bir taraf
aleyhine bozulur. Böyle bir durumda da yüklenici edimini yerine getirmiş kabul edilemez.
Somut olaya gelince, arsa sahibi ile yüklenici arasında 19.10.1990
tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmış, davacı harici şekilde düzenlenmiş sözleşme ile dava konusu daireyi yükleniciden satın
almıştır. Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/655 Esas, 2013/33
Karar sayılı dosyasında, dosyamız davacısının da içinde bulunduğu
davacılar tarafından aynı davalılar hakkında dava konusu dairenin
tapusunun iptali için aynı hukuki sebebe dayalı açılan davada fen ve
imar kurallarına uygun olarak imal edilme ediminin yerine getirilmediği, inşaatın kabul edilebilir seviyeye ulaşmadığı gerekçesiyle davanın
reddine karar verilmiş ve verilen hüküm Dairemizin temyiz incelemesinden geçerek kesinleşmiştir.
Mahkemece, kararın aynı hukuki nedenlere ve vakıalara dayalı olduğu, taraflarının ve konusunun aynı olduğu, dolayısıyla tapu iptali
ve tescil talebi yönünden dava tarihi itibariyle kesin hüküm oluştuğu
gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de bu tür davalarda
yükleniciden temlik alınan kişisel hakka dayalı olarak açılan tescil isteğinin kabulü için yüklenicinin veya onun halefi olan davacının arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre binayı sözleşmeye, amacına,
fen ve sanat kurallarına uygun imal ederek arsa sahibine teslim etmesi
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halinde şahsi hak kazanılmış olacağından önceki kararın kesin hüküm
teşkil ettiğinden söz edilemez. Başka bir anlatımla, arsa payı karşılığı
inşaat yapım sözleşmesi nedeniyle yüklenicinin temlikine dayalı olarak açılan davalarda yapılan inşaatlar devamlılık gösterdiğinden ve
her an inşaatın fiziki oranında değişiklik olabileceğinden bu konuda
açılmış iki ayrı davada önceki dava sonraki dava için kesin hüküm
oluşturmaz. Bu nedenle mahkemece, inşaatın seviyesinde veya gelişen
yeni duruma göre dava açıldığına dair beyanda bulunulmadığı ve İmar
Kanunundaki yükümlülükler yerine getirilmediği gerekçesiyle tapu iptali ve tescil talebi yönünden kesin hüküm nedeniyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Ayrıca, davadaki istemin dayanağı yüklenicinin adi yazılı sözleşmeyle yaptığı temlik işlemidir. Bir tanımlama yapmak gerekirse alacağın temliki, alacaklı ile onu devralan üçüncü şahıs arasında borçlunun
rızasına ihtiyaç göstermeden yapılabilen ve sadece kazandırıcı bir tasarruf işlemi niteliği taşıyan şekle bağlı bir akittir. Ne var ki, yapıldığı
sırada temlik işlemine vakıf olmayan borçlu yeni alacaklının ifa talebi
üzerine önceki alacaklıya karşı ne gibi itiraz ve defi hakkına sahipse
bunları yeni alacaklıya da ileri sürebilir hale gelir (TBK m.188).
Ancak, yapılan temlik işlemine dayanan tarafın, temlik işleminin
varlığını temlik işleminde bulunan kişiye, yapılan temlik sebebiyle de
şahsi hak kazandığını borçluya karşı kanıtlaması gerekir. Bu bakımdan denilebilir ki, bu gibi davalarda yükleniciyle arsa sahipleri arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır. Zorunlu dava arkadaşlığının varlığı durumunda, hem yüklenicinin hem de arsa sahiplerinin aynı davada
taraf olmaları gerekmektedir. Bu nedenle mahkemece, yüklenici aleyhindeki tazminat talebinin ayrılmasına karar verilmesi HMK'nın 167.
maddesine uygun düşmemiştir.
Mahkemece, davalı yüklenici ... hakkındaki tazminat talepli davanın bu dava ile birleştirilmesi beklenip işin esasına girilerek sonucuna
göre bir karar verilmesi gerekirken belirtilen hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın
bozulması gerekmiştir...."
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
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Dava yüklenicinin temlikine dayalı tapu iptali ve tescil olmadığı takdirde tazminatın tahsili istemine ilişkindir.
Davalılar vekilleri somut olay bakımından Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/655 E., 2013/33 K. sayılı kararının kesin hüküm oluşturduğunu ve dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddi gerektiğini, mahkemece kesin hüküm olduğunun kabul edilmemesi hâlinde yüklenicinin
edimini yerine getirmemesi nedeniyle davacının tescil isteme hakkının
oluşmadığını, taşınmaz bedelinin tahsili istemi yönünden de davanın sıfat
yokluğu nedeniyle reddi gerektiğini savunmuşlardır.
Yerel mahkemece yüklenici ...’a yönelik açılan alacağın tahsili talebi bu
dava dosyasından tefrik edilerek ayrı bir esas numarasına kaydına karar
verildikten sonra, davacı tarafından inşaatın seviyesine veya gelişen yeni
duruma dair beyanda bulunulmadığı dikkate alındığında Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/655 Esas, 2013/33 Karar sayılı kararının
davacının tapu iptali ve tescil talebi yönünden kesin hüküm oluşturduğu,
davacının ödediği bedeli sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre yalnızca
yükleniciden talep edebileceği dikkate alındığında arsa maliklerinin davada taraf sıfatları bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen
karar, davacı vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece yukarıda gösterilen
gerekçe ile bozulmuş ve mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davanın tarafları, konusu ve sebebi aynı olduğu ileri sürülen Muğla 2. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 17.01.2013 gün ve 2009/655 E., 2013/33 K. sayılı
kararının, eldeki dava bakımından kesin hüküm olarak kabul edilip edilmeyeceği; arsa payı devri karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yükleniciye
bırakılan taşınmazı temlik alan davacının taşınmazın rayiç değerinin tahsiline ilişkin istemi yönünden arsa maliki ile yüklenici arasında zorunlu
dava arkadaşlığı bulunup bulunmadığı noktalarında toplanmaktadır.
Kesin hükme yönelik uyuşmazlık bakımından:
Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle; "dava şartı" ile "kesin hüküm" kurum ve kavramları üzerinde durulmasında yarar vardır.
Dava şartları, mahkemenin davanın esası hakkında yargılama yapabilmesi için gerekli olan unsurlardır. Diğer bir anlatımla; dava şartları,
dava açılabilmesi için değil mahkemenin davanın esasına girebilmesi için
aranan kamu düzeni ile ilgili zorunlu koşullardır.
Mahkeme, hem davanın açıldığı günde hem de yargılamanın her aşamasında dava şartlarının bulunup bulunmadığını kendiliğinden araştırıp
inceler ve bu konuda tarafların istem ve beyanları ile bağlı değildir. Dava
şartlarının davanın açıldığı günde bulunmaması ya da bu şartlardan bi-
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rinin yargılama aşamasında ortadan kalktığının öğrenilmesi durumunda
mahkemece mesmu (dinlenebilir) olmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi gerekir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114. maddesi “(1) Dava
şartları şunlardır:
a) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması.
b) Yargı yolunun caiz olması.
c) Mahkemenin görevli olması.
ç) Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması.
d) Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin
söz konusu olduğu hâllerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması.
e) Dava takip yetkisine sahip olunması.
f) Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesinin
bulunması.
g) Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması.
ğ) Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi.
h) Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması.
ı) Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması.
i) Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.
(2) Diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümler saklıdır.”
hükmünü içermektedir. Buna göre dava şartlarından bazıları olumlu
(davanın açılması sırasında var olması gerekli), bazıları ise olumsuz (davanın açılması sırasında bulunmaması gereken) şartlardır.
Dava konusu uyuşmazlığın daha önce bir kesin hüküm ile (6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 114/1-i) çözümlenmiş olması da dava şartıdır. Bu şart, olumsuz dava şartı olarak adlandırılır.
Kesin hüküm (hem bireyler için hem de devlet için) hukuki durumda
bir kararlılık ortaya koyar. Bununla hukuki güvenlik ve yargı erkine güven sağlandığından kesin hüküm kamu yararı ile doğrudan ilgilidir.
Hemen belirtilmelidir ki kesin hükmün amacı kişiler arasındaki uyuşmazlıkların hem kesinleşme anı hem de gelecek için çözümlenmesidir.
Bu amacın gerçekleşmesinde, hem davanın taraflarının hem Devletin hem
toplumun yararı vardır. Çünkü kişiler aralarındaki uyuşmazlığın kesin
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bir biçimde sonuçlanması için dava sırasında bütün olanaklarını kullanırlar ve dava sonucunda verilecek kararla artık bu uyuşmazlığın sona
ermesini isterler. Bunda Devletin de yararı vardır. Çünkü Devlet mahkemelerin sınırsız bir biçimde aynı uyuşmazlık ile tekrar tekrar meşgul
edilmesini istemez ( Arslan, R./ Yılmaz, E./Taşpınar Ayvaz, S.: Medeni
Usul Hukuku, Ankara 2016, s.664).
Dava konusu uyuşmazlık hakkında kesin hüküm bulunuyorsa aynı
konuda, aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanılarak yeni bir
dava açılamaz.
Kesin hüküm itirazı davanın her aşamasında ileri sürülebilir ve mahkemenin de davanın her aşamasında kesin hükmün varlığını kendiliğinden gözetip, davayı kesin hüküm bulunduğu (dava şartı yokluğundan) gerekçesiyle reddetmesi gerekir. Yine kesin hüküm itirazı mahkemede ileri
sürülmemiş olsa dahi ilk defa Yargıtay'da (temyiz veya karar düzeltme
aşamasında) ve dahası bozmadan sonra da ileri sürülebilir ve tarafların
iradesine de bağlı olmayan mutlak bir etkiye sahiptir. O nedenle kesin
hükmün varlığının, yargılamanın bir kesiminde nazara alınmamış olması
diğer bir kesiminde ele alınmasını engellemez (Kuru, B.:Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı, 2001, C. V, s. 4980 vd.).
Bu bağlamda kesin delil ise yanları ve hâkimi bağlayan, bu tip delillerle kanıtlanan olayın hukuksal doğru olarak kabul edilmesini gerektiren
delillerdir. hâkimin kesin delilleri takdir yetkisi yoktur. Bu biçimde ispatlanan hususu doğru kabul etmek zorundadır.
Hukukumuzda kesin deliller sınırlı olup bunlar senet (HMK. m.205),
yemin (HMK. m. 229) ve kesin hükümdür (HMK. m.303). Kesin hüküm
de aynı konuda daha sonra açılan davada kesin delil oluşturur (Kuru, C.
II, s. 2034 vd). Kesin hüküm şekli anlamda kesin hüküm ve maddi anlamda kesin hüküm, olmak üzere ikiye ayrılır.
Şekli anlamda kesin hüküm, sözü edilen karara karşı artık bütün olağan yasa yollarının kapandığı anlamına gelir. Bazı son kararlar verildikleri
anda kesindirler (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 edilip 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 kesinleşmesi için öncelikle şekli anlamda kesinleşmesi gerekir.
Maddi anlamda kesin hükmün koşulları 6100 sayılı HMK’nun 303/1.
maddesinde açıklanmıştır. Buna göre “Bir davaya ait şekli anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda kesin hüküm
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oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk
davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması
gerekir.”.
Kesin hükmün ilk koşulu her iki davanın taraflarının aynı kişiler olması, ikinci koşulu müddeabihin aynılığı, üçüncü koşulu ise dava sebebinin
aynı olmasıdır.
Kesin hükmün ikinci koşulu olan müddeabihin, dava konusu yapılmış olan hakların aynı olmasıdır. Önceki dava ile yeni davanın müddeabihlerinin (konularının) aynı olup olmadığını anlamak için hâkimin, eski
davada verilen kararın hüküm fıkrası ile yeni davada ileri sürülen talep
sonucunu karşılaştırması gerekir. Eski ve yeni davanın konusu olan maddi şeyler fiziksel bakımdan aynı olsa bile bu şeyler üzerinde talep olunan
haklar farklı ise müddeabihlerin aynı olduğundan bahsedilemez.
Kesin hükmün üçüncü koşulu ise dava sebebinin aynı olmasıdır. Dava
sebebi, hukuki sebepten farklı olarak, davacının davasını dayandırdığı
vakıalardır. Öyle ise her iki davanın da dayandığı maddi vakıalar (olaylar)
aynı ise diğer iki koşulun da bulunması hâlinde kesin hükmün varlığından söz edilebilir.
Nitekim aynı ilkeler Hukuk Genel Kurulunun 2010/1-602 E. 2010/643
K. sayılı ilamında da vurgulanmıştır.
Kesin hüküm öncelikle (hükmü veren mahkeme de dâhil) diğer bütün
mahkemeleri bağlar. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse mahkemeler aynı konuda, aynı dava sebebine dayanarak, aynı taraflar hakkında
verilmiş olan hüküm ile bağlıdırlar; aynı uyuşmazlığı bir daha (yeniden)
inceleyemezler (kesin hüküm itirazı) ve aynı konuya ilişkin yeni bir davada, önceki davada verilmiş olan kesin hüküm ile bağlıdırlar (Kuru, C. V,
s. 5051- 5053).
Kesin hüküm kural olarak hüküm fıkrasına münhasırdır ve gerekçeye sirayet etmez. Ancak gerekçe hükme ulaşmak için mahkemece yapılan hukuki ve mantıki tahlil ve istidlallerden (delillerden yargıya varma)
ibaret kalmayıp, hüküm fıkrası ile ayrılması imkânsız bir bağlılık içinde
bulunuyor ise istisnaen bu kısmın da kesin hükme dâhil olduğunu kabul
etmek gerekir. Hangi gerekçenin hüküm fıkrasına sıkı sıkıya bağlı olduğu
her olayın özelliğine göre belirlenir.
Somut olayın açıklanan ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesine gelince; mahkemece Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.01.2013 gün
ve 2009/655 E., 2013/33 K. sayılı dosyasının eldeki dava açısından kesin
hüküm oluşturduğu kabul edilmiştir. Ne var ki her iki davanın konusu,
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olup, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak açılan davalarda inşaatın devamlılık göstermesi ve
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inşaat seviyesinin sürekli değişebileceği dikkate alındığında önceki tarihli
davanın konusu ile sonraki davanın konusunda ayniyet bulunmamakta
ve önceki davada verilen hüküm sonraki dava için kesin hüküm oluşturmamaktadır.
Hâl böyle olunca, davacının yeni bir dava ile tapu iptali ve tescil istemesinde herhangi bir usulsüzlük bulunmamaktadır. O hâlde mahkemece
tapu iptali ve tescil isteminin kesin hüküm bulunduğu gerekçesiyle reddine dair kararında direnmesi doğru değildir.
Zorunlu dava arkadaşlığına ilişkin uyuşmazlık bakımından ise;
Öncelikle belirtilmelidir ki bir davanın birden fazla kişi tarafından
veya birden fazla kişi aleyhine açılabilmesi için aynı tarafta yer alanlar
arasında hukuksal bir bağlantının bulunması gerekir. Hukukumuzda bu
bağlantı karşılığını “dava arkadaşlığı” kurumunda bulmaktadır. Dava arkadaşlığı zorunlu ve ihtiyari olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. Zorunlu dava arkadaşlığı da yine kendi içinde maddi ve şekli
olmak üzere ikili ayrımla düzenlenmektedir.
Dava konusu olan hak, birden fazla kişi arasında ortak olup da bu hukuki ilişki hakkında mahkemece bütün ilgililer için aynı şekilde ve tek bir
karar verilmesi gereken hallerde dava arkadaşlığının maddi bakımdan
mecburi olduğunun kabulü gerekir. Diğer bir ifadeyle, bir hakkın birden
fazla kişi tarafından birlikte veya birden fazla kişiye karşı kullanılmasının
zorunlu olduğu hallerde, bu hak dava konusu edildiği zaman o hakla ilgili
birden fazla kişi zorunlu dava arkadaşı durumundadır. Dava arkadaşlığının hangi hallerde mecburi olduğu maddi hukuka göre belirlenir. Zorunlu
dava arkadaşlığında; dava arkadaşları arasındaki ilişki çok sıkı olduğundan, bunlar davada birlikte hareket etmek durumundadırlar. Mahkeme
ise dava sonunda zorunlu dava arkadaşlarının hepsi hakkında aynı ve tek
bir karar verecektir. Zorunlu dava arkadaşlığında dava konusu olan hak
tektir ve dava arkadaşı sayısı kadar müddeabih bulunmamaktadır.
Bazı durumlarda ise birden fazla kişiye karşı birlikte dava açılmasında
maddi bir zorunluluk olmadığı halde kanun, gerçeğin daha iyi ortaya çıkmasını ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin doğru sonuca bağlanmasını
sağlamak için birden fazla kişiye karşı dava açılmasını usulen zorunlu
kılmıştır ki bu durumda şekli bakımdan mecburi dava arkadaşlığı söz
konusudur. Böyle bir davada, dava arkadaşları hakkında tek bir karar
verilmesi veya dava arkadaşlarının hep birlikte ve aynı şekilde hareket
etme zorunluluğunun varlığından söz edilemez.
Açıklanan bu mecburi dava arkadaşlığı halleri dışında ise dava arkadaşlığı ihtiyaridir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK)
“Mecburi Dava Arkadaşlığı” başlıklı 59. maddesine göre; “(1) Maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması
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veya birden fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hallerde, mecburi dava arkadaşlığı
vardır.”
hükmü bulunmaktadır.
Şu durumda maddede açıkça sayılan dava konusu hak ve borcun ortak olması, birden fazla kişinin ortak bir işlem (örneğin sözleşme) ile
borç altına girmiş olması, davanın birden fazla kişi hakkında aynı (veya
benzer) sebepten doğmuş olması hâllerinde, birden çok kimsenin birlikte
dava açması olanaklı olduğu gibi aleyhlerine de birlikte dava açılabilir.
Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı
tapu iptali ve tescil, bunun mümkün olmaması hâlinde konut değerinin
davalılardan tahsilini talep etmiştir. Davacının tazminat isteminin dayanağı yüklenicinin adi yazılı sözleşme ile davacıya yaptığı temlik işlemidir.
Hakkın kendisine devredildiğini iddia eden davacı, yüklenicinin edimini
yerine getirdiğini, bir başka ifade ile şahsi hakkı talebe hak kazandığını
arsa malikine (borçluya) kanıtlamalıdır. Bu nedenle yüklenici ile arsa sahipleri arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğunun kabulü gerekir.
Sonuç itibariyle yerel mahkemece işin esasına girilerek bir sonuca varılması gerekirken, aksine düşünce ile yükleniciye yönelik açılan alacak
talebinin bu davadan ayrılmasına ve arsa maliki bakımından da açılan
davanın usulden reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hâl böyle olunca yerel mahkemece Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,
istek hâlinde temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, on beş günlük
süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 20.12.2017 gününde oy
birliği ile karar verildi.
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TEMİNAT SENEDİ • İSPAT ŞARTLARI
ÖZET: Teminat senedi olarak verilen bono üzerine soyut biçimde "Teminat senedidir" ibaresinin
yazılmış olması o senedin kambiyo senedi niteliğini etkilemez.
Senedin neyin teminatı olduğu açık şekilde senede yazılmış ya da senet dışı yazılı bir belge ile
belirlenmiş ise senedin teminat senedi olduğu
kabul edilecektir.*
Y. HGK E.2017/12-1140 K.2018/563, T.28.3.2018
Somut olayda borçlu, senedin teminat olarak verildiğine ve borca itirazlarına dair İİK'nun 169/a maddesinde öngörülen ve takip hukuku açısından geçerli, yazılı bir belge de sunamadığı gibi dosyaya sunduğu araç
satışına dair belgeler de alacaklı tarafından kabul edilmediğine göre mahkemece istemin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir…)
gerekçesiyle ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Talep borca itiraza ilişkindir.
Borçlu takibe konu senedin teminat senedi olduğunu ve buna dair
şerhin senedin arkasında mevcut olduğunu, alacaklı ile aralarında
04.08.2013 tarihinde traktör alımı ile ilgili sözlü bir anlaşma yapıldığını, traktör bedeli olan 13.500,00 TL'nin 20.10.2013 tarihinde ödenmesi,
...'in de bu tarihe kadar traktörün trafikle ilgili resmî işlemlerini tamamlayıp satışa hazır hâle getirmesi hususunda anlaşarak aralarında bir teminat senedi düzenlediklerini, traktörü devir almak için notere gittiklerinde
trafikten men edilmiş olduğunun anlaşılması üzerine satışın yapılamadığını, mülkiyetinin hâlen ...'e ait olduğunu, devrini alamadığı bir araç için
ödeme yapmasının mümkün olmadığını ve borcunun bulunmadığını, ...'le
traktör alımı dışında başka bir ticari ilişkinin de mevcut olmadığını ileri
sürerek takibin iptaline karar verilmesini istemiştir.
Alacaklı vekilitakip dayanağı bononun arka yüzünde sadece “teminat
senedidir” ibaresinin bulunmasının onun kambiyo senedi vasfını etkile*

Gönderen: Av. Hasan TAVİL
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meyeceğini, Yargıtay içtihatlarına göre de bir senedin teminat senedi vasfını taşıyabilmesi için ya senet üzerinde neden teminat verildiği ya da ayrı
bir belge ile söz konusu senedin teminat senedi olduğunun belirlenmesinin gerektiğini, takibe konu senedin teminat senedi olmayıp, alacaklı
müvekkilin davacıya elden verdiği para borcunun karşılığı olarak düzenlendiğini, 19.09.2013 tarihli vekâletnamenin traktörü dilediği bedel ve
şartlarda satması hususunda dava dışı İ.Y'a verilmiş vekâletname olduğunu, vekâletnamede senetten bahsedilmediği gibi vekâletnamede davacının
da taraf olmadığını savunarak şikâyetin reddi ile takip konusu alacağın
%20 sinden az olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesini istemiştir.
Yerel Mahkemece takip konusu senedin arkasında "teminat senedidir"
ibaresi yazılı olup takip konusu senedin kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini içermediği, alacağın varlığının kanıtlanmasının yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle şikâyetin kabulüyle takibin iptaline karar
verilmiştir.
Alacaklı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarIda başlık
bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.
Mahkemece 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 776/b maddesinde
açıkça senedin "Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadini..." içermesi gerektiğinin belirtilmiş olması karşısında, "teminat senedidir" ifadesi taşıyan bir senedin kayıtsız ve şartsız olduğu söylenemeyeceği, alacağın
varlığı ancak yargılama sonucu ortaya çıkacağından, kaldı ki teminat senedi olmayan bir senedin arkasına "teminat senedidir" ibaresinin yazılmış
ve alacaklının da bu yazıyı görerek senedi kabul etmiş olması hâlinde bu
senedin teminat senedi olmadığı ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme kararını alacaklı vekili temyize getirmiştir.
Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; senette
bulunan ‘Teminat Senedidir' kaydının “neyin teminatı olduğu konusunda bir açıklık bulunmaması durumunda” senedin mücerretlik (soyutluk)
niteliğini ortadan kaldırıp kaldırmayacağı, burada varılacak sonuca göre
kambiyo senedinin geçerli olup olmayacağı, ayrıca bu kambiyo senedine
karşı ileri sürülen bu tür bir iddianın ne şekilde ispat edilmesi gerektiği
noktalarında toplanmaktadır.
Öncelikle takip dayanağı belgenin kambiyo senedi vasfını haiz olup olmadığı üzerinde durulmalıdır.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 776. maddesine göre bononun
senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesi ve senet Türkçe'den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet kar-
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şılığı olarak kullanılan kelime, kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek
vaadi, vade, ödeme yeri, kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adı,
düzenlenme tarihi ve yeri ile düzenleyenin imzası bulunmalıdır.
Bu çerçevede belirlilik (muayyenlik) kambiyo senetlerinin temel unsurlarından biridir. Tedavül kabiliyeti de dikkate alındığında, bononun
bütün unsurlarının açık, net, yoruma elverişli olmayacak biçimde belirgin
olması gerekir. Öztan'ın da ifade ettiği gibi poliçe ve bono keşidesi "şart
kabul etmeyen" bir işlemdir (Öztan, F.: Kıymetli Evrak Hukuku, 2. b.,
Ankara 1997, s.451). Nitekim Türk Ticaret Kanunu'nun 777. maddesi
zorunlu unsurları taşımayan senedin bono niteliğinde olmadığını belirttikten sonra vade, keşide ve ödeme yeri konusunda da yedek hukuk kuralı getirerek oluşabilecek boşlukları doldurmuş ve belirlilik ilkesini bu
şekilde desteklemiştir. Avizo, bedel, faiz, protestodan muafiyet ve yetki
şartı gibi kayıtların konulması kabul edilmekte ise de, illetten mücerretlik
veya muayyenlik vasfını ortadan kaldıran kayıtların bono üzerine konması, onun kambiyo senedi vasfını ortadan kaldırır.
Yukarıda yapılan açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut
olay değerlendirildiğinde;
Takipte dayanılan 20.10.2013 vade tarihli ve 13.500,00 TL tutarlı bononun arka yüzünde “teminat senedidir” ibaresi bulunmaktadır. Bonoda
teminat kaydı varsa da neyin teminatı olduğu belirtilmediğinden bu ibare
bononun mücerrettik vasfını ortadan kaldırmaz. Bononun teminat amaçlı
verildiğinin kabul edilebilmesi için, neyin teminatı olarak verildiğinin ya
bononun önündeki veya arkasındaki yazılar veya ayrı bir belge (İİK'nun
169/a maddesinde öngörülen) ile teminat senedi olduğunun kanıtlanması gerekir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 14.03.2001 gün
ve 2001/12-233 E., 2001/257 K.; 20.06.2001 gün ve 2001/12-496 E.,
2001/534 K.; 24.02.2010 gün ve 2010/19-67 E., 2010/99 K. sayılı kararlarında da aynı hususlar benimsenmiştir.
Hâl böyle olunca yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken yanılgılı gerekçe ile
önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu sebeple direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle direnme kararının
Özel Daire bozma kararında açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, istek
hâlinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28.03.2018 gününde oy birliği ile karar verildi.
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MENFİ TESPİT DAVASI • İSPAT KÜLFETİ
ÖZET: Kural olarak menfi tespit davalarında ispat
yükü davalı olan alacaklıdadır.
Ancak, borç ikrarını içeren bir bononun bedelsiz
olduğunu ispatlama yükümlülüğü borçluya aittir.
Y. HGK E.2017/819, K.2018/771, T.11.04.2018
(...Davacı vekili, davacının alacağı kömür karşılığı verdiği bononun,
davalının satmayı vaadettiği kömürü teslim etmemesi nedeniyle bedelsiz kalmasına rağmen takibe konu yapıldığını iddia ederek borçlu
olmadıklarının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevabında, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre takip dayanağı bonoda temel ilişkiye dair kayıt bulunmamakla birlikte davalının polis tarafından alınan ifadesinde teslim edilen kömür karşılığında
senedin düzenlendiğini beyan ettiği, davacı tarafın iddialarının da bu
yönde olduğundan taraflar arasındaki temel ilişkinin kömür alım satımına ilişkin olduğunun sabit olup, kömür tesliminin ispat yükümlülüğü
davalı tarafa düştüğü, teslimata ilişkin belge sunulmadığı ve davalı
taraf kömür teslimi konusunda yemin deliline de dayanmadığından
senedin bedelsiz kaldığı iddiasının ispatlandığı gerekçesiyle davanın
kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, bono nedeniyle borçlu bulunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Bonodaki keşideci imzası inkar edilmemiştir. Bonoya karşı ileri
sürülen iddiaların yazılı delille kanıtlanması gerekir. İspat külfeti davacı taraftadır. Mahkemece bu yönler göz ardı edilerek ispat külfetinin
tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru
görülmemiştir…)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra gereği görüşüldü:
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Dava icra takibine konu edilen bono nedeniyle borçlu bulunmadığının
tespiti istemine ilişkindir.
Davacı vekili müvekkilinin alacağı kömür karşılığı verdiği bononun davalının kömürü teslim etmemesi nedeni ile bedelsiz kalmasına rağmen
takibe konu edildiğini belirterek, bono nedeni ile borçlu bulunmadığının
tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili ileri sürülen iddiaların gerçek dışı olduğunu, davanın
yargılaması devam eden ortaklığın giderilmesi davasını uzatmaya yönelik
olarak açıldığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece takip dayanağı bonoda temel ilişkiye dair kayıt bulunmamakla birlikte davalının polis tarafından alınan ifadesinde senedin teslim edilen kömür karşılığında düzenlendiğini beyan ettiği, davacı tarafın
iddialarının da bu yönde olduğundan, taraflar arasındaki temel ilişkinin
kömür alım satımına ilişkin olduğu sabit olup, kömür tesliminin ispat yükünün davalı tarafa düştüğü, teslimata ilişkin belge sunulmadığı ve davalı
taraf kömür teslimi konusunda yemin deliline de dayanmadığından senedin bedelsiz kaldığı iddiasının ispatlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne
karar verilmiştir.
Davalı vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda başlık
bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece senedin satılan kömür bedeli için düzenlendiği hususunun taraflar arasında ihtilafsız olduğu, malın teslimini ispat yükünün
davalı yanın üzerinde bulunduğu, davalı yemin deliline dayanmadığından
temel ilişki yönünden senedin bedelsiz kaldığı hususunun ispatlandığı gerekçeleri ile direnme kararı verilmiştir.
Davalı vekili tarafından bozma kararının doğru olduğu, davacının iddiasının yazılı delille kanıtlanmasının gerektiği, mahkemenin davada hukuki nitelendirmeyi yanlış yaparak, ispat külfetini davalı tarafa yüklediği
gerekçeleriyle direnme kararı temyiz edilmiştir.
Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; eldeki
menfi tespit davasında ispat külfetinin hangi tarafta olduğu noktasında
toplanmaktadır.
Uyuşmazlığın çözümü için senede karşı senetle ispat kuralı, bononun
hukuki niteliği ve edimlerin aynı anda ifa edilmesine ilişkin kuralların bir
arada irdelenmesi gerekmektedir.
İspat yükünü düzenleyen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 190.maddesine göre “ (1) İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan
kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.
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(2) Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıaya ilişkin ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar
dışında, karşı taraf, kanuni karinenin aksini ispat edebilir.”
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 290.
maddesinde yer alan senetle ispat kuralı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ nda (HMK) 201. maddede yer almıştır. Buna göre, senede bağlı
her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen, senedin hüküm ve kuvvetini ortadan
kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemlerin kanunda
belirtilen miktardan az bir miktarda olsa bile tanıkla ispat edilemeyecektir.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 72. maddesine göre borçlu, icra
takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığının tespiti için
menfi tespit davası açabilir.
Yine davanın açıldığı tarih itibari ile yürürlükte bulunan, 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanunu’nun 688. Maddesine göre bono veya emre muharrer
senet, senet metninde (bono) veya (emre muharrer senet) kelimesini ve
senet Türkçe'den başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak
kullanılan kelimeyi, kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini, ödeme yerini, kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını,
senedin tanzim edildiği gün ve yeri, tanzim edenin imzasını içermelidir.
Sıralanan bu kayıtlar bononun zorunlu ve geçerliliğini etkileyecek olan
zorunlu unsurlardır.
Bonoyu düzenleyen borçlunun ödeme vaadini içeren bir tür kambiyo senedi olan bonoda taraflar 688. maddede belirtilen şekli koşulların
yanında bononun ihdas nedeni (malen/nakden ya da teminat kaydı ile
alındığını), uyuşmazlık durumunda aralarındaki anlaşmaya göre yetkili
olacak mahkeme, faiz gibi bononun geçerliliğine etki etmeyecek ihtiyari
unsurları belirleyerek senede ekleyebilirler.
Sıralanan şekil şartlarından da anlaşıldığı üzere, kambiyo senetleri temel hukuki ilişkiden bağımsız bir nitelik taşır ve soyut bir borç ikrarı içerir. Bu nedenle de bono düzenlenirken temel ilişkinin kaynağına yönelik
“bedelin malen-nakden ya da teminat olarak alındığına” ilişkin ibarelerin
senede yazılması zorunlu değildir. Taraflar bu ibareleri ticaret hayatındaki olası bir uyuşmazlık durumunda ispat hukukunda karşılaşabilecekleri
zorlukları daha kolay aşmak amacıyla ihtiyari olarak kayıt altına almaktadırlar. Yoksa elbette ki bu kayıtlar bağımsız borç ikrarı içeren senetlerin
niteliğine etki etmez.
Davacının iddiaları karşısında bono ve ispat hukukuna ilişkin yapılan
bu açıklamalardan sonra uyuşmazlık bakımından önem arz eden peşin
satışa ilişkin hükümlerinde kısaca incelenmesinde de yarar vardır.
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Peşin satışta mal ve bedel aynı anda ödenir ve 818 sayılı BK’ nın 182.
maddesine göre aslolan da peşin satıştır. Bir başka anlatımla, alıcı ve
satıcının yüklendiği edimler aynı anda ifa edilmektedir. Hiç şüphesiz ki
bono bu tür satışlarda borcun nedenini tüketmek amacıyla ödeme vasıtası olarak kullanılabilir.
Yukarıda yapılan açıklamalardan sonra somut olaya gelince, kural olarak menfi tespit davalarında ispat yükü davalı olan alacaklıdadır. Ancak
bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Örneğin menfi tespit davasında takibe konu kambiyo senedinin bedelsizliğini ileri süren davacı olan
borçlu bu iddiasını ispat ile mükelleftir.
Eldeki davada da davacı, kömür karşılığı düzenlenen bononun, kömürün teslim edilmemesi nedeni ile bedelsiz kalmasına rağmen takibe konu
edildiğini belirterek, bono nedeni ile borçlu bulunmadığının tespitini istemiştir.
Şekli açıdan unsurları tam olan bono üzerinde taraflar seçimlik olarak
senedin hangi amaçla düzenlendiğine ilişkin bir kayıt eklememişlerdir.
Hukuki ilişkiden mücerret olan senetteki keşideci imzası da inkâr edilmemiştir. Bu durumda davacı 818 sayılı BK’nın 182. maddesinde düzenlenen peşin satışa dayanmış ve ödeme vasıtası olarak düzenlenen bononun avans olarak verilmesine rağmen malın teslim edilmediğini iddia
etmiştir. Bu durumda ispat yükü yer değiştirmiş ve somut olayda edimlerin aynı anda ifası gerektiğinden, bu karinenin aksini ispat külfeti davacıya geçmiştir. Kambiyo senedi hukuken geçerli olduğundan eldeki menfi
tespit davasında davacı-borçlunun bononun kömürün tesliminden önce
avans olarak verildiğini, malın (kömürün) teslim edilmediğini ve senedin
bedelsizliğini de usul hükümleri gereğince yazılı delille ispatlaması gerekmektedir.
Hâl böyle olunca; yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken direnilmesi
usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının
kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerle BOZULMASINA istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri
verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 11.04.2018 gününde oy birliği ile karar verildi.
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EKSİK İFA • DEĞER KAYBI HESABI
ÖZET: Site üzerindeki sosyal tesislerin belediyeye ait alana yapılması eksik ifa olup, bu nedenle
oluşan değer kaybı hesaplanırken; satış tarihi itibariyle gerçek ayıpsız rayiç değer ile ayıplı haldeki değer ayrı ayrı belirlenerek, bu iki değerin
birbirine bölünmesi suretiyle tespit edilerek oran
satış bedeline uygulanmalıdır.
Y. HGK E.2018/312, K.2018/922, T.18.04.2018
“...Davacı, 18.11.2000 tarihli S.P. Evleri Satış Sözleşmesi ile davalıdan Ümraniye ilçesi 189 ada 27 parselde yapılacak olan .... numaralı daireyi satın aldığını, davalı tarafından verilen ilanlarda, satış maketlerinde ve planlarda basketbol sahaları, tenis sahaları, çocuk oyun
alanları, büfe, çocuk kulübü, personel yeri, otoparklar, yüzme havuzları, jimnastik salonu, kaffe ve diğer peyzaj ve sosyal alanların etrafı çevrili site içinde gösterildiğini, ancak yapılan araştırma sonucunda da bu
sosyal tesislerin kamuya ait arazi içerisinde bulunduğunun anlaşıldığını, sözleşmenin gereği gibi ifa edilmediğini, bu durumun eksik ve ayıplı
işler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, açıklanan nedenle konutunun değer kaybettiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı
kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00- TL bedel indirimi ve tazminatın
teslim tarihinden itibaren işleyecek değişken reeskont faizi ile birlikte
davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davacı vekili 07/08/2012 havale tarihli dilekçesi ile davasını ıslah
ederek 16.250,00 TL tazminatın davalıdan tahsili ile müvekkiline
ödenmesini talep etmiştir.
Davalı ...Ş., talebin zaman aşımına uğradığını, davacıya satılan
malda herhangi bir ayıbın bulunmadığını, 27 parselin mülkiyet alanının baştan beri 44.078,94 m2 olduğunu, süresinde ayıp ihbarında bulunulmadığını, eksik ve ayıp bulunmadığını savunarak, davanın reddini
dilemiştir.
Mahkemece, süresinde ayıp ihbarı olmadığından davanın reddine
karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, satış esnasında sunulan projede ve tanıtımlarda belirtilen ancak eksik yapılan işler nedeni ile davacının satın aldığı dairede
oluşan değer kaybının ödetilmesi talebine ilişkindir. “Soyak Yenişehir
Palmiye Evleri” adlı proje kapsamında yapılacak konutların satışına
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ilişkin ilanlarda, reklam ve tanıtım broşürlerinde, satış maketlerinde,
otopark, futbol, voleybol, basketbol sahaları ve tenis kortu, çocuk oyun
parkı, kapalı çocuk kulübü, büfe ve lokal olmak üzere çeşitli tesislerin etrafı çevrili site içinde bulunacağının belirtildiği, ne var ki taahhüt
edilen bu sosyal tesislerin mülkiyeti Ümraniye Belediyesi’ne ait 189
ada 14 parsel üzerinde inşa edildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Davalı ...Ş., her ne kadar vaat ettiği sosyal tesisleri taahhüdüne
uygun biçimde tam ve eksiksiz inşa ettiğini, davacının yararlanmasına hiçbir engel bulunmadığını, bu spor kompleksinin sadece site sakinlerine özel ve münhasıran onların kullanımına açık olacağı taahhüdünde bulunmadıklarını savunmuşsa da; “Soyak Yenişehir Palmiye
Evleri” projesinin vaziyet planında, ilanlarında, tanıtım maketlerinde
ve broşürlerinde sosyal tesislerin etrafı çevrili site içinde gösterilmesi
ve inşa edildikten sonrada etrafı çevrilerek site alanına dahil edilmesi
sureti ile davacıda bu yerlerin siteye ait olduğu intibaı uyandırılmıştır.
Dolayısıyla, söz konusu sosyal tesislerin, mülkiyeti Ümraniye Belediyesi’ne ait olan 189 ada 14 parsel üzerinde yapılmış olması, alıcının satın
alma kararını etkileyen, taşınmazın değerini azaltan bir husus olup,
edimin ifasındaki bu yöne ilişkin eksiklik nedeniyle satıcının alıcıya
karşı sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece, sosyal tesislerin Ümraniye Belediyesi’ne ait taşınmaz üzerine yapılmış olması, “açık
ayıp” olarak nitelendirilip, davacının konutu teslim aldıktan sonra 4077
Sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen 30 gün içerisinde davalıya
yapılmış ayıp ihbarı bulunmadığından davanın reddine karar verilmişse de, dava konusu olayda 4077 sayılı yasada düzenlenen “ayıplı ifa”
değil “eksik ifa” söz konusu olup, 4077 sayılı Yasanın 30. maddesine
göre, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre
uyuşmazlığın çözümü gerekli olduğundan, sözleşmeden kaynaklanan
edimin ifasındaki dava konusu eksiklikler nedeniyle davacının 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde satıcının sorumluluğuna gidebileceği
kabul edilmelidir.(Bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 23.11.2011
gün, Esas No: 2011/13-350, Karar No: 2011/700 Sayılı İlamı)
Satış bedelinden indirilecek miktarın tespitinde, doktrinde, "mutlak metod", "nisbi metod" ve "tazminat metodu" adıyla bilinen değişik
görüşler mevcutsa da, gerek Dairemiz gerekse Yargıtay tarafından
öteden beri uygulanan "nispi metod" olarak adlandırılan hesaplama
yöntemi benimsenmektedir. (Bkz. 13.HD. T.26.12.1997, E.1997/7580;
K.1997/10870) Bu metoda göre; satış tarihi itibariyle satılanın, ayıpsız
ve ayıplı değerleri arasındaki oranın, satış bedeline yansıma miktarı
belirlenmektedir. Başka bir ifade ile satılanın, tarafların kararlaştırdıkları satış bedeli gözetilmeksizin, satış tarihi itibariyle gerçek ayıpsız
rayiç değeri ile, ayıplı haldeki rayiç değeri ayrı ayrı belirlenerek, bu iki
değerin birbirine bölünmesi suretiyle elde edilecek oran, satış bedeline
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uygulanmaktadır. Hal böyle olunca mahkemece işin esası incelenerek,
konusunda uzman kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyeti aracılığı ile,
davacının isteyebileceği bedel indirimi miktarının taraf, mahkeme ve
Yargıtay denetimine elverişli raporla tespit edilmesi ve bu değer farkının ödetilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın
reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir...”
gerekçesi ile hüküm bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden
yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava eksik ifa iddiasına dayalı tazminat istemine ilişkindir.
Yerel mahkemece davacının satın aldığı taşınmazın üzerinde bulunduğu site dâhilinde kalan sosyal donatı alanlarının site sahiplerine ait
olacağı vaat edilmiş olmasına rağmen mülkiyeti kamuya ait arazi üzerinde yapılmış olması nedeniyle taşınmazın değer kaybına uğradığı yönündeki iddiasının açık ayıp niteliğinde olduğu, davalının bu ayıbı gizlemek
için herhangi bir hileye başvurmadığı, taşınmazı satın aldığı tarihte açık
ayıplar konusunda kolayca bilgi sahibi olabileceği, 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi gereğince konutun tesliminden itibaren otuz gün içerisinde ayıp ihbar külfetinin tüketici tarafından yerine getirildiğinin ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine
dair karar verilmiştir.
Davacı vekilinin temyiz itirazları üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda
karar başlığında yazılı gerekçeler ile bozulmuş, mahkemece önceki karar
gerekçeleri tekrar edilmek suretiyle verilen direnme kararı davacı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık: satın
alınan taşınmazın bulunduğu site sınırları içerisindeki bir kısım sosyal
donatı alanlarının, mülkiyeti siteye ait olmayan başka bir parsel üzerinde bulunduğunun çekişmesiz olduğu olayda, davalı satıcının bu durum
nedeniyle doğduğu iddia olunan zarardan sorumluluğunun hukuki niteliğinin; sözleşmenin eksik ifasına ilişkin genel hükümlere mi yoksa ayıptan sorumluluk hükümlerine mi dayandığı, burada varılacak sonuca göre
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ihbar külfetinin bulunup bulunmadığı ve istemin tabi olduğu zamanaşımı
süresinin ne olacağı 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 gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3’üncü maddesine göre uygulanmakta
olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429’uncu maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı Kanun’un 440’ıncı maddesi uyarınca
kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu
açık olmak üzere 18.04.2018 gününde oy çokluğu ile karar verildi.

ŞİRKET BORCU • BONO • ŞİRKET YETKİLİSİ
ÖZET: Şirketin borçlandığı senedi kaşe altında
şirket yetkilisi sıfatıyla imzalayan kişinin, senedin bir bölümüne ayrıca ismini yazarak imza atması "aval" niteliğindedir.
Y. HGK E.2017/812, K.2018/756, T.4.4.2018
“…Davacı vekili, davalının müvekkili aleyhine Ankara 7. İcra Müdürlüğü' nün 2012/19836 sayılı dosyasından bonoya dayalı olarak icra
takibi başlattığını, takibe konu edilen senette dava dışı ...İnş.San.ve
Tic.A.Ş.' ye ait iki adet kaşenin üzerinde şirket yetkilisi olan müvekkiline ait iki adet imzanın bulunduğunu, davalı yanın kötüniyetli olarak,
müvekkilinin açığa attığı bir imza söz konusu değilken şahsen borçlandırmak amacıyla müvekkiline de ödeme emri gönderdiğini beyanla,
söz konusu takip dosyasından dolayı müvekkilinin borçlu olmadığının
tespitine ve davalı aleyhine %40 kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, icra takibine konu edilen senet üzerinde iki adet kaşe
ve üzerinde 2 adet imzanın olduğunu, ayrıca en üstte açık ve net olarak
davacının isminin yanında kendi elyazısıyla T.C. kimlik numarasının
yazılı olduğunu, ismin altına adres olarak şirket kaşesinin basıldığını,
en alttaki imzanın açığa atılı olduğunu, davacının mal alırken de bu
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borcun borçlusunun kendisi olduğunu ve ödeyeceğini beyan ettiğini beyanla, davanın reddine ve davacı aleyhine %20 kötüniyet tazminatına
karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, senette dava dışı ...Tic.
A.Ş. kaşesi üzerine atılmış imza bulunduğu, iki ayrı kaşe üzerine atılmış iki ayrı imza olmakla birlikte hiçbir imzanın kaşe dışına açığa atılı
olmadığı, kambiyo evrakında şirket temsilcisinin borçlu olarak sorumlu
tutulabilmesi için şirket kaşesinden ayrı açığa atılı imzası bulunması gerektiği belirtilerek, davanın kabulü ile, davacının Ankara 7. İcra
Müdürlüğü'nün 2012/19836 sayılı takip dosyası ile dayanağı bonodan
dolayı davalıya borçlu olmadığının tespitine, davalı, davacı hakkında
takibe geçmekte haksız ise de, ayrıca kötü niyetli olduğu ispatlanamadığından davacının tazminat isteminin reddine karar verilmiş hüküm
davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, senetteki düzenleme tarihinin altında bulunan şirket kaşesi
üzerine yetkili sıfatıyla imza atmıştır. Aynı kişinin bir de kendi isim,
soy isim ve TC kimlik numarasını yazmak suretiyle attığı 2. imzanın
aval veren sıfatıyla atıldığının kabulü gerekir. Davacının kaşeyi adres
kısmına basmış olması, sadece adres bilgilerinin açıklaması mahiyetinde olup, mahkemece bu hususlar gözardı edilerek, her iki imzanın
da şirket yetkilisi sıfatıyla atıldığının ve dolayısıyla davacının kişisel
sorumluluğunun bulunmadığının kabulü usul ve yasaya aykırı 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 belgeler okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava menfi tespit istemine ilişkindir.
Davacı vekili, müvekkili hakkında icra takibi başlatıldığını, takibe
konu 35.000,00 TL bedelli senette, dava dışı ...İnş. San. ve Tic. A.Ş.' ye
ait iki adet kaşenin üzerinde şirket yetkilisi olan müvekkiline ait iki adet
imzanın bulunduğunu, davalının kötü niyetli olarak müvekkilinin açığa
attığı bir imza olmadığı hâlde müvekkilini de borçlandırmak amacıyla
icra takibinde müvekkilinin de borçlu olarak gösterilerek ödeme emri
gönderildiğini, her iki imzanın da keşideci sıfatı ile şirket kaşesi üzerine
atıldığını, atılan ikinci imzanın aval niteliğinde olmadığını ileri sürerek
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müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava
etmiştir.
Davalı vekili, icra takibine konu edilen senet üzerinde iki adet şirket
kaşesi ve iki adet imzanın bulunduğunu, ayrıca senette davacının isminin
yanında kendi el yazısıyla T.C. kimlik numarasının da yazılı olup, davacının isminin altına adres olarak şirket kaşesinin basıldığını, en alttaki
imzanın açığa atılı olduğunu, davacının malın teslim edilmediği yönünde
iddiasının da bulunmadığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece takip dayanağı senet aslı incelendiğinde, senette ...İnşaat
ve San. Tic. A.Ş. kaşesi üzerine atılmış imza bulunduğu, iki ayrı kaşe üzerine atılmış iki ayrı imza olmakla birlikte hiçbir imzanın kaşe dışına atılmadığı, bu duruma göre kambiyo evrakında şirket temsilcisinin borçlu
olarak sorumlu tutulabilmesi için şirket kaşesinden ayrı açığa atılı imzasının bulunması gerektiği, davacının ise açığa atılı imzasının bulunmadığı
gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Davalı vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık
bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, davaya konu senet üzerinde şirket kaşesi dışına atılmış imza bulunmadığı, bozma kararında işaret edilen isim ve T.C. kimlik numarasının da ödeyecek kısmında yer almakta olup aval niteliğinde
olmadığı, şirket yetkilisinin isminin yazılması ve T.C. kimlik numarasına
yer verilmesinin, açığa atılmış imzası bulunmadıkça keşideci şirket adına
imzalayan yetkilinin açıklanmasından başka bir anlam taşımayacağı, davaya konu senette keşideci şirketin kaşesi dışına atılmış aval niteliğini taşıyan ikinci bir imza bulunmadığı gerekçesi ile direnme kararı verilmiştir.
Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı vekili temyiz dilekçesinde, senet üzerindeki imzalardan birinin
senedin düzenleme tarihinin altında bulunan kaşenin üzerine, diğerinin
ise senet metninde kefil yazısının karşısındaki açık bölüme atıldığını,
ikinci imzanın ise şirket kaşesi üzerine olmayıp, şirket kaşesi dışına açığa atılmış olduğunu, senet üzerindeki "... 43183953084" yazısının bizzat
davacı borçlu tarafından kendi el yazısı ile yazıldığını, sadece şirket adına
imza attığını iddia eden davacının, senet üzerine kendi el yazısı ile ismini
ve T.C. kimlik numarası yazmasının ayrıca açığa imza atmasının akla,
mantığa, hayatın olağan akışına uygun olmadığını, senette davacının isminin altına adresin belirtilmesi amacıyla kaşenin basıldığının açıkça anlaşıldığını belirterek direnme kararının bozulması isteminde bulunmuştur.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, somut
olayda icra takibine konu senetten kaynaklanan borç nedeniyle davacının
aval veren sıfatı ile sorumlu olup olmayacağı noktasında toplanmaktadır.
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Öncelikle, aval kavramı üzerinde durulmasında yarar vardır.
Aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 700. maddesine göre
poliçede yazılı bulunan borcun kısmen veya tamamen teminat altına alınmasını sağlayan bir nevi kefalettir. Bu kefaleti veren şahsa, aval veren
denir (Bozer A. / Göle C.: Kıymetli Evrak Hukuku, Ankara 2017, s. 161).
Avalin ne şekilde verileceği TTK’nın 701/1 maddesinde açıklanmıştır.
Buna göre aval şerhi, ancak poliçe veya alonj üzerine yazılmasıyla mümkün olur. Aval "aval içindir" veya bununla eş anlamlı başka bir ibareyle
ifade edilir ve aval veren kişi tarafından imzalanır (TTK. m. 701/2). Kambiyo senedinden doğan sorumluluğun temini amacıyla, doğal olarak bu teminatın esas alacakla birlikte devredilmesini gerektirir; kambiyo senedini
ciro yoluyla devralacak kimsenin de bunu görebilmesi lazımdır (Sengir,
T.: Aval Hukuku, Ankara 1967, s.10). Kambiyo senedi dışında verilmiş
bir teminatın, aval olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.
TTK’nın 700/2. maddesine göre aval, üçüncü bir kişi veya poliçede
imzası bulunan başka bir kişi tarafından da verilebilir. Bu şekilde poliçe borçlularından biri lehine aval verilmek suretiyle poliçenin ödenmesi
güvence altına alınacağından o poliçenin tedavülü kolaylaştırılmış olur (
Bozer A. / Göle C., s. 161 ).
TTK’nın 701/4 maddesine göre, avalin kimin için verildiği belirtilmemişse, keşideci için verildiğinin kabulü gerekir.
Poliçenin yüzüne, muhatabın veya keşidecinin imzaları hariç olmak
üzere atılan her imza da aval hükmündedir (TTK m. 701/3). Buna göre
bononun geçerli olması için tek imza yeterlidir ve senet ön yüzüne atılan
ikinci imza aval şerhi sayılır. Ne var ki, poliçenin ön yüzüne keşideci tarafından iki imza atılmış olsa dahi, bu imzalar TTK’nın 700. maddesine
göre aval olarak kabul edilemez. Ancak, keşideciden başka bir kişi tarafından aval veya benzeri sözler kullanılarak imzalanmışsa aval olarak
sayılır.
Keşidecinin el yazısıyla atılmış imzasının senedin ön yüzünde ve senet
metninin altında bulunması gereklidir. Kanunen keşidecinin imzası yeterli olmakla birlikte keşidecinin kim olduğunun tespiti ve özellikle keşidecinin tüzel kişi olması durumunda keşideci unvanının poliçede yer alması,
poliçenin kim tarafından verildiğinin tespiti bakımından önemlidir. Zira,
poliçede imzası bulunanın borçlu olarak mı yoksa bir başka kişi adına
temsilen veya vekaleten mi poliçeyi imzalamış olup olmadığının tespiti ancak ad ve soyadı veya unvan ile sıfatın belirtilmiş olması ile mümkündür.
Poliçe borçlusunun tüzel kişi olması hâlinde, yetki belgesinde şirketi
temsile yetkili şahısların poliçeyi imzalamış olmasına ve usulünce kaşe

390

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

basılmış olmasına dikkat edilmelidir. Bu durumda, poliçeden doğan sorumluluk doğrudan doğruya temsil edilen tüzel kişiye aittir.
Hemen vurgulanmalıdır ki, şirket yetkilisi tarafından da olsa senede
atılan ikinci imza, şirket kaşesi olmadan atılmış ise, burada keşideci sıfatı
söz konusu olmayacağından, bu imza aval olarak kabul edilir ve bu imza
sahibi borçtan şahsen sorumlu olur.
Açıklanan bu maddi hukuk kuralları, somut olay ortaya konularak
değerlendirildiğinde;
Davacı, 11.07.2012 düzenleme tarihli ve 35.000,00 TL bedelli senedin,
düzenleme tarihinin altında bulunan şirket kaşesi üzerine şirket yetkilisi
sıfatıyla imza atmış ayrıca kendi isim, soy isim ve T.C. kimlik numarasını
yazmak suretiyle senedin kefil kısmını da ikinci kez imzalamıştır. Davacının kaşeyi ikinci kez adres kısmına basması sadece adres bilgilerinin
açıklaması niteliğindedir. Açıklanan nedenlerle davacının senetteki ikinci
imzasının aval veren sıfatıyla atıldığının kabulü gerekir.
Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında, davacının senet üzerinde kaşe dışına açığa atılmış imzasının bulunmadığı, atılan ikinci imzanın aval niteliğinde olmadığı, bu nedenlerle direnme kararının onanması
gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.
Hâl böyle olunca 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 gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun
440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 04.04.2018 gününde oy çokluğu ile
karar verildi.
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FATURAYA DAYANAN ALACAK • YETKİLİ MAHKEME
ÖZET: Dava konusu icra takibinin dayanağı mal
bedeline ilişkin faturalar olup, dava bir miktar
para alacağına ilişkindir.
Hal böyle olunca alacaklının muamele merkezinin bulunduğu yer icra dairesi ve mahkemesi de
yetkilidir.
Y. HGK E.2017/902, K.2018/973, T.25.4.2018
(...Davacı vekili, müvekkili tarafından davalıya fatura karşılığında
peynir ve tereyağı sattığını ancak davalının satış bedelinden doğan
bakiye alacağını ödemediğini, bunun üzerine başlatılan icra takibine
davalı tarafça haksız olarak itiraz edildiğini belirterek itirazın iptaline,
takibin devamına ve icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ve
dava etmiştir.
Davalı vekili, yetkili mahkemenin İstanbul Mahkemeleri olduğunu,
ayrıca davacının sattığı malların ayıplı olduğunu belirterek davanın
reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, cevap ve toplanan deliller doğrultusunda; davaya
konu icra takibinin dayanağının para borcu olmadığı, davalının satıma konu malın ayıplı olduğu iddiasında bulunduğu dolayısıyla alacak
talebinin konusunun mal olduğu ve yapılan yetki itirazının bu nedenle
doğru olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı taraf borca yaptığı itirazında ve cevabında akdi ilişkiyi inkar
etmemiş, taraflar arasında mal alım satım sözleşmesi olduğunu, ancak
satılan malların ayıplı olduğunu belirtmiştir. Davanın temelini oluşturan icra takibinin dayanağı mal bedeline ilişkin faturalar olup dava bu
niteliği itibariyle bir miktar para alacağına ilişkindir. Hal böyle olunca
somut olayda TBK'nun 89/1.(Eski BKm.73/1) ve HMK'nun 10.maddesi
uyarınca alacaklı davacının muamele merkezinin bulunduğu yer icra
dairesi ve mahkemesinin de yetkili olduğu gözetilip işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması
doğru görülmemiştir…)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
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Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava faturaya dayalı başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali ve
icra inkâr tazminatı istemine ilişkindir.
Davacı vekili müvekkili tarafından davalıya fatura karşılığında peynir
ve tereyağı sattığını, davalı tarafça bir kısım ödemelerde bulunulduğunu
ancak dava konusu bakiye 6.929,29 TL bakiye alacağın ödenmediğini,
bunun üzerine başlatılan icra takibine davalı tarafça haksız olarak itiraz
edildiğini belirterek, takibe yapılan itirazın iptaline ve icra inkâr tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili yetkili mahkemenin İstanbul mahkemeleri olduğunu, satılan malların bozuk çıkması nedeni ile de bir borcu bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece icra takibinin dayanağının para alacağı olmadığı, davalı
tarafın satıma konu malın ayıplı olduğu iddiasında bulunduğu, dolayısıyla alacak talebinin konusunun mal olduğu ve yapılan yetki itirazının bu
nedenle doğru olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı vekilinin temyizi üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda başlık
bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece önceki gerekçelerle direnme kararı verilmiştir.
Direnme kararı davacı vekili tarafından, tarafların aralarındaki hukuki ilişkiye itiraz etmedikleri, bozma kararının doğru olduğu, dava konusunun faturaya dayalı alacak nedeni ile açılmış itirazın iptali istemine
ilişkin olduğu ve ayıplı mal iddiasının da alacak davası içinde çözülmesi
gerektiği gerekçeleri ile temyiz edilmiştir.
Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davanın temelini oluşturan icra takibinin para alacağına ilişkin olup olmadığı,
burada varılacak sonuca göre yetkili icra dairesinin ve mahkemenin neresi olduğu noktalarında toplanmaktadır.
“2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 67. maddesi uyarınca itirazın iptali davası; alacaklının, icra takibine karşı borçlunun yaptığı itirazın
iptali ile İİK’nın 66. maddesine göre itiraz üzerine duran takibin devamını sağlamayı amaçladığı bir eda davası olup, itirazın tebliğinden itibaren
bir yıllık süre içinde açılan davada, borçlunun itirazında haksızlığının belirlenmesi ve alacağın likit olması hâlinde, istem varsa borçlu aleyhine
icra inkâr tazminatına da hükmedilebilir (Kuru, B: İcra ve İflas Hukuku,
2006, s.219, 223).
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Yargıtay'ın kararlılık kazanmış uygulamasına göre, itirazın iptali davasını gören mahkemenin, icra takibinin yapıldığı icra dairesinin yetkisine
yönelik itirazı öncelikle incelemesi gerekir. Mahkemenin yetkisine yönelik bir itirazın var olup olmaması, bu sonuca etkili değildir. Eş söyleyişle, itirazın iptali davasında, mahkemenin yetkisine itiraz edilmiş olsun
veya olmasın, mahkeme öncelikle, icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı inceleyerek kesin olarak sonuçlandırmalıdır ( HGK’nın 28.03.2001
gün ve 2001/19-267 E. 2001/311 K.; 20.03.2002 gün ve 2002/13-241
E.,2002/208 K. ).
Kaldı ki, itirazın iptali davasını görme yetkisi, takibin yapıldığı yer mahkemesine aittir. O nedenle, mahkemenin, icra dairesinin yetkisine yönelik itirazı incelemesi doğaldır. Bu yetki itirazının incelenmesi sonucunda,
mahkeme, kendisinin yetkili olup olmadığını da belirlemiş olacaktır (Üstündağ, S: İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 1995, 6. Bası, s. 101-102)”
(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun 27.11.2013 gün ve 2013/13-372 E.,
2013/1606 K. sayılı kararı).
Bu nedenle uyuşmazlığın çözümü açısından öncelikle konuya ilişkin
yasal düzenlemelere yer verdikten sonra ilâmsız icra takibi ve bu takipteki yetki kurallarının açıklanmasında yarar vardır.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ nun 42. maddesinde, bir paranın
ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olan cebri icralar takip
talebi ile başlar ve haciz yolu ile veya rehnin paraya çevrilmesi yahut iflas
sureti ile de cereyan edeceği belirtilmiştir.
Aynı Kanunun 50/1. maddesine göre, para ve teminat borçlarına ilişkin
icra takiplerinde yetkili icra dairesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
yetkiye dair hükümleri kıyas yoluyla uygulanmak suretiyle belirlenir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 6. maddesine
göre, genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.
Aynı Yasanın “Sözleşmelerden doğan davalarda yetki” başlıklı 10.
maddesinde ise, sözleşmeden doğan davaların, sözleşmenin ifa edileceği
yer mahkemesinde de açılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’
nun 73. maddesinde borcun ifa edileceği yer düzenlenmiştir. Buna göre;
“Borcun ifa edilmesi lazım gelen yer, iki tarafın sarih veya zımni arzusuna göre tayin edilir. Hilafına bir şart mevcut olmadığı surette aşağıdaki
hükümler tatbik olunur:
1 - Borç bir miktar paradan ibaret ise tediye alacaklının verme zamanında mukim bulunduğu yerde vuku bulur.
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2 - Borç muayyen bir şeye taalluk ediyorsa bu şey akdin inikadı zamanında bulunduğu yerde teslim olunur.
3 - Bunlardan başka her borç doğumu zamanında borçlunun mukim
bulunduğu yerde ifa edilir. Alacaklının ikametgâhında tediye edilmesi lazım gelen bir borcun ifası borcun doğumundan sonra alacaklının ikametgâhını değiştirmesi sebebiyle ehemmiyetli bir surette güçleşmiş ise borç
alacaklının evvelki ikametgâhında ifa olunabilir.”
Elinde borçlusuna karşı alınmış olan bir mahkeme kararı bulunan
alacaklının, bu kararı icra takibine koyarak başlattığı takip türüne ilâmlı
icra takibi denilmektedir.
“ İİK, ilâmlı icradan başka, yalnız para (ve teminat) alacakları için,
ilâmsız icra yollarını kabul etmiştir. İlâmsız icrada, alacaklının alacağının
bir mahkeme ilâmı ile tespit edilmiş olması şart değildir. Yani alacaklı,
para alacağı hakkında daha önce mahkemede dava açıp bir ilâm (hüküm)
elde etmeye mecbur olmaksızın, para alacağına kavuşmak için, doğruca
icra dairesine başvurup, bir (ilâmsız) icra takibi yapabilir (m.58).
İlâmsız icrada, doğruca icra dairesine başvuran alacaklının icra takibi
yapabilmesi için elinde bir ilâm bulunmasına gerek olmadığı gibi, alacaklının alacağının bir senede (yazılı belgeye) bağlı olması da gerekli değildir.
Alacağı hakkında bir senedi (yazılı belge) bulunmayan alacaklı da, ilâmsız icra yoluna gidebilir; ancak, bu hâlde ilâmsız icra takibinin başarı ile
sonuçlanabilmesi için, borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi gerekir.
Borçlu ödeme emrine itiraz ederse, alacaklı için mahkemede dava açmaktan (m.67) başka çare yoktur.
Şu hâlde, konusu para olan alacakların cebri icra yolu ile takip edilebilmesi için, bunların daha önce bir mahkeme ilâmı ile hüküm altına
alınmış olmasına gerek yoktur. Para alacakları için de, mahkemede dava
açarak alınacak, ilâm ile ilâmlı icra takibi yapmak şüphesiz mümkündür.
Fakat, İİK, para alacaklarının icrası için bir mahkeme ilâmı alınmasını
şart kılmamış, bunlar için "ilâmsız icra" isimli ayrı bir yol kabul etmiştir.
Bu yolda alacaklı, elinde bir mahkeme ilâmı olmadan icra dairesine başvurup (m.58), ilâmsız icra usulüne göre alacağına kavuşabilir.
İlâmsız icra, yalnız para alacakları içindir. Para alacakları dışındaki
alacaklar için, bir ilâm olmaksızın icra dairesine başvurulamaz. Fakat
İİK, kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin bitmesi hâllerinde, kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yolu ile tahliye edilebileceğini, istisnaî
olarak kabul etmiştir. Bu istisna dışında, ilâmsız icra, yalnız para alacakları içindir” (Kuru, B.: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2017, s:24) .
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Kısaca özetlemek gerekirse, HMK’daki yetki kuralları ilâmsız icra takiplerinde kıyasen uygulanır. İtirazın iptali davalarında icra takibinin yapıldığı icra dairesinin yetkisine yönelik itirazlar da öncelikle incelenmelidir. HMK' nın 6. maddesine göre ilâmsız icrada genel yetkili icra dairesi
borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesi iken, sözleşmeden doğan para
borçlarının takibi için başlatılan takipte sözleşmenin ifa edileceği yer icra
dairesi de yetkili kılınmıştır. Takibin konusu sözleşmeden kaynaklı para
borcu olduğunda sözleşmede aksine bir şart konulmamış ise para borçları alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ödeneceğinden, ifa
yeri de alacaklının yerleşim yeri olacaktır. Böyle bir durumda alacaklı
kendi yerleşim yerinde bulunan icra dairesinde de takip yapabilecektir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, davacı fatura konusu edilen malların teslim edildiği hâlde bedelinin ödenmediğini belirterek iddia ettiği alacağı için takip başlatmıştır. Davalıya ilâmsız
icra takibine dayanak Örnek: 7 Ödeme Emri gönderilmiştir. İlâmsız icra
takibi yalnız para alacakları için geçerli olacağından, davanın dayanağı
icra takibinin de para alacağına ilişkin olduğuna kuşku bulunmamaktadır. Taraflar arasındaki akdi ilişki inkâr edilmemiş olup, dosya kapsamına göre sözleşmenin ifa edileceği yer de açıkça belirlenmediğinden davacı, yerleşim yeri olan icra dairesinde de takip yapabilecektir. Bu nedenle
mahkemece, Özel Daire bozma kararında belirtildiği gibi işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmelidir.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde her alacağın sonuçta
bir para ödemesine dayanabileceği, Borçlar Kanunu’nun 73/1. maddesinde getirilen düzenlemenin sadece karz (ödünç) akdinden doğan borçlarla
sınırlı olduğunun kabulünün gerektiği, bütün para borcu ilişkilerinden
doğan ihtilâflarda bu maddeye göre yetkili mahkeme ve icra müdürlüğünün tayini hâlinde; para borçlarıyla ilgi tüm ihtilâfların davacının ikametgâhında takibe ve davaya konu olması sonucunu doğuracağı, HMK
ve İİK’da yer alan yetki ile ilgili kuralların da ihlal edilmiş olacağı, alacak
talebinin konusunun teslim edilmiş mal olduğundan direnme kararının
yerinde olduğu yönünde görüş ileri sürülmüş ise de, bu görüş açıklanan
gerekçelerle Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.
O hâlde Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma
kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya
aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,
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istek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 25.04.2018 gününde oy çokluğuyla karar
verildi.

EKSİK İFA • ZAMANAŞIMI
ÖZET: Site oluşumunda belediyeye ait alanlar
üzerine sosyal tesisler yapılacağı vaadiyle malın
satışı anında alıcının etkilenmesinin sağlanmasından sonra, söz konusu tesislerin yapılmamış
olması "eksik ifa" olup, zamanaşımı süresi bu duruma göre belirlenmelidir.
Y. HGK E.2018/54, K.2018/942, T.25.4.2018
“...Davacı, davalıdan ... Çakmak mahallesi ..... parselde inşaa edilen Yenişehir ... daireyi 27.11.1999 tarihli sözleşme ile satın aldığını,
satış ilanlarında, reklam ve tanıtım broşürlerinde, satış maketlerinde
, mahal listesi ve krokide ; kapalı otopark, futbol, voleybol, basket sahaları tenis kortları, çocuk oyun parkı, büfe, lokal gibi sosyal tesis ve
alanların , etrafı çevrili site içinde bulunacağının belirtildiğini, inşaat
tamamlandıktan sonra da bu tesislerin site alanına dahil edilerek etrafının duvarla çevrildiğini, ancak bu sosyal tesislerin Ümraniye Belediyesi'nin mülkiyetinde olan arazi üzerine inşaa edildiğinin anlaşıldığını,
açıklanan nedenle konutunun değer kaybettiğini ileri sürerek, fazlaya
ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00- TL tazminatın teslim
tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, ıslah ile talebini artırmıştır.
Davalı, herhangi bir ayıp ve eksik ifanın söz konusu olmadığını, süresinde ayıp ihbarında bulunulmadığını savunarak, davanın reddini
dilemiştir.
Mahkemece, davanın edimini eksik olarak yerine getirdiğinin tesbiti
ile değer kaybı 5.809,00 TL’nin dava tarihinden, yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, satış esnasında sunulan katalog, proje ve tanıtımlarda belirtilen ancak bunlara uygun olarak yapılmayan veya eksik yapılan işler
nedeni ile davacının satın aldığı dairede oluşan değer kaybının ödetilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, alınan bilirkişi raporunda açıklandığı üzere, tanıtım
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materyallerinde proje kapsamında ve vaziyet planı içersinde gösterilerek taahhüt edilen sosyal tesislerin inşaa edilmiş olduğu ancak bu
alanların sitenin bulunduğu 19 nolu parsel dışında kamuya açık alanda kaldığı, bu şekilde taahhüt edilen şekilde edimlerin yerine getirilmediği, bu durumun eksik ifa niteliğinde olduğu kabul edilerek, değer
kaybına hükmedilmiştir.
Davaya konu projenin imal edildiği 19 nolu parselin bitişiğindeki
parsellerin Ümraniye Belediyesi'ne terk edilen alanlar olduğu ve açık
ve kapalı otopark ile park alanı ve spor sahalarının terk edilen kamuya açık alanda inşaa edildiği ve dava konusu 48 nolu dairenin davacı
adına tapu devrinin yapıldığı tüm dosya kapsamı ile anlaşılmaktadır.
Emsal dosyalarda alınan bilirkişi raporlarında ekli kroki ile açıklandığı
üzere, otopark alanı ve spor alanlarının davaya konu 19 nolu parsel
ve dava dışı 20 nolu parselde kurulu bulunan site sakinleri tarafından
kullanıldığının belirtildiği görülmektedir.
Uyuşmazlık; dava konusu olayda “ayıplı ifa” mı, yoksa “eksik ifa”nın
mı söz konusu olduğu; burada varılacak sonuca göre satıcının sorumluluğuna gidilebilecek ihbar ve zaman aşımı süreleri ile talep hakkının
kapsamının ne olduğu noktalarında toplanmaktadır.
Davacı tüketici olduğuna göre, tüketici hukuku ile ilgili ayıba ilişkin
düzenleme, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)’un 4. maddesinde yer almaktadır.
Anılan maddenin birinci fıkrasında; “Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaat
edilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı
olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı
mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir.” denilmekte, devam eden
fıkralarda ise buna ilişkin biçimsel koşullar sayılmaktadır.
Ayıp kavramı ile eksik iş ise birbirinden farklıdır.
Ayıp; yasa yada sözleşmede öngörülen unsurlardan birinin veya birkaçının eksikliği yada olmaması gereken vasıfların olmasıdır.
Eksik iş ise; sözleşme konusu işlerin yapılmaması yani hiç yapılmayan iştir.
Eksik ifa ise, kanunlarımızda tanımı yapılmamakla birlikte, 4077
sayılı Kanun’un 4 maddesinde sayılan ayıp kavramı içerisinde mütalaa olunmaktadır.
Yukarıda da ayrıntısı ile açıklandığı üzere; malın ayıplı olması halinde taraflara ait hak ve yükümlülüklerin nelerden ibaret olduğu, 4822
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sayılı Kanun’la değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un 4.maddesinde düzenlenmiş; ayıbın gizli ya da açık olması
halleri için ayrı ihbar süreleri getirilmiş; hatta ayıbın ağır kusur veya
hile ile gizlenmesi halinde zamanaşımı süresinden yararlanılamayacağı, açıkça ifade edilmiştir.
Buna göre; satılan maldaki ayıp açık ayıp niteliğinde ise, 4077 sayılı
Kanun’un 4.maddesi uyarınca malın teslim tarihinden itibaren 30 gün
içinde; gizli ayıp niteliğinde ise, dava zamanaşımı süresi içinde ve ayıp
ortaya çıktıktan sonra derhal (dürüstlük kuralına uygun olan en kısa
sürede), ihbar edilmesi; ayıbın açık mı, yoksa gizli mi olduğunun tayininde ise, ortalama (vasat) bir tüketicinin bilgisinin dikkate alınması,
gerekmektedir.
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacının
1999 yılında satın aldığı dairenin aralık 2001 tarihinde fiilen teslim
edildiği , davacının satın aldığı bu taşınmazla ilgili ayıp ihbarını, dava
tarihinden önce davalıya bildirdiğine ilişkin bir delil bulunmadığı ve
sonrasında 30.11.2011 tarihinde açtığı eldeki dava ile de, taahhüt edilen tesislerin kamunun kullanımına da açıldığı gerekçesi ile bu ayıp
nedeniyle satın aldığı taşınmazda meydana gelen ekonomik eksikliğin
tazminini istediği anlaşılmaktadır.
Davacının dava dilekçesinde tanımladığı ve davalı tarafında da inşaa edildiği anlaşılan mevcut durumun satın aldığı bağımsız bölümün
ekonomik değerini düşüren açık ayıp olduğu, davalıların bu ayıbı gizlemek için de herhangi bir hileye başvurmadıkları, davacının bu ayıplardan bağımsız bölümü satın ve teslim aldığı tarihte kolayca bilgi sahibi
olabileceği kuşkusuzdur.
Davacının teslim aldığı bağımsız bölüm nedeniyle, 4077 sayılı Kanun’un 4.maddesi gereğince malın teslim tarihinden itibaren 30 gün
içinde davalıya ayıp ihbarında bulunmadığı da anlaşılmaktadır.
Her ne kadar, 4.madde de konut satışlarında zaman aşımı süresi
beş yıl olarak öngörülmüş ise de, konutu satın alan davacı, açık ayıp
halinde, malı teslim aldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde satıcı
veya malike ayıp ihbarında bulunur ise, bu durumda malı teslim aldığı
tarihten itibaren beş yıl içerisinde 4077 sayılı Kanun’a dayanarak dava
açabilecektir.
Hal böyle olunca, otopark ve spor alanlarına ilişkin mahkemece ayıp
ihbarının süresinde yapılmadığı gerekçesi ile davanın reddi gerekirken
yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya
aykırı olup bozmayı gerektirir…”
gerekçesi ile hüküm bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden
yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
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HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki belgeler okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava eksik ifa iddiasına dayalı tazminat istemine ilişkindir.
Yerel mahkemece davacı isteminde dile getirilen sosyal donatı alanlarının davacının satın aldığı dairenin bulunduğu site içerisinde duvarla çevrili alanda bulunduğu, yönetim plânında ortak yerler arasında umumun
istifadesine bırakılmış yeşil alan, sosyal donatı alanı, spor sahaları, genel
aydınlatma gibi sitede bulunan bütün bağımsız bölümlerin yararlanacağı
yerler ve havuzların da gösterildiği, davalı şirket tarafından inşa edilen
tesisler tapu kayıtlarına göre Ümraniye Belediyesine hibe edilen yerler ve
yeşil alan üzerinde bulunmakla birlikte tesislere site dışından ulaşılmasının ve site sakinleri dışında kullanılmasının mümkün olmadığının keşif incelemesi ile tespit edildiği, projenin tanıtımı ve tesislerin site içinde
duvarla çevrili alanda bulunması nedeniyle davacıda bu yerlerin sitenin
mülkiyet sınırları içerisinde olduğu izlenimi uyandırıldığı, bu durumun
alıcının satın alma kararını etkilediği gibi, taşınmazın değerinin azalmasına neden olduğu ve eksik ifa teşkil etmekle satıcının uğranılan zarardan
10 yıllık genel zamanaşımı süresi dâhilinde sorumlu tutulması gerektiği
gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları üzerine yukarıda karar başlığında yazılı gerekçelerle bozulmuş, mahkemece önceki karar gerekçeleri tekrarlanmak suretiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme kararı davalı ...Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; satın alınan taşınmazın bulunduğu site içerisindeki bir kısım sosyal donatı
alanlarının, mülkiyeti siteye ait olmayan başka bir parsel üzerinde bulunduğunun çekişmesiz olduğu olayda, davalı satıcının bu durum nedeniyle
doğduğu iddia olunan zarardan sorumluluğunun hukuki niteliğinin eksik
ifaya mı yoksa ayıptan sorumluluk hükümlerine mi dayandığı, burada varılacak sonuca göre ihbar külfetinin bulunup bulunmadığı ve zamanaşımı
süresinin ne olacağı noktalarında toplanmaktadır.
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, yerel mahkeme kararında ve direnme gerekçelerinde açıklanan
gerektirici nedenlere göre, yerel mahkemenin yazılı şekilde karar vermesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
Bu nedenle usul ve yasaya uygun direnme kararının onanması gerekmiştir.
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SONUÇ
Davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile yukarıda açıklanan
nedenlerle direnme kararının ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı
(310,50 TL) harcın temyiz edenden alınmasına, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3’üncü maddesine göre uygulanmakta olan
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440’ıncı maddesi
uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 25.04.2018 gününde
yapılan ikinci görüşmede oy çokluğu ile karar verildi.
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YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ
PAYDAŞLAR ARASINDA AÇILAN DAVALAR
ÖZET: Paydaşlar arasındaki elatmanın önlenmesi davalarında öncelikle tüm paydaşları bağlayan
harici bir taksim sözleşmesinin ve özel bir parselasyon planının olup olmadığı, fiili kullanma biçiminin ne şekilde oluştuğu araştırılmalıdır.*
Y. I. HD E 2014/20149, K.2014/20269, T.25.12.2014
Dava yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptal, tescil ve elatmanın önlenmesi isteklerine ilişkindir.
Mahkemece, dava dışı yüklenicinin sözleşmede kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine getirmediği, tapu kaydında da şerh bulunması nedeniyle davalının iyiniyetli olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar
verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden dava konusu 1072 ada 5(eski
1615) parsel sayılı taşınmazın 19/80 payı davacı, 24/80 payı dava dışı ...
adına kayıtlı iken tüm paydaşların dava dışı yüklenici VB ile 18.09.1998
tarihinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenledikleri sözleşme uyarınca dava konusu edilen B blok 10 nolu bağımsız
bölümün davacıya bırakıldığı, bilahare ...'nun 24/80 payını yükleniciye satış suretiyle temlik ettiği, temlikin kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca
yapılmadığı, yüklenicinin satın aldığı payı değişik kişilere temlik ettiği bu
kapsamda 9/1200 payı da satış suretiyle davalının edindiği, dava konusu
taşınmazda davacı ile davalının paydaş olup henüz taşınmaz üzerinde kat
irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmadığı anlaşılmaktadır.
Hemen belirtilmelidir ki, davacı tarafından davalıya devredilen bir pay
söz konusu olmayıp, davacı payı halen adına kayıtlı bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz üzerinde kat irtifakı veya kat mülkiyeti de kurulmamıştır. Bu
durumda davalının kat karşılığı inşaat sözleşmesinden bağımsız olarak
dava dışı yükleniciden pay satın alması karşısında tapu iptal ve tescil isteminin yerinde olduğunu söyleyebilme imkânı bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş,
engel olan öteki paydaş veya paydaşlardan payına vaki elatmanın önlenilmesini her zaman istiyebilir. Hatta elbirliği mülkiyetinde dahi paydaşlar*

Gönderen: Av. Reşit Halis
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dan biri öteki paydaşların olurlarını almadan veya miras şirketine temsilci atanmadan tek başına ortak taşınmazdan yararlanmasına engel olan
ortaklar aleyhine elatmanın önlenilmesi davası açabilir. Ancak, o paydaşın, payına karşılık çekişmesiz olarak kullandığı bir kısım yer varsa açacağı elatmanın önlenilmesi davasının dinlenme olanağı yoktur. Yerleşmiş
Yargıtay İçtihatlarına ve aynı doğrultudaki bilimsel görüşlere göre payından az yer kullandığını ileri süren paydaşın sorununu elatmanın önlenilmesi davası ile değil, kesin sonuç getiren taksim veya şuyun satış yoluyla
giderilmesi davası açmak suretiyle çözümlemesi gerekmektedir.
Öte yandan, yurdumuzda sosyal ekonomik nedenlerle kırsal kesimlerden kentlere aşırı akım, nüfus çoğalması, büyük mesken ve işyeri ihtiyacı nedeniyle hızlı yapılaşma karşısında görevli mercilerin aciz kalmaları
veya çeşitli nedenlerle göz yummaları sonucu, izinsiz, ruhsatsız, resmi
kayıtlara bağlanmayan büyük yerleşim alanları oluştuğu, bu arada paylı
taşınmazların tapuda resmi ifrazları yapılmadan paydaşlar arasında haricen veya fiilen taksim edilip üzerlerine büyük mahalleler hatta beldeler
yapıldığı bir gerçektir. Bilindiği üzere 4721 sayılı Medeni Kanun(MK)'nun
706, Borşlar Kanununun 2l3, Tapu Kanunu'nun 26. maddeleri hilafına
tapulu taşınmazlarda harici veya fiili taksim ile payların mülkiyeti ana
taşınmazdan ayrılamaz. Ne var ki, taşınmazın kullanma biçimi tüm paydaşlar arasında varılan bir anlaşma ile belirlenmiş yada fiili bir kullanma
biçimi oluşmuş, uzun süre paydaşlar bu durumu benimsemişlerse kayıtta paylı, eylemsel olarak ( fiilen) bağımsız bu oluşumun tapuda yapılacak
resmi taksime veya şuyun satış suretiyle giderilmesine yahut o yerde bir
imar uygulaması yapılmasına kadar korunması, " ahde vefa" kuralının
yanında MK'un 2. maddesinde düzenlenen iyi niyet kuralının da bir gereğidir. Aksi halde, pek çok kimse zarar görecek toplum düzeni ve barışı
bozulacaktır.
O halde, paydaşlar arasındaki elatmanın önlenilmesi davalarında öncelikle tüm paydaşları bağlayan harici bir taksim sözleşmesi ve özel bir
parselasyon planın olup olmadığı veya fiili kullanma biçiminin oluşup
oluşmadığı üzerinde özenle durulmalı, varsa çekişmeli yerin kimin kullanımına terk edildiği saptanılmalı, harici veya fiili taksim yoksa uyuşmazlık yukarıda değinildiği gibi, MK'un müşterek mülkiyet hükümlerine göre
çözümlenmelidir.
Somut olaya gelince, 18.09.1998 tarihli kat karşılğı inşaat sözleşmesinde B blok 10 nolu dairenin davacıya bırakıldığı açık olduğuna göre davalının, ancak payını yükleniciye satış suretiyle temlik eden dava dışı ...'na
bırakılan daireler üzerinde hak iddia edebileceği kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca, elatmanın önlenmesi bakımından davanın kabulüne
karar verilmesi doğru ise de tapu iptal ve tescil talebi yönünden davanın
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reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetli değildir.
Davalı tarafın bu yöne değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile,
hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 25.12.2014
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
TEREKE ADINA AÇILAN DAVA
•
TÜM MİRASÇILARIN KATILIMI
ÖZET: Ölen kişinin işlemlerinden dolayı üçüncü
kişilere karşı açılacak davanın tüm mirasçılar tarafından açılması gerekir.*
Y. 3 HD E.2017/9136, K.2018/2146, T.7.3.2018
Davacılar; davalı ile dava dışı mirasçılardan ...arasında 06/01/2011
başlangıç tarihli kira sözleşmesi imzalandığını, süresinde keşide edilen
ihtarname ile ihtiyaç nedeniyle kiralananın tahliye edilmesini davalıya
bildirmiş olmalarına rağmen tahliyenin gerçekleşmediğini, Türk Borçlar
Kanunu’nun 350. Maddesi gereğince şahsi iş yeri ihtiyacına binaen kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep etmişlerdir.
Davalı; ...ile aralarında imzalanan sözleşmenin geçerli olduğunu, davacıların dava açma ehliyetlerinin bulunmadığını, ayrıca ihtiyacın gerçek,
samimi ve zorunlu olmadığını belirterek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece; miras ortaklığında tahliye davası açıldığında ihtarın bütün mirasçılar tarafından çekilmesi ayrıca davanın mirasçıların tamamı
tarafından açılması gerektiği halde bu gerekliliğin yerine getirilmediği ve
sonradan da ikmal edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
MK’nun 640/2.maddesine göre “mirasçılar terekeye elbirliği ile sahip
olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi
saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf
ederler.”
İştirak halinde mülkiyet diğer bir deyişle elbirliği mülkiyetin esasında,
iştirak halinde mülkiyeti meydana getiren kişilerin hepsinin bir arada
hak sahibi olmaları yeralır. Bu mülkiyette malikler paydaş değil, ortaktır.
Tüzel kişiliğe sahip olmayan bu ortaklıkta, hakkın süjesi ortaklık olmayıp bir bütün halinde elbirliğiyle hareket etmek zorunda olan ortaklardır
(MK. md. 640/1). Ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır.
Davada, iştirak halinde mülkiyetin gereği miras yoluyla terekeye dahil
olan taşınmaz ile ilgili ihtiyaç nedeniyle tahliye talebi ortaklardan birkaçı
*
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tarafından dava edilmiştir. Mirasçıların bir kısmı tarafından dava açılması nedeniyle mirasçılar kendi açtıkları bu davayı yalnız başına yürütemeyeceğinden davanın bütün mirasçılar ile birlikte yürütülmesi gerekir.
Bu durumda mahkemece, açılan iş bu davanın görülebilmesi için diğer
mirasçıların davaya katılmalarının sağlanması veya MK.640/3 maddesi
gereğince terekeye temsilci tayin ettirmesi için davacılara uygun bir süre
vermesi gerekir.
Eğer diğer mirasçılar davaya katılmaz ve yazılı muvafakat da vermezler ise bu durumda davayı açan mirasçıların terekeye bir temsilci tayin
ettirmesi gerekir (MK.640/3). Terekeye atanan temsilci, bir kısım mirasçının açtığı davaya icazet verirse davaya tereke temsilcisi tarafından devam
edilir. Terekeye temsilci atanması ve tereke temsilcisinin davaya devam
etmesi halinde de, ayrıca diğer mirasçıların davaya katılmalarına veya
muvafakatlarının alınmasına gerek yoktur.
Davayı açan mirasçılar, kendisine verilen kesin süreye (HMK md. 94)
rağmen diğer mirasçıların davaya katılmalarını veya muvafakat etmelerini
sağlayamaz ve terekeye temsilci de tayin ettiremez veya terekeye atanan
temsilci davaya icazet vermezse davanın reddine karar verilir.
Somut olayda, dava konusu taşınmazın davacıların murisi ... adına
kayıtlı olduğu, muris ...’nın 2006 yılında vefatı ile geriye mirasçısı olarak
..., ... ve ... ile dava dışı ...ve ...’nın kaldığı, davaya konu taşınmaza ait kira
sözleşmesinin ise mirasçılardan ...ile kiracı-davalı arasında 06.01.2011
tarihinde imzalandığı, davanın ise mirasçılardan ..., ... ve ... tarafından
açıldığı anlaşılmaktadır. Mirasçılardan ...ve ...’ın davaya iştirakleri ya da
muvafakatları sağlanmamıştır. Bu nedenle, taraf teşkilinin sağlandığından söz edilemez. Bu durumda Mahkemece; davacılara süre verilerek
dava dışı mirasçıların davaya icazeti yönünden beyalarının alınmasının
veya MK’nun 640/3. maddesi gereğince terekeye temsilci tayin ettirilmesinin sağlanarak oluşacak sonuca göre davaya icazet verilmesi halinde
davanın esası hakkında karar verilmesi, aksi halde muvafakat sağlanamazsa davanın reddine hükmedilmesi gerekirken; yanılgılı değerlendirme
ile dava şartı olmayan ihtarnamedeki eksikliğin sonradan ikmal edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş,
bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan
kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacılar yararına BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz
edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı
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HUMK'nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük
süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ
YETKİ KURALI
ÖZET: Davalılar birden çoksa zarara uğranılan
yerideki yetkili mahkemenin de yetkili olduğu kabul edilmelidir.
Y. 4 HD E.2018/3083, K.2018/5292, T.04.07.2018
Davacı Orman Genel Müdürlüğüne ... ... Orman İşletme Müdürlüğü
vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 14/10/2014
gününde verilen dilekçe ile kurum zararından kaynaklanan alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin yetkisizliğine dair verilen 01/07/2015 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.
Dava, kurum zararından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, yetkisizlik kararı verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından
temyiz edilmiştir.
Davacı vekili; ... Orman İşlemte Müdürlüğünün ..., ..., ..., ... ve ... depolarındaki stok açıkları ile ... Orman İşletme Şefliğinin 2011 ve 2012
yıllarındaki üretim faaliyetlerindeki usulsüzlüklerle ilgili olarak inceleme
yapıldığını, yapılan inceleme sonucunda gerekli iş ve işlemlerin mevzuata
uyun yapılmadığının müfettişlerce tespit edildiğini, ..., ... ve ... depolarında tespit edilen stok açıkları nedeniyle hakediş sahiplerine fazladan
ödeme yapıldığını, ... deposunda gerçeğe aykırı yükleme ve taşıma raporu
tanzim edildiğini, ... Orman İşletme Şefliği'nin 2011 ve 2012 yıllarında
orman emvali üretim bölmelerinde mevzuata aykırı işlem sonucu gerçeğe
aykırı orman emvali istif raporu düzenlenerek hakediş sahiplerine haksız
kazanç sağlandığını ve idarenin zararına sebebiyet verildiğini belirterek
oluşan kurum zararının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
Davalılar; yetki itirazında bulunarak davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece; davalıların yerleşim yerinin ... İli ... İlçesi olduğu, davalıların cevap dilekçelerinde süresinde yetki itirazında bulundukları, HMK
m.6 gereği yetkili mahkemenin ... Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğu gerekçesi ile mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir.
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Dosyanın incelenmesinde; davacı tarafından ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/1390 esas sayılı dosyası ile kurum zararı nedeniyle tazminat davası açıldığı, yetki itirazında bulunulması üzerine davalılar hakkındaki davanın tefrik edilerek ...
Hukuk Mahkemesinin 2015/389 sayılı esasına kaydedildiği ve davalılar hakkında mahkemenin yetkisizliğine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Dosya kapsamında bulunan ve davalılardan ... tarafından ibraz edilen
davaya cevap dilekçesinde açıkça yetki itirazı bulunmamaktadır. Ayrıca
dava dilekçesi davalılardan ...'a dava dilekçesi 13/11/2014 tarihinde tebliğ
edilmiş, adı geçen davalı tarafından cevap dilekçesi, yasal cevap süresi
geçtikten sonra 15/12/2014 tarihinde verilmiştir. Hukuk Muhakemeleri
Kanunu'nun yetki itirazının ileri sürülmesini düzenleyen 19. maddesinin
2. fıkrası "Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bulunan taraf, yetkili
mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir. Aksi takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz." şeklinde; aynı maddenin 4. fıkrası ise "Yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde
ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı
mahkeme yetkili hâle gelir" şeklinde düzenlenmiştir. Anılan yasa hükmü
dikkate alındığında davalılardan ... ve ... tarafından yetki itirazı usulüne
uygun ileri sürülmediğinden davanın açıldığı ... Mahkemeleri yetkili hale
gelmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "davalının birden fazla
olması halinde yetki" başlıklı 7. maddesinde "(1) Davalı birden fazla ise
dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak,
dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi
taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır"
düzenlemesi yer almaktadır. Ayrıca aynı kanunun 16. maddesinde de
haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin
yerleşim yeri mahkemelerinin de yetkili olduğu belirtilmiştir.
Davanın birden fazla davalıya karşı açılması ve davanın özünde haksız
fiilden kaynaklanması dikkate alındığında; iş bu davada yetkili mahkeme,
davalılar için ortak yetkili olan, aynı zamanda zarara uğrayan kurumun
bulunduğu yer olan ... Mahkemeleri'dir. Açıklanan nedenlerle tüm davalılar yönünden yetki itirazının reddine karar verilerek davanın esasının
incelenmesi gerekirken anılan kanun hükümlerine aykırı olarak yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA. 04/07/2018 ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine
04/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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RÜCU DAVASI • ÇALIŞAN KUSURU
ÖZET: Davalıların yaşanan olaydaki pozisyonları
gözetildiğinde %60'dan da fazla tazminatta hakkaniyet indirimi uygulanmalıdır.
Y.4 HD E.2018/3054, K.2018/5102, T.26.06.2018
Davacı ... Genel Müdürlüğü adına İnegöl ... vekili Avukat ... tarafından,
davalılar ... ve ... aleyhine 23/05/2008 gününde verilen dilekçe ile rücuen
tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 31/10/2017 günlü kararın Yargıtay’ca
incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Gerekçeli karar başlığında davacı kurumun adının eksik yazılmış olması, mahallinde düzeltilebilecek maddi hata olduğu kabul edilerek bozma nedeni yapılmamış, bu duruma işaret edilmekle yetinilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm,
davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının
reddi gerekmiştir.
2- Davalıların diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
Davacı, ormanda ağaç kesim işi yaparken ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden ...’ın mirasçıları tarafından açılan davalar sonucu ... olduğu tazminatların olayda kusuru bulunan davalılardan rücuen tahsilini
talep etmiştir.
Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece, Dairemizin 07/03/2017 gün, 2016/12437 esas, 2017/1449
karar sayılı bozma ilamına uyulmakla %60 oranında hakkaniyet indirimi
uygulanmak sureti ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Somut olayda, İnegöl ... tarafından Mezitler Bölgesinde orman içi tali
yol çalışması sebebiyle Mezit Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden
işçi talep edilmesi üzerine müteveffanın da aralarında bulunduğu dört
işçi gönderildiği, müteveffa ve arkadaşlarının dozer önünde ilerleyerek yol
güzergahında bulunan ağaçları kesmeye başladığı, ellerindeki testere çap
genişliğinin kesmeye çalıştıkları kayın ağacının gövdesinin daha kısa ol-
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ması nedeniyle gövdeyi usulüne uygun kesemedikleri, bunun üzerine dozer yardımı ile ağacı indirmek istemeleri üzerine dozer hareketi ve bıçağın
ağaç gövdesine çarpması sonucu müteveffa...’ın üzerine ağacın devrildiği,
ağaç altında kalan...’ın vefat ettiği, olayda davalı ...’ün dozer operatörü,
diğer davalı ...’in işletme şefi olduğu anlaşılmaktadır.
Dava konusu olayın gerçekleşme biçimi, davalıların olaydaki pozisyonları gözetildiğinde mahkemece yapılan hakkaniyet indirimi az olmuştur.
Daha yüksek oranda hakkaniyet indirimi uygulanması gerekirken % 60
oranında hakkaniyet indirimi yapılması yerinde değildir. Kararın bu nedenle davalılar yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Temyiz edilen kararın yukarıda (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle davalılar yararına BOZULMASINA, davacının tüm, davalıların diğer
temyiz itirazlarının (1) no'lu bentte gösterilen nedenlerle reddine ve davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 26/06/2018
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ
KİRACININ KİRALANAN YERİ TERK ETMESİ
•
TAZMİNATIN TESPİTİ
ÖZET: Kira sözleşmesi sona ermeden kiralanan
yeri terk eden kiracı, kural olarak kira sözleşmesinin sonuna kadar olan kira parasından sorumludur.
Ancak, bu durumda kiralayan; kira konusu yerin
tekrar kiralanması için gayret göstermeli ve zararın artmasını önleyici davranışlarda bulunmalıdır.
Bu konuda keşif yapılarak kiralanan yerin ne kadar süre içinde tekrar kiraya verilebileceği tespit
edilmelidir.
Y. 6 HD E.2016/4684, K.2016/3994, T.17.05.2016
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz
edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava ödenmeyen kira alacağının ve erken tahliye nedeniyle kira kaybı
alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar
verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde; Davaya konu fabrika ve idare binasının 04/07/2013 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile 10/08/2013 tarihine
kadar 10.000,00 TL bedel ile davalıya kiralandığını, davalının belirlenen
sürede taşınmazı tahliye etmediğini, 23/10/2013 tarihinde kiralananı terk
ettiğini, ancak TBK'na göre kira süresi kendiliğinden 10/08/2013 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl daha uzadığını, davalının erken tahliye
etmesi nedeniyle dava konusu taşınmazın ancak 01/12/2013 tarihinde
kiraya verebildiğini, davalının 10.10.2013 tarihine kadarki kira bedellerini ödediğini, sonrasında kira bedeli ödemediğini belirterek 10.10.2013
tarihinden taşınmazın yeniden kiralandığı tarih olan 01.12.2013 tarihine kadar olan kira bedeli 13.513,50 TL nin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı vekili davaya konu taşınmazı 24.09.2013
tarihinde tahliye ettiklerini, araya bayram tatili girince temizlik işlerini
23.10.2013 tarihinde bitirdiklerini, davacıya kira borçlarının olmadığı-
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nı belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davacının talep
ettiği alacağın uygun bulunduğu gerekçesiyle bilirkişi incelemesi yapılmadan davanın kabulüne karar verilmiştir.
Taraflar arasında 04.07.2013 başlangıç ve 10.08.2013 bitiş tarihli, 10.000 TL bedelli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı dava dilekçesinde taşınmazın tahliye edildiği tarih olan
23.10.2013 tarihine kadar olan 13 günlük kira alacağı ve tahliye sonrası
taşınmazın yeniden kiraya verildiği tarih olan 01.12.2013 tarihine kadar
olan makul süre kira alacağının tahsilini istemiştir. Taşınmazın tahliye
edildiği tarihe kadar olan 13 günlük kira alacağının ödendiğini davalı ispat edememiş olmakla 10.10.2013 ila 23.10.2013 arası kira borcunun
ödenmediği sabittir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık tahliye sonrasında
davalı kiracının makul süre kira borcunun ne kadar olduğuna ilişkindir.
Kiracının kira süresi sona ermeden kira sözleşmesini tek taraflı olarak
feshederek kiralananı tahliye etmesi durumunda kural olarak kira süresinin sonuna kadar kira parasından sorumludur. Bununla birlikte davacı
kiralayanın 818 sayılı Borçlar Kanunu' nun 98. maddesinin yollamasıyla
44. maddesi gereğince kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğünden dolayı bu yerin yeniden kiralanması konusunda gayret göstermesi,
böylece zararın artmasını önlemesi için kendisine düşen ödevi yapması
gerekir. O halde, davacının zararı tahliye tarihinden kiralananın aynı koşullarla yeniden kiraya verilebileceği tarihe kadar boş kaldığı süreye ilişkin kira parasından ibarettir. Mahkemece mahallinde konusunda uzman
bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak dava konusu yerin aynı şartlarda ne
kadar sürede kiraya verilebileceği hususunda denetime elverişli ve hüküm kurmaya yeterli bilirkişi raporu alınarak, tahliyeden sonra kiracının
sorumlu olduğu kira parası miktarının belirlenmesi gerekirken, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmaksızın, taşınmazın fabrika binası
olması nedeniyle istenen kira alacağının uygun bulunduğundan bahisle
davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 Sayılı HMK'ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek
halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 17.05.2016
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KİRACILIK İLİŞKİSİ • İSPAT KÜLFETİ
ÖZET: Kural olarak kiracılık ilişkisini kiraya veren
kanıtlamalıdır.
Bu yükümlülük yıllık kira bedeli esas alınarak yazılı delil ile gerçekleştirebilir.
Y. 6 HD E.2016/5888, K.2016/4339, T.2.6.2016
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı itirazın iptali ve tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi
içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği
görüşülüp düşünüldü.
Dava, kira alacağı nedeniyle başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali
ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne
karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin mülkiyeti kendisine ait olan taşınmazı davalıya kiraladığını, kira alacağının tahsiline
ilişkin icra takibine davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek
davalının itirazının iptali ile %20'dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir. Davalı kira sözleşmesi altındaki
imzaya karşı çıkmıştır. Mahkemece davalının imza örnekleri alınarak ve
örnek imza örnekleri getirtilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. ....na
ait 09/07/2014 tarihli rapora göre kira sözleşmesi altındaki imzanın davalının eli ürünü olmadığı tespit edilmiştir. Kira parasının dava dışı ... tarafından ödendiği davalının da bu kişinin eşi olduğu dosya kapsamından
anlaşılmaktadır. Kural olarak kiracılık ilişkisinin varlığını kiraya veren
kanıtlamalıdır. Davacı iddiasını HMK 200. maddesi ve yıllık kira miktarına göre ancak yazılı olarak kanıtlayabilir. Davacı iddiasını yazılı olarak
kanıtlayamamıştır. Davacı yemin deliline de dayanmadığına göre davanın
husumet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken davalının halen
kiralanan evde oturduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmesi
doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek
halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 02.06.2016
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KİRACILIĞIN TESPİTİ • KOMŞULUK İLİŞKİLERİ
ÖZET: Uzun süre kiracılarla komşuluk yapan kişinin, kiracıların bulunduğu taşınmazı, satın aldığı
tarihde kimin orada kiracı olarak oturduğunu bildiği kabul edilmelidir.
Bu nedenle davacının kiracı olduğunun tespiti
gerekir.
Y. 6 HD E.2016/5934, K.2016/4944, T.23.06.2016
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı kiracılığın tespiti davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından
süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup
gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kiracılığın tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece davanın 54CE
taşınmaz yönünden kabulüne 13/14 CE numaralı taşınmaz yönünden reddine karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, delillerin mahkemece takdir
edilerek karar verilmiş olmasına göre davalının temyiz itirazları yerinde
değildir.
2-Davacının temyiz itirazına gelince;
Antalya İli Kemer İlçesi 115 ada 20 parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde
... adına 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmiştir. Bu şirketin 04.03.2003
tarihinde iflasına karar verilmesi üzerine parsel üzerindeki irtifak hakkı
ve üzerindeki villalar ihale ile 15.05.2009 tarihinde davalı ...ye satılarak
bu şirket adına 11.03.2010 tarihinde 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmiştir. Davalı şirket .... taşınmazın irtifak hakkını satın aldıktan sonra
villalarda oturan davacı ... hakkında İİK.nun 135/2.maddesine göre tahliye emri gönderilmesini sağlamıştır. Tahliye emri gönderilmesi üzerine
davacı vekili 26.07.2010 tarihli dava dilekçesinde ihale ile satılan 115
ada 20 parsel üzerinde bulunun 54CE, 13-14CE numaralı villalar konusunda önceki malik .... arasında 25.12.1999 tarihli kira sözleşmesi ... ile
... arasında 12.06.2003 tarihli kira sözleşmesi olduğunu, ... ile müvekkili
arasında 03.09.2009 tarihli mülk kullanım sözleşmesi imzalandığını, o
tarihlerden beri villaları kesintisiz kullandığını, 09.03.2009 tarihli açık
atrırma şartnamesinde açıkca 44 villanın eşyalı olarak kullanıldığının tespit edildiğini, davalı şirketin açık artırma ilanını görerek ihaleye o şekilde
girip aldığını, davalı şirketin tek yetkilisi ...'nun da aynı yerde villası olup
komşu olduklarını, ...'nun başından beri müvekkilinin burada hak sahimi olduğunu bildiğini, davacının kiracılığının iflastan ve satıştan öncesine
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dayandığını, davacının tahliyesinin istenmesinin mümkün olmadığını belirterek taşınmazda müvekkilinin fuzuli şagil olmadığının ve tüm tesislerde kullanma hakkının bulunduğunu ve tahliye etmek zorunda bulunmadığının tespitini talep etmiştir.
Davacı delil olarak 25.12.1999, 12.06.2003 ve 03.09.2009 tarihli önceki malik ve kiralayanlar ile yapılan mülk kullanım sözleşmesine dayanmıştır. Taşınmazın satılması halinde taşınmazda oturan kiracı hacizden
önceki bir tarihte kiracı olduğunu iddia ediyorsa bu iddiasını İİK.nun
135/2.maddesinde belirtildiği şekilde resmi belgelerle ispat etmelidir. Ancak taşınmaz alıcısının başından beri kiracı olduğunu bildiğini ve kiracılığını kabul ettiğini iddia ediyorsa bu iddiasının genel mahkemede açacağı
menfi tespit davasında tanık dahil her türlü delil ile kanıtlayabilir.
Davacı, dava dilekçesinde, davalı şirket sahibi ve yetkilisi olan HG'nun
da aynı yerde villası olduğunu ve komşuluk yaptıklarını başından beri
kendisinin kiracı olduğunu bildiğini belirtmiş bu konuda tanık dinletmiştir. Dinlenilen davacı tanığı şirket yetkilisinin aynı yerde villasının bulunduğunu, başından beri komşuluk yaptıklarını ve davacının kiracı olarak
oturduğunu bildiğini beyan etmiştir. Öte yandan 09.3.2009 tarihli açık
artırma suretiyle gayrimenkul ve irtifak hakkının satış ilanında 20 sayılı
parsel üzerinde bulunan 44 adet villanın tamamına yakınının yabancılar
tarafından irtifak hakkı süresince kiralandığı ve fiilen eşyalı olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca davalı şirketin temsilcisinin H.G. ile olduğu ve aynı yerde 02.08.1999 düzenleme tarihli 99 yıllık mülk kullanım
sözleşmesi bulunduğu ve davalı şirket adına ihaleye şirket temsilcisi olarak ...'nun girdiği anlaşılmaktadır. Uzun süre kiracılarla komşuluk yapan
şirket temsilcisi ... ihale şartnamesinde yabancı kişilerin kiracı olduğunu
bilerek ihaleye girip satın aldığına göre hacizden önce davalı şirketin burada davacının kiracı olarak oturduğunu bildiğinin kabulü gerekir. Toplanan tüm delillerin değerlendirilmesi sonunda davacının hacizden ve satıştan önce dava konusu taşınmazda kiracı olduğu ve bu durumun davalı
tarafça bilindiği kanıtlanmış olmakla davacının kiracı olduğunun tespiti
yönünde davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddine
karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek
halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 23.06.2016
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KİRA İLİŞKİSİ • İSPAT KÜLFETİ
•
YEMİN DELİLİ
ÖZET: Taraflar arasında yazılı bir sözleşme olmadığına göre, öncelikle davacı taraf kira ilişkisinin
varlığını ve kira bedelini ispatlamalıdır.
Yıllık kira bedeli bakımından da bu yükümlülük
yazılı delil ile yerine getirilmelidir.
Delil listesinde belirtilen "Yemin" deliline de başvurulmalıdır.
Y. 6. HD. 2016/7139, K.2016/5193, T.07.09.2016
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı tahliye davasına dair karar, davacılar ve davalı tarafından süresi
içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği
görüşülüp düşünüldü.
Dava, kiralananın tahliyesi ve 24.892 TL kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davacılar ile davalı arasında sözlü kira sözleşmesinin varlığı kabul edilerek ve bilirkişilerce belirlenen rayiç kira bedeli
üzerinden alacağın kısmen tahsiline karar verilmiş, hüküm davacılar ve
davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacılar vekili dava dilekçesinde, davalı ile müvekkilleri arasında
sözlü kira sözleşmesi bulunduğunu bu sözleşmeye göre yıllık kira bedelinin 8 adet 2,5 luk altın olduğunu ileri sürerek, eksik ödenen 2010 ve
2011 yılları kira bedelleri 13.980 TL ve 2012 yılı ödenmeyen kira bedeli
10.912 TL olmak üzere toplam 24.892 TL nin faizi ile birlikte tahsili ve
temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalı yıllık kira bedeline karşı çıkarak, kira borcu bulunmadığını bildirerek davanın reddini
savunmuştur.
Taraflar arasındaki kira ilişkisi yazılı belgeye dayalı olmamakla birlikte, davalı kira ilişkisini kabul etmiştir. Davacılar vekili; kira bedelinin
yıllık 8 adet 2,5 luk altın olduğunu, ödenmesi gereken bir yıllık kira bedelinden 2010 yılı için 1.200 TL bankaya ve 4.800 TL elden olmak üzere
kısmi ödenen 6.000 TL, 2011 yılı için kısmi ödenen 1.200 TL ve 2012 yılı
için kısmi ödenen 1.350 TL nin mahsubu ile kalan 24.892 TL’nin faizi ile
birlikte tahsilini istemiştir. Davalı ise iddia edilenin aksine kira bedelinin
8 adet 2,5 luk altın olmayıp 2011 yılı için 1200 TL 2012 yılı için ise 1.500
TL olduğunu savunmuştur.
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İspatın konusunu tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın
çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur. HMK’nun ispat
yükünü düzenleyen 190. maddesine göre ispat yükü; kanunda özel bir
düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. Kanunun belirli delillerle ispatını emrettiği hususlar, başka delillerle ispat edilemez. Taraflar arasında
yazılı kira sözleşmesi bulunmadığına göre, öncelikle davacının kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne miktar olduğunu kanıtlanması
gerekir. HUMK.'nun 288.maddesi (HMK. 200.md) uyarınca akdi ilişkinin
varlığı ve aylık kira miktarının yazılı delille kanıtlanması gerekir. Somut
olayda davacı sözlü kira ilişkisine dayanmış ve kira parasının yıllık 8 adet
2,5 luk altın olduğuna ilişkin iddiasını kanunda belirtilen usullere göre
kanıtlayamamıştır. Yıllık kira miktarına göre tanıkla kanıtlanma olanağı bulunmamaktadır. Davacı, yazılı bir belge ibraz edememiştir. Ancak
Davacı taraf delil listesinde yemin deliline de dayanmış bulunduğundan,
davacıya iddiasını yemin delili ile ispata imkan verilmelidir. Bu çerçevede
davacıya kira bedelini ispat etmek bakımından dayandığı yemin deliline
başvurup vurmayacağı sorularak ve davalı kiracının kabul ettiği kira bedeli ve yaptığı ödemelerde dikkate alınarak sonucuna göre karar verilmesi
gerekirken, rayiç kira bedeli belirlenerek, yazılı şekilde karar verilmesi
doğru değildir.
Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün her iki taraf yararına BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere
iadesine 07.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KİRA SÖZLEŞMESİ • İSPAT KÜLFETİ
ÖZET: Kural olarak kira ilişkisinin varlığının ve
bedelinin ne kadar olduğunu ispat külfeti kiraya
verene, kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti
ise kiracıya düşer.
Y.6 HD E.2016/8002, K.2016/5899, T.21.09.2016
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı tahliye ve alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde
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temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, temerrüt nedeniyle tahliye ve kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne, ....600 TL kira alacağının tahsiline ve kiralananın tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından
temyiz edilmiştir.
...- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece
takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalının tahliyeye yönelik temyizi itirazları
yerinde yerinde değildir.
...- Davalının alacağa yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Davacı alacaklı vekili sözlü kira ilişkisine dayanarak aylık 450 TL olmak üzere 2013 yılı Haziran ile Kasım ayları arası altı aylık kira bedeli
....600 TL nin tahsilini istemiş, davalı aylık kira bedelinin 150 TL olduğunu ve elden ödendiğini savunmuştur. Mahkemece kira bedeli aylık 450 TL
kabul edilerek ....600 TL kira alacağına hükmedilmiştir.
Kural olarak kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar
olduğunu ispat külfeti davacıya, davalı tarafından kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise davalıya düşer. Davacının talep ettiği kira miktarına göre HMK.nun 200. maddesi hükmü uyarınca davacı
kira bedelini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Aksi halde davalının
bildirdiği miktar esas alınmalıdır. Davacı, aylık kira bedelinin 450 TL
olduğunu yazılı belge ile ispat edememiştir. Bu durumda Mahkemece davalının bildirdiği aylık 150 TL üzerinden kira alacağı hesaplanması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda (...) No'lu bentte açıklanan nedenlerle tahliyeye yönelik hükmün ONANMASINA, (...) No'lu bentte açıklanan nedenlerle davalı kiracının alacağa yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya
6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici ....madde hükmü gözetilerek HUMK.
nın 428.maddesi uyarınca hükmün alacağa yönelik BOZULMASINA,
onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenden alınmasına 21.09 2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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KİRALANAN YERİN GEÇ TESLİMİ
•
KİRACININ HAKLARI
ÖZET: Kiralanan kiralanan yeri sözleşmede belirlenen tarihte kiracıya teslim etmekle yükümlüdür.
Kiracının, kiralanan yerin kendisine geç teslim
edilmesinden zararını talep etme hakkı bulunmaktadır.
Y.6 HD E.2016/4474, K.2016/6525, T.08.11.2016
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı tazminat davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak
davacı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara
gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davacı vekili
Av. ... ile davalı vekili Av. ... geldiler. Hazır bulunanların sözlü açıklaması
dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Dava, kiracı tarafından açılan kiralananın geç teslim edilmesi nedeniyle oluşan zararın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece isteminin reddine, karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili; davalı ile 03.09.2012 tarihinde ...... Cad. No.20 ...... adresindeki mecurun kiralanması amacıyla sözleşme akdettiklerini, mecur
içerisinde 3. kişinin kiracı olarak bulunduğunu, davalının mecurdaki bir
takım bakım ve tadilat işlerini yaptırarak mecurun 01.12.2012 tarihinde
davacı şirkete eksiksiz ve boş olarak teslim edileceğini garanti ettiğini,
davacının davalıyla anlaşıp sözleşmenin imzalanmasından sonra kiracısı olduğu mecurların mülk sahiplerine fesih ihtarı gönderdiğini, mecurun teslim edileceği tarihte herhangi bir aksama olmaması ve teslimin
gecikmesi halinde meydana gelen zararların davalıdan talep edileceğine
ilişkin 22.10.2012 tarihinde, ...11. Noterliği'nin 45815 yevmiye numaralı
ihtarnamesi ile davalının uyarıldığını, fakat tüm bu uyarılara karşın mecurun süresinde teslim edemeyeceğinin anlaşılması üzerine davacının bu
nedenle fesih ihtarları gönderdiğini o dönemdeki Mülk sahipleri ile kiracısı olduğu mecurlarda 3 aylığına daha kalınması yönünde görüşmelere
başladığını, kısa süreli bu kira dönemine ilişkin davacı şirketin talebinin eski mülk sahipleri tarafından kabul görmediğini, eski mecurların
sahiplerinin kira kontratını minimum 1 yıl süre ile uzatılabileceğini ve
kira bedelinin aylık 30.000 TL artı vergiler olacağını bildiren ihtarname
düzenlediklerini, davacının davalıdan kaynaklanan nedenlerden ötürü;
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eski mecurun sahipleri .... ile ....ile 05.12.2012 tarihinde, 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllığına eski kira kontratından
çok daha ağır şartlar ve yüksek kira bedeliyle kira kontratı akdetmek
zorunda kaldığını, davalının mecuru, davacı şirkete 14.01.2013 tarihinde
tutanakla teslim ettiğini, davalının teslim borcunu yerine getirmemesinin,
davacıdan önceki kiracının mecuru tahliye etmemesinden kaynaklanmasının davalıyı tazminat yükümünden kurtarmayacağını, davalının, taraflar arasındaki kira sözleşmesinin 7. maddesi hükmü ile önceki kiracının
30.11.2012 tarihine kadar mecuru boşaltacağını açıkça garanti ve taahhüt ettiğini belirterek, davacının ödemek zorunda kalacağı tüm kira ve
aidat ödemelerinin davacı şirketin zararını teşkil ettiğinden 527,325 TL
zararının kira kontratında teslim tarihi olarak kararlaştırılan 01.12.2012
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline, karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili ise; taraflar arasında 03.09.2012 tarihinde imzalanan Kira Sözleşmesinin başlangıç tarihinin net bir tarih olarak belirlenmediğini, kira
sözleşmesinin başlangıç tarihinin, mecurun kiracı ....San.ve Tic. AŞ.
tarafından 'teslim alındığı gün' olacağının kesin bir şekilde düzenlendiğini, davalının, gecikmede herhangi bir kusuru bulunmadığını, davalının
eskiden kiracı olduğu ve yenilediği sözleşme ile kiracılığına devam ettiği
taşınmazı kullanmaya devam ettiğinin, davacının 25/12/2012 tarihinde
eski kiracının taşınması ile birlikte peyder pey tamir süresi içinde taşınmaza mal koymaya başladığını ancak bu süredeki kira bedelini dahi ödemediğini, 14/01/2013 tarihinden itibaren kira bedeli ödemeye başladığını,
davacının taşınmazı internetten görüp beğenerek ve içinde kiracı olduğunu bilerek kiraladıklarını, davalıdan kaynaklanan zararının söz konusu
olmadığını, ayrıca davacının henüz ödemediği kira ve aidat bedellerini de
tazminat davasına konu edemeyeceğini, belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.
1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece
takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;
Türk Borçlar Kanun'un 301. Maddesi gereğince kiraya verenin kiralananı kararlaştırılan tarihte kiracıya teslim etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aynı Kanun'un 125. Maddesinde de temerrüde düşen borçlunun
borcunu ifa etmemesi halinde alacaklının, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahip olduğu hususu düzenlenmiştir. Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını
ispat etmedikçe, borcun geç ifasından dolayı alacaklının uğradığı zararı
gidermekle yükümlüdür.
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Dava konusu somut olayda; Davada dayanılan ve hükme esas alınan
01.12.2012 başlangıç tarihli ve beş yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinin 7. maddesinde “Kiralayan halen mecurda bulunan 3. Kişi kiracının
30.11.2012 tarihine kadar mecuru boşaltacağını, mecuru 01.12.2012 tarihinde işbu kontratın 3..4..5.. ve 6. Maddelerinde yazılı hususları yerine
getirerek eksiksiz olarak Kiracıya teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.” düzenlemesi bulunmaktadır. Davalı kira sözleşmesindeki bu
düzenleme gereğince kiralananı 01.12.2012 tarihinde davacı kiracıya teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Ancak taşınmazın 14/01/2013 tarihinde tutanakla davacıya teslim edildiği, davacı ile o dönemde kiracısı bulunduğu
taşınmazın malikleri .......’le 01/01/2013 başlangıç tarihli 1 yıl süreli aylık
30.000 TL+ stopaj bedelli yeni bir kira sözleşmesi imzaladığı, bu sözleşmenin 26/12/2013 tarihinde anahtarlarının notere tevdi ile sona erdiği
anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının kiralananın kendisine geç teslim
edilmesinden kaynaklanan oluşan zararını talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu zararın kapsam ve miktarının tayin ve takdirinde ise, davalının
taşınmazın geç teslim edilmesinden dolayı davacının eski malikler NK ve
HD’e ödemek zorunda kalacağı makul süre kira ve aidat gideri bedelinden
doğan zararından sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece kiracı davacı ile davadaki 3. kişiler NK ve HD arasında imzalanan
01.01.2013 tarihinden önceki tarihte geçerli olan önceki sözleşme davacıdan istenilerek, TBK'un 347.maddesi gereğince kiraya verenin sözleşme
süresi bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremeyeceği, sözleşmenin
aynı koşullarla yıldan yıla yenileceği hususu gözetilerek bu sözleşmede
belirlenen şartlara göre değerlendirme yapılması ve 01.01.2013 tarihinden önce ödenen kira ve varsa aidat bedelleri göz önüne alınarak NK ve
HD'den kiralanan taşınmazın süresinden önce tahliyesi halinde ödenmesi
gereken makul süre kirasının belirlenmesi, bu sözleşmede makul süreye
ilişkin açık bir düzenleme bulunmaması halinde mahallinde keşif yapılıp
uzman bilirkişiden rapor alınıp aynı koşullarda yeniden ne kadar sürede
kiraya verilebileceğinin tespit edilerek, tespit edilen bu süre kadar kira
parasının(makul süre kirasının) ve aidat giderlerinin davacının zararını
oluşturduğu kabul edilerek bu miktarın davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde, davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda 2 nolu bentte yazılı nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici
3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün
BOZULMASINA, Yargıtay duruşması için kendisini vekille temsil ettiren
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davacı yararına takdir olunan 1.350.-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, istek halinde peşin alınan temyiz harcının
temyiz edene iadesine,08.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KİRA SÖZLEŞMESİ • FAYDALI VE ZORUNLU MASRAFLAR
ÖZET: Kural olarak zorunlu ve faydalı masrafların
kira sözleşmesinin başlangıcında yapılmış olduğu kabul edilmelidir.
Kiracının kiralanan yere yaptığı faydalı ve zorunlu masrafları kiralayandan isteyebileceği yerleşik
Yargıtay uygulamasıdır.
Y. 6 HD E.2016/5984, K.2016/6704, T.15.11.2016
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı alacak davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak
davacı ve davalı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek
taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davacı vekili Av. ... geldi. Başka gelen olmadı. Hazır bulunanın sözlü beyanı
dinlendikten sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Dava, depozito bedelinin ve kiralanana yapılan imalat bedellerinin tahsili ile kiralananda kalan demirbaş eşyaların aynen iadesi, olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen
kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından
temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının, davalıya ait işyerinde
20/01/2007-08/08/2007 tarihilerinde kiracı olduğunu, davacıya ait eşyaların davalı tarafından iade edilmediğini, ayrıca davacı tarafından, kiralanana yapılan imalatların bedelinin ödenmediğini, müvekkilinin 2.500 Euro
karşılığı 5.000 TL depozito alacağının bulunduğunu belirterek müvekkilline ait eşyaların aynen iadesine, mükmün olmaması halinde 51.285 TL
alacağın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili,
davanın reddini savunmuştur.
1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece
takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin
kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
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2- Davacının, davalıya ait taşınmazda kiracı olduğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Taraflar arasında düzenlenen "özel sözleşme" başlıklı, tarihsiz belgede, doğalgaz, su, elektrik faturaları ile vitrin camı bedelinin, demirbaş eşyalarının bedelinden ödeneceği,
kalan olursa kiracıya iade edileceği kararlaştırılmış ve yine tarihsiz belgede 11 kalem demirbaş eşya listenmiştir. Davalıda kalan eşyalar yazılı
olarak belirlenmiş olup bu listede belirtilenler dışında, davacının talep
ettiği diğer eşyaların, davalıda kaldığı ispat edilemediğinden, demirbaş
listesinde belirtilen eşyalar dışında kalan diğer eşyalara yönelik alacak
isteminin reddine karar verilmesi gerekir. listesinde belirtilen 11 kalem
eşya yönünden, eşyaların aynen iadesi mümkün olmadığından bedelinin
tahsilinin talep edilmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Bu nedenle Mahkemece öncelikle, konusunda uzman bilirkişilerden yeniden rapor
alınmalı, listede belirtilen eşyaların vasıfları, model, marka vs. gibi özellikleri, hangi tarihte alındıkları tespit edilmeli, alındığı tarihteki değeri
belirlenerek eşyaların yıpranma payları düşülerek ayrıntılı bir şekilde,
yargıtay denetimine elverişli kalem kalem birim fiyatları belirlenmeli, bu
şekilde hesaplanacak alacaktan, sözleşmede davacının ödeyeceği kararlaştırılan doğalgaz, su, elektrik faturaları ile vitrin camı bedeli düşülerek
kalan miktar varsa davacıya edilmelidir. Öte yandan, davacı kiracı kiralanana yaptığı faydalı ve zorunlu giderlerden alıp götürülmesi mümkün
olmayan ve davalı kiraya veren tarafından benimsenenlerin yapıldıkları
tarihler itibariyle bedellerini vekaletsiz iş görme hükümlerine göre isteyebilir. Yargıtay’ın yerleşik uygulamaları, kiracının kiralanana yaptığı faydalı ve zorunlu masrafların yapıldığı tarih itibariyle belirlenecek değerinden
yıpranma payı düşülmek suretiyle elde edilecek değeri isteme hakkı olduğu yönündedir. Kural olarak bu gibi zorunlu ve faydalı masrafların kira
sözleşmesinin başlangıcında yapılmış olduğu kabul edilmektedir. Mahkemece, davacının yaptığı imalatların bedelinin tahsiline karar verilmiş
ise keşif yapılmadan, imalatlar yerinde görülmeden, nitelikleri belirlenmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu alınan bilirkişi raporu
hükme esas alınmış olup yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye
yeterli değildir. Bu durumda mahkemece, kiralananda keşif yapılarak,
kiracı tarafından yapılan imalatların hangisinin zorunlu ve faydalı masraflar, hangilerinin lüks masraflar olduğunun belirlenmesi, imalatların
imal tarihleri itibariyle değerleri, yıpranma durumları, sabit nitelikte olup
olmadıkları ayrıntılı olarak konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi kurulundan alınacak rapor ile belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi
gerekirken yazılı şekilde eksik araştırma ve inceleme ile karar verilmesi
doğru değildir.

424

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.
SONUÇ
Yukarıda 2 nolu bentte 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, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene
iadesine, 15/11/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ
TAVZİH
ÖZET: Hükmün müphem olması veya birbirine
aykırı fıkralar içermesi halinde hükmün gerçek
anlamının ortaya çıkarılması için başvurularak
olan yol tavzihtir.
Hükmün içeriğini değiştirecek şekilde tavzih uygulanamaz.*
Y. 8 HD E.2015/21052, K.2018/14132, T.13.6.2018
Birleşen davada davacı 3. kişi Botek.. Ltd. Şti. vekili, 04.12.2009 ve
18.03.2010 tarihli hacizler esnasında mülkiyeti müvekkiline ait malların
haczedildiğini, haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı alacaklı vekili, haciz mahallinin birden fazla şirket adına kayıtlı
olduğunu, bu şirketlerin ortakları ya da yetkililerinin borçlu BN, O veya
eşi ŞO olduğunu, borçlu ve 3. kişi şirketin mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlemler yaptıklarını, istihkak iddiasının kötü niyetli ve hukuka
aykırı olduğunu öne sürerek asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, asıl dava yönünden;haciz işleminin davacı şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresinde yapıldığı, haciz esnasında herhangi bir istihkak iddiasında bulunulmadığı, bu durumda haciz işleminden haciz tarihi
itibariyle haberdar olunduğunun kabulü gerektiği, istihkak davasının ise
yasal 7 günlük süre geçtikten sonra açıldığı, birleşen dosya yönünden
ise, 04/12/2009 tarihinde haczedilen her biri 10.000,00TL değerinde 2
adet makine yönünden istihkak iddiasında bulunulmuş ise de,bu makinelerin 03.12.2007 tarihli fatura ile asıl dosya da davacı B... Ltd. Şti.ne
satıldığı, bu durumda B. ..Ltd. Şti. lehine istihkak davası açılmasının
mümkün olmadığı, 18/03/2010 tarihinde haczedilen menkuller yönünden ise 7 günlük hak düşürücü süreden sonra istihkak davasının açıldığı
gerekçesi ile asıl davanın süre yönünden, birleşen davanın ise süre ve
aktif husumet ehliyeti yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı
3. kişiler vekili,davalı borçlu vekili ve davalı alacaklı vekili tarafından
temyiz edilmiştir.
Dava üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir.
*

Gönderen: Kazım Güzelgün İstanbul Anadolu 12. İcra Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü
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1-Dosya kapsamından UYAP üzerinde kayıtlı gerekçeli karar ile dosyada fiziken mevcut gerekçeli kararın harç, yargılama giderleri ve vekalet
ücreti yönünden birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır.
Nitekim gerekçeli kararın UYAP’ta kayıtlı mevcut durumunun;
“….Peşin alınan 297,00 TL harçtan 21,15TL harcın mahsubu ile bakiye 275,85TL harcın talep halinde davacıya iadesine,
Harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
Davacı vekili lehine takdir olunan 360,00 TL.vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine..” şeklinde oluşturulduğu,
Gerekçeli kararın ıslak imzalı halinin ise;
“..Mahkememizin 2010/426 Esas sayılı dosyasında;peşin alınan 297,00
TL harçtan alınması gereken 21,15 TL harç mahsubu ile bakiye 275,85
TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde B... Ltd. Şti.ne iadesine,
Mahkememizin birleştirilen 2010/354 Esas sayılı dosyasında;peşin
alınan 406,90 TL harçtan alınması gereken 21,15 TL harç mahsubu ile
bakiye 385,75 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde Botek..
Ltd. Şti.ne iadesine,
Yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına,
Mahkememizin 2010/426 Esas sayılı dosyasında; alacaklı vekili lehine
takdir olunan 2.400,00 TL vekalet ücretinin davacı Bogen.. Ltd. Şti.den
tahsili ile davalı Celsac Metal… Ltd. Şti.ne verilmesine,
Mahkememizin birleştirilen 2010/354 Esas sayılı dosyasında; alacaklı
vekili lehine takdir olunan 3.288,00 TL vekalet ücretinin davacı Botek..
Ltd. Şti.’den tahsili ile davalı C. Metal… Ltd. Şti.’ne verilmesine..”şeklinde
oluşturulduğu anlaşılmıştır.
O halde somut olayda öncelikli olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) “Elektronik işlemler” başlıklı 445’inci maddesi ile
ilgili yönetmeliğin irdelenmesinde yarar vardır.
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) HMK'nun “Elektronik işlemler” başlıklı 445’inci maddesinin birinci fıkrasında “Adalet hizmetlerinin
elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir” şeklinde tanımlandıktan sonra “Dava ve diğer yargılama işlemlerinin
elektronik ortamda gerçekleştirildiği hallerde UYAP kullanılarak veriler
kaydedilir ve saklanır” denilmiştir. Anılan maddenin gerekçesinde, UYAP
kapsamındaki tüm birimlerde her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetlerinin bu sistemle elektronik ortamda yürütüleceği belirtilmiştir.
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Karar tarihinde yürürlükte bulunan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin “UYAP'ın kullanılması” başlıklı 5’inci maddesi:
“(1) Mahkemeler ve hukuk dairelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri,
bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her
türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında
gerçekleştirilir.
(2) Daire başkanı, hâkim, üye, yazı işleri müdürü ve diğer personel iş
listesini günlük olarak kontrol etmek ve yargılamanın bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
(3) Mahkemelere ve hukuk dairelerine fizikî olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP'a kaydedilir ve
ilgili birime gönderilir.
(4) Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP vasıtasıyla mahkemeler veya hukuk dairelerine
elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilirler.
(5) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkeme veya
hukuk dairelerine gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına aktarır. Hâkimin onayını gerektiren evrak
hâkimin iş listesine yönlendirilir.
(6) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve güvenli elektronik imza ile imzalanan evrak
UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca fizikî olarak gönderilmez.
(7) Teknik nedenlerle fizikî olarak düzenlenen belge veya kararlar,
engelin ortadan kalkmasından sonra derhal elektronik ortama aktarılır,
yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP'a kaydedilir
ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları
mahallinde saklanır, ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Ancak, belge veya
kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik
ortama aktarılması imkânsız olan belgeler ise fiziki ortamda saklanır ve
gerektiğinde fizikî olarak gönderilir.
(8) UYAP üzerinden hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın dış birimlere elektronik ortamda gönderilememesi halinde;
belge veya kararın fizikî örneği alınır, güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek altı hâkim veya görevlendirdiği yazı
işleri müdürü tarafından imzalanmak sureti ile gönderilir.
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(9) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00'a kadar yapılması zorunludur.
(10) Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter.” düzenlemesini içermektedir.
Tüm bu düzenlemeler açık bir biçimde göstermektedir ki, mahkemelerce dava ve yargılama işlemlerine ilişkin olarak fiziki ortamda yapılan
tüm işlemler elektronik ortamda UYAP kullanılarak gerçekleştirilir ve
elektronik veriler UYAP'a kaydedilerek burada saklanır. Elektronik ortamdan fiziki olarak örnek çıkartılması gereken hâllerde ise tutanak veya
belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek altı hâkim veya görevlendirdiği
yazı işleri müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir (HMK'nın 445/3).
Diğer taraftan; 6100 sayılı HMK’nın 305’inci maddesinde; hükümlerin
tavzihi, hükmün müphem olması veya birbirine aykırı (çelişik) fıkralar
ihtiva etmesi halinde, hükmün gerçek anlamının meydana çıkarılması
için başvurulan bir yol olduğu belirtilmiş olup, hükmü değiştirecek nitelikte tavzih kararı verilmesi mümkün değildir. (Hukuk Genel Kurulu’nun
28.02.2018 gün ve 2015/21-3500 Esas, 2018/408 Karar sayılı kararı da
bu yöndedir.)
Hal böyle olunca, mahkemece yazılı biçimde gerekçeli kararın UYAP
ortamındaki ve dosyadaki ıslak imzalı halleri arasında çelişki oluşturacak
şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
2-Bozma sebep ve şekline göre, davacı 3. kişiler vekili ,davalı borçlu
vekili ve davalı alacaklı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı 3. kişiler vekili, davalı borçlu vekili ve davalı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının
kabulüyle hükmün İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddesi gereğince
BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle davacı 3. kişiler
vekili, davalı borçlu vekili ve davalı alacaklı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek olmadığına, taraflarca İİK'nun 366/3.
maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edenlere ayrı ayrı iadesine, 13.06.2018 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ
AYLIK MAKTU ÜCRET • HAFTA TATİLİ
•
GENEL TATİL
ÖZET: İş sözleşmelerinde, aylık ücrete fazla çalışmalarla hafta tatili ve genel tatil çalışmalarının
dahil olduğu yolunda kayıt konulması durumunda, bu kaydın hafta tatilleri ve genel tatil çalışmaları yönünden geçersiz olduğu, fazla çalışmalar
yönünden ise yıllık 270 saatlik bölüm yönünden
geçerli olduğu yerleşik Yargıtay uygulamasıdır.
Y.9 HD E.2012/25448, K.2014/15170, T.12.5.2014
Fazla çalışma ücretlerinin hesabı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. Ancak tarafların anlaşması ile bu
normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati
aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği ilkesi benimsenmiştir.
Yasanın 41 inci maddesine göre fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar
çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olup, 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık
çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Dairemizin yerleşik
uygulamasına göre, bir işçinin günde en fazla fiilen 14 saat çalışabileceğinin kabulü gerekir. Bu durumda 24 saat çalışıp 24 saat dinlenme usulüyle yapılan çalışmalarda bir hafta 3 gün diğer hafta ise 4 gün çalışma
yapılacağından, yukarıda bahsedilen 63 üncü madde hükmü gereğince,
haftalık normal çalışma süresi dolmamış olsa dahi günlük 11 saati aşan
çalışmalar fazla çalışma sayılması nedeniyle, bu çalışma sisteminde işçi
ilk bir hafta (3x3=) 9 saat takip eden hafta ise (4x3=) 12 saat fazla çalışma yapmış sayılmalıdır.
Çalışma şeklinin 24 saat mesai 48 saat dinlenme şeklinde olduğu durumlarda ise, işçi birinci hafta 3 gün ikinci ve üçüncü haftalar 2 gün dördüncü 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 sayılacaktır.

430

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

1475 sayılı önceki İş Yasasında günlük 11 saati aşan çalışmaların fazla çalışma sayılacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığından, söz konusu
Yasanın yürürlükte olduğu dönemde gerçekleşen, 24 saat çalışıp 48 saat
dinlenme usulüyle yapılan çalışmalarda, haftalık 45 saatlik normal çalışma süresinden fazla çalışma yapılması mümkün olmadığından, işçinin
fazla çalışma yaptığının kabulü mümkün değildir. Ancak değinilen Yasa
döneminde gerçekleşen 24 saat mesai 24 saat dinlenme usulüyle yapılan
çalışmalarda, 4 gün çalışılan haftalarda (4x14=) 56 saat çalışma yapılacağından, sadece bu haftalarda işçinin haftalık (56 45=) 11 saat fazla
çalışma yaptığının kabulü gerekir.
Sağlık Bakanlığı nezdinde Türkiye'deki hastanelerde statü hukuku dışında hemşire, ebe, doktor, eczacı, anestezi uzmanı vs. olarak çalışanlar,
haftalık normal mesailerinde fazla çalışma yapmadıklarından, sadece tuttukları nöbetlerle sınırlı olarak fazla çalışma yapmış olmaktadırlar. Nöbet
çizelgeleri ile belirlenen bu tür çalışmalar hafta içi ve hafta sonu olarak
gerçekleşmektedir. Hafta içi nöbetler 17:00-08:00 saatleri arasında 15
saat olarak yapılmaktadır. İşçinin yaptığı işin niteliğine göre zorunlu ihtiyaçlar nedeniyle 3 saat ara dinlenmesi indirilerek hafta içi nöbette 12
saat fazla çalışma yaptığı kabul edilmektedir. Hafta sonu nöbetler 24 saat
sürmekte, işin niteliğine göre zorunlu ihtiyaçlar nedeniyle 4 saat ara dinlenme indirildiğinde 20 saat fazla çalışma yapılmış olmaktadır. Ancak,
bu durumlarda fazla çalışmalar, tutulan hafta içi ve sonu nöbet sayısına
göre denetlemeye elverişli bilirkişi raporu ile belirlenmelidir. Nöbet tutan
çalışanın çoğunlukla ertesi gün nöbet izni kullanarak çalışma yapmaması
nedeniyle, normal mesai devam çizelgeleri de mutlaka getirtilmelidir. İşçi,
nöbetin ertesi günü nöbet izni kullandığında, ertesi gün (8 saat normal
mesai süresi kadar) çalışmadığından hafta içi nöbette (12-8=) 4 saat fazla
çalışma yapmış sayılmalıdır. Hafta sonu nöbette ise, cumartesi ve pazar
günü normal tatil olduğundan cuma ve cumartesi gecesi tutulan nöbetlerden, ertesi gün çalışılmadığı gerekçesi ile indirim yapılma olanağı yoktur. Öte yandan genel tatile denk gelen nöbet günlerinde de ayrıca genel
tatil ücreti verildiğinden yukarıda anlatılan şekilde indirim yapılmalıdır.
Dairemizin kökleşmiş uygulaması da bu doğrultudadır (Yargıtay 9. H.D.
2007/40834 E, 2009/7566 K sayılı ilamı).
4857 sayılı İş Kanunu’nun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,
fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıdır. İşçiye fazla çalışma yaptığı saatler için normal çalışma ücreti ödenmişse, sadece kalan yüzde elli kısmı ödenir.
Kanunda öngörülen yüzde elli fazlasıyla ödeme kuralı nispi emredici
niteliktedir. Tarafların sözleşmeyle bunun altında bir oran belirlemeleri
mümkün değilse de, daha yüksek bir oran tespiti olanaklıdır.
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Fazla çalışma ücretinin son ücrete göre hesaplanması doğru olmayıp,
ait olduğu dönem ücretiyle hesaplanması gerekir. Yargıtay kararları da
bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 16.2.2006 gün, 2006/20318 E, 2006/3820
K.). Bu durumda fazla çalışma ücretlerinin hesabı için işçinin son ücretinin bilinmesi yeterli olmaz. İstek konusu dönemler açısından da ücret
miktarlarının tespit edilmesi gerekir. İşçinin geçmiş dönemlere ait ücretinin belirlenememesi halinde, bilinen ücretin asgari ücrete oranı yapılarak
buna göre tespiti gerekir. Ancak işçinin işyerinde çalıştığı süre içinde terfi
ederek çeşitli unvanlar alması veya son dönemlerde toplu iş sözleşmesinden yararlanılması gibi durumlarda, meslek kuruluşundan bilinmeyen
dönemler için ücret araştırması yapılmalı ve dosyadaki diğer delillerle
birlikte değerlendirmeye tabi tutularak bir karar verilmelidir.
İşçinin normal çalışma ücretinin sözleşmelerle haftalık kırk beş saatin altında belirlenmesi halinde, işçinin bu süreden fazla, ancak kırk beş
saate kadar olan çalışmaları “fazla sürelerle çalışma” olarak adlandırılır
(İş Kanunu, md. 41/3). Bu şekilde fazla saatlerde çalışma halinde ücret,
normal çalışma saat ücretinin yüzde yirmi beş fazlasıdır.
4857 sayılı Yasanın 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası, işçiye isterse ücreti yerine serbest zaman kullanma hakkı tanımıştır. Bu süre, fazla
çalışma için her saat karşılığı bir saat otuz dakika, fazla süreli çalışmada
ise bir saat on beş dakika olarak belirlenmiştir. Bu sürelerin de sözleşmelerle attırılması mümkündür.
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 bölünerek 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 yirmi beş fazlası ise fazla sürelerle çalışma ücretidir. İşçinin
parça başı ücreti içinde zamsız kısmı ödenmiş olmakla, fazla çalışma ücreti sadece yüzde elli zam miktarına göre belirlenmelidir.
Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi işyerlerinde müşterilerin hesap pusulalarına belirli bir yüzde olarak eklenen paraların, işverence toplanarak işçilerin katkılarına göre belli bir oranda dağıtımı şeklinde uygulanan
ücret sistemine “yüzde usulü ücret” denilmektedir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde fazla çalışma ücreti, 4857 sayılı Kanunun 51 inci
maddesinde öngörülen yönetmelik hükümlerine göre ödenir. İşveren, yüzde usulü toplanan paraları işyerinde çalışan işçiler arasında, Yüzdelerden

432

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre eksiksiz olarak dağıtmak zorundadır. Fazla çalışma yapan işçilerin fazla çalışma saatlerine ait puanları normal çalışma puanlarına eklenir (Yönetmelik Md. 4/1.). Yüzdelerden ödenen fazla saatlerde, çalışmanın
zamsız karşılığı ile zamlı olarak ödenmesi gereken ücret arasındaki fark
ödenir. Zira yüzde usulü ödenen ücret içinde fazla çalışmaların zamsız
tutarı ödenmiş olmaktadır. Yapılan bu açıklamalara göre; yüzde usulü
ya da parça başı ücret ödemesinin öngörüldüğü çalışma biçiminde fazla
çalışmalar, saat ücretinin % 150 zamlı miktarına göre değil, sadece % 50
zam nispetine göre hesaplanmalıdır.
Fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödendiğinin öngörülmesi ve buna
uygun ödeme yapılması halinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin
ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerekir.
Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda taktiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay 9.HD. 11.2.2010 gün,
2008/17722 E, 2010/3192 K; Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün, 2007/25857
E, 2008/20636 K.). Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı
belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime
gidilmemektedir. Yapılacak indirim, işçinin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve hesaplanan fazla çalışma miktarına göre takdir edilmelidir. Hakkın özünü ortadan kaldıracak oranda bir indirime gidilmemelidir
(Yargıtay 9.HD. 21.03.2012 gün, 2009/48913 E, 2012/9400 K).
Dairemizin önceki kararlarında; fazla çalışma ücretlerinden yapılan
indirim, kabul edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla, davalı
tarafın kendisini avukatla temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım
için davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği kabul edilmekteydi (Yargıtay 9.HD. 11.02.2010 gün, 2008/17722 E, 2010/3192 K.).
Ancak, işçinin davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava konusunu arttırdığı
aşamada, mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı işçi tarafından bilenemeyeceğinden, Dairemizce maktu ve nispi vekâlet ücretlerinin yüksek
oluşu da dikkate alınarak konunun yeniden ve etraflıca değerlendirilmesine gidilmiş, bu tür indirimden kaynaklanan ret sebebiyle davalı yararına avukatlık ücretine karar verilmesinin adaletsizliğe yol açtığı sonucuna
varılmıştır. Özellikle seri davalarda indirim sebebiyle kısmen reddine karar verilen az bir miktar için dahi her bir dosyada zaman zaman işçinin
alacak miktarını da aşan maktu avukatlık ücretleri ödetilmesi durumu
ortaya çıkmaktadır. Yine daha önceki kararlarımızda, yukarıda değinildiği üzere fazla çalışma alacağından yapılan indirim sebebiyle ret vekâlet
ücretine hükmedilmekle birlikte, Borçlar Kanununun 161/son, 325/son,
43 ve 44 üncü maddelerine göre, yine 5953 sayılı Yasada öngörülen yüzde beş fazla ödemelerden yapılan indirim sebebiyle reddine karar verilen
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miktar için avukatlık ücretine hükmedilmemekteydi. Bu durum uygulamada hakkaniyete aykırı sonuçlara neden olduğundan ve konuyla ilgili
olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde de herhangi bir kurala yer verilmediğinden, Dairemizce eski görüşümüzden dönülmüş ve fazla çalışma
alacağından yapılan indirim nedeniyle reddine karar verilen miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine
hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir.
Somut olayda davalı (karşı davacı) işçi, davacı (karşı davalı) şirketin
Ankara Optimum Mağazasında takım lideri olarak 4857 sayılı Yasa kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmesi ile 17.03.2008-31.10.2009 arasında
en son brüt 2.300,00 TL ücretle çalışmıştır.
Taraflar arasında düzenlenen iş sözleşmesinin 3. maddesinde, “ Ücretin aylık brüt 2.200,00 TL olduğu, bu miktara fazla çalışma, fazla sürelerle çalışma, hafta tatili ve genel tatil günlerindeki çalışmaların dâhil
olduğu” yazılıdır.
Mahkemece, davalı (karşı davacı) işçinin, tanık beyanlarına göre, haftada 5 gün saat 10.00-22.00 arasında, haftada 1 gün saat 11.30-22.00
arasında çalıştığı, 1,5 saat ara dinlenmesi ile haftada 16,5 saat fazla çalışma yaptığı, ancak bu sürenin hakkaniyete uygun olmayıp takdiren günde
2 saat, haftada 12 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilmiştir.
Dairemizin yerleşik kararlarına göre 4857 sayılı Kanuna göre çalışanların bireysel iş sözleşmelerinde, aylık ücrete fazla çalışmalarla hafta tatili
ve genel tatil çalışmalarının dâhil olduğu yönünde kayıt konulması durumunda, bu kaydın hafta tatilleri ve genel tatil çalışmaları yönünden geçersiz olup fazla çalışmalar yönünden ise yıllık 270 saatlik bölüm yönünden
geçerli olacağı kabul edilmiştir.
Mahkemece, taraflar arasındaki bireysel iş sözleşmesindeki kayıt dikkate alınmadan fazla çalışma alacağının belirlenmesi usul ve yasaya aykırı
olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine,
12.05.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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İŞE İADE DAVASI • OTUZ İŞÇİ KOŞULU
•
ORGANİK BAĞ
ÖZET: Tüzel kişiliği ayrı olan şirketler arasında
salt organik bağ bulunması 30 işçi sayısının tespiti için yeterli bir kriter değildir.
Tüzel kişiliğin kötüye kullanılması halinde organik ilişki dikkate alınarak 30 işçi sayısı tespit edilmelidir.*
Y. 9 HD E.2016/8355, K.2016/11909, T.11.5.2016
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkili ile davalı ...arasında 10/12/2013 imza ve başlangıç tarihli belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin bu
tarihten itibaren teknik işler müdürü olarak çalıştığını, ancak taraflar
arasında bulunan iş akdinin 15/08/2014 tarihinde 2 nolu davalı tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini, müvekkilinin her ne kadar davalılardan ...'in sigortalısı olarak görünmekte ise de aslında ...'ın çalışanı olduğunu, ... ile ... arasında her bakımdan organik bağ mevcut olduğunu,
...'in kullanmış olduğu arazinin ...'a ait arazi olduğunu, ...'in bu araziyi
ücretsiz olarak kullandığını, iki davalı arasında personel görevlendirmeleri yapıldığını, müvekkilinin iş akdinin geçerli bir sebebe dayanmaksızın
feshedildiğini, ihtarnamede gösterilen sebep gerçek olmadığını, fesih ihbarının yetkisiz kişi tarafından keşide edildiğini, bu nedenle feshin geçersiz olduğunu iddia ederek feshin geçersiz olduğunun tespiti ile davacının
işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı ... vekili; Kurumun davada taraf olarak gösterilmesinin açıkça usul ve yasaya aykırı olduğunu, müvekkil kuruma diğer davalı ...tarafından iletilen belgelerin incelenmesinde, davacının 10/12/2013 ile
15/08/2014 tarihleri arasında diğer davalı ...bünyesinde çalıştığının anlaşıldığını, iş akdinin haksız feshedildiği iddia olunan 15/08/2014 tarihinde
davacının müvekkil kurum bünyesinde çalışmadığını, diğer davalı şirket
bünyesinde çalıştığını, davacı tarafın salt ithamlar ile müvekkil kurum
ve diğer davalı ... arasında var olmayan bir "organik bağ" yaratma çabası içinde olduğunu, davacının müvekkil kurumdan bağımsız bir şirketin
personeli olduğunu, kurumun herhangi bir biriminin kadrolu yahut taşe*

Gönderen: Tolga Polat, İstanbul 12. İş Mahkemesi Kalem Görevlisi
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ron firması bünyesinde istihdam edilmiş elemanı olmadığını, bu sebeple
davanın husumetten reddine karar verilmesi gerektiğini, davalı ... tarafından kuruma iletilen bilgi ve belgelerin incelenmesinde, davaya konu iş
akdi feshinin haklı nedene dayandığının açıkça görüldüğünü savunarak
davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ...vekili; davalı işyerinde 30' un altında işçi çalıştığını, 4857 sayılı İş Kanunun 18 maddesi uyarınca işe iade davası açılabilmesi için o
iş yerinde otuz veya daha fazla işçinin çalışması gerektiğini, davacının iş
sözleşmesinin fesheildiği 15/08/2014 tarihinde davalı işveren ...' de çalışan işçi sayısının 30' un altında olduğunu, davacı ... davalı işveren nezdinde " Teknik işler müdürü " olarak görev yaptığını, davacının doğruluk
ve bağlılığa uymayan eylemi nedeniyle işverenin davacıya olan güveninin
sarsıldığını, davacınının, müvekkilinin güvenini kötüye kullandığını, diğer
davalı ... ile müvekkili ... arasındaki organik bağın, iş hukuku bağlamında " iş güvencesi" koşulları ile ilgisi bulunmadığını, ..., .... yönetmek ve
işletmek üzere ... esasları çerçevesinde kurulmuş olan bir anonim şirketi
olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davalı işyerinde çalışan işçi sayısı 30'dan az olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalılar avukatları 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 işkolunda 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 yönetim 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, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre
belirlenir. Keza 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 60/2 maddesi uyarınca bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu
iş kolundan sayılır.
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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 olması 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 kapsamı içerisinde olmayan işveren vekillerinin ve yardımcılarının da işyerinde çalışan işçi sayısının belirlenmesinde dikkate alınması gerekir. dairemizin 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, stajyer 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
kısmının muvazaalı olarak taşeron işçisi olarak gösterilmesi halinde, bu
işçilerin 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 ilişkisinde 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 gözönünde bulundurulmalıdır.
4857 sayılı iş kanunu, elliden fazla işçi çalıştıran tarım ve orman işçilerinin yapıldığı işyerleri ve işletmeleri kapsamı içine aldığından (iş k
mad. 4/b), bu işyeri ya da işletmede çalışanlar da iş güvencesinden yararlanır. buna karşılık, 50’den az (elli dahil) işçi çalıştıran tarım işyerlerinde çalışanlar iş kanunu’nun kapsamı dışından kalacağından, bu yerlerde
30’dan fazla işçi çalıştırılsa dahi (örneğin, 40 işçi), bu işçilere iş güvencesi
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hükümleri uygulanmayacaktır. 50 işçinin tespitinde, sadece tarım işçileri
değil; diğer işçiler de dikkate alınmalıdır.
Özellikle gurup şirketlerinde ortaya çıkan bir çalışma biçimi olan birlikte istihdam şeklindeki çalışmada, işçilerin bir kısmı aynı anda birden
fazla işverene ve birlikte hizmet vermektedirler. daha çok yönetim organizasyonu kapsamında birbiriyle bağlantılı olan bu şirketler, aynı binalarda
hizmet verebilmekte ve bir kısım işçiler iş görme edimini işverenlerin tamamına karşı yerine getirmektedir. tüm şirketlerin idare müdürlüğünün
aynı şahıs tarafından yapılması, şirketlerin birlikte kullandığı işyerinde
verilen muhasebe, güvenlik, ulaşım, temizlik, kafeterya ve yemek hizmetlerinin yine tüm işverenlere karşı verilmiş olması buna örnek olarak gösterilebilir. bu gibi bir ilişkide, tüm şirketlere hizmet veren işçiler ile sadece davalı şirkete hizmet veren işçilerin 30 işçi kıstasında dikkate alınması
gerekir. işçi tüm şirketlere hizmet ediyor ise, o zaman tüm şirketlerdeki
işçi sayısı dikkate alınmalıdır.
Sendika işyeri temsilcileri için işyerinde 30 işçi çalışma koşulu aranmamalıdır. (dairemizin 21.07.2008 gün ve 2008/25552 esas, 2008/20932
karar sayılı ilamımız).
Organik bağ ilişkisinde işveren sıfatı olan tüzel kişinin, işçinin iş sözleşmesinden veya iş kanunundan doğan haklarını kullanmasının engellenmesi için temsilde farklı kişiliklere yer vermesi sözkonusudur. Bu durumda tüzel kişinin bağımsızlığı sınırlanır ve organik bağ içinde olunan
kişi ile özdeş kabul edilir.
Bu anlamda; tüzel kişilik hakkının kötüye kullanılması, kanuna karşı hile, işçiye zarar verme(haklarının alınmasını engelleme-iş güvencesi
hükümlerinden yararlandırmama), tarafta muvazaa (hizmeti kendisine
verdiği halde başka bir kişiyi kayıtta işveren olarak gösterme) ve namı
müstear yaklaşımı nedeni ile dolaylı temsil sözkonusudur. Bu durumların sözkonusu olduğu halde tüzel kişilik perdesinin aralanması sureti
ile gerçek işveren veya organik bağ içinde olan tüm işverenler sorumlu
tutulmaktadır. Organik bağ ise şirketlerin adresleri, faaliyet alanları, ortakları ve temsilcilerinin aynı olmasından, aralarındaki hukuki ilişkilerin
tespitinden anlaşılır.
Somut uyuşmazlıkta, her ne kadar davalı ...... tarafından büyük hissedar olarak ortak kurulmuş ve yönetimine ... tarafından görevlendirmeler
yapılmış ise de davalı .... özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş, faaliyet
alanı açık olan bir şirkettir. İş sözleşmesi bu şirket ile imzalanmış, davacı da bu şirket işçisi olarak çalışmıştır. Burada diğer davalı ...'ın davalı
şirketi kurarak işçinin, işçilik haklarına zarar verme kastıyla tüzel kişilik hakkını kötüye kullandığı yönünde somut bir delil bulunmamaktadır.
Kaldı ki dosya içeriğine göre davalı ....'de davacının iş akdinin feshinden
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önceki tarihlerde 30dan fazla işçi çalıştığı anlaşılmaktadır. Ancak davacının fesih bildirim tarihinde ise işçi sayısının 30'un altına düştüğü sabittir. Salt organik bağ olması 30 işçi sayısının tespiti için yeterli bir kriter
değildir. Temyiz incelemesi aynı gün dairemizce yapılan 2016/ 14119 ve
2016/14123 esas sayılı dosyalarda 30 işçi sayısı nedeniyle davanın reddine ilişkin verilen kararların onanmasına karar verilmiştir. Mahkemece 30
işçi sayısı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı
değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı
gerektirmiştir.
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, davalının yaptığı 249.00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya
ödenmesine,
5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.800,00 TL ücreti
vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 11.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

12 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENEN İŞÇİ
ÖZET: 12 saat çalışıp 24 saat dinlenen işçinin ilk
2 haftada 5 gün, üçüncü haftada 4 gün çalıştığı
ve bu üçer haftalık dönemlerin birbirini izlediği
belirlenerek fazla çalışmalar hesaplanmalıdır.
Y. 9 HD E.2015/423, K.2016/8987, T.11.4.2016
Taraflar arasında davacı işçinin fazla mesai hesabı noktasında uyuşmazlık söz konusudur.
Somut uyuşmazlıkta, davacı taraf özetle; 12 saat çalışıp 24 saat dinlendiğini, fazla mesai yapmasına rağmen karşılığı olan ücretlerin ödenmedi-
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ğini iddia etmiş davalı taraf ise davacının fazla mesai yapmadığını savunmuştur.Dinlenen her iki taraf tanık beyanlarından davacı işçinin 12 saat
çalışıp 24 saat dinlendikten sonra takip eden vardiyaya göre ya gündüz
vardiyasında yada gece vardiyasında çalışmasına devam ettiği sabittir.Bu
durumda, iki tarafın beyanları ve dinlenen tanık beyanlarına göre; davacı
işçinin ayın ilk haftasında 5 gün çalışmasına göre, 12 saatlik çalışmada
1,5 saatlik ara dinlenme düşüldükten sonra gece çalışmasında 7,5 saati
aşan 3 saatinin doğrudan fazla mesai olarak sayılması gerekeceği, buna
göre davacının 1. hafta çalışmasında iki defa 3 saatlik gece çalışmasından
kaynaklanan 6 saatlik faza mesaisi olduğu, bunun yanı sıra haftalık çalışmada 45 saati aşan 1,5 saatlik fazla mesaisi olduğu, toplam 7,5 saat fazla
mesaisi olduğu, 2. haftada ise yine haftada 5 gün çalışmasına göre, 3 defa
3 saatlik gece çalışmasından kaynaklanan 9 saatlik fazla mesaisi olduğu,
bunun dışında haftalık 45 saati aşan çalışması bulunmadığı, 3. haftada
ise 4 gün çalışmasına göre, 2 defa 3 saatlik gece çalışmasına göre 6 saatlik
fazla mesaisi olduğu, bunun dışında haftalık 45 saati aşan çalışmasının
bulunmadığı anlaşılmakla davacının fazla mesai alacağının bu şekilde hesaplanması gerekirken haftalık yerine aylık hesap yapan denetime elverişsiz bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması hatalıdır.
3-Hükmedilen alacakların net mi, yoksa brüt mü olduklarının hüküm
fıkrasında gösterilmemesinin HMK.nun 297/2. Maddesine aykırı olup, infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı
gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 11.04.2016
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİNİN UYUMASI • HAKSIZ FESİH
•
GEÇERSİZ FESİH
ÖZET: Gece çalışan işçiye daha önce uyarı yapılmamış ise ve uyuması iş güvenliğini tehlikeye
düşürmemiş ise, salt uyuması sebebiyle hizmet
akdinin feshedilmesi haklı fesih olmadığı gibi geçerli fesih de değildir.
Y. 9 HD E.2016/340, K.2016/20711, T.24.11.2016
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili özetle, davacının 06/11/2008-29/03/2014 tarihleri arasında davalı şirket nezdinde gemi boya işçisi olarak kesintisiz olarak çalıştığını, iş akdinin işveren tarafından 26/03/2014 tarihinde 4857 sayılı iş
yasasının 25/II-e maddesi uyarınca tazminatsız ve önelsiz olarak feshedildiğini, fesih gerekçesi olarak 23/03/2014 tarihinde gece 01:30 sıralarında
binanın giriş katına yatak koyarak uyuduğunun tespit edildiğinin belirtildiğini, ancak olayın doğru olmadığını ve feshin haksız olduğunu iddia
ederek; işe iadesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili özetle, davacının iş akdinin 4857 sayılı iş yasasının 25/
II-e maddesi gereğince feshedildiğini, zira davacının işyerinde uyuduğunun ve çalışma yapmadığı halde kendisini fazla mesai yapıyormuş gibi
gösterdiğinin tespit edildiğini ve bu nedenle iş akdinin haklı nedenle sona
erdirildiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davacının işverene verdiği savunmada, gece 12:30 da uyuyup sabah 05:00
sıralarında uyandığını kabul ettiğini bildirmesi, güvenlik şefi ..... ve güvenlik görevilisi .....’nin davacının uyurken yatarken görüldüğünü, bir tutanakla belirlemeleri, davacının davalı şirkette demir boya işçisi olduğu ve
fazla mesai saatinde gece saat 12:30 dan sabah 05:00 e kadar işyerinde
uyuduğunun ibraz edilen delille de sabit olduğu, bu deliller karşısında iş
akdinin feshedilmesinin iş yasasına uygun olduğu gerekçeleriyle davanın
reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davacı temyiz etmiştir.
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E) Gerekçe:
İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında
taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini
haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt
bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan
işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir.
Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih
imkânı tanımaktadır.
İşçinin eleştiri sınırları içinde kalan söz ve davranışları ise, işverene
haklı fesih imkânı vermez (Yargıtay 9. HD. 1.12.2009 gün, 2008/11819
E, 2009/32509 K).
Somut uyuşmazlıkta; dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının işyerinde mesai saatleri içinde uyuduğu gerekçesiyle iş sözleşmesi 4857 sayılı
yasanın 25/II-e maddesi gereği işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması gerekçesiyle feshedilmiş ise de, gece çalışan davacının salt uyuması,iş
güvenliğini tehlikeye düşürmediği sürece ve daha önceden bu konuda işi
aksattığı gerekçesiyle herhangi bir uyarı da yapılmamışsa haklı fesih nedeni olamayacaktır. Bu durumda davacının bu davranışı nedeniyle davacı
uyarılmadan ve bu uyuma eyleminin işyerinde ne tür olumsuzluklara yol
açtığı kanıtlanmadan, feshin haklı nedene dayandığının kabulü hatalıdır.
Davacının aynı davranışlarını bir daha tekrar edeceği de anlaşılamadığı gibi, olumsuz öngörü ilkesi gereğince fesih, geçerli nedene dayanmamaktadır.
Davacının iş sözleşmesinin feshi, geçerli nedene dayanmadığından, 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 BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE, davacının işe İADESİNE,
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3-Davacının kanunî sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi
içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının
taktiren 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 gerektiğine
5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan
tarifeye göre 1.800,00 TL. vekâlet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
7-Davacı tarafından yapılan 453.20 TL. yargılama giderinin davalıdan
alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde
bırakılmasına,
8- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak, 24.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İŞÇİNİN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLARI
ÖZET: İşçinin Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne verdiği şikayet dilekçesindeki süreler ve ücret miktarı
kendisini bağlar.
Bu sürelerin ve ücret miktarının dışına çıkılarak
hüküm kurulamaz.
Y. 9 HD E.2015/12497, K.2017/15008, T.5.10.2017
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının 01.06.1997 tarihinde “Hanmey” isimli şirkette
çalışmaya başladığını, bu ismin değiştirilerek “Vemey” olduğunu, sigorta
girişinin 01.09.1998 olarak gösterildiğini, davacının şoför olarak çalıştığını, emekli olduktan sonra da 2 yıl daha çalıştığını, 10.05.2011 tarihinde
iş akdine son verilerek aynı gün ibraname imzalatıldığı ve banka hesabına
2.660,62 TL ödendiğini, yine emeklilik öncesi dönem için de 8.308,05
TL ibraname imzalatıldığı ancak ödemesinin yapılmadığını ileri sürerek,
kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatları ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini
istemiştir.
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B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının alacaklarının zamanaşımına uğradığını, feshin
geçerli bir sebebe dayandığını, kamyonların satıldığını ve bu sebeple şoför
ihtiyacının kalmadığını, davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını
aldığını, genel tatillerde çalışmadığını, izin ücreti alacağını aldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen
kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Mahkemece, davacı işçinin davalı işyerinde 01.06.1997-10.05.2011
tarihleri arasında en son net 1.400,00 TL ücret ile çalıştığı kabul edilerek
hüküm kurulduğu anlaşılmıştır.
Dosya içeriğine göre iş akdinin feshinden sonra davacının ... Bölge ...
Müdürlüğü’ne verdiği 05.12.2011 tarihli şikayet dilekçesinde, 01.09.1998
tarihinde davalı işyerinde çalışmaya başladığını ve en son net 1.300,00 TL
ücret aldığını beyan ettiği görülmüştür.
Davacının ... kayıtlarından davalı işyerinde 01.09.1998 tarihinden itibaren sigorta girişinin yapıldığı anlaşılmıştır.
Mahkemece, davacı işçinin Bölge ... Müdürlüğü'ne verdiği şikayet dilekçesindeki kendi beyanları ile ... kayıtları birlikte değerlendirilerek davacının davalı işyerinde 01.09.1998-10.05.2011 tarihleri arasında en son
net 1.300,00 TL ücret ile çalıştığı kabul edilip, talep edilen işçilik alacaklarının buna göre hesaplatılıp hüküm altına alınması gerekirken, eksik
inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
3-Davacı işçinin hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu
taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Dava dilekçesinde, davacının işyerinde hafta tatili kullanmadan çalıştığı iddia edilmiştir.
Mahkemece dinlenen davacı ... T.’nin, 2005 yılından sonra işyerine üç
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şoför daha alındığı için davacının haftada bir gün tatil yapmaya başladığını beyan ettiği görülmüştür. Buna göre, davacı işçi 2005 yılı sonrası için
hafta tatillerinde çalıştığı iddiasını kanıtlayamamıştır.
Diğer taraftan dava dilekçesine karşı davalı tarafından ileri sürülen
zamanaşımı def’i nedeniyle 13.12.2007 tarihinden önceki ücret alacaklarının zamanaşımına uğradığı da dikkate alındığında, davacının kısmen
zamanaşımına uğrayan kısmen de ispatlanamayan hafta tatili ücreti alacağı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme
ile talebin kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
4-Hükmedilen miktarın net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde
belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağının düşünülmemesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,
05.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

AYLIK ÜCRET • FAZLA ÇALIŞMA
•
TATİL ÇALIŞMALARI
ÖZET: İşçinin aylık maktu ücretine fazla çalışmaların da dahil olduğuna ilişkin sözleşme hükmü
geçerli olup, buna göre yıllık 270 saatlik fazla çalışmalak aylık maktu ücrete dahildir.
Ancak hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin de aylık maktu ücrete dahil olduğuna ilişkin sözleşme
hükmü gerçersizdir.
Y. 9 HD E.2015/15837, K.2017/5825, T.4.4.2017
E) Gerekçe:
1-Davacı işçinin fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram
ve genel tatil ücreti alacaklarının olup olmadığı hususu uyuşmazlık konusudur.
Fazla çalıştığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret
bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşı-
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yan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir
başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışmaya ilişkin alacağın ödendiği varsayılır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak,
fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların,
tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen
yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı
araştırılmalıdır.
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışmaların ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi
mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının 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 çalışmaların karşılığı tahakkuklarını da içeren
her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması
durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde
fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu
doğurmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta; davacı davalı işyerinde göreve başladığı tarihte
davalı Banka’nın üç ayrı işyerinde faaliyetini sürdürdüğünü ve kendisinin
de bu üç işyerinin idari işlerinden sorumlu olarak çalıştığını beyan ederek
dava konusu fazla çalışma karşılıklarının tahsilini istemiştir.
Davacı iddiasının ispatı için tanık delili yanında işyeri kayıtlarına da
dayanmıştır. Davacı tanığı, davacının aynı işverene ait birden fazla işyerinde çalışma iddiasını doğrulamıştır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı tarafça sunulan işyeri kayıtlarına göre yıllık 270 saati aşan çalışmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Rapor veya ekinde yapılan tespitin
denetimine imkân veren bir hesap çizelgesi/tablosuna rastlanmamıştır.
Bu yönüyle rapor denetime açık değildir. Öte yandan davacı rapora karşı
itiraz dilekçesinde davalının sadece ana merkeze ait giriş ve çıkış kayıtlarını sunduğunu, diğer çalıştığı iki binanın kayıtlarını sunmadığı gerekçesiyle itiraz etmiş, Mahkemece bu itirazı giderecek ek rapor alınmadığı gibi
karar gerekçesinde de bu itiraz karşılanmamıştır.
Bu durumda Mahkemece yapılacak iş, davacının çalıştığı diğer davalı
işyerlerine ait giriş ve çıkış kayıtlarının ibrazının sağlanması, işverence
ibraz edilmediği halde 6100 sayılı HMK.nun 220 nci maddesi gereğince
usulü işlemlerin yapılması, şayet söz konusu işyerlerinde böyle bir kayıt
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bulunmadığının saptanması halinde ise tanık delili değerlendirilerek alınacak denetime elverişli bilirkişi raporu ile sonuca gidilmesidir.
2-Ayrıca Mahkemenin yıllık 270 saatlik fazla çalışmanın ücrete dahil
olduğuna ilişkin sözleşmesel düzenlemeye ilişkin kabulü yerinde ise de;
hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının ücrete dahil olduğuna ilişkin sözleşme hükmü hukuken geçerli olmayıp davacının bu
taleplerinin de hem dosyadaki hem de 1 nolu bozma bendi uyarınca dosyaya getirtilecek işyeri kayıtlarına, kayıtlar yok ise tanık beyanlarına göre
değerlendirilip hüküm altına alınması gereklidir.
Eksik inceleme ve araştırma ile sonuca gidilmesi bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 1.480.00 TL. duruşma avukatlık
parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek
halinde ilgiliye iadesine, 04/04/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

AYLIK MAKTU ÜCRET • GENEL TATİL ÜCRETİ
•
ARA DİNLENMESİ
ÖZET: Genel tatil ücretinin aylık maktu ücrete dahil olduğuna ilişkin sözleşme hükmü geçersizdir.
İşçinin günlük iş süresinde kesintisiz olarak hiç
ara vermeden çalışması kabul edilemez.
Y. 9 HD E.2017/5648, K.2017/14446, T.28.9.2017
İşçiye, işyerinde çalıştığı sırada ara dinlenmesi verilip verilmediği ve
süresi konularında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar
sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır.
Ara dinlenme 4857 sayılı İş Kanunu'nun 68 inci maddesinde düzenlenmiştir. 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 yedi buçuk saatten az çalışmalar için en az yarım saat ve
günlük yedi buçuk saati aşan çalışmalar bakımından ise en az bir saat
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ara dinlenmesi verilmelidir. Uygulamada yedi buçuk saatlik çalışma süresinin çok fazla aşıldığı günlük çalışma sürelerine de rastlanılmaktadır.
İş Kanunu'nun 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 (on bir saat
dahil) çalışmalar için ara dinlenmesi en az bir saat, onbir saatten fazla
çalışmalarda ise en az birbuçuk saat olarak verilmelidir.
Somut uyuşmazlıkta, davalı günde 1,5 saat ara dinlenme yapıldığını
ispatlayamamıştır. Bu nedenle günlük 11 saat çalışmadan ara dinlenme
olarak kanunda belirlenen 1 saatin düşülmesi gerekirken 1,5 saat ara
dinlenmesi düşülmesi hatalıdır.
3-Fazla mesai ücretinin aylık ücrete dahil olacağının iş aktinde kararlaştırılması yasaya uygundur. Ancak, ulusal ... genel tatillerde yapılan çalışma ücreti ile hafta tatillerinde yapılan çalışmanın ücretinin aylık ücrete
dahil olduğu yönünde iş aktine konan hüküm geçerli değildir.
Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesinde fazla mesai, ulusal
... genel tatil ücreti ve hafta tatili çalışma ücretlerinin aylık ücrete dahil
olduğu kararlaştırılmıştır.
Davacı hafta tatili çalışmasını kanıtlayamamıştır. Diğer yandan, ulusal
... ve genel tatil çalışmasını kanıtladığından ve yukarda belirtildiği üzere
ulusal ... ve genel tatil çalışmasının aylık ücrete dahil olduğunun iş akti ile
kararlaştırılması geçerli de sayılmadığından, ulusal ... ve genel tatil ücreti
hesaplanarak ve bu hesaplama denetlenerek, takdiri delile dayanması halinde makul oranda bir takdiri indirim de yapılarak ulusal ... ve genel tatil
çalışması ücreti hüküm altına alınmalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgiliye iadesine,
28/09/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
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İŞE İADE • İŞLETMESEL KARAR
ÖZET: İşletmesel karar söz konusu olduğunda,
bu kararın yerindeliği amaca uygun olup olmadığı Mahkeme tarafından denetlenemez.
Yapılacak iş, söz konusu işletmesel kararın tutarlı olarak uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesidir.
Y. 9 HD E.2017/25077, K.2017/16092, T.18.10.2017
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının 10/03/2010 - 03/10/2012 tarihine kadar çalıştığını, davalı şirket tarafından ülkemiz içinde bulunduğu ekonomik koşullar, şirketin mali durumunun kötüye gitmesi iş gücünün mevcut duruma
ve ihtiyaca uyarlanması zarureti gibi nedenlere iş akdini 03/10/2012 tarihinde fesih ettiğini, davalı şirkette davacının 2010 yılında muhabir - editör olarak çalıştığını 2011 yılında program yapımcısı ve sunucusu olarak
devam ettiğini iş akdinin fesih edildiği tarihe kadar program yapımcı ve
sunucu olarak görev yaptığını haksız olarak iş akdine son verildiğini iddia
ederek feshin geçersiz olduğunun tespiti ile davacının işe iadesine karar
verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının 10/03/2010 - 03/10/2012 tarihine kadar kesintisiz devam ettiğini iş akdinin davacıya 01/10/2012 tarihli bildirim ile
sona erdirildiğini davalı şirketce yaşanılan ekonomik sıkıntıların giderilmesi amacına yönelik olarak istihdam fazlalığı giderilmeye çalışılmış ve
bu sayede küçülme tedbirleri alınmak istediğini, yapılan feshin geçerli
olup yasa ve içtihatlara uygun olduğunu savunarak davanın reddine karar
verilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, verilen kesin süre içinde davalı tarafından keşif masrafı
yatırılmadığı ve bilirkişi incelemesi için istenen belgeler kesin süre içinde
sunulmadığı ve bu nedenle davalı tarafından feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne dair verilen karar, Dairemizin
20/05/2015 tarih 2015/10843 Esas, 2015/18260 Karar sayılı ilamı ile “
mahkemece 16/06/2014 tarihinde keşif ve bilirkişi ücretini yatırması için
davalı tarafa muhtıra gönderildiği, muhtırada bu giderleri yatırması için
davalıya kesin sürenin sonuçlarının hatırlatılmadığı ve usule uygun olmayan 2 haftalık kesin süre verildiği, muhtıra davalı tarafa 13/10/2014
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tarihinde tebliğ edilmesine rağmen tebligat parçası dosya içine girmeden
19/09/2014 tarihinde davalının gerekli gideri yatırmadığı gerekçesiyle
bilirkişi incelemesi yapılmasına dair verdiği ara karardan dönüldüğü ve
davalı tarafça fesih sebebi ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmakla mahkemece tebligat parçasının dönüşü
ve verilen kesin süre içinde davalı tarafça gerekli giderlerin yatırılması
beklenmeden ve bu nedenle davalı tarafça sunulan belgeler üzerinde feshin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığına dair gerekli inceleme yapılmadan, davalının savunma hakkı ve anayasal dinlenme hakkı kısıtlanarak
feshin geçersizliğine dair verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir” gerekçesiyle bozulmuş, bozma sonrası mahkemece yapılan yargılama
neticesinde davacının pozisyonunun sonlanmadığı ve ihtiyaç fazlası durumunun oluşmadığı bu nedenle yapılan fesih işleminin keyfiyet özelliği
taşıdığı, iş güvencesi kurumunun gereği olarak işçinin iş sözleşmesini korumak yönünde önleme başvurma yükümlülüğüne dolayısıyla feshin son
çare olması ilkesine de aykırı davranıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne
ve davacınını işe iadesine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde işletmenin, işyerinin veya
işin gerekleri kavramına yer verildiği halde, işletmesel karar kavramından sözedilmemiştir. İşveren amaç ve içeriğini belirlemekte serbest olduğu 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 uyumlaştırmak 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 görmesine yol açan durumun, onun tarafından daha önce alınan hatalı bir
karara dayanması, iş sözleşmesinin feshini İş Kanunu’nun 18’nci maddesi anlamında geçersiz kılmaz. İş sözleşmesinin feshine yol açan işletmesel
kararın yargı denetimine tabi olmaması, hatalı olarak alınan işletme kararları açısından da söz konusudur. Bir başka anlatımla, yargıç, işletme-
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sel kararı denetleyemeyeceğinden onun hatalı olup olmadığını da denetleyemeyecek; dolayısıyla işletme kararının hatalı olduğu gerekçesi ile feshin
geçersizliğine kararı veremeyecektir
İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan 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 işlemi de işletmesel
karar çerçevesinde değişen durumlara karşı işverene 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.
İşçinin işletmedeki işyerinin kaybına, iş ilişkisinin feshine yol açan işletme dışı sebepleri, piyasa olayları belirler. İşletmenin doğrudan doğruya
etkisinin olmadığı bütün sebepler, işletme dışı sebeplerdir. Siparişlerdeki
azalma, pazarlama güçlükleri, satış ve sürümde azalma, ham-madde yokluğu, 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 somut
olarak ortaya koyarak bunun belirli ... 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 doğrudan
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; ediyorsa
ne kadarına etki ettiğini tespit eder. İşveren, işletme dışı sebeplerin varlığına 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 arasındaki bağlantıları ortaya koymalıdır. Yeniden yapılanma kararı(kurucu
işveren kararı) işletme gereklerine dayanan fesihle sonuçlanırsa, işletme
dışı sebepler, işçilerin işletmedeki işyerlerini kaybetmelerinin doğrudan
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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 tedbirler 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 durdurulması
veya üretimde değişiklik yapmak, masrafların kısılması, yeni ..., imalat
ve üretim metotlarının uygulamaya sokulması veya değiştirilmesi, yeni bir
pazarlama sisteminin uygulamaya sokulması; yarım gün çalışmayı tam
gün çalışmaya dönüştürme, işlerin, işyerinin tam gün çalışılan yerlerinde
mi yoksa kısmi süreli çalışılan yerlerde mi yapılacağının karara bağlanması, vardiya usulü ... sistemine geçme, ... sürelerinin azaltılması, ... sürecinde reorganizasyona giderek, ... yoğunluğunun arttırılması, işyerinin
verimsiz çalışması veya kazançta düşme, işyeri sahalarının veya bölümlerinin birleştirilmesi, üretimin bir kısmının 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 servisini kapatmak, kazanç maksimizasyonu (kazancı azami hadde çıkartma), Lean-management’in veya grup
... 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 aldığını ve bu tedbirlerin iş sözleşmesi
feshedilen işçinin işine nasıl etki ettiğini ortaya koymak zorundadır. İşveren, işletme içi tedbirlerin, amaca uygunluğunu ve gerekliliğini gerekçelendirmek zorunda değildir. İşletme içi sebeplere dayanılarak yapılan fesihlerde, mahkemeler tarafından dikkate alınacak olan husus, işletmesel
kararın fiilen uygulamaya geçirilip geçirilmediği ve feshi ihbar süresinin
geçmesiyle birlikte, işçinin işyerinde ... 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 işletmesel karar alabilmesi ve bunun kural olarak yargı denetimi dışında tutulması şüphesiz bu kararların hukuk düzeni tarafından öngörülen sınırlar içinde kalınarak alınmış olmalarına bağlıdır.
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4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere 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) olduğunu kanıtlayacaktır. Bu kapsamda, işveren fesihle ilgili karar aldığını,
bu kararın istihdam fazlası meydana getirdiğini, tutarlı şekilde uyguladığını ve feshin kaçınılmaz olduğunu ispatlamalıdır.
İşverenin, dayandığı fesih sebebinin geçerli (veya haklı) olduğunu uygun delillerle inandırıcı bir biçimde ortaya koyması, kanıt yükünü yerine
getirmiş sayılması bakımından yeterlidir. Ancak bu durum, uyuşmazlığın 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 kanıtlamakla 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 kanıtlamak zorundadır.
Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürüldüğünde, 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 davranıp davranmadığı(keyfilik denetimi) ve işletmesel karar sonucu feshin
kaçınılmaz olup olmadığı(ölçülülük denetimi feshin son çare olması ilkesi) 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 ilamlarımız).
İşletmesel kararın amacı ve içeriğini belirlemekte özgür olan işveren,
işletmesel kararı uygulamak için aldığı tedbirin feshi gerekli kıldığını, feshin 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, sürekli ve kalıcı şekilde uygulamalıdır. İşveren işletme, işyeri ve işin gerekleri nedeni ile aldığı fesih kararında, işyerinde istihdam fazlalığı meydana
geldiğini ve feshin kaçınılmazlığını kanıtlamak zorundadır. İş sözleşmesinin 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-

Yargıtay Kararları

453

ğil, teknik denetim kapsamında, bu kararın hukuka uygun olup olmadığı
ve işçinin ... olanağını ortadan kaldırıp kaldırmadığı yönünde, kısaca feshin son çare olması ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır.
İş ilişkisinde işletmesel kararla iş sözleşmesini fesheden işveren, Medeni Kanun’un 2. maddesi uyarınca, yönetim yetkisi kapsamındaki bu
hakkını kullanırken, keyfi davranmamalı, işletmesel kararı alırken dürüst olmalıdır. Keyfilik denetiminde işverenin keyfi davrandığını işçi iddia
ettiğinden, genel ispat kuralı gereği, işçi bu durumu kanıtlamalıdır.
Somut uyuşmazlıkta, davalı şirket işletmesel karar alarak personelde
azaltmaya gitmiştir. Bu kararın yerindeliği mahkeme tarafından tartışılamaz. Mahkemenin yetkisi işletmesel kararın tutarlı uygulanıp uygulanmadığı ile sınırlıdır.
İşletmesel kararın, davacı işten çıkartıldıktan sonra veya hemen öncesinde davalı işyerinde davacının yaptığı işi yapan bir işçinin alındığı
yönünde bir tespit olmadığı gibi davacının müktesebatına uygun olup ona
teklif edilebilecek bir iş için dışarıdan işçi alımı yapıldığı da tespit edilememiştir. Açıklanan nedenlerle yerindeliği denetlenemeyecek olan işletmesel kararın tutarlı uygulandığı anlaşılmakla davanın reddi yerine hatalı
değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
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, davalının yaptığı 1.516,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya
ödenmesine,
5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.980,00
TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalılya iadesine,
Kesin olarak 18.10.2017 tarihinde karar verildi.
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KIDEM TAZMİNATI TAVANI
ÖZET: Kıdem tazminatı tavanının yasada emredici şekilde düzenlendiği, işçi yararına da olsa
tavanı artıran ya da ortadan kaldıran sözleşme
hükümlerinin geçerli olamayacağı Yargıtay'ın
yerleşik görüşüdür.*
Y. 9 HD E.2015/7819, K.2018/2801, T.15.2.2018
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin pastanede 1999 yılında çalışmaya başladığını, pastahane sahibini....’ın işyerini 08/08/2007 tarihinde ....’a teslim ettiğini, devir esnasında ... tarafından kıdem tazminatına mahsuben
4.500,00 TL ödendiğini, müvekkilinin iş akdinin feshedildiği 12/03/2013
tarihine kadar aralıksız ve fasılasız çalıştığını, müvekkilinin 5.500,00 TL
ücret alacağının bulunduğunu, davalı iş yerinden ödenmeyen maaşlarını
ve işçilik alacaklarını talep ettiğinde “Şu anda ödemiyorum, beğenmiyorsan çık git, çalışma” diyerek iş akdinin feshedildiğini ileri sürerek, kıdem
ve ihbar tazminatları ile ücret, fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil
ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davalı iş yerinin müvekkili tarafından devir alınınca mevcut işçilerin işçilik alacaklarının ödendiğini, davacının iş yerinde fasılasız
çalışmış ise aldığı kıdem tazminatının iade edilmesini gerektiğini, davacının iş yerini terk ettiğini, “beğenmiyorsan çık git çalışma” gibi ifadelerin
Yargıtay kararlarında seçimlik hak olarak değerlendirildiğini ve istifa niteliğinde olduğunu, davacının işçilik alacaklarına karşı zaman aşımı definde bulunduklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen
kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni ge*

Gönderen Tolga Polat, İstanbul 12. İş Mahkemesi Kalem Görevlisi
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rektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Kıdem tazminatı tavanı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık söz
konusudur.
1475 sayılı Yasa'nın 14. maddesinde, “Toplu sözleşmelerle ve hizmet
akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli
Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami
emeklilik ikramiyesini geçemez” şeklinde kurala yer verilmiştir. Belirtilen
üst sınır, “genel tavan” olarak adlandırılabilir. En yüksek devlet memuru
da Başbakanlık Müsteşarı olduğundan genel tavan, bu görevdeki kişinin
emekliliği halinde Emekli Sandığınca ödenecek olan bir yıllık ikramiye
oranını geçemeyecektir.
Genel tavan, iş sözleşmesinin feshedildiği andaki tavandır. Önelli fesih halinde önelin son bulduğu tarih tavanın tespitinde dikkate alınır.
İstirahat raporu içinde iş sözleşmesinin işverence feshi halinde ise, rapor
bitimi tarihi feshin yapıldığı tarih sayılacağından, bu tarihteki tavan gözetilmelidir. İşverence ihbar öneli tanınmaksızın işçinin iş sözleşmesinin
feshine rağmen ihbar tazminatının ödenmemiş olması durumunda, önel
süresi içinde meydana gelen tavan artışından işçinin yararlanabileceği Dairemizce kabul edilmektedir (Yargıtay 9.H.D. 13.4.1998 gün 1998/4280
E, 1998/6443 K.)
İşçinin işe iade kararı üzerine süresi içinde başvurmasına karşın, işverence işe başlatılmaması halinde, fesih işe başlatmama tarihinde gerçekleşeceğinden, kıdem tazminatı tavanı işe başlatmama tarihine göre
belirlenmelidir.
Mevsimlik işlerde, işçinin iş sözleşmesinin mevsim sonu itibarıyla feshedilmesi halinde kıdem tazminatı tavanı anılan fesih tarihine göre belirlenmelidir. Ancak, mevsim sonunda fesih yerine iş sözleşmesinin askıya
alındığı durumlarda, yeni sezon çalışma süresinin başlangıcında işçinin
işe çağrılmaması halinde, iş sözleşmesi işe çağrılmamak suretiyle feshedilmiş sayılacağından işe çağrılması gereken tarihteki tavan gözetilmelidir.
İşçinin fesih tarihinde raporlu olmasına rağmen iş sözleşmesinin feshedildiği bildirilmişse, fesih sonuçlarını doğurur ve feshin gerçekleştiği
andaki kıdem tazminatı tavanı gözetilir.
Özel tavan ise 1475 sayılı Kanunun 14/6 maddesinde öngörülmektedir. Buna göre, işçinin iş sözleşmesinin yaşlılık veya malullük aylığına
hak kazanması ve T.C. Emekli Sandığına tabi olarak hizmetlerinin bulunması durumunda, son kamu kurumu işverenince Emekli Sandığına tabi
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hizmetleri için ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarı, anılan kanun
hükümlerine göre ödenmesi gereken emeklilik ikramiyesi için öngörülen
miktarı geçemez. Bir başka anlatımla işçiye ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarı o işçinin Emekli Sandığına tabi hizmetleri karşılığında kendisine ödenmesi gereken emeklilik ikramiyesini aşamaz. Bu özel tavan,
işçinin yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihi esas alınarak belirlenir. Dairemizin istikrar kazanmış olan uygulaması bu doğrultudadır
(Yargıtay 9.HD. 27.3.2006 gün 2005/29328 E, 2006/7379 K.).
Kıdem tazminatının tabanını 1475 sayılı Yasanın 14. maddesinde öngörülen her yıl için otuz günlük ücret oluşturur. Aynı maddede otuz günlük sürenin hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine olarak
arttırılabileceği öngörülmüştür.
4857 sayılı İş Kanunu'nun yürürlülüğü öncesinde, 1475 sayılı Yasanın
98/D maddesi uyarınca, kıdem tazminatının yasaya aykırı olarak ödenmesi cezai yaptırıma bağlanmıştı. Sözü edilen hüküm 4857 sayılı İş Kanunu
döneminde yürürlükten kaldırılmış olsa da, tavanı öngören 14. madde
halen yürürlüktedir. Buna göre kıdem tazminatı tavanını öngören kuralın mutlak emredici olduğu kabul edilmelidir. Öğretide kıdem tazminatı
tavanını bertaraf eden sözleşme hükmünün batıl olduğu görüşü ileri sürülmüştür (Akyiğit, Ercan: İş Kanunu Şerhi, 2. Baskı ... 2006 s. 2486; ...,
....: İş Hukuku, 3. bası, .... 2008, s. 838;...: İş Hukuku Dersleri, 21.bası, s.
316. ; ..., ...: Kıdem Tazminatı Tavanının Mutlak Emrediciliği, Sicil, Sayı
12, s. 44).
Dairemizce de kıdem tazminatı tavanının yasada emredici şekilde düzenlendiği ve işçi yararına olsa da tavanı arttıran ya da tümüyle ortadan
kaldıran sözleşme hükümlerinin geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır.
Ancak yasayla aksine imkan veren hallerde tavanın aşılması, geçersizlik
sonucunu doğurmaz. Örneğin 22.10.2003 tarihinde yürürlüğe giren 5004
sayılı Yasanın 10. maddesinde, bazı kurumlar yönünden belli bir süre
içinde kendi isteği ile işten ayrılacak olanlara ve işverence iş sözleşmesi belli bir zaman dilimi içinde feshedilmiş olanlara kıdem tazminatının
%20 fazlasıyla ödeneceği kurala bağlanmış olmakla, %20 fazlasıyla ödeme yönünde açık kural sebebiyle kıdem tazminatının aşıldığı sonucuna
varılamaz. Yine, 406 sayılı Yasanın geçici 4. maddesine göre, kıdem tazminatının %30 fazlasıyla ödeneceğine dair kurallar kıdem tazminatı genel
tavanının uygulanmasının istisnasını oluşturur.
Bununla birlikte, işçinin 5434 sayılı Yasaya tabi hizmetlerinin tamamı
için kıdem tazminatı ödeneceğini öngören yasa, ya da sözleşme hükümleri 1475 sayılı Yasanın 14. maddesinin altıncı fıkrasındaki özel tavanı
bertaraf etmez. 4673 sayılı Yasanın geçici 3. maddesinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışıp da iş mevzuatına tabi
statüye geçmiş yada geçecek olanların iş akitlerinin, kıdem tazminatını
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gerektirecek şekilde sona ermesi halinde, Türk Telekomda ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödeneceği kuralı getirildiğinden, Dairemizce işçinin ilgili
kurum ile diğer kamu kurumlarında geçen hizmetlerinin kıdem tazminatı
yönünden birleştirilmesi gerektiği kabul edilmiş, ancak 5434 sayılı Yasaya tabi dönemin 1475 sayılı Yasanın 14/6 maddesindeki özel tavana göre
hesaplanması gerektiği sonucuna varılmıştır ( Yargıtay 9.HD. 8.4.2003
gün 2002/21820 E, 2003/5911 K.).
Somut uyuşmazlıkta; davacının iş sözleşmesinin feshedildiği
12.03.2013 tarihindeki kıdem tazminatı tavan miktarı 3.129,25 TL olduğu halde, bu miktar aşılarak 3.496,95 TL üzerinden yapılan hesaplamaya
itibarla kıdem tazminatının hüküm altına alınması usul ve yasaya aykırı
olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.02.2018
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KISMİ ÇALIŞMA
ÖZET: 45 saat olan haftalık yasal çalışma süresinin üçte ikisi olan 30 saate kadar olan çalışmalar
kısmi çalışmadır.
Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin ücreti ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri tam
süreli emsal işçiye göre çalıştığı süre ile orantılı
olarak ödenir.
Y. 9 HD E.2015/24276, K.2018/3224, T.19.2.2018
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalıya ait işyerinde tiyatro sanatçısı olarak çalışırken iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini ileri sürerek kıdem ve
ihbar tazminatının tahsilini, istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının düzenli bir işçileri olmadığını, zamar zaman bazı işlerde rol alıp buna yönelik ücretlerinin ödendiğini, savunarak davanın
reddini istemiştir.
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C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının işverenin belirlediği zaman içinde yine işverenin emir ve talimatına
göre belli bir bedel karşılığı çalışma yaptığı, tek bir projede görev almadığı
buna göre taraflar arasında iş ilişkisinin kurulduğu, en son 1.500,00TL
net ücret aldığı, iş akdinin tazminat hak etmeyecek şekilde sona erdiği ispat edilemediğinden kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı, gerekçesi
ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı taraf temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Uyuşmazlık taraflar arasındaki ilişkinin kısmî süreli iş sözleşmesine dayanıp dayanmadığı noktasında toplanmaktadır.
4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesinde, işçinin normal haftalık çalışma süresinin tam süreli çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az olarak belirlendiği iş sözleşmesi “kısmî süreli iş sözleşmesi”
olarak tanımlanmıştır. Çalışma süresi aynı yasanın 63 üncü maddesinde
haftada en çok 45 saat olarak açıklanmıştır. Yukarıda değinilen 13 üncü
maddede emsal işçiden söz edilmiş olmakla, kısmî süreli iş sözleşmesinin belirlenmesinde esas alınacak haftalık normal çalışma süresi, tam
süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçiye göre belirlenecektir. Kanunun
63 üncü maddesinde yazılı olan haftalık iş süresi azamîdir. Buna göre o
işkolunda emsal bir işçinin ortalama haftalık çalışma süresi haftalık 45
saati aşmamak şartıyla belirlenmeli ve bunun önemli ölçüde azaltılmış
olup olmadığına bakılmalıdır.
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde, “ İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte
ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmî süreli çalışmadır”. Gerekçede “üçte ikisinden az” olan çalışma ifadesi kullanılmışken, yönetmelikte
üçte iki oranına kadar yapılan çalışmalar kısmî çalışma sayılmıştır. Bu
durumda emsal işçiye göre 45 saat olarak belirlenen normal çalışmanın
taraflarca 30 saat ve daha altında kararlaştırılması halinde, kısmî süreli
iş sözleşmesinin varlığından söz edilir.
Kısmî süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin ücreti ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süre ile orantılı
olarak ödenir.
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Kısmî süreli hizmet akdiyle çalışan işçiye, ayrımı haklı kılan bir neden
bulunmadıkça salt bu nedenle farklı bir işlem yapılamayacağı Kanunda
öngörülmüştür. İşçinin, ücretinin veya diğer parasal haklarının tam süreli
emsal işçinin çalışma süresi ve ücretine göre oranlanmak suretiyle belirlenecek olan haklarını talep etmesi mümkündür. Bundan başka 4857 sayılı
Yasanın 5 inci maddesinde bu yönde yapılacak bir ayırım açık biçimde
yaptırıma tabi tutulmuş olmakla, eşit davranma borcuna aykırılık tazminatının talep edilmesi de olanaklıdır. Ayrımın sonuçları para veya para
ile ölçülebilen menfaatlere dair değilse, sadece eşit davranma borcuna
aykırılık tazminatının ödetilmesi söz konusu olur.
Kısmî çalışma Kanunda yer almasına rağmen kıdemin nasıl belirleneceği, ihbar izin gibi haklardan nasıl yararlanılacağı, bu haklarla ilgili
hesap şekli yine normatif olarak düzenlenmiş değildir. Konu, yargı kararlarıyla çözüme kavuşturulmaktadır. Buna göre, kısmî çalışma ister
haftanın bir veya bazı günleri çalışma şeklinde gerçekleşsin, ister her gün
birkaç saat şeklinde olsun, işçinin işyerinde çalışmaya başladığı tarihten
itibaren bir yıl geçince kıdem tazminatı hakkının doğabileceği ve izne hak
kazanacağı Dairemizce kabul edilmiştir (Yargıtay 9. HD. 12.2.2008 gün
2007/31462 E, 2008/108 K.). Hesaplamada esas alınacak ücret ise işçinin
kısmî çalışma karşılığı aldığı ücret olmalıdır.
Kısmî süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçi yönünden ihbar
önelinin de iş ilişkisinin kurulduğu tarih ile feshedilmek istendiği tarih
arasında geçen süre toplamına göre belirlenmesi gerekir.
Somut uyuşmazlıkta, dosyadaki tüm bilgi ve belgeler ile tarafların
beyanları ve tanık anlatımları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davalının çeşitli firmalarla anlaşma yaparak motive ve eğitim amaçlı oyun
sergilemeye yönelik iş aldığı ve alınan oyunlara göre davacının çağrılıp
rol verildiği, oyun öncesinde de birkaç saatlik provaların olduğu, oyun olmadığı zamanlarda çalışma yapılmadığı, ücretin ise oyun ve provaya göre
ödendiği anlaşılmaktadır. Buna göre çalışma kısmi süreli çalışma olup
davacı alacakları hesabında davacının kısmi çalışma karşılığı aldığı ücret
dikkate alınmalıdır.
Mahkemece, davacının aylık net 1.500,00 TL ücretle çalıştığı kabul
edilmiş ise de bu kabul dosyadaki delil duruma uygun değildir. Davacı
tanıkları ortalama 1.500,00 TL aldıklarını söyleseler de, tanıkların davalıya karşı benzer talepli davaları bulunmakta olup bu anlamda davacı
ile aralarında menfaat birliği vardır. Yapılan emsal ücret araştırması ile
davalı tanık beyanları dikkate alındığında bilirkiş kök raporunda prova
ve oyunlara göre belirlenen ücret miktarının dosya kapsamına uygun düştüğü gözetilmeyerek hatalı değerlerdirme ile ücretin yazılı şekilde kabülü
isabetsizdir.
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Öte yandan davacının kısmi çalışması nedeniyle işyerinde düzenli bir
yemek yardımından faydalanılmadığından yemek ücretinin tazminata
esas ücret hesabında dikkate alınması da hatalıdır.
3- Taraflar arasında diğer uyuşmazlık iş sözleşmesinin hangi tarafça
ne şekilde sonlandırıldığı hususundadır.
Mahkemece, sözleşmesinin davalı tarafça kıdem ve ihbar tazminatını
gerektiren şekilde fesh edildiği kabul edilmiş ise de bu kabul dosya kapsamına uygun değildir.
Davalı, davacının işi bıraktığını savunmuş olup, davalıya karşı benzer
talepli davaları olan davacı tanıkları da beyanlarında, sigorta ve ücret artışı taleplerini işverene ilettiklerini davalının bu talepleri red etmesi üzerine
iş sözleşmelerinin sona erdiğini açıklamışlardır. Bu beyanlara göre 4857
sayılı Yasanın 24/II-e hükmü uyarınca davacının iş sözleşmesini haklı nedenle fesh ettiği kabul edilmelidir. Haklı nedenle dahi olsa iş sözlemesini
sona erdiren tarafın ihbar tazminatına hak kazanamayacağı gözetilerek
ihbar tazminatına yönelik talebinin reddi yerine kabulü hatalı olup ayrı
bir bozma nedenidir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine
19/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İŞE İADE DAVASI • OTUZ İŞÇİ KOŞULU
•
ORGANİK BAĞ
ÖZET: İşe iade davasında otuz işçi koşulunun
gerçekleşmesinde dava konusu işyeri ile organik
bağı bulunan işyerlerindeki işçi sayıları da dikkate alınır.
Böyle bir işyeri yurt dışında da olabilir.
Y. 9 HD E.2018/1959, K.2018/5292, T.14.3.2018
A)Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı şirkette yönetici olarak çalıştığını, davacının iş akdinin
feshedildiğini, davalı şirketin Almanya merkezli Türkiye şirketi olduğunu,
bu yüzden tüm çalışan sayısının göz önünde bulundurulması gerektiğini,
davacının fesih gerekçesinin açık ve net bir şekilde yazılmadığını, yapılan
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fesih işleminin haksız olarak yapıldığını beyan ederek davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının davayı açmak için şartların oluşmadığını, davacının
işveren vekili olarak çalıştığını, davacı ile öncelikle ikale yoluna gidildiğini
davacının sözleşmeyi imzalamak için ileri sürdüğü tüm şartların kabul
edildiğini, bu kapsamda davacıya tüm haklarının ödendiğini beyan ederek davanın reddinin talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacı işçinin davalı işverenlikte 21/03/2012 - 20/04/2015
tarihleri arasında ülke müdürü sıfatıyla çalıştığı, işe iade davasının süresinde açıldığı ancak davalı işverenlikte 30'dan az işçi çalıştığı görüldüğünden 4857 sayılı İş kanunun 18/1 maddesindeki 30 işçi şartı gerçekleşmediğinden işe iade davası reddedilmiş, her ne kadar davacı vekili davalı
şirketin Almanya'daki şirketle organik bağ bulunduğundan 30 işçi sayısının Almanya'daki şirkette gözetilerek değerlendirme yapılmasının iddia
etmişse de; davalı şirketin Türkiye'de kurulu bağımsız bir tüzel kişilik
olduğundan başkaca araştırma yapılmadığından bahisle davanın reddine
karar verilmiştir.
Dairemizce davalı şirketin ticaret sicil kayıtları ile temsile yetkili kişileri gösterir kayıtların getirtilmek üzere dosyanın geri çevrilmesine karar
verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili yasal süresi içinde temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Taraflar arasında fesih tarihi itibariyle işverence otuz veya daha fazla
işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve dolayısıyla davacının iş güvencesi kapsamında kalıp kalmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857
sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesidir.
4857 sayılı Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasına göre iş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için otuz veya daha fazla işçi çalıştıran
işyerinde çalışmak gerekir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde
çalışan sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.
İşçi sayısına ilişkin bu hüküm nispi emredici olduğundan, daha az işçi
sayısını öngören sözleşme hükümleri geçerli kabul edilmektedir. Mahkemece davanın reddine gerekçe olarak gösterdiği 30 işçi çalışma şartının
gerçekleşmemesi sebebiyle ve organik bağ bulunmadığı yönündeki gerekçesi, geri çevirme sonrası gelen 01.02.2018 tarihli ticaret sicil kayıtları ile
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organik bağ ve işçi sayısı yönünden koşulların gerçekleştiği ve davacının
iş güvencesi kapsamında olduğu anlaşıldığından işin esası incelenerek
sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Açıklanan gerekçe ile kararın bozulması gerekmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 14.03.2018
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
İLANEN TEBLİGAT • TEBLİGAT USULÜ
ÖZET: Bila tebliğ iade dönen tebligat için resmi
kurumlardan gerekli araştırma yapılmadan ilanen tebligat yapılamaz.
Y. 10 HD E.2018/383, K.2018/442, T.22.03.2018
Dava, rucüan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davacı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine,
temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra, işin
gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve savunma ile ilgili delillerin eksiksiz toplanıp tartışılabilmesi, davanın süratle
sonuçlandırabilmesi, öncelikle, tarafların yargılama gününden haberdar
edilmesi ile mümkündür. Kişinin hangi yargı merciinde duruşmasının
bulunduğunu, hakkındaki iddia ve isnatların nelerden ibaret olduğunu
bilebilmesi, usulüne uygun olarak tebligat yapılması ile sağlanabilir. Anayasanın 36. ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 27. (HUMK'nun 73.)
maddelerinde çok açık bir şekilde vurgulanan temel kurala göre; mahkeme, tarafları dinlemeden, onları iddia ve savunmalarını bildirmeleri için
usulüne uygun olarak davet etmeden hükmünü veremez. Bu bakımdan
davetin ve bunun yazılı şeklinin (davetiyenin) davadaki önemi büyüktür.
Asıl olan tarafların huzurunda yargılamanın yürütülmesi olmakla birlikte, hukuk mahkemelerinde, taraflar yargılamaya katılmasalar bile, mutlaka dava ve duruşmadan haberdar edilmelidirler. Duruşmaya gelinmese
dahi, ilgilinin yokluğunda davaya devam edilip karar verilmesine usulün
olanak tanıdığı hâllerde, açıklanan biçimdeki uyarıyı taşıyan davetiyenin
tebliğ edilmesinden ve yasaya uygun biçimde taraf teşkilinin tamamlanarak işin esasına girildikten sonra, deliller toplanarak bir sonuca ulaşılması gereklidir. Değinilen işlemler nedeniyle tebligat, bilgilendirme yanında,
belgelendirme özelliği de bulunan bir usul işlemidir. Bu nedenle, tebliğ ile
ilgili 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri tamamen şeklidir. Kanunun
amacı, tebliğin muhatabına ulaşması, konusu ile ilgili olarak kişilerin bil-
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gilendirilmesi ve bu hususun belgeye bağlanmasıdır. Hâl böyle olunca, kanun hükümlerinin en ufak ayrıntılarına kadar uygulanması zorunludur.
Bazı maddeleri dışında 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı Kanunun 3. maddesi ile değişik 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 10.
maddesine göre “Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde
yapılır. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde
bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir
ve tebligat buraya yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın
müracaatı veya kabulü şartiyle her yerde tebligat yapılması caizdir.”; Yönetmeliğin 16. maddesinde, “Tebligat, öncelikle tebliğ yapılacak şahsın
bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tespitinde, tebliğ
isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alınır. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres
kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak
kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca başkaca adres araştırması
yapılmaz. İlgili düzenleme karşısında adres kayıt sisteminde kayıtlı olan
gerçek kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunun 35. maddesine dayanılarak
tebligat yapılamaz.
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi gereğince, kendisine
tebligat yapılamayan ve ikametgahı, meskeni veya işyeri de bulunamayan
kimsenin adresi meçhul sayılır. Adresin meçhul olması halinde keyfiyet,
tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek
suretiyle tespit edilir. Bununla beraber, tebliğ çıkaran mercii, muhatabın
adresini resmi veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine
sorar ve zabıta vasıtası ile tahkik ve tespit ettirir.
Bu araştırmalardan sonra ilanen tebligatla ilgili işlemlerin nasıl yapılacağı ise, Tebligat Kanunu'nun 29 ve 30.maddeleri ile ilanen tebligatın yapıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan Tebligat Tüzüğü'nün 46 ve 47.
maddelerinde düzenlenmiştir. Tebligat Kanunu'nun ilana ilişkin 28. maddesi ile Tebligat Tüzüğü'nün 46. maddesindeki hükümlere uyularak çok
yönlü araştırma (resmi ve hususi müessese ve dairelerden örneğin seçim
kurullarından, vergi dairesinden) yapılarak, bundan sonuç alınamaması
halinde ilanen tebliğe gidilmesi gerekir. İlanen tebligat, başvurulacak son
yoldur. Bu nedenle adres araştırmasının geniş bir çerçeve içerisinde ele
alınıp soruşturmanın çok yönlü yapılması zorunludur.
Dava konusu olayda, davalılara çıkartılan dava dilekçesi ekli tebligatın
bila tebliğ iade dönmesi üzerine, resmi kurumlardan usulune uygun gerekli araştırma yapılmaksızın ilanen tebliğat yapılması hatalı olup, Mahkemece, yapılacak iş, Nufüs Müdürlüğünden, davalılara ilişkin bilgilerde belirtilmek suretiyle (mevcut olan nufüs bilgileri vs) nufüs kayıtları
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ve mernis adresleri, Tapu Müdürlüğünden, Seçim Kurulundan, Askerlik
şubesinden, Vergi dairesi, belediyeden adres araştırması usulüne uygun
yapılarak, dava açıldığı tarih itibariyle davalıların sağ olup olmadıkları
saptanmalı, dava dilekçesinin davalılara yöntemince tebliği ve taraf teşkili
sağlanarak sonucuna göre karar verilmelidir.
O hâlde, davacı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamına göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer
olmadığına, 22.03.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DAVA ŞARTI • SGK ŞARTI
ÖZET: Dava şartları, mahkemenin davanın esası
hakkında yargılamanın devamı için gerekli olan
şartlardır. Diğer bir anlatımla; dava şartları, dava
açılabilmesi için değil mahkemenin davanın esasına girebilmesi için aranan kamu düzeni ile ilgili
zorunlu koşullardır. Dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatın olması ve
Kurumca müracaata konu istemin zımnen ya da
açıkça reddedilmesi gerektiği dava şartı olarak
düzenlenmiş olup, eldeki davada, davacı tarafından 5521 sayılı Kanunun 7/3 maddesine uygun
bir şekilde, davaya konu istem hakkında, dava
tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat
ve Kurum tarafından bu müracaata konu işlemin
reddine ilişkin bir işlem veya eylem bulunmadığı
görülmekle, mahkemece, Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracat etmesi için davacıya kesin önel
verilmelidir.
Y. 10 HD E.2018/349, K.2018/2107, T.13.3.2018
Dava, 08.04.1988 - 31.03.1996 tarihleri arasında kalan sürede 1479
sayılı Yasa kapsamında zorunlu sigortalılık süresinin tespiti istemine ilişkindir.
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İlk Derece Mahkemesince hükümde belirtilen gerekçelerle istemin reddine dair verilen karara karşı davacı tarafından istinaf yoluna başvurulması ve ... Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesince, istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen kararın temyizen incelenmesi davacı
... tarafından istenilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar
tespit edildi.
I-İSTEM:
Davacı, 08.04.1988 - 31.03.1996 tarihleri arasında kalan sürede vergi
kaydının varlığı nedeniyle 1479 sayılı Yasa kapsamında zorunlu sigortalı
olduğunun tespitini istemiştir.
II-CEVAP:
Davalı Kurum, 1479 sayılı Yasanın gecici 18’inci madde hükmü uyarınca hak düşürücü süre içerisinde kuruma başvurusu ve prim ödemesi
bulunmayan davacının Bağ-Kur’lu sayılması mümkün olmadığını beyanla
davanın reddini istemiştir.
III-MAHKEME KARARI:
A-İLK DERECE MAHKEME KARARI
İlk derece mahkemesi, 1479 sayılı Yasada 506 sayılı Yasa 79/10. maddesine paralel bir düzenlemenin bulunmaması ile anılan Yasanın geçici
18. madde hükmünde öngörülen sürede, davacı adına herhangi bir tescil
veyahut prim ödemesinin bulunmaması nedenleri ile davanın reddine karar verilmiştir.
B-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
... Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesi, 4956 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girdiği 02.08.2003 tarihine kadar tescilleri, prim ödemeleri veya
tescil başvuruları yoksa aynı tarihten sonra sadece aynı yasa ile 1479
sayılı Yasaya eklenen geçici 18. maddeye göre vergide kayıtlı olan süreleri için borçlanma hakkını kullanarak sigortalılık süresi elde edebilirler.
Geçmişe yönelik hizmetlerini dava yolu ile tespit ettiremezler.
Somut olayda;
01.04.1965 doğumlu olan davacının 08.04.1988-31.03.1996 tarihleri
arasında seyyar pazarcılık faaliyetinden dolayı götürü usulde vergi mükellefi olduğu, 08.08.1976-03.07.2002 tarihleri arasında ziraat odası kaydı
ve 01.08.2002 tarihinden itibaren başlayan Tarım Bağ-Kur sigortasının
bulunduğu, ancak vergi mükellefi olduğu dönem yönünden yukarıda belirtilen yasalarca belirtilen süreler içinde tescil başvurusu, prim ödemesi
bulunmadığı gibi borçlanma talebinin de olmadığı, bu haliyle Kurum işle-
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minde herhangi bir hata bulunmadığı, mahkeme kararının usul ve yasaya
aykırı bir yön taşımadığı anlaşılmakla, ilk derece mahkemesinin kararının isabetli olduğunu ve davacının istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan REDDİNE dair
karar verilmiştir.
IV-TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:
Davacı, vergi kaydı nedeniyle aslen kendiliğinden sigortalı olması gerektiğini buna dair emsal Hukuk Genel Kurulu kararı sunduğunu fakat
bu kararın dikkate alınmadığını, bu nedenle verilen kararların hatalı olup,
resen dikkate alınacak diğer nedenlerle kararın bozulmasını istemiştir.
V-İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE ESASIN İNCELEMESİ:
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun dava şartlarını düzenleyen 114’üncü maddesi “(1) Dava şartları şunlardır:
a) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması.
b) Yargı yolunun caiz olması...
(2) Diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümler saklıdır.” Hükmünü içerirken, aynı yasanın dava şartlarının incelenmesini
düzenleyen 115’inci maddesi ise,
“Dava şartlarının incelenmesi
Madde 115- (1) Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını,
davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. Taraflar da dava şartı
noksanlığını her zaman ileri sürebilirler.
(2) Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden
reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün
ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı
noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden
reddeder.
(3) Dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın esasına girilmesinden
önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında
bu noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından ötürü,
dava usulden reddedilemez.” hükmünü içerir.
11.09.2014 tarihli Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanunun 64'üncü maddesiyle de 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7’nci maddesine aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir. “Madde 64- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları
nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üze-

468

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

re, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi
zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla
yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek
süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate
alınmaz.
Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen
ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra
uygulamakla yükümlüdür.”
Dava öncesi kuruma başvurusu bulunmayan davacı, 17.06.2016 tarihinde açtığı iş bu davayla, 08.04.1988 - 31.03.1996 tarihleri arasında
kalan sürede 1479 sayılı Yasa kapsamında zorunlu sigortalılık süresinin
tespit edilmesini istemiştir.
Yukarıda belirtilen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
114/2. fıkrasındaki düzenlenme gözetildiğinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun'u dışındaki kanunlar ile de dava şartı düzenlenebileceği
anlaşılmaktadır.
Dava şartları, mahkemenin davanın esası hakkında yargılamanın devamı için gerekli olan şartlardır. Diğer bir anlatımla; dava şartları, dava
açılabilmesi için değil mahkemenin davanın esasına girebilmesi için aranan kamu düzeni ile ilgili zorunlu koşullardır.
HMK’nun 115/2. maddesindeki “Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre
verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava
şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder” düzenlemesi gereğince, eksik
olan bir dava şartı, belirli bir süre verilerek giderilebilecek ise hâkim tarafından eksikliğin giderilmesi için kesin süre verilmesi gerekir. Bu süre
içinde dava şartı eksikliği tamamlanmaz ise dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usûlden reddedilmelidir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında, 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanunun 64. maddesi ile 5521 sayılı Kanunun 7.
maddesine 3. fıkra olarak eklenen düzenleme gereği, dava açılmadan önce
Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatın olması ve Kurumca müracaata
konu istemin zımnen ya da açıkça reddedilmesi gerektiği dava şartı olarak düzenlenmiş olup, eldeki davada, davacı tarafından 5521 sayılı Kanunun 7/3 maddesine uygun bir şekilde, davaya konu istem hakkında, dava
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tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ve Kurum tarafından bu
müracaata konu istemin reddine ilişkin bir işlem veya eylem bulunmadığı
görülmekle, mahkemece, davacı tarafa 6100 sayılı HMK'nun 115/2. maddesi uyarınca, 6552 sayılı Kanunun 64. maddesi ve 5521 sayılı Kanunun
7. maddesine üçüncü fıkra olarak eklenenen düzenleme doğrultusunda,
davaya konu istem hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat etmesi için davacıya kesin önel verilmeli, kurumca istemin kabul edilmesi
halinde davalı kurumun yargılama giderinden sorumlu olmayacağı da gözetilerek yapılacak yargılama sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davacı ...’ın bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve ... Bölge Adliye Mahkemesi . Hukuk Dairesinin istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararının kaldırılarak İlk Derece Mahkemesince verilen hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Bölge Adliye Mahkemesi . Dairesi kararının HMK’nın 373/1 maddesi
gereği kaldırılarak temyiz edilen ilk derece mahkemesi hükmünün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde
davacıya iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, Başkan ...’in muhalefetine karşı, Üyeler ..., ..., ... ve ...'ın oylarıyla ve oyçokluğuyla, 13/03/2018 gününde karar verildi.
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BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI
ÖZET: Davacının talep ettiği sürede, vergi mükellefiyet başlangıç tarihi 06.05.1998 tarihi ise
de 1479 sayılı Kanunun Geçici madde 18'e göre,
02.08.2003 tarihine kadar tescilinin yapılmadığı
gibi, tescil yerine geçen Kuruma verilmiş giriş
bildirgesi ve prim ödemesi de bulunmamamaktadır. 1479 sayılı Kanunun 24. maddesine göre
sigortalılılk şartlarını taşımak tek başına yeterli
olmayıp aynı zamanda Kanunda belirtilen tarihlere kadar sigortalının tescil edilmiş bulunması da
gerekmektedir. Bu nedenle davacının talep ettiği
sürede Bağ-kur (5510 sayılı Kanun'un 4/1-b) sigortalısı sayılması mümkün değildir.
Y.10 HD E.2018/4318, K.2018/6553, T.11.07.2018
Dava, 1479 sayılı Kanun kapsamında Bağ-Kur (5510 sayılı Kanun'un
4/1-b maddesi) sigortalılığının 06.05.1998 tarihinden itibaren tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine,
temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve düzenlenen raporla
dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki
karar tespit edildi.
Davanın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-b bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin olduğu ancak, geçiş hükümlerini içeren aynı Kanunun Geçici 7. maddesi gereğince mülga
1479 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
1479 sayılı Kanunun 26. maddesi ile sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemeyeceği ve kaçınılamayacağı, bu Kanuna göre sigortalı sayılanların, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma
başvurarak kayıt ve tescil yaptırmalarının zorunlu olduğu, aksi durumda,
Kurumca re'sen tescil işleminin yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Sosyal güvenlik hakkı, temel insan haklarından olup, uluslararası
hukuk normları ile Anayasalarda güvence altına alınmıştır. Ülkemizin
ekonomik, sosyal ve kültürel değişimi sosyal güvenlik haklarına olumlu
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yansımakla birlikte, kimi zaman bu hakları sınırlayıcı düzenlemelere gidildiği de görülmektedir.
Uyuşmazlığın çözümü, sigortalılık niteliğini taşıdıkları halde Bağ-Kur’a
kayıt ve tescil yaptırmamış olanlar hakkında Bağ-Kur Kanununda öngörülen düzenlemelerin irdelenmesini zorunlu kılmaktadır. 1479 sayılı Kanunda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun hizmet tespitine ilişkin
70/10. maddesine koşut bir düzenleme bulunmamakta ise de sigortalılık hak ve mükellefiyetlerinin belirli tarihlerden başlatılmasını zorunlu
kılan düzenlemeler yer almaktadır. Kanuni düzenlemeler, sigortalılara
yüklenmiş olan yükümlülükleri süresinde yerine getirmeyenler için bir
düzenleme getirmektedir. Belirtilen tarihlere kadar sigortalılık tescili bulunmayanların artık öncesine ilişkin tescil ve tespit talebinde bulunmaları
mümkün değildir. Dolayısıyla, bu kapsamdaki kişiler kendilerine yüklenmiş olan kayıt ve tescil yükümlülüğünü yerine getirmedikleri için kendileri yönünden kesinleşmiş ve kişisel niteliğe dönüşmüş bir kazanılmış hak
bulunmamaktadır (Anayasa Mahkemesi, 29.03.2017 tarih, 2017/47-84).
Kanunla getirilen sınırlamaların ilki, “Tescilini yaptırmayanlar hakkında yapılacak işlemler” başlıklı Ek Geçici 13. madde hükmünde, tescilleri
yapılmamış, ancak, sigortalılık niteliğini taşıyanlar yönünden Yasanın tanıdığı hak ve mükellefiyetlerin 2654 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan
20.04.1982 tarihinden başlatılacağı öngörülmüştür.
619 sayılı KHK’nin Geçici 1. maddesi hükmünde ise,
“Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri bu Kanun
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. Ancak, 1479 sayılı Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olmak
kaydıyla, 20.04.1982 tarihinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi dairelerine kayıtlı olarak kendi nam ve
hesabına bağımsız çalıştıklarını belgeleyen sigortalıların, vergiye kayıtlı
bulundukları süreler, bu süreye ilişkin primleri, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağı prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla sigortalılık
süresi olarak değerlendirilir.” denilmekte olup bu hüküm, 04.10.2000
tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, Anayasa Mahkemesi’nin 08.08.2001 tarihinde yürürlüğe giren 26.10.2000 günlü kararı uyarınca 619 sayılı KHK.
tüm hükümleriyle iptal edilmiştir.
4956 sayılı Kanunun 47. maddesiyle, Bağ-Kur Kanununa eklenen Geçici 18. madde;
“Bu Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık
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hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu
Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı
olarak başvurmaları ve 20.04.1982-04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi
kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49'uncu ve
ek 15'inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir
basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu
süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.” hükmünü amirdir. Söz
konusu düzenleme Kanunun yayım tarihi olan 02.08.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
01.10.2008 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasıyla 5510 sayılı Kanunun 1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümlerinin düzenlendiği Geçici 8'inci maddesinde, “Bu Kanunun 4'üncü
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç
diğer alt bentlerine göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde bu Kanunun
yürürlük tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılık
hak ve yükümlülüğü bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlar.
Ancak, bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(1) ve (3) numaralı alt bentlerine göre sigortalı sayılanlardan bu Kanunun
yürürlük tarihinden itibaren sigortalılıkları başlatılanların, bu Kanunun
yürürlük tarihi ile 4/10/2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla, sigortalının bu Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren 6 ay içinde talepte bulunması halinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için 80'inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre talep
tarihindeki prime esas kazancının % 32’si üzerinden borçlanma tutarı
hesaplanır ve sigortalıya tebliğ edilir. Sigortalının kendisine tebliğ edilen
borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde ödemesi halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tam olarak ödenmemesi
halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve ödenen
tutar bu Kanunun 89'uncu maddesine göre iade edilir.”
Somut olayda, davacının talep ettiği sürede, vergi mükellefiyet başlangıç tarihi 06.05.1998 tarihi ise de 1479 sayılı Kanunun Geçici madde 18’e
göre, 02.08.2003 tarihine kadar tescilinin yapılmadığı gibi, tescil yerine
geçen Kuruma verilmiş giriş bildirgesi ve prim ödemesi de bulunmamaktadır. 1479 sayılı Kanunun 24. maddesine göre sigortalılık şartlarını taşımak tek başına yeterli olmayıp aynı zamanda Kanunda belirtilen tarihlere
kadar sigortalının tescil edilmiş bulunması da gerekmektedir. Bu nedenle
davacının talep ettiği sürede Bağ-Kur (5510 sayılı Kanun'un 4/1-b) sigortalısı sayılması mümkün değildir. Davanın reddi gerekirken yazılı şekilde
karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
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O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları
kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 11/07/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ
REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK • BONO
•
İHTİYATİ HACİZ
ÖZET: Rehinle temin edilmiş olan bir alacak için
verilmiş olan kambiyo senedine istinat edilerek
ihtiyati haciz kararı verilebilir.
Y. 11. HD E.2017/790, K.2017/1545, T.15.3.2017
İhtiyati haciz kararına itiraz eden vekili, İİK 257. maddede belirtilen
şartların hiçbirisinin mevcut olmadığını, müvekkilinin mal kaçırma şüphesinin olmadığını, ev ve işyeri adresinin sabit olduğunu, alacaklı lehine
ipotek tesis edildiğini ileri sürerek verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.
Karşı taraf (alacaklı) vekili, rehin ile tesis edilmiş bir alacakta, alacaklının öncelikle ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabileceği doğrudan ihtiyati haciz isteyemeyeceği şeklindeki itirazının doğru olmadığını,
ipoteğe başvurmadan senede dayanarak hacze başvurulabileceğini, kefilin
mal kaçırma ihtimalini bilme imkanının bulunmadığını, itirazların hiçbirinin İİK’na göre geçerli itirazlar olmadığını savunarak itirazın reddini
istemiştir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, ihtiyati haciz kararının kambiyo senedine istinaden verildiği, İİK 167 maddesine göre rehinle temin
edilmiş alacak olsa bile kambiyo senedine dayalı olarak takip yapılmasının mümkün olduğu, davaya esas alınan senedin teminatlandırılmasının
söz konusu olmadığı, kredi sözleşmesine bağlı borç için verilen teminatın
kambiyo hukuku bakımından senet alacağını ilgilendirmediği gerekçesiyle ihtiyati haciz kararına itirazın reddine karar verilmiştir.
Kararı, ihtiyati haciz kararına itiraz edenler (borçlular) vekili temyiz
etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya
aykırı bir yön bulunmamasına göre, ihtiyati haciz kararına itiraz edenler
(borçlular) vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
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SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, ihtiyati haciz kararına itiraz
edenler (borçlular) vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve
kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye
22,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden ihtiyati haciz kararına itiraz
edenlerden (borçlular) alınmasına, 15.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
KAMBİYO SENEDİ • BORCA İTİRAZ
•
TAKİBİN DURDURULMASI
ÖZET: Kambiyo senedine dayanan takipte borca
karşı yapılan itirazın kabulü halinde takibin durdurulmasına karar verilmelidir.
Takibin iptaline yönelik hüküm doğru değildir.
Y. 12 HD E.2017/322, K.2018/4817, T.21.5.2017

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 bir adet bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine
mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, takip konusu senedin, işe girerken “Şirketle Satış Temsilcisi Arasındaki Sözleşme” kapsamında verilen teminat senediolduğunu ileri sürerek takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, itirazın reddine karar
verildiği, kararın borçlu tarafından temyizi üzerine Dairemizce; itirazın
kabulü gerektiğinden bahisle mahkeme kararının bozulduğu, mahkemece Dairemizin bozma ilamına uyularak istemin kabulü ile borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.
Borçlunun, takip dayanağı senedin sözleşme nedeniyle verildiğine yönelik başvurusu, borca itiraz niteliğindedir. Borca itiraz hakkında uygulanması gereken İİK'nun 169/a maddesinin 5. fıkrasında; “İtirazın kabulü
kararı ile takip durur” hükmüne yer verilmiştir.
Mahkemece, borçlunun borca itirazı kabul edildiğine göre, İİK'nun
169/a-5. maddesi uyarınca takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, hükmün
belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi
yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.
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SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile ... 3. İcra Hukuk
Mahkemesi'nin 30/11/2016 tarih ve 2016/528 E. - 2016/791 K. sayılı kararının hüküm bölümünün 1. bendinde yer alan; "takibin iptaline" sözcüklerinin karar metninden çıkarılmasına, yerine "takibin durdurulmasına" sözcüklerinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK'nun
366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme
kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
21/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TEMİNAT SENEDİ • YARGILAMA YÖNTEMİ
ÖZET: Senedin arka yüzüne tarih de belirtilmek
suretiyle "tapuya istinaden teminat senedidir"
ibaresi yazıldığına göre senedin teminat senedi
olduğu dikkate alınarak uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiği sonucuna varılmalıdır.
Y. 12 HD E.2017/5912, K.2017/11914, T.5.10.2017
2-Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçluların; icra mahkemesine
yaptıkları başvuruda, sair itirazlarının yanında, takip dayanağı senedin
kambiyo vasfı niteliği taşımadığını şarta bağlı olarak verildiğini, senet arkasında bu durumun yazılı olduğunu ve anılan senedin teminat senedi
olduğunu ileri sürerek, borçlu olunmadığı itirazı ile takibin iptalini ve
aleyhe tazminata hükmolunmasını talep ettikleri, mahkemece, takibe
konu senet arkasındaki ibarenin, senedin kambiyo vasfını ortadan kaldırmayacağı ve teminat iddiasının ispatlanamadığı gerekçesi ile davanın
ve tazminat isteminin reddine hükmolunduğu görülmektedir.
İİK'nun 169/a-1. maddesi gereğince; borcun bulunmadığı veya itfa yahut imhal edildiği resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanmalıdır.
HGK'nun 14.03.2001 tarih 2001/12-233 ve 20.06.2001 tarih, 2001/12496 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere, dayanak belgenin hangi
ilişkinin teminatı olduğu senet üzerine yazılmak suretiyle ya da yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. İİK'nun 169/a maddesi uyarınca, belgede, takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunlu olup, açıkça atıf yapıldığının
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kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi
gereklidir.
Somut olayda, takip konusu senedin arka yüzünde, “03.9.2014 tarihinde verilen tapuya istinaden teminat senedi olarak verildi.” ibarelerinin,
senedin tarihi de belirtilmek suretiyle yazılarak keşideci tarafından imzalandığı ve bu hali ile takip yapan alacaklının senedi elinde bulundurduğu
görülmektedir. Bu durumda, senet arkasında yer alan bu beyan ve kayıtlara göre, senedin teminat senedi olduğu anlaşılmakla, alacağın varlık ve
miktarı ile tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamayı gerektirmektedir.
O halde, mahkemece, senetten doğan alacağın varlığı ve miktarı ile tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamayı zorunlu kıldığından İİK'nun 170/a
maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
05/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KAMBİYO SENEDİ • CİRO YASAĞI
ÖZET: Keşideci tarafından konulan kayıtla kambiyo senedinin cirosu yasaklanabilir.
Bir ciranta tarafından kayıt ise sadece o ciranta
bakımından hüküm ifade eder.
Y. 12 HD E.2017/7353, K.2017/12859, T.23.10.2017
Alacaklı tarafından, borçlular hakkında çeke dayalı olarak, kambiyo
senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, çekin keşidecisi olarak
gözüken borçlu ... Yol Asfaltlama … AŞ.nin vekili icra mahkemesine başvurarak, takibe konu çekin, lehtar ...AŞ ile aralarındaki hukuki ilişkinin
teminatı olarak düzenlendiğini, çekin arkasına da, müvekkili şirket tarafından, “iş bu çek teminat çeki olup, cirolanamaz ve icra takibine konu
edilemez” şerhi işlendiğini, ancak çekin çalınıp, çekin arkasındaki şerhin
beyaz kimyasal bir madde ile kaplanıp lehtara ait olmayan kaşe ve imza
kullanılarak çekin tedavüle sürüldüğünü iddia ederek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece istemin reddine karar verilmiştir.
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“Keşideci tarafından konacak bir kayıtla, poliçenin cirosu yasaklanabilir. Senede, ‘ciro olunmayacağı’ veya ‘... yazılı olmadığı’ (menfi ... kaydı)
konarak bu amaca ulaşılabilir. Keşidecinin koyacağı ciro yasağı, senedi
nama yazılı hale getirir. Bir ciranta tarafından konan kayıt ise. sadece
o ciranta bakımından sonuç yaratır; ciranta, ciro ettiği şahıstan sonraki
hamillere (senedi ciro ile alan) karşı sorumluluktan kurtulur” (... 6102
sayılı TTK.nun 788/2. maddesine göre ise, ciro edilemez kaydı bulunan
çekin ancak alacağın temliki yolu ile devri mümkündür. Bu durumda, çekin yüzünde bulunan ciro edilemez kaydı çekin kambiyo senedi niteliğini
etkilemez ise de, ciro yoluyla devrini engeller.
Bu durumda, mahkemece, borçlu ... Yol Asfaltlama … AŞ vekili tarafından, çekin arkasında yazılı olduğu ileri sürülen; “iş bu çek teminat çeki
olup, cirolanamaz ve icra takibine konu edilemez” şeklindeki şerhin beyaz kimyasal bir madde ile kapatıldığı yönündeki iddianın doğruluğunun
araştırılması için bilirkişi incelemesi yaptırılıp, yukarıda belirtilen ilke de
gözetilerek, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :
Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri
uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine,
ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak
üzere, 23/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SENET ÜZERİNDEKİ YAZI • TEMİNAT SENEDİ
ÖZET: Senedin arka yüzünde "Bu senet teminat
senedi olup iş tesliminde hükmü kalmayacaktır"
ibaresi bulunmaktadır. Bu senedin kayıtsız şartsız borç ikrarını içeren kambiyo senedi olduğu
kabul edilemez.
Y. 12 HD E.2017/7826, K.2017/13768, T.7.11.2017
Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus
haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, sair itirazlarının yanında, takip dayanağı senedin arkasına
yazılan kayıt sebebiyle senedin kambiyo vasfı niteliği taşımadığını şarta
bağlı olarak verildiğini, anılan senedin teminat senedi olduğunu ileri sürerek, borçlu olunmadığı itirazında bulunulduğu, mahkemece, senet üzerine yazılan teminat ibaresinin senedi teminat senedi haline getirmediği, te-
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minatın neye ilişkin olduğunun da senet üzerine yazılmadığı gibi, senedin
teminat olarak verildiğini ispatlayan bir sözleşme de sunulmadığından
davanın reddine hükmolunduğu görülmektedir.
İİK'nun 169/a-1. maddesi gereğince; borcun bulunmadığı veya itfa yahut imhal edildiği resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanmalıdır.
HGK'nun 14.03.2001 tarih 2001/12-233 ve 20.06.2001 tarih, 2001/12496 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere, dayanak belgenin hangi
ilişkinin teminatı olduğu senet üzerine yazılmak suretiyle ya da yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. İİK'nun 169/a maddesi uyarınca, belgede, takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunlu olup, açıkça atıf yapıldığının
kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi
gereklidir.
Somut olayda, takip konusu senedin arka yüzünde, “Bu senet teminat
senediolup iş tesliminde hükmü kalmayacaktır. Yalnız işin eksik bir şekilde yapıldığı taktirde resmi mercilere hak kazanacaktır.” ibarelerinin
bulunduduğu görülmektedir. Bu durumda, senet arkasında yer alan bu
beyan ve kayıtlara göre, takip konusu senedin veriliş nedeninin iş teslimi
olarak belirtilmiş olması senedin kayıtsız şartsız borç ikrarına havi olması şartını ortadan kaldırdığından senedin kambiyo vasfı taşımadığı ve
teminat senedi olduğu anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece, senetten doğan alacağın varlığı ve miktarı ile tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamayı zorunlu kıldığından İİK'nun 170/a
maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
07/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TEMİNAT SENEDİ • İSPAT KOŞULU
•
CİRO DURUMU
ÖZET: Bir senedin teminat senedi olduğu üzerine
yazılmak suretiyle ya da yazılı bir belgeyle ispatlanabilir.
Senet üzerine yazılmamış ise senet borçlusu ile
senet alacaklısı arasındaki teminat ilişkisi senedi ciro yoluyla devralan üçüncü kişiye karşı ileri
sürülemez.
Y. 12 HD E.2016/25109, K.2017/16127, T.25.12.2017
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin
tebliği üzerine, borçlu keşidecinin icra mahkemesine başvurusunda, lehtar ile aralarında menfi tespit davası sonucu borçlu olmadığının tespitine
ilişkin ilamın olduğunu bu çeke ilişkin borçlu bulunmadığını ve takibin
iptalini talep ettiği, mahkemece davalı alacaklı hamilin davaya cevap dilekçesinde takip konusu çekin teminat karşılığı verildiğini kabul beyanı
esas alınarak davanın kabulüne ve takibin davacı yönünden iptaline karar
verildiği anlaşılmıştır.
Takip dayanağı çekin incelenmesinde; 13.06.2015 keşide tarihli
35.000 tl bedelli keşidecisinin davacı ..., lehtarının borçlu ..., lehtarın cirosu ile çeki alan ...İnşaat Turizm tekstil gıda Petrol Tar. İth. İtr. Tic .Ltd
.Şti ye ciro edildiği, bu ciranta tarafından beyaz ciro ile davalı alacaklı ...
Bankası A.Ş. ye ciro edilmiş olduğu, çek üzerinde teminat ibaresinin bulunmadığı görülmüştür.
Takip dayanağı senedin teminat senedi olduğunun, hangi ilişkinin teminatı olduğu senet üzerine yazılmak suretiyle ya da yazılı bir belge ile ispatlanması gerekir (HGK’nun 14.03.2001 tarih, 2001/12-233 E, 2001/257
K. sayılı ve 20.06.2001 tarih, 2001/12-496 . sayılı kararları).
Davalı .... tarafından mahkemeye verilen cevap dilekçesinde; takip konusu çeki kendisine ciro yapan ... İnşaat Turizm tekstil gıda Petrol Tar.
İth. İtr. Tic .Ltd .Şti ile aralarındaki kredi sözleşmesi sebebiyle, bu kredi
borcuna istinaden alacaklı bankaya teminat olarak verildiği belirtilmiştir.
Her ne kadar alacaklının beyanında, takibe dayanak çekin teminat amacıyla verildiğine ilişkin olarak atıf yapıldığı görülmüş ise de; anılan kredi sözleşmesi takip alacaklısı ...ile diğer borçlu ... İnşaat Turizm Tekstil
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Gıda Ltd. Şti. arasındaki teminat ilişkisini düzenlemiş olup, itiraz eden
borçlu ... açısından çekin teminat amaçlı verildiğine ilişkin bir kayıt yoktur. Bu durumda, borçlu keşideci, alacaklı ile diğer takip borçlusu arasındaki teminat ilişkisini, çeki ciro yoluyla devralan yetkili hamile (takip
alacaklısına) karşı ileri süremez.
O halde mahkemece, borçlunun itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KAMBİYO SENEDİ • CİRO YASAĞI
•
ALACAĞIN TEMLİKİ
ÖZET: Keşideci tarafından senedin cirosu yasaklanabilir. Bu durumda senedin kambiyo senedi
olma niteliği ortadan kalkmaz ama ciro yoluyla
devri engellenmiş olur. Ciro yasağı bulunan senet alacağın temliki yoluyla devredilebilir.
Y. 12 HD E.2018/8861, K.2018/5336, T.28.5.2018
26.09.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili
hükümleri yeniden düzenleyen 18.03.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile
İcra İflas Kanunu'na eklenen geçici 7.maddeye göre, 5311 sayılı Kanun
hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.
1-Borçlu ...'ün temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere
ve Bölge Adliye Mahkemesi kararının gerekçesine göre borçlu ...'ün temyiz
itirazlarının (REDDİNE);
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2-Borçlu .... ve Tic. Paz. Ltd. Şti.'nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından, borçlular hakkında çeke dayalı olarak kambiyo
senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takipte, çekin keşidecisi borçlu
.... ve Tic. Paz. Ltd. Şti. ile lehtarı ... vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, takibe konu çekin, keşideci şirketle alacaklı şirket arasındaki hukuki ilişkinin teminatı olarak düzenlendiğini, birleşen dosyada da; çekin
arkasına, “teminat çekidir, 3. şahıslarda kullanılamaz” şerhi işlendiğini
iddia ederek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, teminat iddiasının
ispatlanamadığı gerekçesiyle asıl ve birleşen şikayetin reddine karar verildiği, kararın şikayetçi borçlularca istinafı üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi'nin 18.11.2016 tarih ve 2016/81 E. - 2016/75
K. sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine hükmedildiği,
kararın şikayetçi borçlularca temyiz edildiği görülmektedir.
“Keşideci tarafından konacak bir kayıtla, poliçenin cirosu yasaklanabilir. Senede, ‘ciro olunmayacağı’ veya ‘emre yazılı olmadığı’ (menfi emre
kaydı) konarak bu amaca ulaşılabilir. Keşidecinin koyacağı ciro yasağı,
senedi nama yazılı hale getirir. Bir ciranta tarafından konan kayıt ise sadece o ciranta bakımından sonuç yaratır; ciranta, ciro ettiği şahıstan sonraki hamillere (senedi ciro ile alan) karşı sorumluluktan kurtulur” (...:
Kıymetli Evrak Hukuku, ... 1997 s. 639).
6102 sayılı TTK.nun 788/2. maddesine göre ise, ciro edilemez kaydı
bulunan çekin ancak alacağın temliki yolu ile devri mümkündür. Bu durumda, çekin yüzünde bulunan ciro edilemez kaydı çekin kambiyo senedi
niteliğini etkilemez ise de, ciro yoluyla devrini engeller.
Somut olayda; şikayete konu çekin keşidecisinin .... ve Tic. Paz. Ltd.
Şti., lehtarının ... olduğu, çekin arka yüzünde birinci ciro imzasından
önce keşideci tarafından konulan " teminat çekidir. 3. şahıslarda kullanılamaz." şerhi bulunduğu, çekin, lehtar cirosu ile alacaklıya geçtiği anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece, borçlu .... ve Tic. Paz. Ltd. Şti. yönünden istemin
kabulü ile İİK'nun 170/a maddesi gereğince takibin adı geçen yönünden
iptali gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bölge adliye
mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının
bozulmasına karar vermek gerekmiştir
SONUÇ
Borçlu .... ve Tic. Paz. Ltd. Şti.'nin temyiz itirazlarının kısmen kabulü
ile yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100
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sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi 23.
Hukuk Dairesi'nin 18.11.2016 tarih ve 2016/81 E. - 2016/75 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, ... 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 04.10.2016
tarih ve 2016/856 E. - 2016/1254 K. sayılı kararının (BOZULMASINA),
dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de
Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 28/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TEMİNAT SENEDİ • İSPAT KOŞULU
ÖZET: Senedin hangi ilişkinin teminat olduğunun
yazılı belge ile kanıtlanabileceği yerleşik Yargıtay
uygulamasıdır.
Y. 12 HD E.2018/656, K.2018/1384, T.15.2.2018
Takip konusu senedin kambiyo vasfına yönelik sair temyiz itirazları
yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından başlatılan bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, borçluların diğer şikayetleri yanında, senedin
alacaklı ile aralarında bulunan genel kredi sözleşmesinin teminatı olarak
verildiğini ileri sürerek borca itiraz ettikleri; mahkemece itirazın reddine
karar verildiği görülmektedir.
Takibe konu bononun tanzim tarihi itibariyle uygulanması gereken
6762 sayılı TTK’nın 688.maddesinin 2.fıkrasına göre bononun, kayıtsız
şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadi unsurunu taşıması zorunludur.
Bu niteliği haiz olmayan bono, kambiyo senedi vasfında kabul edilemez.
HGK'nun 14.3.2001 tarih, 2001/12-233 sayılı ve 20.6.2001 tarih,
2001/112-496 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere, dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. Bunun
için de, belgede İİK'nun 169/a maddesi uyarınca takip dayanağı senede
atıf yapılması zorunludur.
Borçlu tarafından delil olarak alacaklı ile aralarında bulunan genel
kredi sözleşmesine dayanıldığına göre, mahkemece tarafların beyan ve
belgeleri sorularak, borçluya itirazlarını ispat, alacaklıya ise bu hususta
savunma hakkı tanınarak tarafların delilleri toplandıktan sonra oluşacak
sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.
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SONUÇ
Borçlular ... ve ...'in temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme
kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere, 15.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

AÇIK BONO • İSPAT KOŞULU
ÖZET: Açık bono düzenlemesi mümkündür. Bu
durumda bononun anlaşmaya aykırı olarak doldurulmuş olduğu yazılı delil ile ispatlanmalıdır.
Y. 12 HD E.2016/29248, K.2018/2442, T.13.3.2018
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takibinde borçlunun yasal süresi içerisinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda, takip dayanağı senedin boş olarak teminat amacıyla imzalanıp alacaklıya verildiğini, senedin
sonradan doldurulduğunu, alacaklı ile aralarında bir iş ilişkisinin bulunmadığını ileri sürerek borca itirazla takibin iptalini talep ettiği, mahkemece, davanın reddine karar verildiği görülmektedir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine dayanak yapılan senedin, teminat
amacıyla verildiği, anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiaları, İİK'nun 169
ve 169a maddeleri uyarınca borca itiraz niteliğindedir. Takip dayanağı
bononun düzenlenme tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı
TTK'nun 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması
gereken aynı Kanun'un 680. maddesi uyarınca açık bono düzenlenmesi
mümkündür. Bu durumda, borçlunun, bononun anlaşmaya aykırı doldurulduğu yönündeki iddiasını yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. Somut
olayda, borçlunun icra mahkemesine başvurusu borca itiraz niteliğinde
olup, borçlu tarafından senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiası
yazılı belge ile kanıtlanamamış olması nedeniyle davanın reddine karar
verilmesi gerekirken, mahkemece, borçlu tarafından imza inkarında bulunulmamış olmasına rağmen imza incelemesi yapılarak davanın reddine
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karar verilmesi isabetsiz ise de, sonuçta dava reddedildiğinden sonucu
itibariyle doğru olan mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının redi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK. 438. maddeleri
uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 35,90 TL temyiz harcından,
evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere, 13.03.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İFLAS ERTELEMESİNDE TEDBİR • İHTİYATİ HACİZ
ÖZET: İflas erteleme talebi sebebiyle verilen tedbir kararından sonra uygulanan ihtiyati hacizlerin
kaldırılmasına karar verilmelidir.*
Y. 12 HD E.2017/1666, K.2018/7267, T.4.7.2018
Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus
haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, borçlunun talebi üzerine iflas erteleme davasında verilen tedbir kararı gereği, icra müdürlüğünce takibin
durdurulduğu, ancak ihtiyati haciz kararı uyarınca tatbik edilen hacizlerin kaldırılması talebinin reddine karar verildiği, bunun üzerine borçlu
tarafından söz konusu tedbir kararı gereği, ihtiyati haciz kararı uyarınca
tatbik edilen hacizlerin kaldırılması gerektiğinden bahisle şikayet yoluyla
icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece, tedbir kararında ihtiyati
hacizlerin tatbikinin durdurulmasına karar verildiği, kaldırılmasına ilişkin bir karar olmadığı gerekçesiyle bu yöndeki istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
21.04.2014 tarihli iflas erteleme tedbir kararında "açılmış ve açılacak tüm takip, ihtiyati haciz kararlarının tatbiki ve tahliyesinin ihtiyati
tedbir yoluyla durdurulmasına" karar verildiği, ihtiyati haciz kararının
08.07.2014 tarihinde, ihtiyati tedbir kararından sonra alındığı, tedbir kararının ihtiyati haciz kararının infazını da durdurduğu anlaşılmıştır.
O halde; mahkemece şikayetin kabulü ile tedbir kararından sonra alınan ihtiyati haciz kararının tatbiki nedeniyle konulan ihtiyati hacizlerin
kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir.
*

Gönderen Kazım Güzelgün
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SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
04/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TEMİNAT SENEDİ • UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ
ÖZET: Senedin arka yüzüne "teminat için verilmiştir. Satışı yapılan dairenin borçlarıyla birlikte
bir yıl içinde devriyle birlikte geçerliliği yoktur"
şeklindeki ibareye göre senedin teminat senedi
olduğu kabul edilmeli ve uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiği sonucuna varılmalıdır.
Y. 12 HD E.2018/2543, K.2018/4035, T.2.5.2018
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi
... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bir adet senede dayalı olarak genel
haciz yolu ile ilamsız takip başlatıldığı, borçlunun süresi içerisinde icra
dairesine müracaat ederek borca itiraz etmesi üzerine takibin durduğu,
alacaklının itirazının kaldırılması talebi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece talebin kabulü ile itirazın kaldırılmasına ve alacaklı lehine % 20 tazminata hükmedildiği görülmektedir.
İİK.nun 68. maddesine göre, talebine itiraz edilen alacaklının takibi,
imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede
yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın
kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını
isteyebilir.
Somut olayda, alacaklı tarafından takibe dayanak yapılan belgenin
arka yüzünün incelenmesinde; “Bu senet teminat için verilmiştir. Satışı
yapılan dairenin borçları ile birlikte bir yıl sonra devriyle birlikte hiçbir
geçerliliği yoktur.” şeklinde ibarenin bulunduğu anlaşılmıştır. Takip konusu senedin arkasında yazılı yukarıda belirtilen ifade ve senedin tahsi-
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linin devredilmemesi şartına bağlandığı dolayısıyla kayıtsız şartsız borç
ikrarını içermediği anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece, senette yazılı bulunan alacağın varlığının ve ne
kadar miktar tahsil edileceğinin yargılamayı gerektirmesi nedeni ile itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
02/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
TAŞERONLA İŞÇİ ÇALIŞTIRMA • RÜCU DAVASI
•
TARAFLARIN SORUMLULUĞU
ÖZET: Asıl işveren ile işçi çalıştıran taşeron arasında özel bir sözleşme hükmü bulunmuyor ise,
taraflar işçiye ödenen işçilik alacaklarından yarı
yarıya sorumludurlar.
Y. 13 HD E.2018/453, K.2018/1637, T.13.2.2018
Davacı, taraflar arasında hizmet alım sözleşmesi düzenlendiğini,
dava dışı işçi ... tarafından bir kısım işçi alacaklarının tahsili amacıyla ... İş Mahkemesi'nin 2009/180 Esas sayılı dosyasında alacak davası
açıldığını, bu dava neticesinde doğmuş olan alacağın tahsili amacıyla ...
2. İcra Müdürlüğü'nün 2011/1676 Esas sayılı dosyasında icra takibinde bulunulduğunu, icra dosyasına 16/08/2011 tarihinde 16.249,15.-TL
yatırdıklarını, taraflar arasındaki hizmet alım sözleşmesi ve şartnameler gereğince bu miktardan davalıların sorumlu olduğunu belirtip ödediği
16.249,15.-TL'nın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılardan ... Sosyal Hizmetler İnş. San. Tic. Ltd. Şti., davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuş diğer davalılar dava dilekçesine yanıt vermeyerek davayı inkar etmişlerdir.
Mahkemece, davanın kabulü ile 1.613,54-TL. alacağın davalı ... Med.
Gıda Ltd. Şti.'den, 1.452,67-TL alacağın davalı ... Hizmetleri Tic. Ltd.
Şti.'den, 1.936,90-TL alacağın davalı ... Tem. İnş. Yem. Tic. Ltd. Şti.'den,
323,36-TL alacağın davalı ... İnş. Ltd. Şti'den, 3.228,71-TL alacağın davalı ... Tur. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti'den, 484,22-TL alacağın davalı
.... Sağ. Hiz. Ltd. Şti'den, 558,97-TL alacağın davalı ... Bil. Kır. Medi Ltd.
Şti'den, 1.000,95-TL alacağın davalı ...'den, 3.550,44-TL alacağın davalı
... İnş. San. Tic. Ltd. Şti'den, 2.099,39-TL alacağın davalı ... Mad. Hiz.
Ltd. Şti'den ödeme tarihi olan 16/08/2011 tarihinden itibaren yasal faizi
ile birlikte tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı
... İnş. San. Tic. Ltd. Şti tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, yaptıkları hizmet alım ihalesinin davalılar tarafından üstlenildiğini, ihale şartnamesine göre, davalı yüklenicilerin çalıştırdığı işçilerin
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iş hukukundan doğan her türlü işçilik hakları ile ilgili tazminatlarından
sorumlu olduğunu ileri sürerek eldeki davayı açmış olup, dava dışı işçinin işçilik tazminatlarının tahsili için açtığı dava sonunda hesaplanan tazminatın eldeki davanın tarafı olan davacı tarafından ödendiği ihtilafsızdır.
Somut olayda, mahkemece; davacı kurum ile her bir davalı arasında
yapılan ihale sözleşmesinde söz konusu işçi alacak ve haklarından yüklenici sıfatı ile davalı şirketlerin sorumlu olduğunun belirtildiği, özellikle
ihale sözleşmesinin 23., 34. ve 36. maddelerinde ve atıf yaptığı genel şartnamenin altıncı bölümünde bu husususun düzenlendiği, her ne kadar bu
sözleşmeler üçüncü kişi sıfatı ile işçiyi bağlamamakta ise de serbest iradeleri ile sözleşme imzalayan iş sahibi kurum ile yüklenici firmaları bağlayacağı, bu nedenle davacı kurumun rücu hak ve yetkisinin bulunduğu,
her bir davalı firmanın kendi sözleşme dönemlerine tekabül eden tutar
kadar sorumlu oldukları gerekçesiyle davanın kabulü cihetine gidilmiştir.
Taraflar arasındaki uyuşmazlık, dava dışı işçiye ödenen ücret alacağından tarafların ne oranda sorumlu olduklarına ilişkindir. Uyuşmazlığın
çözümünde öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine, aynı sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili verilmiş mahkeme kararları
ve genel hukuk prensipleri dikkate alınarak bir sonuca gidilmelidir. Davacı ile temyiz eden davalı arasında düzenlenen hizmet alım sözleşmesi
ve ekleri olan şartnamelerin hükümleri incelendiğinde, davacı Bakanlığın
çalıştırılacak işçiler ile ilgili işe başlama, çalışma koşulları, denetleme,
mali haklarının ödenmesi ile ilgili denetim ve kontrolü tamamen elinde
bulundurduğu, ancak taraflar arasındaki sözleşme hükümlerinde, işçilerin iş akitlerinden doğacak dava konusu alacaklardan hangi tarafın ne
oranda sorumlu olduğu hususunda bir düzenlemenin bulunmadığı görülmektedir. Hal böyle olunca tacir olan davalının çalıştırdıkları işçilerin fiili
işçilik dışında sair tazminat haklarından sorumlu olacaklarını bilebilecek
durumda oldukları ancak, davacı Bakanlığın da asıl işveren durumunu
muhafaza etmesi nazara alındığında doğan zararlardan tarafların yarı yarıya sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Davacı ve davalının bu ilkeler
çerçevesinde sorumluluğunun belirlenmesi gerekirken, aksi düşüncelerle
dava dışı işçiye ödenen miktarın tamamının davalıya rücu edilebileceği
kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı
olup, bozma nedenidir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalı yararına
BOZULMASINA, peşin alınan 60,70 TL harcın istek halinde davalı ... İnş.
San. Tic. Ltd. Şti.'ne iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
13/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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PARA HAVALESİ • ÖDEME SEBEBİ
•
İSPAT KÜLFETİ
ÖZET: Havale bir ödeme vasıtası olup, var olan
bir borcun ödendiğini gösterir.
Bu karinenin aksini havaleyi gönderen ispat etmelidir.
Bu duruma göre havaleyle gönderilen paranın
borç olarak gönderildiğini havaleyi gönderen ispatlamalıdır.
Y. 13 HD E.2017/8060, K.2017/9191, T.5.10.2017
Davacı, 27/12/2007 tarihinden 09/07/2010 tarihine kadar davalıya
banka yoluyla havaleler gönderdiğini, havale yoluyla gönderilen paralardan bir kısmının iade edildiğini, kalan kısmın faizi ile birlikte ödeneceğinin kabul edilmesine rağmen ödenmediğini, bu nedenle.... İcra Müdürlüğünün 2011/12034 esas sayılı dosyasıyla 29.650,00TL asıl alacak ve
5.200,00TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 34.850,00TL alacağın tahsili
amacıyla icra takibine giriştiğini, icra takibine yapılan itiraz üzerine takibin durduğunu belirterek itirazın iptali ile davalının %40 oranında icra
inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davalıya borcunun bulunmadığını beyan ederek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, Davanın Kabulü ile davalının .... İcra Müdürlüğünün
2011/12034 esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin
devamına, takibin devamına karar verilen 29.650,00-TL asıl alacak üzerinden %20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş;
hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacı, davalı banka havalesi ile gönderdiği paraların tahsili için
yaptığı icra takibine itirazın iptali istemiyle eldeki davayı açmış, delil olarak da davalıya gönderdiği havalelere dayanmıştır. Davalı, davacıya borcu
olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Hemen belirtmek gerekir ki, havale bir ödeme vasıtası olup, var olan
bir borcun ödendiğini gösterir. Bu karinenin aksini havaleyi gönderen
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şahsın ispat etmesi gerekir. Öte yandan banka dekontlarında paranın
borç olarak gönderildiğine dair bir açıklamanın bulunmadığı da sabittir.
Açıklanan bu yönler birlikte değerlendirildiğinde, davacının iddiasını ispat ettiğinin kabulü imkansızdır. Davacı, iddiasını yasal delillerle kanıtlamalıdır. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın miktar ve niteliği gözetildiğinde
açık bir muvafakat olmadıkça tanık dinlenemez, dinlenen tanık ifadelerine değer verilemez. Mahkemece, ispat yükünün davacıda olduğu gözetilerek davacının bu konudaki tüm delilleri toplanarak bir değerlendirme
yapılmalı ve sonucuna uygun bir karar tesis edilmelidir. Yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya
aykırı olup bozmayı gerektirir.
3-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı
yararına BOZULMASINA, 3. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair
temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan
harcın istek halinde davalıya iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak
üzere, 05/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

PARA BORCU • YETKİLİ MAHKEME
•
YETKİ SÖZLEŞMELERİ
ÖZET: Para borcunun tahsiline ilişkin davalarda
alacaklının ikametgahı mahkemesi de yetkilidir.
Alacaklının burada seçimlik hakkı bulunmakta
olup, dilerse davasını borçlunun bulunduğu yerde, dilerse kendi bulunduğu yerde açabilir.
Gerçek kişilerin düzenlediği yetki sözleşmesi geçersizdir. Tacirler veya kamu tüzel kişileri yetki
sözleşmesi yapabilirler.
Y. 13 HD E.2017/8139, K.2017/10924, T.9.11.2017
Davacı, dava dışı ... Finans Kurumu A.Ş.'ne kar payı gelir amaçlı ödeme yaptığını, bu şirketin iflas etmesi üzerine alacağının davalı şirket ta-
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rafından ödeneceğinin 29.06.2011 tarihli Temlik ve İbra Sözleşmesi ile
taahhüt edildiğini, davalı tarafından ödemelerin eksik olarak yerine getirilmesi nedeniyle bakiye kalan kısım için icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, davalının %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesini
istemiştir.
Davalı, imzalanan yetki sözleşmesi gereğince ... Mahkelemerinin yetkili
olduğunu ileri sürmüş, esasa ilişkin ise davanın reddine karar verilmesini
dilemiştir.
Mahkemece, yetki itirazının süresi içerisinde olduğu, sözleşmede ...
Mahkemelerinin yetkili olduğunun kabul edildiği görülmekle mahkemenin yetkisizliğine, yetkisizlik nedeni ile davanın usulden reddine, istek
halinde dosyanın yetkili ... Asliye Hukuk Mahkemelerine gönderilmesine
karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
HMK'nun 17.maddesi hükmü uyarınca; yetki sözleşmesini tacirler ve
kamu tüzel kişilerinin yapabileceği düzenlemiş olup, gerçek kişilerin yetki
sözleşmesi düzenleyemeyeceği gibi, gerçek kişilerin düzenlediği yetki sözleşmesi geçersiz sayılmaktadır. Bu durumda yetkili icra dairesinin neresi
olduğu hakkında HMK.nun genel hükümleri uygulanır.
HMK'nun 6.maddesi hükmü uyarınca kural olarak yasada aksine hüküm bulunmadıkça davanın açıldığı tarihte davalının ikametgahı sayılan
yer mahkemesi yetkili ise de, davacının istemi temlik sözleşmesinden
kaynaklanan para alacağı olduğuna göre Türk Borçlar Kanunu 89. (eski
B.K'nın 73.) maddesi gereğince para borcu alacaklıya götürülerek ödenmesi gereken borçlardan olduğundan ve davacı gerçek kişi olup, yetki
sözleşmesi de yapamayacağından, davacının ikametgahı mahkemesi de
yetkilidir. Davacının ikametgahı Balıkesir, davalının ikametgahı İzmir
olup, her iki mahkeme de yetkilidir ve davacının yetki konusunda seçimlik hakkı bulunmaktadır. Davacı seçimlik hakkını davalının ikametgahı
olan ... Mahkemeleri ve icra dairelerinden yana kullandığına göre, mahkemece; taraf delilleri toplanıp işin esasının incelenerek sonucuna göre
karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile icra takibi yetkili yerde
yapılmadığından bahisle davanın reddi kararı verilmesi usul ve yasaya
aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun
440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere,
09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI • YETKİLİ MAHKEME
ÖZET: Vekalet sözleşmesinden doğan para alacağının tahsili davasında, vekilin ikametgahının
bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.
Y. 13 HD E.2017/8596, K.2017/10956, T.9.11.2017
Davacılar, davalıların murislerinden olan vekalet ücreti alacağına ilişkin ... 9. İcra Müdürlüğü'nün 2014/23783 E. sayılı dosyası ile icra takibi
başlatıldığını, davalıların itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek,
itirazın iptali ile takibin devamına, davalıların % 20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istemiştir.
Bir kısım davalılar, yetki itirazında bulunmuş, esastan ise davanın
reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece, bir kısım davalıların ikametgahı...’de bulunduğundan ve
yetkili icra müdürlüğünde takip yapılmadığından bahisle davanın usulden
reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştİr.
HUMK'nun 6. maddesi hükmü uyarınca kural olarak yasada aksine
hüküm bulunmadıkça davanın açıldığı tarihte davalının ikametgahı sayılan yer mahkemesi yetkili ise de, davacının istemi vekalet sözleşmesinden
kaynaklanan para alacağı olduğuna göre yeni T.B.K.89 (eski B.K'nın 73.)
maddesi gereğince para borcu alacaklıya götürülerek ödenmesi gereken
borçlardan olduğundan davacının ikametgahı mahkemesi de yetkilidir.
Davacının ikametgahı İstanbul olup, borcun ifa edileceği yer itibariyle yetkili mahkeme İstanbul Mahkemesi olduğundan, mahkemece işin esasının
incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenler ile davacılar tarafından temyiz olunan kararın davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan 31,40 TL harcın
istek halinde davacılara iadesine, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca
karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
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TİCARİ TAŞIT KREDİSİ • DAVADA GÖREV
ÖZET: Ticari taşıt kredisinden doğan davaya tüketici mahkemesinde değil, ticaret mahkemesinde bakılır.
Y. 13 HD E.2017/6455, K.2017/9582, T.16.10.2017
Davacı, bankanın davalıya 85.000 TL taşıt kredisi kullandırdığını, davalının borç taksitlerini zamanında ödeyememesi üzerine ... 1. Noterliğinin 27/12/2012 tarih ve 30286 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile toplam
80.611,92 TL olan tüm borçlarının muaccel hale geldiğini ihtar ettiğini,
çekilen ihtara rağmen ... borcunun ödenmemesi ve ihtarnameye cevap
verilmemesi üzerine ... ... 18. İcra Müdürlüğünün 2013/1973 E sayılı
dosyası ile rehinin paraya çevrilmesi yolu ile 94.109,82 TL üzerinden takip başlatıldığını yetki yönünden yapılan itirazla takibe yetkili ... 1. İcra
Müdürlüğünün 2014/1489 E sayılı dosyasına taşınarak işlemlere devam
etmiş olduğunu, davalının ... 1.İcra Müdürlüğünün 2014/1489 sayılı dosyasında devam etmekte olan takip konusu olan borca süresinde yapılan
kısmi itirazla takip durdurulduğunu, aralarında imzalanan Genel ... ve
Rehin sözleşmesi gereğince müşterinin gecikmeye düşmesi halinde alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren bankaya fiili ödeme tarihine kadar ...
şartlarında yazılı faiz oranı üzerinden gecikme faizi ödeneceği hususunun
yazılı olduğunu, bu şartlar altında kabul edilen yıllık faiz oranının %94,50
olduğunu ve buna uygun olarak faiz talep edildiğini, borçlu itirazında asıl
borcu kabul ettiğinden takibin 77.690,00 TL'lik kısmının kesinleştiğini
beyan ederek ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2014/1489 Esas sayılı dosyasında açılmış takibe ilişkin kısmi itirazların iptaline ve davalı aleyhine %20
icra inkar tazminatına hükmolunmasına karar verilmesini talep ve dava
etmiştir.
Davalı; davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile ... 1. İcra Dairesinin 2014/1489
Esasındaki takibe davalı tarafın 77.690,32 TL asıl alacak rakamına itirazlarının bulunmadığını bildirdikleri anlaşılmakla, icra takibinin asıl
alacak olan 80.611,92 TL ile 3.571,55 TL muacceliyetten takip tarihine
kadar temerrüt faizi, 178,57 TL faize ait % 5 gider vergisi 166.73 TL masraf dahilinde itirazın iptali ile icra takibinin bu miktarlar dahilinde devamına, karar verilmiş; hüküm, davacı banka tarafından temyiz edilmiştir.
1-4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde
belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan
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birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde tüketici; bir mal veya hizmeti ticari veya
mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da
tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Tüketici işlemi: Mal veya
hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü
hukuki işlemi, ... veren: Mevzuatları gereği tüketicilere nakit ... vermeye
yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini ifade
eder. Yine 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Kanun'un 10.maddesinde Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla ...
verenden nakit olarak aldıkları ... olarak tanımlanmıştır. Bir ... sözleşmesinin 4077 sayılı yasa kapsamında tüketici kredisi olarak kabul edilmesi
için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında ... sözleşmesine ilişkin bir tüketici işleminin olması gerekir. Somut
uyuşmazlıkta davalının kullandığı 28.12.2012 tarihli kredinin ticari taşıt
kredisi olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Oysa ki
davalının davacı bankadan kullanmış olduğu dava konusu 28.12.2012
tarihli kredinin ticari ... olduğu anlaşılmakla, bu ... açısından davalı yasanın 3.maddesinde belirtilen “tüketici” tanımına girmemektedir. Ticari ... nedeniyle ödenmeyen taksit bedellerinin tahsili amacıyla başlatılan
icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davası ticari dava niteliğindedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 5/3. Maddesine göre de;
Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer hukuk
mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır. Anılan yasa hükümleri gereği, ticari taşıt
kredisinden kaynaklanan davaya bakma görevi Asliye Ticaret Mahkemesine aittir.Mahkemece, müstakil Asliye Ticaret Mahkemesi var ise davaya bakmakla Asliye Ticaret Mahkemeleri görevli olduğundan görevsizlik
kararı verilmesi, müstakil Asliye Ticaret Mahkemesi yok ise ara kararı ile
uyuşmazlığa Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatı ile bakılmasına karar verilmek suretiyle uyuşmazlığın çözülmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın
Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görülmüş olması usul ve yasaya aykırı olup
bozmayı gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın BOZULMASINA, (2) numaralı bent uyarınca davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek
halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme
yolu kapalı olmak üzere, 16/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TAŞINMAZ İRTİFAKİ BEDELİ • İCRA İNKAR TAZMİNATI
ÖZET: Sözleşmeyle belirlenmiş olan taşınmaz
irtifakı bedellerinin ödenmemesinden doğan davada alacaklı lehine icra inkar tazminatına hükmedilmelidir.
Y. 13 HD E.2017/8739, K.2017/12033, T.4.12.2017
Taraflar arasındaki itiazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine
dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili, ... İli, ..., Köyü, ..., 20-1 Pafta, 3788 Parsel sayılı 19.627,00
m²'lik taşınmazın tamamının müvekkili idare adına kayıtlı olduğunu, taşınmazın 19.582,77 m²'lik kısmı üzerine davalı şirket lehine 49 yıl süre
ile irtifak hakkı tesis edildiğini ve bu hakkın 03.10.1996 tarihinde tapuya
tescil edildiğini, irtifak tesisine esas olan taahhüt senedinin 7. Maddesi hükmü uyarınca müvekkili idarece 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ve
2005 yılları için takdir edilen bedellere yönelik olarak davalı şirket tarafından ... Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde davalar açıldığını, mahkemece
belirlenen irtifak hakları bedelinin davalı tarafından tam olarak ödenmediğini, kısmi ödemelerin gecikmeli yapıldığını, belirlenen yıllara ait irtifak
hakkı bedellerinin ödenmeyen kısmı ve KDV'leri kapsamında 37.508,23
TL asıl alacak, gecikme zammı oranında işleyen 115.329,01 TL işlemiş
faiz ile kısmi ödemeler bakımından vade tarihiyle ödeme tarihi arasında
taahhüt senedinin 7. maddesinde kararlaştırılan oranda uygulanan gecikme zammı alacağı kapsamında 100.763,39 TL gecikme zammının tahsili
için davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalı tarafından asıl alacağın 4.012,25 TL'na, işlemiş faizin 12.336,73 TL'na, gecikme zammı alacağının 100.763,39 TL'na itiraz edildiğini ve bu kısımlar yönünden takibin
durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulü ile, davalının ... ... 7. İcra Müdürlüğü'nün
2014/5995 E. sayılı takip dosyasına yapılan itirazın iptali ile takibin devamına, davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş;
hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-İİK’nın 67. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, icra inkar tazminatına
hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz et-
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mesi ve alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması gerekir. İnkar
tazminatı, aleyhinde yapılan icra kovuşturmasına itiraz edip duran ve işin
itirazla çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. Bunlardan ayrı, alacağın likit ve belli olması gerekir. Daha geniş
bir açıklama ile borçlu tarafından alacağın gerçek miktarı belli, sabit ve
belirlenmek için bütün unsurlar bilinmesi mümkün nitelikle olması yeterlidir. Borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir
durumda ise, alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur.
Öte yandan, alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir.
Açıklanan yasal kuralların ışığında takip konusu alacak değerlendirildiğinde, borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilecek
konumda bulunması nedeniyle alacağın likit ve muayyen nitelikte olduğunun kabulü ile icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekir. Mahkemece,
davacının bu istemi hakkında kabul kararı verilmesi gerekirken, yazılı
şekilde icra inkar tazminatı talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı
olup, bozma nedenidir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, usulün 438/7. maddesi uyarınca
hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.
2-Davanın kabulüne dair verilen mahkeme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de, davalı vekili 07.11.2017 havale tarihli dilekçe ile temyiz talebinden vazgeçtiğini beyan ettiğinden temyiz dilekçesinin
reddine karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hüküm kısmının 2. paragrafında yer alan "davacının icra inkar tazminatı talebinin
reddine" cümlesinin hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine" Davacı lehine hüküm altına alınan asıl alacak üzerinden % 20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine" cümlesinin yazılmasına,
hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle davalının TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİNE, peşin alınan
2,000,00 TL harcın davalıya iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 04/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN SENET
•
YAZILI DELİL BAŞLANGICI
ÖZET: Ticaret Kanunu yönünden zamanaşımına
uğrayan ve kambiyo senedi niteliğini yitiren senet tek başına alacağın varlığını ispatlayan yeterli belge olarak kabul edilemez.
Bu belge yazılı delil başlangıcı sayılır.
Y. 13 HD E.2017/8942, K.2017/11865, T.4.12.2017
Davacı, alacağına karşılık davalıdan senetler aldığını, davalının borcunu ödemediğini, alacağının tahsili için ... . İcra Müdürlüğü'nün 2013/10398
esas sayılı dosyasında ilamsız takip başlattığını, davalının itirazı üzerine
takibin durduğunu belirterek, itirazın iptali ile %40’dan az olmamak üzere inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı, 20.04.2009 ve
20.12.2009 vade tarihli senetlere dayanarak 29.04.2013 tarihinde icra takibi başlatmıştır. Her ne kadar bonolarda zamanaşımı süresi 3 yıl ise de
davacı kambiyo senedine mahsus takip yolu ile icra takibi başlatmamış,
ilamsız takip yolu ile alacağın tahsilini talep etmiştir. Takibe dayanak yapılan senetler, 3 yıllık zamanaşımı süresi içinde icraya konulmadığından
kambiyo senedi niteliğini yitirmiş olup; bu senetler tek başına alacağın
varlığını ispat açısından yeterli bir belge olarak kabul edilemez. Ne var
ki davalının imzasını taşıyan bu belgeler HMK’nun 202. maddesi hükmü
gereğince delil başlangıcı sayılır. Bu itibarla davacı alacaklı iddiasını diğer
yan deliller ve tanık beyanlarıyla ispat etmek durumundadır. O halde,
mahkemece, tarafların bu konuda gösterdikleri tanık dahil tüm delilleri
toplanıp hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik
inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1
maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 04/12/2017
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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VEKALET İLİŞKİSİ • MESLEKİ FAALİYET
•
TÜKETİCİ MAHKEMESİ
ÖZET: Vergi Usul Kanununa ve Dernekler Kanununa aykırı davranış sebebiyle yargılanan kişinin
vekalet verdiği avukat ile vekalet veren arasındaki ilişki tüketici ilişkisi değildir.
Bu nedenle davaya genel mahkemelerde bakılmalıdır.
Y. 13 HD E.2018/322, K.2018/1999, T.19.2.2018
Davacı, avukat olduğunu, davalı aleyhine ... 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada vekillik görevinin yürütülmesi için davalı ile
15.000,00 TL bedelle anlaşma sağlandığını, davalının isteği üzerine dosyadaki vekillik görevinden çekildiğini ve ücretin tamamına hak kazandığını ancak davalı tarafından vekalet ücretinin ödenmemesi üzerine başlatılan takibin itiraz üzerine durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin
devamına, davalı aleyhine %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine
karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un
3. maddesi ile vekalet sözleşmelerinin de tüketici işlemi olarak tanımlandığı, 6502 sayılı Yasa'nın 73. maddesi gereğince davanın Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle Tüketici Mahkemelerine görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine
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 hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel
kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta,
vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü
sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.
6502 sayılı yasanın 73. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her
türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.
Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı yasada düzenlenmiş olması tek
başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsamında
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kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir. Eldeki davada, davacı avukat davalı aleyhine açılan ceza davasında
yürütülen vekillik görevi nedeniyle ödenmeyen vekalet ücretinin tahsili
amacıyla başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Davalının sanık olarak yargılandığı ... 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/340 E. sayılı dosyası incelendiğinde Vergi Usul Kanunu ve Dernekler Kanunu’na muhalefetten yargılama yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu
durumda davalı tarafından yürütülen mesleki faaliyet kapsamında davacı
avukata vekalet verildiğine göre, davalı 6502 sayılı yasada tanımlanan tüketici vasfını taşımamaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda genel mahkemeler görevlidir. O halde, mahkemece,
işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi yazılı şekilde
görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

CEZAİ ŞART • TAŞINMAZ SATIŞI ARACILIĞI
ÖZET: Fahiş olduğu görülen cezai şarttan mahkemece belli bir oranda indirim yapılmalıdır.
Taşınmaz satışı aracısının bulduğu alıcıyla, aracıyı atlayarak doğrudan doğruya ilişki kurarak ve
aracıya komisyon ödemeyerek satışı gerçekleştiren satıcının sözleşmeyi ihlal ettiği kabul edilmelidir.
Y. 13 HD E.2018/1009, K.2018/2584, T.28.2.2018
Davacı, davalı ile arasında 05.07.2013 tarihli taşınmazın satılması/
kiralanması hakkında aracılık sözleşmesi imzalandığını, şirketin taşınmaz satışı için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini, davalının
taşınmazın satışı için davacı şirket tarafından bulunan ... isimli şahısla
komisyon ücreti ödememek için doğrudan anlaştığını, sözleşmeye aykırı
olan bu durum için 18.000,00 TL'lik cezai şartın tahsili için başlatılan
icra takibine davalının haksız itiraz ettiğini ileri sürerek, vaki itirazın ip-
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tali ile takibin devamına, % 20 icra inkar tazminatına karar verilmesini
istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, davalının ... 12.İcra Müdürlüğü'nün 2013/21327 Esas sayılı dosyasında takibe vaki itirazının kısmen
iptali ile takibin 15.900,00 TL asıl alacak yönünden itirazın iptali ile takibin devamına, fazlaya ilişkin takibin iptaline, bu yönden davanın reddine,
alacak yargılama ile belli olduğundan davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin
kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Taraflar arasında yapılan 05.07.2013 tarihli sözleşmenin 6.1. maddesinde sözleşmenin süresi 30 gün olarak belirlenmiş olmakla birlikte
5.6. maddesinde “Müşteri, sözleşme süresi boyunca veya sürenin sona
ermesinden itibaren 90 gün içerisinde REMAX Karun’un temsil ettiği,
bulduğu, kendisine gönderdiği, tanıştırdığı kişi veya kuruluşlarla REMAX
Karun’un onayı olmadan taşınmaza ilişkin satış ve/veya satış vaadi/kiralama işlemi yapmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.”, 5.7. maddesinde
ise, “REMAX Karun eğer satış işlemine aracılık ediyorsa, müşteri işbu
sözleşmenin 5.1,5.3,5.4,5.5,5.6 maddelerindeki tahhütlerini yerine getirmemesi halinde REMAX Karun’a üçüncü maddede taşınmazın satış bedeli olarak belirlenen meblağın %6+KDV’sine denk düşen 18.000,00TL’yi
cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.” hükmü düzenlenmiştir.
Dosya kapsamı incelendiğinde, davalının sözleşmeye konu dairesini, sözleşme süresinin bitiminden sonra 13.08.2013 de dava dışı ...’a sattığı anlaşılmaktadır. Dava dışı ... ile davacı arasında imzalanan 17.07.2013 tarihli “Alış/Kiralama için Temsil Yetkisi Sözleşmesi” ile 01.08.2013 tarihli
“Ön Kapora Teslim Formu” başlıklı belge incelendiğinde, alıcıyı davacının
bulduğu, bu şekilde, davalının aracılık sözleşmesinin 5.6. maddesini ihlal
ettiği, davacının 5.7. maddesinde düzenlenen cezai şartı hakettiği anlaşılmaktadır. Mahkemenin de kabulü bu yöndedir ancak TBK.nun 182/son
maddesi gereğince, hakim fahiş gördüğü cezaları tenkis ile mükelleftir. Şu
halde mahkemece, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olup olmadığının
re'sen incelenmesi, cezai şartta tenkis gerekip gerekmediğinin mahkemece tartışılması gerekirken, bu yönler gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı
şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm,
davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, aşağıda
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dökümü yazılı 8,20 TL kalan harcın davacıdan alınmasına, peşin alınan
271,53 TL harcın istek halinde davalıya iadesine, HUMK’nun 440/III-1
maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28/02/2018
gününde oybirliğiyle karar verildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM • YIKILAN GECEKONDU
•
ENKAZ BEDELİ
ÖZET: Kentsel dönüşüm projesinde yıkılan gecekondu için enkaz bedeli istenebilir.
Y. 13 HD E.2018/754, K.2018/2718, T.1.3.2018
Davacı, maliki bulunduğu binanın Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm
Projesi çerçevesinde davalı tarafından yıkıldığını, yıkılan davacıya ait tesisin 2792 analiz nolu kıymet takdir raporunda tesis bedelinin 7.370,00
TL olarak belirlenmesine rağmen davalının tüm yapı bedelini değil sadece
enkaz bedelini ödediğini, oysa tüm yapı bedelinin ödenmesi gerektiğini,bakiye 6.614,00 TL alacağın tahsili için icra takibi başlattığını, davalının
takibe haksız yere itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına, % 20 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulü ile itirazın iptaline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Davacıya ait belgesiz gecekondunun Kentsel dönüşüm projesi kapsamında davalı belediyeye devri hususunda taraflar arasında taahütname imzalandığı, davalı belediyenin elemanlarınca 2792 analiz numaralı
kıymet takdir raporu düzenlenerek davacının gecekondusu, müştemilat
ve ağaçları için toplam 7.370,00 TL yapı bedeli ile 755,90 TL enkaz bedelinin belirlendiği, belirlenen bu bedellerden sadece enkaz bedelinin davacıya ödendiği, davacının kendisine enkaz bedeli değil tüm yapı bedelinin
ödenmesi gerektiği iddiasıyla eldeki davayı açtığı, mahkemece de davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmakta olup, çözülmesi gereken sorun
davacıya yapı bedelinin tamamının mı yoksa sadece enkaz bedelinin mi
ödenmesi gerektiği hususudur.
5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununun
5. maddesinin 2. fıkrasında "Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile 24.02.1984 tarihli ve 2981
sayılı imar ve Gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak bazı
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işlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu'nun bir maddesinin değiştirilmesi
hakkında kanuna göre hak sahibi olan kişilerin haklarına konu gayrimenkuller, malikler ve hak sahipleri ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde
projede kullanılır. Bu anlaşmaların usul ve esasları yönetmelikle belirlenir" hükmü ile Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliğinin Belgesiz ve Kaçak Gecekondulara Uygulanacak Esaslar başlıklı 18.
maddesinde; "Hak sahiplerine ait gecekondu, tesis, müştemilat ve ağaçlar
için Belediyece oluşturulacak kıymet takdir komisyonunca belirlenecek
kıymet takdir bedelinin % 10'u enkaz bedeli olarak hesaplanır. Bu bedel,
yapılacak sözleşme ile hak sahiplerine verilecek konuta ait inşaat maliyetinden düşülüp kalan bedel hak sahibi tarafından ödenir." hükmü yer
almaktadır.
Öte yandan tarafların anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde imzaladıkları taahhütnamede hak sahibinin kıymet takdir komisyonunca belirlenmiş bedele itiraz etmeyeceği kararlaştırılmış olup, taraflar arasında
düzenlenen bu taahhütname özel hukuk hükümlerine tabi ve geçerli olduğundan taraflar yönünden bağlayıcıdır.
Yukarıda belirtilen açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde davacının sözleşme kapsamında davalıya devrettiği gecekondusu için
sadece enkaz bedeli isteyebileceği, enkaz bedelinin de davacıya ödenmiş
olması karşısında davacının başka bir şey talep edemeyeceği anlaşıldığından davanın tümüyle reddine karar verilmesi gerekir. Mahkemece,
değinilen bu yön gözardı edilerek yazılı şekilde davanın kabulüne karar
verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın
davalı yararına BOZULMASINA, İkinci bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan
harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01/03/2018 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
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GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIŞI • YARARLANMA BEDELİ
ÖZET: Harici sözleşmeyle satılan taşınmazın satışı geçersiz olup, geçersiz sözleşmeye dayanılarak taşınmazı alan kişinin taşınmazdan yararlanma bedeli alıcıya iade edilecek bedelden mahsup
edilemez.*
Y. 13 HD E.2011/10880, K.2011/18532, T.12.12.2011
KARAR
Davacı, davalı müteahhitten satın aldığı dairenin tapuda devredilmediğini, daireye faydalı masraflar yaptığını ileri sürerek, dairenin tespit tarihindeki değeri olan 179.000 YTL’nin ve 2500 YTL faydalı masraf bedelinin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm, her ikitarafça temyiz edilmiştir.
1- Davacı, satın aldığı halde tapuda devredilmeyen dairenin rayiç bedeli ve yaptığı faydalı masrafların tahsili talepli, bu davayı açmıştır. Mahkemece, dava tarihi itibariyle dairenin rayiç bedeli olan 130.000 TL’den davacı sekiz senedir dairede oturduğu için hesaplanan kira bedeli mahsup
edilerek bulunan miktara, faydalı masraflar da ilave edilerek, davanın
kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dava konusu dairenin harici sözleşme satışı ile satışı geçersiz olup, geçersiz sözleşmeye dayanarak, davacının daireden yararlanma bedeli mahsup edilemez. Ayrıca taleple bağlı kalarak dairenin 18.6.2007 tespit tarihindeki rayiç bedeli saptanarak, buna
hükmedilmelidir. Mahkemece bu hususlar gözardı edilerek, yazılı şekilde
hüküm tesisi usulü ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
2- Bozma nedenine göre, davalının temyiz itirazlarının incelenmesineşimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Birinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz
itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 825,00 TL duruşma avukatlık
parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, peşin alınan harcın
istek halinde iadesine, 12.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

*

Gönderen: Av. Reşit HALİS
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ÜCRET ALACAĞI • İCRA İNKAR TAZMİNATI
ÖZET: Sözleşmeyle belirlenen ücretin borçlu tarafından ödenmemesi halinde alacaklı lehine icra
inkar tazminatına hükmedilmelidir.
Borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu
tespit edebilir durumda ise, alacağın likit ve muayyen olduğu kabul edilmelidir.
Y. 13 HD E.2018/1309, K.2018/3001, T.13.3.2018
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen
reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca
temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalı kooperatif ile arasında 07.03.2011 tarihinde kooperatifin muhasebe işlerinin kendisi tarafından yerine getirilmesi konusunda
anlaşmaya varıldığını bu sözleşmenin yapıldığı tarihte davalı kooperatifin
başkanı olan ... ile ikinci başkan ... tarafından imzalandığını ve davacının muhasebe işlerini yürütmeye başladığını, 26.06.2011 tarihinde davalı kooperatifin 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılarak yönetim
kurulunun değiştiğini, yeni yönetimin kendisi ile çalışmaya devam etmeyi uygun görmeyerek haklı bir sebebe dayanmaksızın sözleşmeyi feshederek defterlerin iadesini istediğini ve 19.07.2011 tarihinde defterlerin
yeni başkan ... 'a iade edildiğini, sözleşmenin 4.10.maddesine göre, sözleşmenin müşteri tarafından feshi halinde sözleşmede belirtilen sürelerin bedelinin tamamının meslek mensubuna iş sahibince ödeneceğinin
öngörüldüğü için davacının sözleşme bedelinin tamamını isteme hakkını
doğduğunu, sözleşmenin 7.maddesine göre ücretin aylık 500,00 TL olduğunu ve 8.maddeye göre sözleşme süresinin bir yıl olduğunu iddia ederek
davalının icra takibine yaptığı itirazın iptali ile %40’dan az olmamak üzere
davalının tazminata hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile ... 11. İcra Müdürlüğü’nün
2011/11025 esas sayılı dosyasında asıl alacak için itirazın iptali işlemiş
faiz talebinin reddine,davacı tarafın icra inkar tazminatı talebinin reddine
karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
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masına göre davalının tüm,davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında
kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Davacı icra-inkar tazminatı talebinde bulunmuş ise de mahkemece
davacının bu konudaki talebinin reddine karar verilmiştir. İİK’nin 67/2
maddesi hükmünce, icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacağın likit ve belli
olması, yani borçlu tarafından alacağın gerçek miktarı belli, sabit veya belirlenmek için bütün unsurlar bilinmekte veya bilinmesi gerekmekte, böylece borçlu tarafından tahkik ve tayin edilmesi mümkün nitelikte olması
yeterlidir. Borçlu, yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir
durumda ise, alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur.
Açıklanan yasal kuralların ışığında, takip konusu alacak değerlendirildiğinde davacı yararına icra-inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken,
Mahkemece, bu kalem istemin reddine karar verilmesi de usul ve yasaya
aykırı olup, bozma nedenidir.
Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyip kararın düzeltilerek onanması HMUK'un 438/7 maddesi hükmü gereğidir.
SONUÇ
Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının tüm, davacının
ikinci bendin kapsamı dışındaki dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle kararın hüküm fıkrasının birinci
bendinde yer alan"davacı tarafın icra inkar tazminatı talebinin reddine"
sözlerinin hükümden çıkarılarak yerine "kabul edilen asıl alacak olan
3.000,00 TL'nin % 40'ı üzerinden hesaplanacak icra inkar tazminatının
davalıdan tahsili ile davacı tarafa verilmesine" sözlerinin yazılmasına,
hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 82,08 TL. kalan harcın davalıdan alınmasına, peşin alınan 51,00 TL
harcın davacıya iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar
düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13/03/2018 gününde oybirliğiyle karar
verildi.
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AVUKATLIK ÜCRETİ • SERBEST MESLEK MAKBUZU
ÖZET: Davalı vekilin gönderdiği serbest meslek
makbuzları fatura değildir ve TTK'nın 21/2'nci
maddesi uyarınca davalı tarafça faturanın alındığı
tarihten itibaren 8 gün içerisinde fatura içeriğine
bir itirazda bulunulmadığından fatura bedelinin
kesinleşmiş olmasına dair hüküm serbest meslek makbuzları için uygulanamaz. Ayrıca avukatın
Avukatlık Kanununun 34. maddesinde yer alan
"Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin
kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve
onur içinde yerine getirmek ve avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde
davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler."
hükmü, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 43. maddesinde yer alan, "Müvekkil adına
alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir." hükümleri
uyarınca hesap verme sorumluluğu vardır.
Y.13 HD E.2015/16663, K.2017/3927, T.04.04.2017
Davacı, davalının vekilleri olarak ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin
2002/289 Esas sayılı dosyasını takip ettiğini, 13/11/2009 tarihinde lehlerine biten davanın Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 2010/7068 Esas ve
2011/356 Karar sayılı ilamı ile bozulduğunu ve halen 2011/517 Esas ile
devam ettiğini, ancak davalının dosya Yargıtay aşamasında iken talimatları dışında hareket ederek ilamı ... 4. İcra Müdürlüğü’nün 2010/13942
Esas sayılı dosyası ile icraya koyarak 104.513,00- TL'lik kısmını harçlar
düşüldükten sonra 94.146,06-TL olarak tahsil ettiğini ve şirket hesabına
67.641,08 TL para yatırdığını, kalan 26,505,00 TL’yi vekalet ücreti olarak aldığını, fakat davalının vekalet ücretinin kısmi tahsilat tarihi olan
25/05/2010 itibarı ile 9.300,00-TL olduğu için fazla tahsilat yapıldığını,
davalının 23/06/2012 tarihli ihtarı ile şirket vekilliğinden istifa etmiş olduğundan fazladan almış olduğu vekalet ücretini geri iade etmesi gerektiğini iddia ederek davanın kabulünü talep etmiştir.
Davalı, davacının 2002 yılında ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin
2002/289 Esas ve ... İcra Tetkik Merciinin 2002/263 Esas sayılı dosya-
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larını takip etmek üzere kendisine vekâlet verdiğini, her iki dosyanın davacı lehine sona erdiğini, alacağın tahsili için ... 4. İcra Müdürlüğü'nün
2010/13942 Esas sayılı dosyası ile takip başlattığını, ihtiyati haciz kararı
alarak parayı tahsil ettiğini, bu sırada davacı şirket yetkililerinin kendisini arayarak başka bir avukatla anlaştıklarını beyan ettiklerini ancak
azilname göndermediklerini, icra dosyası ile 94,146,06- TL tahsilât yapıldığını, 9.004,00-TL dava avukatlık ücreti 10.161,09- TL icra vekâlet ücreti ve 7,400,00- TL (74.980,97 TL üzerinden 2010 yılı Avukatlık Resmi
Ücret Tarifesi 11. Maddesi atfı gereği 3. Kısımda yer alan % 10'luk bedel)
vekâlet ücreti olmak üzere toplam bedeli tahsilâttan tenzil ederek bakiye
68.112,00- TL'yi davacı şirket hesabına aynı gün gönderildiğini, avukatlık
ücretini hapis hakkından dolayı yedinde tuttuğunu, ardından 2 adet serbest meslek makbuzunu iadeli taahhütlü olarak davacıya 31/05/2010 tarihinde tebliğ ettiğini, aynı gün davacı şirkete fakslandığını, davacının bu
makbuzlara itiraz etmediğini savunarak davanın reddine karar verilmesi
gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, Avukatlık ücreti ile ilgili davalı tarafından kesilen serbest meslek makbuzlarının davalıya 31/05/2010 tarihinde tebliğ edildiği
ve süresinde itiraz edilmediği tespit edilerek makbuz içeriklerinin kesinleştiğinin kabulü ile davacı tarafın davalıdan alacaklı olmadığı kanaatine
varılarak, bilirkişi raporu doğrultusunda davanın reddine karar verilmiş;
hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalıyı vekil olarak atadıkları dava dosyası neticesinde kendilerinden fazla vekalet ücreti tahsil ettiğini, fazladan tahsil edilen miktarın
kendilerine iadesi gerektiğini iddia etmiş, davalı ise 9.004,00-TL dava avukatlık ücreti 10.161,09-TL icra vekâlet ücreti ve 7,400,00-TL (74.980,97
TL üzerinden 2010 yılı Avukatlık Resmi Ücret Tarifesi 11. Maddesi atfı
gereği 3. Kısımda yer alan % 10'luk bedel) vekâlet ücreti olarak yasal hakkını aldığını ve bu nedenle serbest meslek makbuzu düzenleyerek davacıya gönderdiğini savunmuştur. Mahkemece davacının davalı tarafından
düzenlenen ve kendisine gönderilen serbest meslek makbuzlarına yasal
süresi içerisinde itiraz etmediği için makbuz içeriklerinin kesinleştiğinin
kabulü ile davanın reddine karar verilmiştir. Ancak davalı vekilin gönderdiği serbest meslek makbuzları fatura değildir ve TTK'nın 21/2'nci maddesi uyarınca davalı tarafça faturanın alındığı tarihten itibaren 8 gün içerisinde fatura içeriğine bir itirazda bulunulmadığından fatura bedelinin
kesinleşmiş olmasına dair hüküm serbest meslek makbuzları için uygulanamaz. Ayrıca avukatın Avukatlık Kanununun 34. maddesinde yer alan
“Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.”
hükmü, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 43. maddesinde yer
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alan, “Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir.” hükümleri uyarınca hesap verme
sorumluluğu vardır. Bu nedenle bilirkişi tarafından davalının hak ettiği
vekalet ücreti miktarı belirlenerek, tahsil ettiği vekalet ücretinin fazla olup
olmadığı tespit edildikten sonra bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı
değerlendirme ile serbest meslek makbuzlarına, fatura düzenlemenin yasal sonuçlarının bağlanarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya
aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde davacıya
iadesine, HUMK’nun 440/I. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu açık
olmak üzere, 04/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

AVUKATLIK ÜCRETİ • HAPİS HAKKI
ÖZET: Davacı avukatın hapis hakkını Avukatlık
kanunu ve meslek kuralları hükümlerine uygun
olarak kulanıp kullanmadığının denetlenmesi
için, tasilat sırasında avukatın muaccel olan vekalet ücreti ve masraf alacağının bulunup bulunmadığının, hangi işten dolayı ve ne miktarda
ücret ve masraf alacağı olduğu konusunda karşı tarafı bilgilendirip bilgilendirmediğinin, davalı
nam ve hesabına tahsil ettiği alacakları geciktirmeksizin iş sahibine bildirip bildirmediğinin ve
taraflar arasında bir hesaplaşmanın yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerekir.
H. 13 HD E.2015/39730, K.2017/33510, T.20.03.2017
Davacı, davalı avukatın ....10. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen asıl
ve birleşen davada vekilleri sıfatıyla kendilerini temsil ettiğini, davanın
lehlerine sonuçlandığını, icra dosyasında alacaklarının tahsil edildiğini,
tahsil edilen 6786,92 TL den 2000 TL kısmi ödeme yapılsa da bakiyenin
ödenmediğini, davalının kendilerini bilgilendirmediğini bu nedenle azlettiklerini ileri sürerek ödenmeyen 4105 TL nin ve bu süreçte yaşadıkları
elem için toplam 3000 tl manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.
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Davalı, davacılara birden fazla hukuki yardımda bulunduğunu, işini
özenle yerine getirdiğini, davalılara kısmi ödemede bulunduğunu bakiyesi
için ise hapis hakkını kullandığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, hapis hakkının usulüne uygun kullanıldığı ve manevi tazminat koşullarının da oluşmadığı kanaatiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.
1-Dava, vekilleri tarafından adlarına icra dosyasında tahsil edilen paranın taraflarına ödenmemesi ve vekilce kendilerine bilgi verilmemesi iddiasına dayalı alacak ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davalı, davacılara birden fazla hukuki yardımda bulunduğunu, işini özenle yerine
getirdiğini, davalılara kısmi ödemede bulunduğunu bakiyesi için ise hapis
hakkını kullandığını savunmuştur. Mahkemece, hapis hakkının usulüne
uygun kullanıldığı ve manevi tazminat koşullarının da oluşmadığı kanaatiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı, icra dosyasından vekil olarak tahsil ettiği meblağları ücret alacaklarına mahsuben yedinde tuttuğunu, hukuki tanımıyla Avukatlık Kanunu'nun 166. maddesi gereğince “hapis hakkı”nı kullandığını ileri sürdüğüne göre, davada öncelikle hapis hakkının, nasıl ve hangi şartlarda
kullanılması gerektiği üzerinde durulmalıdır.
Hemen belirtmek gerekir ki, Avukatlık Kanunu'nun 166. maddesinde
tanımlanan hapis hakkı, sadece vekalet ücreti alacakları ve yapılan giderler oranında kullanılabilir. Avukatın, müvekkili nam ve hesabına tahsil
etmiş olduğu alacak ve değerlerden, ücret ve masraf alacağından fazla
bir miktarını “hapis hakkı” adı altında elinde tutması, bu hakkın yasaya
konuluş amacına aykırı olduğu gibi, avukatlık meslek kurallarına da aykırıdır. Aynı şekilde hapis hakkını kullanan avukatın, müvekkilin nam ve
hesabına tahsil ettiği alacakları geciktirmeksizin iş sahibine bildirmesi,
hangi işten dolayı ve ne miktarda ücret ve masraf alacağı olduğunu açıklaması ve konu ile ilgili karşı tarafı bilgilendirdikten ve gerektiği durumlarda yapılacak hesaplaşmadan sonra, alacağı oranında hapis hakkını kullanması gereklidir. Esasen bu durum, avukatın müvekkiline hesap verme
yükümlülüğünün de tabii bir sonucudur. Nitekim, Avukatlık Kanununun
34. maddesinde, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve
avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla
yükümlüdürler.” hükmü, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 43.
maddesinde de, “Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir.” hükmü bulunmaktadır.
Öte yandan avukat, ancak muaccel olan vekalet ücreti alacakları yönünden hapis hakkını kullanabilir. Yasada avukatlık ücretinin ne zaman
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muaccel olacağı konusunda açık bir hüküm bulunmamakla beraber, Avukatlık Kanunu'nun 171/1 maddesinde düzenlenen “Avukat üzerine aldığı
işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder” ve “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”nin 2. maddesinde
düzenlenen “ ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve
işlemler ücreti karşılığıdır” hükümleri gereğince vekalet ücreti alacağının,
üstlenilen işin bitmesi ile muaccel hale geldiğinin kabulü gerekir. Bu kabule göre avukat, aksine sözleşme yoksa, işi sonuna kadar takip edip
sonuçlandırmadan ücretini isteyemeyeceği gibi bu noktada hapis hakkını
da kullanamaz.
Hapis hakkı ilgili bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakılacak olursa; taraflar arasında yazılı bir avukatlık ücret sözleşmesi bulunmadığı, davalının İzmir 21. İcra Müdürlüğü'nün 2012/9133 sayılı dosyasında davacılar adına 6305,40-TL tahsilat yaptığı daha sonra 25/12/2012
tarihli azilname ile azledildiği hususlarında bir ihtilaf bulunmamaktadır.
Mahkemece, davacının takip ettiği tüm dosyalar incelenerek düzenlenen
bilirkişi raporu hükme esas alınmıştır. Ancak, davacı avukatın hapis
hakkını Avukatlık Kanunu ve meslek kuralları hükümlerine uygun olarak
kullanıp kullanmadığının denetlenmesi için, tahsilat sırasında avukatın
muaccel olan vekalet ücreti ve masraf alacağının bulunup bulunmadığının, hangi işten dolayı ve ne miktarda ücret ve masraf alacağı olduğu
konusunda karşı tarafı bilgilendirip bilgilendirmediğinin, davalı nam ve
hesabına tahsil ettiği alacakları geciktirmeksizin iş sahibine bildirip bildirmediğinin ve taraflar arasında bir hesaplaşmanın yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerekir. Dosya kapsamında bu hususta bir inceleme
yapılmadığı anlaşılmaktadır. Kabule göre de dosya kapsamında avukatın hak ettiği vekalet ücretinin hesaplanmasında Avukatlık Kanunu 164.
maddesi kapsamına uygun hesaplama yapılmadığı, bilirkişi raporlarında
ücrete takdiri rakamlar eklendiği veya tahmini kanaatler bildirildiği tespitlenmiştir.Hal böyle olunca Mahkemece, hapis hakkının usulüne uygun
kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmeli, varsa hakedilen vekalet ücreti AK 164 ‘e göre belirlenmeli gerektiğinde yeniden rapor tesis edilerek
sonucuna göre hüküm tesis edilmelidir. Bu nedenlerle, yetersiz bilirkişi
raporlarına dayanarak davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya
aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcın istek halinde davacılara
iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ
İSTİNAT TALEBİ • TEBLİĞ İLE ÖĞRENME
ÖZET: İlk derece mahkemesince verilen karar,
istinaf talebinde bulunan davacıya 19.02.2018
tarihinde tebliğ edilmiş olup, istinaf dilekçesinin
12.02.2018 tarihinde ve istinaf süresi başlamadan verildiği görülmektedir. Öğrenme tarihinin
istinaf süresinin başlamasına esas teşkil etmesi
mümkün olmadığından, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebinin süresinde olduğu kabul
edilip, istinaf talebinin esası incelenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.
Y. 15 HD E.2018/3848, K.2018/3100, T.17.07.2018
Taraflar arasındaki eser sözleşmesinden kaynaklanan; bakiye iş bedelinin tahsili için yapılan icra takibine itiraz edilmesi nedeniyle, yüklenici
davacı tarafından açılmış bulunan icra takibine itirazın iptâli davasında,
ilk derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair
verilen hükmün, davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine, ... Bölge Adliye
Mahkemesi 7. Dairesince; 6100 sayılı HMK'nın 345/1, 346/1 ve 352 maddeleri gereğince; iki haftalık istinaf süresinin geçirildiği gerekçesiyle, istinaf isteminin süreden reddine dair verilen karar, davacı vekili tarafından
temyiz olunmuştur.
6100 sayılı HMK'nın istinaf başvurusu süresini düzenleyen 345. maddesinde: “İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre ilâmın usulen
taraflardan her birine tebliğiyle başlar. İstinaf yoluna başvuru süresine
ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.” hükmü yer almaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi istinaf talebinin süreden reddine dair
kararının gerekçesinde; davacının ilk derece mahkemesi kararını en geç
25.12.2018 tarihinde aldığı, 7. İcra Müdürlüğü'nün 2016/9110 sayılı dosyasına yaptığı 25.12.2018 tarihli talep dilekçesiyle, borçlu şirketin itirazı
üzerine ikame ettikleri ve karara çıkan ... 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin
2016/718 Esas, 2017/949 Karar sayılı ilâmını, dilekçe ekinde ibraz ettiklerini ileri sürerek, verilen karar doğrultusunda bilgilerin güncellenerek,
yeni dosya hesabı üzerinden takibin devamına karar verilmesini talep
ettiği, böylece kararın alındığı 25.12.2018 tarihinden itibaren başlayan
sürenin istinaf dilekçesinin verildiği 12.02.2018 tarihinde dolmuş oldu-
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ğuna dayanmaktadır. Oysa istinaf başvurusunda sürenin başlaması somut olayda öğrenme ile olmayıp tebliğden itibaren gerçekleşir. Dosyadaki
tebligat parçasına göre davacı ilk derece mahkemesi kararını 19.02.2018
tarihinde tebellüğ etmiştir. Bu durumda davanın niteliği gereği özel bir
süre düzenlemesi olmayıp, tebliğ gerekmesine, tefhimle başlayan bir sürenin de söz konusu olmadığına göre mahkemenin kabulünde isabet bulunmamaktadır.
İlk derece mahkemesince verilen karar, istinaf talebinde bulunan
davacıya 19.02.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, istinaf dilekçesinin
12.02.2018 tarihinde ve istinaf süresi başlamadan verildiği görülmektedir. Öğrenme tarihinin istinaf süresinin başlamasına esas teşkil etmesi
mümkün olmadığından, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebinin süresinde olduğu kabul edilip, istinaf talebinin esası incelenerek sonucuna
uygun bir tarar verilmesi gerekirken hukuki değerlendirmede yanılgıya
düşülürek istinaf dilekçesinin reddi doğru olmamış, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, dosyanın kararı veren
... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Dairesi'ne gönderilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine,
17.07.2018 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

ESER SÖZLEŞMESİ • TARAFLARIN BORÇLARI
ÖZET: Eser sözleşmelerinde iş sahibinin müspet
zarar kapsamındaki eksik ve ayıplı işler bedelini
isteyebilmesi için sözleşmede belirlenen iş bedelinin tamamını ödediğini ispat etmesi gerekir.
Y. 15 HD E.2018/3676, K.2018/3396, T.25.09.2018
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan edimin ayıplı ifası nedeniyle ödenen iş bedelinin ve tamir giderlerinin iadesi ile cezai şart talebine
ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar,
süresi içinde davacı ve katılma yoluyla davalı tarafça süresi içinde temyiz
edilmiştir.Taraflar arasında düzenlenen 16.11.2013 tarihli protokol uyarınca davacıya ait ... plakalı hasarlı aracın 60 gün içinde çalışır vaziyette
tamirinin 6.000,00 TL bedel ile yapımı için eser sözleşmesi düzenlendiği,
sözleşme tarihinde 2.000,00 TL peşin, 19.12.2013 tarihinde de 2.000,00
TL olmak üzere 4.000,00 TL ödeme yapıldığı, konularında uyuşmazlık
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bulunmamaktadır. Davacı aracın süresinde tamir edilmediğini, hasarlı
halde teslim aldığı aracını başka bir tamirciye malzeme ve işçilik dahil
18.770,00 TL'ye tamir ettirdiğini belirterek; sözleşme gereği davalıya ödediği 4.000,00 TL ile tamir için üçüncü kişiye ödediği 18.770,00 TL olmak
üzere toplam 22.770,00 TL'nin aracın teslim tarihi 15.01.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini istemiştir.
Davalı aracı çıkma parçalarla tamir etmenin uzun sürdüğünü, davacıdan 4.000,00 TL aldığını, başka bir ödeme yapmadığından işin geciktiğini,
davacının aracı üçüncü kişilere sattığını, gecikmede kusurlu olmadığını
savunmuş, mahkemece davalının ödediği 4.000,00 TL bedelin temerrüt
oluşmadığından dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle iadesine, sözleşmeye aykırılık nedeniyle de 2.000,00 TL cezai şarta hükmedilmiş karar
taraflarca temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, özellikle delillerin takdirinde
bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalının aşağıdaki
bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davacı iş sahibi işin eksik ve ayıplı yapıldığını, sözleşmeden döndüğünü, ödediği bedelin iadesini, üçüncü şahsa yaptırdığı işin bedelini istemektedir. Eser sözleşmelerinde iş sahibinin müspet zarar kapsamındaki
eksik ve ayıplı işler bedelini isteyebilmesi için sözleşmede belirlenen iş
bedelinin tamamını ödediğini ispat etmesi gerekir. Ödeme yapılmamışsa
eksik ve ayıplı iş bedeli istenemez. İfaya ekli cezanın istenebilmesi için de
sözleşmeden dönülmemiş olması veya aksine hüküm bulunması gerekir.
Davacı ödediği toplam 4.000,00 TL'yi geri isteyerek sözleşmeden döndüğünden sözleşmenin ifası anlamında eksiklerin giderim bedelini isteyemeyeceği gibi kararlaştırılan ceza ifaya ekli ceza olduğundan, cezai şartı da
talep edemez. Esasen davacının dilekçesinde cezai şartla ilgili bir istemi
de bulunmamaktadır. Bu halde davanın 4.000,00 TL üzerinden kabulü
gerekirken talebi aykırı şekilde sonuca varılması doğru olmamış, hükmün davalı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm, davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle
davalının temyiz itirazlarının kabulü ile yerel mahkeme kararının davalı
yararına BOZULMASINA, 6502 sayılı Kanun'un 73. maddesi gereğince tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça
açılacak davalar her türlü harçtan muaf olduğundan davacıdan harç alınmasına yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz
eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 25.09.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY KARARI • KAZANILMIŞ HAK KAVRAMI
ÖZET: Yargıtayın bozma kararına uyan Mahkeme
bu kararıyla bağlı olup, bozma kararı çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak zorundadır.*
Y. 15 HD E.2017/2054, K.2018/2912, T.5.7.2018
Davacı yüklenicinin, davalı ile aralarında düzenlenen 17.10.2009 tarihli sözleşme ile davalıya ait binanın dekorasyon, tadilat, alüminyum giydirme imalâtlarının yapımını 250.000,00 TL + KDV bedelle üstlendiğini,
sözleşme dışı imalâtlar da yapmak suretiyle bitirdiğini, mahkemede yaptırdığı tespitte tüm yaptığı imalâtlar bedelinin 349.400,00 TL olarak belirlendiğini, kendisine 153.200,00 TL dışında ödeme yapılmadığını belirterek bakiye 176.200,00 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep
etmiş; davalı iş sahibi savunmasında ise, davacının işi tamamlamadığını,
bu nedenle binayı kiraya veremediği için kaybı olduğunu, eksik tadilatların kiracı tarafından tamamlandığını, bunun için kiracıya 240.000,00 TL
ödeme yaptığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiş,
mahkemece yapılan ilk yargılamada bilirkişi raporu esas alınarak davanın 119.193,86 TL üzerinden kabulüne karar verilmiş, kararın davalı
iş sahibi tarafından temyiz edilmesi sonucunda Dairemizin 2014/7213
Esas, 2015/3256 Karar ve 10.06.2015 tarihli kararı ile bozulmuş, mahkemece bozma kararına uyulduğu anlaşılmıştır.
Mahkemece, Dairemizin bozma ilâmına uyulmuşsa da bozma gereklerinin tam olarak yerine getirildiğinden söz edilemez. Oysa usulî kazanılmış
hak ilkesi uyarınca lehine bozulan taraf yararına araştırma ve inceleme
yapılması zorunludur. Nitekim, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu'nun
09.05.1960 gün ve 21/9 sayılı kararında vurgulandığı üzere, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'muzda bu şekildeki usule ait müktesep hakka
ilişkin açık bir hüküm konulmuş değilse de, Yargıtay'ın bozma kararındın
hakka ve usule uygun karar verilmesini sağlamaktan ibaret olan gayesi
ve muhakeme usulünün hakka varma ve hakkı bulma maksadiyle kabul
edilmiş olması yanında, hukuki alanda istikrar gayesine dahi ermek üzere kabul edilmiş bulunması bakımından usule ait müktesep hak müessesesi, Usul Kanunu'nun dayandığı ana esaslardandır ve amme intizamiyle
de ilgilidir. Esasen, hukukun kaynağı, sadece kanun olmayıp, mahkeme
içtihatları dahi hukukun kaynaklarından oldukları cihetle, söz konusu
usuli müktesep hak için kanunda açık hüküm bulunmaması, onun kabul
edilmemesini gerektirmez.” denilmiştir. Yargıtayın ve Dairemizin istikrarlı uygulamaları da bu yöndedir. Mahkemece, Yargıtay'ın bozma kararı*
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na uymuş olması halinde bu uyma kararı ile bağlı olup, bozma uyarınca
araştırma ve inceleme yapmak zorundadır.
Dairemizin bozma ilâmında, taraflar arasındaki sözleşmede iş bedelinin KDV dahil 295.000,00 TL götürü olarak düzenlendiği, davacı yüklenici tarafından yapılan işin eksik ve kusurları da dikkate alınarak tüm işe
oranının tespiti ile bulunacak bu oranın toplam iş bedeline uygulanarak
hak edilen iş bedelinin saptanması, bu bedele sözleşme dışı yapılan iş
bedeli 35.927,00 TL’nin eklenmesi ve bulunacak toplam rakamdan kanıtlanan ödemelerin mahsubu ile sonucuna göre karar verilmesi gerektiğine
değinilmiştir.
Mahkemece bozma ilâmına uyularak bilirkişi kurulundan ek rapor
alınmış ise de, düzenlenen ek raporun az yukarıda açıklanan ilkeye aykırı
şekilde hesaplama yaptığı anlaşıldığından bu rapora dayanılarak karar
verilmesi doğru olmamıştır.
Bu durumda mahkemece yapılacak iş, bilirkişi kurulundan tekrar ek
rapor alınarak, yüklenici tarafından yapılan sözleşme kapsamındaki işin
eksik ve kusurlar da dikkate alınarak tüm işe göre fiziki oranının hesaplattırılıp (örneğin, %20-30-40 vs.) ve bulunacak bu fiziki oranın, toplam iş
bedeline uygulamak suretiyle yüklenicinin hakettiği iş bedelinin bulunup,
bu bedele sözleşme dışı iş bedeli 35.927,00 TL’nin de eklenip toplam hak
edilen iş bedelinden kanıtlanan ödemelerin mahsubu ile sonuca gitmekten ibaret olmalıdır.
Bu hususlar gözetilmeden, kazanılmış hak ilkesine aykırı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması
uygun bulunmuştur.
SONUÇ
Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz
itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle kabulü ile hükmün
davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine
05.07.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ
MÜKERRER KADASTRO • DAVADA GÖREV
ÖZET: Mükerrer kadastro iddialarına dayanan
davalarda Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.*
Y. 16 HD E.2018/2418, K.2018/4566,T.3.7.2018
Davacı ..., ... İlçesi .... Köyü sınırları dahilinde bulunan kendisi ve müştereklerine ait 1916 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün ... Müdürlüğünün işlemi ile taşınmazının bir bölümünün ... Köyü 858 ve 859 parsel
sayılı taşınmazlar ile mükerrer olduğu gerekçesiyle azaltıldığını belirterek
söz konusu işlemin iptali istemi ile dava açmıştır. Mahkemece yapılan
yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, 3402 sayılı ... Kanunu’nun 22/1. maddesinde düzenlenen mükerrer ... işleminin tespit edilmesi sonucu çekişmeli taşınmazın bir bölümünün tapu kaydının iptali üzerine açılmıştır. Somut olayda 3402 sayılı
Yasa'nın 41. maddesinden kaynaklanan bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Uyuşmazlık 3402 sayılı Kanun'un 22/1. madde kapsamında ve 4721
sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1026. maddesinde düzenlenen ve niteliği
itibariyle mülkiyet ihtilafından kaynaklanan mükerrer ... haline ilişkindir.
Mükerrer kadastrodan kaynaklanan davalarda ise görev Asliye Hukuk
Mahkemesine aittir. Uyuşmazlık 3402 sayılı Yasa’nın 41. maddesinden
kaynaklanmadığına ve anılan madde uyarınca yapılan bir düzeltme işlemi
de bulunmadığına göre mahkemece görevsizlik kararı ile dosyanın Asliye
Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerekirken; uyuşmazlığın niteliğinde
hataya düşülerek davanın esası hakkında karar verilmesi isabetsiz olup,
temyiz itirazları açıklanan bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile
hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının
incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davacıya iadesine, 03.07.2018 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

*
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YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ
TASARRUFUN İPTALİ • MUVAZAA
•
ACİZ VESİKASI
ÖZET: Dava konusu taşınmazın borçlu tarafından
satılmasından sonra uzun süre borçlu tarafından
bedelsiz kullanılması ve satılan kişinin borçlunun
kızı olması muvazaanın işaretidir.
Borçlar Hukukuna göre açılan davada aciz vesikası ibraz etme zorunluluğu yoktur.*
Y. 17 HD E.2014/11554, K.2016/2869, T.8.3.2016
Davacı vekili, davalı borçlu ...'ın aleyhine açılan tazminat davası sonucu hükmedilen tazminatın tahsilini imkansız hale getirmek amacıyla adına kayıtlı taşınmazı 30.12.2002 tarihinde davalı ...'na, İslam'ın 20.2.2003
tarihinde davalı ...'ya, onun da 25.8.2010 tarihinde borçlunun kızı davalı
...'a sattığını, davalıların komşu olduğunu, taşınmazın halen borçlu tarafından kullanıldığını belirterek dava konusu satış işlemlerinin muvazaalı olması nedeniyle BK'nun 18. maddesi gereğince iptaline İİK'nun 283/2
maddesinin kıyasen uygulanarak 2012/5927 sayılı takip dosyasındaki
alacak ve fer'ileriyle sınırlı olarak haciz ve satış yetkisi verilmesine karar
verilmesini talep etmiştir.
Davalılar ..., ..., ... davanın reddini istemiştir.
Davalı ... vekili, Küçükçekmece mahkemelerin yetkili olduğunu, aciz
belgesi sunulmadığını, dava konusu taşınmazı iyiniyetle ve 45.000 TL bedelle aldıklarını, 18.3.2007 - 1.9.2010 arasında taşınmazda oturmadıklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre dava konusu taşınmazın tapudaki satış bedelleri ile bilirkişi tarafından belirlenen rayiç
değerleri arasında misli fark bulunduğu, davalı ...'in borçlunun kızı olduğu, satışların mal kaçırma amacıyla muvazaalı yapıldığı davalıların tümünün kötü niyetli olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne dava konusu
taşınmazın satışına ilişkin 30.12.2002, 20.2.2003 ve 25.8.2010 tarihli
tasarrufların borca yetecek kısımının İİK'nun 277-281 maddeler gereğince iptaline, davacıya haciz ve satış yetkisi tanınmasına karar verilmiş;
hüküm davalılar ..., ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiş; 2.4.2014 ta*
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rihli ek kararla HUMK'nun 432/3 maddesi gereğince mahkeme kararının
davalı ... tarafından temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere,delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, dava konusu taşınmazın borçlu tarafından satılmış olmasına rağmen dört yıl boyunca
(18.3.2007-1.9.2010 tarihleri arasında) davalı borçlu ve kızı tarafından
bedelsiz kullanılmasının hayatın olağan akışına uygun bulunmamasına,
son malik davalı ...'ın borçlunun kızı olmasına, TBK'nun 19.maddesi gereğince açılmış muvazaa hukuksal nedenine dayalı iptal davalarında aciz
belgesi sunma zorunluğu olmamasına, davanın hakdüşürücü süreye tabi
bulunmamasına göre, davalılar ... ve ... vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibarıyla usul ve kanuna uygun
bulunan hükmün ONANMASINA 08/03/2016 gününde oybirliğiyle karar
verildi.

ARAÇ SATIŞI • TİCARİ İŞ
•
DAVADA GÖREV
ÖZET: Davacı tacir ise de, davalılar gerçek kişi
olup, ticari bir ilişkinin varlığı da açık şekilde belli değildir. Davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde
bakılmalıdır.*
Y. 17 HD E.2014/22922, K.2014/19329, T.23.12.2014
Dava, alacak istemine ilişkindir.
Asliye Ticaret Mahkemesince, taraflar arasındaki uyuşmazlığın ticari
dava olmadığı gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
Asliye Hukuk Mahkemesi ise; davanın her iki tarfın ticari işletmesi ile
ilgili olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4/1. maddesinde her iki tarafın
da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz
yargı işi sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre bir uyuşmazlığın
ticari nitelikte olabilmesi için, her iki tarafın da ticari işletmesini ilgilendirmesi yahut aynı maddenin alt bentlerinde düzenlenen istisnalardan birine dahil olması gerekmektedir.
*
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Somut olayda uyuşmazlık, davacı şirketin, davalı gerçek kişilere ayrı
ayrı verdiği vekaletnamelarle davacı şirkete ait çekici tırların dava dışı
şirkete satıldığı ancak satış bedelinin ödenmediği iddiasıyla açtığı alacak
istemine ilişkindir. Dava dilekçesi içeriği ve tüm dosya kapsamına göre,
dava vekaletnamenin kötüye kullanılması ve sebepsiz zenginleşme iddiasına dayalı alacak davası niteliğinde olup, her ne kadar davacı tacir ise de
davalıların gerçek kişi olmasına ve taraflar arasında ticari bir ilişkinin var
olduğu hususunun krsin ve net olmamasına göre ticari dava niteliğinde
bulunmayan davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nın 21. ve 22. maddeleri gereğince ... 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 23.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TRAFİK KAZASI • SİGORTA ŞİRKETİ ÖDEMESİ
ÖZET: Dosya kapsamında davalı tarafından2918 sayılı KTK md. 111 kapsamında bir anlaşmanın (ibra
vs) olduğu ispat edilememiştir. Buna göre; davalı

tarafından ibraname olmaksızın tek taraflı olarak davacının zararına ilişkin ödediği miktarın
makbuz hükmünde olduğu ve hesaplanacak tazminattan indirim sebebi olduğu gözönünde bulundurularak bakiye kalan zararını isteyebileceği
kabul edilerek yargılamaya devam olunması ve
sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı
şekilde yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Y. 17 HD E.2017/3964, K.2018/6827, T.05.07.2018
KARAR
Davacılar vekili, davalının kusurlu hareketi ile gerçekleşen kazada
desteğin öldüğünü açıklayıp fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla
1.000,00'er TL maddi tazminat ile 30.000,00'er TL manevi tazminatın
tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat
talebini artırmıştır.
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Davalı ...Ş. vekili; dava konusu olay ile ilgili davacılara ödeme yapıldığını, ...'nun 111/2 maddesinde ki 2 yıllık hak düşürücü süre geçirildiğini
ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre; davalı ...Ş.
aleyhine açılan davanın ...'nın 111/2 maddesinde düzenlenen hak düşürücü süre nedeniyle reddine, diğer davalılar aleyhine açılan davanın kısmen
kabulü ile davacı ... için 20.759,63 TL maddi, 5.000,00 TL
manevi, davacı ... için 700,40 TL maddi, 3.500,00 TL manevi, ... için
1.160,64 TL maddi, 3.500,00 TL manevi, ... için 4.691,92 TL maddi,
3.500,00 TL manevi, ..., ..., ... ve ... için 3.500,00'er TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'dan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
2918 sayılı ...'nın 111.maddesine göre; "Bu Kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. Tazminat
miktarlarına ilişkin olup da,yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan
anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde
iptal edilebilir."
Somut olayda; davacılara, davalı ...Ş. tarafından 20.02.2007 tarihinde
dava konusu kaza nedeniyle 37.967,00 TL ödenmiştir. Ancak dosya kapsamında davalı tarafından ... md.111 kapsamında bir anlaşmanın (ibra
vs.) olduğu ispat edilememiştir. Buna göre; davalı tarafından ibraname
olmaksızın tek taraflı olarak davacının zararına ilişkin ödediği miktarın
makbuz hükmünde olduğu ve hesaplanacak tazminattan indirim sebebi
olduğu göz önünde bulundurularak bakiye kalan zararını isteyebileceği
kabul edilerek yargılamaya devam olunması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar
verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
2-Davacı vekili, dava konusu kaza sonucu desteğin ölümünden dolayı
duyulan üzüntü nedeniyle desteğin eşi için 30.000,00 TL. manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkemece, talebin kısmen kabulüne karar verilerek hükümde belirtilen miktarda manevi tazminata karar verilmiştir.
6098 sayılı TBK'nun 56. (BK'nun 47.) maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine
verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi
tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata
benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir
ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da
amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut
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halde elde
edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan
kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek
özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan
nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
O halde mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu, desteğin eşi
... için duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, oluşan zararın ağırlığı hususları
gözönünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen,
davacı için hak ve nasafet kuralları çerçevesinde daha fazla manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan az miktarda
manevi tazminata hükmedilmesi de uygun görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının
kabulü ile 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün tüm davacılar yararına, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı ... yararına
BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara
geri verilmesine 05/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TRAFİK KAZASI • TEK TARAFLI KAZA
•
SÜRÜCÜ KUSURU

ÖZET: Somut olayda davacı anne, baba ve çocuk, sigortalı sürücü desteğin sevk ve idaresindeki kendisine ait araçla tek taraflı olarak yapmış
olduğu trafik kazasında ölmesi sonucu aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısından destekten
yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmuştur.
Kaza tespit tutanağına göre sürücü %100 kusurlu
ve kaza 26.09.2015 tarihinde meydana gelmiştir.
Muris ile davalı ... arasında düzenlenen poliçenin
teminat başlangıç ve bitiş tarihleri 15.09.201515.09.2016 tarihleri olup, davalı ... şirketinin sorumluluğunun kapsamı ise 01.06.2015 tarihinde, yani poliçenin teminat başlangıç tarihi olan
15.09.2015 tarihinden önce yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
(Trafik) Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenecektir.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları A.3. maddesine ve A.5. maddesinin (ç) bendine göre ancak
üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla oluşan destek
zararları, destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı kapsamındadır. Bunun sonucu olarak, sigortacının destek zararlarından sorumlu olması için,
motorlu aracın işletilmesi sırasında ölen kişinin
mutlaka üçüncü bir kişi olması gerekir. Somut
olayda ise işletenin eylemlerinden sorumlu olduğu sürücü murisin üçüncü kişi olarak kabulü
mümkün değildir.
Y. 17 HD E.2016/16118, K.2017/12147, T.27.12.2017
Davacılar vekili başvuru dilekçesinde, davalıya zorunlu mali sorumluluk sigortalı aracın kazasında desteğin öldüğünü belirterek, şimdilik her
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biri için 40.001,00'er TL destekten yoksun kalma tazminatı ile anne ... ve
baba ... için 500,00'er TL cenaze giderinin temerrüt tarihinden itibaren
avans faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 04.04.2016 tarihli
ıslah dilekçesiyle destekten yoksun kalma tazminatı talebini çocuk için
106.149,90 TL, baba için 41.232,80 TL, anne için 53.074,95 TL olarak
belirlemiştir.
Davalı vekili, talebin reddini savunmuştur.
... Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakemince, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; talebin kısmen kabulü ile çocuk için 90.227,00 TL,
anne 45.113,00 TL ve baba için 35.048,00 TL maddi tazminatın avans faizi ile tahsiline karar verilmiş, anılan karara karşı itiraz edilmesi üzerine
İtiraz Hakem Heyetince itirazın reddine karar verilmiş, karar davalı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
1-14.06.2007 tarih, 26552 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı
tarihte yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30.maddesinin 12.fıkrası "Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında, açık ve yazılı şekilde yapılması gereken sözleşme ile daha ... bir tutar belirlenmemişse,
hakemin verdiği kırk bin Türk lirasına kadar olan kararlar her iki taraf
için kesindir. Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki kararlar için temyize
gidilebilir" hükmünü içermektedir. Temyize konu karar, anılan Yasa'nın
yürürlüğünden sonra verildiğinden kesin niteliktedir. Kesin olan kararların temyiz istemleri hakkında mahkemece bir karar verilebileceği gibi,
01.06.1990 gün 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ...'ca da
temyiz isteminin reddine karar verilebilir.
Somut olayda; davacı baba ... için 35.048,00TL ye hükmedildiğinden,
davalı vekilinin ...'e yönelik temyiz dilekçesinin reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, tek taraflı trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun
kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Karayolu Trafik Kanunu’nun 91. maddesi gereği, ... 85. maddesinde
belirtilen, bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olması durumunda,
poliçe limiti dahilinde işletenin sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere, mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunludur.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1425. maddesine göre ... poliçesi genel ve
varsa özel şartları içerir. Yeni Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları 01.06.2015tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genel şartlar C.10. maddesi ile 12/8/2003 tarihli ve 25197
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları yürürlükten kaldırılmıştır.
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Yeni genel şartlar C.11 maddesine göre genel şartlar yürürlük tarihi olan
01.06.2015 tarihinden sonra akdedilmiş sözleşmelere uygulanacaktır.
Bunun doğal sonucu olarak artık eski genel şartların, yeni genel şartların
yürürlük tarihinden sonra düzenlenen poliçelerde uygulanma imkanı bulunmamaktadır.
Karayolları Trafik Kanununun 93. maddesi gereği zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, teminat tutarları ile tarife ve talimatları
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça tespit edilir ve Resmi
Gazetede yayımlanır. Böylece Hazine Müsteşarlığı kanundan aldığı yetki
ile zorunlu ... genel şartlarını belirler. Sigortacılık Kanunu'nun ... Sözleşmeleri başlıklı 11. Maddesi birinci cümlesinde "... sözleşmelerinin ana
muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve ... şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir." ifadesi ile yapılacak
sözleşmeler (poliçeler) genel şartlara uygun olmak zorundadır.Bu nedenle
zorunlu ... genel şartlarını Türk Borçlar Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenen genel işlem koşulu kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. TBK 20. maddede belirtildiği üzere önceden, tek başına hazırlayarak
karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri genel işlem koşulu kapsamındadır. ... Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk ... Genel
Şartları, sözleşmede taraf olmayan Hazine Müsteşarlığı tarafından kanundan aldığı yetkiye dayalı olarak belirlenir. Ayrıca Genel şartları, Türk
Borçlar Kanunu 20. maddesinin son fıkrasında “Genel işlem koşullarıyla
ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları
sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanır.” düzenlemesi kapsamında düşünmekte mümkün değildir. Çünkü kanunda açıkça belirtildiği üzere kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle kişi ve
kuruluşların hazırladıkları sözleşmeler yürütmekte oldukları bir hizmet
ile ilgili olmalıdır. ... Hazine Müsteşarlığı, zorunlu mali sorumluluk sigortası hizmeti veren bir kuruluş olmadığı gibi hizmeti alan taraf ile bir
sözleşme ilişkisi içinde bulunmamaktadır.
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları’nın uygulanması, Karayolları Trafik Kanunu’nun 95. maddesinde belirtilen tazminat
yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran hallerin zarar görene karşı ileri sürülemeyeceği ilkesine aykırı olduğunu söylemekte mümkün değildir. Bu ilkenin uygulanabilmesi için
her iki tarafın özgür iradesi ile poliçe düzenlendikten sonra zarar görenin
aleyhine tazminatın kaldırılması yada azaltılmasını gerektirecek değişikliklerin yapılması durumunda geçerli olacaktır. ... 01.06.2015 tarihinde
yürürlüğe giren Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
(Trafik) Sigortası Genel Şartları, yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen poliçelerde geçerli olacağından, poliçenin düzenlendiği tarih itibarı
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ile Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası’nın kapsamı tüm taraflarca bilinmektedir. Sigortacı, işletenin sorumluluğunu poliçe ve genel şartlar kapsamında üstlendiğine göre, sonradan
bir değişiklikten bahsetmek mümkün olmayacaktır. Kaldı ki 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu’nun 1423 maddesine göre sigortacı, ... sözleşmesine
ilişkin tüm bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat
etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerinden oluşan aydınlatma yükümlülüğünü sigortalıya karşı yerine getirmese
dahi sigortalı, sözleşmenin yapılmasına 14 gün içinde itiraz etmemiş ise
sözleşme poliçede yazılı şartlar ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olan genel şartlar kapsamında yapılmış olur.
Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası teminatının kapsamı, poliçe ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olan genel şartlara
göre belirlenir. Nitekim Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinde
yapılan değişiklikle zorunlu sigortacının kapsamında ki tazminatları belirlemede Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Genel Şartlarının göz önüne alınması esası getirilmiştir.
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın amacı A.1 maddesinde “Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlerine yüklenen hukuki sorumluluk için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik ilgililerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.” şeklinde belirlenmiştir. Sigortanın kapsamı ise genel şartlar A.3. maddesinde “sigortacı,
poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa
göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde Genel Şartlarda
içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu ... limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın
kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.” şeklinde düzenlenmiştir. Kapsama
giren teminat türlerinin tanımlandığı A.5. maddesinin (ç) bendinde ise
Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı “Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak
üzere bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek tazminattır.” şeklinde ifade edilmiştir. Genel Şartlar A.6. maddesinin (c) bendinde
“İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat
talepleri” ve (d) bendinde “Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri
ile destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski
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kapsamında olmakla beraber destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri” Zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatının
dışında kalan hallerden sayılmıştır.
Karayolları Trafik Kanunu’nun 92. Maddesinin (a) ve (c) bentleri, Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları A.1. maddesi, A.3. maddesi, A.5. maddesinin (ç) bendi, yine
A.6. maddesinin (c) ve (d) bentleri birlikte değerlendirildiğinde bir motorlu aracın işletilmesi sırasında destekten yoksun kalınan zararın, zorunlu
mali sorumluluk sigortasının kapsamında olması için şu şartların gerçekleşmesi gerektiği söylenebilir.
a)Talep edilen destek tazminatı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk ve sorumluluk riski çerçevesinde Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin olmalıdır.
Sigortalının hukuki sorumluluğu olmayan veya sigortalının sorumluluk
riski içinde bulunmayan tazminat taleplerinden sigortacının sorumluluğu
bulunmayacaktır.
b) Motorlu aracın işletilmesinden dolayı ölen kişinin üçüncü kişi olması gerekir. İşleten ve işletenin sorumlu olduğu şahısların dışında bir üçüncü kişinin ölümü neticesi, destek zararlarından sigortacının sorumluluğu
bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak, poliçede taraf olan işleten(sigortalı) yada işletenin eylemlerinden sorumlu bulunduğu kişilerin ölmesi durumunda ölen kişi, üçüncü kişi sayılmayacağı için desteğinden yoksun
kalanların zararından sigortacı sorumlu olmayacaktır.
c) Sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek
şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı taleplerinden sigortacının sorumluluğu bulunmamaktadır. Bir başka anlatımla desteğin kendi
kusurundan kaynaklanan destek zararlarından sigortacının sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Somut olayda davacı anne, baba ve çocuk, sigortalı sürücü desteğin
sevk ve idaresindeki kendisine ait araçla tek taraflı olarak yapmış olduğu
trafik kazasında ölmesi sonucu aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısından destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmuştur. Kaza
tespit tutanağına göre sürücü %100 kusurlu ve kaza 26.09.2015 tarihinde
meydana gelmiştir.
Muris ile davalı ... arasında düzenlenen poliçenin teminat başlangıç
ve bitiş tarihleri 15.09.2015-15.09.2016 tarihleri olup, davalı ... şirketinin sorumluluğunun kapsamı ise 01.06.2015 tarihinde, yani poliçenin
teminat başlangıç tarihi olan 15.09.2015 tarihinden önce yürürlüğe giren
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası
Genel Şartları’na göre belirlenecektir.
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Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları A.3. maddesine ve A.5. maddesinin (ç) bendine göre
ancak üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla oluşan destek zararları, destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı kapsamındadır. Bunun sonucu olarak,
sigortacının destek zararlarından sorumlu olması için, motorlu aracın işletilmesi sırasında ölen kişinin mutlaka üçüncü bir kişi olması gerekir.
Somut olayda ise işletenin eylemlerinden sorumlu olduğu sürücü murisin
üçüncü kişi olarak kabulü mümkün değildir.
Yine Genel Şartların A.6. maddesi (d) bendine göre destekten yoksun
kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla
beraber, destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı taleplerinin teminat kapsamı dışında tutulması nedeniyle, somut olayda %100
kusuru ile kendi ölümüne neden olan sürücü sigortalı murisin tam kusuruna isabet eden destek tazminatı ... teminatı kapsamında değildir. Poliçenin teminat başlangıcı tarihinde yürürlükte bulunan Karayolları Trafik
Kanunu’nda sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan destek
tazminatı talepleri ile sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla
beraber, destek şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı taleplerinin ... teminatı kapsamında olduğuna ilişkin bir düzenleme olmadığına
göre, açıklanan gerekçelerle davacı anne, baba ve çocuğun davalı ... şirketinden destek tazminatı talep etme hakları bulunmadığından Hakem
Heyetince davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz dilekçesinin reddine, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin ... Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararına yönelik
temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 27/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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TRAFİK KAZASI • TRH TABLOSU
•
HATIR VE KUSUR İNDİRİMİ

ÖZET: Mahkemece alınacak 01.06.2015 tarihinde
yürürlüğe giren trafik sigortası genel şartlarına
öngörülen esaslara göre ve TRH-2010 tablosu
esas alınmak suretiyle hesaplama yapılması gerekirken PMF yaşam tablosu esas alınmak suretiyle hazırlanmış olan rapor çerçevesinde hüküm
kurulmuştur.
Genel şartların 3 nolu ekinde; tazminat hesabında nelerin esas alınması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre PMF yaşam tablosu kullanılmak
suretiyle yapılan hesaplamanın hükme esas alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Y. 17 HD E.2017/3610, K.2018/4373, T.19.04.2018
Davacı vekili, müvekkilinin desteğinin davalıya zorunlu mali sorumluluk sigortalı araçta yolcu iken gerçekleşen tek taraflı kazada öldüğünü
açıklayıp fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 100,00 TL maddi
tazminatın tahsilini talep etmişi, ıslah dilekçesi ile tazminat talebini artırmıştır.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere
göre; davanın kısmen kabulü ile 74.233,04 TL'nin tahsiline karar vermiş;
hüküm aleyhine davalı vekilince istinaf yoluna başvurulmuş, ... Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesi'nce başvurunun kabulü ile yerel mahkeme kararının kaldırılmasına, buna göre, davanın kısmen kabulü ile;
67.870,21 TL'nin tahsiline karar verilmiş, karar davacı vekili ile davalı
vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya
aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin ve davacı vekilinin
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,
karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Yargıtay Kararları

531

Davacının desteğinin, davalıya zorunlu zorunlu mali sorumluluk sigortalı araçta yolcu iken gerçekleşen tek taraflı kazada öldüğü dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1425. maddesine göre sigorta poliçesi genel ve varsa özel şartları içerir. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk (Trafik) Sigortası Yeni Genel Şartları 01.06.2015 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Genel şartların C.10. maddesi ile 12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası Genel Şartları yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni genel şartların C.11. maddesine göre; yeni genel şartlar, genel
şartların yürürlük tarihi olan 01.06.2015 tarihinden sonra akdedilmiş
sözleşmelere uygulanacaktır. Bunun doğal sonucu olarak artık eski genel
şartların yeni genel şartların yürürlük tarihinden sonra düzenlenen poliçelerde uygulanma imkanı bulunmamaktadır.
Karayolları Trafik Kanunu'nun 93. maddesi gereği zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları, teminat tutarları ile tarife ve talimatları
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça tespit edilir ve Resmi
Gazetede yayımlanır. Böylece Hazine Müsteşarlığı kanundan aldığı yetki
ile zorunlu sigorta genel şartlarını belirler. Bu nedenle zorunlu sigorta genel şartlarını Türk Borçlar Kanunu’nun 20 maddesinde düzenlenen genel
işlem koşulu kapsamında değerlendirmek mümkün değildir.
Bir sözleşmenin genel işlem koşulu kapsamında olması için sözleşme
yapılırken taraflardan birinin önceden tek taraflı olarak sözleşme şartlarını hazırlayarak diğer tarafa sunması gerekir. Oysa Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Genel Şartları, sözleşmede
taraf olmayan Hazine Müsteşarlığı tarafından kanundan aldığı yetkiye
dayalı olarak belirlenir. Ayrıca Genel şartları, Türk Borçlar Kanunu 20.
maddesinin son fıkrasında “Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle
yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanır.” düzenlemesi kapsamında düşünmekte mümkün değildir. Çünkü kanunda açıkça belirtildiği üzere kanun veya
yetkili makamlar tarafından verilen izinle kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmeler yürütmekte oldukları bir hizmet ile ilgili olmalıdır. Oysa
Hazine Müsteşarlığı, zorunlu mali sorumluluk sigortası hizmeti veren bir
kuruluş olmadığı gibi hizmeti alan taraf ile bir sözleşme ilişkisi içinde
bulunmamaktadır.
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları, yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen poliçelerde
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geçerli olacağından, poliçenin düzenlendiği tarih itibarı ile Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası’nın kapsamı
tüm taraflarca bilinmektedir. Sigortacı, işletenin sorumluluğunu poliçe ve
genel şartlar kapsamında üstlendiğine göre, sonradan bir değişiklikten
bahsetmek de mümkün olmayacaktır. Kaldı ki; 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 1423. maddesine göre sigortacı, sigorta sözleşmesine ilişkin
tüm bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat etmesi
gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerinden oluşan aydınlatma yükümlülüğünü sigortalıya karşı yerine getirmese dahi
sigortalı, sözleşmenin yapılmasına 14 gün içinde itiraz etmemiş ise sözleşme poliçede yazılı şartlar ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olan genel
şartlar kapsamında yapılmış olur.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminatının kapsamı, poliçe ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olan genel
şartlara göre belirlenir. Nitekim Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinde yapılan değişiklikle zorunlu sigortacının kapsamındaki tazminatları belirlemede Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası Genel Şartlarının göz önüne alınması esası getirilmiştir.
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.3. maddesinde “sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü
şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına
sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür.
Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik
Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep
edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.” Şeklinde düzenlenmiştir.
Somut olayda, desteğin yolcusu olduğu araç ile seyri sırasında
29.02.2016 tarihinde tek taraflı kazada öldüğü, poliçenin düzenlenme
tarihinin de 18.09.2015 tarihi olduğu anlaşılmaktadır. Davalının sorumluluğunun kapsamı ise 01.06.2015 yani davaya konu trafik kazasından
önce yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenecektir.
Mahkemece alınacak 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe trafik sigortası
genel şartlarına öngörülen esaslara göre ve TRH-2010 tablosu esas alınmak suretiyle hesaplama yapılması gerekirken PMF yaşam tablosu esas
alınmak suretiyle hazırlanmış olan rapor çerçevesinde hüküm kurulmuştur.
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2918 sayılı Karayolları Tarfik Kanununun 90.maddesi 14/4/2016 tarihinde kabul edilen 6704 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Buna göre
zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu kanun
ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve
esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin
olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında
11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere
ilişkin hükümleri uygulanır.
Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde dava konusu poliçe, 01.06.2015
tarihinden sonra akdedilmiş olduğundan bu genel şartların bu dava konusu kaza sonucu meydana gelen zarar hesaplamasında dikkate alınması
gerekmektedir.
Genel şartların 3 nolu ekinde; tazminat hesabında nelerin esas alınması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre PMF yaşam tablosu kullanılmak
suretiyle yapılan hesaplamanın hükme esas alınması hatalı olup bozmayı
gerektirmiştir.
Davacı vekilinin temyiz itirazı yönünden yapılan incelemede;
3-Davacının desteği, davalıya sigortalı, alkollü sürücünün idaresindeki araçta yolcu iken gerçekleşen kazada ölmüştür. Davalı vekili, desteğin
alkollü sürücünün aracına bilerek binmesi ve emniyet kemeri takmaması
sebebi ile müterafik kusurunun bulunduğunu, davacının ayrıca araçta hatır için taşındığını ileri sürerek tazminattan indirim yapılması gerektiğini
savunmuştur. Mahkemece alınan kusur raporunda desteğin alkollü sürücünün aracına bilerek binmesi sebebi ile %15 oranında kusurlu olduğu
bildirilmiş ve aktüer bilirkişince hesaplanan tazminattan desteğin %15
kusuru oranında indirim yapılmış, mahkemece desteğin alkollü kişinin
aracına bindiği gerekçesi ile hesaplanan tazminattan BK. 43,44. maddeleri uyarınca %20 oranında, desteğin araçta hatır için taşındığı gerekçesi
ile de %20 oranında hatır taşıması indirim yapılarak karar verilmiştir.
Sonuç olarak hesaplanan tazminattan desteğin müterafik kusuru sebebi
ile %35, hatır taşıması sebebi ile %20 oranından indirim uygulanması
hatalıdır.
Dairemizin yerleşik uygulamasına göre hatır taşıması indirim oranı
20'yi, müterafik kusuru indirimi oranı %20'yi geçemeyecektir.
Somut olayda davacılar desteği yolcu olup, gerçekleşen kazada kusuru
bulunmamaktadır, desteğin alkollü sürücünün aracına bilerek binmesi
onun kusurunu değil müterafik kusurunu oluşturacak bir olgu olup bu
hususun kusur raporunda yer alması doğru olmayıp, mahkemece tartışılması gerekmektedir. O halde yapılacak iş, kusur indirimi yapılmaksızın
hesaplanacak tazminattan %40 oranında (%20 müterafik kusur indirimi,
%20 hatır indirimi) indirim yapılarak karar verilmesi olup, tazminattan
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%55 oranında indirim yapılması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle
bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ
Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin ve davalı
vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 açıklanan nedenlerle davalı
vekilinin, 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesi'nin
kararının BOZULMASINA, 6100 sayılı HMK 373/2 maddesi uyarınca
dosyanın karar veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin
alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalıya geri verilmesine
19.4.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TRAFİK KAZASI • TAŞIMACILIK SİGORTASI

ÖZET: Taşımacının sorumluluğu, yolcunun taşıta
bindiği yerden başlayıp, gideceği yerde taşıttan
güvenli bir biçimde inmesine kadar süreceğine
göre, otobüsün kalkış yerindeki terminalde bekleme sırasında ve varış yerindeki terminalde iniş
ve terminalden ayrılış sırasında, terminal dışındaki ara duraklarda, yolcu indirme ve bindirme
yerlerinde yolcunun uğrayacağı zararlar sorumluluk kapsamında ve Taşınma Sigortasının güvencesi altında olacaktır.
Y. 17 HD E.2017/3667, K.2018/995, T.15.02.2018
Davacı vekili, davacının murisi 14.01.2005 tarihinde ... ten ...'a gelmek
üzere davalı ... şirketine sigortalı ... plaka sayılı otobüste seyahat etmekte
iken herhangi bir durağın olmadığı ve herhangi bir şeyin olmadığı otobüs
şoförünün dikkatsizliği sonucunda yol kenarında indirdikten sonra yoldan geçmekte olan ... plaka aracın çarpması sonucunda vefat ettiğini, ceza
dosyasının açıldığını, davacının murisinin kaza geçirdi yerine ve kazanın
4925 sayılı KTK'nun kapsamında olup olmadığının ve davalı ... şirketinin
tazminat ödeme yükümlüğü bulunup bulunmadığının tespiti ile kazanın
4925 sayılı KTK kapsamında olduğu ve davalının tazminat ödeme yükümlüğü bulunduğu sonucuna varılması durumunda davacı bakımından
maddi tazminatın hesaplatılarak ve temerrüt tarihinden işleyecek faizi ile
birlikte tahsilini talep etmiştir.Davalı ... şirketi vekili, davanın reddini savunmuştur.Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; bari-
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yerleri aşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan yolcunun ve ona çarpan
kamyonet sürücüsünün kusuru ile taşımacının sorumluluğu yönünden
nedensellik bağı kesildiğinden davanın reddine karar verilmiş; hüküm,
davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.Zorunlu Karayolu
Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun "Sorumluluk ve Sigorta" başlıklı bölümünde düzenlenmiş olup;
Kanunun 17. maddesinde "Şehirlerarası ve Uluslararası yolcu taşımacıları, duraklamalar dahil olmak üzere kalkış noktasından, varış noktasına
kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun
ölümü, yaralanması ya da eşyanın zarara uğramasından dolayı sorumludurlar" düzenlemesi yapıldıktan sonra, 18. maddesinde "Taşımacılar,
yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanun'un 17. maddesinden
doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadırlar" düzenlemesine
yer verilmiştir. Davaya konu kazayı yapan aracın, kaza tarihi itibariyle
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin davalı olduğu sabittir.Somut olayda, davacı yolcu otobüsünde yolcu olarak
taşınmakta iken davaya konu kaza meydana gelmiştir. Mahkeme, kazanın oluşumuna dair kusur raporu almaksızın ceza yargılaması sırasında
alınan kusur raporuna atıfta bulunarak dava konusu olayda taşımacının
yolcusunu uygun olmayan yerde indirmesi ile yolcunun ölümü arasında, taşımacının sorumluluğu yönünden, nedensellik bağının yolcunun ve
ona çarpan sürücünün kusuru ile kesildiği, bariyerleri aşarak karşıdan
karşıya geçmeye çalışan yolcunun ve ona çarpan kamyonet sürücüsünün
kusuru ile, taşımacının sorumluluğu yönünden nedensellik bağı kesildiği için davacının davalı şirketten tazminat talep edemeyeceği, tazminatın
koşulları oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Yolcu,
biletini alıp terminale girdikten sonra taşımacının sorumluluğu başlayacak olmasına göre, tam bu sırada Taşıma Sigortası’nın güvencesi altına
girilmiş olunacaktır. Taşımacının sorumluluğu, yolcunun taşıta bindiği
yerden başlayıp, gideceği yerde taşıttan güvenli bir biçimde inmesine kadar süreceğine göre, otobüsün kalkış yerindeki terminalde bekleme sırasında ve varış yerindeki terminalde iniş ve terminalden ayrılış sırasında,
terminal dışındaki ara duraklarda, yolcu indirme ve bindirme yerlerinde
yolcunun uğrayacağı zararlar sorumluluk kapsamında ve Taşıma Sigortasının güvencesi altında olacaktır. Yolculuk boyunca duraklamalar, uğrak ve mola yerleri de taşımacının sorumluluğu kapsamında olmasına
göre, belirtilen yerlerde doğacak zararlar Taşıma Sigortasından karşılanacaktır. Somut olayda, taşımacının yolcusunu durak harici yerde indirip
indirmediği, bu anlamda taşımacının bir kusuru bulunup bulunmadığı
irdelenmeksizin bir karar verilmiştir. Mahkemece yapılması gereken iş,
davalı ... şirketinin sigortalısı taşımacının davacı desteği yolcusunu du-
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rak harici yerde indirip indirmediği, bu anlamda taşımacının bir kusuru
bulunup bulunmadığını da irdeleyen ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması
isabetli görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz
eden davacıya geri verilmesine 15/02/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ
EMEKLİ MAAŞINA KONAN HACİZ

ÖZET: Davalı, bankanın kredi kartı hamilinden
talep edebileceği bir alacağı bulunmamaktadır.
5510 sayılı Yasa'nın 93. maddesi uyarınca emekli
maaşı üzerinden haciz uygulanarak kesinti yapılamaz. Kesinti yapılabilmesi için maaş hamilinin
icra takibinden sonra açık ve net imzalı muvafakatnın bulunması gerekmektedir. Zımnen muvafakat verildiği kabul edilemez.
Y. 19 HD E.2016)12332, K.2017/6649, T.05.10.2017
Davacılar vekili, davalı banka tarafından kredi kartı alacağına istinaden müvekkillerinden ...ın emekli maaşına konulan haciz nedeniyle 5510
sayılı Yasa’nın yürürlük tarihi olan 01/10/2008 tarihinden maaşındaki
haczin kaldırıldığı 11/01/2013 tarihine kadar icra dosyasına yaklaşık
9.000,00-TL’ nin maaşından kesinti yapılarak ödendiğini ileri sürerek,
kesilen bedelin iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, açılan davanın niteliği itibariyle istirdat davası olduğunu, istirdat davalarındaki dava açılmasına ilişkin 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiğini, davacının 2006 yılından 15/01/2013 tarihine kadar
devam eden kesintiyi 15/01/2013 tarihinde öğrendiği iddiasının yerinde
olmadığını, aynı konuda taraflar arasında daha önceden kesinleşmiş bir
hüküm bulunduğunu, ...'ın aktif dava ehliyetinin bulunmadığını, 2006 yılında haciz konulduğunda yürürlükteki mevzuata göre yapılan işlemin yasal olduğunu, 2008 tarihli mevzuat değişikliği ile haczin otomatik olarak
kalkmayacağını belirterek, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda, davacının bilgisi dahilinde emekli maaşı hesabından kesinti yapıldığı, 2008 yılından 2013 yılına
kadar maaşından yapılan kesintileri bilmemenin hayatın normal akışına
uygun olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava emekli maaşı üzerine konulan haczin yasaya uygun olup olmadığının tespiti ile usulsüz olduğunun belirlenmesi halinde ödenen bedelin
iadesine ilişkindir. Mahkemece banka alacağının tespiti yönünden alınan
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bilirkişi raporunda davacının kredi kartı borcunu yasa gereği taksitlendirdiği, bu taksitlendirmeye göre borcunu ödeyerek kapattığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı bankanın kredi kartı hamilinden talep edebileceği bir alacağı bulunmamaktadır. Diğer yandan 5510 Sayılı Yasa’nın
93. maddesi uyarınca emekli maaşı üzerinde haciz uygulanarak kesinti
yapılamaz. Kesinti yapılabilmesi için maaş hamilinin icra takibinden sonra açık ve net imzalı muvafakatının bulunması gerekmektedir. Zımnen
muvafakat mümkün olmadığı gibi, yorum yolu ile de (önceki kesintilere
itiraz etmemiş olması) muvafakat verildiği kabul edilemez. Bu durumda davacıdan haksız kesilen meblağın tespiti ile iadesi gerekirken yazılı
şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. Diğer yönden davacılardan
...’ın bu davada hangi sıfatla yer aldığı karar yerinde tartışılmadan yazılı
şekilde onun hakkında da hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 05/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ
MİRASIN REDDİNİN SONUÇLARI • TASFİYE İŞLEMLERİ
ÖZET: Mirasın reddiyle tereke iflas hükümlerine
göre tasfiyeye tabi duruma gelmiştir.
Bu nedenle iflas hükümlerine göre tasfiye işlemleri yürütülmeli ve ölen kişiye atanacak olan temsilci huzuru ile davaya devam edilmelidir.*
Y. 21 HD E.2010/5232, K.2011/4644, T.16.5.2011
Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davalılardan K.Y.'ın 24.3.2008 tarihinde yargılama sırasında ölümü üzerine mirasçıları olan HY., N Y. ve
AY.'ın Tavşanlı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 30.4.2008 tarih 2008/318 E
2008/249 K sayılı kararı ile Kenan Y.'ın mirasını kayıtsız şartsız ret ettiklerine karar verildiği bu kararın 2.6.2008 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.
Davanın yasal dayanağını oluşturan T.M.K. m. 612 ve devamı maddelerine göre en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan
miras. Sulh Mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Mirasçılar, mirası reddederken kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası
kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler. Bu
taktirde ret, Sulh Hakimi tarafından sonra gelen mirasçılara bildirilir,
bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar. Bunun
üzerine miras, yine iflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda
arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir. En yakın yasal mirasçıların reddi, kendilerinden sonra gelen mirasçılar yararına olmadıkça
ve bunlar Yasanın 614. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde mirası
açıkça kabul etmedikçe miras, sonra gelen mirasçılara geçmez. Bunlar,
miras bırakanın borçlarından sorumlu da tutulamaz.
Somut olayda Miras, miras bırakanın eş ve çocukları olan yasal mirasçıları tarafından, reddedilmiş, tereke iflas hükümlerine göre tasfiyeye
tabi duruma gelmiştir. Bu sebeple tasfiye işlemi tamamlanmadan Kenan
Y.'ın mirasçılarının mirası kayıtsız şartsız ret ettikleri gerekçesi ile davalı
Kenan Y.'a yönelik davanın reddine karar verilmesi isabetsiz olmuştur.
Yapılacak iş; davalı KY.'ın en yakın bütün mirasçılarının mirası reddettikleri ibraz olunan mahkeme kararı ile sabit bulunduğuna göre mahallin
*
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sulh hakimine durum bildirilerek mirasın iflas kurallarına göre tasfiyesi
sağlanmalı, anılan mahkemece mirası reddedilen K.Y. için atanacak ve
yetkilendirilecek bir temsilci huzuru ile davaya devam edilerek sonucuna
göre karar vermektir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmadan taraf
teşkili sağlanmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalı N. D.'in bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı N. D.'in öteki itirazlarının incelenmesine şimdilik yer
olmadığına, temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine,
16.5.2011 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

İŞ KAZASI • TEDAVİ GİDERLERİ
ÖZET: Tedavi masrafları için işçinin ilk başvuracağı merci Sosyal Güvenlik Kurumudur.
İşveren, ancak Kurum tarafından karşılanmamış
olan SUT'u aşan zorunlu tedavi giderlerinden kusuru oranında sorumlu olur.*
Y.21 HD E.2016/9646, K.2017/10803, T.19.12.2017
Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının
maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemi ile tedavi giderinin davalıdan tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, maddi tazminat talebinin kabulüne, tedavi giderine ilişkin talep ile manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davaya konu iş kazasının 02.04.2010
tarihinde meydana geldiği, davacı sigortalının % 6,2 oranında sürekli iş
göremezliğe uğradığı, davacının tedavi giderlerine ilişkin 02.04.2010 tarihli 5.500,00 TL ve 06.04.2010 tarihli 700,00 TL tutarında fatura ibraz
ettiği anlaşılmaktadır.
*

"SUT" 5510 Sayılı Yasa ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği uyarınca yayımlanan fiyatlandırma tebliğidir.
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506 sayılı Yasa ve 5510 sayılı Yasada, iş kazası ve meslek hastalığı
sigorta kolunun getiriliş amaç ve nedeni, sigortalıların belirtilen türde bir
zararla karşılaşmaları halinde onları doğrudan koruma altına alma ve
kendilerine yardım yapacak kuruluşu belirlemektir. Şu halde, iş kazası
nedeniyle sigortalının başvuracağı ilk merci kendisini bu yönde güvenceye
alan Kurum ve onun sağlık kuruluşlarıdır. İş veren ancak Kurum tarafından karşılanmamış SUT'u aşan zorunlu tedavi giderlerinden sorumlu
tutulabilir.
Yapılacak iş, yukarıda belirtilen makbuzların hangi kalemlere dair olduğunun araştırılması, her bir kalemin içeriğinin ve bedelinin ayrıntılı
dökümünün ilgili hastaneden getirtilerek, davacıya uygulanan tedavilerin
SUT kapsamında zorunlu tedavi giderlerinden olup olmadığı ve söz konusu tedavilerin SUT'u aşan miktarının bulunup bulunmadığı hususunda
alanında uzman bir bilirkişiden rapor almak ve bulunduğunun anlaşılması halinde belirlenecek bu miktar bakımından davalı kusuru oranında
tedavi gideri talebinin kabulüne, bulunmadığının anlaşılması halinde tedavi gideri talebinin reddine karar vermekten ibarettir.
O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, 19.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
•
KÜÇÜK ÇOCUKLAR
ÖZET: 18 yaşından küçük kız veya erkek çocuklarının ilk veya ortaöğrenime devam ediyor olmaları durumunda, üniversite eğitiminin yaygınlaşması nedeniyle üniversiteye devam etmeleri
muhtemel olduğundan 25 yaşına kadar destek
zararı hesaplanmalıdır.
Y. 21 HD E.2016/9786, K.2017/10800, T.19.12.2017
Dava, iş kazası sonucu bedensel bütünlüğü zarara uğrayan sigortalının
maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
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Mahkemece, maddi ve manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulüne
karar verilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine ilişkin davalarda (tazminat davaları) öncelikle haksız zenginleşmeyi
ve mükerrer ödemeyi önlemek için Kurum tarafından sigortalıya bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir. Diğer yandan, sigortalıya
bağlanacak gelir ve hükmedilecek tazminatın miktarını doğrudan etkilemesi nedeniyle, işçide oluşan meslekte güç kayıp oranının hiçbir kuşku ve
duraksamaya yer vermeksizin kesin olarak saptanması gerekir.
5510 sayılı Yasa’nın 18. maddesinde Kurumca yetkilendirilen hekim
veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; iş kazası nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş
göremezlik ödeneği verileceği, 19. maddesinde iş kazası sonucu oluşan
hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık Kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri
bağlanacağı; iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik
hallerinde meslekte kazanma gücündeki kayıp oranının belirlenmesine ve
bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği bildirilmiştir.
5510 sayılı Yasa’nın 95. maddesine göre "Bu Kanun gereğince, yurt
dışında tedavi için yapılacak sevklere, çalışma gücü kaybı, geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine ilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek
hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas
teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usûl ve esaslarını, bu raporları
vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahip olması gereken kriterleri belirlemeye, usûlüne uygun olmayan sağlık kurulu raporu ve dayanağı
tıbbî belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iade edecek belirlenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye Kurum
yetkilidir. Usûlüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeler
ile gerekli diğer belgelerin incelenmesiyle; yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, vazife malullük derecesini, iş kazası veya meslek hastalığı
sonucu tespit edilen meslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte
kazanma gücünün kaybı derecelerine ilişkin usûlüne uygun düzenlenmiş
sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen karara ilgililerin itirazı halinde, durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.
Kural olarak Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar Sosyal Güvenlik
Kurumunu bağlayıcı nitelikte ise de, diğer ilgililer yönünden bir bağlayıcı-
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lığı olmadığından Yüksek Sağlık Kurulu Kararına itiraz edilmesi halinde
inceleme Adli Tıp Kurumu aracılığıyla yaptırılmalıdır. Yargıtay İçtihadı
Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 28.06.1976 günlü, 1976/6-4 sayılı
Kararı da bu yöndedir.
Somut olayda, Kurum içi prosedürler izlenerek maluliyet tespiti yapılmadığı anlaşılmış olup, söz konusu hüküm bu yönleri ile usul ve yasaya
aykırıdır.
Yapılacak iş, davacının Kurum'a müracaatının sağlanması ve usulüne
uygun şekilde sürekli iş göremezliğinin tespitine ilişkin rapor alınarak
kesinleştirilmesi; itiraz halinde sırasıyla SGK Yüksek Sağlık Kurulu'ndan
rapor alınması; Kurum raporları ile dosyada mevcut Adli Tıp Kurumu
3. İhtisas Dairesi raporu arasında çelişki oluşması halinde ise; raporlar
arasındaki çelişkinin Adli Tıp 2. Üst Kurulu'ndan rapor alınmak suretiyle
giderilmesinin ardından oluşacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.
Kabule göre de; davalı belediyenin istihdam eden sıfatıyla davaya konu
olayın meydana gelmesinde kusurlu bulunan ...'nin kusurundan da sorumlu olduğu gözetilerek % 70 kusur oranı üzerinden hesap yapılması
gerekirken % 20 oranındaki davalı belediyenin kusuru üzerinden yapılan
hesaplamaya göre hüküm kurulması hatalıdır.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın eksik
inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan bozmayı gerektirmektedir.
O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Yerel Mahkemenin davalı vekilinin temyiz dilekçesinin reddine ilişkin
11.04.2016 tarihli ek kararının bozularak KALDIRILMASINA, hükmün
yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına,
temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 19.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞ KAZASI • MALULİYET TESPİTİ • ASIL İŞVEREN
ÖZET: SGK Yüksek Sağlık Kurulu kararına itiraz
edilmesi halinde Adli Tıp Kurumuna inceleme
yaptırılmalıdır. İş kazasında asıl işveren alt işverenin kusurundan da sorumludur.
Y. 21 HD E.2016/9756, K.2017/10794, T.19.12.2017
Dava, iş kazası sonucu bedensel bütünlüğü zarara uğrayan sigortalının
maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, maddi ve manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulüne
karar verilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine ilişkin davalarda (tazminat davaları) öncelikle haksız zenginleşmeyi
ve mükerrer ödemeyi önlemek için Kurum tarafından sigortalıya bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir. Diğer yandan, sigortalıya
bağlanacak gelir ve hükmedilecek tazminatın miktarını doğrudan etkilemesi nedeniyle, işçide oluşan meslekte güç kayıp oranının hiçbir kuşku ve
duraksamaya yer vermeksizin kesin olarak saptanması gerekir.
5510 sayılı Yasa’nın 18. maddesinde Kurumca yetkilendirilen hekim
veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; iş kazası nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş
göremezlik ödeneği verileceği, 19 ncu maddesinde iş kazası sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti
sunucularının sağlık Kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri
bağlanacağı; iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik
hallerinde meslekte kazanma gücündeki kayıp oranının belirlenmesine ve
bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği bildirilmiştir.
5510 sayılı Yasa’nın 95. maddesine göre "Bu Kanun gereğince, yurt
dışında tedavi için yapılacak sevklere, çalışma gücü kaybı, geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine ilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek
hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas
teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usûl ve esaslarını, bu raporları
vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahip olması gereken kriterleri belirlemeye, usûlüne uygun olmayan sağlık kurulu raporu ve dayanağı
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tıbbî belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iade edecek belirlenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye Kurum
yetkilidir. Usûlüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeler
ile gerekli diğer belgelerin incelenmesiyle; yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, vazife malullük derecesini, iş kazası veya meslek hastalığı
sonucu tespit edilen meslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte
kazanma gücünün kaybı derecelerine ilişkin usûlüne uygun düzenlenmiş
sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen karara ilgililerin itirazı halinde, durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır.
Kural olarak Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar Sosyal Güvenlik
Kurumunu bağlayıcı nitelikte ise de, diğer ilgililer yönünden bir bağlayıcılığı olmadığından Yüksek Sağlık Kurulu Kararına itiraz edilmesi halinde
inceleme Adli Tıp Kurumu aracılığıyla yaptırılmalıdır. Yargıtay İçtihadı
Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 28.06.1976 günlü, 1976/6-4 sayılı
Kararı da bu yöndedir.
Somut olayda, Kurum içi prosedürler izlenerek maluliyet tespiti yapılmadığı anlaşılmış olup, söz konusu hüküm bu yönleri ile usul ve yasaya
aykırıdır.
Yapılacak iş, davacının Kurum'a müracaatının sağlanması ve usulüne
uygun şekilde sürekli iş göremezliğinin tespitine ilişkin rapor alınarak
kesinleştirilmesi; itiraz halinde sırasıyla SGK Yüksek Sağlık Kurulu'ndan
rapor alınması; Kurum raporları ile dosyada mevcut Adli Tıp Kurumu
3. İhtisas Dairesi raporu arasında çelişki oluşması halinde ise; raporlar
arasındaki çelişkinin Adli Tıp 2. Üst Kurulu'ndan rapor alınmak suretiyle
giderilmesinin ardından oluşacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.
Kabule göre de; davalı belediyenin istihdam eden sıfatıyla davaya konu
olayın meydana gelmesinde kusurlu bulunan ...'nin kusurundan da sorumlu olduğu gözetilerek % 70 kusur oranı üzerinden hesap yapılması
gerekirken % 20 oranındaki davalı belediyenin kusuru üzerinden yapılan
hesaplamaya göre hüküm kurulması hatalıdır.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın eksik
inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan bozmayı gerektirmektedir.
O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Yerel Mahkemenin davalı vekilinin temyiz dilekçesinin reddine ilişkin
11.04.2016 tarihli ek kararının bozularak KALDIRILMASINA, hükmün
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yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına,
temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 19.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ
•
SORUMLULUKLAR
ÖZET: İnşaat sözleşmesinin temlikinde yüklenicinin sorumluluğu devam edeceği gibi, temlik alan
kişi de yükleniciyle birlikte sorumlu olacaktır.*
Y. 23 HD E.2014/9387, K.2015/4424, T.9.6.2015
Asıl davada davacı yüklenici vekili, müvekkili şirket ile davalı arsa sahibi arasında düzenlenen 12.06.2007 günlü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, müvekkilinin edimini yerine getirmesine rağmen, yükleniciye isabet eden 8 no'lu bağımsız bölümün arsa sahibince üçüncü kişiye
satıldığını ileri sürerek, dairenin rayiç bedeli karşılığı şimdilik 15.000,00
TL'nin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 25.03.2014 tarihli
ısyahla talebine 160.000,00 TL'sına yükseltmiştir.
Birleşen davada davacı arsa sahibi vekili, taraflar arasındaki sözleşmede temlik yasağı bulunmasına rağmen, yüklenicinin sözleşmeyi
04.02.2008 tarihli temlik sözleşmesi ile davalı ...'a devir etmesi nedeniyle
yüklenicinin aktif dava ehliyetinin bulunmadığını, 8 nolu dairenin yüklenici ile diğer davalı arasındaki ihtilaf üzerine, arsa sahibince davalılara
keşide edilen 30.04.2009 tarihli ihtar sonrası sözleşmenin ifası amacıyla davalı ... ,,,'a devir edildiğini, yüklenicinin sözleşme ile taahhüt ettiği edimleri yerine getirmediğini, davacıya ait daireler ile ortak alanlarda
eksik ve kusurlu işler bulunduğu gibi, yapı kullanım izin belgesinin de
alınmadığını ileri sürerek, eksik ve kusurlu işler ile gecikme tazminatı
karşılığı 5.000,00 Tlmaddi ve 25.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; asıl davada
davacı yüklenici ile davalı arsa sahibi arasında düzenlenen arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yapı kullanım izin belgesi alınarak
arsa sahibine ait dairelerin teslimi gerekirken, yüklenici tarafından yapı
kullanma izin belgesinin alınmadığından dava konusu 8 nolu bağımsız
bölümün hak edilmediği, birleşen davada davalı olan ... ile arsa sahibi
arasında sözleşme ilişkisi bulunmadığı, yüklenici şirketin işi sözleşme
uyarınca tamamlamadığı, eksik ve kusurlu işler bulunduğu, manevi tazminat koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle asıl davanın reddine, birleşen
*
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davada ... 'a yönelik dava ile manevi tazminat isteminin reddine, yüklenici
şirkete yönelik davanın kabulü ile 5.000,00 TL'nin faiziyle birlikte davalı
şirketten tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, asıl davada davacı-birleşen davada davalı şirket vekili ile asıl
davada davalı-birleşen davada davacı arsa sahibi vekili temyiz etmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl davada
davacı-birleşen davada davalı yüklenici şirket vekilinin tüm, asıl davada
davalı -birleşen davada davacı arsa sahibi vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Asıl davada davalı-birleşen davada davacı arsa sahibi vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde; arsa sahibi ... ile yüklenici şirket
temsilcisi ... arasında arasında düzenlenen 12.06.2007 günlü düzenleme
şeklindeki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, yüklenicinin sorumluluğu baki kalmak üzere, arsa sahibinin sözlemenin devrine muvafakat
edebileceği kararlaştırılmış olup, 04.02.2008 tarihinde bu kapsamda yapılan temlik ile yüklenici şirketin sorumluluğu devam etmek üzere, sözleşme birleşen davadaki davalı ...'a temlik edilmiştir. Anılan temlik sözleşmesi, arsa sahibine tebliğ edilmemiş ise de, arsa sahibince birleşen
davadaki her iki davalıya keşide edilen 30.04.2009 günlü ihtarname içeriğinden, arsa sahibinin temlikten haberdar olduğu anlaşılmaktadır. Öte
yandan, temlik işlemini öğrenen arsa sahibi buna karşı çıkmadığı gibi,
aynı ihtarla dava konusu bağımsız bölümü kime devir edeceği hususunu
yüklenici şirket ile temlik alana yöneltmiş ve temlik sözlmeşmesini birleşen dava dilekçesi ekinde sunduğu görülmüştür. Az yukarıda bahsi geçen
ihtarname, arsa sahibinde temlik hususunda oluşan iradeyi göstermesi
açısından önem arzetmekte olduğu gibi, bu delili birleşen davada kendisinin dosyaya sunması ve tapu devrini temlik alana yapabileceğini bildirmesi nedeniyle artık temlik işlemine muvafakat ettiğinin kabulü gerekir.
Her ne kadar davalılardan ... tarafından temlik sözleşmesinin daha sonra
temlik eden ve temlik arasında feshedildiğine yönelik başka bir belge ibraz edilmiş ise de, bu belgenin arsa sahibine tebliğ edildiğine ilişkin bir
delil ileri sürülmemiştir.
Bu hale göre, sözü edilen temlik gereği dava konusu 8 numaralı bağımsız bölümü sözleşmeyi temlik alan ...'a devir eden arsa sahibinin tazminat
ile sorumlu tutulmasının mümkün olamayacağı gerekçesiyle asıl davanın
reddi gerekirken, temlikin sözleşmede yasaklandığı ve yüklenicinin henüz
8 numaralı bağımsız bölümü haketmediği için bedelini talep edemeyeceği
gerekçesiyle ret kararı verilmesi yerinde görülmemiştir.
Sözleşmede ifade edildiği üzere, temliğe muvafakat halinde dahi yüklenicinin sorumluluğunun devam edeceği gibi, yapılan işlemin tabii bir
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hukuki sonucu olarak temlik alanın da onunla birlikte sorumlu olacağı
açıktır. Hal böyleyken, birleşen davada temlik alan davalı hakkındaki davanın, sözleşmenin tarafı olmadığından bahisle ret kararı verilmesi hatalı
olduğu gibi, hükmün gerekçesinde sözleşmenin tarafı olmadığı nedeniyle
davanın reddi gerektiği belirtilmesine karşın hüküm kısmında davanın
sübut bulmaması nedeniyle reddine karar verilmesi de doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
Son olarak, arsa sahibi vekilinin birleşen davadaki maddi tazminat
istemi bakımından açık bir feragati bulunmaması nedeniyle, mahkemece
fazlaya ilişkin haklarınının saklı tutulduğuna ilişkin bir karar verilmemiş
olması aleyhe bir sonucu bulunmamaktadır.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl davada davacı-birleşen davada davalı yüklenici şirket vekilinin tüm, asıl davada davalı-birleşen davada davacı arsa sahibi vekilinin diğer temyiz itirazlarının
reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl davada davalı-birleşen davada davacı arsa sahibi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile
hükmün, arsa sahibi yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden asıl davada davacı-birleşen davada davalıdan alınmasına, asıl davada davalı-birleşen davada davacıdan alınan peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar
düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.

SIRA CETVELİ • ŞİKAYET
•
GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Şikayet sıra cetvelindeki sıralamaya yönelik ise İcra Mahkemesi görevlidir.
Borcun esasından hareketle sıra cetveline itiraz
edilmiş ise genel mahkemeler görevlidir.*
Y. 23 HD E.2016/2347, K.2016/5312, T.12.12.2016
Şikayetçi vekili, 1. sırada yer alan SGK Müdürlüğü'nün alacağının satış
tarihi itibariyle 6183 sayılı Yasada öngörülen 5 yıllık tahsil zamanaşımı
süresinin dolduğunu, şikayet olunan SB ve AB'nin haczinin üzerinden 2
yıllık bir zaman geçmesi nedeniyle düştüğünü, bu nedenle sıra cetvelinde
*

Gönderen Kazım Güzelgün İstanbul Anadolu 12. İcra Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü
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2. sırada yer almasının hatalı olduğunu ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini talep etmiştir.
Şikayet olunanlar, şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; şikayet
olunanlardan sadece SGK'ya ödeme yapıldığı, bu nedenle diğer davalılar
yönünden şikayetçinin sıra cetveline itiraz davası açmada hukuki yararı
bulunmadığı, SGK'nın alacağı prim alacağı olup, 5510 sayılı Yasa'nın 93.
maddesine göre 10 yıllık zamanaşımına tabi olduğu ve satış tarihi itibariy-le 10 yıllık zamanaşımının dolmadığı, özel bir alacağın kamu alacağına iştirak edemeyeceği gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.
Karar, şikayetçi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-İİK'nın 142/I-III maddesi uyarınca şikayet sıraya dairse icra tetkik
mercii, alacağın esası-na veya hem sıra ve hem de esasa itiraz olunması
halinde de genel mahkemeler görevlidir. Görev kamu düzeninden olup
mahkemelerce yargılamanın her aşamasında gözetilmelidir. Şikayetçi dilekçesinde diğer itirazları ile birlikte şikayet olunan SGK'nın alacağının
zamana-şımına uğradığını ileri sürmüştür. Alacağın zamanaşımına uğradığı itirazı alacağın esasına yönelik bir itirazdır. Bu durumda mahkemece, görev dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi
gerekirken, işin esasına girilerek karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
2)Bozma nedenine göre, şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin
temyiz itirazlarının şimdilik ince-lenmesine yer olmadığına, peşin alınan
harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.12.2016 tarihinde oybir-liğiyle karar verildi.
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YARGITAY CEZA GENEL KURULU
SAVUNMA HAKKI • AKIL HASTALIĞI

ÖZET: Sanık hakkında TCK'nun 57. maddesinde
uyarınca hükmolunan tedbirlerin, sanığın suç işlediğinin sabit olması halinde uygulanabileceği
gözetildiğinde, öncelikle sanığın atılı suç nedeniyle sorgusunun yapılmasının zorunlu olması,
söz konusu güvenlik tedbirlerinin sanık hakkında yükümlülükler içermesi karşısında sanığa bu
sonucu önlemeye yönelik savunma imkanının
tanınması gerektiği ve duruşmanın yüz yüzeliği,
sözlülüğü ilkeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde de güvence altına alınan adil yargılanma hakkı birlikte değerlendirildiğinde; psikotik bozukluk nedeniyle, işlediği fiilin
hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil
ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kaldığı adli raporlarla tespit edilen sanığın sorgusu yapılmadan, müdafinin dinlenmesiyle yetinilirek hakkında ceza verilmesine
yer olmadığına ve koruma amaçlı tedavi altına
alınmasına karar verilmesinin savunma hakkının
kısıtlanması sonucunu doğurduğu kabul edilmelidir.
Bu itibarla, direnme kararına konu hükmün, belirlenen bu usulü nedenden dolayı sair yönleri
incelenmeksizin bozulmasına karar verilmelidir.
Y CGK E.2018/237, K.2018/298, T.19.06.2018
Sanık ... hakkında iftira suçundan açılan kamu davasında yapılan
yargılama sonucunda TCK'nun 32/1, 57 ve CMK'nun 223/3-a maddeleri
uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına ve yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına ilişkin Yunak Asliye Ceza
Mahkemesince verilen 19.12.2013 gün ve 217-273 sayılı hükmün, sanık
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müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16.
Ceza Dairesince 17.01.2017 gün ve 1929-123 sayı ile;
"İftira suçunun oluşabilmesi için yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak
için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesinin gerektiği, somut
olayda sanığın savcılık katibi olan katılan hakkında Konya İdare Mahkemesi kararını kendisine tebliğ etmediği iddiasıyla suç duyurusunda
bulunmuş ise de; adli ve idari yaptırım gerektiren bir eylem atfında bulunmaması ve suç teşkil etmemesi karşısında, iftira suçunun unsurları
gerçekleşmediğinden sanığın beraati yerine yazılı olduğu şekilde ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi" isabetsizliğinden bozulmasına
karar verilmiştir.
Yunak Asliye Ceza Mahkemesi ise 08.06.2017 gün ve 67-81 sayı ile ilk
hükümde direnmiştir.
Bu hükmün de sanık müdaii tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 12.01.2018 gün ve 59965 sayılı “bozma” istekli tebliğnamesiyle gönderilen dosyayı 6763 sayılı Kanunun 36.
maddesiyle değişik CMK'nun 307. maddesi uyarınca inceleyen Yargıtay
16. Ceza Dairesince 12.03.2018 gün ve 415-707 sayı ile, direnme kararının yerinde görülmemesi üzerine Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen
dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle
karara bağlanmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
CEZA GENEL KURULU KARARI
Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığa atılı iftira suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkin ise de; Yargıtay İç
Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca öncelikle, işlediği iddia olunan suça
ilişkin ceza sorumluluğuna sahip olmayan sanık hakkında, sorgusu yapılmadan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilip verilemeyeceğinin
belirlenmesi gerekmektedir.
Sanık ...'in, savcılık kâtibi olan katılan ... bölge idare mahkemesinde
görevli olmadığı hâlde, bölge idare mahkemesi kararlarını kendisine tebliğ etmediğinden bahisle katılandan haksız yere şikâyetçi olduğu iddiasıyla hakkında iftira suçundan kamu davası açıldığı,
Yapılan yargılama sırasında sanık hakkında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda; sanığın cezai sorumluluğuna müessir ve kişide şuur ve harekât serbestisini ortadan kaldıracak mahiyet ve
derecede olan ve psikotik bozukluk denilen akıl hastası olduğu, mezkûr
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suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu
fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak boyuttaki bu akıl hastalığının etkisinin bulunduğu, cezai sorumluluğu
bulunmayan sanık hakkında korunma ve tedavi amaçlı akıl hastalarına
özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının uygun olacağının belirtildiği,
Yerel mahkemece kendisine zorunlu müdafi tayin edilen sanığın sorgusu yapılmadan hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve koruma
amaçlı tedavi altına alınmasına ilişkin kurulan ilk hükmün, Özel Dairece,
sanığa atılı iftira suçunun unsurları oluşmadığından bahisle beraatine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle bozulmasından sonra
yapılan yargılamada da sanığın sorgusu yapılmadan, müdafisinin dinlenmesi ile yetinilip önceki hükümde direnilmesine karar verildiği,
Anlaşılmaktadır.
Türk Ceza Kanununun 31. maddesinin ikinci ve 32. maddesinin birinci fıkralarında kusur yeteneği dolaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Bu
hükümler uyarınca, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama
ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunması durumunda kusur
yeteneğinin varlığı kabul edilmiştir. Kusur yeteneğinin iki belirgin unsuru
vardır. Bunlardan ilki; işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabilme, diğeri ise; eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayan kişinin,
davranışlarını bu algılama doğrultusunda hukuk düzeninin gereklerine
uygun olarak yönlendirme yeteneğinin bulunmasıdır. "Algılama" ve "irade
yeteneği" denilen bu iki öğenin kişide bir arada bulunmaması veya bu
yeteneklerinde azalma meydana gelmesi halinde kusur yeteneğinin tam
olmadığı kabul edilmelidir.
Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler arasında bulunan
akıl hastalığı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 32. maddesinde;
"1) Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını
algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler
hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur.
2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmibeş yıl, müebbet hapis cezası
yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek ceza, altıda
birden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi
aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir" şeklinde hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, ortada bütün unsurlarıyla oluşmuş bir suç bulunmakta ise
de, akıl hastası olduğu belirlenen sanık, işlediği fiilin hukuki anlam ve
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sonuçlarını algılayamayacak durumda olduğundan, suçun işlenmesinden
dolayı hukuki anlamda sorumlu tutulup cezalandırılamaz. TCK'nun 32.
maddesinin birinci fıkrası gereğince bu durumda bulunan sanığa ceza
tayin edilmesi mümkün olmadığından, Ceza Muhakemesi Kanununun
223. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilmesi gerekir. Öte yandan sanığa ceza verilemiyor olması,
hakkında bir güvenlik tedbirine hükmolunmasına engel değildir. O hâlde
akıl hastası sanığın tedavi ve muhafazasına karar verilebilmesi için, açılan
davada isnat yeteneği ile "fiil-fail-akıl hastalığı" arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için bir yargılama faaliyetine ihtiyaç vardır.
Öğretide; "Emniyet tedbiri veya ceza uygulaması failler hakkında kabul
edildiğine göre, suçun işlendiği sıradaki tam ve yarım akıl hastalığının
emniyet tedbiri veya dar manada ceza davası açılmasına, o kişilerin sanık
sıfatı almasına ve son soruşturma yapılmasına tesir etmeyeceği" belirtilerek, ceza ehliyetine sahip olmayanların, ceza yargılaması sırasında sanık konumunda bulunabilecekleri vurgulanmıştır (Nurullah Kunter, Ceza
Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınevi, Onuncu Bası, s. 414).
İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya fiille ilgili
davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli ölçüde azalmış olanlar hakkında güvenlik tedbiri uygulanabilmesi için açılan dava üzerine yapılan
muhakeme güvenlik tedbiri muhakemesidir. Bu düşünceden hareketle,
suçu işlediği sırada akıl hastası olanlar hakkında güvenlik tedbirine hükmedilebilmesi amacıyla açılan dava üzerine yapılan yargılama sırasında
sanık konumunda bulundukları, dolayısıyla sanıklara tanınan haklardan
yararlanabilecekleri hususunda herhangi bir şüphe yoktur. Koruma ve
tedavi tedbiri bir suç işlenmesinin neticesi olduğundan, ancak suç işleyen
kimselere uygulanması gereken bir müeyyidedir. Dolayısıyla bu tedbirin
uygulanması için açılan dava bir ceza muhakemesi davasıdır. Mahkemenin TCK'nun 57. maddesinde düzenlenen tedbirlere karar verebilmesi için, sanığın bir suç işlemiş olması şart olduğuna göre, bütün deliller
toplanıp sanığın sorgusu da yapılacak ve suç işlediği sabit bulunmazsa
beraat kararı verilecektir (Nurullah Kunter-Feridun Yenisey-Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Onsekizinci Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul
2010, s. 1569-1571, 1593-1596).
Diğer taraftan oldukça geniş bir kavram olan "savunma hakkı" şüpheliyi ve sanığı ilgilendirdiği kadar, bir gün şüpheli veya sanık konumuna
düşebilecek olan toplumda yaşayan herhangi bir ferdi, dolayısıyla bütün
toplumu ve yine adaleti sağlama yükümlülüğü bulunan Devleti de ilgilendirmektedir. Ceza muhakemesinin amacı, yargılama neticesi verilen ve
iddia ile savunmanın değerlendirilmesinden ibaret olan hükmün doğru
olmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle, geniş bir bakış açısı ile değerlendirilmesi gereken savunma hakkı, yargı mercileri huzurunda kendisini
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savunma, müdafi yardımından yararlanma, susma, soru sorma, aleyhine
olan işleme katılmama, tercümandan yararlanma, delillerin toplanmasını
isteme, duruşmada hazır bulunma, kanun yoluna başvurma gibi hakları
içermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Temel haklar ve ödevler" bölümünde yer alan 36. maddesinde savunma hakkı; "Herkes meşru vasıta ve
yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı
olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir" şeklinde
düzenlenmiş olup, "temel hak" niteliğine uygun olarak savunma hakkı verilmemesi veya savunma hakkının sınırlandırılması durumunda verilen
karar hukuka aykırı olacaktır. Buna göre, sanığın ceza muhakemesindeki
en önemli haklarından birisi, yargı mercilerince her aşamada nazara alınması gereken savunma hakkıdır. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle
güvence altına alınmış olan bu hakkın herhangi bir nedenle sınırlandırılması da mümkün değildir. Nitekim 1412 sayılı CMUK'nun 5320 sayılı
Kanunun 8. maddesi uyarınca karar tarihi itibarıyla uygulanması gereken
308/8 ve 5271 sayılı CMK’nun 289/1-h maddeleri uyarınca savunma hakkının sınırlandırılması mutlak bozma nedenlerindendir.
Savunma hakkının temelini oluşturan sorgu, sadece sanık lehine getirilmiş bir hüküm değil, aynı zamanda maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla
konulmuş, kamusal niteliği de bulunan emredici usul kuralıdır. Savunma hakkının sınırlandırılamayacağı ilke olmakla birlikte, kanun koyucunun başka bir mağduriyete sebebiyet vermemek, yargılamanın uzamasını engellemek, usul ekonomisi, gereksiz emek ve gider kaybına neden
olmamak açısından bazı sınırlamalara gittiği de bir gerçektir. Ancak bu
sınırlamalar istisna olup, bu hallerde dahi usul kanunumuz bazı şartların
varlığını aramaktadır.
Sanık duruşmada hazır bulunması gereken kişilerden olup, bu durum
yargılamanın "yüze karşılık" özelliği ve savunma hakkının sonucudur. Bu
nedenledir ki, ceza muhakemesi hukukumuzda istisnai haller haricinde,
gelmeyen sanık hakkında duruşma yapılamayacaktır.
CMK'nun 191. maddesi uyarınca, ceza muhakemesinin bir türü olduğu
kabul edilen ve suçu işlediği sırada akıl hastası olanlar hakkında görülen
güvenlik tedbiri yargılamasında duruşmaya tanık ve bilirkişi yoklamasıyla başlanacak, bundan sonra sanığın açık kimliği ve şahsi hâli tespit
edilecek, iddianamenin okunmasından sonra sanık, aynı Kanunun 147.
maddesinde öngörülen şekilde sorguya çekilecektir. Sorgusu sırasında
sanığa üzerine atılı suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni
hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını
isteyebileceği hatırlatılacak, aleyhindeki şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürme imkânı verilecektir. Bu yönü
itibarıyla sorgu, kamusal yanı bulunmakla birlikte öncelikle bir savunma
aracıdır.
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Fiili işlediği sırada akıl hastası olduğu tespit edilen kişi hakkında uygulanacak güvenlik tedbirleri Türk Ceza Kanununun 57. maddesinde;
"1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında
koruma ve tedavi altına alınırlar.
2) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından
tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya hâkim kararıyla serbest bırakılabilir.
3) Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine
göre, güvenlik bakımından kişinin tıbbî kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, bunun süre ve aralıkları belirtilir.
4) Tıbbî kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cumhuriyet savcılığınca bu kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan
sağlık kuruluşuna gönderilmeleri ile sağlanır.
5) Tıbbî kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından tehlikeliliğinin arttığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Bu durumda, bir ve devamı fıkralarda belirlenen işlemler tekrarlanır.
6) İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişi hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yerleştirildiği yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda düzenlenen
kurul raporu üzerine, mahkûm olduğu hapis cezası, süresi aynı kalmak
koşuluyla, kısmen veya tamamen, mahkeme kararıyla akıl hastalarına
özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir.
7) Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar
verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine
mahkeme veya hâkim kararıyla serbest bırakılabilir" şeklinde düzenlenmiştir.
TCK'nun 57. maddesi uyarınca muhafaza ve güvenlik tedbirinin, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında ve toplum açısından tehlikeliliğinin
ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilene kadar devam edeceği nazara alındığında, sanık açısından ağır
sonuçlar meydana getireceği tartışmasızdır. Dolayısıyla kendisi açısından
ağır neticeler doğuracağı muhakkak olan kararın verilme ihtimali bulu-
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nan bir yargılama sırasında bizzat sanığa, bu sonucu önlemeye yönelik
savunma imkânı tanınması, sorguya ilişkin kanuni düzenlemenin getirdiği bir zorunluluk olduğu kadar, adil yargılanma hakkının da gereğidir.
Öte yandan, bilirkişi raporunu denetleyecek, değerlendirecek ve gerektiğinde yeni bir bilirkişi görüşüne başvurabilecek olan hâkimin, duruşmadaki sorgusu sırasında sanığı bizzat görmesi, izlemesi ve kanunun gerekli
kıldığı durumları tutanağa kaydetmesi gereklidir. Yine zamanaşımının
dolması hâlinde güvenlik tedbirine hükmedilmesi imkânı bulunmadığından, dava zamanaşımını kesici özelliği olan sanığın sorguya çekilmesi işleminin gerçekleştirilmesi bu yönüyle de zorunludur.
Bu açıklamalar ışığında önsoruna ilişkin olarak yapılan değerlendirmede;
Sanık hakkında TCK'nun 57. maddesinde uyarınca hükmolunan tedbirlerin, sanığın suç işlediğinin sabit olması hâlinde uygulanabileceği gözetildiğinde, öncelikle sanığın atılı suç nedeniyle sorgusunun yapılmasının zorunlu olması, söz konusu güvenlik tedbirlerinin sanık hakkında
yükümlülükler içermesi karşısında sanığa bu sonucu önlemeye yönelik
savunma imkânının tanınması gerektiği ve duruşmanın yüz yüzeliği, sözlülüğü ilkeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde de
güvence altına alınan adil yargılanma hakkı birlikte değerlendirildiğinde;
psikotik bozukluk nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını
idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kalktığı adli raporlarla tespit edilen sanığın sorgusu yapılmadan, müdafinin dinlenmesiyle yetinilerek hakkında ceza verilmesine yer
olmadığına ve koruma amaçlı tedavi altına alınmasına karar verilmesinin
savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğurduğu kabul edilmelidir.
Bu itibarla, direnme kararına konu hükmün, belirlenen bu usulü nedenden dolayı sair yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmelidir.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- Yunak Asliye Ceza Mahkemesinin 08.06.2017 gün ve 67-81 sayılı
direnme kararına konu hükmünün, ceza sorumluluğuna sahip olmayan
sanığın sorgusu yapılmadan hakkında koruma ve tedavi tedbirine hükmolunması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması isabetsizliğinden
sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA,
2- Dosyanın, mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına
TEVDİİNE, 19.06.2018 tarihinde yapılan müzakerede oybirliğiyle karar
verildi.

558

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018

YARGITAY 18. CEZA DAIRESI
AVUKATIN EYLEMİ
ÖZET: Avukatın haciz işlemi yapamayacağı halde muhataba “adresinize muhafazalı haciz işlemi
yapılacaktır. Bilginize.” Şeklinde mesaj göndermesi “kişilerin huzur ve sükünunu bozma suçu”
nu oluşturur.
Y. 18. CD E 2017/5592 K 2018/2021
Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan şüpheli Avukat ... hakkında son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair Ankara Batı 1.
Ağır Ceza Mahkemesinin 18/10/2016 tarihli ve ......esas, ...... sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinin 22/11/2016 tarihli ve 2016/981 değişik iş sayılı kararını kapsayan
dosya incelendi.
İstem yazısında: “Şüpheli avukatın, Alacaklı ... Platform Hizmetleri A.Ş. vekili sıfatıyla, borçlu müşteki hakkında faizi ile birlikte toplam
959,48 Türk lirası alacağın tahsili amacıyla Ankara 6. İcra Müdürlüğünün 2013/16796 sayılı dosyası üzerinden yürüttüğü icra takibi sırasında,
müşteki tarafından borcu bulunmadığından bahisle yasal süresi içinde
05/12/2013 tarihinde takibe konu borca itiraz edilerek takip durmasına
rağmen haciz işlemlerinin başlatıldığına ilişkin muhtelif tarihlerde telefon
mesajı gönderdiği şikâyetçiyi rahatsız ederek haksız tahsilat yapmaya çalıştığı, mevcut delillerin son soruşturmanın açılması için yeterli olduğu,
delillerin takdir ve değerlendirilmesinin de son soruşturma aşamasında
davayı görecek olan mahkemesine ait bulunduğu gözetilmeden, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilmektedir.
I- Olay:
Şüpheli hakkında bir icra dosyası kapsamında borca itiraz edilip icra
takibi durdurulmasına rağmen cep telefonuna borcu ödetme amacı taşıyan mesajlar gönderilmek sureti ile huzur ve sükunun bozulduğu iddiası
ile yapılan şikayet sonucunda yasal aşamalardan sonra Ankara Batı 2.
Ağır Ceza Mahkemesince son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına
dair karar verildiği, bu karara süresi içerisinde Ankara Batı Cumhuriyet
başsavcılığınca itiraz edildiği, itirazı incelemekle yetkili ve görevli Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesince itirazın reddine dair karar verildiği ve bu karar nedeniyle kanun yararına bozma talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.
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II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
Dosya kapsamındaki mevcut delillerden son soruşturmanın açılmasına mı yoksa açılmamasına mı karar verilmesi gerektiğine ilişkindir.
III- Hukuksal Değerlendirme:
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58/1. maddesinde; “Avukatların
avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki
görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı
haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun
işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır.” Aynı Kanun’un 59.
maddesinde ise; “58 inci maddeye göre yapılan soruşturmaya ait dosya
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. İnceleme
sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde dosya, suçun
işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.
Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddianamesini düzenleyerek dosyayı son soruşturmanın açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar
verilmek üzere ağır ceza mahkemesine verir. Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları, suçun işlendiği yer
ağır ceza mahkemesinde yapılır...” hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, kanun koyucu, avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı yapılacak soruşturmalarda genel usulden farklı
olarak özel düzenlemeler getirmiştir. Buna göre; kovuşturma izni üzerine
düzenlenen iddianameyi inceleyen Ağır Ceza Mahkemesi, dosyadaki delilleri değerlendirerek son soruşturmanın açılmasına veya açılmasına yer
olmadığına karar verecektir. Bu düzenleme isnad edilen suçla ilgili yargılama yapılmasını gerektirir nitelikte delil bulunup bulunmadığının belirlenmesi hususunda mahkemenin takdir yetkisinin olduğunu göstermektedir. Elbetteki bu takdir yetkisi keyfiyetten ari olup dosya içeriğindeki
bilgi belge ve sair delillerin takdiri sonucunda ulaşılacak bir durumdur.
Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile korunan hukuki yarar
kişi özgürlüğünün korunması ve bireyin, psikolojik ve ruhsal bakımdan
rahatsız edilmemesi ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi olarak
tanımlanmaktadır. Bu suçun oluşabilmesi için, kanunun metninde yazılı
bulunan telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla hukuka aykırı bir davranışta bulunulması eylemlerinin bir kez yapılmasının yeterli
olmadığı, eylemlerin ısrarla tekrarlanması, süreklilik arz etmesi ve sırf
kişilerin huzur ve sükununu bozma saiki ile işlenmesi gerekmektedir.
Dosyaya yansıyan olayda, şüpheli avukatın müvekkilinin alacağı olduğundan bahisle İcra İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Anka-
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ra 6. İcra Müdürlüğü nezdinde borçlu müşteki aleyhine genel haciz yolu
ile takip talebinde bulunduğu, talebe istinaden İcra Müdürlüğünce gönderilen ödeme emrine borçlu/müşteki tarafından yasal süresi içerisinde
itiraz edilmesi sonucunda İcra Müdürlüğünce yasal gereği olarak takibin
durmasına karar verildiği, bu durumdan sonra alacaklı vekili şüphelinin
itirazın kaldırılması veya itirazın iptali yollarına gidebileceği, ancak bu
aşamada yeni bir gelişme olmadan yani itiraz iptal edilmeden ya da kaldırılmadan borçlu aleyhine cebri icraya başlayamayacağı, buna rağmen
borçluya ait cep telefonuna müteaddit defa borcun ödenmesi istemli mesaj gönderdiği ya da gönderilmesini sağladığı bilgileri karşısında; mevcut
delillerin şüpheli hakkında son soruşturmanın açılması kararı verilebilecek nitelikte ve yeterlilikte olduğu anlaşılmakla, mercii tarafından verilen
şüpheli hakkında son soruşturmanın açılmamasına itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırı bulunduğundan kanun yararına
bozma talebinin yerinde olduğu görülmüştür.
IV- Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,
1- Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22/11/2016 tarihli ve 2016/981
değişik iş sayılı hükmünün, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca
BOZULMASINA,
2- Aynı Kanun maddesinin 4-a fıkrası gereğince, sonraki işlemlerin
mahallinde tamamlanmasına, 19/02/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
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DANIŞTAY 10. DAİRE KARARI
BAROLARIN DAVA AÇMA EHLİYETİ
ARABULUCULARIN REKLAM YAPAMACAĞI MUTLAKTIR
ÖZET: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu’nun 10. maddesi ile arabulucuların reklam yapmaları mutlak olarak yasaklanmasına
rağmen, sanki reklam izni varmışçasına “Türkiye
Arabulucular Etik Kuralları”nda reklam ve tanıtıma ilişkin sınırlama ve düzenleme yapılması, hukuka ayrıkıdır. Düzenlemenin amacı ve dayanakları da dikkate alınarak, hukuk uyuşmazlıklarının
alternatif çözüm yollarından olan arabuluculuk
müessesesinin usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin mevzuat doğrultusunda düzenlenen
meslek etik kurallarına karşı baroların dava açmakta ehliyetli vardır.*
Danıştay 10. Dairesi 16.07.2018 gün ve 2018/62 E.
Davacı ve Yürütmenin
Durdurulmasını İsteyen

: İstanbul Barosu Başkanlığı

Vekili				

: Av. Atilla Özen

			
				
				

Asmalı Mescit Mah. Orhan Adli Apaydın
Sok. No:2 (İstanbul Barosu) Beyoğlu
/ İSTANBUL

Davalı				

: Adalet Bakanlığı / ANKARA

Vekili				

: Av.

			
			

Adalet Bakanlığı Ek Bina B Blok K:15
Çankaya / ANKARA

İstemin_Özeti			
: 20/12/2017 tarihinde Adalet Bakanlığı
internet sitesinde yayımlanan “Türkiye Arabulucular Etik Kuralları”nın
iptali ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.
*

Gönderen: Av. Atilla ÖZEN
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Savunmanın_Özeti		
: Dava konusu düzenlemenin hukuka
uygun olduğu iddiasıyla davanın ve yürütmenin durdurulması talebinin
reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi

:

Düşüncesi			
: İptali istenen Türkiye Arabulucular
Etik Kuralları düzenlemesinin 8. maddesinin 3. 4. ve 5. fıkralarının
yürütmesinin durdurulması; diğer kısımlara ilişkin yürütmenin
durdurulması isteminin ise reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince; davalı idarenin savunması
alındıktan sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin durdurulması
istemi, savunmanın geldiği görülmekle yeniden incelendi, gereği görüşüldü :
Dava, 20/12/2017 tarihinde Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan “Türkiye Arabulucular Etik Kuralları”nın iptali istemiyle açılmıştır.
Davalı idarece sunulan cevap dilekçesiyle; usul yönünden iptal davasında, genel dava ehliyeti yanında, iptal davasına özgü “menfaat ihlali”
şartı arandığı, idari işlemlerden menfaatleri ihlal edilenlerin iptal davası
açabileceği, davacı baronun herhangi bir menfaat ihlalinin olmadığı bu
nedenle öncelikle davanın ehliyet yönünden reddinin gerektiği; esas yönünden ise 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Daire Başkanlığının Görevleri” başlıklı 30. maddesinde arabuluculuk hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamanın
yer aldığı, aynı Kanunun “Kurulun Görevleri” başlıklı 32. maddesinde ise
arabuluculuk hizmetlerine ilişkin temel ilkeler ile arabuluculuk meslek
kurallarını belirlemenin Kurulun görevi olduğu, gerek 6325 sayılı Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda gerekse Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde hem Arabuluculuk Kurumu hem de arabulucularla ilgili temel ilke, hak ve yükümlülüklere ilişkin genel düzenlemeler yer almakta ise de; arabulucular etik kurallarının
belirlenmesinin, önemli bir ihtiyacın karşılanması anlamında bir zorunluluk olduğu gibi, aynı zamanda arabuluculuk mevzuatının Arabuluculuk
Daire Başkanlığına ve Arabuluculuk Kuruluna yüklediği bir görevin de
ifası olduğu, iptali istenen düzenlemede yer alan ilkeler incelendiğinde,
hükümlerin Kanunun tekrarından ibaret olduğu, davaya konu olan bu
düzenlemelerin, karşılaştırmalı hukuktaki etik ve uygulama kuralları dikkate alınarak ülkemizin arabuluculuk sistemi ile sosyal ve kültürel değerlerine uyumlu olacak biçimde kaleme alındığı, belirlenen etik kuralların
6325 sayılı Kanuna ve Yönetmeliğe aykırı olmadığı savunulmuştur.
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Baroların; düzenlemenin amacı ve dayanakları da dikkate alınarak
hukuk uyuşmazlıklarının alternatif çözüm yollarından olan arabuluculuk
müessesesinin usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin mevzuat doğrultusunda düzenlenen meslek etik kurallarına karşı dava açmakta ehliyetli
olduğuna oybirliğiyle karar verilerek davacının yürütmenin durdurulması
isteminin esasının incelenmesine geçilmiştir.
Dava dilekçesi incelendiğinde; davacı baro tarafından Arabuluculuk
Kurulunun bu tür bir düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığından bahisle tümüne yönelik iptal isteminin yanında, Arabuluculuk Etik Kuralları
içerisinde “Giriş” kısmında yer alan “Arabuluculuk Kurulu, Etik Kurallarının ihlali ve bu durumun öğrenilmesi halinde Kanunun 21. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgili arabulucunun sicilden silinmesi de dahil olmak üzere arabuluculuk mevzuatında öngörülen diğer
yaptırımları uygulayabilir” kısmı ile «Menfaat İlişkisi veya Çatışması»
kenar başlıklı 4. maddesinin 6. fıkrasında geçen “Ancak, taraflar açık ve
yazılı onayları ile birlikte talep ederlerse, açılan tahkim yargılamasında hakemlik yapabilir.” kısmının ve “Unvan Kullanımı, Reklam ve Tanıtım” kenar başlıklı 8. maddesinin “(3) Arabulucu, reklam ve tanıtım
yaparken dürüstlük kuralına uygun bir tutum ve davranış sergilemelidir. Arabulucunun, kendi nitelikleri, tecrübesi, hizmetleri ve ücreti
konusunda vereceği bilgiler doğru olmalıdır. (4) Arabulucu, tabela ve
basılı kâğıtlarında veya elektronik ortamdaki reklam ve tanıtıma yönelik iletişimlerinde, arabuluculuk sürecinin sonucu ve başarısı hakkında kısmen de olsa söz vermemelidir. (5) Arabulucu, hiçbir şekilde
etik kurallarla çelişecek nitelikte reklam yapamaz.” bentlerinin ayrıca
hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali istemi ile davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
22/06/2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Daire Başkanlığının Görevleri” başlıklı 30. maddesinde;
“ (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Arabuluculuk hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.
b) Arabuluculukla ilgili yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.
c) Kurulun çalışması ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan
vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.
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ç) Arabuluculuk kurumunun tanıtımını yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminer
gibi bilimsel organizasyonları düzenlemek veya desteklemek.
d) Ülke genelinde arabuluculuk uygulamalarını izlemek, ilgili istatistikleri tutmak ve yayımlamak.
e) Arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşlar tarafından bu amaçla yapılan başvuru ile sicildeki kaydın geçerlilik süresinin uzatılması talebinin
karara bağlanmasını Bakanlığın onayına sunmak, arabuluculuk eğitimi
verecek eğitim kuruluşlarını listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak.
f) Arabulucu sicilini tutmak, sicile kayıt taleplerini karara bağlamak,
21 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında arabulucunun
sicilden silinmesine karar vermek ve bu sicilde yer alan kişilere ilişkin
bilgileri elektronik ortamda duyurmak.
g) Arabulucular tarafından arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen
son tutanakların kayıtlarını tutmak ve birer örneklerini saklamak.
ğ) Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında inceleme ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.
h) Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlayarak
Kurulun bilgisine sunmak.
ı) Yıllık Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak”
Aynı Kanunun “Kurulun Görevleri” başlıklı 32. maddesinde;
“(1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Arabuluculuk hizmetlerine ilişkin temel ilkeler ile arabuluculuk
meslek kurallarını belirlemek.
b) Arabuluculuk eğitimine ve bu eğitimin sonunda yapılacak olan sınava ilişkin temel ilke ve standartları tespit etmek.
c) Arabulucuların denetimine ilişkin kuralları belirlemek.
ç) Bu Kanuna göre çıkarılması gereken ve Genel Müdürlük tarafından
hazırlanan yönetmelik taslaklarına, gerekirse değişiklik yaparak son şeklini vermek.
d) Eğitim kuruluşlarının eğitim izinlerini iptal etmek.
e) 21 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında arabulucunun sicilden
silinmesine karar vermek.
f) Arabulucuların ödeyecekleri sicile kayıt aidatını ve yıllık aidatları
tespit etmek.
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g) Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini gerekiyorsa değişiklik yapmak
suretiyle onaylamak.
ğ) Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek faaliyetlerin etkinliğini artırmak üzere tavsiyelerde bulunmak.
h) Daire Başkanlığının yıllık faaliyet raporu ve plânı hakkında görüş
bildirmek.
ı) Daire Başkanlığının faaliyet planında yer alan konularla ilgili kurum
ve kuruluşların uygulamaya sağlayabileceği katkıları belirlemek.” hükümlerine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen Kanun hükümlerinde arabuluculuk hizmetlerine ilişkin temel ilkeler ile arabuluculuk meslek kurallarını belirlemenin
Arabuluculuk Kurulunun görevleri arasında yer aldığı görüldüğünden,
Kurulca belirlenerek hazırlanan düzenlemede yetki yönünden hukuka
aykırılık bulunmadığından davacının Etik Kurallarının bütününe yönelik
yürütmenin durdurulması istemi yerinde görülmemiştir
Davacının Etik Kurallarının belirli maddelerine yönelik yürütmenin
durdurulması istemine gelince;
İptali istenen hükümlere ilişkin değerlendirme, her bir kısım ayrı ayrı
incelenmek suretiyle yapılacaktır. Buna göre;
İptali istenen düzenleme :
“Arabuluculuk Kurulu, Etik Kurallarının ihlali ve bu durumun öğrenilmesi halinde Kanunun 21’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında
ilgili arabulucunun sicilden silinmesi de dahil olmak üzere arabuluculuk
mevzuatında öngörülen diğer yaptırımları uygulayabilir.”
Dava dilekçesinde özetle;
Düzenlemenin suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı olduğu ileri
sürülmektedir.
Dava idare savunmasında özetle;
Düzenlemenin hukuka uygun olduğu ifade edilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Değerlendirme;
İptali istenen düzenlemede arabulucuya, arabuluculuk görevinin ifası
sırasında mevzuata uygun olarak hareket etmesinin gerektiği hatırlatılarak aksi durumda bunun kanunca yaptırıma tabi tutulacağı hususu ihtar
edilmiş olup, yeni bir suç veya cezanın ihdası söz konusu olmadığından
düzenlemede yürütmenin durdurulmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
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İptali istenen düzenleme ( 4. maddenin 6. fıkrası) :
Arabulucu, bu sıfatla görev yaptığı uyuşmazlık ile ilgili olarak açılan
davada, daha sonra, avukat olarak görev üstlenemez. Ancak, taraflar açık
ve yazılı onayları ile birlikte talep ederlerse, açılan tahkim yargılamasında
hakemlik yapabilir.
Dava dilekçesinde özetle;
Düzenlemenin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği ileri sürülmektedir.
Davalı idare savunmasında özetle;
Düzenlemenin Kanun’un 9. maddesinin ikinci fıkrasının kapsamında
belirlenen düzenleme ile aynı olduğu, arabulucu olarak görevlendirilen
kimse, tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek önemli hâl ve şartların varlığı hâlinde dahi tarafların iradesiyle arabulucu olarak görev üstlenebileceği hüküm altına alındığına göre, daha sonra, açılan tahkim yargılamasında tarafların açık ve yazılı onayları ile birlikte aynı kişiyi hakem
yapabilmelerinin evveliyetle mümkün olduğu savunulmuştur.
Değerlendirme;
Arabuluculuk Kanununda arabuluculuk faaliyetinde görev alan arabulucunun daha sonra ilgili uyuşmazlığa ilişkin taraflardan birinin avukatı
olamayacağı düzenlemesine yer verilmiş olup tahkim veya diğer başkaca
çözüm yollarına ilişkin bir sınırlamaya gidilmemiştir. Tarafların muvafakati ve istemi doğrultusunda arabulucunun tahkim yargılamasında hakem olarak görev yapmasında arabulucunun tarafsızlığına veya taraflardan birisinin menfaatine aykırı bir durumun varlığından bahsedilemez.
Bu nedenle anılan düzenlemede yürütmenin durdurulmasını gerektirecek
bir hususun bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
İptali istenen düzenleme (8. maddenin 3. 4. ve 5. fıkraları) :
“(3) Arabulucu, reklam ve tanıtım yaparken dürüstlük kuralına uygun
bir tutum ve davranış sergilemelidir. Arabulucunun, kendi nitelikleri, tecrübesi, hizmetleri ve ücreti konusunda vereceği bilgiler doğru olmalıdır.
(4) Arabulucu, tabela ve basılı kâğıtlarında veya elektronik ortamdaki
reklam ve tanıtıma yönelik iletişimlerinde, arabuluculuk sürecinin sonucu ve başarısı hakkında kısmen de olsa söz vermemelidir.
(5) Arabulucu, hiçbir şekilde etik kurallarla çelişecek nitelikte reklam
yapamaz.”
Dava dilekçesinde özetle;
Kanunda mutlak reklam yasağı olmasına rağmen getirilen düzenleme
ile reklam imkanının getirildiği ileri sürülmektedir.
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Davalı idare savunmasında özetle;
Düzenlemenin 6325 sayılı Kanun ve Yönetmeliğe atıfta bulunularak,
Kanunun 10. maddesinin Yönetmeliğin 13. maddesinin ilk fıkrasına da
aynen alındığı ve devamında diğer 6. fıkrada bu genel hükmün nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verildiği, sonraki üç, dört ve
beşinci fıkralarda reklam ve tanıtıma ilişkin olarak anılan genel hükmün
kapsamına girmeyen konularda detaylı düzenlemelere yer verildiği, düzenlemenin hukuka uygun olduğu ifade edilerek davanın ve yürütmenin
durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Değerlendirme ve Sonuç;
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 10.
maddesinde arabulucuların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her
türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kâğıtlarında arabulucu, avukat ve akademik unvanlarından başka sıfat
kullanmalarının yasak olduğu, yine bu Kanuna dayanılarak hazırlanan
02/06/2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin
12. maddesinde aynı düzenlemenin korunduğu, bu yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 26/01/2013 tarihli 28540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin
13. maddesinde de benzer bir düzenlemenin yer aldığı görülmektedir.
Yukarıda anılan kanun ve yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Türkiye
Arabulucular Etik Kurallarının 8. maddesinin 3. 4. ve 5. fıkralarında ise:
“ arabulucu, reklam ve tanıtım yaparken” ibaleri kullanılmak suretiyle
bazı ilkelere göre hareket edilmesi gerektiği kuralına yer verilmiştir.
Arabuluculuk mevzuatının reklama ilişkin düzenlemelerinde; arabulucuların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve
harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında arabulucu, avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmalarının yasak olduğu yolunda, emredici ve kapsamı geniş bir hükme yer
verilmiş, mesleğin düzen ve geleneklerini korumak, kanunların arabuluculara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevleri tam ve
şerefli bir şekilde yerine getirmek amacıyla oluşturulan Etik Kurallarının
8. maddesinin 1. fıkrasında arabulucunun tabela ve basılı kâğıtlarının
kullanımında arabuluculuk mevzuatına uygun hareket etmesi gerektiği
ifade edildikten sonra 3. 4 ve 5. fıkralarında ise arabulucunun yapacağı
reklam ve tanıtımın dürüstlük kurallarına aykırı olamayacağı yönünde
kurallar getirilmiştir.
İptali istenen düzenlemenin reklam ve tanıtıma ilişkin kısımları incelendiğinde; sanki bir reklam izni varmışçasına buna ilişkin sınırlamalar
ve düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Düzenlemede reklam ve tanıtı-
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ma ilişkin sınırlamalar getirilmiş olmasının mefhumu muhalifinden hareketle reklam serbestisinin var olduğu sınırlamaların ise istisnai olarak
düzenlendiği izlenimi verilmektedir. Oysa kanun ve yönetmelikte reklam
yasağına yer verilmek suretiyle arabulucuların kendilerini tanıtmaya yönelik basılı evrak, levha ve internet siteleri belirli bir disiplin altına alınmaya çalışılarak, kamu hizmeti niteliği taşıyan arabuluculuk mesleğine
mensup olanlar arasında ne suretle olursa olsun, medya veya diğer mecralarda reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesinin amaçlandığı görüldüğünden, kanun ve yönetmelikte yer
alan mutlak reklam yasağı düzenlemeleri karşısında meslek kurallarının
reklama ilişkin 8. maddesinin 3. 4 ve 5. fıkraları mevzuata uygun bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu edilen Türkiye Arabulucular Etik
Kurallarının 8. maddesinin 3. 4. ve 5. fıkralarına yönelik olarak yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile bu fıkraların YÜRÜTMESİNİN
DURDURULMASINA, dava konusu edilen diğer maddeler ve kurallar
yönünden ise davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen
koşulların bu aşamada gerçekleşmediği anlaşıldığından YÜRÜTMENİN
DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, bu kararın tebliğini izleyen
günden itibaren yedi (7) gün içinde İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz
edilebileceğinin taraflara duyurulmasına, 16/07/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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DANIŞTAY
VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU
ÖZET: Dava; 26.4.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliğinin "Avukatlık Ücretleri"
başlıklı I-B-4. bölümünde yer alan "...Avukatlar
aldıkları bu para için davayı kazanana serbest
meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan
tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler. Mahkeme kararında "KDV hariç" şeklinde bir
ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin
KDV dahil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı
uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilir." şeklindeki kısmının iptali istemiyle açılmıştır.
E. 2017/680 K. 2018/2 T.17.01.2018
Danıştay Dördüncü Dairesi, 23.5.2017 gün ve E:2014/4695,
K:2017/4767 sayılı kararıyla; davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek işin esasına geçildiği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65'inci maddesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1'inci ve 164'üncü
maddeleri, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1'inci maddesinin 1'inci fıkrası ile 20'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri uyarınca
avukatlık mesleğinin, serbest meslek faaliyeti; bu meslekten elde edilen
kazancın da serbest meslek kazancı olduğu, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin ise katma değer vergisine tabi bulunduğu, mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretinin, katma değer
vergisine tabi olup olmadığı hususuna gelince; 3065 sayılı Kanunun 1'inci
maddesine göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu konusunda tartışma bulunmadığı, mahkemelerce, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi esas alınarak
hükmolunan ve 1136 sayılı Kanunun 164'üncü maddesi uyarınca avukata
ait olan avukatlık ücretinin ise avukatın müvekkiline verdiği avukatlık
hizmetinin bir parçası olup, doğrudan müvekkile verilen hizmet nedeniyle hak kazanılan bu ücreti, müvekkilin değil de davayı kaybeden tarafın
ödüyor olmasının, ücretin, davayı kazanan tarafa verilen hizmetin karşılığı olması gerçeğini değiştirmeyeceği, söz konusu avukatlık ücretinin,
davayı kaybeden, buna bağlı olarak da avukatlık ücretini ödeyen taraf
bakımından yargılama gideri niteliğinde olmasının da bu ücrete hak ka-
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zanan avukat bakımından serbest meslek kazancı olması vasfını değiştirmeyeceği, bu durumda, mahkemelerce tarifeye göre hükmolunan avukatlık ücretinin katma değer vergisine tabi olduğu sonucuna ulaşıldığı,
3065 sayılı Kanunun 20'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, belirli
tarifeye göre fiyatı tespit edilen işlerde, tarife bedelinin katma değer vergisi dahil edilerek tespit olunacağının açıkça hüküm altına alınmış olması
karşısında, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hükmolunan avukatlık
ücretinin içerisinde katma değer vergisinin de bulunduğu, dolayısıyla bu
verginin ayrıştırılarak serbest meslek makbuzunda gösterilmesi gerektiği;
nitekim, 28.11.2002 tarih ve 24950 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin, "Bu tarifede yer alan
ücretlere 3065 sayılı Kanun hükümleri gereği katma değer vergisi ayrıca ilave edilir" kuralını içeren 21'nci maddesinin iptali istemiyle açılan
davada; Danıştay Sekizinci Dairesinin 5.11.2004 gün ve E:2003/4002,
K:2004/4219 sayılı kararıyla; 3065 sayılı Kanunun 20'nci maddesinin
4'üncü fıkrası uyarınca tarifeye bağlı işlerde, katma değer vergisinin tarifede belirtilen ücrete dahil olduğu gerekçesiyle dava konusu düzenlemenin iptali yolunda verilen kararın kesinleştiği, yine Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulunun 6.10.2005 gün ve E:2005/1580, K:2005/2294 sayılı
kararında da 3065 sayılı Kanun uyarınca, belli bir tarifeye göre alınan
ücrete katma değer vergisinin dahil olduğu yönünde karar verildiği, yukarıda yer alan açıklamalar ile yargı kararları dikkate alındığında, mahkemelerce Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hükmolunan avukatlık
ücreti, serbest meslek faaliyeti kapsamında katma değer vergisine tabi
olup, ücrete dahil olan katma değer vergisinin ayrıştırılarak beyan edilmesi gerektiği, davanın, söz konusu avukatlık ücreti için serbest meslek
makbuzu düzenlenmesi gerekip gerekmediği ve düzenlenecekse kimin
adına düzenleneceğine ilişkin kısmına gelince; 213 sayılı Kanunun 236 ve
237'nci maddelerinde serbest meslek makbuzlarına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilerek; hangi şartlarda, kime ve nasıl düzenleneceğinin
açıkça gösterildiği, ihtiva etmesi gereken bilgilerin sayıldığı, buna göre
hükmedilen vekalet ücretinin tahsili sırasında serbest meslek makbuzu
düzenlemesinin yasa gereği olduğu, nitekim Danıştay Dördüncü Dairesinin hükmolunan vekalet ücretinin tahsiline dair benzer bir davada verdiği
20.12.2006 gün ve E:2006/2237, K:2006/3102 sayılı kararında da hükmolunan avukatlık ücreti için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiğine karar verildiği, yukarıda değinilen hükümler uyarınca, avukatın
hukuki yardımından müvekkilinin yararlanması, diğer bir deyişle hizmetin davayı kazanana ifa edilmesi nedeniyle davayı kazanan adına serbest
meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle
davayı reddetmiştir.
Davacı tarafından; Avukatlık Kanununa göre haklı çıkan tarafın avukatına ait olan vekalet ücretinin gelir vergisi açısından serbest meslek
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kazancı olmasına rağmen hem verilen bir hizmetin karşılığı olmaması
hem de hizmet verilen kişiden tahsil edilmemesi sebebiyle katma değer
vergisinin konusuna girmediği, mesleki faaliyetin yürütülmesi ve karşı
vekalet ücretinin hesaplanması bakımından serbest avukatlar ile ücretli
veya kamuda çalışan avukatlar arasında bir ayrım bulunmadığı, gerçekte
ödemeyi yapmayan davayı kazanan taraf adına serbest meslek makbuzu
düzenlenmesinin bir takım hukuki sorunlara yol açacağı, katma değer
vergisini kimin ödeyeceğinin belli olmadığı, avukatların tahsil etmedikleri vergiyi ödemek zorunda kalacakları, müdahil tarafından; Anayasaya aykırılık iddiasını dahi tartışmayan kararın eksik inceleme ve hatalı
değerlendirmeye dayandığı, dava konusu düzenlemenin, serbest meslek
makbuzunun borçlu adına düzenlenmesini öngören 375 sayılı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile çeliştiği ileri sürülerek Daire kararının bozulması istenmiştir.
Savunmanın Özeti: Temyiz istemlerinin reddi gerektiği savunulmuştur.
Düşüncesi: Temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmediğinden istemlerin reddi gerektiği
düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, tebligat işlemleri tamamlandığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca
karar verilmesine ve duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan Danıştay Dördüncü Dairesinin, 23.5.2017 gün ve E:2014/4695, K:2017/4767
sayılı kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddialar, kararın
bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz istemlerinin reddine, 17.01.2018 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

YARARLI BİLGİLER
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YENİ TRAFİK CEZALARI

1

Şehir içi hız 50 km
• 55 km-65 km arası 235 tl ceza
• 65 km-75 km arası 488 tl ceza
• 75 km ve yukarısı 1002 tl ceza
Hız limiti 80 km istenen yerde
• 88 km-104 km arası 235 tl ceza
• 104 km-120 km arası 488 tl ceza
• 120 km ve yukarısı 1002 tl ceza
Şehir dışı iki yönlü yol= 90 km
• 99 km-117 km arası 235 tl ceza
• 117 km-135 km arası 488 tl ceza
• 135 km ve yukarısı 1002 tl ceza
Şehir dışı bölünmüş yol= 110 km
• 121 km-143 km arası 235 tl ceza
• 143 km-165 km arası 488 tl ceza
• 165 km ve yukarısı 1002 tl ceza
Otoban hız 120 km ise
• 132 km-156 km arası 235 tl ceza
• 156 km-180 km arası 488 tl ceza
• 180 km ve yukarısı 1002 tl ceza
Ehliyetsiz araç kullananlar 2.018 TL ,
Emniyet kemeri takmayanlar 108 TL,
*

Gönderen Av. Nalan KAHRAMAN
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Trafik işaretlerine...zarar vermek, yola çöp atmak ve trafiği engellemek
gibi düzeni bozan ihlaller, 488 TL
(Alkollü araç kullanmanın
1. seferinde 1.002 TL,
2. seferinde 1.256 TL,
3. seferinde 2.018 TL)
Alkolmetreye üflemeyi reddetme 2.869 TL,
Yaya geçidinde yayaya yol vermemek 488 tl
(Sigortasız araç kullanmak 108 tl +
Sigorta policesinde yıllık indirim kalkıyor.
Her ay için %5 gecikme alınır.
Trafik polisi çekici ile otoparka çeker arabayı,
Çekici ve otopark ücretlerinide alırlar.)
(Muayenesiz araç kullanmak : 235 tl
Ceza kullanan şoföre verilir.
Ayrıca ehliyete 10 ceza puanı
Araç trafikten men edilerek ek33 düzenlenip çekici ile götürmek sartiyla
7 gün süre verilir.
Bu 7 gün içinde muayene yatırmazsan...)
Ters yönde araç kullanmak 2000 tl
(Kırmızıda geçmek 236 tl
3 kez geçince 15 gün ehliyete el konur.
6 kez geçince 30 gün ehliyete el konur.
7 kez geçince 45 gün ehliyete el konur.)
Cep telefonu ile konuşmak 235 tl
Yaya ve okul geçidine, kavşaklara giriş ve çıkışta yavaşlamayana 488 tl
Park yasağını ihlal etmek 109 tl
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YARGITAY'A GÖRE KiRA ARTIŞLARINDA UYGULANACAK ORANLAR
AYLAR

2013

2014

2015

2016

2017

Ocak

5.33

5.22

9.59

5.50

4.96

15,66

Şubat

4.72

6.11

8.79

5.61

5.87

15,50

Mart

4.23

6.95

8.03

5.64

6.89

15,35

Nisan

3.74

7.89

7.36

5.47

8.01

15,36

Mayıs

3.27

8.66

6.98

5.19

9.02

15,80

Haziran

3.18

9.03

6.74

4.91

9.98

16,57

Temmuz

3.23

9.26

6.43

4.77

10.94

17,41

Ağustos

3.39

9.55

6.14

4,51

12.05

18,78

Eylül

3.58

9.84

5.92

4.07

13.26

21,36

Ekim

3.93

10.11

5.58

3.83

14.47

23,73

Kasım

4.10

10.32

5.33

3.93

15,38

Aralık

4.48

10.25

5.28

4.30

15,82

2018
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Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde
Bir Önceki Aya Göre Artış Oranı
AYLAR

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Ocak

3.32 0.33 0.55 3,98 0,99 1.98 1.10 1.82 2,46 1,02

Şubat

1.38 1.20 -0.20

Mart

0.74 1.05 0.40 1,04 1.54 1.13 1.19 - 0.04 1,02 0.99

Nisan

0.09 1.43 0.52 0,76 2.60 1.34 1.63 0.78 1,31 1.87

Mayıs

-0.52 1.11 1.48 0,52 3,79 0.40 0.56 0.58 0,45 1,62

Haziran 0.06

0.25 0.41 0,07 3,03 0.31 -0.51 0.47 -0,27 2,61

Temmuz 0.73 -0.32 0.21
Ağustos 0.42

1,26 2,68 0.43 0.71 - 0.02 0,81 0,73

0,72 1,77 0.45 0.09 1.16 0,15 0,55

0.98 0.08 0,85 6,60 0.09 0.40 -0,29 0,52 2,30

Eylül

0.85 1.53 0.29 0,24 10,88 0.14 0.89 0.18 0,65 6,30

Ekim

0.92 -0.20 0.84 1,71 0,91 1.90 1.55 1.44 2,08 2,67

Kasım

-0.97 -1.42 2.00 2,02

0.18 0.67 0.52 1,49

Aralık

-0.76 -0.33 2.98 1,37

-0.44 0.21 1.64 0,69
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Yararlı Bilgiler

Yıllara Göre Üfe / Tüfe Endekslerinde
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Artış Oranı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Ocak

3.32 0.33 0.55 3,98 0,99 1.98 1.10 1.82 2,46 1,02

Şubat

4.75 1.53 0.34 5,29 3,69 2.41 1.82 1.80 3,29 1,76

Mart

5.52 2.60 0.75 6,38 5,29 3.57 3.03 1.75 4,34 2.77

Nisan

5.61 4.06 1.27 7,19 8,03 4.96 4.71 2.55 5,71 4.69

Mayıs

5.06 5.22 2.77 7,74 12,12 5.38 5.30 3.15 6,18 6,39

Haziran 5.12

5.49 3.19 7,82 15,52 5.70 4.76 3.63 5,89 9,17

Temmuz 5.89

5.15 3.41 8,60 17,56 6.18 4.85 4.84 6,05 9,77

Ağustos 6.33

6.19 3.49 9,52 25,32 6.28 5.27 4,53 6,60 12,29

Eylül

7.24 7.81 3.79 9,78 38,96 6.43 6.21 4.72 7,29 19,37

Ekim

8.22 7.59 4.66 11,66 40,22 8.45 7.86 6.23 9,52 22,56

Kasım

7.18 6.06 6.76 13,91

8.65 8.58 6.78 11,16

Aralık

6.36 5.71 9.94 15,47

8.17 8.81 8.53 11,92
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Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde Bir Önceki Yılın
Aynı Ayına Göre Artış Hızı
AYLAR

ÜFE

TÜFE

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Ocak

10.72 3.28 5.94 13,69 12,14 17.75 7.24 9.58 9,22 10,35

Şubat

12.40 3.10 4.47 15,36 13,71 7.89 7.55 8.78 10,13 10,26

Mart

12.31 3.41 3.80 16,09 14,28 8.39 7.61 7.46 11,29 10.23

Nisan

12.98 4.80 2.87 16,37 16,37 9.38 7.91 6.57 11,87 10.85

Mayıs

11.28 6.52 3.25 15,26 20,16 9.66 8.09 6.58 11,72 12,15

Haziran

9.75 6.73 3.41 14,87 23,71 9.16 7.20 7.64 10,90 15,39

Temmuz

9.46 5.62 3.96 15,45 25,00 9.32 6.81 8.79 9,79 15,85

Ağustos

9.88 6.21 3,03 16,34 32,13 9.54 7.14 8,05 10,68 17,90

Eylül

9.84 6.92 1.78 16,28 46,15 8.86 7.95 7.28 11,20 24,52

Ekim

10.10 5.74 2.84 17,28 45,01 8.96 7.58 7.16 11,90 25,24

Kasım

8.36 5.25 6.41 17,30

9.15 8.10 7.00 12,98

Aralık

6.36 5.71 9.94 15,47

8.17 8.81 8.53 11,92
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Yararlı Bilgiler

Yıllara Göre Üfe/Tüfe Endekslerinde
12 Aylık Ortalamalara Göre Artış Hızı
AYLAR

2014 2105 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

Ocak

5.22 9.59 5.50 4,96 15,66 7.53 8.80 7.87 7,76 11,23

Şubat

6.11 8.79 5.61 5,87 15,50 7.60 8.77 7.97 7,88 11,23

Mart

6.95 8.03 5.64 6,89 15,35 7.70 8.70 7.96 8,21 11.14

Nisan

7.89 7.36 5.47 8,01 15,36 7.97 8.57 7.84 8,66 11.06

Mayıs

8.66 6.98 5.19 9,02 15,80 8.23 8.45 7.71 9,09 11,10

Haziran

9.03 6.74 4.91 9,98 16,57 8.31 8.28 7.74 9,36 11,49

Temmuz

9.26 6.43 4.77 10,94 17,41 8.35 8.07 7.91 9,44 12,00

Ağustos

9.55 6.14 4,51 12,05 18,78 8.46 7.88 7,98 9,66 12,61

Eylül

9.84 5.92 4.07 13,26 21,36 8.54 7.80 7.92 9,98 13,75

Ekim

10.11 5.58 3.83 14,47 23,73 8.65 7.69 7.89 10,37 14,90

Kasım

10.32 5.33 3.93 15,38

8.80 7.61 7.79 10,87

Aralık

10.25 5.28 4.30 15,82

8.85 7.67 7.78 11,14

YİTİRDİKLERİMİZ
NAKİLLER / AYRILMALAR
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Baromuzun 33737 sicil sayısında kayıtlı
Av. Sami UÇKUNOĞLU
03/11/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1939 yılında Tokat'da doğmuş, 2005 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
2006 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Marhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 12658 sicil sayısında kayıtlı
Av. AHMET RONA SEROZAN
06/11/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1942 yılında İstanbul'da doğmuş, 1964 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
1983 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 11482 sicil sayısında kayıtlı
Av. KADİR ONARAN
04/11/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1949 yılında Manisa Akhisar'da doğmuş, 1978
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun
olmuş, stajını Baromuz'da yaparak,
1979 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 11897 sicil sayısında kayıtlı
Av. ERDAL KOYUNCU
01/11/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1955 yılında Adıyaman'da doğmuş, 1979 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuz'da yaparak, 1980 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur. 2010-2012 yılları arasında Türkiye
Barolar Birliği Delegeliği görevinde bulunmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 9289 sicil sayısında kayıtlı
Av. SALİH TURAN
23/10/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1945 yılında Afyon'da doğmuş, 1973 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını 1974 yılında Baromuz kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 35263 sicil sayısında kayıtlı
Av. FERİDE SEMA KÖSELİ
23/10/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1982 yılında İstanbul'da doğmuş,
2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş stajını Baromuzda yaparak 2008
yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 33007 sicil sayısında kayıtlı
Av. CENGİZ KURTER
23/10/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1957 yılında Eskişehir'de doğmuş,
2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak 2006 yılında
Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 8064 sicil sayısında kayıtlı
Av. ALİ DOĞAN ÇALKAN
14/10/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1943 yılında Eskişehir'de doğmuş, 1971 yılında
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1973 yılında
Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Yitirdiklerimiz / Nakiller / Ayrılmalar
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Baromuzun 37378 sicil sayısında kayıtlı
Av. MEHMET GÖL
13/108/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1944 yılında Kars'da doğmuş,
1973 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, 2009 yılında hakimlikten emekli oyup,
2009 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 10298 sicil sayısında kayıtlı
Av. RASİM ÖZCAN
12/10/2018 tarihinde vefat etmiştir. Merhum 1947 yılında
Rize'de doğmuş, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak,
1978 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur. 20042008 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği Delegeliği,
2006-2008 tarihleri arasında Beşiktaş Ağır Ceza Temsilciliği görevini de üstlenmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet,
kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 13645 sicil sayısında kayıtlı
Av. NEZİHİ TURGUT
08/10/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1953 yılında Malatya'da doğmuş, 1980 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajını Baromuzda yaparak, 1985 Baromuz levhasına
kaydolmuştur. 2008-2010 tarihleri arasında Bakırköy
Bölge temsilciliği görevini de üstlenmiştir.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 8334 sicil sayısında kayıtlı
Av. VAHİT GENÇ
08/10/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1940 yılında Tekirdağ Şarköy'de doğmuş,
1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını baromuzda yaparak, 1973 yılında
Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 3086 sicil sayısında kayıtlı
Av. NÜKHET ÖZEKEN
08/10/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhume 1929 yılında İzmir'de doğmuş,
1951yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını Baromuz'da yaparak,
1952 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 4688 sicil sayısında kayıtlı
Av. MEHEMET TEVFİK TIRPAN
04/10/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1925 yılında Urfa'da doğmuş, 1959 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş,
stajına Baromuzda yaparak, 1961 yılında
Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 46919 sicil sayısında kayıtlı
Av. GÖKHAN VURAL ARI
02/10/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1990 yılında Tarsus'da doğmuş,
2012 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını Baromuz'da yaparak,
2014 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 12235 sicil sayısında kayıtlı
Av. MUSTAFA GÜNDÜZ
20/09/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1929 yılında Kayseri'de doğmuş,
1951 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, 1981 yılında hakimlikten emekli olup,
1981 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Yitirdiklerimiz / Nakiller / Ayrılmalar
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Baromuzun 6420 sicil sayısında kayıtlı
Av. HİKMET ÇETİN ÇORUM
20/09/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1940 yılında Niğde Bor'da doğmuş,
1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını Niğde Barosu'ndan başlatıp,
İstanbul Barosu'nda bitirerek, 1969 yılında
Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
Baromuzun 18712 sicil sayısında kayıtlı
Av. ARİF KILIÇASLAN
20/09/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1966 yılında Afyon'da doğmuş,
1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak,
1993 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 10283 sicil sayısında kayıtlı
Av. YUNUS CAN
26/09/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1934 yılında Merzifon'da doğmuş,
1972 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını Baromuz'da yaparak,
1976 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 7991 sicil sayısında kayıtlı
Av. METİN KADRİ DENER
24/09/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1945 yılında Kırşehir'de doğmuş,
1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını Baromuzda yaparak,
1973 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

592

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 92 • Sayı: 6 • Yıl: 2018
Baromuzun 35995 sicil sayısında kayıtlı
Av. SEBEHAT TURŞUCU
23/09/2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhum 1965 yılında Konya'da doğmuş,
1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuş, stajını İzmir Barosu'nda yaparak, 1990
yılında İzmir Barosu'na kaydolmuştur. 2008 yılında İzmir
Barosu'ndan naklen Baromuz levhasına kaydolmuştur.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Nakil Baro

1

42305

YUNUS EMRE

ŞANLI

27/09/2018

DENİZLİ BAROSU

2

58826

SÜMEYYE

AKDEMİR

27/09/2018

DÜZCE BAROSU

3

48996

OĞUZ

ÖZDEMİR

27/09/2018

ESKİŞEHİR BAROSU

4

16856

DAVUT

ÖZTÜRK

27/09/2018

BALIKESİR BAROSU

5

54151

BAYRAM

ÇİÇEK

27/09/2018

MANİSA BAROSU

6

60116

FATİH

YEŞİLYURT

27/09/2018

ANTALYA BAROSU

7

33726

BERİL

Ö. SONUGELEN

27/09/2018

KOCAELİ BAROSU

8

40061

MUSTAFA ALP

ZERENOĞLU

27/09/2018

İZMİR BAROSU

9

16034

ECE

BAŞARAN

27/09/2018

BALIKESİR BAROSU

10

33874

TÜRKAN

ULUBAŞ ERSOY

27/09/2018

MUĞLA BAROSU

11

59882

MELDA NUR

YAVUZ

27/09/2018

K.MARAŞ BAROSU

12

48789

OZAN

TUNA

27/09/2018

ANTALYA BAROSU

13

42416

AHMET

SÜNGÜ

27/09/2018

DENİZLİ BAROSU

14

51863

MUHAMMET

ÇELİK

27/09/2018

ÇANAKKALE BAROSU

15

28244

ÖNDER

KINIK

27/09/2018

ÇANAKKALE BAROSU

16

32726

BAŞAK

KARABUDAK

27/09/2018

BALIKESİR BAROSU

17

48542

HİCRET

KIZILKAYA

27/09/2018

KONYA BAROSU

18

41728

GAMZE

ÇAKIR

27/09/2018

SAMSUN BAROSU

19

53419

CEYDA CANEM

RENGİZ

27/09/2018

İZMİR BAROSU

20

30344

KADİR

TUNÇ

27/09/2018

MUĞLA BAROSU

21

57092

TARIK

ARPACI

27/09/2018

MALATYA BAROSU

22

38395

ZEYNEP

DEVELİOĞLU

27/09/2018

MUĞLA BAROSU

23

58945

ECE

ÇELEBİ

27/09/2018

HATAY BAROSU

24

56487

MERVE

YILMAZ

27/09/2018

İZMİR BAROSU

25

51800

ÖMER

EREN

04/10/2018

DİYARBAKIR BAROSU

26

49042

SERAY

ÖZSOY

04/10/2018

İZMİR BAROSU

27

52957

SAFFET

EROĞLU

04/10/2018

DÜZCE BAROSU

28

43090

NAZİF KORAY

KIRCA

04/10/2018

SAMSUN BAROSU

29

50981

ZEKİ CEM

BOZKURT

04/10/2018

ANKARA BAROSU

30

59186

BERCEM

ÖGEL

04/10/2018

BURSA BAROSU

31

34178

KORAY

AKKUŞ

04/10/2018

ÇANAKKALE BAROSU

32

60601

ŞAHİN

ABAN

04/10/2018

DİYARBAKIR BAROSU

33

60905

M.ENES

KACAR

04/10/2018

BURSA BAROSU

34

49126

TURAN

TEMUR

04/10/2018

ÇANAKKALE BAROSU

35

54446

ŞULE

ATİK

04/10/2018

YOZGAT BAROSU

36

34242

SELDA

TAYLAN

04/10/2018

İZMİR BAROSU
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NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Nakil Baro

37

56435

FATİK SELENA

SÖĞÜTLÜ

04/10/2018

ANKARA BAROSU

38

48093

DİYAR

BAKIR

04/10/2018

DİYARBAKIR BAROSU

39

49634

MAHSUN

KARAKURT

04/10/2018

ŞANLIURFA BAROSU

40

48677

GİZEM

KA.BAYRAL

04/10/2018

MERSİN BAROSU

41

52737

DUYGU

AYAN

11/10/2018

ZONGULDAK BAROSU

42

17427

HAYDAR

TOPAY

11/10/2018

AYDIN BAROSU

43

61283

MERVE

K.ŞAHİN

11/10/2018

BURSA BAROSU

44

60347

NİLGÜN

ARI

11/10/2018

ESKİŞEHİR BAROSU

45

58151

ELİF

KAYA

11/10/2018

VAN BAROSU

46

55848

YAŞAR

BOZKURT

11/10/2018

IĞDIR BAROSU

47

53736

NUR BANU

ESİRCİ

18/10/2018

SAKARYA BAROSU

48

48805

ZEYNEP SEDA

ÖZÇELİK

18/10/2018

ÇANAKKALE BAROSU

49

45187

ÖNDER KUTAY

ŞEKER

18/10/2018

ANKARA BAROSU

50

53938

ARZU

ÇETİN

18/10/2018

İZMİR BAROSU

51

51747

BARIŞ

SİSLİGÜN

18/10/2018

İZMİR BAROSU

52

51572

FATİH

ALTAN

18/10/2018

DİYARBAKIR BAROSU

53

60090

BİLGE

DEMİRCAN

18/10/2018

AYDIN BAROSU

54

59832

BENGİSU

ÜSTÜNDAĞ

18/10/2018

İZMİR BAROSU

55

40545

ECE

KALKAN

18/10/2018

ÇANAKKALE BAROSU

56

61139

MELİKE

DEMİREKİN

18/10/2018

NEVŞEHİR BAROSU

57

61106

MUHAMMED

EKİN

18/10/2018

KÜTAHYA BAROSU

58

56147

ŞİYAR

AYDEMİR

18/10/2018

DİYARBAKIR BAROSU

59

45619

KÜBRA

EKMEN

25/10/2018

ANKARA BAROSU

60

52316

REFİKA ELİF

KAYNAK

25/10/2018

İZMİR BAROSU

61

43299

SERKAN

BÜYÜKÇAĞLAR

25/10/2018

KOCAELİ BAROSU

62

50317

FİLİZ

TORUN

25/10/2018

ANKARA BAROSU

63

49474

DOĞUKAN B.

AKSOY

25/10/2018

ANKARA BAROSU

64

60989

ÖZGE

GÖKÇE

25/10/2018

ANKARA BAROSU

65

60878

ÖMER

DURKAL

25/10/2018

GAZİANTEP BAROSU

66

49293

ZEYNEP

KIVANÇ

25/10/2018

ANTALYA BAROSU

67

60539

FERHAT

YÜCE

25/10/2018

SAKARYA BAROSU

68

59287

GÖKÇE SEDEF

ÖZSOY

25/10/2018

ANTALYA BAROSU

69

58947

MELTEM

KAPLAN

25/10/2018

KÜTAHYA BAROSU

70

57240

BÜŞRA

YÜCE

25/10/2018

SAKARYA BAROSU

71

56874

GÖZDE

ÇELİK

25/10/2018

BURSA BAROSU

72

48475

DİDEM

AKBEY

01/11/2018

BALIKESİR BAROSU
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Yitirdiklerimiz / Nakiller / Ayrılmalar
NAKİLLER
Sıra No

Sicil No

Adı

Soyadı

Hareket Tarihi

Nakil Baro

73

47128

DERYA

YALÇIN

01/11/2018

TEKİRDAĞ BAROSU

74

46897

ÖVGÜN

MERCİMEK

08/11/2018

ADANA BAROSU

75

46716

NESİM

ATICI

08/11/2018

MANİSA BAROSU

76

35006

BİRCAN

ATATUĞ

08/11/2018

MUĞLA BAROSU

77

53664

ESİN NEVİN

ÜÇÜNCÜ

08/11/2018

KOCAELİ BAROSU

78

53476

ŞEYMA

KURTUL

08/11/2018

BURSA BAROSU

79

34307

ARZU

DİKTEPE UYSAL

08/11/2018

MUĞLA BAROSU

80

32259

ÖZLEM

KAYHAN

08/11/2018

ANTALYA BAROSU

81

52487

MEHMET H.

SEVİKER

08/11/2018

İZMİR BAROSU

82

44885

AHMET SEMİH

KÖK

08/11/2018

MUĞLA BAROSU

83

62191

ERİM

BAYRAKTAR

08/11/2018

KIRKLARELİ BAROSU

84

49316

EMRE

ALICI

08/11/2018

DENİZLİ BAROSU

85

41152

ALPER YUNUS

KARAGÖZ

08/11/2018

ESKİŞEHİR BAROSU

86

57545

ALİCAN

BABA

08/11/2018

BURSA BAROSU

87

39945

BAHATTİN

ZEYBEK

08/11/2018

MUĞLA BAROSU

88

33248

TUFAN

KESMAN

08/11/2018

ÇANAKKALE BAROSU

89

56337

NESLİ

NEBİOĞLU

08/11/2018

ANTALYA BAROSU

90

48006

ÖZGÜR

YAĞMUR

08/11/2018

DİYARBAKIR BAROSU

91

54892

ÖZLEM

TIĞLI

08/11/2018

SİNOP BAROSU

92

36181

DENİZ

HAVUZ

08/11/2018

ÇANAKKALE BAROSU

93

27956

PINAR

ERDOĞAN

08/11/2018

İZMİR BAROSU
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AYRILMALAR
Sıra No

Sicil No

Adı

1

12970

ABDULLAH

2

6731

3

41281

4

Soyadı

Hareket Tarihi

ASLANBAY

27/09/2018

SÜLEYMAN

YAŞAR

27/09/2018

ZEHRA BİLGE

ÜNLÜSOY

27/09/2018

52670

DUYGU

ÖKSÜZ

04/11/2018

5

38954

BİRİÇİM ÜMMÜHAN

DONDURMACI

11/10/2018

6

55109

BURAK

SÖNMEZ

11/10/2018

7

52083

ZEYNEP MERVE

KILIÇ

11/10/2018

8

47487

ELİF BAHAR

EROĞLU

11/10/2018

9

7652

LÜTFİ

URAL

18/10/2018

10

51321

AYŞENUR

SEKMAN

18/10/2018

11

39148

AYŞEGÜL

LOĞOĞLU

18/10/2018

12

48099

EFE İSMAİL

UZUN

18/10/2018

13

43586

ERCAN

GÜMÜŞ

18/10/2018

14

35694

MEHMET

KAÇAR

18/10/2018

15

46334

SERHAN

KAYA

25/10/2018

16

12742

HASAN

ÜNAL

25/10/2018

17

8791

TEVFİK

ÖZEVİN

25/10/2018

18

60524

DOLUNAY

ÇÖREK

25/10/2018

19

38573

ALİ OSMAN

KARAOĞLU

25/10/2018

20

33270

SAADET

EĞİLMEZ GÜLER

25/10/2018

21

53319

ÖMER

KOŞA

01/11/2018

22

61437

DEFNE

SAĞDIÇ

01/11/2018

23

60247

SALİH BURAK

KÖSEOĞLU

01/11/2018

24

51766

SEFA CENGİZ

ÖZDÜR

01/11/2018

25

62650

EMRE

AKKAN

01/11/2018

26

58609

AYŞE FERİDE

RECEVİK

08/11/2018

27

56875

ELİF

TAĞ

08/11/2018

28

50160

ARDA CAN

GÜLEŞEN

08/11/2018

29

49208

ASLİYE HANDAN

YALÇIN

08/11/2018

30

31803

FATİH

YILDIRIM

08/11/2018

31

20631

GÜLİZAR

ZENGİN

08/11/2018

KAVRAM DİZİNİ

KAVRAM DİZİNİ
A
12 SAAT ÇALIŞIP 24 SAAT DİNLENEN
İŞÇİ . ........................................ 438
ACİZ VESİKASI ........................ 518
AÇIK BONO . ............................ 485
AKIL HASTALIĞI ..................... 550
ALACAĞIN TEMLİKİ ................ 482
ARAÇ SATIŞI ........................... 519
ARA DİNLENMESİ ................... 446
ASIL İŞVEREN ......................... 543
AVAL ........................................ 335
AVUKATLIK ÜCRETİ ................ 508, 510
AYIPLI MAL SATIMI................... 330
AYLIK MAKTU ÜCRET............... 429, 446
AYLIK ÜCRET............................ 444
B
BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI......... 470
BONO......................................... 474
BORCA İTİRAZ.......................... 476
BONO......................................... 386
C
CEZAİ ŞART.............................. 501
CİRO DURUMU ......................... 481
CİRO YASAĞI ........................... 478, 482
ÇALIŞAN KUSURU . ................. 409
D
DAVADA GÖREV 349, 495, 517, 519
DAVA ŞARTI ............................ 465
DEĞER KAYBI HESABI ........... 383
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
540
E
EKSİK İFA . .............................. 383, 396
ELİRLİLİK UNSURU ................ 345
EMEKLİ MAAŞINA KONAN
HACİZ ...................................... 536
ENKAZ BEDELİ ....................... 503
ESER SÖZLEŞMESİ ................ 513
EŞİN RIZASI ............................ 335
F
FATURAYA DAYANAN
ALACAK ................................... 391
FAYDALI VE ZORUNLU
MASRAFLAR ............................ 422
FAZLA ÇALIŞMA . .................... 444
G
GEÇERSİZ FESİH ................... 440
GENEL TATİL . ........................ 429
GENEL TATİL ÜCRETİ ............ 446

GÖREVLİ MAHKEME .............. 548
H
HAFTA TATİLİ ......................... 429
HAKSIZ FESİH ........................ 440
HAPİS HAKKI ........................... 510
HATIR VE KUSUR
İNDİRİMİ . ................................ 529
I
İCRA İNKAR TAZMİNATI ......... 497, 506
İFLAS ERTELEMESİNDE
TEDBİR ................................... 486
İHTİYATİ HACİZ ...................... 474, 486
İLANEN TEBLİGAT . ................ 463
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ............. 367
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
DEVRİ ...................................... 546
İSPAT KOŞULU 481, 484, 485
İSPAT KÜLFETİ 413, 416, 417, 491
İSPAT ŞARTLARI ..................... 376
İSTİNAT TALEBİ . .................... 512
İŞÇİNİN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDEKİ
BEYANLARI ............................. 442
İŞÇİNİN UYUMASI ................... 440
İŞE İADE . ................................ 448
İŞE İADE DAVASI .................... 434, 460
İŞ KAZAS ................................. 539
İŞ KAZASI ................................ 539, 543
İSPAT KÜLFETİ ....................... 330, 379
İŞLETMESEL KARAR .............. 448
K
KAMBİYO
SENEDİ 328, 345, 476, 478, 482
KAMBİYO SENEDİZ . ............... 335
KAT MALİKLERİ KURULU ....... 360
KAZANILMIŞ HAK KAVRAMI 515
KENTSEL DÖNÜŞÜM .............. 503
KESİN HÜKÜM ........................ 367
KIDEM TAZMİNATI
TAVANI .................................... 454
KISMİ ÇALIŞMA . ..................... 457
KİRACILIĞIN TESPİTİ ............. 414
KİRACILIK İLİŞKİSİ ................. 413
KİRACININ HAKLARI ............... 419
KİRACININ KİRALANAN
YERİ TERK ETMESİ ................ 411
KİRA İLİŞKİSİ .......................... 416
KİRALANAN YERİN GEÇ
TESLİMİ .................................. 419
KİRA SÖZLEŞMESİ ................. 417, 422
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ 414

599

Kavram Dizini
KOOPERATİFİN TACİR
SIFATI ..................................... 349
KÜÇÜK ÇOCUKLAR ................. 540
M
MALULİYET TESPİTİ . ............. 543
MENFİ TESPİT DAVASI ........... 379
MESLEKİ FAALİYET ................ 500
MİRASIN REDDİNİN
SONUÇLARI ............................. 538
MUVAZAA ................................ 518
MÜKERRER KADASTRO ......... 517
O
ORGANİK BAĞ . ....................... 434, 460
OTUZ İŞÇİ KOŞULU ................ 434, 460
ÖDEME SEBEBİ ...................... 491
P
PARA BORCU . .......................... 492
PARA HAVALESİ ...................... 491
PAYDAŞLAR ARASINDA
AÇILAN DAVALAR ................... 401
R
REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ
ALACAK ................................... 474
RÜCU DAVASI ......................... 409, 489
S
SAVUNMA HAKKI .................... 550
SENEDE YAZILAN
SÖZCÜKLER ........................... 328
SENET ÜZERİNDEKİ YAZI ...... 479
SERBEST MESLEK
MAKBUZU ............................... 508
SGK ŞARTI .............................. 465
SIRA CETVELİ ......................... 548
SİGORTA ŞİRKETİ
ÖDEMESİ ................................ 520
SORUMLULUK ........................ 330
SORUMLULUKLAR .................. 546
SÜRÜCÜ KUSURU ................... 523
ŞİKAYET .................................. 548
ŞİRKET BORCU ....................... 386
ŞİRKET YETKİLİSİ .................. 386
T
TAKİBİN DURDURULMASI........ 476
TARAFLARIN BORÇLARI ......... 513
TARAFLARIN
SORUMLULUĞU ...................... 489
TASARRUFUN İPTALİ . ............ 518
TASFİYE İŞLEMLERİ . ............. 538
TAŞERONLA İŞÇİ
ÇALIŞTIRMA . .......................... 489

TAŞIMACILIK SİGORTASI ....... 533
TAŞINMAZ İRTİFAKİ
BEDELİ . .................................. 497
TAŞINMAZ SATIŞI
ARACILIĞI ............................... 501
TATİL ÇALIŞMALARI ............... 444
TAVZİH .................................... 425
TAZMİNATIN TESPİTİ ............. 411
TEBLİGAT USULÜ . ................. 463
TEBLİĞ İLE ÖĞRENME .......... 512
TEDAVİ GİDERLERİ ................ 539
TEK TARAFLI KAZA ................ 523
TEMİNAT SENEDİ 327, 376, 477, 479,
481, 484, 487
TEMSİLİ YETKİSİ ..................... 360
TEREKE ADINA AÇILAN
DAVA ....................................... 404
TİCARİ İŞ ................................. 519
TİCARİ TAŞIT KREDİSİ ........... 495
TRAFİK KAZASI 520, 523, 529, 533
TRH TABLOSU ........................ 529
TÜKETİCİ MAHKEMESİ .......... 500
TÜKETİCİNİN HAKLARI ........... 343
TÜM MİRASÇILARIN
KATILIMI ................................. 404
U
UYGULANACAK YAPTIRIM 343
UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ 487
ÜCRET ALACAĞI ..................... 506
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN
HAKLARI . ................................ 327
V
VEKALET İLİŞKİSİ .................. 500
VEKALET ÜCRETİ
ALACAĞI . ................................. 494
Y
YARGILAMA YÖNTEMİ ............ 477
YARGITAY KARARI .................. 515
YAZILI DELİL
BAŞLANGICI ............................ 499
YEMİN DELİLİ ......................... 416
YETKİ KURALI ......................... 407
YETKİLİ MAHKEM ................... 391
YETKİLİ MAHKEME ................ 492, 494
YETKİ SÖZLEŞMELERİ .......... 492
YIKILAN GECEKONDU ............ 503
Z
ZAMANAŞIMI ........................... 396
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN
SENET ..................................... 499

KONKORDATO
Av. Talih UYAR
Sekiz bölümden oluşan kitapta Konkordato konusundaki geçmişten bugüne içtihatlar yer almakta güncel eklemeler ve değerlendirmeler ile de şu
sıralar oldukça gündemde olan hukuki süreç okurlara aktarılmaktadır.
Tel: 0212 660 09 61

