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Prof. Dr. Faruk ACAR  (Marmara Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER  (LefkeAvrupa Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Müslüm AKINCI  (Kocaeli Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Ziya AKINCI  (Galatasaray Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.) 
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL  (Ankara Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Mustafa ALP  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Osman Gökhan ANTALYA  (Marmara Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Çetin ARSLAN  (Hacettepe Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Zehreddin ASLAN  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Oğuz ATALAY  (İstanbul Sabahattin Zaim Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Murat ATALI  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Murat AYDOĞDU  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR  (Yeditepe Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Ü. Hukuk Fak. , Ticaret Hukuku ABD)
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ  (Çankaya Ü. Hukuk Fak. Mali Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK  (Kocaeli Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Mustafa Erdem CAN  (Akdeniz Ü. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Hacı CAN  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN  (Özyeğin Ü. Kamu Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Selma ÇETİNER  (Girne Amerikan Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Fevzi DEMİR  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Kamu Hukuku Bölümü)
Prof. Dr. Ali Timur DEMİRBAŞ  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fak., Mali Hukuk ABD)
Prof. Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU (Uluslararası Final Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Bahattin Bahadır ERDEM  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ (Galatasaray Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ  (Yakın Doğu Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Şükran ERTÜRK  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Kadir Emre GÖKYAYLA  (Bahçeşehir Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ  (İstanbul Şehir Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR  (Ankara Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Yaşar GÜRBÜZ  (Yeditepe Ü. Kamu Hukuku A.B.D)
Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Mehmet HELVACI  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi A.B.D.)
Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU (Marmara Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Mali Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ  (Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Mali Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Nevzat KOÇ  (Yakın Doğu Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU (Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Huriye KUBİLAY  (İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)

DANIŞMA KURULU
(Soyadı sırasıyla)
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Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Serkan ODAMAN  (Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Erdal ONAR  (Bilkent Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Sibel ÖZEL  (Marmara Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN  (Ankara Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak., Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku ABD)
Prof. Dr. Meral ÖZKAN  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK (İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ                 (Galatasaray Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Mustafa SAKAL (Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Bütçe ve Mali Planlama A.B.D.)
Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Suat SARI  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Füsun SOKULLU AKINCI  (Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Melda SUR  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Hukuk ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER  (İstanbul Ticaret Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN  (İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ile İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Ahmet TÜRK  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Roma Hukuku ile Hukuk Tarihi A.B.D.)
Prof. Dr. Bilge UMAR  (Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Ayfer UYANIK  (MEF Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Yener ÜNVER  (Özyeğin Ü. Hukuk Fak. Kamu Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT   (Özyeğin Ü. Hukuk Fak. Kamu Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Turan YILDIRIM  (Marmara Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER  (Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)

Doç. Dr. Cenk AKİL  (Antalya Bilim Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Mine AKKAN  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Tolga AKKAYA (Anadolu Ü.Hukuk Fak. Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku ABD)
Doç. Dr. Ecehan YEŞİLOVA ARAS (Yaşar Ü. Hukuk Fak. , Ticaret Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Mustafa AVCI  (Anadolu Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Özge AYAN  (Manisa Celal Bayar Ü. Uygulamalı Bilimler Y.O. Uluslararası Ticaret Bölümü)
Doç. Dr. Serkan AYAN  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Doç. Dr. Musa AYGÜL  (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Doç. Dr. Gaye BAYCIK  (Ankara Ü. Hukuk Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Herdem BELEN  (Kocaeli Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Doç. Dr. Sezer ÇABRİ  (Kocaeli Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Doç. Dr. Serkan ÇINARLI  (Manisa Celal Bayar Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Hukuk Bilimleri A.B.D.)
Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ  (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Koray DOĞAN  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.– Hukuk Fak., Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku)
Doç. Dr. Rifat ERTEN  (Ankara Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Doç. Dr. Emel HANAĞASI (Ankara Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
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Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA  (Anadolu Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI  (Anadolu Ü. Hukuk Fak. Roma Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Nedim MERİÇ (Akdeniz Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Sevtap METİN  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi A.B.D.)
Doç. Dr. Güneş OKUYUCU ERGÜN  (Ankara Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN  (Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku)
Doç. Dr. Vural SEVEN (Türk-Alman Ü. Hukuk Fak., Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku ABD)
Doç. Dr. Ceyda SÜRAL  (Kadir Has Ü. Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ  (İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU  (Hacettepe Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Süleyman YILMAZ  (Ankara Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Beşir ACABEY  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Özlem ACAR  (İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Eylem APAYDIN  (Kocaeli Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Ayşe ARAT  (Selçuk Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Aziz Serkan ARSLAN (Kırıkkale Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. İsmail ATAMULU  (Erciyes Ü. Hukuk Fakultesi,  Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Özlem CANBELDEK AKIN (Girne Üni. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Fatih AYDOĞAN (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Tuğba BAYZİT (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku)
Dr. Öğr. Ü. Nur BOLAYIR  (Galatasaray Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Ramazan DURGUT  (İstanbul Ü. İşletme Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Sevil DOĞAN   (Celal Bayar Ü. İİBF, Ticaret Hukuku A.B.D İş Hukuku)
Dr. Öğr. Ü. Evrim ERİŞİR  (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Ahmet Kürşat ERSÖZ  (Akdeniz Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Cemil GÜNER  (Selçuk Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Nalan KAHVECİ  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Taylan Özgür KİRAZ  (Maltepe Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Muhlis ÖĞÜTÇÜ  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Cem ÖZCAN  (İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Yaşar Metin ÖZDEMİR  (Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Hukuk Bilimleri A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Tijen DÜNDAR SEZER  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Tuğçe TEKBEN  (İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Gamze TURAN BAŞARA  (Çankaya Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Özlem TÜZÜNER  (Afyon Kocatepe Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Çiğdem YAZICI TIKTIK  (MEF Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Ali Haydar YAĞCIOĞLU  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Dilek Dulay YANGIN  (Celal Bayar Ü. İİBF. İş Hukuku Sosyal Güvenlik A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Pınar BACAKSIZ (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak., Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü. Erhan BİRBEN (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak., İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü. Uğur BULUT (Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü. Selman DURSUN (İstanbul Ü. Hukuk Fak., Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü. Nilüfer BORAN GÜNEYSU (Anadolu Ü. Hukuk Fak., Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku ABD)
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Dr. Öğr. Ü. Nagehan KIRKBEŞOĞLU (Muğla Sıtkı Koçman Ü. İşletme Fak., Ticaret Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü. Tuba KUTOĞLU  (Medeni Hukuk)
Dr. Öğr. Ü. Serkan MERAKLI (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak., Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü.  Meltem ÖZTÜRK  (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)
Dr. Öğr. Ü.  Hüsnü TURANLI  (Ticaret Hukuku)
Dr. Öğr. Ü.  Doğuş Taylan TÜRKEL (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. -Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku ABD)
Dr. Ertuğrul UZUN Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD

Av. Serkan CENGİZ  (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılaması ile İnsan Hakları Hukuku)
Av. Talih UYAR  (İcra-İflas Hukuku)
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İzmir Barosu Dergisi’nde yayımlanmakta olan makaleler

Journal of Izmir Bar Association is being permanently indexed in

hukuk veritabanında taranmaktadır.
law database.

İZMİR
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 1. Dergimizin”hakemli” olması, sadece hakem denetiminden geçmiş yazılara yer verileceği 
sonucunu getirmemektedir. Dergimizde”hakemli” ve”hakemsiz” yazılar birlikte yer alabilecektir.

 2. Dergimize gönderilecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış ya dayayımlanmak üzere 
gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 3. İzmir Barosu Dergisinde bilimsel yazı ve makalelerin yanı sıra Yargıtay, Danıştay, Anayasa 
Mahkemesi, AİHM kararları ve kesinleşmiş mahkeme kararları, karar incelemeleri, yabancı makale 
çevirileri, seminer çözümlemeleri İzmir Barosu kurul raporları ve hukuk tartışmaları gibi yazılara Ya-
yın Kurulunun kararı ile yer verilecektir.

 4. İzmir Barosu Dergisinin yazı dili Türkçe’dir.

 5. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumlarını, haberleşme adresleri ile telefon numara-
larını ve varsa e-posta adreslerini belirtmelidirler.

 6. Yazıların uzunluğu dergi formatında Times New Roman karakterinde 12 punto (dipnot, 
kaynakça, özet, kısaltmalar cetveli 10 punto) yazılarak, A4 boyutunda iki adet bilgisayar çıktısı ile 
ve dijital gönderilmesi gerekmektedir. Dipnotlarda bold karakter kullanılmaz. Kaynakça bölümünde 
yazar soyisim ve isimleri bold karakterler kullanılarak yazılır.

 7. Makalelerin en fazla 100 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca veya Fransızca 
özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi 
gereklidir.

 8. Her yazar ile ilgili dipnot konulmalı, sadece yıldız ile işaretlenmeli, bununla ilgili numara-
landırma yapılmamalıdır.

 9.Yazar adı ve varsa ikinci adı ilk harfi kısaltılmış olarak, soyadı aynen yazılmalıdır. Tümü bold 
olmalıdır.

 10. Dergiye gönderilecek / verilecek yazılar, yayın ilkeleri bakımından Yayın
Kurulunda ön incelemesi yapıldıktan sonra, yazarı tarafından istenildiği takdirde, hakeme / hakemlere 
gönderilecek; hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yazının”hakemli makaleler” bölümünde 
basılmasına karar verilecektir.

YAZI GÖNDERİM KURALLARI
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 11. Hakem incelemesi istenilen yazılar, en az iki hakem incelemesinden geçirilecek ve iki 
olumlu rapor üzerine yayımlanacaktır. Bir olumlu bir olumsuz rapor halinde üçüncü bir hakeme 
başvurulacaktır. Üçüncü hakemin görüşü doğrultusunda iki olumlu görüş ortaya çıktığında yazı ya-
yımlanacaktır. Hakemler yazıları “biçimsel ve içerik olarak bilimsel ölçütlere uygunluk” yönünden 
denetleyeceklerdir. Hakem raporları yayım arşivinde saklanacaktır. Yazılar hakemlere gönderildiğin-
de yazarın adı soyadı bildirilmeyecektir. Aynı şekilde yazar da kimlerin hakem denetimi yaptığını 
bilmeyecektir. Hakemle yazarın bir konudaki görüşünün farklı olması, yazının hakem denetiminde 
olumlu sonuç alınmasına engel değildir. Hakemler yazılara ilişkin üç sonuç bildirebileceklerdir.” 
yayımlanması uygundur”,” yetersizliklerin giderilmesi için iade edilmelidir”,” yayımlanması uygun 
değildir”. Yazının hakem tarafından yetersiz bulunması halinde, hakem raporlarında”yazar nüshası”, 
yani hakem kimlik bilgilerinin olmadığı nüsha yazara verilecektir. Yazar, raporda saptanan eksiklikleri 
giderdikten sonra, yazı yeniden aynı hakeme verilecektir. Bunun sonucuna göre yazıyla ilgili gerekli 
işlem yapılacaktır.

 12. Hakemli inceleme istenmeyen yazılar, Yayın Kurulu incelemesi ile yayımlanacaktır. Yayın 
Kurulunda her yazı en az iki üye incelemesinden geçirilecek, raportörler görüşlerini Kurul’a sunacak 
ve Yayın Kurulunca yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilecektir. Gerektiğinde yazı oku-
narak bütün üyelerce oylanmak suretiyle yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilecektir. Yazardan 
Yayın Kurulunca eksik görülen konuların düzeltilmesi istenebilecektir. Yazım yanlışları Yayın Kurulu 
tarafından düzeltilecek, diğer eksiklikler bakımından yazarlarla bağlantı kurularak düzeltilmesi yaza-
rından istenecektir.

 13. Yayımlamayan yazılar, yazara geri gönderilmeyecektir. Ancak yazıların yayımlanıp yayım-
lanmayacağı ilgilisine en kısa sürede bildirilecektir.

 14. Yazardan düzeltme isteğinde, düzeltmenin en geç 15 gün içinde yapılarak Yayın Kuruluna 
ulaştırılması gereklidir.

 15. Dergi’ye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetiminin yapılmış olduğu, yazarın 
dijital ortamdaki biçimiyle yazısının yayımlanmasına”olur” verdiği kabul edilecektir. Yazının baskı 
düzeltmeleri Yayın Kurulu tarafından yapılacak, yazarına bu düzeltmeler için yazı gönderilmeyecektir.

 16. Gönderilen yazıların yayımlanmasına karar verildiği takdirde, yazının basılı ve elektronik 
yayım haklarına İzmir Barosu sahip olacaktır.
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Av. Dr. Uğur BULUT*

ISLAH YOLUYLA TALEP SONUCUNUN DARALTIL(AMA)MASI

REDUCTION OF CLAIM VIA AMENDMENT OF PETITION

 ÖZET

* İzmir Barosu, e-mail: av.ugurbulut@gmail.com

	 Islah,	 iddia	ve	 savunmanın	genişletilmesi	veya	değiştirilmesi	yasağı	kapsamında	
kalan	 bir	 usûl	 işlemin	 yapılmasına	 hizmet	 etmektedir.	 Bu	 çerçevede	 ıslah,	 değiştirme	
veya	genişletme	olarak	değerlendirilemeyecek	talep	sonucunun	daraltılması	 için	kulla-
nılamaz.	Talep	 sonucunun	daraltılması	 için	düzenlenen	özel	hükümlerin	varlığı	nede-
niyle	de	bu	amaca	ulaşılabilmek	 için	şartları	ve	sonuçları	değişken	bu	yollardan	birine	
başvurulmalıdır.	Kanaatimizce,	Yargıtay	tarafından	çoğunlukla	kabul	edildiğinin	aksine,	
talep	sonucunun	azaltılmasına	yönelik	ıslah	şeklindeki	bir	iradeye	başka	bir	usûlî	işlem,	
örneğin	 feragat,	niteliği	de	atfedilemez.	Böyle	bir	 iradenin	 ıslah	yoluyla	 ileri	 sürülmesi	
mümkün	olmadığı	için,	ıslahın	geçersiz	kabul	edilmesi	hukuken	daha	yerinde	bir	tercih	
olacaktır.

 Anahtar Kelimeler:	 Talep	 sonucunun	 daraltılması,	 ıslah,	 feragat,	 davanın	 geri	
alınması,	Yargıtay
 
 ABSTRACT

	 Legal	provisions	for	amendment	of	petition	serve	to	perform	a	procedural	acti-
on	that	normally	falls	 into	the	prohibition	of	change	or	extend	of	claim	or	plea.	Thus,	
amendment	of	petition	cannot	be	applied	for	reduction	of	claim,	which	cannot	be	accep-
ted	as	change	or	extend	of	claim.	Because	of	the	existence	of	special	legal	provisions	in	or-
der	to	reduce	the	claim,	one	of	those	provisions	having	various	conditions	and	consequ-
ences	must	be	applied.	In	our	opinion,	unlike	most	of	the	decisions	of	Court	of	Appeal,	
a	request	of	amendment	reducing	the	claim	cannot	be	interpreted	as	another	procedural	
action,	such	as	waiver	of	claim.	In	such	a	case,	accepting	the	request	of	amendment	as	
void	will	be	legally	more	appropriate,	because	of	the	fact	that	a	will	to	reduce	the	claim	
cannot	be	requested	as	amendment	of	petition.		

 Keywords:	Reduce	the	claim,	amendment,	waiver	of	claim,	withdrawal,	Court	of	
Appeal
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 GİRİŞ
 
	 İddia	ve	savunmanın	değiştirilmesi	veya	genişletilmesi	yasağı	kap-
samında	kalan	bir	işlemi	yapma	imkânı	sağlayan	ıslah,	bu	amacı	aşarak,	
özellikle	uygulamada	karşı	 tarafın	 rızasının	gerektiği	herhangi	bir	usûl	
işlemini	 yapmaya	 imkân	 tanıyacak	 şekilde	 de	 anlaşılabilmektedir.	 Bu	
noktada	özellikle	talep	sonucunun	artırılmasına	yönelik	ıslah	kurumu-
na,	tam	tersi	bir	şekilde	talep	sonucunu	daraltmak	amacıyla	başvurula-
bilmektedir.	Oysa	kanun	koyucu,	talep	sonucunun	azaltılması	için	şart-
ları	ve	sonuçları	farklı	başka	kurumlar	öngörmüştür.	
 
	 Uygulamada	belirli	bir	talebin	dava	konusu	olmaktan	çıkarılması	ya	
da	miktarının	azaltılması	için	ıslaha	başvurulmasının	arkasındaki	amaç,	
dava	 sonunda	 ilgili	 talep	 tamamen	veya	kısmen	kabul	 edilmeyeceğin-
den,	 yargılama	 giderlerine	mahkûm	 edilmekten	 kaçınmaktır.	Uygula-
ma	çoğunlukla,	bu	 sonuca	 ıslah	yoluyla	ulaşılmasına	 izin	vermemekte	
ancak,	bazen	sonuçları	değiştirmese	dahi,	sonuca	giden	yolda	usûl	hu-
kuku	 kurallarından	 sapılmaktadır.	Usûl	 hukukunda	 sıkı	 şekil	 kuralları	
geçerli	olup	bu	kuralların	ihlâl	edilerek	doğru	bir	sonuca	varılması	esa-
sen	mümkün	değildir.	Bu	şekilde	kurumların	amacı	dışında	kullanılma-
sı,	hem	o	kuruma	ve	kurala	aykırı	davranmak	şeklinde	hukuka	aykırılık	
oluşturacak	hem	de	kural	ve	kurumların	zedelenmesi	nedeniyle	doğru	
sonuca	ulaşmak	sadece	tesadüfî	bir	hâle	gelecektir.	Bu	nedenle,	sonucun	
değişmemesi	hâlinde	dahi	kural	ve	kurumlara	uygun	davranmak	önem	
taşımaktadır.	Nasıl	olsa	aynı	veya	benzer	sonuç	gerçekleşiyor	denilerek	
kurumların	amacının	dışında	kullanılması	ile	o	konudaki	kuralların	do-
lanılması,	 öncelikle	 hukuk	 devleti	 ilkesine	 ve	 bu	 çerçevede	 yargılama	
kurallarının	niteliğine	aykırıdır.	
 
	 Çalışmamızda,	uygulamada	sıklıkla	karşılaşılan	ıslah	kurumuyla	ta-
lep	sonucunun	azaltılması,	bunun	doğruluğu	ve	sonuçları	üzerinde	du-
rulmuştur.	Bu	kapsamda,	Alman	hukukundaki	düzenlemeler	ve	görüşler	
ile	Türk	hukuk	uygulaması	çerçevesinde	değerlendirmeler	yapılarak	ko-
nuya	ilişkin	görüşümüzü	açıklamaya	çalışacağız.
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 A. ISLAH KAVRAMI VE AMACI

	 İddia	ve	savunmanın	genişletilmesi	yasağı,	yazılı	yargılama	usûlünde	
cevaba	 cevap	 ve	 ikinci	 cevap	 (m.	 141);	 basit	 yargılama	 usûlünde	 ise	
dava	 ve	 cevap	 (m.	 319)	dilekçeleriyle	 başlar.	Ayrıca	 ön	 incelemedeki	
özel	durum	da	bu	noktada	dikkate	alınabilir	(m.	141).	Bu	aşamalardan	
sonra	 taraflar,	 kural	 olarak,	 iddia	 ve	 savunmalarını	 genişletemez	 veya	
değiştiremezler.	Bu	kapsamda	ıslah,	kısaca	iddia	ve	savunmanın	geniş-
letilmesi	ve	değiştirilmesi	yasağına	tâbi	bir	işlemin	yapılmasını	mümkün	
kılan	hukukî	bir	müessese	olarak	tanımlanabilir1.	Islahın	geçerli	olması	
mahkemenin	 iznine	bağlı	olmayıp	 ıslah,	başvuran	tarafın	 tek	 taraflı	ve	
açık	bir	irade	beyanıyla	sonuç	doğurur2.	

	 Kanun,	 geniş	 bir	 ifade	 olarak	 tarafların	 yapmış	 oldukları	 usûl	 iş-
lemlerini	 ıslah	 edebileceklerini	 belirtmekle	 birlikte	 (m.	 176/1);	 diğer	
usûl	işlemleri	için	öngörülen	özel	düzenlemeler	ve	ıslahın	kabul	edilen	
uygulama	alanı	dikkate	alındığında;	 ıslah,	sadece	iddia	ve	savunmanın	
genişletilmesi	ve	değiştirilmesi	yasağı	kapsamında	kalan	hususlar	bakı-

1	Ansay,	Sabri	Şakir;	“Islah”,	AÜHFD	1950,	C.	VII,	S.	1,	s.	123;	Kuru,	Baki;	Hukuk	Muhakemeleri	Usulü,	C.	
IV,	6.	Baskı,	İstanbul	2001,	s.	3965;	Kuru,	Baki;	Medenî	Usul	Hukuku	Ders	Kitabı,	İstanbul	2015,	s.	463;	
Üstündağ,	Saim;	Medeni	Yargılama	Hukuku,	C.	 I-II,	6.	Baskı,	 İstanbul	1997,	 s.	549;	Görgün,	L.	Şanal;	
Medenî	Usûl	Hukuku,	3.	Baskı,	Ankara	2014,s.	273;	Alangoya,	Yavuz/Yıldırım,	M.	Kâmil/Deren-Yıldırım,	
Nevhis;	Medenî	Usul	Hukuku	Esasları,	8.	Baskı,	İstanbul	2011,	s.	266;	Yılmaz,	Ejder;	Medenî	Yargılama	
Hukukunda	Islah,	4.	Baskı,	Ankara	2013,	s.	143;	Yılmaz,	Ejder;	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	Şerhi,	2.	
Baskı,	Ankara	2013,	s.	998;	Yılmaz,	Ejder;	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	Islah	Konusunda	(HMK	m.	
176-182)	Getirdiği	Yenilikler,	Bankacılar	Dergisi	2013,	Özel	Sayı,	s.	72;	Özekes,	Muhammet;	Pekcanıtez	
Usûl	Medenî	Usûl	Hukuku,	C.	II,	15.	Baskı,	İstanbul	2017,	s.	1487;Tanrıver,	Süha;	Medenî	Usûl	Hukuku,	
C.	I,	Ankara	2016,	s.	729;	Karslı,	s.	599;	Ulukapı,	Ömer;	Medenî	Usûl	Hukuku,	3.	Baskı,	Konya	2015,	s.	
311;	Atalı,	Murat;	“Islah	Yoluyla	İleri	Sürülen	Talep	Bakımından	Zamanaşımının	Kesildiği	Tarih”,	DE-
ÜHFD	2009,	Özel	Sayı,	Bilge	Umar’a	Armağan,	C.	I,	İzmir	2010,	s.	122-123;	Deynekli,	Adnan;	Medeni	
Usul	Hukukunda	Islah,	Ankara	2013,	s.	15;	Türkmen,	Ali;	Özel	Hukuk	Muhakeme	Usûlü,	Ankara	2015,	
s.	445;	Kar,	Bektaş;	“Islah	Kısmi	ve	Ek	Dava	Kavramları	ile	Dava	Konusunun	Islah	Yoluyla	Artırılmasının	
Getirdiği	Sorunlar”,	Yargıtay	Dergisi	2002,	C.	XXVIII,	S.	3,	s.	417.

2	Berki,	Şakir;	Hukuk	Muhakemeleri	Usulü,	Ankara	1959,	s.	25;	Ansay,	Sabri	Şakir;	Hukuk	Yargılama	Usul-
leri,	7.	Baskı,	Ankara	1960,	s.	187;	Postacıoğlu,	İlhan	E./Altay,	Sümer;	Medenî	Usûl	Hukuku	Dersleri,	7.	
Baskı,	İstanbul	2015,s.	538,	545;	Kuru,	Cilt	4,	s.	3981;	Kuru,	Ders	Kitabı,	s.	463,	465;	Kuru,	Baki;	İstinaf	
Sistemine	Göre	Yazılmış	Medenî	Usul	Hukuku,	İstanbul	2016,	s.	591	vd;	Üstündağ,	Medeni	Yargılama,	
s.	549;	Görgün,	s.	273;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,	s.	524;	Yılmaz,	Islah,	s.	460,	466;	Yılmaz,	Şerh,	s.	
1015;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	1527;	Tanrıver,	s.	729,	734;	Karslı,	s.	603;	Ulukapı,	s.	311-313;	Deynekli,	
s.	15-16;	Tutumlu,	Mehmet	Akif;	Kuram	ve	Uygulama	Işığında	Medeni	Usul	Hukukunda	Islah,	3.	Baskı,	
Ankara	2015,	s.	17-19;	Türkmen,	s.	445,	449.

ISLAH YOLUYLA TALEP SONUCUNUN DARALTIL(AMA)MASI
Av. Dr. Uğur BULUT
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mından	uygulanabilecektir3.	Bu	kapsamda	kalan	hususlar	ise	vakıalar	ve	
talep	sonucudur.	Bu	çerçevede,	 ıslah	yoluyla	daha	önce	 ileri	 sürülme-
yen	yeni	vakıalar	ileri	sürülebileceği	gibi,	talep	sonucunun	artırılması	da	
mümkündür.	Doktrinde4	ve	Yargı	kararlarında5,	tartışmalı	olsa	da	ıslah	
yoluyla	mevcut	bir	 talebinin	miktarının	artırılması	veya	daha	önce	 ta-
lep	edilmeyen	yeni	bir	talep	sonucunun	davaya	eklenmesi	mümkündür.	
Konumuz	dışında	kaldığından	ıslahın	hangi	durumlarda	gereksiz	oldu-
ğu	veya	yapılacağı	ya	da	yapılamayacağı	hususları	üzerinde	durmayaca-
ğız6.

	 Islahın	amacı,	tanımında	da	ifade	edildiği	gibi,	iddia	ve	savunmanın	
genişletilmesi veya	değiştirilmesi	ya	da	başka	bir	anlatımla,	iddia	ve	savun-
manın	genişletilmesi	veya	değiştirilmesi	yasağının	aşılmasıdır.	İddianın	
(veya	savunmanın)	genişletilmesi,	daha	önce	ileri	sürülen	vakıa	veya	ta-
lep	sonucunun	artırılması,	yeni	vakıaların	veya	 talep	sonuçlarının	 ileri	
sürülmesi	şeklinde	karşımıza	çıkmaktadır.	İddianın	(veya	savunmanın)	
değiştirilmesi	ise,	daha	önce	ileri	sürülen	talep	sonucu	yerine	yeni	bir	ta-
lep	sonucunun	veya	daha	önce	ileri	sürülen	tüm	temel	vakıaların	yerine	
yeni	vakıaların	tam	ıslah	yoluyla	 ileri	sürülmesi	anlamına	gelmektedir.	
3	Yılmaz,	Islah,	s.	129	vd;	Yılmaz,	Yenilikler,	s.	72-73;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	1487	vd;	Ulukapı,	s.	311;	
Atalı,	s.	122-123;	Erdoğan,	Ersin/Korkmaz,	Cansu;	“Yargıtayca	Verilen	Bozma	Yahut	Bölge	Adliye	Mah-
kemelerince	Verilen	Geri	Çevirme	Kararlarından	Sonra	Islah	Yapılabilir	Mi?”,	YBHD	2016,	S.	2,	s.	253.	

4	Islah	yoluyla	yeni	bir	talebin	ileri	sürülebileceği	yönündeki	görüşler	için	bkz.	Kuru,	Cilt	4,	s.	4015;	Kuru,	
Ders	Kitabı,	s.	469;	Kuru,	Usûl,	s.	598;	Üstündağ,	Medeni	Yargılama,	s.	552,	557;	Umar,	Bilge;	Hukuk	
Muhakemeleri	Kanunu	Şerhi,	2.	Baskı,	Ankara	2014,	s.	513-514;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,	s.	522;	
Yılmaz,	Islah,	s.	236,	260;	Yılmaz,	Şerh,	s.	1000;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	1504;Tanrıver,	s.	731;	Karslı,	
s.	621;	Muşul,	Timuçin;	Medenî	Usul	Hukukunda	Terdit	İlişkileri,	2.	Baskı,	Ankara	2009,	s.	175-176;	Ulu-
kapı,	s.	314-315;	Aksoy,	Elif;	“Objektif	Dava	Birleşmesi”,	TBBD	2015,	S.	117,	s.	217-218.	Islah	yoluyla	yeni	
bir	talebin	ileri	sürülemeyeceği	yönündeki	görüşler	için	bkz.	Deynekli,	s.	56;	Tutumlu,	s.	254.

5	“Dava	konusu	edilmeyen	bir	şeyin	ıslah	yoluyla	davaya	ithaline	ve	dava	konusu	haline	getirilmesine	ya-
sal	açıdan	olanak	bulunmamaktadır…Açıklanan	nedenlerle,	haksız	fiil	nedenine	dayalı	 tazminat	 istemli	
davada,	 davanın	 konusunu	 sadece	 maddi	 tazminat	 oluşturmaktadır.	 Dava	 konusu	 edilmeyen	 manevi	
tazminat	talebi	ayrı	bir	müddeabihtir.	Bu	nedenle	de	ıslahın	konusu	olamayacakları;	eş	söyleyişle	eldeki	
davada	başlangıçta	dava	edilmeyip,	ıslahla	davaya	katılmak	istenen	manevi	tazminat	ayrı	bir	müddeabih	ol-
makla,	ayrı	bir	davanın	konusunu	teşkil	edecekleri,	kanaatına	oyçokluğu	ile	varılmıştır.”	HGK,	15.06.2016,	
4-1193/800	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).	Yargıtay	kararları	çoğunlukla	benzer	yöndedir.	Bkz.	6.	HD,	
10.12.2015,	8184/10925	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası);	21.	HD,	30.11.2015,	5061/21369	(Kazancı	İçti-
hat	Bilgi	Bankası);	1.	HD,	08.06.2015,	7340/8440	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).

6	Bu	konuda	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Kuru,	Usûl,	s.	604-606;	Umar,	s.	506-507;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	
1513-1519.
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Zira,	tam	ıslah	yoluna	başvuran	tarafın	bir	hafta	içerisinde	yeni	bir	dava	
dilekçesi	 vermesinin	 zorunlu	 olduğu	 hükme	 bağlanmıştır	 (m.	 180).	
Görüldüğü	gibi,	ıslah,	vakıaların	veya	talep	sonucunun	genişletilmesine	
veya	değiştirilmesine	hizmet	eden	bir	müessesesidir.	Talebin	daraltılma-
sı,	ıslahın	amaçları	arasında	olmamakla	birlikte	kanunen	yasaklanmış	da	
değildir.	Zira	tasarruf	ilkesi	(m.	24/3)	kapsamında	davacı,	dava	açıldık-
tan	sonra	dahi,	davalıya	karşı	ileri	sürdüğü	talepler	üzerinde	tasarruflar-
da	bulunabilir.	Ancak	bu	tasarrufun	da	kanunî	imkân	ve	düzenlemelere	
uygun	olarak	yapılması	gerekir.	Nitekim	kanun,	talep	sonucunun	daral-
tılması	veya	talep	sonucundan	ve	duruma	göre	davadan	genel	anlamda	
vazgeçilmesi	 için	 farklı	müesseseler	öngörmüştür.	Örneğin,	haktan	da	
feragat	 edilerek	 davadan	 feragat7,	 karşılıklı	 anlaşarak	 belirli	 haklardan	
vazgeçmek	 için	sulh,	o	an	 için	sadece	dava	hakkından	vazgeçmek	 için	
davanın	 geri	 alınması8,	 tarafların	 davayı	 yürütmeme	 iradeleri	 ve	 dav-
ranışları	karşısında	dosyanın	işlemden	kaldırılması	gibi	usûlî	 imkân	ve	
müesseseler	düzenlenmiştir9.	Görüldüğü	üzere,	talep	sonucunun	(hatta	
davanın)	daraltılması,	geri	alınması10,	davanın	yürütülmemesi	için	farklı	
düzenlemeler	 söz	konusudur.	Talep	 sonucunun	daraltılması	da	ancak	
bu	açık	kanunî	imkânlar	yoluyla	mümkün	olmalıdır.	Islahın	amacı,	iddia	
ve	savunmanın	(vakıalar	ve	talep	bakımından)	değiştirilmesi	veya	geniş-
letilmesi	konusundaki	yasağın	aşılmasıdır.	Talebin	daraltılması	bir	ge-
nişletme	ve	yasak	kapsamında	değiştirme	değildir.	Talebin	daraltılması	
kural	olarak	karşı	taraf	aleyhine	bir	durum	olmadığı	gibi,	yargılamayı	da	
mevcut	hâlinden	daha	çekişmeli	hâle	getirici	nitelikte	olmadığından,	ıs-
lah	kapsamında	değerlendirilemez.
7	 	Davadan	 feragatin	esas	haktan	da	 feragat	anlamını	 taşımayacağı,	 feragat	hâlinde	maddî	anlamda	kesin	

hükmün	varlığından	da	söz	edilemeyeceği	için	konu,	sebep	ve	tarafları	aynı	davanın	yeniden	açılabileceği	
ve	böyle	bir	durumda	ilk	davadaki	feragatin	karşı	tarafça	bir	def’i	olarak	ileri	sürülebileceği	görüşü	ile	bu	
konudaki	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Önen,	s.	36-39.

8		Ayrıntılı	tartışmalar	için	bkz.	Aslan,	Kudret;	Medenî	Usûl	Hukukunda	Davanın	Geri	Alınması,	Ankara	
2016,	s.	311	vd.

9		İlgili	taraf	usûl	işlemlerinin	hukukî	sonuçları	hakkında	doktrinde	çeşitli	görüş	ve	tartışmalar	ortaya	çık-
mıştır.	Bu	konuda	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Önen,	s.	26	vd.;	Akyol	Aslan,	s.	394	vd.;	Aslan,	Kudret;	“Hukuk	
Muhakemeleri	Kanunu’nun	‘Davaya	Son	Veren	Taraf	İşlemleri’ne	İlişkin	Hükümleri	Hakkında	Düşün-
celer”,	Ejder	Yılmaz’a	Armağan,	C.	I,	Ankara	2014,	s.	367.

10	Davanın	geri	alınmasının	konusunun	talep	sonucu	olmadığı,	hukukî	korunma	talebinden	vazgeçme	oldu-
ğu	yönünde	bkz.	Aslan,	Davanın	Geri	Alınması,	s.	148-149.

ISLAH YOLUYLA TALEP SONUCUNUN DARALTIL(AMA)MASI
Av. Dr. Uğur BULUT



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �20

 B. TALEP SONUCU VE DARALTILMASI

	 Talep	 sonucu	 ya	 da	 netice-i	 talep,	 davacının,	 davalının	 neye	
mahkûm	edilmesini,	mahkemeden	neye	karar	verilmesini	istediğini	be-
lirtmesidir11.	Davacı,	talep	sonucu	olarak	sadece	belirli	bir	aslî	talep	ileri	
sürebileceği	gibi,	davaların	yığılması	şeklinde	(m.	110)	birden	fazla	aslî	
talebe	de	yer	verebilir.	Dava	dilekçesi	ve	dava	dilekçesinde	yer	alan	ta-
lepler,	dava	hukukî	olarak	açılıncaya	kadar	tamamen	davacının	tasarruf	
yetkisi	dahilindedir.	Davacının	bu	tasarruf	yetkisi,	kural	olarak	davanın	
açılmasından	sonra	dahi	devam	eder	(m.	24/3).	Ancak	davanın	açılma-
sıyla	(m.	118)	davacı,	davalı	ve	mahkeme	arasında	üçlü	bir	usûlî	 ilişki	
doğar	 ve	 yargılama,	medenî	 usûl	 hukuku	 düzenlemeleri	 çerçevesinde	
cereyan	eder.	

	 Medenî	usûl	hukukunda	talep	sonucunun	tamamen	ortadan	kaldı-
rılması	veya	daraltılması	için	kural,	feragat	ve	davanın	geri	alınması	mü-
esseseleri	olmakla	birlikte,	duruma	göre	dosyanın	işlemden	kaldırılması	
da	bu	amaca	hizmet	edebilecektir.	Bu	çerçevede,	talep	sonucunun	azal-
tılması	 kısmî	 feragatle12,	 talepten	 tamamen	vazgeçilmesi	 feragatle13	 ya	
da	ileride	tekrar	ileri	sürülebilmek	şartıyla	şimdilik	vazgeçilmesi	davanın	
geri	alınması	yoluyla14	veya	belirli	talepleri	bakımından	(özellikle	dava	

11	Schilken,	Eberhard;	Zivilprozessrecht,	7.	Auflage,	München	2014,	§	6,	Rdnr.	209;	Postacıoğlu/Altay,	s.	
233,	241;	Kuru,	Cilt	2,	s.	1601;	Kuru,	Ders	Kitabı,	s.	160;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,	s.	319;	Yılmaz,	
Islah,	s.	191;	Pekcanıtez,	Hakan;	Pekcanıtez	Usûl	Medenî	Usûl	Hukuku,	C.	II,	15.	Baskı,	İstanbul	2017,	
s.	1149;	Tanrıver,	s.	631;	Karslı,	s.	426;	Hanağası,	Emel;	Davada	Menfaat,	Ankara	2009,	s.	125;	Meriç,	
Nedim;	Medenî	Yargılama	Hukukunda	Tasarruf	İlkesi,	Ankara	2011,	s.	130.

12	Kuru,	Cilt	2,	s.	1703;	Kuru,	Cilt	4,	s.	4049;	Kuru,	Ders	Kitabı,	s.	475;	Umar,	s.	439;	Yılmaz,	Islah,	s.	328;	
Yılmaz,	Şerh,	s.	1004;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,	s.	342,	522;	Karslı,	s.	603;	Meriç,	s.	136;	Bilgen,	
Mahmut;	Hukuk	Yargılamasında	Islah,	3.	Baskı,	Ankara	2013,	s.	101,	228;	Tutumlu,	s.	293;	“O	halde	
dava	değerinin	azaltılması,	ıslah	kavramı	kapsamında	değil	davadan	feragat	müessesesi	içerisinde	mütalaa	
edilebilir.”	13.	HD,	26.03.2012,	6887/8246	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası).

13	Üstündağ,	Saim;	İddia	ve	Müdafaanın	Değiştirilmesi	Yasağı,	İstanbul	1967,	158-159;	Umar,	s.	439;	Yıl-
maz,	Şerh,	s.	1004;	Yılmaz,	Islah,	s.	328.

14	Aslan,	Davanın	Geri	Alınması,	s.	47	vd.;	Kuru,	Ders	Kitabı,	s.	475;	Üstündağ,	Yasak,	s.	158-159;	Yılmaz,	
Islah,	 s.	 328;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,	 s.	 342,	 522;	Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım,	 s.	 268-
269;	Meriç,	s.	130;	Bilgen,	s.	228.
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yığılmasında15)	davaya	devam	etmek	istemediğini	belirten	davacının	bu	
beyanının	karşı	tarafça	da	(açıkça	belirtilerek	veya	duruşmaya	gelmeye-
rek)	kabulü	sonucu	dosyanın	işlemden	kaldırılması,	ardından	açılmamış	
sayılmasıyla16	mümkündür.

	 Talep	 sonucunun	 daraltılmasına	 yönelik	 bu	 açık	 düzenlemelere	
rağmen,	uygulamada	neden	 ıslah	yoluyla	aynı	 sonucun	elde	edilmeye	
çalışıldığına,	bunun	sebeplerine	aşağıda	değinilmiştir.	Bu	noktada,	da-
vacının	talep	sonucunu	azaltmadaki	amacı	da	önem	arz	etmektedir.	Bu	
nedenle,	aşağıda,	öncelikle	hangi	amaçla	 talep	sonucunun	daraltılmak	
istenebileceği	çerçevesinde	açıklamalar	yapılmıştır.	

 C. TALEP SONUCUNUN DARALTILMASININ AMACI

	 Medenî	usûl	hukukunda	kural	olarak17,	 talep	 sonucunun	davanın	
açılmasından	sonra	artırılması	 ıslah	yoluyla	mümkündür.	Ancak,	 ıslah	
yoluyla	 talebin	 artırılmasının	 kabul	 görmediği	 alacak	 taleplerinin	 ileri	
sürülmüş	olmasından18	 veya	 ıslah	hakkının	 sadece	bir	defa	başvurula-
cak	 bir	 yol	 olması	 sebebiyle	 bu	 hakkın	 tüketilmek	 istenmemesinden	
hareketle,	 dava	 dilekçesinde	 talep	 sonucu	mahkemece	 hükmedilecek	
miktardan	daha	yüksek	belirlenmiş	olabilir.	Kuşkusuz,	bu	durumlar	ha-
ricinde	de,	çeşitli	sebeplerle	davanın	başında	talep	miktarı	yüksek	ileri	
sürülmüş	olabilir.	Bu	hâllerde	davacı,	 talep	sonucunun	tamamını	elde	
edemeyecek,	ileri	sürdüğü	miktar	ile	hükmedilen	miktar	arasındaki	farkı	
esasen	kaybetmiş	olacaktır.	Bu	sonuç,	ilgili	davadaki	yargılama	giderle-
rine	hangi	tarafın	ne	oranda	katlanacağına	da	doğrudan	etki	edecektir.	

15	Bulut,	Uğur;	Medenî	Usûl	Hukukunda	Davaların	Yığılması	(Objektif	Dava	Birleşmesi),	Ankara	2017,	s.	377.

16	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	1456,	1515.

17	Belirsiz	alacak	davasında	alacağın	miktarı	veya	değerinin	tam	ve	kesin	olarak	belirlenebilmesinin	müm-
kün	olduğu	anda	iddianın	genişletilmesi	yasağına	tâbi	olmaksızın	davanın	başında	belirtilmiş	olan	talep	
artırılabilir	(m.	107/2).

18	Örneğin	Yargıtay,	manevî	tazminat	miktarının	ıslah	yoluyla	artırılamayacağı	yönünde	kararlar	vermekte-
dir:	17.	HD,	09.02.2017,	10831/1213	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası);	2.	HD,	22.10.2004,	2190/20400	
(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası);	HGK,	01.03.2006,	2-14/26	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).	Kanaatimiz-
ce	bu	kararların	da	yerindeliği	tartışılabilir	olmakla	beraber,	uygulamada	miktarın	sonradan	artırılama-
yacak	olması	sebebiyle	davanın	başında	manevî	tazminat	miktarının	yüksek	belirlendiği	görülmektedir.

ISLAH YOLUYLA TALEP SONUCUNUN DARALTIL(AMA)MASI
Av. Dr. Uğur BULUT
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Zira,	istisnaî	düzenlemeler	haricinde,	davanın	tarafları	haklılık	oranları-
na	göre	yargılama	giderlerine	mahkûm	edilmektedir	(m.	326/2).	Yar-
gılama	giderleri	çerçevesinde	davacının,	karşı	tarafın	kendisini	avukatla	
temsil	ettiği	yargılamalarda,	karşı	vekâlet	ücretine	mahkûm	edilmesi	de	
mümkündür19.	Bu	nedenlerle,	davada	kısmî	olarak	haklı	 çıkan	davacı-
nın,	bazı	durumlarda	neredeyse	elde	ettiği	miktar	kadar	yargılama	gider-
lerine	mahkûm	edilmesi	de	söz	konusu	olabilir.	

	 Davanın	 belirli	 aşamasında	 kısmen	 haksız	 çıkacağını	 düşünen	 ve	
bu	 sebeple	muhtemel	 yargılama	 giderlerinden	 kurtulmak	 isteyen	 da-
vacı,	talebini	daraltarak	bu	giderleri	ödemekten	kurtulmaya	çalışabilir.	
Uygulamada	da	esasen,	doğrudan	bu	amaçla	dava	açıldıktan	sonra	talep	
sonucu	daraltılmaya	çalışılmaktadır.	Diğer	bir	deyişle,	davanın	açılma-
sından	sonra	talep	sonucunun	daraltılmak	istenmesinin	uygulamadaki	
temel	 ve	pratik	 amacı,	 yargılama	esnasında	 talep	 sonucunun	 tamamı-
na	 hükmedilmeyeceğini	 anlayan	 davacının,	 yargılama	 giderlerinin	 bir	
kısmına	 mahkûm	 edilmekten	 kurtulmak	 istemesidir.	 Benzer	 durum	
özellikle	icra	hukukunda	tazminatlardan	veya	haksız	geçici	hukukî	ko-
ruma	sebebiyle	ortaya	çıkacak	zararlardan	sorumlu	tutulmamak	için	de	
düşünülebilir.	Şüphesiz	bunun	dışında,	bir	yargılama	taktiği	olarak	bazı	
taleplerin	sonraya	bırakılmasının	yararlı	olacağı	düşüncesi	de	davacıyı	
buna	sevkedebilir.	Örneğin,	taleplerden	bir	kısmı	tahkikatta	açıklığa	ka-
vuşmuşsa,	diğer	taleplerin	incelenmesi	bu	talepler	hakkında	da	hükmü	
geciktirecekse,	en	azından	şu	andaki	hâliyle	alacağa	kavuşma	isteği	tale-
bin	daraltılmasını	gündeme	getirebilir20.

	 Islahın	amacı	çerçevesinde	böyle	bir	sonuca	ulaşmak	için	ıslah	yolu-
na	başvurulup	başvurulamayacağı	aşağıda	değerlendirilmiştir.

19	Kısmî	kabul/kısmî	ret	kararlarında,	karşı	vekâlet	ücreti	miktarının	belirlenmesi	bakımından	da	birtakım	
özel	düzenlemeler	mevcuttur.	Örneğin,	manevî	tazminat	talebinin	kısmen	kabulü	hâlinde,	karşı	taraf	lehi-
ne	hükmedilecek	vekâlet	ücreti,	davacı	için	hükmedilecek	vekâlet	ücretinden	daha	fazla	olamaz	(AAÜT	
m.	10/2).

20	Aslında	böyle	bir	ihtimâlde	kısmî	karar	yoluyla	davacının	talep	sonucuna	ulaşmasının	geciktirilmeme-
si	düşünülebilirse	de,	Türk	hukuk	uygulamasında	kısmî	karar	kabul	görmemektedir.	Bu	konuda	detaylı	
açıklamalar	için	bkz.	Bulut,	s.	393	vd.
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 D. TALEP SONUCUNUN DARALTILMASININ ISLAH ÇER-
ÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Alman Hukukunda

	 Alman	 hukukunda	 dava	 değiştirilmesi	 (Klageänderung,	 ZPO	 §	
263),	Türk	hukukunda	ıslaha	benzer	ya	da	 ıslahın	yerini	 tutan	bir	ku-
rum	olarak	değerlendirilmektedir21.	Ancak,	 şunu	belirtmek	 gerekir	 ki,	
ikisi	aynı	şey	değildir,	amaç	benzerliği	varsa	da	bunun	dışında	kurumsal	
benzerlik	tam	olarak	yoktur.	Dava	değiştirilmesine	ilişkin	düzenlemeye	
göre,	 davalının	 rızasıyla	 veya	mahkemece	 gerekli	 görülmesi	 hâlinde22, 
sonradan	davanın	değiştirilmesi	mümkündür23.	Bu	çerçevede,	derdest	
21	Ansay,	Usûl,	s.	187;	Bilge/Önen,	s.	359.

22	Bu	gerekliliğin	 tespitinde,	yargılamanın	 taraflarının	subjektif	menfaatlerinin	değil,	objektif	olarak	usûl	
ekonomisi	 gibi	 yargılama	 ilkelerinin	 dikkate	 alınacağı	 yanında	 (Stein,	 Friedrich/Jonas,	Martin/Roth;	
Kommentar	zur	Zivilprozessordnung,	Band	4,	22.	Auflage,	Tübingen	2008,	§	263,	Rdnr.	24;	Zimmer-
mann,	Walter;	Zivilprozessordnung,	10.	Auflage,	Bonn	2016,	§	263,	Rdnr.	13;	Musielak,	Hans-Joachim/
Voit,	Wolfgang;	Grundkurs	ZPO,	12.	Auflage,	München	2014,	§	4,	Rdnr.	195,	205;	Baumfalk,	Walter/
Gierl,	Walter;	Zivilprozess,	11.	Auflage,	Baden-Baden	2013,	§	8,	Rdnr.	396;	Oberheim,	Rainer;	Zivilp-
rozessrecht	 für	Referendare,	10.	Auflage,	München	2014,	§	21,	Rdnr.	1161;	Förschler,	Peter/Steinle,	
Hermann;	Der	Zivilprozess,	7.	Auflage,	Stuttgart	2010,	s.	144,	Rdnr.	476;	Pohlmann,	Petra;	Zivilpro-
zessrecht,	3.	Auflage,	München	2014,	§	10,	Rdnr.	474;	Schwab,	Martin;	Zivilprozessrecht,	4.	Auflage,	
Heidelberg	München	Landsberg	Frechen	Hamburg	2012,	§	5,	Rdnr.	193;	Paulus,	Christoph	G.;	Zivilp-
rozessrecht,	5.	Auflage,	Berlin	Heidelberg	2013,	s.	202;	Elzer,	Oliver;	Prüfungswissen	ZPO	für	Recht-
sreferendare,	 Stuttgart	 2010,	 s.	 215,	 Rdnr.	 802;	 Esskandari,	Manzur/Schmitt,	Nicole;	Grundriss	 des	
Zivilprozessrechts,	Heidelberg	München	Landsberg	Frechen	Hamburg	2012,	s.	67,	Rdnr.	455;	Gross,	
Klageänderung,	 s.	21,	34-35;	Gottwald,	Uwe;	“Die	Klageänderung	 im	Zivilprozeβ”,	 JA	1998,	 s.	221),	
tarafların	ve	özellikle	davalının	savunma	hakkının	da	göz	önünde	tutulması	gerektiği	ifade	edilmektedir	
(Walther,	Richard;	Klageänderung	und	Klagerücknahme,	Köln-Berlin-Bonn-München	1969,	 s.	 136).	
Ayrıca,	 ileri	sürülen	yeni	talebin	haklı	olup	olmamasının	bu	gerekliliğin	tespitiyle	hiçbir	alakası	yoktur	
(Walther,	Buch,	 s.	 137).	Burada,	 dikkate	 alınacak	 temel	 düşünce	usûl	 ekonomisi	 olacaktır	 (Schmidt,	
Eike;	Der	Zweck	des	Zivilprozesses	und	seine	Ökonomie,	Frankfurt	am	Main	1973,	s.	48;	Walther,	Buch,	
s.	133;	Gottwald,	s.	221).

23	 Baumbach,	 Adolf/Lauterbach,	 Wolfgang/Albers,	 Jan/Hartmann,	 Peter;	 Zivilprozessordnung,	 74.	
Auflage,	München	2016,	§	263,	Rdnr.	23,	24;	Rosenberg,	Leo/Schwab,	Karl	Heinz/Gottwald,	Peter;	
Zivilprozessrecht,	17.	Auflage,	München	2010,	§	99,	Rdnr.	18-19;	Zöller,	Richard/Greger;	Zivilprozes-
sordnung,	31.	Auflage,	Köln	2016,	§	263,	Rdnr.	1;	Jauernig,	Othmar/Hess,	Burkhard/Lent,	Friedrich;	
Zivilprozessrecht,	30.	Auflage,	München	2011,	§	37,	Rdnr.	5;	MüKo-ZPO/Becker-Eberhard,	Band	I,	§	
263,	Rdnr.	1;	Stein/Jonas/Roth,	§	263,	Rdnr.	22,	24;	Prütting,	Hanns/Gehrlein,	Markus/Geisler;	ZPO	
Kommentar,	7.	Auflage,	Köln	2015,	§	263,	Rdnr.	14,	15;	Musielak,	Hans-Joachim/Voit,	Wolfgang/Fo-
erste;	Zivilprozessordnung,	12.	Auflage,	München	2015,	ZPO,	§	263,	Rdnr.	6a-7;	Schellhammer,	Kurt;	
Zivilprozess,	14.	Auflage,	München	2012,	s.	783,	Rdnr.	1661;	Saenger,	Ingo;	ZPO	Handkommentar,	6.	
Auflage,	Baden-Baden	2015,	§	263,	Rdnr.	8;	Schilken,	§	20,	Rdnr.	752;	Zeiss,	Walter/Schreiber,	Kla-
us;	Zivilprozessrecht,	12.	Auflage,	Tübingen	2014,	§	48,	Rdnr.	352;	Zimmermann,	§	263,	Rdnr.	12-13;	
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bir	davada	taraf	değişikliğine	ilişkin	farklı	yaklaşımlar	söz	konusuysa	da,	
genel	anlamda,	 iddia	ve	savunmanın	genişletilmesi	veya	değiştirilmesi	
dava	değişikliği	olarak	kabul	görmektedir.	Buna	karşın,	belirli	bir	talep	
sonucunun	miktarının	artırılması	bakımından	farklı	görüşler	ortaya	çık-
mıştır.

	 Alman	hukukunda	dava	değiştirilmesi	 yoluyla	 taleplerden	birinin	
geri	 alınamayacağı24;	 zira	böyle	bir	 yolun	davalının,	davanın	geri	 alın-
masında	muvafakatinin	alınmasına	 ilişkin	menfaatini	 zedeleyeceği	be-
lirtilmektedir25.	Bu	çerçevede,	tek	bir	talebin	miktarının	azaltılması	ba-
kımından	ise	vakıalar	aynı	kalmak	şartıyla	talebin	daraltılmasının	dava	
değiştirilmesi	 sayılmayacağına	 ilişkin	 kanunî	 hükümden	 hareketle,	 iki	
farklı	 görüş	 ileri	 sürülmektedir26.	 Ayırma	 teorisine	 (Isolationstheorie)	
göre,	 tek	 bir	 talebin	miktarı	 davanın	 geri	 alınması	 şartlarının	 gerçek-
leşmesi	 dahi	 gerekmeksizin	 azaltılabilmelidir27.	 Diğer	 yandan,	 hâkim	

Musielak/Voit,	Grundkurs,	§	4,	Rdnr.	195;	Grunsky,	Wolfgang/Jacoby,	Florian;	Zivilprozessrecht,	14.	
Auflage,	München	2014,	 s.	 94;	Adolphsen,	 Jens;	Zivilprozessrecht,	 3.	Auflage,	Baden-Baden	2012,	 §	
13,	Rdnr.	17,	19;	Arens,	Peter/Lüke,	Wolfgang;	Zivilprozessrecht,	10.	Auflage,	München	2011,	§	15,	
Rdnr.	172;	Förschler/Steinle,	s.	143,	Rdnr.	475;	Pohlmann,	§	9,	Rdnr.	464;	Oberheim,	§	21,	Rdnr.	1152;	
Schwab,	§	5,	Rdnr.	193;	Paulus,	s.	201;	Elzer,	s.	215,	Rdnr.	800;	Esskandari/Schmitt,	s.	67,	Rdnr.	453;	
Gross,	Klageänderung,	s.	21;	Walther,	Buch,	s.	132	vd;	Walther,	Richard;	“Klageänderung	und	Klage-
rücknahme”,	NJW	1994/7,	s.	425.

24	MüKo-ZPO/Becker-Eberhard,	§	263,	Rdnr.	22,	§	264,	Rdnr.	20;	Stein/Jonas/Roth,	§	264,	Rdnr.	15,	
§	269,	Rdnr.	7;	Wieczorek,	Bernhard/Schütze,	Rolf	A./Assmann;	Zivilprozessordnung	und	Nebenge-
setze,	Band	4,	4.	Auflage,	Berlin	2013,	§	263,	Rdnr.	37;	Musielak/Voit/Foerste,	ZPO,	§	264,	Rdnr.	5,	
Musielak/Voit,	§	269,	Rdnr.	4;	Saenger/Saenger,	§	269,	Rdnr.	11;	Gross,	Klageänderung,	s.	35,	56-57;	
Walther,	Buch,	s.	26,	74;	Walther,	Artikel,	s.	427;	Gross,	Rolf;	“Das	Verhältnis	der	Klageänderung	zur	
Klagerücknahme”,	ZZP	1962/1-2,	s.	95-96;	Gottwald,	s.	223.	Bu	noktada	Gross,	sonradan	ortaya	çıkan	
bir	davaların	yığılması	dava	değiştirilmesi	olarak	kabul	ediliyorsa	(bkz.	yuk.	§	1,	II,	D,	1,	b),	sonradan	
ortadan	kaldırılmak	istenen	bir	davaların	yığılmasının	da	dava	değiştirilmesi	olacağını	ifade	etmektedir.	
Ancak,	yazarın	da	belirttiği	üzere,	davaların	yığılmasına	konu	 taleplerden	birinin	davadan	çıkarılması,	
hiçbir	zaman	geçerli	bir	dava	değiştirilmesi	olacak	şekilde	mahkemece	gerekli	görülemez.	Zira,	talebin	
bu	şekilde	davadan	çıkarılması	uyuşmazlığı	bitirmez	ve	gelecek	muhtemel	davaları	engellemez.	Bu	ne-
denle,	dava	değiştirilmesi	kurumuyla	taleplerden	birinden	vazgeçilmesi	mümkün	değildir	(Gross,	Rolf;	
Klageänderung	und	Klagerücknahme,	Frankfurt	am	Main	1959,	s.	35,	56-57;	Gross,	Verhältnis,	s.	96).

25	MüKo-ZPO/Becker-Eberhard,	§	263,	Rdnr.	22;	Rosenberg/Schwab/Gottwald,	§	129,	Rdnr.	10;	Gross,	
Klageänderung,	s.	35,	56-57;	Walther,	Buch,	s.	74;	Walther,	Artikel,	s.	427.

26	 ZPO	 264:	 “Als	 eine	 Änderung	 der	 Klage	 ist	 es	 nicht	 anzusehen,	 wenn	 ohne	Änderung	 des	Klageg-
rundes,…der	 Klageantrag	 in	 der	 Hauptsache	 oder	 in	 Bezug	 auf	 Nebenforderungen	 erweitert	 oder	
beschränkt	wird…”

27	Walther,	Buch,	 s.	 81-83;	Walther,	Artikel,	 s.	 426-427;	Musielak/Voit/Foerste,	ZPO,	§	264,	Rdnr.	 6;	
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konumdaki	yığılma	teorisine	(Kumulationstheorie)28	göre,	belirli	bir	ta-
lebin	miktarının	azaltılmasında	dahi	davanın	kısmen	geri	alınmasının29 
söz	konusu	olduğu	ve	bu	nedenle	karşı	tarafın	muvafakatinin30	de	gerek-
tiği31;	bu	muvafakatin	genel	dava	değişikliği	hükümlerine	göre	mahke-

Musielak/Voit,	Grundkurs,	§	4,	Rdnr.	201;	Arens/Lüke,	§	15,	Rdnr.	173;	Oberheim,	§	21,	Rdnr.	1152;	
Schellhammer,	 s.	 787,	 Rdnr.	 1667;	 Brammsen,	 Joerg/Leible,	 Stefan;	 “Die	 Klagerücknahme”,	 JuS	
1997/1,	s.	60;	Schwab,	§	5,	Rdnr.	194.	

	 ZPO	§	264’de	göre	vakıalar	değiştirilmeksizin	talebin	azaltılmasının	dava	değiştirilmemesi	olarak	kabul	
edilmemesine	dayanan	bu	görüşler,	yine	bu	durumda	davanın	geri	alınması	hükümlerini	dolanmak	ama-
cıyla,	örneğin	1000	€	değerindeki	talebin	1	€’ya	düşürülmesi	gibi,	bu	yola	başvurulamayacağını;	böyle	bir	
durumda	davanı	geri	alınması	şeklinde	karşı	tarafın	muvafakatinin	gerektiğini	ifade	etmektedirler.	Bkz.	
Walther,	Buch,	s.	81;	Walther,	Artikel,	s.	426-427;	Musielak/Voit/Foerste,	ZPO,	§	264,	Rdnr.	6;	Bramm-
sen/Leible,	s.	60.	Böyle	bir	durumda	dahi,	aşağıdaki	(dn.	30)	karma	teori	kapsamında	davalının	açıkça	
karşı	çıkmaması	hâlinde	geçerli	bir	dava	değiştirilmesinin	söz	konusu	olduğu	hakkında	bkz.	Brammsen/
Leible,	s.	60.

28	Yığılma	teorisi	de	esasen	kendi	içinde	iki	alt	görüş	şeklinde	değerlendirilebilmektedir.	Buna	göre,	yığılma	
ya	da	sert	yığılma	teorisine	(strenge	Kumulationstheorie)	göre,	eski	talebin	yerine	yeni	bir	talep	ileri	sü-
rülmesi	hâlinde	dahi	önceki	talebin	geri	alınabilmesi	için	karşı	tarafın	rızası	gereklidir	(bkz.	Stein/Jonas/
Roth,	§	263,	Rdnr.	31,	§	264,	Rdnr.	17;	Gross,	Klageänderung,	s.	35-36;	Gross,	Verhältnis,	s.	96;	Gross,	
Rolf;	“Nochmals:	Klageänderung	und	vorläufige	Vollstreckbarkeit”,	NJW	1966/50,	s.	2345).	Ancak,	ço-
ğunlukla	kabul	edilen	ve	yumuşatılmış	(zayıflatışmış,	Meriç,	s.	140)	yığılma	teorisi	olarak	adlandırılan	
görüşe	göre,	bu	durumda	karşı	tarafın	rızası	gerekmemesine	rağmen,	ZPO	§	264’e	göre	bir	talebin	mik-
tarının	azaltılması	bakımından	davanın	kısmen	geri	alınması	sonucunun	doğması	için	karşı	tarafın	rızası	
gerekmektedir.	Bu	konuda	ayrıca	bkz.	Meriç,	s.	140-141.

29	Bu	görüşteki	yazarlarca,	şartlarının	gerçekleşmesi	hâlinde	sulh	ya	da	davanın	kabulü	yoluyla	da	aynı	sonu-
ca	gidilebileceği	ifade	edilmektedir.	Bu	hususta	özellikle	bkz.	Zöller/Greger,	§	264,	Rdnr.	4a;	Wieczorek/
Schütze/Assmann,	§	264,	Rdnr.	38;	Stein/Jonas/Roth,	§	264,	Rdnr.	16-17;	Prütting/Gehrlein/Geisler,	
§	 264,	Rdnr.	 6;	Thomas,	Heinz/Putzo,	Hans/Reichold;	Zivilprozessordnung,	 36.	Auflage,	München	
2015,	§	264,	Rdnr.	6;	Elzer,	s.	219,	Rdnr.	819;	Bernreuther,	Jörn;	“Die	Klageänderung”,	JuS	1999/5,	s.	
479;	Pawlowski,	Hans-Martin;	“Klageänderung	und	Klagerücknahme”,	Festschrift	für	Heinz	Rowedder,	
München	1994,	s.	309	vd;	Gottwald,	s.	223.

30	Bu	noktada,	kural	olarak	davalının	rızasının	gerektiğini	belirten;	ancak,	esasen	dava	değiştirilmesi	hü-
kümlerinden	de	yola	çıkan	yazarlar	da	vardır.	Karma	teori	(gemischte	Theorie)	olarak	adlandırılan	bu	
görüşlere	 göre	 (Stein/Jonas/Roth,	§	264,	Rdnr.	 17)	davalının,	dava	değiştirilmesine	karşı	 çıkmaması	
hâlinde	muvafakatinin	olduğuna	ilişkin	hüküm	(ZPO	§	267)	burada	da	kıyasen	uygulanacak	ve	davalı	
açıkça	karşı	çıkmadıkça,	davacının	dava	değiştirilmesi	yoluyla	bir	talebin	miktarını	azaltması	mümkün	
olabilecektir.	Bu	konuda	detaylı	açıklama	yapılmayacak	olmakla	birlikte	genel	olarak	bkz.	Pawlowski,	s.	
310	vd;	Brammsen/Leible,	s.	60.	Kuşkusuz	ki,	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	düzenlemeleri	neticesinde	
bu	görüş	Türk	hukukunda	kabul	görmemelidir.	Zira	Türk	hukukunda	zımnî	bir	şekilde	iddia	ve	savun-
manın	genişletilmesi	mümkün	olmayıp	karşı	tarafın	açık	rızası	şarttır	(m.	141).

31	Rosenberg/Schwab/Gottwald,	§	129,	Rdnr.	10;	Zöller/Greger,	§	264,	Rdnr.	4a;	Wieczorek/Schütze/
Assmann,	§	263,	Rdnr.	71-72,	§	264,	Rdnr.	37;	Stein/Jonas/Roth,	§	263,	Rdnr.	31;	MüKo-ZPO/Bec-
ker-Eberhard,	§	264,	Rdnr.	23;	Prütting/Gehrlein/Geisler,	§	263,	Rdnr.	22;	Thomas/Putzo/Reichold,	
§	264,	Rdnr.	6;	Saenger/Saenger,	§	264,	Rdnr.	6;	Förschler/Steinle,	s.	307,	Rdnr.	1016;	Elzer,	s.	218,	
Rdnr.	818;	Bernreuther,	s.	479;	Gross,	Klageänderung,	s.	45-47;	Gross,	Verhältnis,	s.	102,	104;	Gross,	
Nochmals,	s.	2345;	Gottwald,	s.	223.
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menin	dava	değişikliğini	gerekli	görmesi	yoluyla	bertaraf	edilemeyece-
ği32	belirtilmektedir.	
 
	 Bu	görüşler	çerçevesinde,	Alman	hukukunda	ıslaha	benzer	bir	ku-
rum	 olan	 dava	 değiştirilmesi	 yoluyla,	 birden	 fazla	 talep	 sonucundan	
birinin	 geri	 alınmasının	mümkün	 olmadığı	 sonucuna	 varılabilecektir.	
Belirli	bir	talep	sonucunun	miktarının	azaltılması	noktasında	ise	kanunî	
düzenlemeler	farklı	görüşlerin	ortaya	çıkmasına	sebep	olmuştur.	Alman	
Usul	Kanunu’nun	264.	paragrafına	göre,	dava	sebepleri	değiştirilmeksi-
zin	asıl	ya	da	yan	taleplerin	genişletilmesi	veya	daraltılması	dava	değiş-
tirilmesi	değildir.	Bu	düzenleme	 lafzı	eleştirilere	maruz	kalmış33	ve	bu	
nedenle	belirli	bir	talebin	miktarının	azaltılması	için	farklı	görüşler	ileri	
sürülmüştür.	Ancak,	daha	önce	de	belirttiğimiz	gibi,	böyle	bir	 istisnaî	
düzenlemenin	varlığına	rağmen	Alman	hukukunda	hâkim	görüş,	belirli	
bir	talebin	miktarının	azaltılmasının	sadece	dava	değiştirilmesi	yoluyla	
mümkün	olmayacağı	yönündedir.

 2. Türk Hukukunda
 
 a. Doktrindeki Görüşler

	 Türk	hukukunda	talebin	daraltılması	için	ıslah	bakımından	herhan-
gi	özel	bir	hüküm	yer	almasa	da,	doktrininde	farklı	görüşler	ortaya	çık-
mıştır.	

	 Bir	görüşe	göre,	davanın	geri	alınmasının	karşı	tarafın	rızasına	tâbi	
olması	nedeniyle	(m.	123),	talep	sonucunun	kısmen	geri	alınması,	di-
ğer	bir	deyişle	talep	sonucunun	daraltılmasının	ıslahla	da	yapılabilmesi	

32	Zöller/Greger,	§	264,	Rdnr.	4a;	Stein/Jonas/Roth,	§	264,	Rdnr.	17;	MüKo-ZPO/Becker-Eberhard,	§	
264,	Rdnr.	17.	Karşı	görüşte	Pawlowski,	s.	322.

33	Kanunun	lafzının	çok	yerinde	olmadığı	ve	esasen	burada	dava	değiştirilmesine,	ZPO	§	263	şartları	(karşı	
tarafın	muvafakati	ya	da	mahkemenin	gerekli	görmesi	şartı)	aranmaksızın	kanunen	izin	verilmiş	olduğu	
ifade	edilmektedir.	Bkz.	Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann,	§	264,	Rdnr.	1;	MüKo-ZPO/Bec-
ker-Eberhard,	§	264,	Rdnr.	1-4;	Saenger/Saenger,	§	264,	Rdnr.	1;	Förschler/Steinle,	s.	144,	Rdnr.	477;	
Schwab,	§	5,	Rdnr.	194;	Gross,	Klageänderung,	s.	36;	Walther,	Buch,	s.	29-30;	Gottwald,	s.	223.
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mümkün	olmalıdır34.	Bu	görüşün,	kural	olarak	iddianın	ve	savunmanın	
genişletilmesinin	de	karşı	tarafın	rızasına	bağlı	olması	ve	bu	rızanın	ıslah	
yoluyla	bertaraf	edilebilmesinden	kaynaklandığını	düşünüyoruz.	Ancak	
bu	görüşe	karşı	çıkan	diğer	bir	görüşe	göre,	ıslah,	karşı	tarafın	rızasının	
alınamadığı	her	durumda	başvurulabilecek	genel	bir	yol	değildir	ve	bu	
nedenle	ıslahla	davanın	geri	alınması	da	mümkün	olmamalıdır35.	Benzer	
bir	görüşe	göre	de,	talebin	daraltılması	iddia	ve	savunmanın	genişletil-
mesi	ve	değiştirilmesi	yasağı	kapsamında	kalmadığından	ve	talebin	da-
raltılması	 için	kanun	koyucu	davadan	feragat	ve	davanın	geri	alınması	
gibi	 özel	 birtakım	 şartları	 ve	 sonuçları	 olan	 düzenlemeler	 öngördüğü	
için,	 ıslah	yoluyla	 talep	 sonucunun	daraltılması	 kabul	 görmemelidir36.	
Bu	konudaki	diğer	bir	görüşe	göre	ise,	ıslah	yoluyla	talep	sonucu	daral-
tılamayacak	olmakla	beraber,	bu	yöndeki	irade,	feragat	olarak	yorumla-
narak	sonuca	gidilmelidir37.

 b. Yargıtay’ın Görüşü

	 Yargıtay,	esasen	ıslah	yoluyla	talep	sonucunun	daraltılmasına	imkân	
tanımamaktadır.	Bu	konudaki	Yargıtay	kararlarında38,	ıslaha	başvurarak	
talep	sonucunun	azaltılması	yönündeki	iradenin	feragat	olarak	yorum-
lanması	gerektiği	ifade	edilmektedir.	Örneğin,

 

34	Kuru,	Cilt	4,	s.	4049;	Kuru,	Ders	Kitabı,	s.	475;	Kuru,	Usûl,	s.	599;	Karslı,	Abdurrahim;	Medeni	Muhake-
me	Hukuku,	4.	Baskı,	İstanbul	2014,	s.	613;	Meriç,	s.	136;	Bilgen,	s.	101;	Kar,	s.	419,	426.

35	Umar,	s.	400.

36	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	1514-1515.	

37	Yılmaz,	Şerh,	s.	1004.	Karş.	aşa.	D,	3.

38	Esasen	ilgili	Yargıtay	kararlarında	azaltılan	kısım	için	feragat	nedeniyle	davanın	reddedilmesi	ifadesi	yer	
almaktadır.	Davanın	reddedilmesi,	hukukî	olarak	feragat	şeklinde	yorumlanamaz.	Zira,	feragat	hâlinde	
feragat	kesin	hüküm	gibi	sonuç	doğuracağından	(m.	311),	feragat	nedeniyle	karar	verilmesine	yer	olma-
dığına	karar	verilmelidir.	Aksi	hâlde,	hem	tarafın	feragati	şeklinde	bir	kesin	hüküm	hem	de	mahkemenin	
esastan	ret	kararı	şeklinde	aynı	konuda	iki	farklı	kesin	hüküm	söz	konusu	olacaktır	(Bu	konuda	ayrıca	
Akyol	Aslan,	Leyla;	Medenî	Usul	Hukukunda	Davadan	Feragat,	Ankara	2011,	s.	388-390).	Bu	nedenle,	
bu	konudaki	 kararlarda	ortaya	 çıkan	 ret	hükmü	nedeniyle,	 sonuç	olarak	 (yanlış	 gerekçelerle	de	olsa)	
aşağıda	değindiğimiz	görüşümüze	uygun	sonuçlar	ortaya	çıkmaktadır.
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	 “…davacının	talep	sonucunu	azaltması	için	kural	olarak	
davalının	muvafakatine	 ihtiyaç	olmadığı	 gibi	 ıslah	yoluna	
başvurmasına	 da	 gerek	 yoktur.	 Ayrıca,	 davacının	 talebini	
azaltmasının	 ıslah	 kavramı	 kapsamında	 değil	 de	 davadan	
kısmi	 feragat	müessesesi	 içinde	değerlendirilmesi	gerekir.	
Bu	durumda,	mahkemece,	 talep	 sonucunun	 azaltılan	 kıs-
mının	feragat	sebebiyle	reddine…”39

“Kabule	göre	de;	davacının	 talep	 sonucunu	azaltması	da-
raltması	davayı	değiştirme	sayılmaz.	Bu	sebeple	davacının	
talep	sonucunu	azaltması	için	kural	olarak	davalının	muva-
fakatine	ihtiyaç	olmadığı	gibi	ıslah	yoluna	başvurmasına	da	
gerek	yoktur.	Davacı,	talep	sonucunu	kısmi	feragat	yolu	ile	
daraltabilir.	Müddeabihin	azaltılması	ıslah	kavramı	kapsa-
mında	değil,	 davadan	 feragat	müessesesi	 içinde	mütaalaa	
edebilir.	Bu	durumda	talep	sonucunun	azaltılan	kısmı	yö-
nünden	 davanın	 feragat	 sebebiyle	 reddine	 ve	 reddedilen	
kısım	üzerinden	davalı	taraf	yararına	vekalet	ücretine	karar	
verilmesi	 ayrıca	 yargılama	 giderlerinin	 kabul-red	 oranına	
göre	taraflar	arasında	paylaştırılması	gerekir.”40

“Davacı	dava	dilekçesinde	5.777,00	TL	ihbar	tazminatı	ve	
1.300,00	TL	yıllık	 izin	ücreti	alacağı	 talebinde	bulunmuş,	
ıslah	dilekçesinde	ihbar	tazminatı	talebini	5.364,80	TL’ye,	
yıllık	izin	ücreti	talebini	1.238,58	TL’ye	düşürmüştür.	Ta-
lep	edilen	alacak	miktarlarının	azaltılması	feragat	anlamını	
taşıdığından	 düşürülen	miktarlar	 yönünden	 davanın	 red-
dine,	 kısmen	 reddedilen	miktar	 sebebiyle	 davalı	 yararına	
avukatlık	ücretine	hükmedilmesine,	yargılama	giderlerinde	
kabul-ret	oranı	gözetilerek	taraflar	arasında	paylaştırılması-
na	karar	verilmesi	gerekirken	bu	durumun	gözardı	edilmesi	
de	hatalı	olmuştur.”

39	11.	HD,	20.02.2017,	1313/896,	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası).

40	HGK,	22.01.2016,	17-161/73	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası).
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“Davacı,	konut	kredisi	ve	krediyi	erken	kapatması	sebebi	ile	
kendisinden	alınan	masrafların	tahsili	amacı	 ile	eldeki	da-
vayı	açmış,	daha	sonra	ıslah	dilekçesi	ile	talebini	daraltmış-
tır.	 Islah	 talebi	 ile	müddeabih	 daraltılamaz.	Mahkemece,	
davacının	alacağın	bir	kısmından	vazgeçtiği	nazara	alınarak	
hasıl	 olacak	 sonuca	 göre	 karar	 verilmesi	 gerekirken	yazılı	
şekilde	 karar	 verilmesi	 usul	 ve	 yasaya	 aykırı	 olup,	 bozma	
nedenidir.”41

“…dava	 dilekçesinde	 toplam	 talep	 ettiği	 miktarın	
(10.170,00	TL)	 ıslah	 dilekçesinde	 talep	 ettiği	miktardan	
daha	 fazla	olduğu	bu	nedenle	 ıslah	harcı	yatırmaya	gerek	
bulunmadığını	 bildirerek	 ıslah	 dilekçesini	 harçlandırma-
mıştır.	Oysa	talebin	azaltılması,	azaltılan	miktardan	feragat	
anlamını	taşıdığından	azaltılan	miktarın	feragat	nedeniyle	
reddini	gerektirir.”42

“Davacı	vekili	23.9.2011	tarihli	 ıslah	dilekçesiyle	talep	so-
nucunu	daraltarak	sadece	12	adet	bilgisayar	ya	da	karşılığı	
talebinde	 bulunmuştur.	 Islahla	 talep	 sonucunun	 daraltıl-
ması	davadan	feragat	sonucunu	doğurur.”43

	 Yargıtay’ın	aynı	konuya	ilişkin	diğer	bazı	kararlarda	ise,	aslında	ısla-
hın	talep	sonucunun	daraltılmasına	hizmet	edemeyeceği,	talep	sonucu-
nun	daraltılması	noktasında	iddia	ve	savunmanın	genişletilmesi	gibi	bir	
yasağın	söz	konusu	olmadığı	gibi	yerinde	tespitler	yapılmasına	rağmen,	
yine	aynı	sonuca	varılarak	talep	sonucunun	daraltılmasına	yönelik	ıslah	
iradesi	feragat	olarak	değerlendirilmektedir44.

41	13.	HD,	02.07.2014,	23660/22599	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası).

42	7.	HD,	07.04.2014,	27378/7482	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası).

43	19.	HD,	13.06.2013,	6392/11085	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası).

44	18.	HD,	13.06.2002,	5813/6818	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası).
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	 Daha	 eski	 tarihlerde	 ise	Yargıtay,	 talep	 sonucunun	 azaltılmasının	
yerel	mahkemece	ıslah	olarak	değerlendirilmesini	yerinde	bulmayarak	
bozma	kararı	vermiştir45.	 İlgili	kararda	talep	sonucunun	azaltılmasının	
hukukî	 olarak	 hangi	 müessese	 çerçevesinde	 değerlendirileceğine	 yö-
nelik	herhangi	bir	tespit	yer	almamakla	birlikte,	böyle	bir	sonuca	ıslah	
yoluyla	ulaşılamayacağına	ve	bu	nedenle	bu	yöndeki	 iradenin	de	 ıslah	
olarak	 yorumlanamayacağına	 yönelik	 açıklamalara	 katıldığımızı	 ifade	
etmek	isteriz.	
 
 3. Görüşümüz

	 Islahın	karşı	tarafın	rızasının	gerektiği	her	durumda	başvurulabile-
cek	bir	yol	olmadığı;	bu	çerçevede	talep	sonucunun	geri	alınması/da-
raltılması	amacıyla	ıslaha	başvurulamayacağı	kanaatindeyiz.	Her	şeyden	
önce,	 yukarıda	 da	 açıklandığı	 üzere,	 ıslahın	 amacı	 çerçevesinde	 talep	
sonucunun	daraltılması	yoktur.	Özellikle	birden	fazla	talep	sonucundan	
birinin	ıslah	yoluyla	geri	alınması	daha	da	sakıncalı	görünmektedir.	Zira	
davaların	yığılması	olarak	ileri	sürülen	her	bir	talep	bağımsız	birer	dava	
niteliğinde	olduğuna	göre,	nasıl	ki	bir	bağımsız	davanın	ıslah	suretiyle	
tamamen	ortadan	kaldırılması	mümkün	değilse,	bir	yargılama	içinde	yü-
rütülen	birden	fazla	davadan	birinin,	bu	şekilde	ıslahla	ortadan	kaldırıl-
ması	da	düşünülemez46.	Hukukumuzda	bir	davanın	bu	şekilde	herhangi	

45	“Bilindiği	üzere	ıslah,	taraflardan	birinin	yapmış	olduğu	bir	usul	işlemini	tamamen	veya	kısmen	düzel-
tilmesine	denir.	 (HUMY	83.	maddesi)	Medeni	Usul	Hukukumuzda	 iddianın	 ve	 savunmanın	değişti-
rilmesi,	 genişletilmesi	 yasağı	 olduğundan,	 iddia	 (	 dava	 )	 ve	 savunma	karşı	 tarafın	muvafakati	 (rızası)	
alınmaksızın	değiştirilemeyeceğinden	(veya	genişletilemeyeceğinden)	karşı	tarafın	muvafakati	olmadığı	
hallerde	iddia	(dava)	ya	da	savunmasını	değiştirmek	(ya	da	genişletmek)	isteyen	tarafın	başvurabileceği	
yol	ıslahtır.	Ancak	davacının	talep	sonucunu	daraltması	(azaltması)	davayı	değiştirme	veya	genişletme	
sayılmaz.	Bu	nedenle	davacının	talep	sonucunu	daraltabilmesi	azaltabilmesi)	için	(	kural	olarak	davalının	
muvafakatine	 ihtiyaç	olmadığı	 gibi)	 ıslah	yoluna	başvurmasına	da	gerek	yoktur.	Somut	olayda	 tereke	
adına	açılan	bir	davanın	paya	dönüştürülmesi	HUMY	uyarınca	ıslah	anlamında	olmayıp	müddeabihin	
daraltılması,	diğer	bir	deyişle	neticeyi	talebin	sınırlandırılması	anlamını	taşır.	Böyle	bir	isteğe	ıslah	niteliği	
verilerek	davanın	iptali	şeklinde	hüküm	kurulması	doğru	değildir.	Hal	böyle	olunca	işin	esasının	incelen-
mesi	gerekirken,	isteğe	ıslah	niteliği	verilmek	suretiyle	yazılı	biçimde	hüküm	kurulması	doğru	değildir.”	
1.	HD,	26.06.2000,	8666/8548	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası).

46	Yılmaz,	Islah,	s.	328;	Meriç,	s.	139-140.	Meriç,	belirli	bir	talebin	miktarının	davanın	kısmen	geri	alınması	
sonucunu	doğuracak	şekilde	 ıslah	yoluyla	azaltılabileceği	görüşünde	olmakla	beraber	(Meriç,	 s.	136),	
davaların	yığılmasında	mevcut	bir	talebin	tamamen	geri	alınmasının	ıslah	yoluyla	yapılamayacağı	kana-
atindedir.
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bir	şeklî	karara	dahi	gerek	olmaksızın,	tamamen,	bir	anlamda	yok	sayıl-
ması	mümkün	değildir47.	Şartların	gerçekleşmesiyle	davanın	açılmamış	
sayılması	hâlinde	dahi,	yargılama	giderlerine	davacının	katlanacağı	şek-
linde	hüküm	kurulmaktadır	(m.	331/3).	Feragat,	kabul,	sulh	ve	davanın	
geri	alması	hâlinde	ise,	davanın	konusuz	kalması	nedeniyle	karar	veril-
mesine	yer	olmadığı	şeklinde48	hüküm	kurularak	yargılama	giderlerine	
hükmedilmektedir	(m.	331/1).

	 Tüm	 bu	 nedenlerle,	 bizatihi	 yargılama	 giderlerine	mahkûm	 edil-
mekten	kaçınmak	amacıyla,	 talep	sonucu	ıslah	yoluyla	daraltılamama-
lıdır.	 Türk	 hukukunda	 talep	 sonucunun	 daraltılmasına	 hizmet	 eden	
düzenlemeler,	 feragat	 ve	 karşı	 tarafın	 rızası	 alınmak	 şartıyla	 davanın	
geri	 alınması	 veya	 şartların	 gerçekleşmesi	 hâlinde	 dosyanın	 işlemden	
kaldırılması	ve	devamında	davanın	açılmamış	sayılmasıdır.	Talep	sonu-
cunun	daraltılması	için	feragat	yoluna	başvurulduğunda,	feragat	edilen	
kısım	için	harç	(Bkz.	HarçK	m.	22)	ve	vekâlet	ücreti	(Bkz.	AAÜT	m.	6)	
ödenmek	zorunda	kalınacak49;	davanın	geri	alınması	yolunun	kullanıl-

47	Bu	noktada	belirtmek	isteriz	ki,	tam	ıslah	hâlinde,	ıslahla	ortadan	kaldırılan	ilk	davanın	akıbeti	tartışma-
lıdır.	Esasen	burada,	 ıslah	nedeniyle	bir	davanın	ortadan	kaldırılıyor	olması	düşünülebilir.	Ancak,	 tam	
ıslahta	ortaya	çıkan	durum,	ıslah	edilen	davanın	yerine	yeni	bir	davanın	gündeme	getirilmesidir.	Yoksa,	
tam	ıslah	ile	sadece	ıslah	edilen	davanın	ortadan	kaldırılması	ve	yeni	hiçbir	iddia	ve	talep	ileri	sürülmeme-
si	kabul	edilemez.	Bu	hâlde	dahi	ıslah	edilen	ilk	davadan	feragat	edildiği	yönünde	görüşler	(Berki,	s.	27;	
Bilge,	Necip/Önen,	Ergun;	Medenî	Yargılama	Hukuku	Dersleri,	3.	Baskı,	Ankara	1978,	s.	363;	4.	HD,	
16.02.1977,	570/738-Yılmaz,	Islah,	s.	606,	dn.	145)	olduğu	gibi,	tam	ıslahın	ilk	davadan	feragat	olarak	
yorumlanamayacağı	(Kuru,	Cilt	4,	s.	4012-4013;	Üstündağ,	Medeni	Yargılama,	s.	559;	Yılmaz,	Islah,	s.	
606-607;	Akyol	Aslan,	s.	151)	ve	ilk	davanın	geri	alındığı	(Meriç,	s.	141)	da	savunulmaktadır.

48	Postacıoğlu/Altay,	s.	826;	Yılmaz,	Şerh,	s.	1377;	Tanrıver,	s.	1006,	1016;	Muşul,	Timuçin;	Medeni	Usul	
Hukuku,	3.	Baskı,	Ankara	2012,	 s.	 438,	 440.	Feragat	hâlinde	davanın	 reddine,	 kabul	hâlinde	davanın	
kabulüne	karar	verilmesi	gerektiği	yönündeki	görüşe	(Kuru,	Cilt	4,	s.	3612,	3701;	Kuru,	Ders	Kitabı,	s.	
412,	424;	Kuru,	Usûl,	s.	532,	546;	Arslan,	Ramazan/Yılmaz,	Ejder/Taşpınar	Ayvaz,	Sema;	Medenî	Usul	
Hukuku,	Ankara	2016,	s.	553,	558;	İyilikli,	Ahmet	Cahit;	Hukuk	Yargılamasında	Kesin	Hüküm,	Ankara	
2016,	s.	126-127,	138-139)	katılamıyoruz.	Zira,	feragat	ve	kabul	maddî	anlamda	kesin	hüküm	gibi	sonuç	
doğurduğuna	göre	(m.	311),	bu	sonucun	doğumundan	sonra	aynı	uyuşmazlığın	esasına	ilişkin	yeni	bir	
karar	verilmesi	kabul	edilemez	(Feragat	için	bkz.	Akyol	Aslan,	s.	388-390).	Diğer	yandan,	bu	durumda	
karar	verilmesine	yer	olmadığına	dahi	karar	verilemeyeceği,	sadece	taraf	işlemi	nedeniyle	davanın	sona	
erdiğinin	tespitiyle	yetinilmesi	gerektiği	de	savunulmaktadır	(Aslan,	Düşünceler,	s.	359-361.	Feragat	ba-
kımından	benzer	görüş	için	bkz.	Akyol	Aslan,	s.	394-395).

49	“Islahla	talep	sonucunun	daraltılması	davadan	feragat	sonucunu	doğurur.	Mahkemece	bu	husus	dikkate	
alınarak	feragat	edilen	kısım	yönünden	davalı	yararına	vekalet	ücretine	hükmedilmesi	ve	yargılama	gi-
derlerinin	buna	göre	belirlenmesi	gerekirken	yazılı	şekilde	hüküm	kurulması	bozmayı	gerektirmiştir.”	19.	
HD,	13.06.2013,	6392/11085	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası);	“Dava	konusu	olayda	olduğu	gibi	
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ması	için	ise,	karşı	tarafın	muvafakati	gerekecek	(m.	123)	ve	söz	konusu	
geri	alınan	taleple50	ilgili	olarak	yargılama	gideri	(m.	331)	ve	vekâlet	üc-
reti	(Bkz.	AAÜT	m.	6)	takdir	edilecektir.	Yargılama	giderlerine	ilişkin	
benzer	 sonuçlar,	 dosyanın	 işlemden	 kaldırılması	 neticesinde	 davanın	
açılmamış	sayılmamış	karar	verilmesi	hâli	için	de	geçerlidir	(m.	331/3;	
AAÜT	m.	7).	Bizatihi	bu	giderleri	ödememek	için	ve	tamamen	kanunun	
ıslah	 ile	 sağlamak	 istediği	amaca	aykırı	olarak,	 ıslahla	 taleplerden	biri-
nin	tamamen	ortadan	kaldırılmasına	veya	miktarının	azaltılmasına	izin	
verilmemelidir.	Esasen	Yargıtay	karalarında	da	böyle	bir	sonuca	imkân	
sağlanmamakla	birlikte,	kullanılan	yöntem	eleştirilere	açıktır.

	 Yukarıda	değinildiği	gibi	Yargıtay,	ıslah	yoluyla	talebin	azaltılması-
na	yönelik	iradeyi	feragat	olarak	yorumlamaktadır.	Kanaatimizce,	böyle	
bir	yorum	da	yerinde	değildir.	Zira,	feragat	iradesinin	açık	ve	anlaşılır	bir	
şekilde	ortaya	konulması	gerekir	(m.	309)51.	Aslında	ıslaha	ilişkin	karar-
lar	bir	kenara	bırakılırsa,	Yargıtay	da	birçok	kararında	feragat	iradesinin	
açık	 ve	 tartışmasız	 olması	 gerektiğini	 ifade	 etmekte52,	 vazgeçme	 keli-
mesinin	kullanılmasına	dahi,	davadan	 feragat	 iradesi	yüklememekte53;	

davacının	 talep	 sonucunu	azaltabilmesi	 için	davalının	muvafakatine	 ihtiyaç	olmadığı	gibi	 ıslah	yoluna	
başvurmasına	da	gerek	yoktur.	Davacı,	talebini	kısmi	feragat	yolu	ile	daraltabilir.	O	halde	dava	değeri-
nin	azaltılması,	ıslah	kavramı	kapsamında	değil	davadan	feragat	müessesesi	içerisinde	mütalaa	edilebilir.	
Öyle	 ise	mahkemece	 tahsiline	karar	 verilen	miktarın	dışındaki	kısım	 için	davasının	vekille	 takip	eden	
davalı	lehine	vekalet	ücretine	hükmedilmemiş	olması	usul	ve	yasaya	aykırı	olup	bozma	nedenidir.”	13.	
HD,	26.03.2012,	6887/8246	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası).

50	Geri	alınanın	talep	değil	davanın	açılmasıyla	ortaya	çıkan	sonuçlar	olduğu	yönünde	bkz.	Aslan,	Davanın	
Geri	Alınması,	s.	61-62.

51	Tanrıver,	s.	1004;	Atalı,	Murat;	Pekcanıtez	Usûl	Medenî	Usûl	Hukuku,	C.	III,	15.	Baskı,	İstanbul	2017,	
s.	2016,	2019.

52	“Feragat	herhangi	bir	şarta	bağlamayacağı	gibi,	davadan	feragat	edildiğine	dair	iradenin	açık	ve	kesin	bir	
şekilde	bildirilmiş	olması	 gerekir.”	 13.	HD,	21.03.2017,	 38986/3432	 (Kazancı	 İçtihat	Bilgi	Bankası);	
“Ne	var	ki,	bir	usul	hukuku	kavramı	olarak	davadan	feragatin	açık,	kesin	ve	koşulsuz	olması	yasa	gereğidir.	
Davadan	feragatin	kesin	hükmün	sonuçlarını	doğurucu	nitelikte	olması	sebebiyle	bütün	bu	özellikleri	
içermesi	zorunludur.”	HGK,	14.12.2016,	6-1403/1922	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).	Aynı	yönde	2.	
HD,	22.04.2015,	6912/8394	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası);

53	“Dosya	kapsamına	göre,	davacı	vekilinin	20.07.2015	tarihli	dilekçesinde	‘bu	dava	dosyasına	esas	olmak	
üzere’	denilerek	eldeki	dosyaya	hasren	davadan	vazgeçildiği	belirtilmiştir.	Bu	beyanın,	davadaki	 talep	
sonucundan	açık,	 kesin	ve	koşulsuz	biçimde	bir	 vazgeçmeyi	 içermediği,	 tersine,	 anılan	davalı	hakkın-
daki	 dava	 hakkı	 saklı	 kalmak	 kaydıyla	 ve	 şimdilik	 davadan	 vazgeçildiğinin	 açıklandığı	 görülmektedir.	
Dolayısıyla,	bu	beyanın,	davadan	feragat	değil,	davanın	geri	alınmasına	dair	olduğunun	kabulü	gerekir.	
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hatta	bir	Yargıtay	İçtihadı	Birleştirme	Büyük	Genel	Kurulu	Kararı’nda	
aynen,

“…hakların korunması doğrultusunda hareket etme 
gereği karşısında bu davalardan birini açmakla, açık 
bir irade beyanı olmadan diğerinden feragat edildiğinin 
kabulü de uygun bulunmamıştır.”54

ifadelerine	yer	vermektedir.	Islah	yoluna	başvurmada	ise,	her	ne	kadar	
talebin	 azaltılması	 yönünde	bir	 irade	 söz	 konusu	olsa	da,	 bu	 iradenin	
feragate	 yönelik	 olduğu	 söylenemez.	 Islah	 yoluyla	 talebin	 azaltılma-
sına	 ilişkin	kararlar,	 ıslah	yoluyla	yapılamayacak	bir	 işlemin,	açık	 ıslah	
iradesine	rağmen,	bu	iradenin	kanuna	uygun/uydurulan	hâli	olarak	yo-
rumlanması	sonucunu	doğurmaktadır.	Oysa	usûl	hukukunda	taraflarca	
yapılan	 bir	 usûlî	 işlemin,	 ilgili	 tarafın	 açık	 iradesine	 rağmen,	 o	 işleme	
benzer	 bir	 sonuç	 doğurabilecek	 başka	 bir	 usûl	 işlemine55	 hâkim	 tara-
fından	re’sen	tahvil	edilmesi	mümkün	değildir56.	Nitekim	bazı	Yargıtay	
kararlarında	da	özellikle	feragat	için	vekilin	özel	olarak	yetkilendirilmesi	

Mahkemece,	davacı	vekilinin	20.07.2015	tarihli	dilekçesindeki	davayı	geri	almaya	yönelik	ilk	iradesi	yan-
lış	değerlendirildiği	gibi	aynı	 tarihli	duruşmada	da,	davacı	vekilinin	geri	almaya	yönelik	 ilk	 talebinden	
vazgeçilerek	duruşma	açılmasını	 istemesine	rağmen,	bu	talebinin	de	yanlış	değerlendirilerek	 ‘Davanın	
vazgeçmemizden	vazgeçme	sebebiyle	reddini	talep	ederiz’	şeklinde	son	sözlerinin	zapta	geçirildiği	an-
laşılmaktadır.	Sonuç	olarak,	davacı	vekilinin	baştan	itibaren	iradesinin	davadan	feragat	etmeye	yönelik	
olmadığı,	duruşma	açılmasını	isterken	de	amacının	yargılamaya	devam	edilmesi	olduğu	açık	olup	mahke-
mece,	davacı	tarafın	‘davayı	geri	alma’	iradesinin	yanılgılı	değerlendirme	ile	‘feragat’	olarak	nitelendirildi-
ği	anlaşılmaktadır.”	7.	HD,	28.01.2016,	33936/1806	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).

54	İBGK,	22.05.1987,	1986/4,	1987/5	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).

55	Yargıtay,	ıslah	iradesini	feragate	tahvil	etse	dahi,	bir	tarafın	ıslah	yoluyla	talebini	azaltmasına	diğer	taraf	
bir	şekilde	muvafakat	etmiş	olursa	nasıl	bir	sonuca	varılacağı	da	tartışılabilir.	Yargıtay’ın,	açık	bir	irade	
olmasa	dahi	feragat	olarak	yorumladığı	işlem,	yine	açık	bir	davanın	geri	alınması	iradesi	olmamasına	rağ-
men	geri	almanın	diğer	bir	şartı	olan	karşı	tarafın	rızası	şartını	da	sağlayacaktır.	Böyle	bir	durumda,	ne	
feragate	ne	de	geri	almaya	yönelik	açık	bir	irade	haricinde,	her	iki	kurumun	da	diğer	şartları	gerçekleşmiş	
olacaktır.	O	hâlde,	ıslah	yoluyla	talebin	daraltılması	iradesi	hangisi	olarak	yorumlanacaktır?	Bu	çıkmaz	
dahi,	usûl	hukukunda	 tarafların	belirli	bir	yöndeki	açık	 iradesinin	başka	bir	usûl	 işlemi	olarak	yorum-
lanmaması	gerektiği	görüşümüzü	destekler	niteliktedir.	Böyle	bir	ihtimâlde,	hâkimin	davayı	aydınlatma	
ödevi	çerçevesinde	(m.	31)	ilgili	tarafın	iradesinin	tam	olarak	hangi	işleme	yönelik	olduğunu	açıklaması-
nı	istemesi	de	söz	konusu	olabilir.	

56	Belirsiz	alacak	davası	yönündeki	 iradenin,	bu	davanın	şartları	gerçekleşmediğinden	kısmî	davaya	veya	
ihtiyatî	tedbir	yönündeki	iradenin	bu	geçici	hukukî	korumanın	şartları	gerçekleşmediğinden	ihtiyatî	hac-
ze	tahvil	edilememesi	(Meriç,	s.	111-116)	benzer	örneklerdir.

ISLAH YOLUYLA TALEP SONUCUNUN DARALTIL(AMA)MASI
Av. Dr. Uğur BULUT
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gerektiğinden	hareketle	(m.	74)	bu	hususa	değinilmekte,	ıslah	ile	azaltıl-
mak	istenen	kısımla	ilgili	olarak	mutlaka	olumlu	veya	olumsuz	bir	karar	
verilmesi	gerektiği57;	açık	feragat	beyanı	olmaksızın	talebi	azaltmaya	yö-
nelik	 iradenin	 feragat	olarak	yorumlanamayacağı58	 ifade	edilmektedir.	
Bir	 talebin	miktarının	azaltılmasının	 feragat	olarak	yorumlanamayaca-
ğına	ilişkin	kararda	Yargıtay,	“fazlaya	ilişkin	haklar	saklı	tutularak”	tale-
bin	azaltılmasından	yola	çıkarak	bu	sonuca	varmıştır.	Bu	kararın	Mülga	
Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	Kanunu	dönemindeki	fazlaya	ilişkin	hak-
ların	açıkça	saklı	tutulmaması	hâlinde,	talep	edilmeyen	kısımdan	feragat	
edilmiş	 sayılacağı	 yönündeki	 içtihatlardan59	 etkilenmiş	 olduğu	 görül-
mektedir.	Ancak,	o	dönemlerde	dahi	eleştirilen60	bu	içtihatlar,	mevcut	
kanunî	 düzenleme	 karşısında	 geçerliliğini	 yitirmiştir.	 Talepten	 açıkça	
feragat	edilmedikçe	feragat	iradesi	varsayılamaz	(bkz.	m.	109/3)61.	Bu	
nedenle,	açık	bir	feragat	beyanı	olmaksızın,	sadece	ıslah	yoluyla	talebin	
azaltılmak	istenmesi	hâlinde,	doktrinde	de	haklı	olarak	ileri	sürüldüğü	

57	“Davacının	 talep	 sonucunu	azaltması	 (daraltması)	davayı	değiştirme	sayılmaz.	Bu	nedenle,	davacının	
talep	sonucunu	azaltabilmesi	için	kural	olarak	davalının	muvafakatına	ihtiyaç	olmadığı	gibi	ıslah	yoluna	
başvurmasına	da	gerek	yoktur.	O	halde,	müddeabihin	azaltılması,	ıslah	kavramı	kapsamında	değil,	dava-
dan	feragat	müessesesi	içinde	mütalaa	edilebilir.	Feragatin	ise	açık,	kesin	ve	koşulsuz	olması	yasa	gere-
ğidir.	Ancak	Kurum	vekilinin	davadan	feragat	yetkisinin	bulunmaması	nedeniyle,	tahsiline	karar	verilen	
62.410,67	TL	dışında	kalan	 istek	yönünden	olumlu	 -	olumsuz	bir	karar	verilmemiş	olması	ve	giderek	
kısmen	red	sebebiyle	yargılama	giderleri	vs.	yönünden	hüküm	kurulmamış	olması,	usul	ve	yasaya	aykırı	
olup,	bozma	nedenidir.”	10.	HD,	03.10.2011,	4597/12915	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası).

58	“Müddeabihin	(bazı	yıllar	için)	azaltılması	ise;	ıslah	kavramı	kapsamında	değil,	davadan	feragat	müesse-
sesi	içerisinde	mütalaa	edilebilir.	Bir	Usul	Hukuku	kavramı	olarak	feragatın	açık,	kesin	ve	koşulsuz	olma-
sı,	yasa	gereğidir.	(HUMK.md.	91	ve	sonraki	maddeler).	Esasen,	davadan	feragatin	kesin	hükmün	sonuç-
larını	doğrucu	nitelikte	olması	nedeniyle,	bütün	bu	özellikleri	 içermesi	zorunludur.	Fazlaya	ilişkin	hak	
saklı	 tutularak	 talebin	 azaltılması;	 feragat	olarak	değerlendirilemez.”	 3.	HD,	25.10.2004,	 9784/11603	
(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası).

59	Örneğin	15.	HD,	08.05.2014,	2117/3199	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası);	3.	HD,	09.03.2009,	
2070/3584	 (Kazancı	 Bilişim-İçtihat	 Bilgi	 Bankası);	 3.	HD,	 28.10.2008,	 11257/18206	 (Kazancı	 Bili-
şim-İçtihat	Bilgi	Bankası);	HGK,	14.04.2004,	4-200/227(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası);	4.	HD,	
11.03.2004,	8040/3138	(Kazancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası);	9.	HD,	03.03.2004,	13711/4097	(Ka-
zancı	Bilişim-İçtihat	Bilgi	Bankası).

60	Umar,	s.	330;	Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım,	s.	217;	Pekcanıtez,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	1000	vd.

61	Atalı,	kanun	yolundan	feragat	bakımından,	salt	bir	usûl	işlemine	yönelik	olarak	yapılan	feragatin,	davadan	
feragat	anlamına	gelmediğini	ifade	etmektedir	(Atalı,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2016,	2019).	O	hâlde,	kelime	
olarak	feragat	ifadesini	dahi	barındırmayan	bir	iradenin	davadan	feragat	olarak	anlaşılması	da	düşünü-
lemez.
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gibi62,	bu	konudaki	ıslah	talebinin	reddedilerek	(ıslah	iradesinin	dikkate	
alınmayarak),	yargılamaya	mevcut	talep	sonucu	üzerinden	devam	edil-
mesi	daha	yerinde	bir	tercih	olacaktır.	

	 Böyle	bir	sonucun	kabulü	durumunda,	özellikle	 ıslahla	azaltılmak	
istenene	eşit	bir	miktara	hükmedilmesi	hâlinde	ortaya	çıkan	sonuç	ba-
kımından	 bir	 değişiklik	 olmayacaktır.	 Zira	 ıslahın	 geçersiz	 sayılması	
hâlinde	de	reddedilen	miktara	göre	yargılama	giderleri	paylaştırılacak,	
ıslaha	feragat	niteliği	kazandırılması	hâlinde	de	feragat	edilen	kısım	red-
dedilmiş	gibi	yargılama	giderlerine	hükmedilecektir	(m.	312).	O	hâlde,	
mevcut	uygulama	zaten	davacının	ıslah	yoluyla	ulaşmak	istediği	yargıla-
ma	giderlerine	mahkûm	edilmeme	sonucuna	izin	vermemektedir.	An-
cak	uygulama,	en	azından	çoğunlukla,	belirli	bir	usûl	 işlemine,	aslında	
o	işlemle	yapılmak	istenen	mümkün	olmadığından,	(arkasındaki	amaç	
gerçekleşmese	dahi)	istenen	sonuca	imkân	tanıyan	başka	bir	usûl	işlemi	
niteliği	atfetmektedir.	Usûlî	kavram	ve	kurumları	zedeler	bu	anlayış	terk	
edilmelidir.	Sonucun	değişmeyecek	olması,	usûl	hukukunun	kanunî	dü-
zenlemelerini	yok	saymaya	ve	kurumları	gevşetmeye	gerekçe	yapılamaz.	
Islah	 yoluyla	 talebin	 azaltılmasının	 feragat	 olarak	 yorumlanamayacak	
olmasının	sonuca	etki	etmesi	de	ihtimâl	dahilindedir.	Her	şeyden	önce,	
talebin	daraltılmasına	yönelik	ıslah	geçersiz	olduğundan	ve	bu	durumda	
ıslah	hakkının	kullanılmış	sayılacağına	ilişkin	özel	istisnaî	bir	düzenleme	
mevcut	olmadığından,	ıslah	hakkının	kullanılmış	olduğu	söylenemez63.	
Zira	ortada	hukuken	geçerli	bir	 ıslah	 iradesi	 yoktur.	Ayrıca,	 ıslah	 şek-
lindeki	bir	 iradeyle	 talep	 sonucu	daraltılamayacağından	ve	bu	 iradeye	
açık	bir	 feragat	niteliği	de	atfedilemeyeceğinden,	 talep	sonucunun	da-
ralmış	olması	gibi	bir	sonuç	da	kabul	edilmeyecektir.	Bu	durumda,	da-
vanın	sonunda	dava	dilekçesiyle	ileri	sürülen	talep	sonucunu	aşmamak	
şartıyla	ıslah	yoluyla	azaltılmaya	çalışılan	tutardan	daha	fazla	bir	miktara	
hükmedilmesi,	kanaatimizce	taleple	bağlılık	 ilkesine	de	aykırı	değildir.	
Feragat	 veya	davanın	 geri	 alınması	niteliğinde	bir	 taraf	 işlemi	 söz	 ko-
nusu	olmadığına	ve	ıslah	iradesiyle	talebin	azaltılması	da	geçersiz	kabul	
62	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	1514-1517.

63	Karş.	Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım,	s.	267.	Bu	çözümün	adalete	daha	uygun	olacağı,	ancak	kanunî	
düzenlemeden	yoksun	olduğu	için	kabul	edilemeyeceği	yönünde	bkz.	Umar,	s.	522.

ISLAH YOLUYLA TALEP SONUCUNUN DARALTIL(AMA)MASI
Av. Dr. Uğur BULUT
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edildiğine	göre,	ileri	sürülen	talep	hâlen	davanın	başında	ileri	sürülmüş	
olan	miktar	kadardır.	Bu	nedenle,	her	ne	kadar	ıslah	yoluyla	azaltılmak	
istenen	miktarı	aşsa	dahi,	bu	geçersiz	usûl	işlemine	herhangi	bir	hukukî	
sonuç	 bağlanamayacağından,	 talebin	 o	 miktara	 azaltıldığından	 ve	 bu	
nedenle	taleple	bağlılık	ilkesinin	bertaraf	edildiğinden	de	söz	edilemez.
Tüm	bu	açıklamalar	çerçevesinde,	gerek	ıslahın	amacının	iddianın	de-
ğiştirilmesi	veya	artırılması	olması,	gerekse	talep	sonucunun	azaltılma-
sına	 yönelik	özel	 kanunî	düzenlemelerin	mevcudiyeti	nedeniyle,	 ıslah	
yoluyla	 talep	sonucunun	daraltılamayacağı	kanaatindeyiz.	Böylece,	ne	
ileri	sürülen	birden	fazla	talep	sonucundan	biri	ıslah	yoluyla	geri	alınabi-
lir	ne	de	belirli	bir	talebin	miktar	azaltılabilir.

 SONUÇ
 
 Islahın	amacı	iddia	ve	savunmanın	genişletilmesi	veya	değiştirilme-
si	yasağını	aşmaktır.	Bu	amaç	haricinde,	 iddia	edilen	talep	sonucunun	
–genişletme	 veya	 tamamen	 değiştirme	 olmaksızın–	 daraltılması	 ıslah	
yoluyla	değil,	feragat	ve	davanın	geri	alınması	yoluyla	mümkündür.	Bu	
nedenle,	talep	sonucunun	daraltılması	için	bu	iki	kurumdan	birine	baş-
vurulmalıdır.	Diğer	yollarla,	örneğin	ıslahla	talep	sonucunun	daraltılma-
sı	mümkün	değildir.
 
	 Uygulamada,	ıslah	yolunun	talep	sonucunun	daraltılmasına	yönelik	
iradeye	feragat	anlamı	yüklenmektedir.	Kanaatimizce,	tarafın	açık	ıslah	
iradesinin	başka	bir	usûl	işlemi	olarak	feragate	tahvil	edilmesi	mümkün	
değildir.	Zira,	her	şeyden	önce	feragat	iradesinin	açık	ve	net	olması	ge-
rekir.	Ayrıca,	belirli	bir	usûl	işlemi	yönünde	irade	açıklayan	tarafın	ira-
desinin,	ilgili	tarafın	amacının	ne	olabileceğinden	hareketle,	benzer	bir	
amaca	hizmet	ettiği	düşünülen	başka	bir	usûl	işlemi	olarak	anlaşılması;	
âdeta	 tarafın	açık	 iradesini	 sunduğu	 işlemin	şartları	gerçekleşen	başka	
bir	usûl	işlemine	tahvil	edilmesi,	kabul	görmemelidir.	
 
	 Islah	yoluyla	talep	sonucunun	daraltılmasına	feragat	anlamı	kazan-
dırılması,	çoğunlukla	ıslah	yoluyla	talep	sonucunun	daraltılmasının	ge-
çersiz	kabul	görmesiyle	benzer	sonuçları	doğurmaktadır.	Ancak,	sadece	
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sonucun	değişmeyecek	olması,	usûlî	kurum	ve	kavramlara	farklı	anlam-
lar	 yüklenmesine	 ve	 usûl	 hukuku	 kurallarının	 zedelenmesine	 gerekçe	
yapılamaz.	Zira	medenî	usûl	hukukunda	amaç,	her	ne	olursa	olsun	be-
lirli	bir	sonuca	ulaşmak	değildir.	Sonuç	değişmeyecek	olsa	dahi,	yargıla-
ma	ilkeleri	ile	usûl	hukuku	kurallarına	uygun	bir	yol	ve	yöntemin	tercih	
edilmesi	gerekir.	Kaldı	ki,	ıslah	yoluyla	talep	sonucunun	daraltılmasının	
geçersiz	 kabul	 edilmesinin	 sonucu	değiştirdiği	 durumlar	 da	 karşımıza	
çıkabilir.	İlk	olarak,	kanaatimizce,	geçerli	bir	ıslahtan	söz	edilemeyeceği	
için	ıslah	hakkının	kullanılmış	sayılması	sonucu	da	doğmayacaktır.	Ay-
rıca,	 ıslah	yoluyla	 talep	sonucunun	daraltılmasına	geçerlilik	 tanınama-
yacağı	 için,	 talep	sonucu	azalmış	kabul	edilemez	ve	davanın	sonunda,	
daha	önceki	talep	sonucunu	aşmamak	şartıyla,	ıslah	iradesiyle	azaltmak	
istenen	miktardan	daha	yüksek	bir	talep	sonucuna	hükmedilebilir.	Zira,	
ıslah	yoluyla	 talep	sonucunun	azaltılması	geçersiz	olduğu	 için,	 talebin	
ıslah	iradesindeki	miktara	indirildiği	de	söylenemeyecek	ve	bu	nedenle	
taleple	bağlılık	ilkesinin	zedelenmesi	sonucu	da	doğmayacaktır.
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SUÇA TEŞEBBÜSÜN OBJEKTİF UNSURU OLARAK
İCRA HAREKETLERİNE BAŞLAMA VE UYGULAMA SORUNLARI          

THE COMMENCING ACTS OF EXECUTIONS AS AN OBJECTIVE ELEMENT OF CRIMINAL ATTEMPT 
AND THE PROBLEMS IN PRACTICE

 ÖZET

* İzmir Barosu, yyigitmerve@gmail.com

	 Ceza	 hukuku,	 toplum	 düzeninin	 korunması	 amacıyla	 suç	 yolunda	 (iter	 crimi-
nis)	 ilerleyen	 failin	fiiline	bir	noktadan	 itibaren	müdahale	ederek	yaptırıma	 tabi	 tutar.	
Düşünce	aşaması	ve	kural	olarak	hazırlık	aşaması	failin	özgürlük	alanıdır.	Fail	teşebbüs	
düzenlemesi	ile	icra	hareketlerine	başladığı	an	ceza	hukukunun	müdahale	alanına	girer.	
Bir	 eylem	 ancak	 hazırlık	 hareketi	 boyutunu	 aşarak	 icra	 hareketi	 niteliğine	 ulaştığında	
teşebbüs	gerçekleşmiş	olur	ve	cezalandırılır.	Hazırlık	hareketi-icra	hareketi	ayrımı	esas	
olarak	cezalandırılabilir	fiilin	tespiti	niteliği	taşımaktadır.	Bu	çalışmada	doktrinde	ve	uy-
gulamada	birçok	tartışmayı	bünyesinde	barındıran	bu	sorun	Yargıtay	içtihatları	ışığında	
değerlendirilecektir.

 Anahtar Kelimeler:	Suç,	Suça	Teşebbüs,	Hazırlık	Hareketi,	İcra	Hareketinin	Baş-
laması.
 ABSTRACT

	 After	a	certain	point,	criminal	law	interferes	and	applies	sanctions	to	the	actions	
of	a	perpetrator	along	criminal	way	(iter	criminis	)	in	order	to	protect	the	public	order.	
In	principle,	the	process	of	consideration	and	preparation	phase	have	become	the	are-
as	of	freedom	for	a	perpetrator.	A	perpetrator	becomes	the	subject	of	the	criminal	law	
whenever	he/she	begins	the	acts	of	execution	within	the	regulations	related	to	criminal	
attempt.	When	an	action	goes	beyond	preparation	and	finally	becomes	acts	of	execution		
then	this	action	is	named	as	a	criminal	attempt	and	by	this	way,	this	action	has	become	
punishable.		Actually,	the	distinction	between	a	preparatory	act	and	an	act	of	execution	
has	a	feature	of	identification	of	punishable	action.	In	this	article,	this	problem	which	has	
wide	range	arguments	in	doctrine	and	practice	will	be	evaluated	within	the	framework	of	
judgments	of	Court	of	Cassation.

 Keywords:	 Crime,	 Criminal	 attempt,	 	 Preparatory	 Act,	 Commencing	 Acts	 of	
Execution.
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 GİRİŞ

	 Ceza	hukuku	alanında	en	önemli	konu	kuşkusuz	bir	fiilin	suç	nite-
liği	taşıyıp	taşımadığı	ve	bunun	sonucunda	ceza	hukukunun	müdahale	
alanına	dahil	edilip	edilemeyeceğidir.	Ceza	hukuku,	toplum	düzeninin	
korunması	amacıyla	faile	suç	işleme	sürecinde	belli	bir	noktada	müda-
hale	etme	ihtiyacı	duyar	ve	faili	bu	noktada	müeyyideyle	karşılaştırarak	
cezalandırılabilirlik	alanına	sokar.	Ancak	sonuçları	bakımından	oldukça	
önemli	bu	noktanın	belirlenebilmesi	diğer	bir	 ifadeyle	cezalandırılabi-
lirlik	sınırlarının	çizilmesi	oldukça	karmaşık	bir	konudur.	Nitekim	hangi	
hareketlerin	cezayı	gerektirip	hangi	hareketlerin	gerektirmeyeceği	ayrı-
mında	 temel	 alınan	ölçütler	her	devletin	 ceza	politikasına	göre	değiş-
kenlik	göstermektedir.1
       
	 Ceza	hukukunun	temel	ilkelerinden	biri	olan	“Suçta	ve	Cezada	Ka-
nunilik”	ilkesine	göre	suç	ve	bunun	yaptırımı	olan	ceza	ancak	kanunla	
belirlenir.	Bu	husus	Türk	Ceza	Kanunu’nda	“Kanunun açıkça suç sayma-
dığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.”2 
hükmüyle	 düzenlenmiştir.	 Bu	 noktada	 Türk	Ceza	 Kanunu	 sistemati-
ğinde,	failin	suç	işleme	kararıyla	kanuni	tanımda	yer	alan	neticeyi	ger-
çekleştirerek	 suçu	 tamamlaması	 durumunda	 cezalandırılabilirlik	 açı-
sından	 herhangi	 bir	 tereddüt	 bulunmamaktadır.	 Bununla	 beraber	 fail	
suç	 işleme	 sürecinde	 gerçekleştirmek	 istediği	 suçun	 icrasına	 başladığı	
halde	netice	gerçekleşmese	dahi	ceza	hukuku	bu	noktada	failin	fiilinin	
oluşturduğu	haksızlık	sebebiyle	müdahalede	bulunur.	Diğer	bir	ifadeyle	
suçun	tamamlanmamış	hali	de	gerekli	diğer	unsurların	oluşması	halin-
de	ceza	hukukunun	müdahalesine	tabi	tutulur.	Bu	durumu	düzenleyen	
kurum	teşebbüs	kurumudur.	Kanun	koyucu	Türk	Ceza	Kanunu	m.	35	
ile	tamamlanmamış	suç	niteliği	taşımasına	rağmen	teşebbüs	aşamasında	
kalmış	 suçları	 düzenleyerek	 cezalandırılabilirlik	 alanına	dahil	 etmiştir.	
Burada	özel	 hükümlerde	düzenlenen	 tamamlanmış	 suça	 ilişkin	 tanım	
ve	genel	hükümlerde	düzenlenen	teşebbüse	ilişkin	iki	normun	bir	araya	

1	Hakeri,	Hakan;	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	21.	Baskı,	Ankara,	2017,	s.	503.

2	5237	Sayılı	Türk	Ceza	Kanunu	m.	2/1.
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gelmesiyle	uygulanabilen	suçun	özel	bir	görünüş	şekli	söz	konusudur.3 
Genel	hükümler	altında	düzenlenen	m.	35	olmasaydı	teşebbüs	aşama-
sında	kalan	suçların	ceza	yaptırımına	 tabi	 tutulamayacağı	kabul	edilir.	
Bu	noktada	Türk	Ceza	Kanunu’nun	cezalandırılabilirliğin	sınırlarını	te-
şebbüs	aşamasına	kadar	genişlettiği	söylenebilir.	4
       
	 Nitekim	 kanunumuz	 35.	maddenin	 1.	 fıkrasında	 teşebbüsü	 şöyle	
tarif	etmektedir:	“Kişi işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğ-
rudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlaya-
maz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.” Bu	 tarife	göre	 teşebbüsten	
söz	edebilmek	için	aşağıdaki	unsurların	mevcudiyetine	ihtiyaç	vardır:

	 1)	Failin	suç	işleme	kastının	bulunması

	 2)	Elverişli	hareketlerin	yapılmış	olması

	 3)	Doğrudan	icraya	başlamış	olması

	 4)	Elinde	olmayan	nedenlerle	suçu	tamamlayamaması
       
	 Bütün	 bu	 şartların	 başında	 icraya	 başlanılmış	 olması	 gerekir.5	 Bu	
noktada	 teşebbüsün	 en	 önemli	 unsuru	 olmakla	 birlikte	 çalışmamızın	
esasını	 oluşturan	unsur	doğrudan	doğruya	 icraya	başlama	unsurudur.	
Teşebbüs	aşamasında	kalan	bir	fiilden	söz	edebilmek	için	öncelikle	fai-
lin	en	azından	ilgili	suçun	icrasına	başlamış	olması	gerekir.6
       

3	Akdovan,	Erhan/Topel,	Cengiz;	“Türk	Ceza	Hukukunda	Teşebbüs”	,	Fasikül	Hukuk	Dergisi,	C.	7,	S.	67,	
Haziran	2015,	s.	17-31.

4	Koca,	Mahmut/Üzülmez,	İlhan;	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	10.	Baskı,	Ankara,	2017,	s.	407;	
İçel,	Kayıhan/Evik,	A.	Hakan;	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler	(2.	kitap),	İstanbul,	2007,	s.	235-236.

5 Dönmezer,	 Sulhi	 ;	 “Teşebbüste	 Hazırlık	 ve	 İcra	 Hareketleri	 Tefriki”,	 İstanbul	 Üniversitesi	 Hu-
kuk	 Fakültesi	 Mecmuası,	 C.8,	 S.3-4,	 1942,	 http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/
view/1023005704/1023005228,	E.	T.	06.03.2018)	s.	436.

6	Özgenç,	İzzet;	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	13.	Baskı,	Ankara,	2017,	s.	482.
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	 O	halde	buradan	şöyle	bir	sonuç	çıkarılabilir:	Türk	Ceza	Kanunu	
bazı	özel	durumlar	hariç	cezalandırılabilirlik	alanını	icra	hareketlerinin	
başlangıç	noktasına	kadar	dahil	 etmiş,	 söz	konusu	aşamadan	öncesini	
müdahale	alanı	dışında	tutmuştur.	Bu	nedenle	icra	hareketlerine	başla-
ma	anının	tespiti,	teşebbüsün	başlangıcının	tespiti	olup	failin	cezai	so-
rumluluğu	üzerinde	doğrudan	etkilidir.

	 Bu	çalışmada	temel	amaç	cezalandırılabilir	fiillerin	tespiti	açısından	
teşebbüsün	 icraya	başlama	unsurunun	ana	hatlarını	 çizmek	ve	bu	hu-
susta	sonuçları	bakımından	ceza	hukukunda	çok	büyük	öneme	sahip	iki	
aşama	olan	hazırlık	hareketi-icra	hareketi	ayrımında	ortaya	atılan	farklı	
teoriler	ışığında	Yargıtay	uygulamalarını	değerlendirmektir.	Bu	kapsam-
da	 ilk	olarak	 failin	 suç	 işleme	 sürecinde	 izlediği	 suç	yolu	ve	 aşamaları	
incelenecek,	ardından	kural	olarak	cezalandırılmayan	hazırlık	hareket-
leri,	niteliği	ve	cezalandırılmama	sebepleri	değerlendirilecektir.	Hazırlık	
hareketi-	icra	hareketi	ayrımı	ve	bu	konuda	doktrindeki	farklı	görüşler	
ele	 alındıktan	 sonra	 çalışmanın	 sonuncu	ve	 esas	bölümünde	 ise	Türk	
Ceza	Kanunu	ve	Yargıtay’ın	icraya	başlamanın	tespitinde	benimsediği	
kıstaslar	ve	uygulamada	karşılaşılan	sorunlar	değerlendirilecektir.

 I. SUÇ YOLU

 A. Genel Olarak
       
	 Suç,	 işlenişi	 bakımından	ele	 alındığında	birdenbire	ortaya	 çıkma-
dığı,	zaman	içinde	belli	aşamalardan	geçerek	oluştuğu	görülmektedir.7 
Suç	 yolu	 iter	 criminis	 adını	 verdiğimiz	bu	 süreci	 psikolojik	 iç	 evre	 ve	
maddi	dış	evre	olarak	iki	genel	aşamada	inceleyen	yazarlar	olduğu	gibi8 

7 Tozman,	Önder;	“Suça	Teşebbüs”	(Yayımlanmamış	Doktora	Tezi),	Ankara,	2008	s.	8.

8 Söz	konusu	ayrım	için	bkz.	Yaşar,	Osman/Gökcan,	Hasan	Tahsin/Artuç,	Mustafa;	Yorumlu-Uygulamalı	
Türk	Ceza	Kanunu,	2.	Baskı,	C.	1,	Ankara,	2014,		s.	1004.
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üç9,	dört10	ya	da	beş	evrede11	inceleyen	yazarlar	da	mevcuttur.
       
	 Bu	çalışmada	suç	yolu;	failin	işleyeceği	suçu	soyut	dünyasında	plan-
ladığı	 düşünce	 aşaması,	 bu	 soyut	 iradenin	 dış	 dünyada	 suçun	 icrasını	
kolaylaştıracak	hareketleri	gerçekleştirmesiyle	nesnelleşmeye	başladığı	
hazırlık	aşaması,	yapılan	hazırlıklar	sonucu	suçun	icrasına	giriştiği	 icra	
hareketleri	aşaması,	suçun	kanuni	tanımında	yer	alan	neticenin	gerçek-
leşmesiyle	suçun	tamamlanma	aşaması	ve	sonuç	olarak	söz	konusu	ih-
lalin	bitirilmesiyle	 sona	ermesi	kapsamında	beş	evrede	 incelenecektir.	
Bu	 safhalar	 bazı	 suçlarda	belirgin	olmakla	birlikte	bazı	 suçlarda	 iç	 içe	
geçmiş	olabilir.12 

 B. Aşamaları
       
	 İlk	safha	failde	suç	 işleme	fikrinin	oluştuğu,	geliştiği	ve	karar	hali-
ni	 almasıyla	 sonuçlanan	düşünme	 safhasıdır.	 Bu	 evre	 failin	 psişiğinde	
gerçekleşmekte	olup	henüz	dış	dünyaya	yansıyan	bir	irade	söz	konusu	
değildir.13	Bu	yönüyle	düşünce	aşaması	ceza	hukukunun	müdahale	ala-
nına	tabi	değildir.	Diğer	bir	ifadeyle	düşünce	kişinin	özgürlük	alanıdır.	
Bu	 alanın	 sınırlandırılma	ve	kontrol	 altına	 alınma	 imkanı	da	 yoktur.14 
Çünkü	çağdaş	bir	hukuk	devletinde,	ceza	hukuk	düzeninin	görevi	birey-
lerin	manevi	ve	ahlaki	dünyalarını	şekillendirmek	değil	toplum	düzeni-
nin	korunmasını	sağlamaktır.	Bunun	aksi	bir	uygulamanın	gerçekleştiği	

9  Suç	yolunun	üç	aşamalı	incelemesi	için	bkz.	Özbek,	Veli	Özer/Doğan,	Koray/Bacaksız,	Pınar/Tepe,	İl-
ker;	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	8.	Baskı,	Ankara,	2017,	s.429;	Demirbaş,	Timur;	Ceza	Hukuku	
Genel	Hükümler,	12.	Baskı,	Ankara,	2017,	s.	455-456.	

10	Suç	yolunun	dört	aşamalı	incelemesi	için	bkz.	Artuk,	Mehmet	Emin/Gökcen,	Ahmet/Yenidünya,	Ca-
ner;	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	11.	Baskı,	Ankara,	2017,	s.599	vd.	 ;	Hakeri,	s.	497	vd.	 ;	Toroslu,	
Nevzat/Toroslu,	Haluk,	Ceza	Hukuku	Genel	Kısım,	23.	Baskı,	2016,	s.	287	vd.

11	Suç	 yolunun	5	 aşamalı	 incelemesi	 için	bkz.	Öztürk,	Bahri/Erdem,	Mustafa	Ruhan;	Uygulamalı	Ceza	
Hukuku	ve	Güvenlik	Tedbirleri	Hukuku,	17.	Baskı,	Ankara,	2017,	s.	357-358.	;	İpekçioğlu,	Pervin	Aksoy;	
Türk	Ceza	Hukukunda	Suça	Teşebbüs,	Ankara,	2009,	s.	16	vd.

12	Artuk/Gökcen/Yenidünya,	s.	599.

13		Hakeri,	s.	497.

14 Artuk/Gökcen/Yenidünya,	s.	599-600.
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ceza	 hukuku	 sistemi	 fiili	 temel	 alan	 hukuk	 sistemiyle	 özdeşleşmediği	
gibi	kişilerin	hürriyetini	tahrip	niteliği	taşır.15	Bu	safha	sadece	kasten	iş-
lenen	 suçlarda	mevcut	olup	 taksirle	 işlenen	 suçlarda	düşünme	 safhası	
bulunmamaktadır.16
      
	 İkinci	safha	ise	suç	işleme	kararını	iç	dünyasında	temellendiren	fai-
lin	bu	kararını	icra	etme	yönünde	hazırlayıcı	faaliyetlerde	bulunarak	dış	
dünyada	iradesini	nesnelleştirmeye	başladığı	hazırlık	hareketleri	safha-
sıdır.	Bu	aşamada	fail	daha	sonra	gerçekleştireceği	suçun	icrası	için	ge-
rekli	koşulları	yaratmaya	çalışmaktadır.17	Örneğin	suç	kararını	uygula-
yabilmek	için	suçta	kullanılacak	vasıtanın	seçimi	ve	sağlanması,	mağdur	
hakkında	bilgi	toplanması,	suçun	işleneceği	yer	ve	zamanın	tespiti	gibi	
faaliyetlerde	 bulunur.	 Bu	 faaliyetler	 suça	 hazırlayıcı	 nitelik	 taşıdıkları	
için	“hazırlık	hareketi”	adını	alırlar.18	Hazırlık	hareketleri	aşağıda	ayrıntı-
lı	bir	biçimde	işlenecek	olup	belirteceğimiz	nedenlerle	kural	olarak	ceza	
hukuku	müdahalesinin	dışında	yer	alır.
       
	 Hazırlık	 hareketlerinin	 tamamlanmasıyla	 icra	 hareketlerinin	 baş-
laması	 aşaması,	 ceza	 hukukunun	müdahale	 alanına	 giriş	 niteliği	 taşır.	
Çalışmanın	konusunu	oluşturan	bu	aşamada	suç	 işleme	kararı	altında	
failin	bu	suçun	icrasına	elverişli	hareketlerle	başlaması	söz	konusudur.	
Örneğin	 kasten	 öldürme	 suçunu	 işlemeye	 karar	 veren	 failin	 silahıyla	
nişan	alması,	tetiğe	basması	icra	hareketleridir.	İcra	hareketlerinin	belli	
bir	kalıbı	yoktur,	her	suçun	icra	hareketleri	o	suçun	kanuni	tanımındaki	
hareketlere	göre	belirlenir.19	Fiil	bu	aşamaya	ulaştığında	artık	cezalandı-
rılabilir	bir	fiil	olma	niteliğine	kavuşur.	İcra	hareketlerine	başlama,	ceza-
landırmanın	da	sınırını	oluşturur.20

15	Tozman,	s.	9-	10.

16	Bat,	Yüksel;	“Suça	Teşebbüs	ve	Yargıtay	Uygulaması”	,	Legal	Hukuk	Dergisi,	2015,	S.	151,	s.	6.

17	Öztürk/Erdem	s.	358.

18	Artuk/Gökcen/Yenidünya,	s.	600.

19 Aydın,	Devrim;	“Suça	Teşebbüs”	,	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	C.	55,	S.	1,	s.	86.

20	Bacaksız,	Pınar;	“Türk	Ceza	Hukuku’nda	Teşebbüs	ve	İştirak”	,	Ceza	Hukuku	Dergisi,	C.	9,	S.	26,	Aralık	
2014,	s.	250;	Hacıfazlıoğlu,	Ali,	Suça	Teşebbüs,	1.	Baskı,	Ankara,	2013,	s.	107.
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	 İcra	hareketleri	aşamasının	ardından	suçun	tamamlanması	ve	sona	
ermesi	aşamaları	gelir.	 İcra	hareketlerine	başlayan	 failin	 suçun	kanuni	
tanımında	yer	alan	neticeyi	gerçekleştirmesiyle	suç	tamamlanmış	olur.21 
Tamamlanma,	belirli	bir	kanuni	tipteki	tüm	unsurların	suçun	varlığı	için	
gerekli	ve	yeterli	şekilde	gerçekleşmesi	sonucu	fiilin	artık	hukuki	nite-
lendirmesi	 olan	 “suç”	 niteliğine	 kavuşmasıdır.22	 Sona	 erme	 ise	 suçun	
tamamlanmasından	 sonra	 fiilin	 haksızlığının	 sona	 ermesi	 anını	 ifade	
eder.	Bazı	suç	tiplerinde	bu	iki	aşama	birlikte	gerçekleşmekte	fakat	bazı	
suç	 tiplerinde	 ise	 (özellikle	 kesintisiz	 suçlarda),	 suçun	 tamamlanması	
anından	sonra	belli	bir	zaman	diliminin	geçmesiyle	suçun	sona	ermesi	
anının	gerçekleşmesi	şeklinde	karşımıza	çıkmaktadır.23	Bu	konuda	ke-
sintisiz	suç	kategorisinin	tipik	örneği,	kişiyi	hürriyetinden	yoksun	kılma	
suçu	üzerinden	örnek	vermek	gerekirse,	kişinin	hareket	özgürlüğünün	
kısıtlanması	ile	suç	tamamlanmış	olur.	Kişinin	hürriyetine	yönelik	sınır-
lamanın	bittiği	an	ise	suçun	sona	erdiği	andır.	24      

	 Suç	tanımında	belirlenmiş	bir	fiilin	icrasına	başlanmış	olduğu	hal-
de,	söz	konusu	fiile	ilişkin	icra	hareketleri	failin	elinde	olmayan	sebep-
lerle	 tamamlanamamış	 olabilir.	 Keza,	 fiil	 icra	 edilmekle	 birlikte	 yine	
failin	elinde	olmayan	sebeplerle	suç	tanımında	ayrıca	bir	unsur	olarak	
belirlenmiş	olan	netice	gerçekleşmemiş	olabilir.	İşte	bu	durumlar	teşeb-
büs	aşamasında	kalmış	suçu	ifade	eder.	Teşebbüs	suç	yolu	açısından	de-
ğerlendirildiğinde,	üçüncü	aşama	olarak	ele	aldığımız	icra	hareketlerine	
başlama	evresi	ile	dördüncü	aşama	olan	suçun	tamamlanması	evresi	ara-
sında	yer	alan,	icrasına	başlanmış	fakat	tamamlanamamış	bir	suçu	ifade	
eder.25	Teşebbüs,	ancak	ikinci	aşama	olan	hazırlık	hareketleri	aşamasını	
aşarak	üçüncü	aşama	olan	 icra	hareketleri	aşamasına	ulaşmış	bir	eyle-
min	varlığında	söz	konusu	olur.	Teşebbüs	halinin	suçun	tamamlanmış	
haliyle	sınırını	belirlemek	kolaydır.	Asıl	sorun	teşebbüs	halinin	ceza	hu-
21	Demirbaş,	s.	456.

22	Hakeri,	s.	498.

23	Öztürk-Erdem,	s.	358-359.

24	Aydın,	s.	87.

25	Hakeri,	s.	498.
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kukunu	ilgilendirmeyen	davranışlar	olan	hazırlık	hareketleriyle	sınırını	
belirleyebilmektir.26
       
	 Bu	 noktada	 teşebbüsün	 başlangıç	 sınırının	 dışında	 kalan	 hazırlık	
hareketleri	 hangi	 hareketlerdir?	 Neden	 cezalandırılma	 alanına	 dahil	
edilmemiştir?	Aşağıda	bu	soruların	cevabı	açıklanacaktır.

 II. HAZIRLIK HAREKETLERİ VE CEZALANDIRILMAMA  
SEBEPLERİ

 A. Hazırlık Hareketleri
       
	 Hazırlık	 hareketleri,	 failin	 suç	 işleme	 amacı	 doğrultusunda	 ger-
çekleştirdiği	 suçun	 icrasını	 hazırlayıcı	 hareketlerdir.	 Suç	 yolunda	 da	
belirtildiği	gibi	hazırlık	hareketleri,	icra	hareketlerinden	önce	meydana	
getirilmektedir.	Fail	suçun	tipik	hareketlerini	icra	hareketleri	ile	gerçek-
leştirdiğinden,	hazırlık	hareketleri	suçun	tipik	hareketi	kapsamında	de-
ğerlendirilmeyip	sadece	söz	konusu	suçun	icrasını	kolaylaştırma	niteliği	
taşımaktadır.27

	 Bir	kişinin	hasmını	öldürmek	amacıyla	silah	satın	alması	ya	da	pusu	
kurması,	hırsızlık	yapmak	amacıyla	gireceği	ev	ve	o	evde	yaşayanlar	ile	
ilgili	bilgi	toplaması	ya	da	kapıyı	açmayı	sağlayacak	aletler	satın	alması	
hazırlık	hareketi	olarak	değerlendirilebilir.28	Ancak	somut	olaya	göre	ha-
zırlık	hareketinin	tespiti	bazı	durumlarda	bu	kadar	kolay	değildir.
       
	 Bir	 hukuk	 devletinde	 dış	 dünyada	 somutlaşmış	 bir	 hareket	 kural	
olarak	icra	niteliği	taşımadığı	sürece	suç	sayılamaz	ve	ceza	hukukunun	
müdahalesine	 tabi	 tutulamaz.	 Bu	 nedenle	 hazırlık	 hareketleri	 kişinin	

26		Toroslu/Toroslu,	s.	298.	

27		İpekçioğlu,	s.	49.	

28	Yargıtay’ın	hazırlık	hareketi	değerlendirmesine	ilişkin	bkz.	Y.	7.	CD.	2012/	20013	E.	,	17.04.2013.		
www.kazanci.com.tr,	(E.T.	06.11.2018)	
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hürriyet	alanıdır	ve	serbest	alanla	yasak	alanın	sınırını	çizmektedir.29 Dü-
şünce	veya	hazırlık	aşamasında	bulunan	bir	hareketin	cezalandırılması	
çoğu	 zaman	 bir	 şüphenin	 cezalandırılması	 demektir.30	 Örneğin,	 silah	
satın	almak	kasten	öldürme	suçu	bakımından	hazırlık	hareketi	niteliği	
taşımakla	birlikte	kişi	bu	silahı	kendini	güvensiz	hissettiği	 için	kendini	
korumak	amacıyla	da	satın	almış	olabilir.
       
	 Nitekim	 35.	 maddede	 yer	 alan	 “…doğrudan doğruya icraya baş-
layıp da…” ifadesinden	 de	 anlaşılacağı	 üzere	 suça	 teşebbüs	 halinden	
söz	edilebilmesi	ve	eylemin	cezalandırılabilmesi	için	icra	hareketlerine	
başlanılmış	olması	gerekmektedir.	Bu	itibarla	icra	hareketleri	anlamını	
taşımayan	 “hazırlık	hareketleri”	kural	olarak	 suça	 teşebbüsün	ve	 cezai	
sorumluluğun	 kapsamı	 dışındadır.31	 Bu	 durum	hazırlık	 hareketlerinin	
neden	cezalandırılma	alanına	dahil	edilmediği	sorusunu	aklımıza	getirir.

 B. Hazırlık Hareketlerinin Kural Olarak Cezalandırılmama  
Sebepleri
       
	 Hazırlık	 hareketlerinin	neden	 cezalandırılmaması	 gerektiği	 konu-
sunda	doktrinde	birçok	gerekçe	ileri	sürülmekle	birlikte32	bunlar	dokt-

29	Hakeri,	s.	498.	

30 Öztürk/Erdem,	s.	366.	

31	Parlar,	Ali/Hatipoğlu,	Muzaffer;	Suça	Teşebbüs	İştirak-	İçtima	ve	Yaptırımlar,	2.	Baskı,	Ankara,	2010,	
s.	27.	

32	 Hazırlık	 hareketlerinin	 cezalandırılmaması	 gerekliliği	 konusunda	 ileri	 sürülen	 gerekçeleri	 Tozman	
şu	 şekilde	 ifade	 etmiştir:	 “Bunlar	 arasında,	 bu	 hareketlerin	 kişinin	 özel	 alanında	 kaldığı,	 değişik	 an-
lamlara	geldiği	ve	bu	yüzden	de	cezayı	gerektirecek	ölçüde	hukuk	düzeninin	huzurunu	bozmadığı,	bu	
hareketlerde“toplumun	hukuk	hissini”	ciddi	olarak	sarsacak	gücün	bulunmadığı,	hazırlık	hareketlerinde	
fiilin	devam	etmesi	ve	teşebbüs	safhasına	girebilmesi	için	“yeni	bir	iç	harekete”	gerek	olduğu,	bu		nedenle	
de	bu	hareketlerin	tipe	uygun	eylemi	gerçekleştirmenin	zaman	ve	mekan	olarak	çok	uzağında	bulunduğu,	
bu	hareketlerin	kanuni	 	 tipin	çok	uzağında	olmalarından	 	dolayı	 	 formel	olarak	kapsamlarının	çok	zor	
çizilebileceği,	maddi	olarak	ta	“haksızlık	merkezinden”	çok	uzakta	oldukları	ve	bu		nedenle	de	kesin	bir	
cezalandırma	ihtiyacından	söz	edilemeyeceği,	bu	safhada	henüz	hukuki		konunun		ihlal	edilmediği	veya	
ciddi	şekilde	tehdit	edilmediği,	hazırlık	hareketlerindeki	iradenin	suç		işleme		kastı		derecesinde	olmadığı	
veya	olsa	bile	bunun	herhangi	bir	tehlike	yaratmadan	bırakılabileceği,	hazırlık		hareketlerinin	çoğunluk-
la	 toplumsal	düzenle	uyumlu	olduğu,	 ancak	buna	 rağmen	ceza	 tehdidi	 altına	alınırsa	 sayısız	derecede		
davranışın		aslında		kriminal		anlamda		bir		önemi		olmamasına	karşın	şüpheli	duruma	düşeceği,	bu	hare-
ketlerin	cezalandırılmama	nedeninin	kısmen	ispat	güçlüğünden	kısmen	de	kriminalpolitik	nedenlerden		
dolayı	olduğu	sayılabilir.”		bkz.	Tozman,	s.	72.	
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rinde	baskın	olan	tehlikesizlik	ve	iradenin	zayıflığı	görüşü	çerçevesinde	
değerlendirilmektedir.
       
	 İradenin	zayıflığı	görüşü	cezalandırılmama	sebebini	failin	iradesini	
esas	alarak	ortaya	koymuştur.	Bu	görüşe	göre,	hazırlık	hareketleri	neti-
ceye	çok	uzak	olduklarından	failin	kastının	hangi	suça	yönelik	olduğunu	
ya	 da	 herhangi	 bir	 suça	 yönelik	 olup	 olmadığını	 belirlemek	mümkün	
değildir.	Bu	nedenle	bunların	cezalandırılması	yoluna	gidilmesi	kişinin	
özgürlük	alanına	haksız	müdahale	niteliği	taşır.33	Nitekim	bir	kişi	adam	
öldürmek	amacıyla	silah	satın	alabileceği	gibi,	herhangi	bir	kişiyi	tehdit	
etmek	amacıyla	ya	da	yalnız	yaşadığı	için	kendisini	korumak	amacıyla	da	
silah	satın	alabilir.34
       
	 Tehlikesizlik	 görüşü	 ise	 hazırlık	 hareketlerinin	 cezalandırılmama	
nedenini	 sübjektif	 açıdan	 değerlendirmeyip	 objektif	 bir	 bakış	 açısıyla	
ifade	eder.	Bu	görüşe	göre,	hazırlık	hareketleri	neticeye	uzaklıkları	sebe-
biyle	korunan	hukuki	değer	açısından	henüz	tehlike	yaratmamış	olmala-
rı	sebebiyle	cezalandırma	alanına	dahil	edilmemelidir.35	Bu	fikir	uyarın-
ca,	bu	hareketlerin	cezalandırılmaması,	toplumun	korunması	açısından	
bir	eksiklik	sayılmamaktadır.	Çünkü	fail	bu	hareketiyle	sosyal	düzen	açı-
sından	tehlikeli	bir	duruma	neden	olmamıştır.36
       
	 Bu	görüş	içinde	incelenecek	diğer	bir	fikre	göre,	fail	hareketleri	ile	
neticeye	yaklaşmış	ise	artık	suç	işleme	iradesini	bertaraf	edip	suçtan	geri	
dönme	imkan	ve	ihtimalinin	o	kadar	azalacağı,	dolayısıyla	hem	hareke-
tin	tehlikeliliği	ortaya	konulmuş	hem	de	neticeye	yaklaşılmış	olması	se-
bebiyle	failin	iradesinin	değişmeyeceği	anlaşılmış	olacaktır.	Bu	nedenle	
bu	nitelikleri	 taşımayan	hareketler	hazırlık,	 aksi	 hal	 ise	 icra	başlangıcı	
olarak	kabul	edilir.37

33	Centel,	Nur/Zafer,	Hamide/Çakmut,	Özlem;	Türk	Ceza	Hukukuna	Giriş,	10.	Baskı,	İstanbul,	2017,	s.	458.	

34	İpekçioğlu,	s.	50.	

35	Centel/Zafer/Çakmut,	s.	459.	

36	İpekçioğlu,	s.	50.	

37	Önder,	Ayhan;	Ceza	Hukuku	Dersleri,	İstanbul,	1992,	s.	389.	
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 						 Bu	hususta	başka	bir	görüş	de,	hazırlık	hareketlerinin	cezalandırıl-
masının	kanunilik	ilkesine	ters	düşeceği	görüşüdür.38	Bu	düşünceyi	sa-
vunanlara	göre,	suçun	kanuni	tanımında	yer	alan	maddi	unsurunda	be-
lirtilen	hareketler	ile	hazırlık	hareketleri	aynı	değildir.	Örneğin	hırsızlık	
suçu	 için	aranan	“almak”	hareketi,	hırsızlık	suçuna	hazırlık	niteliğinde	
olan	 merdiven	 temin	 edilmesinden	 çok	 farklıdır.	 Bu	 durumda	 hazır-
lık	hareketlerinin	cezalandırılması	kanunilik	 ilkesiyle	 çelişki	oluşturur.	
Ancak	bu	düşünce	tüm	suç	tipleri	 için	uygulanabilir	nitelikte	değildir.	
Örneğin	sadece	neticenin	belirtildiği	serbest	hareketli	suçlarda	neticeye	
sebep	olacak	hareketlerin	nitelik	ve	içerikleri	belirtilmediğinden	hangi	
hareketlerin	 hazırlık	 hareketi	 hangi	 hareketlerin	 icra	 hareketi	 olduğu-
nu	tespit	etmek	ve	bu	kapsamda	cezalandırılabilir	hareketi	belirlemek	
mümkün	değildir.39
      
	 Hazırlık	hareketleri	kanunumuzda	kural	olarak	cezalandırılmamak-
la	birlikte	hareketin	ayrı	bir	suç	teşkil	etmesi	durumunda	cezalandırılır.	
Hasmını	öldürmek	için	silah	satın	alan	fail	örneğinde,	failin	bu	fiili	her	
ne	 kadar	 kasten	 adam	 öldürme	 suçu	 kapsamında	 cezalandırılabilirlik	
alanı	 dışında	 kalsa	 da,	 ruhsatsız	 silah	 bulundurma	 suçundan	 sorumlu	
olacaktır.40 

	 Ayrıca	kanun	koyucu	bazı	durumlarda	bazı	 suç	 tiplerinin	 toplum	
düzeni	açısından	tehlikeliliğini	gözeterek	hazırlık	hareketi	niteliğindeki	
fiilleri	cezalandırma	yoluna	gitmiştir.	Diğer	bir	 ifadeyle	kanun	koyucu	
hazırlık	hareketlerinin	toplum	düzeni	açısından	objektif	bir	tehlike	ba-
rındırdığı	kanaatine	varırsa41	,	bu	hareketleri	tamamlanmış	suç	niteliğine	
38	Nitekim	bu	konuda	bir	Yargıtay	kararına	göre	“…hazırlık	hareketi	suçun	tarifinde	yazılı	bir	hareket	değil-

dir.	Henüz	hiçbir	hükmü	ihlal	etmez.	Hazırlık	ve	icra	hareketi	ayrımı	bu	düşüncelere	dayanır.”	YCGK.	,	
3.2.1986,	509/	42.	Nakleden	Savaş,	Vural/Mollamahmutoğlu,	Sadık;	Türk	Ceza	Kanunu’nun	Yorumu,	
C.	1,	Ankara,	1994,	s.	3034.	

39 İpekçioğlu,	s.	51.	

40	Aydın,	s.	92;	Bat,	s.	7.	

41	Bu	konuyla	ilgili	eski	kanun	döneminde	cürüm	işlemek	için	teşekkül	oluşturma	suçu	kapsamında	verilen	
bir	Yargıtay	kararına	göre	“Düzenlenen	suç,	bir	tehlike	suçudur.	Burada	istisnaen	toplum	yararına	ha-
zırlık	hareketleri	cezalandırılmaktadır.	Amaç,	müstakbel	suçları	önlemektir.	Henüz	bir	suç	işlemedikleri	
halde	sadece	cemiyet	 teşekkül	etmiş	ve	çete	kurmuş	olmalarından	dolayı	bunların	mensuplarına	ceza	
verilmesinin	 sebebi	 budur.”	 YCGK,	 13.04.1987,	 1987/8-	 42,	 1987/211,	 www.kazanci.com.tr	 (E.	 T.	
12.03.2018).
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sokarak	ya	da	bağımsız	bir	suç	olarak	düzenleyerek	cezalandırmaktadır.	
Bu	konuda;	göçmen	kaçakçılığı	suçuna	 ilişkin	hükümde	yer	alan	“Suç	
teşebbüs	aşamasında	kalmış	olsa	dahi	tamamlanmış	gibi	cezaya	hükmo-
lunur.”	düzenlemesi42,	fuhuş	suçunun	düzenlendiği	maddede43	yer	alan	
“…Bu	suçun	işlenişine	yönelik	hazırlık	hareketleri	de	tamamlanmış	suç	
gibi	cezalandırılır.”	hükmü,	devletin	güvenliğine	veya	anayasal	düzene	
ve	bu	düzenin	 işleyişine	yönelik	olarak	herhangi	bir	 suç	 işlemek	ama-
cıyla	 anlaşma	 suçunun	 düzenlendiği	madde44,	 suç	 işlemek	 için	 silahlı	
örgüt	kurma	suçunun	düzenlendiği	madde45	ve	uyuşturucu	üretiminde	
kullanılan	madde	 temini	 suçunun	düzenlendiği	hüküm46	örnek	olarak	
sayılabilir.	Bununla	birlikte	bazı	hazırlık	hareketleri	başka	bir	suçun	icra	
hareketi	olarak	da	düzenlenmiş	olabilir.47	Ancak	tüm	bu	durumlar	ha-

42	“TCK’nin	79’ncu	maddesinde	22.07.2010	gün	ve	6008	 sayılı	Yasa	 ile	yapılan	değişiklikle	eylemin	 te-
şebbüs	halinde	dahi	tamamlanmış	suç	gibi	cezalandırılacağı	amir	hükmü	2	nci	fıkraya	eklenmiştir.”	Ye-
nidünya,	Ali	Serdar;	“Göçmen	Kaçakçılığı	Suçları”	,	Adalet	Dergisi,	S.	51,	2015,	s.	35;	Yargıtay	18.	CD.	
01.07.2015	 tarihli	 2015/	30988	E.,	 2015/	3863	K.	 sayılı	 kararında	 “...sanığın	bu	 şekildeki	 eyleminde	
hukuki	sorumluluğunun	göçmen	kaçakçılığına	teşebbüs,	cezai	sorumluluğunun	ise	TCK’nın	79/1.	mad-
desinin	son	cümlesi	uyarınca	tamamlanmış	suçun	karşılığı	olduğu…”	denilmektedir.	www.kazanci.com.
tr	(E.T.	07.11.2018) 

43	TCK	227.	maddenin	1.	fıkrasında;	“Çocuğu	fuhşa	teşvik	eden,	bunun	yolunu	kolaylaştıran,	bu	maksatla	
tedarik	eden	veya	barındıran	ya	da	çocuğun	fuhşuna	aracılık	eden	kişi,	dört	yıldan	on	yıla	kadar	hapis	ve	
beş	bin	güne	kadar	adli	para	cezası	ile	cezalandırılır.	Bu	suçun	işlenişine	yönelik	hazırlık	hareketleri	de	
tamamlanmış	suç	gibi	cezalandırılır.”	denilmiştir.	

44	TCK	316.	maddenin	1.	fıkrasında	;	“Bu	kısmın	dördüncü	ve	beşinci	bölümlerinde	yer	alan	suçlardan	her-
hangi	birini	elverişli	vasıtalarla	işlemek	üzere	iki	veya	daha	fazla	kişi,	maddi	olgularla	belirlenen	bir	biçim-
de	anlaşırlarsa,	suçların	ağırlık	derecesine	göre	üç	yıldan	on	iki	yıla	kadar	hapis	cezası	verilir.”	denilmiştir. 

45	TCK	314.	maddenin	1.	fıkrasında	;	“Bu	kısmın	dördüncü	ve	beşinci	bölümlerinde	yer	alan	suçları	işlemek	
amacıyla,	silahlı	örgüt	kuran	veya	yöneten	kişi,	on	yıldan	on	beş	yıla	kadar	hapis	cezası	ile	cezalandırılır”	
denilmiştir. 

46	TCK	188.	maddenin	7.	 fıkrasında;	 “Uyuşturucu	veya	uyarıcı	 etki	doğurmamakla	birlikte,	uyuşturucu	
veya	uyarıcı	madde	üretiminde	kullanılan	ve	ithal	veya	imali	resmi	makamların	iznine	bağlı	olan	maddeyi	
ülkeye	ithal	eden,	imal	eden,	satan,	satın	alan,	sevk	eden,	nakleden,	depolayan	veya	ihraç	eden	kişi,	sekiz	
yıldan	az	olmamak	üzere	hapis	ve	yirmi	bin	güne	kadar	adlî	para	cezası	ile	cezalandırılır”	denilmiştir. 

47	Nitekim	bu	duruma	örnek	olarak	bir	Yargıtay	kararına	göre	“Sanığın	apartmana	girdikten	sonra	herhangi	
bir	daireye	henüz	girme	girişiminde	bulunmadan	görgü	tanığının	sesini	duyarak	apartmandan	ayrılmaya	
çalıştığı	sırada	yakalanması	nedeniyle	gerçekleştirmek	istediği	hırsızlık	eyleminin	bütün	eser	ve	izlerini	
silme	olanağının	mevcut	olduğu	bir	ortamda	yakalanmış	olması,	 gerçekleştirilmek	 istenen	eylem	 için	
yapılan	hareketlerin	bütün	eser	ve	izlerinin	silinme	olanağının	mevcut	olup	olmadığının	hazırlık	hare-
ketleri	ile	icra	hareketlerini	ayırmaya	yarayan	en	önemli	ölçüt	olduğunun	gerek	uygulamada	gerek	öğ-
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zırlık	hareketlerinin	failin	işlemek	istediği	suçun	bir	parçası	olarak	değil	
bağımsız	birer	davranış	olarak	cezalandırıldığı	durumlardır.48

	 Sonuç	olarak,	toplum	düzeninin	korunması	ve	hukuk	güvenliğinin	
sağlanması	 amacıyla	 kişinin	dış	dünyada	ortaya	 çıkan	davranışı	 ancak	
belli	 bir	 objektif	 nitelik,	 ağırlık	 ve	 içerik	 kazanması	 suretiyle	 cezalan-
dırılmalıdır.	Bu	kapsamda	henüz	bu	niteliğe	kavuşmamış	olan	hazırlık	
hareketleri	cezalandırılmamalıdır.49	Aksi	bir	uygulama	çoğu	zaman	bir	
şüphenin	cezalandırılması	anlamına	gelir.	Bu	da	temel	hak	ve	hürriyetle-
rin	ölçüsüz	bir	şekilde	kısıtlanmasına	sebep	olur.	Kaldı	ki,	bir	suç	işleme	
iradesi	söz	konusu	olsa	bile,	kişi	her	an	bu	düşüncesinden	vazgeçebilir.	
Hazırlık	hareketlerinin	cezalandırılmasının	kabulü	halinde,	bu	hareket-
lerin	cezalandırıldığını	bilen	 fail	 icra	hareketlerine	geçmeye	zorlanmış	
olacaktır.	 50Suç	Siyaseti	Biliminin	esaslarına	göre,	 failin	girdiği	suç	yo-
lundan	dönebilmesi	için	“altın	köprüler”	kurulabilmesi	için,	hazırlık	ha-
reketleri	ölçüsüz	biçimde	dar	tutulmamalıdır.51

	 Kanunumuzda	yer	alan	teşebbüs	düzenlemesinde	(TCK	m.	35)	de	
anlaşılacağı	üzere	bir	fiilin	 teşebbüs	kapsamına	alınması,	bu	doğrultu-
da	cezalandırılması	icraya	başlanılmış	olması	şartına	bağlanarak	hazırlık	
hareketleri	ceza	hukuku	müdahalesi	dışında	tutulmuştur.

retide	benimsenmiş	olması	ve	somut	olayda	apartmana	giren	sanığın	hırsızlık	suçu	açısından	herhangi	
bir	dairenin	kapısına	ya	da	başka	bir	yere	dokunmadan	ayrılma	ihtimalinin	mevcut	olması	karşısında;	
gayri	meşru	amaçla	apartmana	giren	ve	kaçmak	isterken	apartmanın	ortak	kapısının	camını	kıran	sanı-
ğın	konut	dokunulmazlığını	 ihlal	ve	mala	zarar	vermek	suçlarından	sorumluluğu	düşünülebilir	 ise	de,	
hırsızlık	suçu	açısından,	henüz	icra	hareketlerine	başlamamış	olması	nedeniyle	hırsızlık	suçunun	unsur-
larının	oluşmadığından	bahisle	hakkında	beraat	kararı	verilmesi	gerekirken,	sanığın	hangi	hareketlerinin	
icra	hareketleri	olarak	kabul	edildiğinin	karar	yerinde	denetime	olanak	sağlayacak	şekilde	açıklanmadığı	
gibi	hırsızlık	suçunun	apartman	sakinlerinden	kime	yöneltildiği	ve	buna	bağlı	olarak	olayın	mağduru-
nun	kim	olduğu	dahi	belirlenmeden	yazılı	şekilde	mahkumiyet	kararı	verilmesi”	Y.	13.	CD.,	17.01.2013,	
2012/25039,	2013/690,		www.kazanci.com.tr	(E.	T.	12.03.2018). 

48	Birtek,	Fatih;	“Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu’nun	22.05.2012	Tarihli	Kararı	Bağlamında	Suça	Teşebbüsün	
Objektif	Unsuru	Olarak	İcra	Hareketlerinin	Başlaması”	,	CHD,	S.	14,	Y.	8,	Nisan	2013,	s.	81.

49	İçel/Evik,	s.	242.	

50	Şare,	Ersin;	 “Türk	Ceza	Hukuku’nda	Suça	Teşebbüs”	 ,	Türkiye	Barolar	Birliği	Dergisi,	S.	130,	Mayıs	
2017,	s.	134.	

51	Öztürk-Erdem,		s.	367;	Artuk/Gökcen/Yenidünya,	s.	610.	
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	 Nitekim	Yargıtay	bir	kararında52, “Hazırlık hareketlerinin cezalandı-
rılmaması sebebi bu tür hareketlerin henüz hiçbir hükmü zedelememesiyle 
açıklanmaktadır. Bu tür hareketler, suçu işleme konusunda hazırlıkların 
yapıldığını belirtip failin suç işlemek hususundaki kesin iradesini açığa vur-
maz. Hazırlık hareketleriyle, failin bir suç işlemek amacı izlediği anlaşılsa 
bile filhal bir tehlike başlangıcı görülmez. Basit şüpheyle ifrata kaçılması kişi 
özgürlük ve dokunulmazlığı için tehlikeli uygulamalara gidilmesine yol aça-
bileceğinden, hazırlık hareketlerinin cezalandırılamayacağı ilkesi yasalara 
girmiş bu arada yasamızca da benimsenmiştir.”	açıklamasında	bulunarak	
hazırlık	 hareketlerinin	 cezalandırılmama	 sebebini	 yukarıda	 açıklanan	
iradenin	zayıflığı	görüşü	ve	tehlikesizlik	görüşüne	dayandırmıştır.	Ayrıca	
hiçbir	hükmü	zedelememesini	de	cezasızlık	nedeni	olarak	ele	almıştır.
       
	 Hazırlık	hareketleri	cezalandırılmasa	da	icra	hareketlerine	başladığı	
andan	itibaren	ceza	hukukunun	sahasına	girmiş	olan	fail	bu	aşamadan	
itibaren	yaptırıma	tabi	tutulmuştur.	Bu	da	hazırlık	hareketlerinin	nere-
de	biteceği	 ve	 icra	hareketlerinin	nerede	başlayacağı	 sorununu	ortaya	
çıkarır.	Teşebbüsteki	en	hassas	nokta	kuşkusuz,	failin	icra	hareketlerine	
başlamasının	 şüpheye	yer	bırakmayacak	 şekilde	belirlenebilmesidir.	 53 
Çalışmanın	devamında	bu	esas	sorun	incelenecektir.

 III. İCRA BAŞLANGICININ BELİRLENMESİ

 A. Genel Olarak
       
	 Suça	 ilişkin	 hazırlık	 hareketleri,	 suça	 teşebbüsten	 bahsedebil-
mek	 için	 yeterli	 değildir,	 işlenen	 suçun	 fark	 edilmesini	 sağlayan	 par-
çalar	 mevcut	 olmalıdır.	 Fail	 öyle	 bir	 noktaya	 gelmelidir	 ki,	 artık	 ira-
desinden	 bağımsız	 durumlar	 tarafından	 engellenmediği	 sürece	 suç	
tamamlanacak	 olmalıdır.54	 İşte	 bu	 noktanın	 yani	 suçun	 icrasına	 baş-

52	YCGK,	12.11.1984,	1984/5-98,	1984/378,	www.kazanci.com.tr	(E.T.	12.03.2018)	

53	Karagülmez,	Ali;	“5237	Sayılı	Türk	Ceza	Kanunu’ndaki	Suça	Teşebbüs	Konusunun	İncelenmesi”,	Polis	
Bilimleri	Dergisi	(PBD)	2004,	C.	6,	S.	3-	4,	s.	53.		

54	Bat,	s.	15.
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lama	 anının	 tespiti	 sorununa	 cevap	 bulabilmek	 için	 doktrin	 ve	 uygu-
lama	 hazırlık	 hareketi-	 icra	 hareketi	 ayrımını	 geliştirmiştir.55	 Belli	 bir	
suçun	 işlenmesine	yönelik	hazırlık	hareketleri	 ile	bu	 suçun	 icrası	kap-
samında	 gerçekleştirilen	 fiiller	 arasında	 çok	 keskin	 bir	 çizgi	 söz	 ko-
nusudur	 ve	 bu	 noktada	 verilecek	 olan	 bir	 karar	 doğrudan	 failin	 so-
rumluluğunu	 etkilemektedir.56	 Tüm	 bu	 sebeplerle	 Kanunumuzda	
belirtilen	 ifadesiyle	 “doğrudan	 doğruya	 icraya	 başlama”	 kıstası	 ge-
niş	 ve	 ayrıntılı	 değerlendirmeler	 gerektiren	 çok	 önemli	 bir	 konudur.
       
	 Soyut	olarak	düşünüldüğünde	hazırlık	hareketleri	ve	icra	hareket-
lerini	tanımlamak	kolaydır.	Fakat	bazen	somut	olayda	hangi	hareketin	
hazırlık,	 hangi	 hareketin	 icra	hareketi	 olduğunu	 tespit	 etmek	oldukça	
güçtür.				
       
	 Hazırlık	hareketleriyle	 icra	hareketlerinin	ayrımı	konusunda	o	ka-
dar	farklı	görüşler	ortaya	atılmıştır	ki	Alman	müelliflerinden	Geyer, ha-
zırlık	hareketlerinin	icra	hareketlerinden	ayrılmasını,	dairenin	kare	hali-
ne	getirilmesi	problemine	benzetmiştir.57	Nitekim	Ferri’nin,	Varşova’da	
düzenlenen	bir	ceza	hukuku	konferansında,	“Ne	Brüksel	Konferansı	ve	
ne	de	bir	asır	ceza	ilmi,	ihzari	hareketi	icrai	hareketten	tefrik	etmeye	mu-
vaffak	olamamışlar”	sözü	de	hazırlık	hareketleri	ve	icra	hareketleri	ayrı-
mının	ne	denli	zorlu	bir	uğraş	olduğu	konusunda	Geyer’in	benzetmesini	
destekler	niteliktedir.58	Bu	hususta	neredeyse	her	yazarın	ortaya	attığı	
farklı	teori	ve	görüşler	bulunmakla	birlikte	bu	görüşlerin	en	önemlileri	
objektif,	sübjektif	ve	karma	teoriler	olarak	3	ana	başlıkta	incelenecektir.

55	Tozman,	s.	72. 
56	Koca/Üzülmez,	s.	414.

57	Dönmezer,	Sulhi;	Genel	Ceza	Hukuku	Dersleri,	İstanbul,	2003,	s.	122.

58	Birtek,	s.	70.
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 B. Hazırlık-İcra Hareketi Ayrımına İlişkin Görüşler

 1. Objektif Teoriler
       
	 Objektif	 teorilerin	hareket	noktası,	 failin	 iradesi	değil	 failin	o	ana	
kadar	gerçekleştirmiş	olduğu	hareketin	objektif	anlamıdır.59	Aşağıda	in-
celenecek	olan	teoriler	objektif	ölçütler	esas	alınarak	hazırlık-icra	hare-
keti	ayrımını	açıklamaya	çalışmışlardır.	

 a. Kronolojik Teori
       
	 Bu	görüşe	göre	hareketler	uzak,	yakın	ve	çok	yakın	hareketler	ol-
mak	üzere	üç	grupta	 incelenir.	Kronolojik	esası	benimseyen	yazarlara	
göre	suçun	tamamlanma	anına	uzak	olan	hareketler	hazırlık	hareketleri,	
yakın	ve	çok	yakın	olan	hareketler	ise	icra	hareketleri	olarak	değerlendi-
rilir.
       
	 Ancak	hangi	hareketlerin	yakın	veya	daha	yakın	olacağını	saptamak	
kolay	olmayacağından	söz	konusu	kıstaslar	belirsiz	ve	saptanması	ola-
naksız	bulunmuştur.	Bu	niteliğiyle	kronolojik	 teori	esaslı	bir	görüş	ol-
masa	da	diğer	görüşleri	tamamlayıcı	niteliktedir.60

 b. Şekli Objektif Teori (Suçun Kanuni Tipi Görüşü)
       
	 Bu	teoriyi61	savunan	yazarlara	göre,	fail	tarafından	gerçekleştirilen	
hareket	ancak	suç	tipinde	unsur	ya	da	ağırlaştırıcı	neden	olarak	yer	alı-
yorsa	icra	hareketidir.	Suç	tanımında	yer	almayan	ve	tipikliği	ihlal	etme-
yen	hareketler	ise	hazırlık	hareketi	niteliğindedir.62  Nitekim	bu	teorinin	

59	Öztürk-Erdem,	s.	367;	İpekçioğlu,	s.	54.

60	Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe,	s.	435;	İpekçioğlu,	s.	54.	

61	Soyaslan,	bu	teori	için	“kanuni	tarifin	ihlali	kriteri”	ifadesini	kullanmıştır.	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz	Soyaslan,	
Doğan;	Teşebbüs	Suçu,	Ankara,	1994,	s.	70	vd.	;	İçel/Evik	ise	bu	teori	 için	“Biçimsel	Teori”	ifadesini	
kullanmıştır.	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	İçel/Evik	s.	243.	

62	Koca/Üzülmez,	s.	414;	Yaşar/Gökcan/Artuç,	s.	1006;	İçel/Evik,	s.	243;	Artuk/Gökcen/Yenidünya,	s.	613.
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savunucularından	Von	Lizst;	 “icra	başlangıcı	 suç	 tipinde	netice	unsu-
runa	 ilişkin	 faaliyeti	 belirten	 sözcüğün	 kapsamına	dahil	 olan	hareket”	
demiştir.63

	 Bu	 teori	 kuşkusuz	 ceza	 hukukunun	 temel	 ilkelerinden	 “Suçta	 ve	
Cezada	Kanunilik”	ilkesine	uygundur.	Ancak	bazı	durumlarda	uygula-
namaması	ve	aslında	icra	hareketi	niteliği	taşıyan	bazı	hareketlerin	ce-
zasız	kalmasına	neden	olması	 sebebiyle	eleştirilmiştir.	Örneğin	kanun	
koyucunun	sadece	neticeyi	düzenlediği	serbest	hareketli	suçlarda	(	kas-
ten	öldürme,	kasten	yaralama	suçları	gibi)	failin	hangi	hareketiyle	veya	
ne	zaman	suçun	icrasına	başlamış	sayılacağı	meçhuldür.	Örneğin	kasten	
adam	öldürme	suçunda	icra	hareketleri	nişan	alınması	ile	mi	tetiğin	çe-
kilmesi	ile	mi	yoksa	tüfeğin	ateşlenmesi	ile	mi	başlayacaktır?64

       
	 Ayrıca	burada	dar	bir	ölçütün	esas	alınması	sebebiyle	ceza	sorum-
luluğunun	 sınırlarının	 daraltıldığı	 yönünde	 eleştiriler	 de	 mevcuttur.	
Nitekim	cezalandırılması	gereken	icra	hareketi	niteliği	taşıyan	kimi	ha-
reketler,	 tipikliğin	 gerçekleştirilmesi	 sayılamayacağı	 gerekçesiyle	 ceza-
landırılma	 kapsamı	dışında	bırakılmaktadır.	Örneğin	hırsızlık	 yapmak	
için	merdiven	kuran,	bir	kapıyı	söken	failin	bu	hareketi,	hırsızlık	suçunun	
kanuni	tanımında	ifadesini	bulan	fiil	başkasının	malını	almaktan	ibaret	
olduğu	için,	söz	konusu	bu	hareketleri	hırsızlığa	teşebbüs	kapsamında	
cezalandırılamayacak,	 dolayısıyla	 teşebbüsün	 kapsamı	 daraltılmış	 ola-
caktır.65	Geyer’in	 ifadesiyle,	maymuncuk	 tedarik	eden	bir	hırsız	kapısı	
açık	bir	eve	girerek	kasaya	yaklaşmış	olsa	da	bu	kişiyi	cezalandırmamak	
gerekir.66
 

63	Bat,	s.	16.	

64	İpekçioğlu,	s.	60. 
65	Koca/Üzülmez,	s.	415;	Hafızoğulları,	Zeki/Özen,	Muharrem;	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	6.	

Baskı,	Ankara,	2012,	s.	333.		

66	Aktaran	Soyaslan,	Doğan;	Teşebbüs	Suçu,	s.	73;	Ayrıca	bu	konuda	benzer	örnekler	için	bkz.	Soyaslan,	
Doğan;	Ceza	Genel	Hukuku,	10.	Baskı,	Ankara,	2017,	s.	272.	
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	 Bu	teoriye	yöneltilen	eleştirilerden	biri	de	farklı	kelimelerle	başlanı-
lan	yere	geri	dönülmesine	sebep	olmasıdır.	Nitekim	bu	teoriye	göre	icra	
hareketleri	kanuni	tanımın	ihlali	ile	başlamakta,	bu	ihlal	de	icra	hareket-
lerinin	başlamasıyla	mümkün	olmaktadır.	Bu	sefer	ne	zaman	tipik	fiilin	
başladığı	sorunu	ile	karşılaşılmaktadır.	Bu	nedenle	somut	olay	değerlen-
dirilememekte,	problem	çözümsüz	kalmaktadır.67
       
	 Günümüzde	saf	şekliyle	uygulanmayan	bu	teori	Alman	doktrinin-
de	Vogler	tarafından	daha	farklı	bir	kapsamda	ele	alınmıştır.	Bu	görüşe	
göre,	hazırlık	hareketi-icra	hareketi	ayrımı	konusunda	genel	bir	değer-
lendirme	yerine	her	bir	kanuni	tip	açısından	“kanuni	tipe	özel”	bir	de-
ğerlendirme	yapılmalıdır.68	Bu	görüş	de	hazırlık	hareketi-icra	hareketi	
ayrımı	sorununu	özel	kısmın	yorumu	sorunu	haline	getirmesi	nedeniyle	
eleştirilmiştir.

 c. Maddi Objektif Teori
       
	 Maddi	 objektif	 teori,	 hareketin	 suç	 tipiyle	 şekli	 bağlantısı	 yerine	
maddi	yani	nitelik	itibariyle	bağlantılı	olması	esasına	dayanır.69	Frank’ın	
“Failin	 suç	 tipinde	belirtilen	hareketine	doğal	 ve	 zorunlu	olarak	bağlı	
bulunan	hareketler,	 icra	başlangıcıdır.”	 ifadesiyle	hayat	bulan	bu	 teori	
doktrinde	“Frank	teorisi”	ya	da	“Frank	formülü”	olarak	da	anılmaktadır.	
 
	 Bu	görüş,	icranın	başlaması	için	sadece	suç	normunda	yer	alan	hare-
ketlerin	yapılması	gerekliliğini	yanlış	bulmaktadır.	Bu	görüşe	göre,	böy-

67	Soyaslan,	Teşebbüs	Suçu,	s.	72. 
68	Bu	hususta	Vogler’in	sorun	için	geliştirdiği	çözümü	aktarmak	faydalı	olacaktır.	Vogler’e	göre	fail	“hare-

ketin	haksızlığının	kendisini	 gerçekleştirmeksizin,	 ancak	kanuni	 tipteki	hareket	haksızlığı	 için	 spesifik	
olan	bir	hareketi	gerçekleştirdiğinde”	kanunda	aranan	anlamda	suçun	icra	hareketlerine	başlamıştır.	Bu	
nedenle	 icra	hareketleri-hazırlık	hareketleri	 sınırı“kanuni	 tipe	özel	(tatbestandsspezifische)	bir	 sorun-
dur.	Bir	diğer	deyişle	burada	kanuni	tipin	yorumu	problemi	söz	konusudur;	bu	problem	genelleştirici	bir	
şekilde	karar	vermenin	karşısındadır.	Teşebbüs	yorum	yoluyla	sözsel	ve	nesnel	olarak	her	bir	kanuni	tipe	
dâhil	edilebilecek	bir	davranış	olmalıdır.	Ancak	burada	kanuni	tiple	olan	bağlantı“muhtemel	bağlantı”	
şeklinde	yumuşatılabilir.	Bu	anlamda,	değerlendirilmesi	gereken	davranışın,	kanuni	 tipin	 içinde	yatan		
“yasağın	anlamı”	yoluyla	maddi	olarak	ele	alınması	yetecektir.	Böylece	burada	kanuni	tipin	gerçekleş-
mesi	evresine	ulaşmasa	bile	somut	fiilin	haksızlığının	bir	parçası	olan	olaylar	söz	konusudur.”	Aktaran	
Tozman,	s.78.	

69	Demirbaş,	s.	467.	
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le	bir	kabul	icra	hareketlerinin	kapsamını	çok	daraltacaktır.	Bu	nedenle	
sadece	suç	normunda	yer	alan	hareketler	değil,	bu	hareketlerle	bağlan-
tılı	olan	diğer	hareketlerin	yapılması	durumunda	da	icraya	başlandığını	
kabul	etmek	gerekir.	Teoriye	göre	nişan	alma,	parmağı	tetiğe	koyma	gibi	
hareketler	doğal	anlamda	silahla	ateş	ederek	öldürme	hareketiyle	bağlı-
lık	arz	ettiğinden	icra	başlangıcı	niteliğindedir.70
       
	 Burada	ifade	edilen	“doğal	ve	zorunlu	bağlılık”	ölçütü	soyut	olması	
ve	bu	ifadeden	ne	anlaşılması	gerektiğinin	belirsizliği	ve	icra	başlangıcı-
nı	hazırlık	hareketleri	aleyhine	genişletmeye	imkan	vermesi	gerekçesiy-
le	 eleştirilmiştir.	Ayrıca	harekete	 zorunlu	bağlı	hareketlerin	 tespitinde	
üçüncü	kişilerin	mi	yoksa	failin	mi	anlayışının	esas	alınacağı	sorunu	da	
eleştirilerin	odak	noktası	olmuştur.	Bu	eleştiriler	üzerine	içtihatlarda	ve	
doktrinde	Frank	 formülünü	 somutlaştırmak	 adına	 “zorunlu	bağlılık”	 ,	
“doğrudan	doğruya	bağlılık”	şeklinde	geliştirilerek	uygulanması	yoluna	
gidilmiştir.71
       
	 Bu	teori,	genişletici	bakış	açısıyla	şekli	objektif	teorinin	eleştirilen	
yönlerini	bertaraf	etmekle	birlikte	yukarıda	belirtilen	gerekçelerle	eleşti-
rilmiştir.

 d. Hukuki Yararı İhlal Teorisi (Tehlike Teorisi)
       
	 Maddi	 objektif	 teori	 taraftarlarının	 yapılan	 eleştirileri	 de	 dikkate	
alarak	Frank	formülünü	geliştirmeleri	sonucu	oluşturulan	bu	teori72,	ko-
runan	hukuki	yararın	ihlal	edilmesi	esasına	dayanmaktadır.	Buna	göre,	
bir	hareket	ancak	normla	korunan	hukuki	değeri	ihlal	ettiğinde,	bu	de-
ğer	açısından	bir	tehlike	arz	ettiğinde	icra	hareketi	olarak	değerlendirile-
bilir.73

70	Centel/Zafer/Çakmut,	s.	461-462.		Bu	hususta	benzer	örnekler	için	bkz.	Demirbaş,	s.	467.	

71	Koca/Üzülmez,	s.	415,	Tozman,	s.	80;	Parlar/	Hatipoğlu,	s.	28;	İpekçioğlu,	s.	62.	

72	 Artuk/	 Gökcen/Yenidünya	 “Hukuki	 Değere	 Tecavüz	 Teorisi”	 olarak	 adlandırmakta	 olup	 doktrinde	
“Tehlike	Teorisi”	tanımlaması	da	oldukça	yaygındır.	Bkz.	Artuk/	Gökcen/Yenidünya,	s.	613-614.

73	İpekçioğlu,	s.62;	Centel/Zafer/Çakmut,	s.	462.	
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							 Burada	söz	konusu	herhangi	bir	tehlikenin	kabulü	belirsizlik	yara-
tacağından	“doğrudan”	veya	“somut”	bir	tehlikenin	mevcudiyeti	aran-
mıştır.	Böyle	bir	tehlikenin	varlığı	ise	ancak	objektif	üçüncü	kişinin	sa-
hip	olduğu	genel	hayat	 tecrübelerine	göre,	ex ante bir	değerlendirme	
sonucunda	saptanabilir.	Ex	ante	değerlendirme,	olağan	hayat	tecrübele-
rine	göre	failin	fiili	işlediği	anın	değerlendirilmesi	olarak	tanımlanabilir.	
Hâkim	 somut	olayda	 sadece	 failin	bilgisi	 ile	 yetinmeyip	 günlük	hayat	
tecrübeleri,	somut	olayın	özellikleri	ışığında	hareketin	hukuki	konu	üze-
rinde	tehlike	yaratıp	yaratmadığını	belirler.74
       
	 Bu	görüş	hazırlık	hareketi	niteliği	taşıyan	bazı	hareketlerin	de	suç	
tipiyle	korunan	hukuki	yararı	tehlikeye	düşürebileceği,	suç	konusunun	
doğrudan	veya	somut	tehlikeye	düşürülmesinin	önceden	belirleneme-
yeceği,	her	olay	açısından	belirli	tehlike	derecesinden	bahsedilemeyece-
ği	için	keyfi	uygulamalara	yol	açacağı	gerekçeleriyle	eleştirilmiştir.75

 e. Tek Anlamlı Hareket Teorisi
       
	 Hazırlık	hareketi-icra	hareketi	ayrımında	bilimsel	bir	kıstas	bulma	
konusunda	gösterdiği	çaba	ile	bilinen	İtalyan	müellifi	Carrara’nın	ortaya	
attığı	bu	teoriye	göre,	failin	gerçekleştirdiği	hareket	kuşkuya	yer	bırak-
mayacak	şekilde	suç	işlemeye	yönelmiş,	tek	anlama	geliyorsa	icra	hare-
ketidir.	Fakat	eğer	hareketin	belli	bir	 suçun	 işlenmesine	yöneldiği	ke-
sin	olarak	saptanamıyorsa	diğer	bir	ifadeyle	hareket	birden	çok	anlama	
gelebilecek	şekilde	yoruma	açıksa	bu	hareketler	hazırlık	hareketidir.	Bu	
görüşün	hareket	noktası	hareketin	tek	anlama	gelip	gelmediğinin	tespi-
tidir.76

	 Bu	ölçüt	İtalyan	Ceza	Kanunu’nu	esaslı	biçimde	etkilemiş	olmakla	
birlikte77	hareketin	ne	zaman	şüpheye	yer	bırakmayacağı,	ne	zaman	tek	

74	Demirbaş,	s.	467;	İpekçioğlu,	s.	62;	Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe,	s.	435.	

75	Parlar/Hatipoğlu,	s.	28;	Öztürk/Erdem,	s.	368.	

76	Soyaslan,	Teşebbüs	Suçu,	s.	66;	İpekçioğlu,	s.	55;	Artuk/Gökcen/Yenidünya	s.	614-615;	Centel/Zafer/
Çakmut,	s.	460.	

77	İCK	m.	56	f.	1	“Şüpheye	yer	bırakmayacak	biçimde	bir	cürmü	işlemeye	yönelmiş	elverişli	hareketleri	ya-
pan	kimse	eğer	hareketini	sürdürmezse	veya	netice	meydana	gelmezse	cürme	teşebbüsten	sorumludur.”	
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anlama	 gelebileceğinin	 belirsizliğinden	 dolayı	 eleştirilmiştir.78	 Suçun	
unsurları	olarak	sayılmayan	bir	hareket	tek	başına	çok	şey	ifade	etmez.	
Örneğin;	merdiven	kurmak	tek	başına	değerlendirildiğinde	suç	teşkil	et-
meyen	bir	fiile	yönelmiş	olabileceği	gibi	suç	teşkil	eden	bir	fiile	yönelmiş	
de	olsa,	failin	hangi	sonucu	elde	etmek	istediği	kesin	olarak	ortaya	koyu-
lamamaktadır.	Eleştirilerin	hedefi	olan	bu	nokta	dışında	bu	harekete	an-
lam	vermek	bakımından	hareketin	dışında	kalan	etkenlerden	yararlanıl-
ması	gerektiği	ve	bu	gerekliliğin	teorinin	yetersizliğini	ortaya	koyduğu	
da	başka	bir	hedef	noktadır.	Nitekim	Carrara	da	bu	eleştiriler	karşısında	
sonradan	fikir	değiştirerek	“başkasının	hukuken	himaye	edilen	sahasına	
tecavüz”79	kıstasını	geliştirmiştir.80

 f. Nedensellik Teorisi

	 Bu	teorinin	hareket	noktası,	suç	tipinin	gerçekleşmesinde	incelenen	
nedensellik	bağına	ilişkin	ilkedir.	Nedensellik	teorisi	en	temel	ifadesiyle,	
suç	tipinin	oluşmasına	kesin	olarak	neden	olan	hareketleri	icra	hareketi;	
suç	tipine	neden	oluşturucu	hareketi	mümkün	kılan	şartları	ise	hazırlık	
hareketi	sayar.	Böylece	normun	ihlali	kıstasına	yapılan	eleştirileri	berta-
raf	etmek	amacıyla	genişletilerek	teşebbüsün	kapsamına	sadece	normu	
ihlal	eden	hareketler	değil,	bu	hareketlerden	önce	ve	onlara	zorunlu	ola-
rak	bağlı	olan	hareketler	de	dahil	edilmiştir.81
       
	 Bu	görüş	de	hareketlerin	niteliğini	belirlemede	şart-etken	ve	hare-
ket	ile	sonuç	arasındaki	nedensellik	bağının	esas	alınmasının	teknik	açı-
dan	bu	ayrım	için	yeterli	bir	kıstas	olmadığı	gerekçesiyle	eleştirilmiştir.

78	Şare,	s.	135.  
79	Konuyla	ilgili	Carrara’nın	“başkasının	hukuken	himaye	edilen	sahasına	tecavüz”	teorisine	göre,	failin	fa-

aliyet	alanına	giren	hareketler	hazırlık	hareketi,	buna	karşılık	mağdurun	faaliyet	alanına	giren	hareketler	
icra	hareketleridir.	Aktaran	bkz.	Tozman,	s.	84;	“Mağdurun	Faaliyet	Alanına	Taşıma	Görüşü”	olarak	da	
adlandırılmaktadır.	bkz.	İpekçioğlu,	s.	58.	

80	İpekçioğlu,	s.	55	vd.;	Soyaslan,	Teşebbüs	Suçu,	s.	66	vd.;	Artuk/	Gökcen/Yenidünya,		s.	615.	

81	Soyaslan,	Teşebbüs	Suçu,	s.	73	vd.;	Parlar/Hatipoğlu,	s.	28;	Demirbaş,	s.	466;	İpekçioğlu,	s.	63	vd.
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 2. Subjektif Teoriler
       
	 Objektif	teorilerin	teşebbüsün	alanını	oldukça	daralttığı	ve	bunun	
sonucu	olarak	cezalandırılma	alanında	boşlukların	oluştuğu	düşüncesi	
sübjektif	teorilerin	ortaya	atılmasına	sebep	olmuştur.82	Subjektif	görüş-
lerin	temel	hareket	noktası,	icra	başlangıcının	belirlenmesinde	hareke-
tin	değil	 failin	 iradesinin	esas	 alınmasıdır.	Teşebbüsün	cezalandırılma	
nedenini	failin	suç	işleme	iradesine	veya	toplum	düzeni	açısından	orta-
ya	çıkan	tehlikeli	haline	dayandıran	yazarlar,	bu	görüşlerinin	bir	sonucu	
olarak	icra	başlangıcının	tespitinde	de	sübjektif	esası	benimsemiştir.83
       
	 Teori	 içindeki	görüşlerden	en	aşırısı	“failin suç kastını açıkça or-
taya koyan herhangi bir hareketi teşebbüs varlığı için yeterli sayan” 
görüştür.	Buna	göre,	hareketin	suçun	gerçekleşmesine	yakın	ya	da	uzak	
olmasının	hiçbir	önemi	yoktur.	Failin	suçlu	iradesini	açıkça	ortaya	koyan	
herhangi	bir	hareket	icra	başlangıcı	olarak	değerlendirilmelidir.	Bu	konu-
da	Varşova	Milletlerarası	Ceza	Hukuku	Kongresi’nde	sübjektif	görüşlerin	
tartışıldığı	sırada	Ferri’nin	sözleri	dikkat	çekicidir.	Ferri	Paris’te	bulunan	
bir	kişiyi	öldürmek	amacıyla,	Varşova	Garı’ndan	Paris’e	bilet	alması	örne-
ğinde	“Bir	bilet	satın	almak	harici	bir	fiildir.	Eğer	hiçbir	şüphe	olmayarak	
bu	fiilin	suç	işlemek	kastıyla	yapıldığı	ispat	edilebilirse	cezalandırılmalı-
dır.	İcrai	hareketin	nerede	başladığını	ve	ihzari	hareketin	nerede	bittiğini	
tayin	etmek	gayri	kabildir.	Ne	Brüksel	Konferansı	ve	ne	de	bir	asırdır	ceza	
ilmi	ihzari	hareketi	icrai	hareketten	tefrik	etmeğe	muvaffak	olamamıştır.”	
demiştir.84	Teoriyi	benimseyenlere	göre	hazırlık	hareketleri	 ile	icra	baş-
langıcı	 ayrımının	 yapılmasının	keyfi	olduğu	kanısındadırlar.85	Bu	görüş	
eski	subjektif	görüş	olmakla	birlikte86	günümüzde	fiil	ceza	hukuku	ilkesiy-
le	bağdaştırılamadığı	gerekçesiyle	benimsenmemektedir.87

82	Tozman,	s.	84.	

83	Demirbaş,	s.	464.	

84	Aktaran	bkz.	Artuk/Gökcen/Yenidünya,	s.	611-612.	

85	Önder,	s.	392.	

86	Tozman,	s.	85.	

87	Parlar/Hatipoğlu,	s.	29.		
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	 Diğer	bir	görüş	ise,	“failin suç kastını kesin biçimde ortaya ko-
yan hareketi icra başlangıcı sayan” görüştür.	Bu	görüşü	paylaşanlara	
göre	 failin	suç	 işleme	 iradesi	kesin	ve	geri	dönülemez	bir	biçimde	be-
lirten,	 failin	 suç	 işleme	kastından	kuşku	duyulmayacak	 şekilde	netice-
ye	yaklaştığını	ifade	eden	hareketlerin	varlığında,	fail	adeta	arkasındaki	
köprüleri	yıkmış	ise	icra	hareketleri	başlamış	demektir.	88
       
	 Bu	görüşler	de	cezalandırılabilirlik	 sınırını	hazırlık	hareketleri	yö-
nünde	genişlettiği	gerekçesiyle	eleştirilmiştir.	Öyle	ki	subjektif	kıstaslar	
esas	alındığında	hazırlık	hareketi	niteliği	taşıyan	birçok	hareket	icra	ha-
reketi	olarak	değerlendirilecektir.	Bu	da	kişi	hak	ve	özgürlükleri	açısın-
dan	sakıncalı	bir	durum	teşkil	etmektedir.89 

 3. Karma Teoriler
       
	 Ne	objektif	teorilerin	ne	de	subjektif	teorilerin	tek	başına	icra	baş-
langıcı	 tespitinde	 tatmin	 edici	 çözümler	 ortaya	 koyamaması	 sonucu	
karma	görüşler	geliştirilmiştir.	İki	teorinin	zayıflıklarının	birlikte	uygu-
lanmaları	sonucu	bertaraf	edilmesi	fikrine	dayanan	bu	teori	günümüzde	
Almanya’da	doktrin	ve	uygulamada	hâkim	teoridir.90	Temelde	subjek-
tif	teoriye	dayanan,	objektif	kıstaslarla	tamamlanan	bu	görüşü	paylaşan	
Welzel’e	göre	“Teşebbüs,	failin	kendi	suç	planına	göre,	kanuni	suç	tipi-
ni	doğrudan	doğruya	gerçekleştirmek	üzere	giriştiği	faaliyetle	başlar.”91 
Aynı	 teori	 kapsamında	 başka	 bir	 görüş	 ise,	 Schröder’in	 ortaya	 attığı	
“suç	iradesini	ortaya	çıkaran	hareket,	eğer	failin	planına	göre	suç	konu-
sunu	doğrudan	tehlikeye	koyuyorsa	icra	hareketlerinin	başladığı”	görü-
şüdür.92	Bu	iki	teoride	de	görüldüğü	gibi	karma	teorilerde	failin	subjektif	
88	Centel/Zafer/Çakmut,	s.	460;	Parlar/Hatipoğlu,	s.	29.	

89	İpekçioğlu,	s.	66.	

90	Nitekim	Alm.	CK	m.	22	“Her	kim	eyleme	ilişkin	tasavvuruna	göre,	bir	suç	tipini	doğrudan	doğruya	ger-
çekleştirmeye	 girişirse,	 suç	 teşebbüs	 halindedir.”	 hükmüyle	Welzel’in	 görüşü	 esas	 alınmıştır.	Aktaran	
Demirbaş,	s.	468.	

91	Doktrinde	“Bireysel	objektif	teori”	olarak	adlandırılmaktadır.	Bkz.	Tozman,	s.	89;	Sözüer,	Adem;	Suça	
Teşebbüs,	1.	Baskı,	İstanbul,	1994,	s.	206.	

92	Demirbaş,	s.	468;	Koca/Üzülmez,	s.	416.	
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planı	temel	alınarak,	objektif	görüşlerin	esasını	oluşturan	“tehlike”	,	“sal-
dırı”	gibi	ölçütlerle	değerlendirilme	yapılmaktadır.
        
	 Türk	 doktrininde	 bu	 konuda	 Dönmezer/Erman	 tarafından	 be-
nimsenen	karma	görüşe	göre,	yapılan	hareket	kanunda	tanımlanan	ha-
reketlerden	biriyse	 icraya	başlanmış	demektir.	Yapılan	hareket	kanuni	
tanıma	uymuyorsa	subjektif	ölçüt	uygulanır	ve	bu	doğrultuda	failin	kastı	
belirlenir.	Ancak	bu	durumda	subjektif	görüşün	tek	başına	uygulanma-
sının	kişi	özgürlüğünü	tehlikeye	düşürecek	bir	duruma	sebep	olmaması	
için	objektif	kıstaslarla	sınırlandırılmıştır.	Bunlardan	ilki	hareketin	esas	
alınması	 ikincisi	 ise	 hareketle	 netice	 arasında	 vazgeçme	 ihtimallerini	
bertaraf	edecek	derecede	bir	yakınlığın	aranmasıdır.93

      
 V. TÜRK CEZA KANUNU’NUN BENİMSEDİĞİ TEORİ VE 
YARGITAY’IN GÖRÜŞÜ

 A. Türk Ceza Kanunu’nda Benimsenen Teori
        
 765	Sayılı	mülga	Türk	Ceza	Kanunu	teşebbüs	hükmünde	“ … vesa-
iti mahsusa ile icraya başlayıp da…”94 ifadesini	kullanırken,	5237	Sayılı	
Türk	Ceza	Kanunu	“…elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya baş-
layıp…”	ifadesini	kullanmıştır.
       
	 5237	 Sayılı	 TCK’nın	 35.	 maddesindeki	 düzenlemeyle	 765	 Sa-
yılı	 TCK’nın	 61.	 maddesinden	 farklı	 olarak	 hazırlık	 hareketi-icra	

93	Dönmezer,	Sulhi/Erman,	Sahir;	Nazari	ve	Tatbiki	Ceza	Hukuku,	C.	1,	12.	Baskı,	İstanbul,	1997,	s.	568;	
Benzer	görüş	için	bkz.	İçel/Evik,	s.	244;	maddi	objektif	teori	ile	subjektif	teorinin	birlikte	uygulanması	
yönünde	başka	bir	görüş	 için	bkz.	Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe,	 s.	436-437.	Nitekim	Yargıtay	Ceza	
Genel	Kurulu	karma	görüşü	esas	aldığı	eski	bir	kararında,	 “Hazırlık	hareketlerinin	nerede	bittiği,	 icra	
hareketlerinin	nerede	başladığı,	subjektif	kıstastan	hareketle	bunu	objektif	kıstasla	bütünleştirerek	bu-
lunur.	Bu	itibarla,	failin	belirli	bir	suçu	işlemek	kastını	kuşkuya	yer	bırakmayacak	şekilde	ortaya	koyan	
hareketler	icra	hareketi	olup,	hareketlerin	dışında	kalan	hususlarda	örneğin	failin	ikrarı,	geçmişi,	kişisel	
durumu,	takındığı	tavır	da	nazara	alınarak,	hangi	suça	yöneldiğinin	saptanması	gerekir.”	demiştir.	YCGK,	
04.06.1990,	5-10/156	Nakleden	İpekçioğlu,	s.	67.

94	765	Sayılı	Türk	Ceza	Kanunu	m.	61.



www.izmirbarosu.org.tr

69İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �

hareketi	ayrımındaki	tartışmaları	ortadan	kaldırmak	amacıyla	Tasarı’da-
ki	kastı	şüpheye	yer	bırakmayacak	ölçütü	madde	metninden	çıkartılarak	
“doğrudan	doğruya	icraya	başlama”	kıstası	getirilmiştir.95 
       
	 Doğrudan	doğruya	icraya	başlama	maddi	objektif	teorinin	dayana-
ğını	oluşturan	bir	kıstastır.96	Nitekim	madde	gerekçesinde	de	hazırlık	ha-
reketi-icra	hareketi	ayrımında	subjektif	görüşün	benimsenmediği	açık-
ça	 belirtilmiş	 olup	 “doğrudan	 doğruya	 icraya	 başlamanın”,	 “işlenmek	
istenen	 suç	 tipiyle	belirli	bir	 yakınlık	 ve	bağlantı	 içindeki	hareketlerin	
yapılması”	anlamına	geldiği	ifade	edilerek	Frank	formülü	olarak	adlan-
dırılan	maddi	objektif	teoriye	atıf	yapılmıştır.	97	Buna	göre,	suçun	kanuni	
tanımında	unsur	ya	da	nitelikli	hal	olarak	düzenlenmiş	olan	hareketlerin	
gerçekleştirilmesi	 halinde	 icra	 hareketlerinin	 başladığını	 kabul	 etmek	
gerekir.	Örneğin,	yağmada	henüz	başkasına	ait	bir	malvarlığı	alınmamış	
olmakla	birlikte	buna	yönelik	olarak	cebir	ve	tehdidin	gerçekleşmesiyle	
icra	hareketleri	başlamış	kabul	edilir.
       
	 Bunun	dışında,	 suçun	kanuni	 tanımında	belirtilen	hareketler	ger-
çekleşmemekle	 birlikte,	 bu	 hareketlerle	 doğal	 bir	 yakınlık	 ve	 bağlantı	
içindeki	hareketlerin	gerçekleştirilmesiyle	de	 icra	hareketlerinin	başla-
dığı	kabul	edilmelidir.	Suçun	kanuni	tanımında	neticenin	unsur	olarak	
belirtildiği,	fakat	bu	neticeyi	oluşturacak	hareketlerin	unsur	olarak	dü-
zenlenmediği	 serbest	hareketli	 suçlarda	 ise	neticenin	gerçekleşmesine	
neden	olan	fiile	zorunlu	bağlılık	içinde	olan	hareketler	icra	hareketleri	
95	İlgili	Yasa	hükmünün	eleştirisi	için	bkz.	Karagülmez,	s.53.	

96	Koca/Üzülmez,	s.	417.	

97	Konu	 ile	 ilgili	 olarak	madde	 gerekçesinde	 “Suça	 teşebbüs	 düzenlemesinde	 getirilen	diğer	 bir	 yenilik,	
icra	hareketlerinin	başlangıcına	ilişkindir.	Bilindiği	üzere	icra	hareketlerinin	ne	zaman	başladığının	be-
lirlenmesi	kişi	hak	ve	özgürlüklerinin	korunmasıyla	yakından	 ilgilidir.	Eğer	 failin	kastının	şüpheye	yer	
bırakmayacak	biçimde	ortaya	çıkmasıyla	icranın	başlayacağı	yolundaki	subjektif	ölçüt	kabul	edilirse,	ki-
şinin	düşüncesi	ve	yaşam	tarzı	dolayısıyla	cezalandırılmasına	varabilecek	bir	uygulamaya	yol	açılacaktır.	
Çünkü	hazırlık	hareketleri	aşamasında	da	kastın	varlığının	şüpheye	yer	vermeyecek	biçimde	tespit	edi-
lebilmesi	mümkün	olup,	böyle	bir	ölçüt	hazırlık-icra	hareketleri	ayrımı	konusunu	bir	kanıtlama	sorunu	
haline	getirmektedir.	Diğer	bir	deyişle	suçun	icrasıyla	ilgisiz	davranışlar	dahi,	suç	kastını	ortaya	koyduğu	
gerekçesiyle	cezalandırılabilecektir.	Açıklanan	bu	nedenlerle,	Tasarıdaki	“kastı	şüpheye	yer	bırakmaya-
cak”	ölçütü	madde	metninden	çıkartılmış	ve	bunun	yerine	“doğrudan	doğruya	icraya	başlama”	ölçütü	
kabul	edilmiştir.	Böylece	işlenmek	istenen	suç	tipiyle	belirli	bir	yakınlık	ve	bağlantı	içindeki	hareketlerin	
yapılması	durumunda	suçun	icrasına	başlanılmış	sayılacaktır.”	denilmiştir.		
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olarak	değerlendirilmelidir.	Bu	hareketlerin	tespit	edilmesi	aşamasında	
genel	yaşam	tecrübeleri	ve	olayların	olağan	akışı	kıstasları	 ışığında	de-
ğerlendirme	 yapılmalıdır.	Örneğin,	 hasmını	 öldürmek	 için	 silahı	 doğ-
rultup	nişan	almak,	seçilen	yönteme	göre	öldürme	eylemi	için	zorunlu	
olan	ateş	etme	hareketine	zorunlu	olarak	bağlılık	teşkil	ettiğinden	icra	
başlangıcı	 sayılır.	 Ancak,	 örneğin	 hasmını	 öldürmek	 için	 zehir	 almak,	
neticeye	sebep	olacak	nitelikteki	fiile	(zehri	içirme	gibi)	zorunlu	bağlılık	
teşkil	etmediğinden	hazırlık	hareketi	olarak	nitelendirilir.	Buna	karşın,	
aynı	örnekte	failin	zehri	bardağa	dökmesi,	neticeye	sebep	olacak	nitelik-
teki	fiile	zorunlu	bağlılık	teşkil	edeceğinden	icra	başlangıcı	olarak	kabul	
edilmelidir.98

	 Bu	noktada, kanunumuzda	doğrudan	doğruya	icraya	başlama”	ifa-
desinin	nitelik	arz	eden	bazı	suç	tipleri	açısından	ne	şekilde	uygulama	
alanı	bulacağını	değerlendirmekte	fayda	vardır:

	 Kanuni	tanımda	yer	alan	tipik	hareketlerin	gerçekleştirilmesi	duru-
munda	doğrudan	doğruya	icraya	başlanmış	olacağı	konusunda	herhan-
gi	bir	tereddüt	bulunmamaktadır.	Ancak	özellikle	tipik	hareketin	kanun	
koyucu	tarafından	açık	ve	kesin	bir	tanımının	yapılmadığı	serbest	hare-
ketli	suçlarda	hangi	noktada	doğrudan	doğruya	icraya	başlanmış	olaca-
ğının	tespiti	oldukça	güçtür.99

	 Serbest	 hareketli	 suçlar	 kategorisinin	 tipik	 örneği	 olan	 kasten	 öl-
dürme	suçuna	ilişkin	somut	bir	örnekle	ifade	etmek	gerekirse,	A,	B’yi	öl-
dürmek	istemektedir	ve	bu	amaçla	evinde	tüfeğini	doldurmuştur.	Daha	
sonra	A,	B’nin	evinin	ön	bahçesine	gider	ve	tüfeğiyle	birlikte	bir	çalılığın	
arkasına	 saklanır	ve	B’yi	beklemeye	başlar.	B’nin	caddeden	eve	doğru	
geldiğini	gören	A,	tüfeğini	doğrultur;	B	bahçe	kapısından	girdikten	son-
ra	A	tüfeğini	ateşler,	ancak	isabet	ettiremez.	Sonuçta	A	tartışmasız	ola-
rak	 icraya	başlamıştır	 ve	bu	nedenle	de	adam	öldürmeye	 teşebbüsten	

98	Yaşar/Gökcan/Artuç,	s.	1007;	Koca/Üzülmez	s.	420;	Artuk/Gökcen/Yenidünya,	s.	617.	

99	Toroslu/Toroslu,	 s.	 301;	Hacıfazlıoğlu,	 Ali;	Teori	 ve	Uygulamada	 Suça	Teşebbüs,	 1.	 Baskı,	 Ankara,	
2013,	s.	114.	 
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cezalandırılacaktır.	Ancak	şüphesiz	ki	doğrudan	doğruya	başlama	bu	an-
dan	önce	de	olabilir.	Ancak	bu	an	ne	zamandır:	a)	A’nın	evinde	tüfeğini	
doldurduğu	an	mı,	b)	B’	nin	bahçesine	girdiği	an	mı,	c)	B’nin	bahçesin-
de	pusuya	yattığı	an	mı,	d)	B’yi	caddede	ilk	gördüğü	an	mı,	e)	B’nin	atış	
mesafesine	girdiği	an	mı,	f)	A’nın	tüfeğini	doğrulttuğu	an	mı,	g)	A’nın,	
parmağını	tetiğe	koyduğu	an	mı,	h)	A’nın	tetiği	çektiği	an	mı?100 

	 Kasten	öldürme	suçu,	kanunda	“Bir	insanı	kasten	öldüren	kişi,	mü-
ebbet	hapis	cezası	ile	cezalandırılır.”	şeklinde	düzenlenmiştir.101	Görül-
düğü	gibi,	fiilin	hangi	hareketlerle	gerçekleştirilebileceği	konusunda	suç	
tipinde	bir	özelleştirme	yapılmamış,	sadece	bir	insanın	ölümüne	neden	
olunması	gerekli	görülmüştür.102 

	 Kanaatimizce,	kasten	öldürme	fiilinin	işlenmesinde,	doğrudan	doğ-
ruya	 icraya	 başlama	 anının	 tespiti	 yapılırken,	 öldürme	 fiiline	 zorunlu	
olarak	bağlılık	arz	eden,	bu	kapsamda	neticenin	gerçekleşmesiyle	ara-
sında	dar	bir	zaman	ve	mekan	 fasılası	bulunan	hareketlerin	gerçekleş-
tirilmesinin	esas	alınması	gerekmektedir.	Söz	konusu	doğal	ve	zorunlu	
bağın	tespiti	ise	genel	yaşam	deneyimleri	ve	hayatın	olağan	akışı	kapsa-
mında	somut	olayda	suçun	işleniş	yeri,	zamanı,	kullanılan	araçlar	vs.	un-
surların	bir	bütün	halinde	değerlendirilmesiyle	mümkün	olacaktır.	Zira	
icra	hareketlerine	zorunlu	bağlılık	kavramı	da	genel	yaşam	deneyimleri	
doğrultusunda	olayların	alışılmış	akışından	başka	bir	şey	değildir.103	Ay-
rıca	her	ne	kadar	TCK	bu	konuda	maddi	objektif	 teoriyi	 esas	 alsa	da	
kanımızca	bu	teori	subjektif	teori	ile	desteklenerek	failin	kasten	öldürme	
suçunun	icra	hareketlerine	başladığı	konusundaki	kastı	da	şüpheye	yer	
bırakmayacak	biçimde	ortaya	konulmalıdır.	

100	İpekçioğlu,	s.	54;	Tozman,	s.	70.	

101	Özen,	Mustafa;	Ceza	Hukuku	Özel	Hükümler	Dersleri,	1.	Baskı,	Ankara,	2017,	s.	45.

102	Toroslu,	Nevzat;	Ceza	Hukuku	Özel	Kısım,	8.	Baskı,	Ankara,	2015,	s.	26;	Özbek,	Veli/Doğan,	Koray/
Bacaksız,	Pınar/Tepe,	İlker;	Türk	Ceza	Hukuku	Özel	Hükümler,	12.	Baskı,	Ankara,	2017,	s.	106.

103	Hacıfazlıoğlu,	s.115;	Kayançiçek,	Murat;	Suça	Teşebbüs,	07.10.2018	tarihinde	http://www.ceza-bb.
adalet.gov.tr/makale/157.doc	adresinden	erişildi.
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	 O	 halde	 somut	 örneğe	 göre,	 tüfekle	 nişan	 alma,	 parmağı	 tetiğe	
koyma	ve	tetiğin	çekilmesi	hareketleri	silahla	kasten	adam	öldürme	fiili	
için	gerekli	ateş	etme	hareketine	zorunlu	bağlılık	arz	ettiğinden	ve	bu	
hareketleri	gerçekleştiren	failin	kasten	öldürme	fiilini	işlemeye	yönelik	
kastı	şüpheye	yer	vermeyecek	biçimde	açığa	çıktığından,	icra	hareketi-
dir.	Buna	karşılık,	tüfeğin	doldurulması,	mağdurun	bahçesine	girilmesi,	
pusuya	yatılması	hareketleri	ateş	etme	fiiline	zorunlu	bağlılık	arz	etme-
diğinden	hazırlık	hareketi	olarak	değerlendirilmesi	gerekmektedir.104 

	 Konumuz	açısından	nitelik	arz	eden	bir	başka	serbest	hareketli	suç	
tipi	ise	kişiyi	hürriyetinden	yoksun	kılma	suçudur.	Somut	bir	örnek	üze-
rinden	ifade	edilirse,	A,	B’yi	kaçırmak	amacıyla	B’nin	evine	gelir.	B’nin	
evinin	 kapısını	 açmaya	 çalışır.	 Kapının	 kilidini	 açarak	 içeri	 girer.	 B’yi	
elindeki	silahla	susturarak	aracına	götürür.	B’yi	zorla	aracına	bindirmeye	
çalıştığı	esnada	olay	yerine	gelen	kolluğun	müdahalesiyle	yakalanır.	Bu-
rada	A,	şüphesiz	icra	hareketlerine	başlamıştır	ve	suçun	tamamlanama-
ması	sebebiyle	teşebbüsten	cezalandırılacaktır.	Ancak	failin	hareketleri	
hangi	noktada	doğrudan	doğruya	icraya	başlama	kapsamına	girmiştir?	
a)	A’nın	B’nin	evine	geldiği	an	mı?	b)	B’nin	evinin	kapısını	açmaya	çalış-
tığı	an	mı?	c)	Kapıyı	açarak	içeri	girdiği	an	mı?	d)	B’yi	silahıyla	sustura-
rak	aracına	götürdüğü	an	mı?	e)	Yoksa	B’yi	aracına	bindirmeye	çalıştığı	
an	mı?

	 Kişiyi	hürriyetinden	yoksun	kılma	suçu,	kanunda	“Bir	kimseyi	hu-
kuka	aykırı	olarak	bir	yere	gitmek	veya	bir	yerde	kalmak	hürriyetinden	
yoksun	 bırakan	 kişiye,	 bir	 yıldan	 beş	 yıla	 kadar	 hapis	 cezası	 verilir.”	
şeklinde	düzenlenmiştir.	Madde	hükmünden	açıkça	anlaşılacağı	üzere	
serbest	hareketli	bir	suçtur.	Suçu	oluşturan	hareketler	her	türlü	şekilde	
gerçekleştirilebilir.105

	 Kanımızca,	 kişiyi	 hürriyetinden	 yoksun	 kılma	 suçunda	 doğrudan	
doğruya	 icraya	başlama	anı,	 serbest	hareket	 etme	özgürlüğünün	kısıt-

104	Hacıfazlıoğlu,	s.115;	Özbek/	Doğan/	Bacaksız/	Tepe,	Türk	Ceza	Hukuku	Özel	Hükümler,	s.	150.

105	Özen,	s.	363-364.	
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lanması	fiiline	zorunlu	ve	doğal	olarak	bağlı	hareketlerin	tespitiyle	bu-
lunacaktır.	Bu	tespit	yapılırken	de	kuşkusuz	genel	yaşam	deneyimleri	ve	
hayatın	olağan	akışı	kapsamında	somut	olayın	özelliğine	göre	değerlen-
dirme	yapılmalıdır.	Ayrıca	failin	kişiyi	hürriyetinden	yoksun	kılma	suçu-
nun	icra	hareketlerini	gerçekleştirmeye	ilişkin	kastının	da	şüpheye	yer	
bırakmayacak	biçimde	tespit	edilmesi	gerekmektedir.106

	 O	halde	somut	olayda,	mağdurun	silahla	susturularak	araca	götü-
rülmesi,	araca	bindirilmeye	çalışılması	hareketleri,	kişinin	iradi	hareket	
etme	 özgürlüğünün	 kısıtlanması	 fiiline	 zorunlu	 ve	 doğal	 olarak	 bağlı	
olduğundan	 ve	bu	hareketlerle	 fail,	 kişiyi	 hürriyetinden	 yoksun	kılma	
suçuna	 ilişkin	 kastını	 ortaya	 koyduğundan,	 icra	 hareketleridir.	Ancak,	
mağdurun	evine	girilmesi,	kapısının	açılmaya	çalışılması,	kapının	açıla-
rak	içeri	girilmesi	eylemleri,	kişinin	serbest	hareket	etme	özgürlüğünü	
sınırlandırma	fiili	 ile	doğal	ve	zorunlu	bağlılık	içerisinde	bulunmaması	
ve	aralarındaki	zamansal	ve	mekansal	uzaklık	dolayısıyla,	kişiyi	hürriye-
tinden	yoksun	kılma	suçu	açısından	hazırlık	hareketi	niteliği	taşımakta-
dır.	107

	 Uygulamada	icra	hareketlerinin	tespiti	konusunda	sıklıkla	sorun	ya-
şanan	bir	başka	suç	tipi	ise	hırsızlıktır.	Hırsızlığa	teşebbüse	ilişkin	aşağıda	
incelenecek	olan	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu’nun	22.05.2012	tarihli	ka-
rarı108	uygulamada	yaşanan	karmaşanın	özeti	niteliğindedir.	Somut	bir	
örnekle	ifade	etmek	gerekirse,	A	hırsızlık	yapmak	amacıyla	B’nin	evine	
girmek	istemektedir.	Birkaç	gün	uzaktan	B’nin	eve	giriş-evden	çıkış	saat-
lerini	gözlemler.	B’nin	evden	çıktığı	bir	saatte	evinin	kapısına	gider.	Evin	
kapısının	kilidini	açmaya	çalışır.	Kilitlerden	birini	açar.	Ardından	diğer	
kilidin	açılmasıyla	eve	adım	atar.	Masanın	üzerinde	duran	bilgisayarı	alır	
ve	tam	çantasına	atacağı	sırada	B	eve	girer.	A	bilgisayarı	atar	ve	evden	ka-
çar.	Sonuçta	A	şüphesiz	suçun	icrasına	başlamıştır,	bu	nedenle	hırsızlığa	
teşebbüsten	cezalandırılacaktır.	Ancak	burada	doğrudan	doğruya	icraya	

106	Özbek/	Doğan/	Bacaksız/	Tepe,	s.	427-	428.	

107	Hacıhafzıoğlu,	s.	116,	Toroslu/Toroslu,	s.	301-	302.	

108	YCGK,	22.05.2012,	6-340/209,	Birtek,	s.	69-	102. 
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başlama	anı	ne	zamandır,	diğer	bir	ifadeyle	fiil,	hangi	noktadan	itibaren	
cezalandırılabilir	fiil	niteliğine	kavuşmaktadır:	a)	A’nın	B’nin	eve	giriş-	
çıkış	saatlerini	gözlemlediği	an	mı,	b)	B’nin	evinin	kapısına	gittiği	an	mı?	
c)	Kilitlerden	birini	açtığı	an	mı,	d)	Evin	kapısının	açıldığı	an	mı,	e)	Eve	
adım	attığı	an	mı	yoksa	B’nin	bilgisayarını	aldığı	an	mı?

	 Hırsızlık	 suçu,	 kanunda	 “Zilyedinin	 rızası	 olmadan	 başkasına	 ait	
taşınır	bir	malı,	kendisine	veya	başkasına	bir	yarar	sağlamak	maksadıy-
la	bulunduğu	yerden	alan	kimseye	bir	yıldan	üç	yıla	kadar	hapis	cezası	
verilir.”	şeklinde	düzenlenmiştir.	Madde	gerekçesinde	“alma”	fiiline	iliş-
kin	olarak	“Almak	fiilinden	maksat,	suçun	konusunu	oluşturan	mal	üze-
rinde	mağdurun	zilyetliğine	son	verilmesi,	mağdurun	suç	konusu	eşya	
üzerinde	 zilyetlikten	doğan	 tasarruf	 haklarını	 kullanmasının	olanaksız	
hale	gelmesidir.”	denilmiştir.	Dolayısıyla	artık	burada	aranacak	olan	suç	
konusu	malın	mağdurun	tasarruf	alanından	çıkarak	failin	serbestçe	ta-
sarrufta	bulunabileceği	alana	ulaşmasıdır.109 
 
	 Bu	noktada,	hırsızlık	suçuna	ilişkin	doğrudan	doğruya	icraya	başla-
ma	anının	tespitinde	kanuni	tanımda	belirtilen	“alma”	fiiline	zorunlu	ve	
doğal	bağlılık	içerisindeki,	yani	failin	suç	konusu	mal	üzerinde	tasarruf	
olanağı	sağlamasına	yönelik	ve	failin	hırsızlık	suçunu	işlemeye	yönelik	
kastını	ortaya	koyan	hareketlerin	icra	hareketi	olarak	değerlendirilmesi	
gerektiği	kanaatindeyiz.	Dolayısıyla	somut	olayda	hayatın	olağan	akışı	
ve	genel	yaşam	deneyimlerine	göre	“alma”	fiiline	zamansal	ve	mekansal	
açıdan	yakın	ve	zorunlu	bağlılık	bulunduran	hareketlerin	tespiti,	doğru-
dan	doğruya	icraya	başlama	anını	ortaya	koyacaktır.110
 
	 Bu	 durumda	 somut	 örneğe	 göre,	 konutta	 hırsızlık	 kapsamında	
“almak”	eyleminin	önünde	kapının	kilitli	olması	engeli	söz	konusu	ol-
duğundan	kanımızca,	bu	engelin	aşılmaya	başlanması	 ile	 icra	hareket-

109	Altınordu,	Fazıl;	“	Hırsızlığa	Teşebbüs	Suçunda	İcra	Faaliyetlerinin	Başlaması”	,	Uyuşmazlık	Mahke-
mesi	Dergisi,	C.0,	S.	1,	2015,	s.	157;	Hafızoğulları,	Zeki/Özen,	Muharrem;	Türk	Ceza	Hukuku	Özel	
Hükümler	Kişilere	Karşı	 Suçlar,	 5.	 Baskı,	Ankara,	 2016;	Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe,	Türk	Ceza	
Hukuku	Özel	Hükümler,	s.	602;	Özen,	s.	450.	

110	Birtek,	s.	91.	
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lerinin	de	başlayacağını	kabul	etmek	gerekir.111	O	halde,	failin	mağdu-
run	kapısının	kilidini	açması,	kapıyı	açması,	eve	adım	atması	ve	nihayet	
bilgisayarı	eline	alması	hareketleri	suçun	kanuni	tanımında	yer	alan	ve	
hüküm	gerekçesinde	“suç	konusu	üzerinde	mağdurun	tasarruf	alanının	
sonlandırılarak	failin	tasarruf	alanına	geçmesi”	olarak	açıklanan	“alma”	
fiiline	zorunlu	ve	doğal	bağlılık	arz	ettiğinden,	ayrıca	failin	hırsızlık	su-
çunu	işlemeye	yönelik	kastını	da	ortaya	koyduğundan,	icra	hareketidir.	
Oysa	failin,	mağdurun	eve	giriş	çıkış	saatlerini	gözlemlemesi,	evinin	ka-
pısına	gitmesi	gibi	hareketlerin,	“alma”	fiili	ile	aralarındaki	zamansal	ve	
mekansal	uzaklık,	bu	kapsamda	“alma”	fiiliyle	doğal	ve	zorunlu	bağlılık	
arz	etmemesi	sebebiyle	hazırlık	hareketi	olarak	değerlendirilmesi	gerek-
mektedir.112	Aşağıda,	uygulamada	Yargıtay’ın	hırsızlık	suçuna	teşebbüse	
ilişkin	değerlendirmeleri	ayrıntılı	olarak	yer	almaktadır.

 B. Yargıtay Uygulaması
       
	 İcraya	 başlama	 unsuru	 kapsamında	 hazırlık	 hareketi-icra	 hareke-
ti	 ayrımı	 hususunda	 doktrinde	 fikir	 birliğine	 ulaşılamamış	 olması	 uy-
gulamada	da	yansımalarını	Yargıtay’ın	bu	konu	 ile	 ilgili	olarak	verdiği	
kararlarda	 istikrar	bulunmaması	olarak	göstermiştir.	Nitekim	Yargıtay	
bazı	kararlarında	şüpheye	yer	vermeme	kıstasına,	bazı	kararlarında	şekli	
objektif	 anlayışa,	 bazılarında	maddi	 objektif	 anlayışa,	 hatta	 bazıların-
da	da	karma	görüşe	dayanarak	değerlendirme	yapmıştır.113	Yargıtay’ın	
bu	 istikrarsızlığı	 gayet	 normaldir.	 Zira	 hazırlık	 hareketi-icra	 hareketi	
ayrımı	her	 somut	olaya	göre	değişiklik	arz	etmektedir.114	Bu	bölümde	
Yargıtay’ın	farklı	uygulamaları	ve	dayandığı	esaslar	incelenecektir.

							 Gerek	mülga	gerek	yürürlükteki	Kanun	döneminde	Yargıtay’ın	ver-
diği	kararlarda	belli	bir	teoriye	dayanıldığını	söylemek	mümkün	değilse	
111	Altınordu,	s.	171	

112	Koca,	Mahmut;	“	Suçun	Özel	Görünüş	Şekillerine	İlişkin	Yargıtay	İçtihatlarının	Değerlendirilmesi”	 ,	
Ceza	Hukuku	ve	Krimonoloji	Dergisi,	C.	3,	S.	2,	2015,	s.	107-	108;	Altınordu,	s.	165-	170;	Toroslu/	
Toroslu,	s.301.	

113	İpekçioğlu,	s.	69.	

114	Bat,	s.	18.	
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de	özellikle	mülga	Kanun	döneminde	verilen	kararlar	değerlendirildi-
ğinde	şekli	objektif	teoriye	uygun	bir	eğilimin	bulunduğu	söylenebilir.115

	 •	 Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu’nun	 verdiği	 bir	 kararda,	 sanıkların	
eylemlerinin	mağdurenin	edep	ve	iffetine	saldırı	mahiyetinde	sırnaşık-
ça	 bir	 hal	 almış,	 aralıklı	 şekilde	 oluşan	 otomobille	 takip	 edip	 3-4	 kez	
yanından	 geçmek	 eylemlerinin	 kaçırma	 suçunun	 “tutmak, sürüklemek 
gibi icra hareketlerinden olmadığı”,	hazırlık	hareketi	olduğu	ve	bağımsız	
olarak	sarkıntılık	suçuna	vücut	verdiği	sonucuna	ulaşması116,	Yargıtay	5.	
Ceza	Dairesi’nin	bu	doğrultuda	 “…sanıklar mağdureyi kaçırmak suçu-
na ait onu sürüklemek, kovalamak ve tutmak gibi, kaçırma suçunun icrai 
hareketlerine başlamadan eyleme son vermiş bulunmasına göre, ortada 
kaçırma suçu bulunmadığı gözetilmeden TCK’nın 430/1, 61, 433. mad-
deleri ile hükümlendirilmesi yasaya aykırıdır.” kararıyla	icranın	başlaması	
için	tutmak,	sürüklemek	hareketlerini	araması117,	Yargıtay	Ceza	Genel	
Kurulu’nun	“Otonun mülkiyetine yönelik hırsızlıktan, ancak çalıştırılıp ha-
reket ettirilmesi yönündeki herhangi icrai hareketten sonra söz etmek müm-
kündür. Hâlbuki sanıklar direksiyonun kilitli, lastiğin de patlamış olduğunu 
görerek otoyu çalmaktan vazgeçtiklerini söylemişler, bilirkişi anlatımları ile 
bu savunma doğrulanmıştır.”	kararı	ile	icranın	başlaması	için	aracın	çalış-
tırılıp	hareket	ettirilmesi	eylemini	araması118	şekli	objektif	teorinin	uy-
gulamadaki	yansımalarındandır.
       
	 Yargıtay’ın	yakın	tarihli	kararlarında	ise	5237	Sayılı	Yasa	kapsamın-
da	benimsenen	maddi	objektif	teoriyi	esas	aldığı	görülmektedir.

	 Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu	hırsızlık	 suçuna	 ilişkin	 bir	 kararında	
“Kanunun benimsediği objektif teori esas alındığında, müştekiye ait işyeri-

115	Nitekim	Yargıtay	1.	Ceza	Dairesi	bir	kararında	“Şayet	failin	hareketinin,	işlenmesi	kararlaştırılan	fiilin	
kanuni	unsurunu	oluşturacak	boyuta	henüz	ulaşmadığı	anlaşılacak	olursa,	ortada	işlenmesi	kararlaştırı-
lan	suçun	tecziyesi	mümkün	olmayan	hazırlık	hareketi	bulunmaktadır.”	açıklamasında	bulunmuştur.	Y.	
1.	CD	1.2.1994,	102/136	www.hukuki.net	(E.	T.	12.03.2018).	

116	YCGK,	28.4.1986,	29/267	www.kazanci.com.tr	(	E.	T.	12.03.2018). 
117	Y.	5.	CD,	25.1.1984,	4725/151,	Nakleden	Önder,	s.	394. 
118	YCGK,	12.6.1995,	179/206,	Nakleden	İpekçioğlu,	s.	69.	
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nin önüne gelen ve işyeri kapı kilidini açmak için uğraşan sanığın, müşteki-
nin taşınır malını koruduğu egemenlik ve tasarruf alanına bizzat müdahale 
ederek, işlemek istediği hırsızlık suçunu gerçekleştirmeye elverişli hareketleri 
yaptığı, gece sayılan zaman dilimi içinde işyeri binasına hırsızlık amacıy-
la girmek için kapı kilidini açmaya çalışmak suretiyle suçun kanuni tanı-
mında, unsur ve nitelikli hal olarak belirtilmiş davranışları gerçekleştirerek 
elverişli hareketlerle doğrudan icraya başladığı kabul edilmelidir” diyerek	
maddi	objektif	teori	kapsamında	kapı	kilidinin	açılmaya	çalışılması	fiili-
ni	hırsızlık	suçunun	icra	hareketi	olarak	değerlendirmiştir.119
       
	 Kişiyi	hürriyetinden	yoksun	kılma	suçuna	ilişkin	olarak	Yargıtay	14.	
CD.	05.02.2014	tarihli	kararında120	 	 “...hadisede mağdureye yönelik ola-
rak kendisiyle gelmek istemediği için evin kilitli kapısını açmak maksadıyla 
zorlayan sanığın hareketlerinin TCK’nın 109/2. maddesinde sayılan “fiili 
işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanımı” kapsamı-
na girmediği, bu nedenle müsnet suçu işlemeye elverişli icrai hareket olarak 
kabul edilemeyeceği, mevcut haliyle bu hareketlerin hazırlık hareketleri sayı-
labileceği ve hazırlık hareketlerinin de kanuni istisnalar dışında sanığın ce-
zai sorumluluğunu doğurmayacağı sabit olduğundan…”	şeklinde	hüküm	
kurarak	objektif	teori	kapsamında	evin	kapısını	zorlama	fiilini	kişiyi	hür-
riyetinden	yoksun	kılma	suçunun	hazırlık	hareketi	olarak	değerlendiri-
lebileceği,	icra	hareketi	niteliğinde	olmadığı	değerlendirmesinde	bulun-
muştur.	Yargıtay	14.	CD.	05.03.2015	tarihli	kararıyla121	yine	aynı	yönde	
“ mağdureyi kaçırmak için evin kilitli kapısını açmak maksadıyla zorlayıp 
yandaki camı kıran sanıkların o ana kadar gerçekleştirdikleri hareketlerin 
cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu 
için aranan ‘’... Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir 
yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmak...’’ iktidarına sahip olmadığı, 
mevcut haliyle bu hareketlerin hazırlık hareketleri sayılabileceği ve hazırlık 
hareketlerinin de kanuni istisnalar dışında cezai sorumluluk doğurmayaca-
ğı sabit olduğundan, dosya içeriği nazara alınıp sanık Veli’nin üzerine atılı 

119	YCGK,	02.07.2014,	2013/6-507,	2014/340	www.kazanci.com.tr	(E.	T.	05.10.2018)	

120	Y.	14.	CD,	05.02.2014,	2012/2733,	2014/1160,	Şare,	s.	136.	

121	Y.	14.	CD,	05.03.2015,	2012/14973,	2015/2476,	www.kazanci.com.tr	(E.T.	05.10.2018)	
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kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna teşebbüsün kanuni unsurlarının 
gerçekleşmediği…”	şeklinde	hüküm	kurarak,	kapının	açılması	için	yanda-
ki	camın	kırılması	fiilini	kişiyi	hürriyetinden	yoksun	kılma	suçunun	icra	
hareketi	kapsamına	almayarak	hazırlık	hareketi	olarak	nitelendirmiştir.	
Yargıtay	14.	CD,	“...sanıkların önce mağdurenin yanına gelerek konuşmak 
istediğini, mağdurenin kabul etmemesi üzerine ‘ben gerekeni yaparım’ diye-
rek ayrıldığı, bir süre sonra sanıklar Ali ile Veli’nin, yolda yürümekte olan 
ve yanında kuzeni Samet bulunan mağdurenin yanına yaklaştıkları, sanık 
Ali’nin araçtan inerek mağdureye önce konuşmak istediğini söylediği, mağ-
durenin bu teklifi kabul etmemesi üzerine, bu kez de onu kolundan çeke-
rek arabaya bindirmeye çalıştığı, mağdurenin direnmesi ve tanık Samet’in 
bu duruma müdahale etmesi üzerine, sanık Veli’nin araçtan inerek tanık 
Samet’in müdahalesini önlemek amacıyla doktor raporuna göre basit bir 
tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde Samet’i yaraladığı, mağdure ve 
Samet’in direnmeleri ve olay yerinin kalabalıklaşması üzerine, sanıkların 
mağdureyi kaçıramayacaklarını anlayıp olay yerinden kaçtıkları anlaşıl-
mış bulunmasına göre, sanıkların bu şekilde kanıtlanan eylemlerinin 5237 
sayılı TCK’nın 109. maddesinde düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılmaya teşebbüs suçunu oluşturduğu gözetilmeden…” şeklinde	kurduğu	
hüküm122,	“Mağdurenin anlatımlarına, dosya içeriğine ve oluşa uygun ka-
bule göre, sanığın sabit olan mağdurenin ellerinden tutup cinsel amaçlı ola-
rak onu, kendi oturduğu dairenin içine zorla çekmesi, bu mücadele sırasında 
mağdurenin etkin direnmesi bu sırada parmağının kırılması ve bağırması 
sonucu sanığın gerçekleştiremeyeceğini anladığı eylemine son verdiği anlaşıl-
mış bulunduğu gözetilerek, zorla, cinsel amaçlı olarak kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılmaya teşebbüs suçundan TCK’nın 190/2, 5, 35/2. maddeleri ile 
mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek 
yazılı şekilde karar verilmesi...”	hükmü123	ve	“Katılan sanığın motosikletle 
giderken, yolda yürümekte olan mağdurenin kolundan tuttuğu, mağdurenin 
ise koluna çekerek olay yerinden kaçtığı, sanığın mağdurenin cinsel bölge-
lerine dokunmaya yönelik herhangi bir eyleminin olmadığı, bu durumda 

122	Y.	14.	CD,	12.03.2012,	3645/2865,	Garip,	Zerrin;	“Kişiyi	Hürriyetinden	Yoksun	Kılma	Suçu”	(Yük-
sek	 Lisans	 Tezi),	 Ankara,	 2015,	 s.	 92,	 05.10.2018	 tarihinde	 http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/File.
php?Doc_ID=12999	adresinden	erişildi.	

123	Y.	14.	CD,	24.05.2012,	2936/5933,	Garip,	s.	93.	
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sanığın eyleminin TCK’nın 109. maddesinde düzenlenen kişiyi hürriyetin-
den yoksun kılma suçuna teşebbüsü oluşturduğu gözetilmeden…” şeklinde	
kurduğu	hüküm124	ile	mağdurun	kolundan	çekerek	arabaya	bindirilme-
ye	çalışılması,	mağdurenin	sanığın	oturduğu	dairenin	içine	zorla	çekil-
mesi	ve	mağdurenin	kolundan	zorla	tutulması	fiillerini,	kişiyi	hürriyetin-
den	yoksun	bırakma	suçunun	icra	hareketleri	olarak	değerlendirmiştir.	
Yargıtay’ın	 bu	 kararlarında	maddi	 objektif	 teorinin	 yanında	 subjektif	
teoriden	de	destek	aldığı	görülmektedir.

	 Konut	dokunulmazlığını	ihlal	suçuna	ilişkin	olarak	Yargıtay	4.	CD	
“Olay tarihinde suça sürüklenen çocuk ve suç ortaklarının işyerine girmeden 
olay yerine polisin gelmesi üzerine kaçtıklarının kabul edilmesi, 17.03.2011 
tarihinde düzenlenen olay yeri basit krokisinde işyeri darabasındaki asma 
kilitlerinin takıldığı halkaların kesilmiş olduğunun, asma kilitlerin yerinde 
bulunduğunun belirtilmesi karşısında, suça sürüklenen çocuğun eyleminin 
teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden”	 hükmüyle125,	 objektif	 teori	
kapsamında	işyeri	darabasındaki	asma	kilitlerin	takıldığı	halkaların	ke-
silmesi	fiilini	konut	dokunulmazlığını	ihlal	suçunun	icra	hareketi	kabul	
etmiştir.
 
	 Dolandırıcılık	suçunda	da	Yargıtay,	kanuni	tanımda	yer	alan	“ken-
disine	veya	başkasına	yarar	sağlama”	eylemine	yönelik	olmayan	hareket-
leri	hazırlık	hareketi	olarak	nitelendirerek	objektif	teoriyi	esas	almıştır.	
Yargıtay	15.	CD.	ilgili	kararında126 “Sanığın, katılanı işe sokacağını vaat 
ederek katılandan bazı belgeler ve katılanın fotoğrafını aldığı, daha sonra 
da, katılanın limanda işe başlayacağını söyleyerek onu oraya gönderdiği, 
katılan söz konusu yere gittiğinde, sanığı tanıyanın olmadığını ve bu şekilde 
işçi aranmadığını öğrendiği olayda, sanığın, katılandan herhangi bir şekilde 
maddi bir menfaat istemediği, böyle bir menfaatin temin edilmesi için her-
hangi bir girişiminin de bulunmadığı dikkate alınarak, sanığın icra hareket-
lerine başlamamış olması, yapılan hareketlerin, katılanı işe yerleştirme ba-

124	Y.	14.	CD,	21.01.2014,	2012/2637-	2014/548,		www.kazanci.com.tr	(E.	T.	02.10.2018).	

125	Y.	4.	CD,	03.06.2013,	2013/12131	-	2013/17104.	www.kazanci.com.tr	(E.	T.	05.10.2018).	

126	Y.	15.	CD,	01.12.2014,	2013/3957	-	2014/1999.	www.kazanci.com.tr	(E.	T.	05.10.2018). 
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hanesiyle herhangi bir menfaat amacı taşımadan, sadece kandırma amaçlı 
yapılması ve ortada ne tamamlanmış ne de teşebbüs aşamasında kalmış bir 
suçun bulunduğu dikkate alınarak, suçun yasal unsurlarının oluşmadığının 
anlaşılması karşısında”	şeklinde	hüküm	kurarak	sanığın	maddi	bir	men-
faat	 temin	 edilmesi	 girişimine	 yönelik	 olmayan	 hareketlerini	 hazırlık	
hareketi	niteliğinde	kabul	etmiştir.	Yine	Yargıtay	11.	CD	dolandırıcılık	
suçuna	ilişkin	bir	kararında127, “Sanığın Akbank T.A.Ş Menemen Şubesine 
müracaatla hesap açtırmak istediğini beyan ederek üzerinde kendi fotoğrafı 
yapıştırılmış şikayetçi H.K.’ya ait sahte sürücü belgesini ibraz ettikten sonra 
sürücü belgesinin fotokopisinin çekileceği sırada bankadan ayrıldığının id-
dia ve kabul olunması karşısında, savunma ve savunmayı teyit eden tanık 
beyanı ile evrak kapsamına göre sanığın henüz dolandırıcılık suçunun icrai 
hareketlerine başlamadığı, bankaya hesap açtırmak için müracaat etmesi-
nin hazırlık hareketi niteliğinde olduğu gözetilmeden beraati yerine yazılı 
şekilde mahkumiyetine karar verilmesi” hükmüyle	 bankaya	hesap	 açtır-
mak	için	müracaat	fiilini	dolandırıcılık	suçu	açısından	hazırlık	hareketi	
olarak	değerlendirmiştir.	

	 Yargıtay	 13.	 CD’nin	 	 hırsızlık	 suçu	 ile	 ilgili	 verdiği	 bir	 kararında	
ise“Sanığın apartmana girdikten sonra herhangi bir daireye henüz girme 
girişiminde bulunmadan görgü tanığının sesini duyarak apartmandan 
ayrılmaya çalıştığı sırada yakalanması nedeniyle gerçekleştirmek istediği 
hırsızlık eyleminin bütün eser ve izlerini silme olanağının mevcut olduğu 
bir ortamda yakalanmış olması, gerçekleştirilmek istenen eylem için ya-
pılan hareketlerin bütün eser ve izlerinin silinme olanağının mevcut 
olup olmadığının hazırlık hareketleri ile icra hareketlerini ayırmaya 
yarayan en önemli ölçüt olduğunun gerek uygulamada gerek öğretide 
benimsenmiş olması ve somut olayda apartmana giren sanığın hırsızlık 
suçu açısından herhangi bir dairenin kapısına ya da başka bir yere dokun-
madan ayrılma ihtimalinin mevcut olması karşısında; gayri meşru amaçla 
apartmana giren ve kaçmak isterken apartmanın ortak kapısının camını 
kıran sanığın konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar vermek suçların-
dan sorumluluğu düşünülebilir ise de, hırsızlık suçu açısından, henüz icra 

127	Y.	11.	CD,	15.04.2009,	2008/19597	-	2009/4233	www.kazanci.com.tr	(E.	T.	05.10.2018).
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hareketlerine başlamamış olması nedeniyle hırsızlık suçunun unsurlarının 
oluşmadığından bahisle hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, sa-
nığın hangi hareketlerinin icra hareketleri olarak kabul edildiğinin karar 
yerinde denetime olanak sağlayacak şekilde açıklanmadığı gibi hırsızlık su-
çunun apartman sakinlerinden kime yöneltildiği ve buna bağlı olarak ola-
yın mağdurunun kim olduğu dahi belirlenmeden yazılı şekilde mahkûmiyet 
kararı verilmesi…”	hukuka	aykırı	bulunmuştur.128	Yargıtay	bu	kararında	
farklı	bir	objektif	kıstas	olan	“yapılan	hareketlerin	bütün	eser	ve	izlerinin	
silinme	olanağının	mevcut	olması”	kıstasını	esas	almıştır.
       
	 Yine	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu	bir	kararında129	“…sanık öldürme-
ye elverişli olduğu yönünde kuşku bulunmayan bıçakla ve öldürmek ama-
cıyla mağdurun evine yönelmiş ise de, daha önceden evin önünde güvenlik 
önlemi alan kolluk güçlerince yakalanmış olup, yasanın benimsediği objektif 
teori esas alındığında, bu hareketler öldürme suçu yönünden ancak hazırlık 
hareketleri niteliğindedir. O ana kadarki hareketlerin, doğrudan doğruya 
icraya başlama ölçütü çerçevesinde icra hareketleri kapsamında kabulü 
olanaksızdır. Özel Dairece benimsenen subjektif teori kabul edilerek, eyle-
min öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilmesi, 5237 Sayılı TCK’nın 35. 
maddesine açık aykırılık oluşturacağı gibi suçta ve cezada yasallık ilkesi ile 
de bağdaşmayacaktır.”  demiştir.	Yargıtay	burada	şekli	objektif	teori	kap-
samında	doğrudan	doğruya	icraya	başlama	kıstasını	esas	alarak	sanığın	
bıçakla	kasten	adam	öldürme	amacıyla	mağdurun	evine	yönelmesi	ey-
leminin	icra	hareketi	olarak	nitelendirilemeyeceğini	kabul	etmiş	ve	bu	
eylemi	öldürmeye	teşebbüs	kapsamına	almayarak,	tehdit	suçundan	ce-
zalandırılmasını	öngörmüştür.

	 Son	olarak	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu’nun	22.05.2012	tarihli	ka-
rarını130	nakletmek	konumuz	açısından	yararlı	olacaktır.	Söz	konusu	ka-
rarda	Yargıtay,	“Yasanın benimsediği objektif teori esas alındığında, mağ-

128	Y.	13.	CD,	17.01.2013,	2012/25039	-	2013/690,		www.kazanci.com.tr	(E.T.	12.03.2018).	Kararla	ilgili	
karma	görüş	yorumu	için	bkz.	Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe,	s.	437-438.	

129	YCGK,	19.10.2010,	153/206,		www.kazanci.com.tr	(E.	T.	12.03.2018).	

130	YCGK,	22.05.2012,	2011/6-340,	2012/209,	www.kazanci.com.tr	(E.	T.	12.03.2018).	
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dura ait işyerinin önüne gelen ve işyeri kepenginin altı adet asma kilidinden 
iki tanesini kırarak açan, diğerlerini de açmak için uğraşırken yakalanan 
sanığın, mağdurun taşınır malını koruduğu egemenlik ve tasarruf alanına 
bizzat müdahale ederek, işlemek istediği hırsızlık suçunu gerçekleştirmeye 
elverişli hareketleri yaptığı, gece sayılan zaman dilimi içinde işyeri binası-
na hırsızlık amacıyla girmek için kepenk kilitlerini kırmak suretiyle suçun 
yasal tanımında, unsur ve nitelikli hal olarak belirtilmiş davranışları ger-
çekleştirerek elverişli hareketlerle doğrudan icraya başladığı kabul edilmeli-
dir.”	şeklinde	olayı	değerlendirmiştir.	Buna	karşılık	çoğunluk	görüşüne	
katılmayan	dört	Genel	Kurul	üyesi	 ise,	“Hırsızlık suçunun icra hareketi 
“almak” olduğundan ve sanık tarafından henüz taşınır bir malı almaya yö-
nelik bir harekette bulunulmadığından olayda suça teşebbüs yoktur. Teşeb-
büs için önce kepenk kırılıp açılacak, (mala zarar verme) peşinden konuta 
girilecek (konut dokunulmazlığını bozma), bu suçların gerçekleşmesinden 
sonra almaya yönelik icra hareketinde bulunulacak ve aldığı taşınır malı 
engel nedenlerle aldığı hâkimiyetine geçiremeyecektir. Sanığın, hırsızlık su-
çuyla bağlantılı hareketlerde bulunduğu anlaşılamamaktadır. Hırsızlık 
düşüncesi yeterli olmayıp düşünceden dolayı suça kalkışmadan ceza veri-
lemez. Sanık, hırsızlık fiilinden her an vazgeçebilir. Kilitleri açtıktan, hatta 
içeri girip etrafa baktıktan sonra hiçbir şey almaksızın dışarı çıkabilir. Bu 
durumlarda gönüllü vazgeçme söz konusu olup o ana kadar olan eylem-
lerinin suç oluşturması halinde o suçlardan yani sadece mala zarar verme 
ve konut dokunulmazlığını bozma suçundan sorumlu tutulacaktır. Olay-
da sanığın; hırsızlık suçuna ilişkin yakınlık gösteren ve bağlantılı bulunan 
hareketleri bulunmadığından, birleşik suç olmayıp konutta hırsızlık suçu 
için işlenmesi zorunlu olan konut dokunulmazlığını bozma suçu henüz iş-
lenmediğinden hırsızlık suçuna teşebbüsten söz edilemez. Hırsızlık suçunun 
icra hareketi olan eve girerek veya camdan malın alınmasına yönelik bir 
davranışta bulunulmadığı gözetilmeden, konut dokunulmazlığını bozmaya 
teşebbüs suçunun oluştuğu da kabul edilmeden, mala zarar verme fiilinden 
sonra işlenmesi gereken suç atlanarak ilk suç ile en son gerçekleşecek olan 
hırsızlık suçuna teşebbüsün kabulü 5237 sayılı Yasada düzenlenen konut 
dahilinde hırsızlık suçunun bünyesine, düzenleniş biçimine “suçun oluşması 
için gereken “almak” unsuruna” ve teşebbüsün “icra hareketlerine başlama” 
koşuluna aykırıdır. 765 sayılı Yasa döneminde, suçun birleşik suç olarak dü-
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zenlenmesi nedeniyle hırsızlık suçuna teşebbüs oluştuğu halde, 5237 sayılı 
Yasadaki düzenleme gözetildiğinde hırsızlık suçuna teşebbüs gerçekleşme-
miştir. Bu nedenlerle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.” gerekçesiyle	karşı	
oy	kullanmışlardır.
       
	 Bu	noktada	söz	konusu	olaydaki	“iki	adet	asma	kilidin	açılması”	ey-
leminin	hırsızlık	suçunun	kanuni	tanımında	yer	alan	tipik	hareket	olma-
dığı	konusunda	herhangi	bir	tereddüt	yoktur.	Ancak	burada	asıl	sorun,	
bu	eylemin	maddi	objektif	teori	kapsamında	tipik	harekete	zorunlu	ve	
doğal	bağlılık	içinde	olup	olmadığıdır.	Yargıtay	burada	söz	konusu	eyle-
mi	“suçun	yasal	tanımında	unsur	ve	nitelikli	hal	olarak	belirtilmiş	davra-
nışları	gerçekleştirmesi”	gerekçesiyle	doğrudan	doğruya	icraya	başlama	
kapsamına	 almaktadır.	Kanaatimizce,	 burada	Yargıtay’ın	 kararı	 doğru	
olmakla	birlikte,	gece	sayılan	zaman	dilimi	içinde	işyeri	binasına	hırsız-
lık	 yapmak	 amacıyla	 kepenk	kilitlerinden	 ikisinin	 kırılması	 eyleminin,	
bina	veya	eklentilerinde	muhafaza	edilen	eşya	hakkında	hırsızlık	şeklin-
de	düzenlenen	hırsızlık	suçunun	nitelikli	halinde	belirtilen	hareketlere	
zorunlu	 ve	 doğal	 bağlılık	 kapsamında	 değerlendirilmesi	 gerekmekte-
dir.131

 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
       
	 İcra	 hareketlerinin	 başlangıç	 anının	 tespiti,	 suça	 teşebbüsün	 ger-
çekleşmesi	için	birincil	gereklilik	olup	failin	cezai	sorumluluğu	üzerinde	
doğrudan	etkilidir.	Nitekim	Kanunumuz	kural	olarak	hazırlık	hareket-
lerini	cezalandırma	alanı	dışında	tutarken	icra	hareketlerine	başlama	ile	
birlikte	cezalandırılabilir	teşebbüsün	oluştuğunu	öngörmüştür.	Dolayı-
sıyla	bu	konuda	varılacak	herhangi	bir	sonuç	kişi	hak	ve	özgürlüklerinin	
korunmasıyla	yakından	bağlantılıdır.132
       
	 Failin,	suçun	kanuni	tanımında	unsur	ya	da	nitelikli	hal	olarak	dü-
zenlenmiş	 olan	 hareketleri	 gerçekleştirmesi	 halinde,	 işlemek	 istediği	
131	Söz	konusu	kararın	ayrıntılı	değerlendirmesi	için	bkz.	Birtek,	s.	99;	Altınordu,	s.	170-171;	Kararın	eleş-

tirisi	için	bkz.	Koca,	107-	108.	

132	Centel/Zafer/Çakmut,	s.	462.	
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suça	teşebbüsün	gerçekleştiği	konusunda	herhangi	bir	tereddüt	yoktur.	
Ancak	tipik	hareketin	gerçekleştirilmediği	durumlarda	hangi	hareketin	
hazırlık	hareketi	hangi	hareketin	icra	hareketi	niteliği	taşıdığının	tespiti	
bakımından	kesin	bir	kural	koyabilmek	mümkün	değildir.133	Diğer	bir	
ifadeyle	hazırlık	hareketi-icra	hareketi	ayrımında	soyut	bir	değerlendir-
menin	çözüme	ulaştıramayacağı	açıktır.	Nitekim	Alman	Temyiz	Mah-
kemesi	de	bir	kararında,	bunları	soyut	olarak	ayırmanın	imkânsız	oldu-
ğunu	burada	işin	hâkime	düştüğünü	belirtmektedir.	Söz	konusu	karara	
göre	hâkim	suçun	yapısına	ve	olaya	göre,	kanunun	düzenleniş	amacına	
uygun	 ve	 hukuki	 gerekleri	 göz	 önünde	 bulundurarak	 değerlendirme	
yapmalıdır.134	Ancak	bu	sorunun	çözümü	her	ne	kadar	somut	olaya	ve	
her	suç	tipine	göre	değerlendirmeye	tabi	tutulsa	da,	hazırlık	hareketi-ic-
ra	hareketi	sınırlarının	çizilmesinde	hukuk	devleti	gereklerine	uygun	bir	
kıstasın	benimsenmesi	şarttır.
       
	 Ceza	 hukukunun	 temel	 amaçları	 açısından	 çok	 önemli	 sonuçlara	
sahip	olan	hazırlık	hareketinin	ne	zaman	icra	hareketi	boyutu	kazandı-
ğı	konusunda	ortaya	atılan	teoriler	değerlendirildiğinde,	bu	görüşlerin	
çoğu	zaman	tek	başına	sorunu	çözme	konusunda	yetersiz	kaldığı	ve	an-
cak	birbirlerinin	eksiklerini	tamamlama	amacı	güttükleri	söylenebilir.135
       
	 Doktrindeki	değerlendirmelere	bakıldığında	soyut	bir	belirlemenin	
sorunun	çözümüne	ulaşma	yolunda	yetersiz	kalacağı	bu	nedenle	somut	
olayın	 tüm	özellikleri	göz	önünde	bulundurularak	 subjektif	görüşlerle	
objektif	görüşlerin	birlikte	uygulanması	gerekliliği	görüşü	ağır	basmak-
tadır.
 
	 Sorunun	çözümüne	 ilişkin	Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe,	maddi	
objektif	teori	ile	subjektif	teorinin	birlikte	uygulanması	gerekliliğini	sa-

133	Nitekim	konuyla	 ilgili	Dönmezer,	 “Aynı	 gayeyi	 takibeden	 insan	hareketleri	 o	derece	 fazla	 ve	büyük	
bir	çeşitlilik	arzetmektedir	ki,	bütün	bu	hareketlerin	bir	kanun	hükmünde	sıkıştırılabilmesi	mümkün	
değildir.”	demiştir.	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Dönmezer,	“Teşebbüste	Hazırlık	ve	İcra	Hareketleri	Tefriki”,	
s.	438-439.	

134	Soyaslan,	Teşebbüs	Suçu,	s.	83.	

135	Soyaslan,	Teşebbüs	Suçu,	s.	83.	
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vunmakla	birlikte,	her	şeyden	önce	failin	hangi	suçu	işleme	kastının	bu-
lunduğunun	belirlenmesi	gerektiğini	belirtmişlerdir.	Bu	belirlendikten	
sonra,	 yapılan	hareketin	 söz	 konusu	 suç	 tipinde	 yer	 alan	 veya	onunla	
bağlı	 bulunan,	 bütünlük	 gösteren	 hareketi	 yapmak	 suretiyle	 suç işle-
me kastının şüpheye yer vermeyecek bir şekilde	ortaya	çıkarılması	
gerekir.	Yazarlara	göre,	şayet	suç	kastı	 ispat	edilemez	ise	bu	durumda,	
şüpheden	sanık	yararlanacağına	göre	yapılan	hareketler	hazırlık	hareketi	
olarak	değerlendirilmelidir.136
       
	 Önder	ise	maddi	objektif	teorinin	uygulanması	gerekliliğini	savun-
makla	birlikte,	aynı	şekilde	her	şeyden	önce	failin	hangi	suçu	işleme	kas-
tının	bulunduğunun	tespit	edilmesi	gerektiğini	savunmuştur.	Bu	tespit	
edildikten	sonra,	hareketin	 icra	hareketi	olup	olmadığının	belirlenme-
sinde	ise,	icra	hareketlerine	zorunlu	olarak	bağlı	ve	bu	hareketlerle	doğal	
bir	bütünlük	teşkil	eden	hareketlerin	icra	başlangıcı	olarak	değerlendiri-
leceğini,	bu	hareketlerin	de	ancak	failin	işlemeyi	kastettiği	suçun	kanu-
ni	tanımında	yer	alan	neticeye	yakın	hareketler	olabileceğini	belirtmiş-
tir.137
       
	 Sözüer’e	 göre	 de,	 icraya	 başlama	 anının	 değerlendirilmesinde	
hâkimin	yapacağı	ilk	iş,	olaya	ilişkin	bütün	verileri,	örneğin,	fail	hakkın-
daki	kişisel	bilgileri,	mağdurla	fail	arasında	geçmiş	ilişkileri,	hareketten	
önce	veya	sonra	yapılan	bütün	tali	hareketleri	göz	önünde	tutarak,	fai-
lin	hangi	suçu	işlemek	istediğini	diğer	bir	deyişle	failin	kastını	tayin	et-
mektir.	Eğer	sanığın	belirli	bir	suçu	işleme	konusundaki	kastı	ispat	edi-
lemiyorsa	hakkında	beraat	kararı	verilmelidir.	Eğer	failin	belli	bir	suça	
yönelik	kastı	ispat	edilebiliyorsa	söz	konusu	hareketin	işlenmek	istenen	
tipik	eylemle	doğrudan bir bağlantı	içinde	olması	aranır.	Bu	bağlantı	
genel	hayatın	olağan	tecrübî	bilgisinin	ortaya	koyduğu	anlayışa	göre	ta-
yin	edilmelidir.138                     

136	Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe,	s.	436-437.	

137	Önder,	s.	395.	

138	Sözüer,	s.	208	vd.	
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	 Dönmezer/Erman	ve	İçel/Evik	hazırlık	hareketi-icra	hareketi	ayrı-
mında	karma	 teorinin	uygulanması	gerekliliğini	 savunarak	 failin	hare-
ketinin	suç	tanımında	yer	aldığı	durumlarda	bunu	icra	hareketi	olarak	
kabul	etmektedir.	Hareketin	kanuni	tanımda	yer	almadığı	durumlarda	
ise,	failin	iradesi	yani	suç	işleme	kastının	araştırılması	gerektiğini	savun-
muştur.	 Yazarlar	 burada	 subjektif	 görüşün	 kişi	 özgürlüğünü	 tehlikeye	
düşürecek	bir	duruma	gelmesini	önlemek	amacıyla	kastın	belirlenme-
sinde	hareket	noktası	olarak	 failin	gerçekleştirdiği	hareketin	esas	alın-
ması	gerektiğini	belirtmişlerdir.	Yazarlara	göre,	ayrıca	yine	aynı	amaçla	
ikinci	 bir	 kıstas	 olarak	 hareketlerin	 istenen	 neticeye	 “yakın”	 eylemler	
olması	da	değerlendirilmelidir.	Burada	kronolojik	bir	ölçüte	itibar	edil-
mektedir.139
       
	 Hakeri	de	konuyla	 ilgili,	kanuni	tanımda	yer	alan	hareketin	yapıl-
ması	durumunda	 icra	hareketinin	gerçekleştiğini,	bununla	beraber	bu	
hareketlerle	doğrudan doğruya	bağlantı	 içindeki	hareketlerin	de	 icra	
hareketi	olarak	değerlendirileceğini	belirtmiştir.	Hakeri’ye	göre	bu	bağ-
lantı,	yapılan	hareket	 ile	tipik	eylem	arasında	dar	bir	mekan	ve	zaman	
bağlantısının	varlığı	durumunda	mevcuttur.140
 
	 Soyaslan	ise	ortaya	atılan	teorilerin	sorunu	çözmede	yetersiz	kaldı-
ğını,	bu	nedenle	ayrımın	her	somut	olay	bakımından	hâkimin	takdirine	
bırakılması	gerektiğini	savunmuştur.141
       
	 Toroslu	da	konuya	ilişkin	olarak	tüm	bu	teorilerin	sorunu	çözüm	
getirmeye	yeterli	olmamaları	karşısında,	çözümün	sağlam	bilgi	ve	sağ-
duyu	 sahibi	 yargıcın	 değerlendirmesine	 kaldığını,	 yargıcın	 her	 somut	
olayda	bütün	bu	teorilerden	yararlanarak	faildeki	suç	işleme	iradesi	ve	
korunan	hukuki	varlığın	düştüğü	tehlikeyi	değerlendirmesi	sonucunda	
yapılan	hareketin	hazırlık	hareketi	ya	da	icra	hareketi	olduğuna	karar	ve-
receğini	ileri	sürmüştür.

139	Dönmezer/Erman	s.	568;	İçel/Evik	s.	244-	245.	

140	Hakeri,	s.	509.	

141	Soyaslan,	Ceza	Genel	Hukuku,	s.	265-266.	



www.izmirbarosu.org.tr

87İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �

Suçun	kanuni	tanımında	neticeye	sebep	olacak	hareketlerin	unsur	ola-
rak	düzenlendiği	bağlı	hareketli	suçlarda,	tipik	hareket	ya	da	tipik	hare-
ketle	kurulacak	bağlantıya	dayalı	bir	değerlendirme	yapılmaktadır.	An-
cak	özellikle	neticeye	sebep	olacak	hareketlerin	kanuni	tanımda	unsur	
olarak	 düzenlenmediği	 serbest	 hareketli	 suçlar	 bakımından,	 nasıl	 bir	
değerlendirme	yapılması	gerektiği	konusunda	farklı	görüşler	mevcuttur.
       
	 Bu	konuda	Koca/Üzülmez,	Artuk/Gökcen/Yenidünya	ve	Centel/
Çakmut/Zafer,	neticenin	gerçekleşmesine	sebebiyet	veren	fiile	zorunlu	
bağlılık	içinde	olan	hareketlerin	de	icra	hareketi	olarak	değerlendirilme-
si	gerektiğini	kabul	etmişlerdir.	Yazarlara	göre,	 “İcra	hareketlerine	zo-
runlu	bağlılık”	hareketin	genel yaşam deneyimine ve olayların olağan 
akışına göre	suç	tanımında	yer	alan	neticeyi	meydana	getirmeye	elve-
rişliliğinin	değerlendirilmesiyle	saptanır.142 
       
	 Özgenç	ise,	neticeyi	oluşturacak	hareketlerin	belirtilmediği	durum-
larda	“fiil hakimiyeti ölçütü”nü	benimseyerek	farklı	bir	kıstas	getirmiş-
tir.	Özgenç’e	göre,	 serbest	hareketli	 suçlarda	kanuni	 tarifte	belirtilmiş	
neticenin	oluşmasında	tayin	edici	olan	hareketler	icra	hareketidir.143
       
	 Kanaatimizce,	icra	hareketlerinin	başlama	anının	değerlendirilme-
sinde	subjektif		teorinin	tek	başına	uygulanması,	yalnızca	failin	belli	bir	
suçu	işleme	iradesini	ortaya	koyan	hareketlerin	icra	başlangıcı	olarak	ka-
bul	edilmesi	 sonucunu	doğuracağı	 için	cezalandırılabilirlik	sınırlarının	
hazırlık	hareketleri	yönünde	genişlemesine	sebep	olacaktır.	Bu	nedenle	
subjektif	teorinin	tek	başına	uygulanması	kişi	özgürlüğünü	tehlikeli	bir	
şekilde	tehdit	etmektedir.	Ancak	konuya	ilişkin	her	ne	kadar	objektif	bir	
değerlendirmenin	gerekliliği	söz	konusu	olsa	da	kanımızca,	bu	konuda	
subjektif	ölçütlerden	bağımsız	bir	değerlendirme	de	yapılamaz.	Çünkü	
hareketin	tipik	eylemle	bağlantısının	değerlendirilmesi	için	her	şeyden	
önce	failin	hangi	suçu	işleme	kastı	bulunduğu	tespit	edilmelidir.	Burada	
herhangi	bir	suça	yönelik	suç	işleme	kastı	belirlenemezse	kişi	cezalandı-

142	Centel/Zafer/Çakmut,	s.	463;	Artuk/Gökcen/Yenidünya,	s.	601;	Koca/Üzülmez,	s.	420.	

143	Özgenç,	s.	487-488.
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rılmayacaktır.	Belirlenmesi	durumunda	ise	artık	söz	konusu	suçun	ka-
nuni	tanımında	yer	alan	hareketle	gerçekleştirilen	hareketler	arasındaki	
bağlantı	değerlendirilmelidir.
       
	 Suçun	kanuni	tanımında	unsur	ya	da	nitelikli	hal	olarak	yer	alan	ha-
reketlerin	gerçekleştirilmesi	durumunda	icra	hareketlerinin	başladığını	
kabul	etmek	gerekir.	Fakat	kanımızca,	sadece	suçun	kanuni	tanımında	
yer	alan	hareketlerin	icra	hareketi	olarak	kabul	edilmesini	esas	alan	şekli	
objektif	 teorinin	uygulanması	cezalandırılabilirlik	sınırını	 icra	hareketi	
yönünde	genişleteceğinden,	bu	durum	toplum	düzeni	açısından	tehdit	
oluşturacaktır.
      
	 Konuya	 ilişkin	 görüşümüz,	 gerçekleştirilen	hareketin	 -ilgili	 suçun	
kanuni	tanımında	yer	almadığı	durumlarda-	icra	hareketi	olarak	değer-
lendirilmesi	için,	tipik	hareketle	gerçekleştirilen	hareket	arasında	zorun-
lu	ve	doğal	bir	bağlılığın	olması	gerektiği	yönündedir.	Bu	nedenle	 so-
runun	çözümü	açısından	kanunumuzun	da	benimsemiş	olduğu	maddi	
objektif	teorinin	uygulanması,	doğru	sonuçlara	ulaşmayı	sağlayacaktır.
       
	 “Doğrudan	 doğruya	 icraya	 başlama”	 olarak	 düzenlenen	 zorunlu	
ve	doğal	bağlılığın	değerlendirilmesi	aşamasında	 ise	kanımızca,	somut	
olayda	suçun	işleniş	zamanı,	yeri,	fail	ve	mağdur	arasındaki	ilişki,	kulla-
nılan	aletler	gibi	tüm	koşullar	göz	önünde	bulundurularak	genel	yaşam	
deneyimine	ve	olayların	olağan	akışına	göre	“ex	ante”	bir	değerlendiril-
me	yapılmalıdır.
       
	 Son	olarak	cezalandırılabilir	bir	 teşebbüsün	temel	şartı	niteliği	 ta-
şıyan	icra	hareketlerine	başlamanın	tespiti	konusunda	Türk	doktrin	ve	
uygulamasında	 ideal	 kriter	 arayışının	 söz	 konusu	 olduğu	 söylenebilir.	
Nitekim	yeni	kanun	dönemiyle	benimsenmiş	olan	“doğrudan	doğruya	
icraya	başlama”	kıstasının	ilk	bakışta	belirsizliğe	yol	açacağı	düşünülse	
de	gerek	kanun	gerekçesinde	gerek	de	doktrinde	yer	alan	açıklamalar-
la	 sorunu	çözme	açısından	başarılı	 ve	uygulamaya	yön	verici	nitelikte	
olduğu	 görülmektedir.	 Ancak	 üzerinde	 ne	 kadar	 uğraşılırsa	 uğraşılsın	
kanunda	yer	alan	soyut	bir	kriter	sorunun	çözümü	açısından	tek	başına	
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yeterli	olmayacaktır.	Bu	anlamda	kanunun	lafzına	şeklini	verecek	olan	
uygulamadır.	Failin	cezai	sorumluluğu	üzerinde	doğrudan	etkili	olan	bu	
çok	önemli	sorunun	çözümü	aşamasında,	kanunumuzun	amacı	çerçeve-
sinde	geniş	çaplı	bir	değerlendirme	şarttır.
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OBLIGATION TO APPLY INSURANCE COMPANY BEFORE 
APPLYING JUDICIAL – ARBITRATION PROCEEDINGS

	 Sigortacıya	 karşı	 yargı/tahkim	 yoluna	 başvurmadan	 önce,	 sigortacıya	 başvuru	
zorunluluğunu	düzenleyen	 iki	 ayrı	kanun	hükmü	bulunmaktadır.	Sigorta	Tahkim	Ko-
misyonuna	 yapılacak	 başvuru	 için	 beklenmesi	 gereken	 cevap	 süresi	 Sigorta	 Kanunu	
m.30/13’e	göre	15	iş	günüdür.	Ancak	Karayolları	Trafik	Kanunu	m.	97	hükmünde	bu	
süre	15	gün	olarak	belirtilmiştir.	Çalışmamızda	Sigortacılık	Kanunu’nun	30.	maddesinin	
on	üçüncü	fıkrası	 ile	Karayolları	Trafik	Kanunu’nun	97.	maddesi	karşılaştırmalı	olarak	
değerlendirilecektir.	Bu	kapsamda,	özellikle	uygulama	alanlarının	ortak	olduğu	noktalar-
da	düzenledikleri	farklı	sürelerden	hangisinin	uygulanması	gerektiği,	bu	kanun	hükümle-
ri	ile	getiren	sürelerin	hukukî	niteliği,	dava	şartı	olarak	kabul	edilip	edilemeyeceği	ve	dava	
şartı	kabul	edilirse	tamamlanabilir	nitelikte	olup	olmadığının	üzerinde	durulacaktır.

 Anahtar Kelimeler:	 Karayolları	 Trafik	 Kanunu,	 Dava	 Şartı,	 Sigorta	 Şirketine	
Başvuru	Zorunluluğu,	Sigortacılık	Kanunu,	Cevap	Süresi

 ABSTRACT
     
	 There	are	 two	statutory	provisions	governing	the	obligation	to	apply	 to	 the	 in-
surer	before	applying	for	judicial	/	arbitration	proceedings	against	the	insurer.	The	re-
quired	 response	 time	 for	 the	 application	 to	 the	 Insurance	Arbitration	Commission	 is	
15	workdays	according	to	Insurance	Code	article	30	/13.	But	in	Highway	Traffic	Code	
article	97,	this	period	is	stated	as	15	days.	In	our	study,	the	thirteenth	paragraph	of	Article	
30	of	the	Insurance	Code	and	Article	97	of	the	Highway	Traffic	Code	will	be	evaluated	
comparatively.	In	this	context,	especially	will	focus	on	to	determine	which	of	the	diffe-
rent	periods	will	be	applied	in	the	common	application	areas,	the	legal	characteristic	of	
the	statutory	periods,	whether	it	can	be	accepted	as	a	trial	condition	or	not	and	if	it	is	
accepted	as	a	trial	condition	whether	it	can	be	perfectible	or	not.

 KEYWORDS: Highway	Traffic	Code,	Trial	Condition,	Obligation	To	Apply	In-
surance	Company,	Insurance	Code,	Response	Time
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 GİRİŞ

 5684	 sayılı	 Sigortacılık	 Kanunu’nun1	 30.	 maddesinin	 on	 üçüncü	
fıkrasına	 göre,	 “Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluş-
la uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili 
olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin 
kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. 
Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü 
içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir.” 
Bu	 düzenleme	 çerçevesinde,	 sigortacıya	 karşı	 kurumsal	 tahkim	 yargı	
yoluna	 başvurulabilmesi	 için	 öncelikli	 olarak	 ilgili	 sigorta	 kuruluşuna	
gerekli	başvuruların	yapılması	ve	yapılan	başvuruların	olumsuz	sonuç-
lanması	gerekmektedir.	Benzer	şekilde	6704	sayılı	65	Yaşını	Doldurmuş	
Muhtaç,	 Güçsüz	 ve	 Kimsesiz	 Türk	 Vatandaşlarına	 Aylık	 Bağlanması	
Hakkında	Kanun	ile	Bazı	Kanun	ve	Kanun	Hükmünde	Kararnamelerde	
Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun’un2	 5.	maddesiyle	2918	 sayılı	Ka-
rayolları	Trafik	Kanunu’nun3	97.	maddesinde	değişiklik	yapılarak	zarar	
görenin	yargıya	başvurmadan	önce	 ilgili	 sigorta	kuruluşuna	başvurma	
zorunluluğu	getirilmiştir.	Maddenin	yeni	hâline	göre,	“Zarar görenin, zo-
runlu 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 baş-
vuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılama-
dığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 
5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” Karayolları	Trafik	
Kanunu’nda	yapılan	bu	değişiklik	ile	zarar	görenin	zorunlu	malî	mesu-
liyet	sigortası	kapsamında	açacağı	dava	yahut	Sigortacılık	Kanunu	çer-
çevesinde	Sigorta	Tahkim	Komisyonuna	yapacağı	başvuruda	öncelikli	
olarak	sigorta	kuruluşuna	başvuru	şartı	aranmaktadır.
 

1	RG,	14.06.2007,	S.	26552.

2	RG,	26.04.2016,	S.	29695.

3	RG,	26.04.2016,	S.	29695.
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	 Karayolları	Trafik	Kanunu	kapsamında	kalan	zorunlu	malî	mesu-
liyet	 sigortaları	 açısından	aynı	konuya	 ilişkin	 farklı	 şartlar	öngören	bu	
kanun	 hükümlerinden	 hangisinin	 uygulanması	 gerektiğinin	 belirlen-
mesi	uygulamada	ortaya	çıkabilecek	karışıklıkların	önlenmesi	açısından	
önem	arz	etmektedir.	Yine	söz	konusu	15	(iş)	günlük	sürelerin	hukukî	
niteliklerinin	doğru	şekilde	belirlenmesi,	dava	şartı	olup	olmadıkları	ve	
dava	şartı	ise	tamamlanabilir	dava	şartlarından	olup	olmadıklarının	tes-
piti	de	uygulamada	ortaya	çıkabilecek	sorunlar	bakımından	büyük	bir	
öneme	haizdir.

	 Çalışmamızda	Sigortacılık	Kanunu’nun	30.	maddesinin	on	üçüncü	
fıkrası	 ile	Karayolları	Trafik	Kanunu’nun	97.	maddesinin	güncel	deği-
şiklikler	 ile	birlikte	aldığı	son	hâli	karşılaştırmalı	olarak	değerlendirile-
cektir.	Bu	kapsamda,	özellikle	uygulama	alanlarının	çakıştığı	noktalarda	
düzenledikleri	 farklı	 sürelerden	 hangisinin	 uygulanması	 gerektiği,	 bu	
kanun	hükümleri	ile	getiren	sürelerin	hukukî	niteliği,	sigorta	kuruluşu-
na	başvurunun	dava	şartı	olarak	kabul	edilip	edilemeyeceği	ve	dava	şartı	
kabul	edilirse	tamamlanabilir	nitelikte	olup	olmadığının	üzerinde	duru-
lacaktır.

 I. Sigortacılık Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu Hükümle-
ri Kapsamında Sigortacıya Başvuru Zorunluluğu

 A. Sigortacılık Kanunu Gereği Sigortacıya Başvuru Zorunluluğu

 1. Genel Olarak

	 Sigortacılık	Kanunu’nun	30.	maddesinin	on	üçüncü	fıkrası	düzenle-
mesine	göre,	sigorta	kuruluşu	ile	uyuşmazlık	yaşanması	hâlinde,	ilgili	si-
gorta	kuruluşuna	uyuşmazlığın	çözümü	için	gerekli	belgelerle	başvurul-
madan	önce	 Sigorta	Tahkim	Komisyonu’na	 gidilemeyecektir4.	Ancak	

4	Sigortacılık	Kanunu	ile	getirilen	bu	hükmün	başvuru	sahibi	 tarafından	sigorta	kuruluşunun	son	bir	kez	
daha	uyarılması	ve	yapılacak	olan	tahkim	yargılamasının	önüne	geçilmesine	imkân	sağlayacağı	 ifade	edil-
mektedir.	Bu	hususta	bkz.	Özdamar,	Mehmet;	“Sigorta	Hukukunda	Uyuşmazlıkların	Çözümünde	Tahkim	
Sistemi”,	Gazi	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi	2013,	C.	XVII,	S.	1-2,	s.	847.
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sigorta	kuruluşunun	başvuruya	cevaben	gönderdiği	son	yazının	ilgilinin	
talebini	karşılamaması	veya	sigorta	kuruluşundan	15	(iş)	gün	içerisinde	
cevap	alınamaması	durumlarında,	varsa	sigorta	kuruluşundan	alınacak	
cevap	 yazısı	 ve	 iddianın	 ispatına	 yarayacak	 belgelerle	 birlikte	 Sigorta	
Tahkim	Komisyonu’na	başvurulabilecektir5.	Komisyona	yapılan	başvu-
ruda,	sigorta	kuruluşuna	başvurulup	başvurulmadığı	ve	başvurulmuşsa,	
başvuruya	verilen	cevap	neticesinde	bir	uyuşmazlığın	söz	konusu	olup	
olmadığı	veya	başvuru	üzerinden	15	(iş)	günlük	sürenin	geçip	geçmedi-
ği	Sigorta	Tahkim	Komisyonu	nezdindeki	raportör	tarafından	yapılacak	
bir	ön	inceleme	kapsamında	söz	konusu	şartın	yerine	getirilmediği	tes-
pit	edilirse	uyuşmazlık,	Komisyon	tarafından	değerlendirilmeye	alınma-
yacaktır6.	Bu	nedenle,	15	(iş)	gün	içerisinde	sigorta	kuruluşu	tarafından	
cevap	verilmediğinin	de	Komisyon’a	başvuru	yapılırken	ispat	edilmesi	
gerekir7.	

	 15	 (iş)	 günlük	 bu	 süre,	 Sigorta	Tahkim	Komisyonu’na	 yapılacak	
başvurulara	 ilişkindir.	 Diğer	 bir	 deyişle,	 Sigortacılık	 Kanunu’nun	 30.	
maddesinin	 on	 üçüncü	 fıkrası	 hükmü	 münferiden	 düşünüldüğünde,	
hak	sahipleri	sigorta	kuruluşu	ile	aralarında	uyuşmazlık	ortaya	çıktığın-
da	sigorta	kuruluşuna	başvurmaksızın	ve	15	(iş)	günlük	cevap	verme	sü-
resinin	geçmesini	beklemeksizin	Komisyon	haricindeki	yargı	yollarına	
gidebileceklerdir.	Zira,	 kanun	koyucu	 ilgili	 hükümde	hak	 sahiplerinin	
Komisyon	 haricinde	 başvurabilecekleri	 yargı	 yollarını	 kısıtlamamıştır.	
Bu	durumda,	zarar	görenler	de	sigorta	kuruluşuna	başvuru	yapmadan	
yargı	 yoluna	 gidebilir	 sonucu	ortaya	 çıkmaktadır.	Gerçekten	de	Türk	
Ticaret	Kanunu’nun	1478.	maddesi	gereği	“Zarar gören, uğradığı zara-
rın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini sigorta sözleşmesi için 

5	Kabukçuoğlu	Özer,	Fatma	Dilek;	Sigortacılık	Kanunu	Şerhi,	İstanbul	2012,	s.	510.

6	Ulaş,	Işıl;	“Sigortacılıkta	Tahkim”,	BATİDER	2007,	Prof.	Dr.	Seza	Reisoğlu’na	Armağan,	Cç	XXIV,	S.	2,	
s.	250-251.

7	Doktrinde	bir	görüş	bu	hususun	ispat	edilebilmesinin	ancak	noter	aracılığıyla	sigorta	kuruluşuna	başvurul-
ması	hâlinde	söz	konusu	olacağını	ifade	etmektedir.	Bkz.	Mertol,	Can;	Tük	Özel	Sigorta	Hukuku,	Ankara,	
2007,	 s.	 317.	Ancak,	 ilgili	mevzuat	hükümleri	 çerçevesinde	böyle	bir	 görüşün	kabulü	mümkün	görün-
memektedir.	Zira,	hak	sahiplerinin	yapacağı	başvuruda	kanun	koyucunun	aramadığı	bir	 ispat	kuralının	
kabulü,	hak	arama	özgürlüğünü	kısıtlar	nitelikte	olacaktır.
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geçerli zamanaşımı süresi içerisinde kalmak şartıyla doğrudan sigortacıdan 
isteyebilir.” Sigortacılık	Kanunu	ve	Türk	Ticaret	Kanunu	hükümleri	bir-
likte	 düşünüldüğünde,	 zararını	 doğrudan	 sigorta	 kuruluşundan	 talep	
edebilen	zarar	gören,	tahkime	gitmektense	devlet	yargılamasında	dava	
açabilir	ve	devlet	yargılaması	için	sigorta	kuruluşuna	başvuru	zorunlu-
luğu	aranmaz.	Ancak	bu	durum,	aşağıda	açıklanacağı	üzere,	Karayolları	
Trafik	Kanunu’nun	97.	maddesinin	mevcut	hâli	nedeniyle,		zorunlu-ih-
tiyari	(trafik)	malî	mesuliyet	sigortaları	bakımından	geçerli	değildir.
 
	 Ayrıca	 bu	 noktada	 belirtmek	 gerekir	 ki,	 Sigortacılık	 Kanunu’nun	
30.	maddesinin	on	dördüncü	 fıkrası	gereğince	“Mahkemeye ve Tüketi-
cinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Tüketici Sorunla-
rı Hakem Heyetine intikal etmiş uyuşmazlıklar ile ilgili olarak Komisyona 
başvuru yapılamaz”. Bu	düzenleme	gereğince	başvuru	sahibinin	tahkim	
yoluna	başvurmadan	önce	aynı	uyuşmazlık	açısından	genel	mahkeme-
lerde	dava	açmamış,	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	Kanun	hüküm-
leri	 uyarınca	Tüketici	 Sorunları	Hakem	Heyeti’ne	 başvuru	 yapmamış	
olması	gerekir8.	Bu	şartın	gerçekleşip	gerçekleşmediği	de	ön	 inceleme	
aşamasında	raportör	tarafından	incelenir9.	Ancak,	raportör	uyuşmazlı-
ğın	başka	bir	mercii	önüne	gidip	gitmediğini	re’sen	araştıramaz.	Bu	hu-
susta	hem	başvuran	tarafın	hem	de	aleyhine	başvurulan	sigorta	kurulu-
şunun	beyanları	çerçevesinde	değerlendirme	yapılacaktır10.

 2. Başvurunun Geçerliliğine İlişkin Şartlar

	 Yukarıdaki	düzenlemeler	çerçevesinde	sigorta	kuruluşuna	yapılan	
başvurunun	 geçerli	 bir	 başvuru	 olması	 gerekmektedir.	 Bu	 kapsamda,	
başvurunun	 geçerli	 bir	 başvuru	 olabilmesi	 için	 neleri	 içermesi	 gerek-
tiğinin	 tespit	 edilmesi	 de	 önem	 arz	 etmektedir.	 Ancak,	 Sigortacılık	
Kanunu’nun	 ilgili	 düzenlemesinde	 “gerekli başvuruları” ibaresi	 yer	 al-

8	Özdamar,	s.	848.

9 Ulaş, s.	250.

10	Kale,	Serdar/Tunç	Yücel,	Müjgan;	“Sigortacılık	Kanununda	Tahkim”,	Haluk	Konuralp	Anısına	Arma-
ğan,	Ankara	2009,	C.	I,	s.	466.
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makla	birlikte	gerekli	başvuruların	neler	olduğuna	veya	neleri	içermesi	
gerektiğine	dair	herhangi	bir	açıklamaya	yer	verilmemiştir.	Bu	durumda	
sigorta	 hukukuna	 ilişkin	 genel	 hükümler	 dikkate	 alınarak	 somut	 olay	
açısından	 “gerekli olan başvuru”	 niteliğinin	 tespit	 edilmesi	 gerekmek-
tedir.	Bu	durumda,	sigorta	edilen	rizikonun	tayini	için	gerekli	olan	hu-
susları	 ve	 rizikonun	gerçekleştiğini	her	 zaman	 sigortacının	kendiliğin-
den	 tespit	 etmesi	 mümkün	 olmadığından,	 sigorta	 ettiren	 tarafından	
bunların	sigortacıya	bildirilmesi	gerekmektedir.	Nitekim,	Türk	Ticaret	
Kanunu’nun	1447.	maddesinde	bu	hususa	ilişkin	yasal	düzenlemeye	yer	
verilmiş	ve	sigorta	ettiren,	rizikonun	veya	tazminatın	kapsamının	belir-
lenmesinde	gerekli	ve	sigorta	ettirenden	beklenebilecek	olan	her	türlü	
bilgi	 ile	 belgeyi	 sigortacıya	makul	 bir	 süre	 içinde	 sağlamak,	 rizikonun	
gerçekleştiği	veya	diğer	ilgili	yerlerde	sigortacının	inceleme	yapmasına	
izin	vermek	ve	kendisinden	beklenen	uygun	önlemleri	almakla	yükümlü	
kılınmıştır.
 
	 Bu	 yükümlülüğün	 konusu	olan	hususlar,	 “rizikonun gerçekleştiğini 
beyan yükümlülüğü”nün	amacını	teşkil	eder.	Sigorta	ettirenin,	rizikonun	
gerçekleştiğini	gecikmeksizin	bildirmesiyle	sigortacı	durumdan	haber-
dar	olacak	ve	bu	görevin	konusuna	giren	hususları	talep	ederek	riziko-
nun	 gerçekleşme	 şeklini,	 sigorta	 konusuna	 giren	bir	 olay	 veya	 sigorta	
poliçesinde	 söz	konusu	 istisnaların	bulunup	bulunmadığını	 ve	 sigorta	
ettirenin	talep	ettiği	tazminatın	gerçek	zarara	uygunluğu	ile	hayat	sigor-
talarında	riziko	ve	sigorta	koruması	bakımından	bir	istisna	bulunup	bu-
lunmadığını	tespit	ve	değerlendirme	imkânı	bulabilecektir11.
 
	 Ayrıca,	sigortacı	zarar	görenden	bilgi	talep	etmek	hakkına	sahiptir.	
TTK	m.	1479’a	göre,		“Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar mikta-
rının belirlenmesi amacıyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, 
sağlanması ihtimali bulunan ve istenilmesi haklı görülebilecek ilgili 
tüm belgeleri sigortacıya vermek zorundadır. Zarar görenin bu zorun-
luluğa uymaması hâlinde, durumun zarar görene yazılı bildirilmiş olması 
kaydıyla, sigortacının sorumluluğu, zorunluluk yerine getirilmiş olsaydı öde-
mek zorunda kalacağı miktarla sınırlıdır.”

11	Kender,	Rayegan;	Türkiye’de	Hususi	Sigorta	Hukuku,	14.	Baskı,	İstanbul	2015,	s.	253,	284-285.
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	 Konuya	 ilişkin	 Sigortacılıkta	Tahkime	 İlişkin	 Yönetmelik’in12	 16.	
maddesinin	 birinci	 fıkrasında,	 tahkime	 yapılan	 başvurularda,	 başvuru	
formu,	uyuşmazlığa	 ilişkin	bilgi	 ve	belgeler	 ile	 başvuru	ücretinin	 yatı-
rıldığına	dair	belgenin	yer	alması	gerektiği	düzenlenmiştir.	Söz	konusu	
hükümde	 belirtilen	 uyuşmazlığa	 ilişkin	 bilgi	 ve	 belgeler,	 yukarıda	 be-
lirttiğimiz	kanun	hükümleri	gereği	poliçede	belirtilen	gerekli	belgeleri	
kapsayacak	şekilde	ve	somut	olay	açısından	rizikonun	teminat	dahilinde	
gerçekleştiğini	genel	çerçevede	ortaya	koyar	nitelikte	olmalıdır.	Uygu-
lamada	sigortacıya	yapılan	ve	poliçe	kapsamındaki	rizikonun	geçekleş-
tiğinin	anlaşılabilmesi	için	gerekli	olan	belgeleri	içermeyen	başvurular-
da,	sigorta	kuruluşlarının	gerekli	belgelerin	teminine	dair	haklı	talepleri	
karşısında	sigorta	ettiren	ve	sigortalılar	doğrudan	yargı	yoluna	başvura-
bilmektedirler.	Ancak,	Sigorta	Tahkim	Komisyonu’na	yapılacak	başvu-
ru	çerçevesinde,	yukarıda	değinilen	Sigortacılık	Kanunu,	Sigortacılıkta	
Tahkime	İlişkin	Yönetmelik	ve	Türk	Ticaret	Kanunu	hükümleri	birlikte	
düşünüldüğünde,	sigortacıya	yapılan	alelade	bir	başvuru	ile	gerekli	baş-
vuru	şartlarının	yerine	getirildiğinden	bahsedebilmek	mümkün	değildir.	
Nitekim,	 sigorta	 bir	 zenginleşme	 aracı	 olmadığından,	 sigortacı	 ancak	
gerçek	zararı	ödemelidir.	İyi	niyet	ve	azami	güvene	dayanan	sigorta	iliş-
kilerinde	 sigortacının,	 somut	olayın	özelliklerine	 göre	 sorumluluğunu	
belirleyebilmesi	 için	 gerekli	 olan	belge	 ve	bilgiye	 ihtiyacı	 vardır	 (Bkz.	
TTK	m.	1427,	1447,	1475/3	ve	1479)13.	Ancak,	sonuç	olarak	belirtmek	
isteriz	ki,	Sigortacılık	Kanunu	kapsamında	sigorta	kuruluşuna	yapılması	
gereken	başvurunun,	hangi	belge	ve	bilgileri	içermesi	gerektiğine	dair	ne	
kanunda	ne	de	yönetmelikte	kesin	ve	açıklayıcı	bir	düzenleme	yapılmış-
tır.	Bu	belgelerin	neler	olduğu	poliçe	ile	tespit	edilebileceği	gibi	somut	
olay	açısından	değerlendirme	yapılarak	da	belirlenebilir.	

	 Gerekli	belgeler	sunulmadan	yapılan	geçersiz	başvurular	karşısında	
ne	yapılması	gerektiği	konusu	aşağıda	ele	alınacaktır.

12	RG,	17.08.2007,	S.	26616.

13	Çeker,	Mustafa;	6102	Sayılı	Türk	Ticaret	Kanununa	Göre	Sigorta	Hukuku,	7.	Baskı,	Adana	2013,	s.	123.
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 B. Karayolları Trafik Kanunu Gereği Sigortacıya Başvuru       
Zorunluluğu

 1. Genel Olarak
 
	 Türk	Ticaret	Kanunu’nun	1478.	maddesine	göre,	zarar	gören,	uğ-
radığı	 zararın	 sigorta	 bedeline	 kadar	 olan	 kısmının	 tazmini	 doğrudan	
sigortacıdan	 talep	 edebilir.	Bu	düzenleme	 ile	 zarar	 görene	 sigortacıya	
karşı	doğrudan	dava	açma	hakkı	tanınmış	olup;	zarar	gören,	talep	hak-
kına	sahip	olduğu	edimi,	bu	edimin	asıl	borçlusu	olan	zarar	verene	karşı	
husumet	yöneltmeden,	onun	sorumluluğunu	sulh,	hâkim	veya	hakem	
kararı	ile	tespit	ettirmeksizin,	doğrudan	edimin	borçlusundan	isteyebil-
me	 imkanına	kavuşmuştur14.	Söz	konusu	hakkın	zorunlu-ihtiyari	(tra-
fik)	malî	mesuliyet	sigortaları	açısından	nasıl	kullanılacağına	dair	esaslar	
ise,	Karayolları	Trafik	Kanunu	hükümlerinde	belirlenmiştir.
 
	 Bu	kapsamda	Karayolları	Trafik	Kanunu’nun	97.	maddesine	göre,	
“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”. Zarar	
görenin	doğrudan	dava	açma	hakkını	düzenleyen	 ilgili	maddenin	eski	
hâlinde,	 zarar	 görenin	 zorunlu	malî	 sorumluluk	 sigortasında	 öngörü-
len	sınırlar	içinde	sigortacıya	başvurmadan	doğrudan	dava	açma	yetkisi	
öngörülmüş	iken,	6704	sayılı	Kanun	ile	değiştirilen	ve	26.04.2016	tari-
hinde	yürürlüğü	giren	mevcut	yeni	hâline	göre,	zarar	gören	sigortacıya	
dava	 açmadan	önce	mutlaka	 ilgili	 sigorta	kuruluşuna	yazılı	başvuruda	
bulunması	gerekmektedir.	Sigorta	kuruluşu	başvuru	tarihinden	itibaren	
en	geç	on	beş	gün	içinde	başvuruyu	yazılı	olarak	cevaplamaz	veya	veri-

14	Yeşilova	Aras,	Ecehan;	Sorumluluk	Sigortalarında	Zarar	Görenin	Doğrudan	Dava	Hakkı,	Ankara,	2013,	s.	33.
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len	cevabın	talebi	karşılamadığına	ilişkin	uyuşmazlık	çıkarsa,	zarar	gören	
dava	açabilir	veya	tahkime	başvurabilir15.
 
	 Kanun	 hükmünden	 anlaşılacağı	 üzere	 zorunlu	 malî	 sorumluluk	
(trafik)	sigortasında	düzenlenen	15	günlük	cevap	verme	süresi	yalnız-
ca	tahkim	yargılamasına	ilişkin	değildir.	Zarar	görenin	Sigorta	Tahkim	
Komisyonu’na	gitmesinde	olduğu	gibi,	dava	açabilmesi	için	de	gerekli	
başvuruları	yapmış	ve	bu	başvuruların	olumsuz	sonuçlanmış	olması	ya	
da	15	günlük	cevap	verme	süresinin	geçirilmiş	olması	gerekmektedir.
 
	 Ayrıca	belirtmek	isteriz	ki,	yukarıda	belirttiğimiz	15	günlük	süreye	
ilişkin	düzenlemenin	uygulama	alanı	zorunlu	malî	sorumluluk	sigorta-
larıyla	 sınırlı	 değildir.	Zira,	Karayolları	Trafik	Kanunu’nun	 100.	mad-
desinde “Bu Kanunun sorumluluğun kaldırılması veya tazminatın azaltıl-
masına ilişkin 95 inci maddesi, doğrudan doğruya talep ve dava hakkına 
ilişkin 97 nci maddesi ve zamanaşımına ilişkin 109 uncu maddesi ihtiyari 
mali sorumluluk sigortasında da uygulanır” ifadesine	yer	verilmiştir.	Söz	
konusu	atıflar	sebebiyle	Karayolları	Trafik	Kanunu’nun	97.	maddesinde	
belirtilen	15	günlük	cevap	verme	süresi	ihtiyarî	malî	sorumluluk	sigorta-
ları	açısından	da	uygulama	alanı	bulacaktır.	Ancak,	yapılacak	başvuruda	
gerekli	olan	belgelerin	ne	şekilde	belirleneceğine	ilişkin	kanun	madde-
lerine	atıf	bulunmadığından,	aşağıda	incelediğimiz	Karayolları	Zorunlu	
Mali	 Sorumluluk	 Sigortası	 Genel	 Şartları	 düzenlemeleri	 ihtiyarî	 malî	
sorumluluk	 sigortaları	 bakımından	 uygulanamayacaktır.	 Bu	 sigortalar	
açısından	Sigorta	Tahkim	Komisyonu’na	başvurulara	ilişkin	yaptığımız	
açıklamalar	geçerli	olacaktır.	Bu	nedenle,	yapılacak	başvurunun	özellik-
leri	yukarıda	yer	verdiğimiz	Türk	Ticaret	Kanunu’nun	1447.	maddesi	
çerçevesinde	belirlenmelidir.

 2. Başvurunun Geçerliliğine İlişkin Şartlar

	 Sigorta	 Tahkim	 Komisyonu’na	 yapılacak	 gerekli	 ve	 geçerli	 bir	
başvurunun	 ne	 şekilde	 olması	 gerektiği	 hususu	 yukarıda	 açıklanmış-
15	Karasu,	Rauf;	Yargıtay	ve	Sigorta	Tahkimi	İtiraz	Hakem	Heyeti	Kararları	Işığında	Karayolları	Zorunlu	

Mali	Sorumluluk	Sigortası	(Trafik	Sigortası),	Ankara,	2016,	s.123.

MAHKEMEYE  -  TAHKİME BAŞVURMADAN ÖNCE
SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU ZORUNLULUĞU

Doç. Dr. Vural SEVEN



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �104

tı.	 Tahkime	 ilişkin	 genel	 düzenlemelerin	 aksine,	 	 Karayolları	 Trafik	
Kanunu’nun	 99.	 maddesinde	 “hak sahibinin zorunlu mali sorumluluk 
sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri”	 sunarak	 başvuru	 yapması	
gerektiği	belirtilmektedir.	Görüleceği	üzere	Karayolları	Trafik	Kanunu	
hükümlerinde	zorunlu	malî	sorumluluk	sigortası	kapsamında	yargı	mer-
cilerine	yapılacak	başvuruda,	hangi	belgelere	yer	verilmesi	gerektiği	ka-
nun	atfı	ile	açık	bir	şekilde	ortaya	konulmuştur.	Keza	aynı	şekilde	zorun-
lu	malî	sorumluluk	sigortası	kapsamındaki	tazminatların	genel	şartlarda	
belirtilen	usûl	ve	esaslara	tâbi	olduğu	Karayolları	Trafik	Kanunu’nun	90.	
maddesinde	düzenlenmiştir16.
 
	 Bu	çerçevede,	Karayolları	Zorunlu	Mali	Sorumluluk	Sigortası	Ge-
nel	 Şartları’nda17	 düzenlemelere	 yer	 verilmiştir.	 Söz	 konusu	 şartlarda	
değişiklik	yapılarak18, “Ek:6 Tazminat Ödemelerinden İstenecek Belgeler” 
başlığı	altında	somut	olaya	göre	hangi	belgelerin	getirilmesinin	istendi-
ğinin	açık	bir	şekilde	belirtilmiştir.	Yukarıda,	Sigorta	Tahkim	Komisyo-
nu	ve	Türk	Ticaret	Kanunu	çerçevesinde	yaptığımız	açıklamalar	genel	
nitelikte	olup	 zorunlu	malî	mesuliyet	 sigortası	 için	de	uygulama	alanı	
bulacaktır.	Ancak,	zorunlu	malî	mesuliyet	(trafik)	sigortası	genel	şartla-
rında	somut	olayın	niteliğine	göre	hangi	belgelerin	sunulması	gerektiği	
açıkça	belirtildiğinden19,	belgelerin	uygunluğuna	dair	uyuşmazlık	oluş-

16	 İlgili	düzenlemeye	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.”

17	RG,	14.05.2015,	S.	29355.

18	RG,	02.08.2016,	S.	29789.

19	Örneğin	sürekli	sakatlığı	belirleyen	sağlık	kurulu	raporu	bakımından	02.08.2016	tarihine	kadar	yürür-
lükte	bulunan	çeşitli	mevzuatlar	gereği,	trafik	kazalarında	uğranılan	çalışma	gücü	kaybı	zararlarının	tes-
pitinde	kullanılan	sağlık	raporunun	düzenlenmesinde	esas	alınacak	mevzuatın	belirlenmesi	konusunda	
tartışmalar	 yaşanmaktaydı.	 Bu	 konuda	 Zorunlu	 Trafik	 Sigortası’nın	 düzenlendiği	 Karayolları	 Trafik	
Kanunu	ve	Zorunlu	Trafik	Sigortası	Genel	Şartları’nda	yakın	bir	tarihe	kadar	açık	bir	hüküm	yoktu.	An-
cak	02.08.2016	tarihinde	yürürlüğe	giren	ve	genel	şartlara	eklenen	“Ek-6”	ile	sürekli	sakatlık	hallerinde	
Özürlülük	Ölçütü,	 Sınıflandırması	 ve	Özürlülere	Verilecek	Sağlık	Kurulu	Raporları	Hakkında	Yönet-
melik	uyarınca	 rapor	alınması	gerektiği	açıklığa	kavuşturulmuştur.	Bunun	öncesinde	 ise	çalışma	gücü	
kaybının	tespiti	için	alınan	sağlık	raporunun	hangi	hukuki	düzenleme	esas	alınarak	hazırlanacağı	Yargıtay	
Kararları	çerçevesinde	şekillenmiştir.	

	 Öncelikle	 Yargıtay	 içtihatlarında	 uygulamasına	 yer	 verilmeyen	Özürlülük	Ölçütü,	 Sınıflandırması	 ve	
Özürlülere	Verilecek	Sağlık	Kurulu	Raporları	Hakkında	Yönetmelik	(RG,	30.03.2013/28603)	hakkında	
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ması	 ihtimâli	azalmaktadır.	Zararın	hesaplanmasına	ilişkin	söz	konusu	
belgelerde	eksiklik	hâlinde,	başvuru	geçerli	 kabul	edilemeyecektir.	Bu	
durumda,	 Sigorta	 Tahkim	Komisyonu’na	 yapılan	 başvuru	 da,	 sigorta	
kuruluşuna	geçerli	bir	başvuru	yapılmamış	olması	nedeniyle,	 reddedi-
lecektir20.

	 Diğer	taraftan,	KTK	m.	99’daki	anılan	belgeler,	başvurunun	geçerli-
liğine	ilişkin	belgeler	olarak	kabul	edilmez	ise,	bu	durumda	muacceliyet	
ve	temerrüt	sorunu	da	ortaya	çıkacaktır.	

kısaca	bilgi	verilmek	gerekirse;	Bu	Yönetmelik	aynı	adla	ilk	olarak	16.07.2006	tarihli	Resmi	Gazete’de	
yayınlanmış,	 sonra	 16.12.2010	 tarihli	 aynı	 adı	 taşıyan	 Yönetmelikle	 yürürlükten	 kaldırılmıştır.	 Sonra	
16.12.2010	tarihli	Yönetmelik,	14.01.2012	tarihinde	Resmi	Gazete’de	yayınlanan	aynı	adı	taşınan	Yönet-
melikle	yürürlükten	kaldırılmıştır.	En	son	30.03.2013	tarihinde	Resmi	Gazete	Yayınlanan	Yönetmelik	
de	14.01.2012	 tarihli	Yönetmeliği	ortadan	kaldırmıştır.	Şu	anda	30.03.2013	 tarihli	Yönetmelik	yürür-
lüktedir.	KTK	m.90	hükmünün	açık	atfı	gereği	genel	şartlara	eklendiği	02.08.2016	tarihinin	ardından	
meydana	gelen	kazalarda,	 sürekli	 sakatlığa	 ilişkin	 zararların	bu	yönetmelik	uyarınca	 alınan	 rapor	 esas	
alınarak	hesaplanması	gerekir.

	 Burada	önemli	belge,	bedeni	zararlarda	sürekli	sakatlık	hallerinde	alınacak	sağlık	kurulu	raporudur.	Bu	
belge	02.08.2016	tarihinde	genel	şartlara	eklenmiştir.	Buna	göre,	“30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Rapor-
ları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu”		olması	gerekmektedir.	

	 Sonuç	olarak	mahkeme	ve	tahkim	önüne	gelindiğinde,	başvuru	sahibinin	(davacı)	elinde	Özürlülük	Öl-
çütü,	Sınıflandırılması	ve	Özürlülere	Verilecek	Sağlık	Kurulu	Raporları		Hakkında	Yönetmelik	çerçeve-
sinde	düzenlenmiş	sağlık	kurulu	raporu”	olması	gerekmektedir.

20	“Kaza tarihinde yürürlükte bulunan KTK 99 maddesi ile aranan ön başvuru şartının sağlanmış olup olma-
dığına ilişkin yapılan incelemede,.. Başvuran tarafça sigorta şirketine yapılan başvuru dilekçesi ekinde, kaza 
tutanağı, ölüm belgesi ve nüfus kaydı sunulduğu, kaza tutanağından kazaya karışan araçlar ve sürücüleri ile 
yaralandıkları hakkında ve kazanın oluşuna ilişkin bilgi temin edilebildiği halde, talebe dayanak xxx ‘nun 
vefatına ilişkin bu evraktan bilgi alınamadığı, Ölüm belgesinin kaza sonucu oluşan yaralanma ile illiyeti tesis 
eden veri içermediği, Nüfus kayıt tablosundan ise kişinin vefat tarihi hakkında bilgi alındığı ancak ölüm sebebi 
hakkında bilgi alınamadığı görülmektedir. Ölümün kaza ile illiyetini tesisi bakımından ölü muayene tutanağı-
nın sunulması gereği bulunmaktadır…Yine başvuran talep dilekçesi ekinde sunulan nüfus kayıt tablosu sadece 
ölenin eş ve çocuklarına ilişkin kaydı gösteren içeriğe haiz olduğundan, destek kaybı zararının hesaplanmasın-
da dikkate alınacak destek payının belirlenmesinde ölenin anne baba eş ve çocuklarına ilişkin tam vukuatlı 
nüfus kayıt tablosunun dikkate alınması gerektiğinden, sunulu nüfus kaydında yer alan kayıtlar ile doğru bir 
zarar hesabı yapılması da olanaklı değildir… Bu nedenle, başvuran vekilinin sigorta şirketine yapmış olduğu 
başvuru dilekçesi ekinde yer alan belgelerin kapsamına göre ölüm ile kaza arası bağla ntıyı	gösteren	ve	zararın	
hesaplanmasına	etkili	kayıt	noksanlığı	mevcut	olduğundan,	aynı	noksanlıklar	komisyona	başvuru	dosyası	
içeriği	 evraklar	 durumu	 ile	 de	 devam	 ettiğinden,	 zarar	 tazmini	 talebine	 ilişkin	 ön	 şart	mahiyetindeki	
başvurunun	amacına	uygun	şekilde	yapılmadığı	değerlendirilmiştir.”	13.03.2017,	2017/9139	S.	Hakem	
Kararı	(HKD,	Ocak-Mart	2017,	s.	35).	Karasu da,	başvurunun	geçerliliğine	(içeriğine)	ilişkin	her	hangi	
bir	açıklama	yapmamakla	birlikte,	“…zarar görenlerin sigortacıya başvuru yapmadan veya başvuru yap-
tığı halde başvurudan onbeş	gün	geçmeden	sigortacıya	karşı	dava	açması	halinde,	mahkemenin	ön	şart	
yokluğu	nedeniyle	davayı	usulden	reddetmesi	gerekir…”	görüşündedir.	Bkz.	Karasu,	124.
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	 Tazminat	 ve	 giderlerin	 ödenmesini	 düzenleyen	 Karayolları	 Tra-
fik	Kanunu’nun	99’uncu	maddesinin	birinci	 fıkrasında	yer	alan	“kaza 
veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu”	 ibaresi	
“zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen bel-
geleri”	 şeklinde	değiştirilmiştir21.	 6704	 sayılı	Kanun	 ile	 değiştirilen	 ve	
26.04.2016	tarihinde	yürürlüğü	giren	mevcut	yeni	hâline	göre,	zarar	gö-
ren	sigortacıya	dava	açmadan/tahkime	başvurmadan	önce	mutlaka	ilgili	
sigorta	kuruluşuna	yazılı	başvuruda	bulunması	gerekmekte	ve	bu	baş-
vuruya	zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen 
belgeleri	de	eklemek	zorundadır.	Bu	belgeler	ekli	değilse,	sigorta	şirketi	
ödeme	yapmak	durumunda	değildir.	Çünkü,	borçlunun	(sigorta	kuru-
luşunun)	temerrüdünden	söz	edebilmek	için	öncelikle	borcun	muaccel	
hale	gelmiş	olması	gerekir	(TBK	m.	117).	Borcun	muaccel	hale	gelmesi,	
alacaklının	 önceden	 bazı	 hazırlık	 çalışmalarını	 gerektiriyorsa,	 alacaklı	
bunları	yerine	getirmediği	sürece	borçlu	temerrüde	düşmüş	olmaz22.

	 Türk	Ticaret	Kanunu	ve	Karayolları	Trafik	Kanunu	olay	ve	zarar	tu-
tarının	belirlenebilmesi	için	belge	sağlama	görevini	düzenlemiştir	(TTK	
m.	1427,	1447,	1475/2	ve	1479,	KTK	m.	99)23.	
 
	 Konuya	 trafik	 sigortası	 açısından	 bakıldığında,	 göreve	 aykırılık	
halinde	muacceliyet	 gerçekleşmeyeceğinden,	 temerrüt	 de	 söz	 konusu	
olmayacaktır.	Yeni	genel	şartlara	göre	de,	hak	sahibi,	kaza	veya	zararın	
tespit	edilebilmesi	için	bu	genel	şartlar	ekinde	yer	alan	gerekli	tüm	bel-
geleri	sigortacıya	ilettiği	tarihten	itibaren	(sekiz	işgünü	sonunda)	tazmi-
nat	talep	edebilecektir24.	Başka	bir	ifade	ile	tazminat	bu	tarihten	sonra	

21	KTK	m.	99	-	Sigortacılar,	hak	sahibinin	“zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belge-
leri”,	sigortacının	merkez	veya	kuruluşlarından	birine	ilettiği	tarihten	itibaren	sekiz	işgünü	içinde	zorunlu	
mali	sorumluluk	sigortası	sınırları	içinde	kalan	miktarları	hak	sahibine	ödemek	zorundadırlar.

22	Bkz,	Kılıçoğlu,	Ahmet	M.	;	Borçlar	Hukuku	Genel	Hükümler,	Genişletilmiş	21.	Bası,	Ankara	2017,	s.	861	vd.

23	Bkz.	Ünan, Samim	;	Türk	Ticaret	Kanunu	Şerhi,	Altıncı	Kitap	Sigorta	Hukuku,	Cilt	I	GENEL	HÜKÜM-
LER,	(Madde	1401-1452),	İstanbul	2016,	s.	1427	vd.

24	Genel	Şartlar	B.	2.1.	Sigortacı;	hak	sahibinin,	kaza	veya	zararın	tespit	edilebilmesi	için	bu	genel	şartlar	
ekinde	yer	alan	gerekli	tüm	belgeleri	sigortacının	merkez	veya	şubelerinden	birine	ilettiği	tarihten	itiba-
ren	sekiz	işgünü	içinde	tazminatı	hak	sahibine	öder.	Sigortacının	kendisine	iletilen	belgelere	haklı	olarak	
itiraz	etmesi	veya	kendisinin	hak	sahibinden	ya	da	başka	bir	kurumdan	haklı	olarak	yeni	bir	belge	talep	
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talep	edilebilir	hale	geleceğinden	dava/tahkim	ve	takip	yoluna	gidilebi-
lecektir.	
 
	 Yeni	 düzenlemeler	 karşısında	 sigorta	 şirketine	 geçerli	 belgeler-
le	birlikte	herhangi	bir	bildirimde	bulunulmadan	takip	yapılması	veya	
dava	açılması	halinde	takip	veya	dava	tarihinin	temerrüt	tarihi	olduğu	
görüş25	ve	kararları26	artık	mazide	kalmıştır.	 	
 
	 Ayrıca,	KTK	m.	99’daki	 anılan	belgeler,	 başvurunun	geçerliliğine	
ilişkin	 belgeler	 olarak	 kabul	 edilmediğinde,	 başka	 bir	 ifade	 ile	 ekinde	
bu	belgelerin	olmadığı	alelade	yazılı	bir	başvuruyu	geçerli	kabul	etmek	
gerekecektir.	Bu	durumda	ise,	 takip	veya	dava	aşamasında	bu	belgele-
rin	tamamlandığı	(sigortacıya	tebliğ	edildiği)	tarihten	sekiz	iş	gününün	
sonundaki	tarihi	temerrüt	tarihi	olarak	kabul	etmek	durumunda	kalına-
caktır.	Bunun	 ise	 yargılamada	nasıl	 bir	 karışıklığa	neden	olabileceğini	
tahmin	etmek	zor	olmasa	gerekir.		Keza	belgeler	sigortacıya	tebliğ	edil-
dikten	sonra	bu	süre	içinde	(sekiz	iş	günü)	sigortacı	tazminatı	öderse,	
sigortacı	 dava	 açılmasına	 sebebiyet	 vermiş	 olmadığından,	 yargılama	
giderlerinden	kural	olarak	sorumlu	tutulamayacaktır	(HMK	m.	326	ve	
331).	

	 Daha	önce	de	ifade	edildiği	üzere,	uygulamada	sigortacıya	yapılan	
ve	 poliçe	 kapsamındaki	 rizikonun	 geçekleştiğinin	 anlaşılabilmesi	 için	
gerekli	 olan	 belgeleri	 içermeyen	 başvurularda,	 sigorta	 kuruluşlarının	
gerekli	belgelerin	teminine	dair	haklı	talepleri	karşısında	sigorta	ettiren	
ve	sigortalılar	doğrudan	yargı	yada	tahkim	yoluna	başvurabilmektedir-
ler.	Ancak,	sigorta	bir	zenginleşme	aracı	olmadığından,	sigortacı	ancak	
gerçek	zararı	ödemelidir.	İyi	niyet	ve	azami	güvene	dayanan	sigorta	iliş-

etmesi	halinde	söz	konusu	süre	yeni	talep	edilen	belgenin	sigortacının	merkez	veya	şubelerinden	birine	
iletilmesinden	sonra	başlar. Sigortacı	hak	sahibinden	münhasıran	hak	sahibinin	tazminat	hakkını	etkile-
yen	bilgi	ve	belgeleri	talep	edebilir.

25	Bkz.	Çeker,	s.	71;	Karasu,	s.103.

26	Yargıtay,	 “…şayet	 anılan	belgeler	 elzem	belgelerden	 ise	davacı	 tarafından	anılan	belgelerin	 ibraz	edi-
lip	edilmediği	araştırılarak	ibraz	edilmemiş	 ise	dava	tarihinden	itibaren	sigorta	şirketinin	temerrüt	fai-
zinden	sorumlu	olmasına…”	karar	vermiştir.	(Bkz.	Yargıtay	17.	HD	E.	2016/15768,	K.	2017/259,	T.	
19.01.2017).

MAHKEMEYE  -  TAHKİME BAŞVURMADAN ÖNCE
SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU ZORUNLULUĞU

Doç. Dr. Vural SEVEN



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �108

kilerinde	 sigortacının,	 somut	olayın	özelliklerine	 göre	 sorumluluğunu	
belirleyebilmesi	 için	 gerekli	 olan	belge	 ve	bilgiye	 ihtiyacı	 vardır	 (Bkz.	
TTK	m.	1427,	1447,	1475/3	ve	1479)27.	
 
	 Sonuç	olarak	belirtmek	isteriz	ki,	Türk	Ticaret	Kanunu	ve	Sigorta-
cılık	Kanunu	kapsamında	sigorta	kuruluşuna	yapılması	gereken	başvu-
runun,	hangi	belge	ve	bilgileri	içermesi	gerektiğine	dair	ne	kanunda	ne	
de	yönetmelikte	kesin	ve	açıklayıcı	bir	düzenleme	yapılmamıştır.	Oysa,	
trafik	sigortasında,	Karayolları	Trafik	Kanunu	m.	90,		97	ve	99	ile	bu	bel-
gelerin	neler	olduğu	genel	şartlarda	açıkça	tespit	edildiğinden,	yapılan	
başvurunun	geçerli	bir	başvuru	olabilmesi	bu	belgeleri	içerip	içermedi-
ğine	bağlı	olacaktır.	

 C. Sigortacılık Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’nda Dü-
zenlenen 15 Günlük Sürelerin Karşılaştırılması ve Uygulanabilirliği
 
	 Sigortacılık	Kanunu’nun	30.	maddesinin	on	üçüncü	fıkrasında	yal-
nızca	Sigorta	Tahkim	Komisyonu	nezdinde	yapılacak	olan	başvurularda	
uyulması	gereken	başvuru	şartlarına	yer	verilmiştir.	Bu	şartlar	içerisin-
de	sigortacının	cevabı	için	beklenilmesi	gereken	süre	15	iş	günü	olarak	
belirtilmiştir.	O	halde	sigortacı	ile	uyuşmazlığa	düşen	hak	sahipleri,	te-
minat	 kapsamındaki	 rizikonun	 gerçekleştiğini	 genel	 anlamda	 ispat	 ve	
tespite	yarar	belgeler	 ile	birlikte	sigortacıya	başvurmalarından	itibaren	
15	iş	günü	içerisinde	cevap	gelmez	ise	komisyona	başvurabilecektir.	
 
	 Karayolları	Trafik	Kanunu’nun	97.	maddesinde	de	Komisyona	ya-
pılacak	başvurularda	ve	devlet	yargısında	açılacak	davalarda	sigortacının	
cevabı	için	beklenilmesi	gereken	süre	15	gün	olarak	belirtilmiş;	ancak, 
iş günü ayrımı yapılmamıştır.	Sigortacılık	Kanunu’nda	düzenlenen	15	
iş	 günlük	 cevap	 süresi	 Sigorta	 Tahkim	 Komisyonu’na	 yapılacak	 tüm	
başvurulara	 ilişkin	 olduğundan,	 Sigortacılık	 Kanunu	 ile	 Karayolları	
Trafik	Kanunu	arasında	zorunlu	mali	sorumluluk	sigortaları	ve	ihtiyarî	
sorumluluk	sigortaları	(KTK	m.	100	atfıyla)	kapsamında	yapılacak	baş-

27	Çeker,	Mustafa;	6102	Sayılı	Türk	Ticaret	Kanununa	Göre	Sigorta	Hukuku,	7.	Baskı,	Adana	2013,	s.	123.
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vurulara	ilişkin	cevap	süreleri	açısından	çelişki/çakışma	bulunmaktadır.	
Başka	bir	ifadeyle,	zorunlu	ve	ihtiyarî	malî	sorumluluk	(trafik)	sigortala-
rı	haricindeki	sigorta	ilişkileri	bakımından	Sigortacılık	Kanunu’nda	ara-
nan	şartların	uygulanacağı	konusunda	herhangi	bir	tereddüt	yaşanma-
yacaktır.	Ancak,	zorunlu	ve	ihtiyarî	malî	sorumluluk	(trafik)	sigortaları	
bakımından	Karayolları	Trafik	Kanunu	ile	Sigortacılık	Kanunu	düzenle-
meleri	arasındaki	ilişki	değerlendirilerek	bir	sonuca	gidilmelidir.
 
	 Kanunlar	 arasındaki	 çelişkide	hangi	 kanunun	uygulanması	 gerek-
tiğine	dair	değerlendirmenin	yapılabilmesi	 için	genel-özel	kanun	ayrı-
mının	yapılması	gerekmektedir.	Genel	kanunlar	veya	temel	kavramlar,	
Türk	Medeni	Kanunu,	Türk	Borçlar	Kanunu,	Türk	Ticaret	Kanunu	gibi	
hayatın	belirli	bir	alanına	ilişkin	olan	ve	toplumu	genel	olarak	ilgilendi-
ren	konularla	ilgili	temel	ilkeleri	düzenleyen	kanunlardır.	Özel	kanunlar	
ise,	genel	kanunlara	göre	özel	ve	belirli	konularda,	sınırlı	bir	alana	ya	da	
gruba	ilişkin	daha	ayrıntılı	düzenlemeler	getiren	kanunlardır28.	İnceleme	
konusu	yaptığımız	kanun	maddeleri	bu	doğrultuda	dikkate	alındığında,	
sigorta	 ilişkilerinin	 tamamına	 ilişkin	 Sigorta	 Tahkim	 Komisyonu’na	
yapılacak	başvuruları	belirleyen	Sigortacılık	Kanunu	düzenlemelerinin	
yanında	 zorunlu	 ve	 ihtiyarî	 malî	 sorumluluk	 sigortalarına	 ilişkin	 baş-
vurulara	 ilişkin	 Karayolları	 Trafik	 Kanunu	 hükümlerinin	 özel	 kanun	
niteliğinde	 olduğu	 sonucuna	 varılabilecektir.	 Zira,	 Karayolları	 Trafik	
Kanunu’nda	genel	 sigorta	 ilişkileri	 içerisinde	yer	alan	zorunlu	ve	malî	
sorumluluk	sigortalarına	ilişkin	özel	hükümlere	yer	verilmiştir.
 
	 Ayrıca,	yukarıda	da	değinildiği	gibi,	Karayolları	Trafik	Kanunu’nun	
ilgili	97.	maddesi	26.04.2016	tarih	ve	29695	sayılı	Resmî	Gazete’de	ya-
yınlanan	“65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatan-
daşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”	ile	şim-
diki	hâlini	almış,	sigorta	kuruluşunun	cevabına	ilişkin	15	günlük	süre	de	
bu	tarihte	yürürlüğe	girmiştir.	Sigortacılık	Kanunu’nun	30.	maddesinin	
on	üçüncü	fıkrası	ise,	kanunun	14.06.2007	tarih	ve	26552	sayılı	Resmî	

28	Özekes,	Muhammet;	Temel	Hukuk	Bilgisi,	7.	Baskı,	Ankara	2016,	s.	105.
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Gazete’de	yayınlandığı	 tarihten	 itibaren	yürürlüktedir.	O	hâlde,	Kara-
yolları	Trafik	Kanunu	düzenlemesi,	özel	bir	hüküm	olmasının	yanı	sıra	
aynı	zamanda	daha	sonraki	tarihli	bir	düzenleme	niteliğindedir.	Her	iki	
durum	birlikte	değerlendirildiğinde	sonraki	ve	özel	nitelikli	hüküm	olan	
Karayolları	Trafik	Kanunu	97.	madde	düzenlemesinin,	düzenlediği	ala-
na	ilişkin	konularda	öncelikle	uygulanması	gerekecektir.
 
	 Sonuç	 olarak	 Karayolları	 Trafik	 Kanunu	 gereği	 zorunlu	 ve	
ihtiyarî	 malî	 sorumluluk	 (trafik)	 sigortalarına	 ilişkin	 Sigorta	 Tahkim	
Komisyonu’na	başvuru	yapılabilmesi	 için	 sigortacıya	yapılan	başvuru-
nun	olumsuz	sonuçlanması	veya	15	günlük	cevap	süresi	içinde	herhangi	
bir	cevap	alınamaması	gerekmektedir.	Bu	hüküm	mevcutken	zorunlu	ve	
ihtiyarî	malî	sorumluluk	(trafik)	sigortalarında	Sigortacılık	Kanunu’nda	
yer	alan	15	iş	günlük	sürenin	uygulanabilmesi	mümkün	değildir.	Bu	du-
rumda	zorunlu	ve	ihtiyarî	malî	mesuliyet	(trafik)	sigortaları	kapsamında	
Sigorta	Tahkim	Komisyonu’na	gelen	başvurularda,	sigortacıya	yapılan	
başvurunun	 olumsuz	 cevaplandırıldığına	 ilişkin	 belge	 söz	 konusu	 de-
ğilse,	geçerli	bir	şekilde	yapılan	başvurudan	 itibaren	15	gün	 içerisinde	
cevap	verilmemesi	hâlinde	başvuru	şartının	gerçekleştiği	kabul	edilme-
lidir;	iş	günü	olarak	15	günün	geçmiş	olması	şart	değildir.	Ayrıca	genel	
şartlarda	da	süre	15	gün	olarak	ifade	edilmiştir	(Genel	Şartlar	C.7/2,3)29.

 II. Sigortacılık Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’nda Dü-
zenlenen Sigorta Kuruluşuna Başvuru Şartının Hukukî Niteliği

 A. Genel Olarak

	 Yukarıda	 açıklandığı	 üzere,	 Karayolları	 Trafik	 Kanunu’nda	 dü-
zenlenmiş	 olan	 zorunlu	 ve	 ihtiyarî	 malî	 mesuliyet	 (trafik)	 sigortala-

29	Sigortacının	başvuru	 tarihinden	 itibaren	en	geç	15	gün	 içinde	başvuruyu	yazılı	olarak	cevaplamaması	
veya	 verilen	 cevabın	 talebi	 karşılamadığına	 ilişkin	 uyuşmazlık	 olması	 hâlinde,	 hak	 sahibi	 sigortacının	
merkez	veya	şubesinin	veya	sigorta	sözleşmesini	yapan	acentenin	bulunduğu	yer	mahkemelerinde,	kaza-
nın	meydana	geldiği	yer	mahkemesinde	ya	da	zarar	görenin	ikametgâhının	bulunduğu	mahkemede	dava	
açılabileceği	gibi	uyuşmazlığın	çözümü	için	Sigorta	Tahkim	Komisyonuna	da	başvurabilir.

	 	 	 	 	 Sigortacı	başvuru	tarihinden	itibaren	en	geç	15	gün	içinde	tazminat	tutarında	anlaşma	sağlayamadığı	
durumda,	anlaşma	sağlayamadığı	tutar	için	arabulucuya	başvurabilir.	Anlaşma sağladığı	tutarı	ise	bu	Ge-
nel	Şartların	B.2	nci	maddesi	çerçevesinde	hak	sahibine	öder.	Hak	sahibi	de	arabulucuya	başvurabilir.
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rı	 bakımından	 sigortacıya	 yapılan	 başvuru	 olumsuz	 sonuçlanmadan	
veya	 başvuru	 tarihinden	 itibaren	 15	 gün	 geçmeden	 Sigorta	 Tahkim	
Komisyonu’na	başvurulamayacak	veya	devlet	yargısında	dava	açılama-
yacaktır.	Benzer	 şekilde	diğer	 sigorta	 ilişkileri	 bakımından	 ise,	 doğru-
dan	devlet	yargısında	dava	açılması	mümkünse	de,	sigortacıya	yapılan	
başvuru	olumsuz	sonuçlanmadan	veya	başvuru	 tarihinden	 itibaren	15	
iş	 günü	 geçmeden	 Sigorta	 Tahkim	 Komisyonu’na	 başvurulamaya-
caktır.	 Bu	 noktada	 belirtmek	 isteriz	 ki,	 Sigortacılıkta	 Tahkime	 İlişkin	
Yönetmelik’in30	 16.	 maddesinin	 ikinci	 fıkrasında,	 raportör	 tarafından	
incelenecek	ön	hususlar	arasında	sigorta	kuruluşunun	15	gün	içerisin-
de	cevap	vermediğinin	değerlendirilmesi	 sayılmış;	 iş	günü	 ifadesi	kul-
lanılmamıştır.	 Ancak,	 ikincil	 bir	 düzenleme	 olan	 yönetmelik	 hükmü-
nü	kanun	hükümlerine	uygun	olarak	uygulamak	ve	söz	konusu	süreyi,	
başvuruya	 ilişkin	düzenlemelerin	yer	aldığı	Karayolları	Trafik	Kanunu	
kapsamında	değerlendirilecek	olan	zorunlu	ve	ihtiyarî	malî	sorumluluk	
sigortaları	bakımından	gün;	Sigortacılık	Kanunu	kapsamında	yer	 alan	
diğer	sigorta	ilişkileri	bakımından	ise,	iş	günü	olarak	değerlendirmek	ge-
rekir.
 
	 İncelenen	 düzenlemelerde,	 söz	 konusu	 başvurunun	 yapılması	 ve	
ilgili	sürelerin	geçirilmesine	ilişkin	şartın	hukukî	niteliği	hakkında	her-
hangi	bir	açıklama	yapılmamıştır.	Ancak,	söz	konusu	şartlar	yerine	ge-
tirilmeden	yapılan	başvuru	ve/veya	açılan	davaların	akıbetinin	ne	ola-
cağı	hakkında	bir	sonuca	varabilmek	için	bu	konuda	bir	değerlendirme	
yapılması	 gerekmektedir.	 Zira,	 ilgili	 şart	 gerçekleştirilmeden	 yapılan	
başvurular	hakkında	verilecek	karar,	ancak	bu	şartın	hukukî	niteliğine	
göre	belirlenebilecektir.	Bu	husus,	özellikle	devlet	yargılamasında	açı-
lacak	davalar	hakkında	mahkemece	verilecek	kararlar	açısından	önem	
arz	 etmektedir.	Zira,	bu	başvuru	dava	 şartı	olarak	kabul	 edilirse,	dava	
baştan	dava	şartı	yokluğundan,	usulden	reddedilecekken;	başvuru	esasa	
ilişkin	bir	sorun	olarak	kabul	edilirse,	işin	esasına	girilip	inceleme	yapıl-
dıktan	sonra	reddedilecektir.	Ayrıca	bu	belirleme	verilen	kararın	kesin	
hüküm	etkisi	bakımından	da	önem	taşımakta,	davanın	daha	sonra	tek-

30	RG,	17.08.2007,	S.	26616.
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rar	açılıp	açılmamasını	da	belirlemektedir.	Aşağıda	bu	sorun	ele	alınıp	
incelenecektir.	Nitekim,	yukarıda	incelenen	şekilde	sigorta	kuruluşuna	
geçerli	bir	başvuru	yapılmadan	veya	 ilgili	 süreler	geçirilmeden	Sigorta	
Tahkim	Komisyonu’na	başvurulması	hâlinde	nasıl	hareket	edileceği	Si-
gortacılıkta	Tahkime	İlişkin	Yönetmelik’te	düzenlenmiştir.	Buna	göre,	
raportör	tarafından	söz	konusu	şartın	yerine	getirilmediği	tespit	edilirse	
uyuşmazlık	Komisyon	tarafından	değerlendirilmeye	alınmayacak	ve	du-
rum	ilgiliye	bildirilecektir.	

 B. Sigortacıya Başvuru Zorunluluğunun Dava Şartları Açısın-
dan Değerlendirilmesi

 1. Genel Olarak Dava Şartı Kavramı
 
	 Tahkime	 ilişkin	 Sigortacılık	 Kanunu’nun	 30.	 maddesinin	 yirmi	
üçüncü	 fıkrasında,	 bu	 kanunda	 hüküm	 bulunmayan	 hâllerde	 Hukuk	
Usulü	Muhakemeleri	 Kanunu’nun	 sigortacılıkta	 tahkim	 açısından	 da	
uygulanacağı	hükme	bağlanmıştır.	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun31 
447.	 maddesinin	 ikinci	 fıkrası	 gereği,	 Hukuk	 Usulü	 Muhakemeleri	
Kanunu’na	yapılan	atıflar	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	ilgili	hü-
kümlerine	yapılmış	sayılmaktadır.	Bu	düzenlemeler	gereği,	sigortacılık-
ta	tahkime	ilişkin	hüküm	bulunmayan	konularda	Hukuk	Muhakemeleri	
Kanunu	hükümlerini	niteliğine	uygun	düştüğü	ölçüde	uygulama	alanı	
bulacaktır32.	Bu	doğrultuda	değerlendirme	yapıldığında,	aşağıdaki	 tes-
pitleri	yapabiliriz.
 
	 Her	ne	kadar	dava	şartı	kavramı	konusunda,	daha	öncede	bir	tered-
düt	olmasa	da	nelerin	dava	şartı	sayılacağı	hususunda	doktrinde	farklı	
görüşler	 savunulmaktaydı.	 Uygulamadaki	 tereddütlerin	 giderilmesi,	
dava	şartlarının	düzenlenmesini	gerektirmiş	ve	dava	şartları	konusunda	

31	RG,	04.02.2011,	S.	27836.

32	Öztek,	Selçuk;	“Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	Kanunu	Yönünden	Sigortacılıkta	Tahkime	Bakış”,	MİH-
DER	2009,	S.	2,	s.	227	vd;	Fişekçi,	Fehime	Duygu;	“6100	Sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	ve	5684	
Sayılı	Sigortacılık	Kanunu’na	Göre	Sigorta	Tahkim	Komisyonu	Nezdinde	Gider	Avansı	Sorunu”,	İBD	
2015,	C.	89,	S.	2,	s.	202.
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pozitif	hukukumuzda	ilk	düzenleme	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	(m.	
114-115)	ile	getirilmiştir.
 
	 Dava	şartları	gerçekleşmeden	bir	davanın	esası	incelenemez;	dava-
nın	incelenip	karara	bağlanabilmesi,	dava	şartlarının	varlığı	veya	yoklu-
ğuna	bağlıdır.	Ancak,	davanın	açılması	anında	mevcut	olmayan	bir	dava	
şartı	hüküm	aşamasında	 tamamlanmışsa,	 artık	dava	usûlden	 reddedil-
mez.	Başka	bir	 ifadeyle,	dava	 şartının	davanın	başından	 sonuna	kadar	
bulunması	gerekir	de,	dava	şartı	noksanlığı	farkedilmeksizin	yargılama-
ya	devam	edilmiş	ve	sonradan	bu	dava	şartı	bir	şekilde	tamamlanmışsa	
artık	esas	hakkında	bir	karar	verilmek	zorundadır	(HMK	m.	115/3)33.	
 
	 Hâkim,	dava	 şartı	 eksikliğini	 kendiliğinden	dikkate	 alır;	 tarafların	
bu	konuda	ayrıca	talepte	bulunmasına	gerek	yoktur.	Ancak,	taraflar	bu	
konuda	 hâkime	 yardımcı	 olabilir;	 hâkimin	 bu	 konuya	 dikkatini	 çeke-
bilirler.	Dava	şartlarından	bazıları	olumlu,	yani	dava	açılması	sırasında	
mevcut	olunması	gereken;	bazıları	 ise,	olumsuz	yani	davanın	açılması	
sırasında	bulunmaması	gereken	şartlardır34.	Olumsuz	dava	şartlarından	
biri	mevcutsa	veya	olumlu	dava	şartlarından	biri	mevcut	değilse	davanın	
esası	incelenmez.
 
	 Bu	açıklamalar	çerçevesinde	dava	şartı	şöyle	tanımlanabilir:	“Dava 
şartı, davanın esası hakkında inceleme yapılabilmesi ve karar verilebilmesi 
için varlığı veya yokluğu mutlaka gerekli olan şartlardır.” Dava	şartları	aynı	
zamanda	 dava	 dışında	 izlenen	 diğer	 yargılama	 prosedürleri	 bakımın-
dan	da,	(o	yargılamaların	özelliği	dikkate	alınarak)	birer	yargılama	şartı	
niteliğindedir35.	 Dava	 şartları	 esasa	 ilişkin	 olmadığından,	 usûlî	 olarak	
öncelikle	dikkate	alınmalıdır.	Genel	dava	şartlarının	yanında,	kanunda	
bazı	davalar	için	özel	dava	şartları	ön	görülmüştür	(m.	114/2).	Kanun-
da	düzenlenen	bir	hususun	özel	dava	şartı	olup	olmadığını	tespit	etmek	
33	Kuru,	Baki;	“Dava	Şartları”,	Sabri	Şakir	Ansay’ın	Hatırasına	Armağan,	Ankara	1964,	s.	144;	Pekcanıtez,	

Hakan;	Medenî	Usûl	Hukuku,	15.	Bası,	İstanbul	2017,	s.	952.

34	Kuru,	Baki;	İstinaf	Sistemine	Göre	Yazılmış	Medenî	Usul	Hukuku,	İstanbul	2016,	s.	190;	Yılmaz,	Ejder;	
Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	Şerhi,	2.	Baskı,	Ankara	2013,	s.	731.

35	Arslan,	Ramazan/Yılmaz,	Ejder/Taşpınar	Ayvaz,	Sema;	Medeni	Usûl	Hukuku,	Ankara	2016,	s.	287-290.
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her	 zaman	 kolay	 olmayabilir.	 Bu	 durumda	 özellikle,	 belirlenen	 şartın	
davanın	esasını	incelemeye	engel	olup	olmadığına	ve	hâkim	tarafından	
kendiliğinden	dikkate	alınıp	alınmadığına	bakmak	gerekir36.	Örneğin37;
 
	 •	İcra	ve	İflâs	Kanunu’nun	277-284.	madde	hükümlerine	göre	ta-
sarrufun	iptali	davası	açabilmek	için,	alacaklının	elinde	borç	ödemeden	
aciz	belgesi	(İİK	m.	143,	105)	bulunmalıdır	(İİK	m.	227/1).
 
	 •	Borçtan	kurtulma	davasının	(İİK	m.	69)	dinlenebilmesi	için,	bu	
davayı	açan	borçlunun	alacağın	yüzde	on	beşi	(İİK	m.	69/2)	kadar	bir	
teminatı	ilk	duruşma	gününe	kadar	göstermesi	şarttır.
 
	 •	Davalı	eşe	 ihtar	kararı	 tebliğ	ettirmeden	önce	ve	 ihtar	kararının	
tebliğinden	 itibaren	 iki	ay	geçmedikçe,	 terk	sebebiyle	boşanma	davası	
açılamaz	(TMK	m.164).
 
	 •	Bir	mirasçının	 alacaklılarının	 tenkis	davası	 açabilmesi	 için,	 saklı	
pay	sahibi	mirasçılardan	alacaklarını	tahsil	etme	imkânı	bulunmadığını	
gösteren	bir	aciz	belgesi	(İİK	m.	153,	105)	almış	olmaları	ve	ihtara	rağ-
men	mirasçının	tenkis	davası	açmamış	olması	gerekir	(TMK	m.	562).	
Bu	hükümdeki	aciz	belgesi	ve	ihtar	ayrı	ayrı	dava	şartıdır38.

 2. Özel Dava Şartı Olarak
 
	 Özel	dava	şartları,	genel	kanunî	atıf	kapsamında	(HMK	m.	114/2)	
ve	uyuşmazlığın	esasının	incelenmesi	için	gerekli	bir	şart	olup	olmadığı	
ile	dava	şartlarının	genel	özelliklerinden	olan	re’sen	araştırılıp	araştırıl-
mayacağı	çerçevesinde	değerlendirilerek	hususlardır.	Bu	çerçevede,	in-
celeme	konumuz	olan	ilgili	sürelerin	geçirilmiş	olmasının	uyuşmazlığın	
esasının	incelenmesi	için	gerekli	bir	şart	olduğu	sonucuna	varılabilecek-

36	Pekcanıtez,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	950.

37	Örnekler	için	bkz.	Postacıoğlu,	İlhan	E./Altay,	Sümer;	Medenî	Usûl	Hukuku	Dersleri,	7.	Baskı,	İstanbul	
2016,	s.	230	vd;	Kuru,	Usûl,	s.	200;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,	s.	287-288.

38	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,	s.	288.
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tir.	Zira,	gerek	Sigortacılık	Kanunu	gerekse	Karayolları	Trafik	Kanunu	
tahkime	veya	devlet	yargılamasına	başvurulmadan	ilgili	başvurunun	ya-
pılmış	ve	sürenin	geçirilmiş	olması	gerektiğini	açıkça	hükme	bağlamış-
tır.	Ayrıca,	özellikle	Sigorta	Tahkim	Komisyonu’nda	görevli	raportörün	
söz	konusu	husus	re’sen	araştırarak	ilgili	kararı	verecek	olması	da	sigor-
ta	kuruluşuna	başvuru	ve	cevap	süresinin	geçirilmiş	olmasının	özel	bir	
dava	şartı	niteliğinde	olduğuna	işaret	eden	düzenlemelerdir39.
 
	 Bu	 çerçevede,	 Sigortacılık	Kanunu	 ve	Karayolları	Trafik	Kanunu	
hükümleri	yukarıda	belirttiğimiz	hususlar	ışığında	ve	örneklerle	kıyasla-
narak	dikkate	alındığında	özel	ve	olumlu	bir	dava	şartını	düzenledikleri	
söylenebilir.	Antalya,	Ankara	ve	Bursa	Bölge	Adliye	Mahkemeleri	KTK	
m.	97’de	yapılan	değişiklik	sonrasında	sigorta	şirketine	başvuru	zorun-
luluğunu	dava	şartı	olarak	nitelendirmişlerdir40.		Söz	konusu	hükümleri	
ilgilendiren	yargı	yollarında	esas	hakkında	 inceleme	yapılabilmesi	 için	
sigortacıya	 gerekli	 başvuruların	 yapılmış	 olması	 gerekmektedir.	 Daha	
somutlaştırmak	gerekirse,	örneğin	Karayolları	Trafik	Kanunu	açısından,	
zarar	görenin	sigortacıya	başvuru	yapmadan	veya	başvuru	yaptığı	hâlde	
sigortacıdan	olumsuz	bir	cevap	gelmeden	ya	da	başvurudan	itibaren	on	
beş	 gün	 geçmeden	 sigortacıya	 karşı	 dava	 açması	 hâlinde,	 ilgili	 kanun	
hükmü	 gereği	mahkemece	davanın	 esasına	 girilemeyecektir41.	 Burada	
yapılacak	olan	başvurunun	daha	önce	de	bahsedildiği	üzere	gerekli			bel-
geleri	içeren	geçerli	bir	başvuru	olması	gerekir.

39	Benzer	şekilde,	belirli	bir	limitin	altında	kalan	tüketici	işlemleri	bakımından	tüketici	hakem	heyetine	baş-
vuru	zorunluluğunun,	tüketici	mahkemesinde	açılacak	davalar	bakımından	özel	bir	dava	şartı	niteliğinde	
olduğu	ve	bu	nedenle,	ilgili	başvuru	yapılmaksızın	doğrudan	açılan	davanın	usûlden	reddi	gerektiği	görü-
şü	için	bkz.	Pekcanıtez,	Hakan;	“Tüketici	Mahkemeleri”,	İBD	1996,	C.	LLX,	S.4-5-6,	s.	145;	Pekcanıtez,	
Hakan;	“Tüketici	Sorunları	Hakem	Heyeti”,	İzBD	1996,	S.	3,	s.	41;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,	s.	
288.

40	Antalya	Bölge	Adliye	Mahkemesi	11.	Hukuk	Dairesi,	E.	2017/778,	K.	2017/847,	T.	18.09.2017,	Ankara	
Bölge		Adliye	Mahkemesi	22.	Hukuk	Dairesi,	E.	2017/700,	K.	2017/734,	T.	31.05.2017,	Bursa	Bölge	Ad-
liye	Mahkemesi	5.	Hukuk	Dairesi,	E.	2018/203,	K.	2018/116,	T.	12.02.2018.		İzmir	Bölge	Adliye	Mah-
kemesi	verdiği	iki	kararında	konuyu	dava	şartı	olarak	kabul	etmemiş	ise	de,	bu	kararlara	bakıldığında	olay	
tarihlerinin	(17.03.2015	ve	31.12.2015)	kanun	değişikliğinden	önce	olduğu	görülecektir.	İzmir		Bölge	
Adliye	Mahkemesi	11.	Hukuk	Dairesi,	E.	2017/645,	K.	2017/464,	T.	04.05.2017	ve	İzmir	Bölge	Adliye	
Mahkemesi	11.	Hukuk	Dairesi,	E.	2017/545,	K.	2017/347,	T.	10.04.2017.	Kararlar	 için	bkz.	http://
www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm ve https://www.lexpera.com.tr 

41	Karasu	böyle	bir	davanın	açılması	halinde	ön	şart	yokluğu	nedeniyle	davanın	usûlden	reddedilmesi	ge-
rektiğini	belirtmektedir.	Bkz.	Karasu	s.	124.
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	 Benzer	şekilde,	Sigorta	Tahkim	Komisyonu	tarafından	verilen	ka-
rarlarda	da	bu	hususa	dikkat	çekilmekte	ve	sigorta	kuruluşuna	geçerli	bir	
başvuru	yapılarak	 ilgili	 sürelerin	geçirilmiş	olması	bir	ön	başvuru	şartı	
olarak	adlandırılmaktadır42.	Ancak,	ilgili	kararlarda	başvurunun	usûlden	
reddine	 ifadesine	 açıkça	 yer	 verilmiş	 olduğundan,	 buradaki	 ifadenin	
hukukî	 olarak	 dava	 şartı	 şeklinde	 değerlendirildiği	 sonucuna	 varmak	
yanlış	olmayacaktır.

 3. Genel Dava Şartı Olarak Hukukî Yarar Açısından
 
	 Onbeş	günlük	sürelerin	özel	dava	şartı	olmasının	yanında,	bu	süre-
lere	uyulmadan	yapılan	başvuruların	genel	dava	şartı	olarak	hukukî	yarar	
dava	şartı	açısından	da	(HMK	m.	114/1-h)	değerlendirmesi	gerekmek-
tedir.	Şöyle	ki;	medenî	usûl	hukukundaki	hukukî	yarar	ilkesi,	mahkeme-
den	hukuksal	koruma	istemi	ile	bir	davanın	açılabilmesi	için	davacının	
bu	davayı	açmakta	veya	mahkemeden	hukuksal	koruma	 istemekte	bir	
çıkarının	bulunması	anlamına	gelmektedir.	Hukukî	yarardan	bahsede-
bilmek	 için	davacı	dava	açmakta	hukuk	kurallarınca	haklı	bulunan	bir	
yarara	sahip	olmalı,	hakkını	elde	edebilmesi	için	mahkeme	kararına	ihti-
yaç	duymalı	ve	mahkemelerde	gereksiz	yere	iş	yüküne	sebep	olmamalı-
dır.	Ayrıca,	bu	yararın	hukukî	ve	meşru,	doğrudan	ve	kişisel,	doğmuş	ve	
güncel	olması	gerekir43.	Davanın	esası	hakkında	inceleme	yapılabilmesi	
ve	hüküm	kurulabilmesi	için	dava	şartlarının	sağlanmış	olması	gerekir44.	
Hukuki	yarar	da	dava	şartlarından	olduğundan	esas	hakkında	inceleme	
yapılabilmesi	için	davanın	açıldığı	zamanda	hukukî	yarar	mevcut	olma-
lıdır.

42	“…başvuran	tarafça	sunulu	evraklar	ölümün	kazayla	bağlantısını	ve	zararın	hesaplanmasını	sağlamaya	
yeterli	olmadığından	başvuranın	mevcut	belge	durumuna	göre	zararın	karşılanması	amacıyla	sigorta	şir-
ketine	gerekli	başvuruyu	yapmış	sayılamayacağı	değerlendirilmiş	ön	şart	yokluğundan	başvurunun	usul-
den	 reddine	karar	 vermek	gerekmiştir.”	13.03.2017,	2017/9139	S.	Hakem	Kararı	 (HKD,	Ocak-Mart	
2017,	s.	35).

43	Postacıoğlu/Altay,	s.	216	vd;	Kuru,	Usûl,	s.	197;	Hanağası,	Emel;	Davada	Menfaat,	Ankara	2009,	s.	135.

44	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,	 s.	288;	Yılmaz,	Ejder;	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	Şerhi,	2.	Baskı,	
Ankara	2013,	s.	731.
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	 Hakkın	elde	edilmesi	için	mahkeme	kararına	ihtiyaç	yoksa	hukukî	
yararın	varlığından	söz	edilemeyecektir.	Şüpheli	ya	da	ileride	ortaya	çı-
kabileceği	muhtemel	belirsiz	bir	yarar	da	hukukî	yarar	sayılamaz.	Zira,	
bir	konuda	mahkemeye	başvurup	karar	almadan,	daha	basit	ve	daha	baş-
ka	bir	yolla	aynı	 sonuca	ulaşılabiliyorsa	bu	konuda	mahkemeye	yahut	
tahkime	başvurmakta	hukukî	yarar	yoktur45.	
 
	 Bu	durumda,	sigortacıya	gerekli	başvurunun	yapılmaması	hâlinde	
dava	 açmakta	veya	Sigorta	Tahkim	Komisyonu’na	yapılacak	başvuru-
larda	hukukî	yararın	bulunduğundan	bahsedilemeyecektir.	Zira,	sigor-
tacıya	geçerli	bir	başvuru	yapılmadan	talep	edilen	şeyin	sigortacı	 tara-
fından	sağlanıp	sağlanmayacağı	henüz	belli	değildir.	Başka	bir	ifadeyle,	
sigortacıya	yapılmış	bir	başvuru	olmadan	veya	yapılan	başvuruya	ilişkin	
cevap	süreleri	geçmeden	sigortacının	yapılan	talepleri	reddettiğinden	ve	
uyuşmazlığın	ortaya	çıktığından	bahsedilemeyecektir.	Yukarıda	hukukî	
yarara	 ilişkin	 belirttiğimiz	 hususlar	 doğrultusunda	 bir	 değerlendirme	
yapıldığında,	 ortada	henüz	kesin	bir	 uyuşmazlık	bulunmazken	 ve	hak	
sahipleri	haklarını	sigortacıdan	yargı	yoluna	gitmeden	elde	edebilecek-
lerken	doğrudan	yargı	yoluna	başvurmakta	herhangi	bir	hukukî	yararın	
bulunmadığı	söylenebilir.
 
	 Bu	düzenleme	hukuki	yarardan	çok	özel	dava	şartına	daha	uygun46, 
ancak	özel	dava	şartı	olarak	kabul	ederken	de	hukuki	yarardan	hareket	
edilmiş,	bu	sebeple	hukuki	yararın	özel	bir	görünümü	ve	düzenlemesi	
denilebilir.		

45	Pekcanıtez,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	948.

46	“…HMK’nın 114/2. maddesinde belirtilen diğer kanunlarda düzenlenen dava şartları kapsamında değer-
lendirilmesi ve dava şartı niteliğinde olduğunun kabulü gerekir…”		Ankara	Bölge		Adliye	Mahkemesi	22.	
Hukuk	Dairesi,	E.	2017/700,	K.	2017/734,	T.	31.05.2017.	Karar	 için	bkz.	http://www.kazanci.com/
kho2/ibb/giris.htm
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 4. Sigortacıya Başvuru Zorunluluğu Dava Şartının Tamamla-
nabilir Nitelikte Olup Olmadığının Değerlendirilmesi

 a. Genel Olarak
 
	 Onbeş	günlük	sürelerin	dava	şartı	olduğunun	kabulünün	ardından,	
bu	şartların	 tamamlanabilir	dava	şartları	olup	olmadığının	açıklığa	ka-
vuşturulması	 gerekmektedir.	Örneğin	 sigortacıya	 başvuru	 yapıldıktan	
sonra	 15	 günlük	 cevap	 süreleri	 beklenmeden	 dava	 açılır	 veya	 Sigorta	
Tahkim	 Komisyonu’na	 başvurulur	 ve	 hâkim/hakem	 bu	 duruma	 iliş-
kin	 kararını	 vermeden	 15	 günlük	 süre	 sigorta	 kuruluşu	 cevap	 verme-
den	geçerse	dava	şartının	tamamlanmış	sayılıp	sayılamayacağının	veya	
hâkimin/hakemin	bu	 şartın	 tamamlanması	 yönünde	karar	 verip	 vere-
meyeceğinin	tespiti	önem	arz	etmektedir.	Bu noktada, burada yapaca-
ğımız tartışma sigorta kuruluşuna geçerli bir başvuru yapılmış olması 
hâline münhasırdır. Yukarıda incelediğimiz şekilde, zaten gerekli bil-
gi ve belgeler sunulmaksızın bir başvuru yapılmışsa, bu başvuru ge-
çerli kabul edilemeyeceğinden, yeni ve geçerli bir başvuru yapılması 
için tarafa süre verilemeyeceği; başvurunun doğrudan usûlden reddi 
gerektiğini belirtmek isteriz47.
 
	 Dava	açmaktaki	hukukî	yararın,	davanın	açıldığı	tarihte	var	olması	
gerekmektedir;	dava	sırasında	bu	eksikliğin	tamamlattırılması	mümkün	
değildir48.	Bu	nedenle	mahkemenin	hukukî	yararın	tamamlanması	için	
hüküm	kurması	mümkün	değildir.	Örneğin	alacağı	henüz	muaccel	ol-
madan	dava	açan	birisi	için	alacağı	muaccel	olana	kadar	süre	verilemez	
veya	dava	ertelenemez;	mevcut	davanın	usûlden	 reddi	gerekir49.	Aynı	

47	Aynı	şekilde	“…başvuran tarafça sunulu evraklar ölümün kazayla bağlantısını ve zararın hesaplanmasını 
sağlamaya yeterli olmadığından başvuranın mevcut belge durumuna göre zararın karşılanması amacıyla si-
gorta şirketine gerekli başvuruyu yapmış sayılamayacağı değerlendirilmiş ön şart yokluğundan başvurunun 
usulden reddine karar vermek gerekmiştir.”	13.03.2017,	2017/9139	S.	Hakem	Kararı	(HKD,	Ocak-Mart	
2017,	s.	35).

48	“…bu dava şartı yargılama sırasında giderilebilecek dava şartlarından olmadığından…”	Bursa	Bölge	Adliye	
Mahkemesi	5.	Hukuk	Dairesi,	E.	2018/203,	K.	2018/116,	T.	12.02.2018.	Karar	için	bkz.	http://www.
kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm

49	Kuru,	Usûl,	s.	197.
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şekilde	hukukî	yararı	bulunmadığı	hâlde	dava	yolu	 ile	 isteğinin	yerine	
getirilmesini	 talep	 eden	davacıya	 hâkim	 tarafından	davayı	 aydınlatma	
ödevi	çerçevesinde	süre	verilerek	hukukî	yarar	eksikliğinin	giderilmesi	
talep	 edilemez.	 Bu	 durum	mahkemenin	 pasifliği	 ilkesiyle	 bağdaşmaz.	
Ayrıca,	usûl	ekonomisi	ilkesinden	yola	çıkılarak	mevcut	dava	şartı	eksik-
liğinin	giderilmesi	için	mahkemece	işlemler	yapılması,	yargılamanın	bu	
şekilde	devamının	sağlanması	gerekliliği	de	kabul	edilemez.	Zira,	usûl	
ekonomisi	ilkesi,	mevcut	kanun	hükümlerine	açıkça	aykırı	biçimde	ha-
reket	 etmeyi	mümkün	kılan	ve	diğer	usûl	hukuku	kurallarını	 göz	 ardı	
etme	sonucunu	doğurabilen	genel	bir	ilke	değildir.	Usûl	ekonomisi	an-
cak	mevcut	kanun	hükümleri	çerçevesinde	yorumlanabilir50.
 
	 Bu	çerçevede,	hukukî	yarar	eksikliği	 süre	verilerek	giderilebilecek	
bir	dava	şartı	değildir.	Ancak,	hukukî	yarar	eksikliği	hâkim/hakem	ta-
rafından	fark	edilip	dava	reddedilmeden	giderilmiş	olursa,	dava	hukukî	
yarar	eksikliği	nedeniyle	reddedilemeyecektir.	Bu	durumda,	dava	şartı	
hâkim/hakem	tarafından	giderilmiş	ya	da	giderilmesi	talep	edilmiş	ol-
mamakla	birlikte,	yargılama	içerisinde	kendiliğinden	tamamlanmış	ola-
cak	ve	davanın	esastan	incelenmesi	gerekecektir.	Örneğin	hak	sahibinin	
sigorta	kuruluşuna	başvurmasının	itibaren	gerekli	süreler	geçmeden	Si-
gorta	Tahkim	Komisyonu’na	başvurur	ya	da	devlet	yargısında	dava	açar	
ve	hâkim/hakem	bu	durumu	fark	etmeden	15	günlük	süreler	geçer	veya	
sigorta	kuruluşu	olumsuz	cevap	verirse	dava	esastan	incelenebilecektir.	
Zira,	bu	durumda	başvuru	esnasında	eksik	olan	bir	dava	şartı,	davanın	
devamı	sırasında	ve	bu	konuda	henüz	bir	karar	verilmeden	kendiliğin-
den	 tamamlanmış;	 davanın	 esasına	 girilmesinin	 önündeki	 usûlî	 engel	
ortadan	kalkmış	olacaktır.	Ancak,	hukukî	yarar	olmadan	açılan	davalar	
veya	Sigorta	Tahkim	Komisyonu’na	yapılan	başvurularda,	dava	şartının	
sonradan	 sağlanması	da	mümkün	olmamışsa	dava	usûlden	 reddedile-
cek	veya	raportör	tarafından	dosyanın	Komisyon	tarafından	incelemeye	
alınmayacağına	karar	verilecektir.	Bu	durumda,	dava	şartını	sağlamadan	
dava	açan	taraf	yargılama	giderlerinden	sorumlu	olacak	(HMK	m.	326)	
ya	da	Komisyona	başvuru	 şartı	 sağlanmadan	başvuruda	bulunan	 taraf	

50	Pekcanıtez/Erdönmez,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	893-895.
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başvuru	 ücretinin	 sadece	 yüzde	 doksanını	 geri	 alabilecektir	 (Sigorta-
cılıkta	Tahkime	İlişkin	Yönetmelik	m.	16/3).	Diğer	yandan	belirtmek	
isteriz	ki,	sigorta	kuruluşuna	başvurulmasına	rağmen	henüz	cevap	süresi	
geçmeden	komisyona	başvurulur	ya	da	dava	açılırsa,	sigorta	kuruluşu-
nun	cevap	süresinin	dolmamış	olması	nedeniyle	başvurunun	inceleme-
ye	alınmaması	veya	davanın	usûlden	reddedilmesi	ihtimâli	oldukça	dü-
şüktür.	Zira,	dava	dilekçesinin	davalıya	tebliği	ile	2	haftalık	cevap	süresi	
içerisinde	zaten,	daha	önce	sigorta	kuruluşuna	yapılan	başvuruya	cevap	
süresi	de	muhtemelen	geçmiş	olacaktır.	Benzer	şekilde,	Sigorta	Tahkim	
Komisyonu’nda	raportörün	başvurunun	ön	incelemesini	tamamlamak	
için	on	beş	gün	süresi	olduğundan	(Sigortacılıkta	Tahkime	İlişkin	Yö-
netmelik	m.	16/6),	bu	sürelerde	zaten	sigorta	kuruluşunun	zarar	görenin	
kendisine	yaptığı	başvuruya	cevap	verme	süresi	de	geçmiş	olabilecektir.	
Bu	nedenle,	başvuruya	cevabın	beklenmemiş	olması	nedeniyle,	rapor-
törün	 başvurunun	 incelenmemesine	 ya	 da	 hâkimin	 davanın	 usûlden	
reddine	 karar	 vermek	 zorunda	 kalması	 ihtimâli	 oldukça	düşüktür.	Bu	
ihtimâller,	ancak	sigorta	kuruluşuna	hiçbir	başvuruda	bulunulmaksızın	
dava	açılması	ya	da	komisyona	başvurulması	veya	sigorta	kuruluşunun	
cevabının	aşağıda	incelendiği	şekilde	talepte	bulunanın	hukukî	yararını	
ortadan	kaldırdığı	hâllerde	söz	konusu	olabilecektir.
 
	 Bu	noktada,	ilgili	süreler	içerisinde	sigorta	kuruluşunun	kısmen	ve	
tamamen	olumlu	 cevap	 vermesi	 hâlinde	mevcut	 davada	nasıl	 hareket	
edileceği	 üzerinde	 ayrıca	 durmak	 gerekir.	Bu	noktada,	 açılan	davanın	
niteliği	ile	sigorta	kuruluşunun	cevabının	talebi	ne	derece	karşıladığına	
göre	hareket	etmek	yerinde	olacaktır.	

 b. Tam Eda Davalarında
 
	 Henüz	sigorta	kuruluşunun	cevap	verme	süresi	geçmeden	kesin	bir	
talep	 sonucu	 ile	yargı	yoluna	başvurulmasının	ardından,	 sigorta	kuru-
luşu	başvuranın	istediği	miktarı	tamamen	ödeyeceği	yönündeki	cevabı	
kanunî	süresi	içerisinde	iletirse,	artık	başvuran	tarafından	açılan	davada	
hukukî	yarar	şartı	sağlanamamış	olacaktır.	Bu	nedenle,	davanın	usûlden	
reddi	gerekecektir.	Sigorta	kuruluşunun	o	miktarı	ödeyip	ödemediğinin	
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hâkim/hakem	tarafından	araştırılıp	sonucuna	göre	davanın	konusuz	kal-
dığından	bahisle	karar	verilmesine	yer	olmadığına	karar	verilemez.	Zira,	
burada	hukukî	yarar	dava	şartının	oluşabilmesi	için	sigorta	kuruluşuna	
başvuran	kişinin	başvurusunun	kısmen	veya	tamamen	reddedilmesi	ye-
terlidir.	Bu	şartın	sağlanmaması	hâlinde	ise,	davanın	hukukî	yarar	yoklu-
ğundan	reddedilmesi	gerekmektedir.	Sigorta	kuruluşunun	cevap	süresi	
içerisinde	başvuranın	talebini	kısmen	karşılayacağını	belirtmesi	hâlinde	
ise,	taraflar	arasında	bir	uyuşmazlık	söz	konusu	olacağından	hukukî	ya-
rar	 şartı	oluşmuş	olacaktır.	Nitekim,	kanunî	düzenlemelere	göre	zarar	
görenin	dava	açmakta	veya	Sigorta	Tahkim	Komisyonu’na	başvurmakta	
hukukî	yararının	söz	konusu	olabilmesi	için,	talebinin	sigorta	kuruluşu	
tarafından	kısmen	dahi	reddedilmiş	olması	yeterlidir.
 
	 Sigorta	kuruluşuna	yapılan	başvuruda	kesin	bir	talep	ileri	sürülme-
miş	olabilir.	Bu	durumda,	 sigorta	 kuruluşuna	yapılan	başvuruda	 talep	
edilen	miktar	 açık	 olarak	 belirtilmez,	 yargı	 yoluna	 gidilir	 ve	 sigortacı	
süresi	 içerisinde	 belli	 bir	 miktarı	 ödeyeceğini	 belirtirse,	 hukukî	 yara-
rın	varlığından	bahsedilebilmesi	 için	sigortacının	kabul	ettiği	miktarın	
üzerinde	bir	alacak	için	yargı	yoluna	başvurulmuş	olması	gerekir.	Örne-
ğin	sigorta	kuruluşu	miktar	belirtilmeden	yapılan	başvuruya	cevabında	
50.000-TL	ödeyeceğini	belirtmişse,	50.000-TL	ve	daha	aşağısındaki	ta-
lepler	için	yargı	yoluna	gitmekte	hukukî	yararın	varlığından	bahsedile-
meyecek	ve	davanın	dava	şartı	eksikliği	nedeniyle	usûlden	reddi	gereke-
cektir.	Ancak,	50.001-TL	talep	sonucuyla	yargı	yoluna	gidilmiş	olması,	
sigorta	kuruluşu	ile	kısmî	de	olsa	bir	uyuşmazlığın	varlığını	gösterece-
ğinden,	 dava	 hukukî	 yarar	 yokluğundan	 reddedilemez.	 Bu	 durumda,	
dava	şartı	sonradan	kendiliğinden	tamamlanmış	kabul	edilerek,	davanın	
esasına	girilmesi	gerekir.

 a. Belirsiz Alacak Davaları ile Kısmî Davalarda
 
	 Zarar	gören,	kanunî	şartların	gerçekleşmesi	hâlinde	belirsiz	alacak	
davası	 şeklinde	 dava	 açabileceği	 gibi,	 kısmî	 bir	 dava	 da	 açabilir51.	 Bu	
51	Belirsiz	alacak	davası	ile	kısmî	dava	hakkında	detaylı	bilgi	için	bkz.	Postacıoğlu/Altay,	s.	248	vd;	Kuru,	

Usûl,	s.	218	vd.
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dava	çeşitlerinde,	yukarıda	incelediğimiz	talep	sonucuna	göre	belirlen-
mesi	 gereken	 dava	 şartının	 tamamlanıp	 tamamlanmadığını	 değerlen-
dirmek	ayrı	bir	önemi	haizdir.	Zira,	her	 iki	dava	türünde	de	davacının	
ileri	sürdüğü	kesin	ve	nihaî	bir	talep	sonucundan	söz	edilemez.	Bu	dava	
türlerinde,	sigorta	kuruluşunun	verdiği	cevaba	göre	taraflar	arasında	bir	
uyuşmazlığın	söz	konusu	olup	olmadığı	nihaî	talep	sonucuna	göre	belir-
lenebileceği	gibi,	mevcut	talep	sonucuna	göre	hareket	edilmesi	gerektiği	
de	savunulabilir.	Her	iki	ihtimâli	de	ayrı	ayrı	değerlendirerek	bu	konu-
daki	kanaatimizi	açıklamak	yerinde	olacaktır.
 
	 İlk	olarak,	sigorta	kuruluşunun	verdiği	cevapta	ödemeyi	kabul	ettiği	
miktar,	belirsiz	alacak	davasındaki	geçici	talep	sonucundan	ya	da	kısmî	
davadaki	mevcut	talep	sonucundan	daha	yüksek	ise,	yargılamanın	hü-
küm	aşamasına	kadar	devam	ettirilmesi	ve	bu	aşamada	davacı	 tarafın-
dan	artırılan	talep	sonucuna	göre	karar	verilmesi	gerekecektir.	Bu	nok-
tada,	kısmî	davada	davacı,	ıslah	yoluyla	talep	sonucunu	artırmadığı	için	
talep	 sonucu	 sigorta	 kuruluşunu	 cevabında	 belirttiği	miktarın	 altında	
kalırsa,	davanın	dava	şartı	eksikliği	nedeniyle	usûlden	reddi	söz	konusu	
olacaktır.	Ancak	davacı,	talep	sonucunu	sigorta	kuruluşunun	cevabının	
üzerinde	bir	miktara	artırırsa,	tam	eda	davasında	olduğu	gibi	davaya	de-
vam	edilerek	esasa	ilişkin	bir	karar	verilecektir.	Aynı	durum,	belirsiz	ala-
cak	davasındaki	geçici	talep	sonucu	bakımından	geçerli	olup;	davacının	
nihaî	 talep	sonucuna	 ilişkin	beyanına	göre	hareket	edilecektir.	Ayrıca,	
böyle	bir	 ihtimâlde,	davacının	geçici	 talep	sonucu	dahi	 tartışmalı	hâle	
gelebilecektir.	 Şöyle	 ki,	 belirsiz	 alacak	 davasında	 geçici	 talep	 sonucu	
tamamen	davacının	 iradesine	bağlı	 keyfi	bir	miktar	olamayacağından,	
davacının	bu	geçici	miktarı	dahi	sigorta	kuruluşu	tarafından	verilen	ce-
vaptaki	miktarın	üzerine	çıkarması	beklenebilecektir52.

52	Bu	hususta	Pekcanıtez “Bilindiği gibi usul hukukunda da geçerli olan dürüstlük kuralı gereğince taraflar dü-
rüstlük kuralına uygun davranmak zorundadırlar. (m.29/1) dava dosyasından açıkça sırf eksik harç ödemek 
için çok düşük bir asgari talep sonucunun belirtildiği ve bu nedenle dürüstlük kuralına aykırı davranıldığı 
anlaşılabiliyorsa hakim bunu kendiliğinden dikkate alacaktır ve davaya sadece o celse için devam edebilecektir. 
Bu durumda hakim davacıya asgari miktarı artırması ve buna bağlı olarak harcın tamamlanması için uygun 
süre vermelidir. Davacı verilen süre içinde asgari miktarı dürüstlük kuralına uygun olarak artırırsa ve harcı da 
tamamlarsa davaya devam edilir. Aksi halde dava dosyası işlemden kaldırılır (HarçK m.30).”	ifadelerine	yer	
vermiştir.	Bkz.	Pekcanıtez,	s.	1045.
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	 İkinci	 ihtimâlde,	bir	önceki	görüşte	 söz	konusu	olan	belirsizlikler	
ortaya	çıkmayacaktır.	Bu	durumda,	doğrudan	mevcut	davadaki	talep	so-
nucunun	aynen	tam	bir	eda	davasında	olduğu	gibi,	sigorta	kuruluşu	ta-
rafından	verilen	cevapta	kabul	edilen	miktardan	yüksek	olup	olmadığına	
göre	gerekli	kararın	verilmesi	gerekecektir.	Buna	göre,	gerek	kısmî	dava-
daki	talep	sonucu	gerekse	belirsiz	alacak	davasındaki	geçici	talep	sonu-
cu,	sigorta	kuruluşunun	cevabında	ödemeyi	kabul	ettiği	miktardan	dü-
şükse,	mevcut	davanın	doğrudan	dava	şartı	eksikliği	nedeniyle	usûlden	
reddi	gerekecektir.	Kanaatimizce,	bu	 ikinci	duruma	göre	hareket	edil-
mesi	daha	yerinde	olacaktır.	Zira,	ilk	durumda	olduğu	gibi	yargılamanın	
karar	aşamasına	kadar	bir	belirsizlik	içerisinde	devam	ettirilmesi	ve	dava	
şartı	 eksikliğine	 ilişkin	 kararın	bu	 aşamada	ortaya	 çıkabilecek	 ihtimâli	
bir	duruma	göre	ertelenmesi	kabul	edilemez.	Ayrıca,	uygulamada	dava-
cının	kısmî	dava	iradesini	açıkça	ortaya	koymadan	dava	açması	ve	tam	
eda	davasında	dahi	davacının	ıslah	yoluyla	talep	sonucun	artırma	imkânı	
düşünüldüğünde,	bu	noktada	iki	dava	türü	arasında	bir	ayrım	yapılması	
uygun	olmayacaktır.	Bu	 sonuç,	mahkemenin	dava	 şartının	 tamamlan-
ması	için	taraflara	süre	ve	imkân	tanıyamayacağına	ve	bu	konuda	pasif	
kalması	gerektiğine	ilişkin	açıklamalarımızla	da	uyum	içerisindedir.	Di-
ğer	bir	deyişle,	nasıl	ki	mahkeme	sigorta	kuruluşuna	başvurmadan	ya	da	
başvurmasına	rağmen	gereken	süre	dolmadan	dava	açan	tarafa,	başvuru	
yapması	ya	da	sürenin	geçirilmesi	için	imkân	tanıyamıyorsa,	aynı	şekil-
de	davacının	talep	sonucunu	artırarak	söz	konusu	dava	şartı	eksikliğini	
gidermesine	de	imkân	tanıyamaz.	Kaldı	ki,	tamamlanabilir	dava	şartları	
bakımından	mahkemeye	taraflara	süre	verme	imkânı	tanıyan	kanunî	bir	
düzenleme	olmasına	rağmen	(HMK	m.	115/2),	talep	sonucunun	artı-
rılmasına	ilişkin	herhangi	bir	kanunî	zorlama	imkânı	da	mevcut	değildir.	
Zira,	böyle	bir	durum	tasarruf	ve	taraflarca	getirilme	ilkesiyle	de	çelişkili	
olabilecektir.
 
 SONUÇ :

	 Sigortacıya	karşı	yargı/tahkim	yoluna	başvurmadan	önce,	sigorta-
cıya	başvuru	 zorunluluğunu	düzenleyen	 iki	 ayrı	 kanun	hükmü	bulun-
maktadır.	 SigK	m.30/13	 hükmü	 STK’ya	 yapılacak	 başvurulara	 ilişkin	
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düzenleme	getirmekteyken,	KTK	m.97	hükmü	zorunlu	mali	mesuliyet	
(trafik)	sigortası	ve	KTK	m.100	atfı	ile	ihtiyari	mali	mesuliyet	sigorta-
ları	 kapsamında	 açılacak	dava	 ve	STK’ya	 yapılacak	başvurulara	 ilişkin	
düzenleme	getirmiştir.	İki	hükmün	kesiştiği	noktayı	zorunlu	ve	ihtiyari	
mali	mesuliyet	 sigortalarındaki	STK’ya	başvurmadan	önce	sigortacıya	
başvuru	 zorunluluğu	 oluşturmaktadır.	 Sigortacıya	 yapılacak	 başvuru-
nun	ardından	STK’ya	yapılacak	başvuru	için	beklenmesi	gereken	cevap	
süresi	 SigK	m.30/13	 hükmünde	 15	 iş	 günü	 olarak	 belirtilmekte	 iken	
KTK	m.	97	hükmü	15	gün	olarak	belirtmiştir.	KTK	m.97	hükmü	SigK	
m.30/13	hükmüne	nazaran	özel	ve	sonraki	kanun	niteliğinde	olduğun-
dan	zorunlu	ve	ihtiyari	mali	mesuliyet	(trafik)	sigortalarında	KTK	m.97	
hükmünün	uygulanması	gerekir.
 
	 SigK	m.30/13	ve	KTK	m.	97	hükümleri	ile	getirilen	birer	özel	dava	
şartı	niteliğindedir.	Zira	söz	konusu	hükümler	bir	davanın	açılabilme-
si/tahkime	başvurulabilmesi	için	HMK	m.114’de	belirtilen	genel	dava	
şartlarından	ayrı	olarak	bazı	zorunluluklar	getirmiştir.	Bu	durumda	zo-
runlu	ve	ihtiyarı	mali	mesuliyet	sigortaları	kapsamında	açılacak	dava	ve	
STK’ya	 yapılacak	 başvurularda	 davanın	 esastan	 incelenebilmesi	 için	
sigortacı	 ile	 kısmen	 de	 olsa	 uyuşmazlığa	 düşülmüş	 veya	 sigortacıya	
yapılan	 başvuruya	 15	 gün	 içerisinde	 cevap	 alınamamış	 olması	 gerek-
mektedir.	 Diğer	 tüm	 sigorta	 ilişkilerinde	 STK’ya	 yapılacak	 başvuru-
larda	 dosyanın	 esastan	 incelenebilmesi	 için	 ise	 başvuran	 ile	 sigortacı	
arasında	kısmi	de	olsa	bir	uyuşmazlık	çıkmış	veya	sigortacının	yapılan	
başvuruya	15	iş	günü	içerisinde	cevap	vermemiş	olması	gerekmektedir.	
15	günlük	süreler	geçerli	bir	başvurunun	sigorta	kuruluşuna	yapılması	
ile	başlayacaktır.	Yapılacak	başvurunu	geçerliliği	 ise,	zorunlu	mali	me-
suliyet	sigortaları	açısından	KTK	m.	90	ve	m.	99	hükümleri	atfı	gereği	
KZMSSGŞ’da	belirtilen	belgeler	dikkate	 alınarak	değerlendirilecektir.	
İhtiyari	mali	mesuliyet	 sigortaları	 (KTK	md.90	 ve	m.99	hükümlerine	
atıf	bulunmamaktadır.)	ve	diğer	sigorta	ilişkileri	açısından	STK’ya	baş-
vurulabilmesi	açısından	ise	yapılan	başvurunun,	genel	hükümler	gereği	
(TTK	m.1447)	rizikonun	teminat	sınırları	çerçevesinde	gerçekleştiğini	
tespite	yarar	belgeleri	genel	anlamda	içermesi	gerekmektedir.	Uygula-
mada	sigortacıya	yapılan	ve	poliçe	kapsamındaki	rizikonun	geçekleşti-
ğinin	anlaşılabilmesi	için	gerekli	olan	belgeleri	içermeyen	başvurularda,	
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sigorta	kuruluşlarının	gerekli	belgelerin	teminine	dair	haklı	talepleri	kar-
şısında	sigorta	ettiren	ve	sigortalılar	doğrudan	yargı	yada	tahkim	yoluna	
başvurabilmektedirler.	Ancak,	sigorta	bir	zenginleşme	aracı	olmadığın-
dan,	sigortacı	ancak	gerçek	zararı	ödemelidir.	İyi	niyet	ve	azami	güve-
ne	dayanan	sigorta	ilişkilerinde	sigortacının,	somut	olayın	özelliklerine	
göre	sorumluluğunu	belirleyebilmesi	 için	gerekli	olan	belge	ve	bilgiye	
ihtiyacı	vardır	(Bkz.	TTK	m.	1427,	1447,	1475/3	ve	1479)53.	
 
	 Türk	Ticaret	Kanunu	ve	Sigortacılık	Kanunu	kapsamında	 sigorta	
kuruluşuna	yapılması	gereken	başvurunun,	hangi	belge	ve	bilgileri	içer-
mesi	gerektiğine	dair	ne	kanunda	ne	de	yönetmelikte	kesin	ve	açıklayıcı	
bir	düzenleme	yapılmamıştır.	Oysa,	trafik	sigortasında,	Karayolları	Tra-
fik	Kanunu	m.	90,		97	ve	99	ile	bu	belgelerin	neler	olduğu	genel	şartlarda	
açıkça	tespit	edildiğinden,	yapılan	başvurunun	geçerli	bir	başvuru	ola-
bilmesi	bu	belgeleri	içerip	içermediğine	bağlı	olacaktır.	
 
	 SigK	m.	30/13	ve	KTK	m.	97	hükümlerinde	belirtilen	şartlar	özel	
dava	şartı	olduğu	gibi	bu	şartları	sağlamadan	başka	bir	ifadeyle	sigortacı	
ile	uyuşmazlığa	düşmeden	yapılan	başvurularda,	başvuranın	hukuki	ya-
rarının	olduğundan	bahsedilemeyecektir.	Kanun	sigortacıya	15	iş	günü/
günlük	cevap	süreleri	tanımıştır.	Bu	süreler	geçirilmeden	ve	sigortacı	ta-
lebi	kısmen	de	olsa	reddetmeden	açılan	davalar	ve	başvurularda	taraflar	
arasında	herhangi	bir	uyuşmazlık	oluşmayacağından	hukuki	yarar	dava	
şartı	oluşmamış	olacaktır.	Bilindiği	üzere	hukuki	yararın	davanın	açıldı-
ğı	tarihte	var	olması	gerekmektedir.	Bu	sebeple	hakim/hakem	tarafın-
dan	bu	şartın	tamamlatılması	için	herhangi	bir	işlem	yapılamayacaktır.	
Bu	 şart	 ancak	 dava	 açıldıktan	 sonra	 hakim/hakem	 tarafından	 hukuki	
yarar	yokluğu	fark	edilip	reddedilmeden	giderilmiş	olursa	yargılamaya	
devam	edilebilecektir.	Bu	istisnanın	dışında	hak	sahiplerinin	sigortacı-
ya	başvurmadan	ve	sigortacıya	başvursa	bile	kanunda	belirtilen	şartları	
sağlamadan	açtığı	yargılamalar	reddedilecektir.	Bunun	nedeni	ise	açılan	
davalarda	 veya	 STK’ya	 yapılacak	 başvurularda	 hak	 sahiplerinin	 yargı	
mercilerinde	iş	yüküne	sebep	olmadan	haklarını	elde	edebilmeleri	im-
kan	dahilinde	olduğu	halde	yargı	yollarına	başvurmalarıdır.	

53	Çeker,	Mustafa;	6102	Sayılı	Türk	Ticaret	Kanununa	Göre	Sigorta	Hukuku,	7.	Baskı,	Adana	2013,	s.	123.
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İŞ HUKUKUNDA DEĞİŞİKLİK FESHİ

 ÖZET

* Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, meltemdemiral@hotmail.com

	 İş	sözleşmesinin	kurulmasından	sonra,	zamanla	değişen	koşullar	neticesinde	bu	
sözleşmenin	koşullarında	da	değişikliklere	gidilmesi	gerekebilir.	Tarafların	karşılıklı	an-
laşmasıyla	işçinin	çalışma	koşullarının	değiştirilmesi	her	zaman	mümkün	olabilir.	Buna	
karşın	 işverenin	 çalışma	 koşullarında	 esaslı	 değişiklik	 yapmak	 istemesi	 halinde	 bunu	
gerçekleştirebilmesi,	4857	Sayılı	İş	Kanunu’nun	22.	maddesindeki	şartları	gerçekleştir-
mesiyle	mümkündür.	Kanundaki	prosedüre	uygun	şekilde	yapılan	değişiklik	önerisinin,	
işçi	tarafından	kabul	edilmemesi	halinde	işveren,	değişikliğin	geçerli	nedene	dayandığını	
veya	fesih	için	başka	bir	geçerli	nedeni	bulunduğunu	yazılı	olarak	işçiye	bildirerek,	iş	söz-
leşmesini	sona	erdirebilir.	İşverenin	bu	şekilde	sözleşmeyi	sona	erdirmesi	değişiklik	feshi	
olarak	ifade	edilmektedir.		İşçi	bu	durumda	İş	Kanunu’nun	17-21.	maddelerine	göre	dava	
açabilir.

 Anahtar Kelimeler:	Değişiklik	feshi,	çalışma	koşulunda	değişiklik,	esaslı	değişik-
lik,	çalışma	koşullarında	değişikliği	saklı	tutma	kayıtları,	çalışma	koşulları

 ABSTRACT
     
	 After	the	labor	contract	has	been	established,	changes	in	the	terms	of	this	contract	
may	need	to	be	made	in	the	context	of	time	varying	conditions.	With	the	mutual	consent	
of	the	parties,	it	is	always	possible	to	make	amendmends	in	the	working	conditions	of	the	
workers.	However,	if	the	employer	is	willing	to	make	fundamental	changes	in	working	
conditions,	it	is	only	possible	to	do	so	by	fulfilling	the	conditions	set	out	in	Article	22	of	
the	Labor	Law	No.	4857.	If	the	proposal	of	the	Employer	for	changes	in	accordance	with	
the	procedure	in	the	Labor	Law	is	not	accepted	by	the	worker,	the	employer	may	termi-
nate	the	employment	contract	by	notifying	the	worker	in	writing	that	the	change	is	based	
on	valid	cause	or	that	there	is	another	valid	reason	for	termination.	The	termination	of	
the	contract	by	the	employer	in	this	way	is	referred		as	“amendment	termination”.	In	this	
case,	the	worker	may	file	a	suit	against		employer,	according	to	the	provisions	of	Articles	
17-21	of	the	Labor	Law.

 KEYWORDS: Amendment	termination,	change	 in	working	conditions,	 funda-
mental	changes,	reserving	the	clauses	of	changes	in	working	conditions,	working	condi-
tions
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 GİRİŞ

	 İş	sözleşmesinin	kurulmasından	sonra,	sözleşmenin	kurulduğu	sı-
radaki	koşullar	değişse	dahî,	tarafların	sözleşmenin	hükümlerine	“ahde 
vefa”	 ilkesi1	 gereği	 (kural	 olarak)	 uyması	 gerekir.	 Bununla	 birlikte	
sözleşmenin	 bazı	 hükümlerinin	 zamanla	 değiştirilmesi	 ihtiyacı	 orta-
ya	 çıkabilir.	 Tarafların	 anlaşarak	 bu	 hükümleri	 değiştirmesi	mümkün	
olduğu	 gibi,	 işverenin	 çalışma	 koşullarında	 esaslı	 değişiklik	 oluşturan	
değişiklik	önerisini	 işçinin	kabul	etmesiyle	de	sözleşme	şartlarının	de-
ğiştirilmesi	mümkündür.	Ancak	bu	değişikliğin	yapılması	4857	Sayılı	İş	
Kanunu’nun2	22.	maddesinde,	belirli	koşullara	bağlamıştır.	İşçinin	işve-
ren	tarafından	sunulan	esaslı	değişiklik	önerisini	kabul	etmemesi	halin-
de	ise,	işveren	sözleşmeyi	(aynı	hükümde	düzenlenen)	değişiklik	feshi	
olarak	adlandırılan	fesih	yöntemiyle	geçerli	şekilde	sona	erdirebilir.	

	 İş	Kanunu’nun	22.	maddesindeki	düzenlemeyle,	hem	işçinin	çalış-
ma	koşullarının	tek	taraflı	olarak	aleyhe	şekilde	değiştirilmesi	önlenme-
ye;	hem	de	işyerindeki	gereksinimler	nedeniyle	işçinin	iş	sözleşmesinin	
sona	erdirilmesi	gereken	hallerde,	fesihten	önce	sözleşmenin	bu	ihtiyaç-
lara	göre	değiştirilmesi,	bunun	sağlanamaması	halinde	sözleşmenin	fes-
hedilmesi	yöntemi	kullanılarak,	işçi	korunmaya	çalışılmaktadır.	

	 İşçinin	çalışma	koşullarının	değiştirilmesi	ihtiyacı,	sonradan	ortaya	
çıkan	koşullar	nedeniyle	gerçekten	gerekli	olabileceği	gibi;	çalışma	ko-
şullarının	değiştirilmesi	imkânı	tazminat	ödemeksizin	işçinin	iş	sözleş-
mesini	sona	erdirmek	isteyen	işveren	tarafından	kötüye	de	kullanılabil-
mektedir.	 İşçinin	korunması	 açısından,	 çalışma	koşullarında	 işverenin	
değişiklik	 yapması	 ve	 bunun	 devamında	 değişiklik	 feshi	 prosedürleri	
titizlikle	değerlendirilmelidir.	Bu	kapsamda	uygulamada	sıklıkla	karşıla-
şılan	bu	hallerin,	konu	ile	ilgili	yazılı	kaynaklar	ve	son	Yargıtay	kararları	
değerlendirilerek,	genel	işlem	şartı	gibi	mevzuat	değişiklikleri	ile	bazı	iş	

1		Bu	ilkeye	göre,	sözleşmenin	geçerli	şekilde	kurulmasından	sonra	sözleşmenin	kurulduğu	sıradaki	koşul-
lar	değişse	de	taraflar	sözleşmenin	koşullarına	aynen	uymaya	devam	etmelidirler	(Kılıçoğlu,	M.	Ahmet:	
Borçlar	Hukuku	Genel	Hükümler,	Genişletilmiş	20.	Bası,	Ankara	2016,	s.	272).

2		RG.,	10.06.2003	T.,	S.	25134.
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davalarında	dava	şartı	olarak	düzenlenen	arabuluculuk	kurumu	da	göz	
önüne	alınarak,	özellikle	sözleşmede	değişiklik	kaydı	bulunması	hali	ir-
delenerek	incelenmesinin	yararlı	olacağı	düşüncesi	ve	amacıyla	bu	çalış-
ma	hazırlanmıştır.

	 Çalışmamızda	değişiklik	feshi	yöntemiyle	iş	sözleşmesinin	sona	er-
dirmesinin	koşulları	ve	sonuçları,	özellikle	esaslı	değişiklik	kavramı,	hal-
leri	ve	değişiklik	hakkını	 saklı	 tutma	kayıtlarının	geçerliliği	 ile	 sınırları	
değerlendirilerek,	kanuni	düzenleme,	doktrin	görüşleri	ve	yargı	kararları	
ışığında	incelenmeye	çalışılmıştır.

 I. DEĞİŞİKLİK FESHİ KAVRAMI VE KAPSAMI

	 Değişiklik	feshi,	işverenin	çalışma	koşullarında	gerçekleştirmek	is-
tediği	esaslı	değişikliği	 işçinin	kabul	etmemesi	halinde,	 iş	sözleşmesini	
sona	erdirebileceği	 fesih	 türüdür.	Kanun’un	22.	maddesinde	düzenle-
nen	bu	hükümde	asıl	amaçlanan,	sözleşmeyi	sona	erdirmekten	çok,	ça-
lışma	koşullarının	değiştirilmesinin	sağlanmasıdır.	Bunun	gerçekleştiri-
lememesi	durumunda	iş	ilişkisinin	sona	ermesi,	değişiklik	feshine	ilişkin	
koşulların	gerçekleştirilmesiyle	söz	konusu	olur3.	

	 İş	Kanunu’nun	22.	maddesine	göre;	“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş 
sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya 
da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği an-
cak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun 
olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul 
edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre için-
de 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. İşçi bu du-
rumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

3			Alp,	Mustafa:	İş	Sözleşmesinin	Değiştirilmesi,	Ankara,	s.	123;	Uşan,	M.	Fatih:	4857	sayılı	İş	Yasasının	22.	
Maddesi	Çerçevesinde	Değişiklik	Feshi,	Çalışma	Şartlarında	Esaslı	Değişiklik	ve	Uygulama	Sorunları,	
Prof.	Dr.	Ünal	Narmanlıoğlu’na	Armağan,	DEÜHFD,	C.	9,	Özel	Sayı,	İzmir	2007,	s.	214;	Narmanlıoğlu,	
Ünal:	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri,	5.	Bası,	İstanbul	2014,	s.	482;	Tuna,	Zafer;	“4857	Sayılı	İş	Kanunu’nun	
22.	Maddesi	Çerçevesinde	Çalışma	Şartlarında	Esaslı	Değişiklik	Ve	Değişiklik	Feshi”,	İstanbul	Barosu	
Dergisi,	Kasım-Aralık	2014,C.	88,	S.	2014/6,	s.	106.
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 Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değişti-
rebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe ko-
nulamaz.” 

	 İş	Kanunu’nun	22.	maddesi,	işyerinde	geçerli	bir	fesih	nedeni	orta-
ya	çıktığı	hallerde	işverene	çalışma	koşullarında	değişiklik	yapma	ve	bu	
sayede	son	çare	(ultima	 ratio)	olarak	 sözleşmenin	 feshinden	kaçınma	
olanağı	 sağlamaktadır.	Çalışma	koşullarında	değişikliğe	 gidilmesi,	 fes-
hin	son	çare	olması	ilkesi	gereği,	fesihten	önce	başvurulması	gereken	bir	
yöntemdir4.		İş	Kanunu’nun	değişiklik	feshine	ilişkin	madde	gerekçesin-
de	de,	bu	düzenleme	ile	belirli	olumsuz	koşulların	varlığı	halinde	işçinin	
iş	sözleşmesinin	doğrudan	feshedilmesi	yerine,	çalışma	koşullarında	be-
lirli	değişiklikler	yaparak	iş	sözleşmesinin	sürdürülmesinin	sağlanması-
nın	amaçlandığı	belirtilmiştir5.	Hükmün	diğer	bir	amacı	da	işverenin	tek	
taraflı	değişiklik	işlemlerine	karşı	işçinin	korunmasının	sağlanmasıdır6.
İşçinin,	iş	sözleşmesinin	değişiklik	feshi	ile	sona	erdirilmesi	halinde,	söz-
leşmenin	feshine	bağlanan	hakları	(ihbar,	kıdem	tazminatı	gibi)	isteme-
si,	 iş	 güvencesi	 hükümlerinden	 yararlanarak,	 feshin	 geçersizliğini	 ileri	
sürmesi	ve	işe	iade	edilmesini	talep	etmesi	mümkündür7.

	 İş	Kanunu’na	 tabî	 ancak	 iş	 güvencesi	 kapsamına	girmeyen	 iş	 iliş-
kilerinde	de,	 işverenin	sözleşmede	esaslı	değişiklik	yapması	Kanun’un	
22.	 maddesindeki	 koşullara	 bağlıdır8.	 İşverenin	 çalışma	 koşularında	

4		Süzek,	Sarper:	Değişiklik	Feshi,	TİSK	AKADEMİ,	2006/I,	s.	28.

5		Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	28.

6	 	Narmanlıoğlu,	Ünal:	İşverenin	Çalışma	Koşullarında	Değişiklik	Yapma	Hakkını	Saklı	Tutan	Sözleşme	
Hükümleri	Bağlayıcı	Mıdır?,	Sicil,	Eylül	2006,	S.3,	s.	12.

7	 	Süzek,	Sarper:	İş	Hukuku	(Genel	Esaslar-Bireysel	İş	Hukuku),	Yenilenmiş	16.	Baskı,	İstanbul	2018,	s.	
660;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	28.’	

8		Süzek,	İş	Hukuku,	s.	660;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	8;	Alpagut,	Gülsevil:	İş	Kanununun	22.	Maddesinin	
Uygulama	Alanı-Sözleşme	Hükümlerinin	Geçerliliği	Sorunu	ve	Yargıtayın	Konuya	İlişkin	Kararları,	Legal	
İHSGHD,	2006,	S.9,	s.	54;	Sümer,	Halûk	Hâdi:	İş	Hukuku	Uygulamaları,	Dördüncü	Baskı,	Konya	2010,	
s.	113;	Uşan,	s.	215.	Aksi	yönde	bkz.	Eyrenci,	Öner/	Taşkent,	Savaş/	Ulucan,	Devrim:	Bireysel	İş	Huku-
ku,	3.Baskı,	İstanbul	2006,	s.	180;	Şen,	Murat:	İş	Hukukunda	Çalışma	Koşullarında	Değişiklik,	Ankara	
2005,	s.	186;	Manav,	Eda:	“İş	Kanunu’nun	22.	Maddesi	Çerçevesinde	İş	Sözleşmesinin	Değiştirilmesi	Ve	
Hukuki	Sonuçları”,		TAAD,	Y:3,	S.	9,	Nisan	2012,	s.	237.	
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esaslı	değişiklik	yapması	halinde,	Kanun’un	22.	maddesindeki	düzenle-
me	iş	güvencesi	kapsamına	girmeyen	iş	ilişkilerinde	de	uygulanmalıdır9.	
Böylece	bu	işçilerin	de	ihbar,	kıdem	tazminatı	almaları	mümkündür10.	
Ancak	Basın	İş	Kanunu’na	tabi	işçiler	bakımından	kıyas	yoluyla	uygula-
nacak	hükümler	arasında	İş	Kanunu’nun	22.	maddesi	yer	almadığından	
bu	işçilere	değişiklik	feshi	hükümleri	uygulanamasa	da	sözleşmelerinin	
feshi	halinde	iş	güvencesi	hükümlerinden	faydalanabilirler11.

	 Çalışma	 koşullarında	 esaslı	 değişiklik	 yapma	 ve	 feshe	 ilişkin	 hü-
kümler,	belirsiz	süreli	iş	sözleşmesiyle	çalışan	işçiler	için	öngörülmüştür.	
Belirli	 süreli	 iş	sözleşmelerinde,	çalışma	koşullarında	değişiklik	yapma	
ve	bu	nedenle	sözleşmenin	feshi	imkânı	bulunmaz.	Dolayısıyla,	değişik-
lik	feshi	hükümleri	belirli	süreli	iş	sözleşmelerinde	uygulama	alanı	bul-
maz12.

 II. DEĞİŞİKLİK FESHİNİN KOŞULLARI

 A. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK YA-
PILMASI

 1. Değişikliğe Konu Olacak Çalışma Koşulları

	 Çalışma	koşullarını,	 işçinin	ücreti,	 işin	nerede	ve	ne	zaman	görü-
leceği,	işyerindeki	çalışma	süreleri,	yıllık	izin	süreleri,	ödenecek	ücretin	
ekleri,	işçiye	özel	sağlık	sigortası	yapılması,	primleri	işverence	ödenmek	
kaydıyla	işçinin	bireysel	emeklilik	sistemine	dahil	edilmesi,	ara	dinlen-

9  Çil,	s.	1567;	Süzek,	iş	güvencesi	kapsamı	dışındaki	iş	ilişkilerinde	fesih	nedeninin	açıklanması	gerekme-
diğinden,	İş	Kanunu’nun	22.	maddesinde	yer	alan	hükmün,	fesih	nedeninin	“yazılı olarak açıklanması”	
kısmı	dışında	uygulanması	gerektiğini	ifade	etmektedir	(Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	8-9).	

10	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	661;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	8-9;	Aydın,	Ufuk:	“Çalışma	Koşullarında	Esaslı	De-
ğişiklikler	ve	Değişiklik	Feshi”,	Sicil,	2011,	s.	23.

11	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	661.

12	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	661;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	9;	Çankaya/Günay/Göktaş,	s.	126;	Akyiğit,	Ercan:	
Açıklamalı	ve	İçtihatlı	Türk	İş	Hukukunda	İş	Güvencesi	(İşe	İade),	Ankara	2007,	s.	170;	Aydın,	Esaslı	
Değişiklik,	s.	23;	Uşan,	s.	216;	Manav,	s.	235.
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mesi,	evlenme,	doğum,	öğrenim,	gıda,	maluliyet	ve	ölüm	yardımı	gibi	
sosyal	yardımlar	oluşturur13.		

	 Değişiklik	feshine	ilişkin	hükümlerin	uygulanabilmesi	için	öncelik-
le,	işverenin,	“iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel 
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma 
koşullarında esaslı bir değişiklik”	yapması	gerekir.	

	 Usulüne	uygun	olarak	yürürlüğe	konulmuş	olan	 işyeri	uygulama-
ları	 da	 iş	 sözleşmesi	 hükmündedir14.	 Bu	 doğrultuda	 işyeri	 uygulama-
larıyla	 oluşan	 çalışma	 koşullarında	 esaslı	 nitelikte	 değişiklikler	 de	 İş	
Kanunu’nun	 22.	 maddesindeki	 sınırlamalara	 bağlı	 olarak	 yapılabile-
cektir.	İşyeri	uygulamaları,	kanun	veya	sözleşmeyle	düzenlenmemiş	bir	
konuda,	işverenin	açık	bir	duyuru	veya	tek	taraflı	süreklilik	taşıyan	uy-
gulamasıyla	belirli	bir	olgunun	oluşturulması	neticesinde	meydana	ge-
lir.	İşyeri	uygulamasının	oluşması	için,	ya	işverenin	bu	konuda	açık	bir	
taahhüdü	bulunmalı	ya	da	fiili	uygulamaları	ile	bu	uygulamanın	bundan	
sonra	da	devam	edeceği	konusunda	işçilerde	bir	beklenti	doğmalıdır15.	
Ancak	uygulamanın	işyeri	uygulamasını	meydana	getirmesi	için	kanun-
da	 yer	 alan	 ve	 işçiyi	 koruyan	 bir	 düzenlemenin	 aksine	 olacak	 şekilde	
yapılmaması	gerekir.	Örneğin,	haftalık	45	saati	aşan	çalışmalarda	öden-
mesi	gereken	fazla	çalışma	ücretinin	hiç	ödenmemiş	olması,	bu	ücretin	
ödenmeyeceği	şeklinde	bir	işyeri	uygulaması	oluşturmaz16.	

13	9.	HD.,	15.12.2008	T.,	13026/33685;	9.	HD.,	17.09.2009	T.,	2008/6460	E.,	2009/23305	K.;	HGK.,	
12.4.2017	T.,	2014/7-2461	E.,	2017/719	K.		(Kazancı	İçtihat	Bankası).

14	HGK.,	12.4.2017	T.,	2014/7-2461	E.,	2017/719	K.;	9.	HD.,	15.12.2008	T.,	13026/33685	(Kazancı	İç-
tihat	Bankası);	Ekonomi,	Münir:	Çalışma	Şartlarının	Belirlenmesi	ve	Değişen	İlişkilere	Uyumu,	Prof.	
Dr.	Kemal	Oğuzman’a	Armağan,	Ankara	1997,	s.	159;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	9;	Eyrenci/Taşkent/
Ulucan,	s.	180;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	23;	Uzun,	Bekir:	Çalışma	Koşullarında	Değişiklik	ve	İş	Söz-
leşmesinin	Feshi,	Sicil,	Haziran	2006,	Yıl.	1,	S.	2,	s.	50;	Akın,	Levent:	İşçinin	Çalışma	Şartlarında	Esaslı	
Değişiklik	Ve	Fesih	Hakkı,	Çimento	Endüstrisi	İşverenleri	Sendikası,	C:	27,	s.:	2,	MART	2013,	s.	39-40.

15	Süzek,	Sarper:	İşyeri	Uygulamaları,	Prof.	Dr.	Kemal	Oğuzman’a	Armağan,	Ankara	1997,	s.	151;	Akyiğit,	
s.	161-163;	Uzun,	s.	49.	İşyeri	uygulamaları	hakkında	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Süzek,	İşyeri	Uygulamaları,	
s.	151-155.

16	Akın,	s.	41-42.
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	 Toplu	 iş	sözleşmesinden	kaynaklanan	çalışma	koşulları,	 işçi	ve	 iş-
verenin	 anlaşmasıyla	 değiştirilemeyeceğinden,	 bu	 tür	 bir	 değişiklik	
Kanun’un	22.	maddesi	kapsamına	girmez17.

 2. Esaslı Değişiklik Halleri

 a) Esaslı Değişiklik Kavramı

	 İş	Kanunu’nun	22.	maddesinin	uygulama	alanına	giren,	çalışma	ko-
şullarında	esaslı	değişiklik,	işverenin	yönetim	hakkının	sınırlarını	aşan,	
iş	sözleşmesinin	objektif	esaslı	unsurlarına	müdahalede	bulunan,	sözleş-
menin	denge	ve	düzenini	bozan	önemli	değişikliklerdir18.	Çalışma	ko-
şullarında	esaslı	değişiklik	oluşturan	haller,	tek	tek	baştan	belirlenemez,	
her	 somut	 olayda	 ayrı	 değerlendirilmelidir19.	 Ancak	 genellikle	 işçinin	
çalışma	koşullarını	ağırlaştıran	değişiklikler	esaslı	değişiklik	olarak	kabul	
edilmektedir20.	Çalışma	koşullarındaki	değişikliğin,	 işçinin	aleyhine	ve	
esaslı	olduğu	konusunda	ispat	yükü	işçiye	aittir21.	
17	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	662;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	9;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	23;	Çankaya,	Osman	

Güven/	Günay,	Cevdet	İlhan/	Göktaş,	Seracettin:	Türk	İş	Hukukunda	İşe	İade	Davaları,	Genişletilmiş	
2.	Baskı,		Ankara	2006,	s.	126-127;		Günay,	Cevdet	İlhan:	İş	Kanunu	Şerhi,	Cilt	1,	4.	Baskı,	Ankara	2015,	
s.	1176;	Civan,	Orhan	Ersun:	Genel	İş	Koşulları,	İstanbul	2015,	s.	86;	Manav,	s.	213.	Aksi	yönde	bkz.	
Akın,	s.	39-40.

18	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	662;	Mollamahmutoğlu,	Hamdi/Astarlı,	Muhittin/Baysal,	Ulaş:	İş	Hukuku	Ders	
Kitabı	Cilt	I	:	Bireysel	İş	Hukuku,	2.	Baskı,	Ankara	2018,	s.	108;	Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	109;	Alpagut,	
Uygulama	Alanı,	 s.	 55;	Alpagut	Gülsevil:	 İş	 Sözleşmesinin	Esaslı	 Şartlarında	Değişiklik	 ve	Yargıtayın	
Konuya	İlişkin	Bir	Kararının	Düşündürdükleri,	Çimento	İşveren	Dergisi	Eylül	2004,	C.	XVIII,	S.	5,	s.	
56;	Akyiğit,	s.	165;	Başterzi,	Süleyman:	Türkiye’de	Feshe	Karşı	Koruma	Hukuku	Reformunun	Sosyal	
Hukuk	ve	İstihdam	Üzerine	Etkileri,	AÜHFD	2005,	C.	LIV,	S.	3,	s.	60-61;	Yenisey,	Kübra	Doğan:	“Ça-
lışma	Koşullarında	Değişiklik	ve	 İş	Sözleşmesinin	Feshi”	Çalışma	ve	Toplum,	2010/3,	 s.	95;	Uşan,	 s.	
220;	Civan,	s.	97;	Uzun,	s.	53;	Başar,	Didem:	Türk	İş	Hukukunda	Değişiklik	Feshi,	Yüksek	Lisans	Tezi,	
Ankara	2011,	s.	37;	Tuna,	s.	107;	Manav,	s.	213,	214.

19 Çil,	Şahin:	4857	Sayılı	İş	Kanunu	Şerhi	1.	Cilt,	Ankara	2004,	s.	424;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	24;	Civan,	
s.	97.

20	9.	HD.,	14.12.2009	T.,	46109/34662;	9.	HD.,	17.11.2015	T.,	27488/32721	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	
Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	24.

21	9.	HD.,	14.12.2009	T.,	46109/34662	(Kazancı	 İçtihat	Bankası);	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	 s.	33;	Akın,	
s.	 41;	Özdemir,	Cumhur:	 “İş	Koşullarında	Değişiklik	Nedeniyle	 İş	Sözleşmesinin	Feshi”,	Terazi	Hu-
kuk	Dergisi,	S.	91,	Mart,	2014,	s.	100.	Türk	Medeni	Kanunu’nun	6.	maddesinde	göre;	“(…) taraflardan 
her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.”	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	
190.	maddesinin	1.	fıkrasına	göre	de;	“İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen 
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Sözleşmenin	esaslı	değişikliği	kapsamına	 işverenin	yönetim	hakkı	çer-
çevesinde	yaptığı	düzenlemeler	girmezler22.	Bununla	birlikte	işverenin	
yönetim	 hakkı	 sınırlarında	 kalan	 değişiklik	 yapma	 yetkisini	 dürüstlük	
kuralına	uygun	kullanması	gerekir23.

	 Yargıtay’a	göre24,	 geçerli	nedene	dayanan	değişiklikler	de	çalışma	
koşullarında	esaslı	değişiklik	olarak	nitelendirilemez.	Geçerli	neden	iş-
yeri	gereklerinden	veya	işçinin	verimi	ile	davranışlarından	kaynaklana-
bilir.	Örneğin,	işçinin	çalıştığı	bölümde	objektif	olarak	ortaya	konulan	
performans	kriterlerine	göre	verimsiz	olması,	işverence	bu	yönde	veri-
len	 eğitime	 rağmen	 sonuç	 alınamaması	 durumunda,	 işverence	 işçinin	
başka	bir	işte	görevlendirilmesinin	mümkün	olduğu	belirtilmiştir.	Yine	
şoför	olarak	çalışan	işçinin	sık	sık	trafik	cezası	alması	ya	da	sürücü	belge-
sine	geçici	olarak	el	konulması	gibi	durumlarda,	işveren	işçiyi	başka	bir	
işte	görevlendirebilir.

	 İş	Kanunu’nun	22.	maddesinin	uygulanmasını	gerektiren	değişiklik	
halleri,	işçinin	aleyhine	yapılan	değişikliklerdir.	İşçinin	lehine	olan,	ör-
neğin,	işçinin	ücretinin	arttırılması	gibi	esaslı	değişiklikler,	bu	hükmün	
uygulamasına	girmez.	Ancak,	işçinin	lehine	yapılan	değişikliğin	berabe-
rinde,	işçinin	durumunu	ağırlaştıran	düzenlemelerin	de	yer	alması	(ör-
neğin,	işçinin	ücretinin	artmasının	yanında,	işçiye	ek	külfetler	yükleyen	

vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.”	Uyuşmazlık	halinde,	işçi	değişik-
liğin	esaslı	olduğunu	iddia	edeceği	ve	değişikliğin	esaslı	olmasına	bağlanan	sonuçtan	kendi	 lehine	hak	
çıkaracağından,	bu	iddiasının	doğruluğunu	işçi	ispat	etmelidir.

22	9.	HD.,	02.12.2008	T.,	2007/34487	E.,	2008/33356	K.;	9.	HD.,	15.12.2008	T.,	13026/33685	;	9.	HD.,	
17.09.2009	T.,	2008/6460	E.,	209/23305	K.;	HGK.,	04.11.2009	T.,	2009/9-416	E.,	2009/474	K.;	9.	
HD.,	14.12.2009	T.,	46109/34662.;	22.	HD.,	7.12.2017	T.,	2015/20394	E.,	2017/27971	K.	(Kazancı	
İçtihat	Bankası);	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	662;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	10;	Sümer,	s.	115;	Şen,	Çalışma	
Koşulları,	s.	112;	Narmanlıoğlu,	Değişiklik,	s.	11;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku,	s.	475;	Alpagut,	Esaslı	De-
ğişiklik,	s.	54;	Çankaya/Günay/Göktaş,	s.	125;	Günay,	İş	Kanunu,	s.	1178;	Çil,	s.	1580;	Aydın,	Esaslı	
Değişiklik,	s.	23-24;	Civan,	s.	89;	Uzun,	s.	51;	Yalçın,	Adalet:	Türk	İş	Hukukunda	Çalışma	Koşullarında	
Değişiklik,	Yüksek	Lisans	Tezi,	Konya	2007,		s.	28;	Manav,	s.	215.

23	“İşveren,yönetim	yetkisi	kapsamındaki	bu	hakkını	kullanırken,	keyfi	davranmamalı,	işyeri	değişikliği	ile	
ilgili	işletmesel	kararı	alırken	dürüst	olmalıdır..”	22.	HD.,	7.12.2017	T.,	2015/20394	E.,	2017/27971	K.;	
22.	HD.,	1.11.2017	T.,	42756/23739	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Alpagut,	Esaslı	Değişiklik,	s.	56;	Aydın,	
Esaslı	Değişiklik,	s.	24;	Akın,	s.	41.

24		HGK.,	12.4.2017	T.,	2014/7-2461	E.,	2017/719	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası).
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değişiklikler)	 durumunda	 ise,	 değişiklik	 işçinin	 lehine	 sayılmayabilir,	
dolayısıyla	bu	tür	değişiklikler	işçinin	aleyhine	değerlendirilebilir25.

	 İşçinin	iş	koşullarını	ağırlaştıran,	ancak	bununla	birlikte	işçiye	ek	ka-
zançlar	sağlanarak,	ikame	değerlerle	dengelenen	aleyhe	değişiklikler	de	
esaslı	 değişiklik	 olarak	nitelendirilmeyebilir.	Örneğin,	 işçilere	 ücretsiz	
sağlanan	servisin	kaldırılması,	buna	karşın	işçilere	toplu	taşıma	için	ek	
ücret	ödenmesi	halinde	değişiklik	esaslı	değildir26.	Çalışma	koşullarının	
özelliği	sebebiyle	işçiye	belirli	bir	edim	verilmesine	yol	açan	neden	daha	
sonra	ortadan	kalkmış	olduğu	için,	edimin	artık	verilmemesi	halinde	de	
değişikliğin	esaslı	olmadığı	kabul	edilebilir.	Örneğin,	 işin	 riskli	olması	
nedeniyle	işçiye	risk	tazminatı	verilirken,	yeni	gelen	teknolojiyle	işin	ris-
kinin	ortadan	kalkması,	bu	nedenle	de	işçiye	bu	ödemenin	verilmemesi	
halinde	değişiklik	esaslı	nitelikte	kabul	edilmemelidir27.	

 b) Esaslı Değişiklik Halleri

 aa. Ücretin Değiştirilmesi

	 İşçinin	ücretine	yönelik	yapılan	aleyhe	her	değişiklik	esaslı	değişik-
lik	oluşturur28.	 İşçinin	maaşının	düşürülmesi	dışında	parça	başı	 iş	 için	

25	Soyer,	M.	Polat:	İş	Şartlarının	Esaslı	Tarzda	Değişmesi,	İzBD,	Ocak	1984,	s.	52;	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	662-
663;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	 s.	11;	Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal,	 s.	109;	Çil,	 s.	1586;	Çankaya/
Günay/Göktaş,	 s.	 129;	 Sümer,	 s.	 114-115;	Aydın,	 Esaslı	Değişiklik,	 s.	 24;	Alpagut,	 Esaslı	Değişiklik,	
s.	 57;	 Alpagut,	 Uygulama	 Alanı,	 s.	 56;	 Ertürk,	 Şükran;	 “Genel	 İş	 Koşulları	 ve	Genel	 İş	 Koşullarının	
Denetlenmesi”,	DEÜHFD	Özel	Sayı,	Polat	Soyer’e	Armağan,	C.	15,	2013,	s.	109;	Uşan,	s.	224;	Akyiğit,	
s.	165;	Tuna,	s.	109.

26	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	663;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	11;	Yalçın,	s.	6.

27	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	 s.	121-122;	Süzek,	 İş	Hukuku,	s.	663;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	 s.	11;	
Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	24;	Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	130.

28	9.	HD.,	1.11.2016	T.,	2015/21502	E.,	2016/18906	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Soyer,	s.	52;	Süzek,	İş	
Hukuku,	s.	663-664;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	1,	19; Çelik,	Nuri/Caniklioğlu,	Nurşen/Canbolat,	Talat:	
İş	Hukuku	Dersleri,	Yenilenmiş	31.	Bası,	İstanbul	2018,	s.	569;	Uzun,	s.	53;	Engin,	Murat:	Çalışma	Ko-
şullarında	Esaslı	Değişiklik	ve	Yeni	İş	Kanunu	Tasarısı,	İÜHFM	2003,	C.	LXI,	S.	1-2,	s.	315.	İşverene	tek	
taraflı	olarak	ücret	değişikliği	yetkisi	veren	sözleşme	kayıtlarının	geçerliliği	ve	denetimi	hakkında	ayrıntılı	
bilgi	için	bkz.	Alp,	Mustafa:	İşverene	Tek	Taraflı	Ücret	Değişikliği	Yetkisi	Veren	Sözleşme	Kayıtlarının	
Geçerlilik	Ve	Denetim	Ölçütleri,	Legal	İHSGHD,	2009,	S.	21,	s.	13-34;	Ertürk,	s.	109;	Aydın,	Esaslı	De-
ğişiklik,	s.	24;	Uşan,	s.	225;	Başar,	s.	39;	Tuna,	s.	109;	Civan,	s.	102-103;	Manav,	s.	221-222.
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ücret	alan	işçiye	işverenin,	kararlaştırılandan	daha	az	iş	göndermeye	yö-
nelik	değişikliği	de	esaslı	değişiklik	oluşturur29.	

	 Nakdi	 yapılan	ödemeler	 dışında,	 ayni	 ödemelerin	de	 kaldırılması	
veya	 azaltılması	 iş	 sözleşmesine	 ilişkin	 aleyhe	 esaslı	 değişiklik	meyda-
na	getirmektedir30.	İşçiye	her	gün	verilen	öğle	yemeğinin	kaldırılmasını	
da	Yargıtay	haklı	olarak	esaslı	değişiklik	olarak	kabul	etmiştir31.	Zira	bu	
durumda,	işçi	öğle	yemeği	için	ek	harcama	yapacak	ve	işçinin	ücretine	
yönelik	aleyhe	bir	durum	oluşacaktır.	

	 İşyerinin	başka	bir	yere	taşınması	ve	yol	masrafının	işverence	kar-
şılanmaması	 durumunda	 da	 Yargıtay32,	 işçinin	 ücretinden	 fedakârlık	
yaparak	yol	parasını	karşılaması	beklenemeyeceğinden,	çalışma	koşul-
larında	esaslı	değişiklik	meydana	geldiğine	hükmetmiştir.

	 İşçinin	 işinin	 niteliğinin	 değiştirilmesi	 neticesinde,	 dolaylı	 olarak	
ücretinde	 eksilme	 yaşanacağı	 durumlarda	 da	 esaslı	 değişiklik	 söz	 ko-
nusu	olur.	Örneğin,	yurtdışı	görevlerde	tır	şoförü	olarak	çalışan	işçinin	
yurtiçi	görevlere	verilmesi	nedeniyle,	yurtdışı	seferlerden	kazandığı	üc-
retten	daha	az	ücret	alması	Yargıtay	tarafından33	esaslı	değişiklik	sayıl-
mıştır.	Yine	restoranda	garson	olarak	çalışan	kişinin	kat	görevlisi	olarak	
görevlendirilmesi,	 işçinin	ücretinin	daha	 az	olacağı	 gerekçesiyle	 esaslı	
değişiklik	olarak	kabul	edilmiştir34.	Bunun	dışında,	işçinin	işveren	tara-
fından	ücretsiz	izne	çıkarılması	da,	işçiyi	belirli	bir	süre	ücretinden	yok-
sun	bırakacağı	için	esaslı	değişiklik	oluşturur35.	

29  Çil,	s.	1577;	Tuna,	s.	109;	Manav,	s.	222.

30	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	121;	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	664;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	12;	Ertürk,	
s.	109;	Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	150.

31	9	HD.,	14.3.1996	T.,	1995/31367	E.,	1996	/5335	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

32	9.	HD.,	17.5.2005	T.,	2004/27850	E.,	2005/18819	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

33	9.	HD.,	23.12.2010	T.,	20470/39689	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

34	9.	HD.,	28.5.2013	T.,	2011/14779	E.,	2013/16211	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

35	9.	HD.,	29.4.2002	T.,	2001/20571	E.,	2002/6610	K.	(Kazancı	 İçtihat	Bankası);	Süzek,	 İş	Hukuku,	s.	
664;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	12;	Günay,	İş	Kanunu,	s.	1181;	Uşan,	s.	230;	Tuna,	s.	110;	Manav,	s.	224.
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 bb. İşin Niteliğinin Değiştirilmesi

	 İşverenin	yönetim	hakkı,	işçinin	işinin	niteliği	ile	bağdaşan	benzer	
iş	ve	eşit	değerdeki	işlerde	görevlendirilmesi	ile	sınırlıdır.	İşçinin	belirle-
nenden	aleyhe	bir	işte	çalıştırılması	esaslı	değişiklik	oluşturur36.

	 Yargıtay,	 büro	personeli	 olarak	 çalışan	 işçinin	 temizlik	 işine	 geçi-
rilmesini37,	beden	eğitimi	olan	işçinin	yüzme	öğretmenliği	pozisyonuna	
getirilmesini	(yeni	görevin	önceki	görevden	çok	 farklı	bilgi	ve	sorum-
luluk	gerektirmesi	nedeniyle)38;	kaynakçının	kum	eleme	işine	verilme-
sini39,	makam	şoförlüğü	yapan	 işçinin	 şantiyede	görevlendirilmesini40, 
operatör	olan	işçinin	görev	yerinin	değiştirilerek,	daha	önce	çalışmadığı	
ve	 eğitim	 verilmeyen	 bölüme	nakledilmesi	 ve	 burada	 günlük	 üretime	
göre	performansının	değerlendirilmesi41,	işçinin	çalıştığı	işten	daha	ağır,	
zor	ve	tehlikeli	bir	işte	çalıştırılmak	istenmesini42	esaslı	değişiklik	kabul	
etmiştir.	

	 İşçinin	çalıştığı	işin	niteliğinin,	işçinin	aleyhine	olarak	değiştiğinin	
tespitinde,	işçinin	işinin	ağırlaşıp	ağırlaşmadığı,	işçinin	onurunu	zedele-
yecek	nitelik	taşıyıp	taşımadığı	dürüstlük	kuralına	göre	belirlenmelidir43.	
Yargıtay44	haklı	olarak,	belediye	başkan	yardımcısı	olarak	görev	yapan	
inşaat	yüksek	mühendisinin,	yeni	belediye	başkanı	tarafından	temizlik	
işçisi	olarak	çalıştırılmak	istendiği	bir	olayda,	bu	değişikliğin	esaslı	deği-

36	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	665;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	13;	Ertürk,	s.	110;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	25;	
Uşan,	s.	233;	Tuna,	s.	111.

37	9.	HD.,	6.	12.2016	T.,	22698/21633	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

38	9.	HD.,	28.9.2010	T.,	2008/34776	E.,	2010/26093	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

39	9.	HD.,	15.12.2008	T.,	13026/33685	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

40	9.	HD.,	15.5.2000	T.,	3079/6991	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

41	9.	HD.,	28.9.2009	T.,	2008/42886	E.,	2009/24409	K.(Kazancı	İçtihat	Bankası).

42	9	HD.,	7.6.1984	T.,	5509/6255	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

43	Tuna,	s.	112;	Manav,	s.	218.

44	9.	HD.,	4.10.2005	T.,	9992/32333	(Kazancı	İçtihat	Bankası).
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şiklik	niteliği	taşıdığına	hükmetmiştir.	Nitelikli	işçinin	ücreti	değişmese	
bile	kariyer	olarak	kendisini	geliştiremeyeceği	hafif	bir	işte	çalıştırılması	
da	işçi	için	esaslı	değişiklik	oluşturur45.

 cc. İşyerinin Değiştirilmesi

	 Kural	olarak	işveren	yönetim	hakkı	çerçevesinde	işçinin	çalışma	ye-
rini	belirleyebilir.	Ancak,	işyeri	taraflarca	iş	sözleşmesinde	belirlenmişse,	
işyeri	işçinin	onayı	olmaksızın,	tek	taraflı	olarak	işveren	tarafından	de-
ğiştirilemez.	Bu	yönde	sözleşmede	hüküm	bulunmamakta	 ise,	 işveren	
işçinin	durumunu	ağırlaştırmayan,	aynı	il	içinde	işyeri	değişikliği	yapa-
bilir46.	

	 İşçinin	 sadece	 işyerinin	 değiştirilmesi	 Yargıtay	 kararlarında	 esaslı	
değişiklik	sayılmamıştır47.	Ancak,	işverenin,	işçinin	çalıştığı	işyerini	de-
ğiştirmesi	nedeniyle	işçinin	yeni	işine	ulaşımı	eskisine	göre	çok	güçlük	
yaratıyor	 veya	maddi	 açıdan	 külfet	 oluşturuyor	 ise,	 yapılan	 değişiklik	
esaslı	değişiklik	oluşturur48.	

45	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	115-116;	Başar,	s.	38.

46	 “İşyerinde	 iş	 şartlarında	 değişikliği	 gerektirmeyen	 çalıştırılma	 imkânı,	 değiştirilmiş	 iş	 şartları	 altında	
çalıştırılabileceği	 başka	 bir	 çalışma	 yerine	 nakilden	 önce	 uygulanması	 gereken	 tedbirdir.	 İşçinin	 iş	
şartlarının	 değiştirilmesi	 gerekmeden	 çalıştırılabileceği	 birden	 fazla	 çalışma	 yeri	 varsa,	 işveren	 bunlar	
arasından	birini	seçme	hakkına	sahiptir.	İşverenin	talimat	verme	hakkı	kapsamında	alternatif	tedbirler	
arasında	 iş	 şartlarında	ve	sözleşme	değişikliğine	neden	olmayacak	şekilde	bir	 tedbir	olanağı	var	 ise	ve	
bu	kapsamda	bir	çalışma	yerinde	çalıştırabilecekse	değişiklik	feshine	başvurulmaması	gerekir.” 22.	HD.,	
20.12.2017	T.,	44881/30220	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	666;	Süzek,	Değişiklik	Fes-
hi,	s.	14;	Alp,	Ücret	Değişikliği,	s.	16;	Ertürk,	s.	110;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	25;	Uşan,	s.	237;	Tuna,	
s.	113;	Civan,	s.	113.

47	9.	HD.,	31.3.2005	T.,	2004/20190	E.,	2005/11300	K.;	HGK.,	1.3.2006	T.,	2006/9-51	E.,	2006/27	K.	
(Kazancı	İçtihat	Bankası).

48	“Somut olayda davacının iş yerinin bulunduğu Gaziemir’deki iş yerinden tahmini 20-25 km mesafedeki yeni iş 
yerine gidebilmesi için asgari 2-3 toplu taşıma aracına binmesi gerekeceği, toplu taşıma araçlarında geçen za-
manın iş süresinden sayılacağı, davalı tarafından kabul edilmediğine göre davacının kendine ait zamanından 
veya dinlenme hakkını kullandığı zamandan iş için ayırması gerekeceği iş çıkışı ve eve dönüş içinde zaman har-
caması yapacağı sabittir. İşveren yani iş yerine nakil için servis koymadığı gibi yol parası vermediği veya işçinin 
bu ilave yol harcamalarını karşılayacak şekilde ek ödeme yapmadığı, yapacağına dair taahhütte bulunmadığı, 
tüm bu değişikliğin davacı işçinin iş şartlarında esaslı değişikliği gösterdiğini, işçinin bu değişikliği açıkça kabul 
etmediği, etmesi gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin de bulunmadığı, iş yeri adres değişikliğinin büyükşehir 
belediye sınırları içinde kalmasının bu durumu değiştirmeyeceği, eski iş yerinde ve eski koşullarda çalışmaya 
hazır bekleyen davacıya iş verilmemesi ve dolayısıyla karşılığı ücretinin ödenmemesi sebebiyle iş sözleşmesinin 
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Doktrindeki	bir	görüşe	göre,	işverenin	aynı	holding	bünyesi	içinde	veya	
aynı	 şirketler	 topluluğuna	 bağlı	 başka	 bir	 işyerinde	 iş	 görme	 edimini	
yerine	 getirmek	 üzere	 işçiyi	 geçici	 olarak	 devretmesi,	 İş	 Kanunu’nun	
7.	maddesinin	son	fıkrasına	göre,	 işçinin	yazılı	onayına	bağlı	olduğun-
dan	bu	hallerde	İş	Kanunu’nun	22.	maddesindeki	şartlar	uygulanmaz49.		
Kanaatimizce	işverenin,	işçiyi	geçici	olarak	devretme	önerisinde	bulun-
ması	esaslı	değişiklik	prosedürünün	işletilmesi	sayılacağından,	6	işgünü	
içinde	 işçinin	buna	yazılı	 onay	 vermemesi,	 devir	 sözleşmesini	 reddet-
mesi	şeklinde	sonuç	doğurur.	Bu	durumda	işverenin	fesih	sebeplerinin	
bulunması	 halinde,	 değişiklik	 feshi	 ile	 iş	 sözleşmesini	 sona	 erdirmesi	
mümkündür.

 dd. Çalışma Saatlerinin Değiştirilmesi

	 Kural	olarak	işyerindeki	çalışma	saatlerini	belirleme	işverenin	yöne-
tim	hakkı	kapsamındadır.	Bu	nedenle,	işverenin	kanuni	sınırlara	uyma	
şartıyla	tek	taraflı	olarak	çalışma	saatlerini	belirlemesi	mümkündür.	An-
cak,	çalışma	sürelerine	yönelik	değişiklikler,	işçinin	ücretini	etkilemekte	
ise,	bu	değişiklikler	de	esaslı	sayılmalıdır50.

	 İşçinin	ücretini	 etkilemese	dahi,	 işçinin	yaşamında	 zorluk	oluştu-
ran,	çalışma	koşullarını	ağırlaştıran	değişiklikler	de	işçi	aleyhe	esaslı	de-
ğişiklik	meydana	getirir51.	Örneğin,	evli	ve	 ilkokula	giden	çocuğu	olan	
bir	işçinin	sabah	sekizden	akşam	beşe	kadar	olan	çalışma	saatinin,	işve-
ren	 tarafından	öğlen	bir,	 akşam	on	olarak	değiştirilmesi,	her	ne	kadar	

16/04/2010 tarihi itibarıyla eylemli olarak feshedildiği, eylemli feshin haklı nedene dayanmayacağı, davalı 
işveren tarafından fesih ile sözleşme ortadan kalktığından artık devamsızlıktan söz edilemeyeceği, devamsızlı-
ğa dayalı davalı işverenin sonraki ikinci fesih işleminin de hukuken sonuç doğurmayacağı, feshin haklı nedene 
dayanmaması sebebiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacaklısı olduğu anlaşıldığından ihbar tazmina-
tı talebinin de kabulüne karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeyle bu talebin reddine karar verilme-
si bozmayı gerektirmiştir.”	(9.	HD.,	7.3.2013	T.,	2011/39644	E.,	2013/8037	K.);	9.	HD.,	17.5.2005	T.,	
2004/27850	E.,	2005/18819	K.;	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	666;	Süzek,	Değişiklik	
Feshi,	s.	14;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	25;	Uşan,	s.	239;	Tuna,	s.	113;	Manav,	s.	220.

49	Uşan,	s.	240;	Tuna,	s.	114;	Manav,	s.	238.

50	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	667;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	15;	Uşan,	s.	241;	Tuna,	s.	114;	Civan,	s.	114.

51	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	667;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	15;	Ertürk,	s.	110;	Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,	s.	
569;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	25.
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işçinin	çalışma	saati	ve	ücretinde	değişiklik	oluşmasa	da	ailesiyle	vakit	
geçirme	imkânını	zorlaştırması	nedeniyle	çalışma	koşullarında	esaslı	de-
ğişiklik	oluşturmalıdır.

 ee. İş İlişkisinin Devri

	 İş	 ilişkisinde	 işverenin	değişikliği,	ölüm,	 işyerinin	kısmen	veya	 ta-
mamen	devri,	 işyerinin	 tür	değiştirmesi,	 birleşme	katılma	gibi	neden-
lerle	olmuşsa,	burada	işçinin	rızasını	gerektiren	esaslı	değişiklik	hali	söz	
konusu	olmaz.	Bununla	birlikte,	işyerinin	devri	nedeniyle	işçinin	çalış-
ma	şartları	ağırlaşmış	ise,	bu	durum	esaslı	değişiklik	oluşturabilir52.	

	 İş	sözleşmesinin	başka	bir	işverene	devredilebilmesi	için	ise,	zaten	
Türk	 Borçlar	 Kanunu’nun53	 429.	maddesine	 göre	 işçinin	 yazılı	 onayı	
gerekir54.	 Bu	 onayın	 alınması	 için,	 İş	Kanunu’ndaki	 gibi	 bir	 süre	 şartı	
bulunmamaktadır.	Ancak	 işverenin,	bu	devre	onay	vermesi	 için	 işçiye	
yazılı	bir	öneride	bulunması,	işçinin	geçici	olarak	devrinde	de	açıkladı-
ğımız	üzere	 esaslı	 değişiklik	prosedürünün	 işletilmesi	 sayılmalıdır.	Bu	
durumda	işçinin	6	işgünü	içinde	devre	yazılı	onay	vermemesi,	devir	söz-
leşmesini	 reddetmesi	 şeklinde	 sonuç	doğurur.	 İşveren	bu	halde,	 fesih	
sebeplerinin	bulunması	halinde	değişiklik	feshi	ile	iş	sözleşmesini	sona	
erdirebilir.	

 B. YAZILI ŞEKİLDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİN YAPILMASI

	 İş	Kanunu’nun	22.	maddesinde,	öncelikle	işverenin	işçiye	çalışma	
koşullarında	 değişiklik	 önerisinde	 bulunması	 aranmaktadır.	 İşverenin 

52	9.	HD.,	22.1.2009	T.,	2007/34716	E.,	2009/637	K.;	HGK.,	04.11.2009	T.,	2009/9-416	E.,	2009/474	K.;	
9.	HD.,	14.12.2009	T.,	46109/34662	K.;	9.	HD.,	11.7.2011	T.,	2009/19275	E.,	2011/23293	K.	(Kazancı	
İçtihat	Bankası).	Uşan,	s.	240;	Tuna,	s.	114.

53	RG.,	4.2.2011	T.,	S.	27836.

54	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	205.	maddesinde	sözleşmenin	devri,	429.	maddesinde	ise	hizmet	sözleşmesi-
nin	başka	işverene	devri	düzenlenmiştir.	Kanun’un	205.	maddesine	göre,	sözleşmeyi	devreden	ile	dev-
ralan	ve	sözleşmede	kalan	taraf	arasında,	devredilen	sözleşmenin	şekil	şartına	tabi	şekilde,	sözleşmede	
kalan	tarafın	önceden	verdiği	izin	veya	sonradan	verdiği	onayla	yapılan	bir	anlaşma	söz	konusudur.	429.	
maddede	ise	özel	olarak	hizmet	sözleşmesinin	başka	işverene	devri	düzenlenmiş	ve	işçinin	yazılı	onayı	
aranmıştır.
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bu	öneri	bildirimini	 işçiye	 yazılı	 olarak	 yapması	 gerekir.	Burada	yazılı	
şekil	geçerlilik	koşulu	olarak	düzenlenmiştir,	ancak	noter	 ihbarnamesi	
gibi	nitelikti	yazılı	şekil	aranmaz,	adi	yazılı	şekil	yeterlidir55.	

	 Değişiklik	 bildiriminin	 işçilere	 duyuru	 şeklinde	 yapılması	 yeterli	
değildir.	İşçilere	ayrı	ayrı	bu	değişiklik	önerisi	yazılı	olarak	bildirilmeli-
dir56.	İşverenin,	yapmak	istediği	değişikliğin	sebebi	veya	sebeplerini	de	
bildirmesi	gerekir57.

	 İşveren,	değişiklik	önerisinin	kabul	 edilmemesi	halinde,	 iş	 sözleş-
mesini	feshedeceği	şeklinde	işçinin	iradesine	bağlı	şartla	fesih	bildirimi	
yapabilir58.

 C. İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK  
ÖNERİSİNİ REDDETMESİ

 1. Önerinin Reddedilmesi

	 İşçinin	kendisine	yönelik	yapılan	çalışma	koşullarında	esaslı	deği-
şikliği	 kabul	 etme	zorunluluğu	bulunmamaktadır.	 İşçi,	 işverenin	deği-
şiklik	önerisini	açıkça	veya	6	işgünü	içinde	yazılı	olarak	kabul	etmeyerek	
(susarak)	reddedebilir59.	İşçinin	değişiklik	önerisini	kabul	etmemesi	ha-

55	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	669;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku,	s.	475;	Şen,	Murat:	İşçinin	Çalışma	Koşullarında	
Değişikliği	Altı	İşgünü	İçinde	Yazılı	Olarak	Kabul	Etmemesinin	Sonuçları,	Sicil,	Mart	2007,	Yıl.	2,	S.	5,	
s.	79;	Kılıçoğlu,	Mustafa/Kılıçoğlu	Ada,	 İlayda:	Şerhli	 İş	Kanunu	Yorumu	ve	Yargıtay	Uygulaması,	4.	
Baskı,	Ankara	2016,	s.	622;	Akın,	s.	42;	Manav,	s.	228.

56	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	669;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	23;	Narmanlıoğlu,	Değişiklik,	s.	11-12;	Narmanlı-
oğlu,	İş	Hukuku,	s.	475;	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	68;	Uşan,	s.	255;	Başar,	s.	105;	Tuna,	s.	120.

57	Narmanlıoğlu,	Değişiklik,	s.	12.

58	HGK.,	12.4.2017	T.,	2014/7-2461	E.,	2017/719	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası).;	Özdemir,	s.	100.

59	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	671;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.		24;	Narmanlıoğlu,	Değişiklik,	s.	12;	Mollamahmu-
toğlu/Astarlı/Baysal,	s.	110;	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	65;	Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,	s.	570;	
Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	32;	Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	200;	Akyiğit,	s.	169;	Çankaya/Günay/Göktaş,	
s.	129;	Günay,	İş	Kanunu,	s.	1179;	Kılıçoğlu/Kılıçoğlu	Ada,	s.	622;	Sümer,	s.	113;	Başterzi,	s.	62;	Uzun,	
s.	57;	Şen,	Değişikliği	Kabul,	s.	79;	Uşan,	s.	255;	Civan,	s.	97;	Yalçın,	s.	67;	Başar,	s.	107;	Tuna,	s.	123;	
Manav,	s.	229.
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linde	gerekçe	göstermesi	gerekli	değildir60.	Kabul	edilmeyen	değişiklik-
ler	işçiyi	bağlamaz	(İK.	m.	22).	Bununla	birlikte	Yargıtay’ın	2005	tarihli	
bir	kararında61,	işçinin	yapılan	değişikliğe	6	işgünü	içinde	itiraz	etmeme-
sinin	değişikliği	kabul	ettiği	anlamına	geleceğine	ilişkin	doktrinde	haklı	
olarak	eleştirilen62	kararı	bulunmaktadır.	Yargıtay’ın63	yeni	tarihli	karar-
larında,	6	işgünü	içinde	yazılı	şekilde	kabul	edilmeyen	değişikliğin	işçiyi	
bağlamayacağına	hükmedilmiştir.

	 İşçi	açısından	Kanun’da	öngörülen	6	işgünlük	düşünme	süresi	nispi	
emredicidir.	Bu	süre,	taraflarca	uzatılabilir,	ancak	kısaltılamaz64.	Bu	süre	
geçmeden,	işçinin	değişikliği	kabul	etmediği	gerekçesiyle	yapılan	fesih	
haksız	fesih	oluşturur65.	

	 İşçi	6	işgünlük	süre	dolmadan	önce	de	öneriyi	kabul	veya	reddet-
tiğini	bildirebilir.	Ancak	işçinin	6	işgünü	olan	süreden	önceden	feragat	
etmesi	mümkün	değildir66.	İşçinin	altı	işgünlük	süre	sona	ermeden	yazılı	
olarak	bildirdiği	kabul	veya	red	kararını,	bu	süre	dolmadan	geri	alabil-
mesi	de	mümkündür67.	İşçi	değişikliği	kabul	beyanını,	işverene	ulaşma-
dan	da	geri	alabilir68.
60	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku,	s.	478.

61	9.	HD.,	19.9.2005,	27701/30370	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

62	Akyiğit,	s.	163.

63	HGK.,	5.4.2017	T.,	2015/22-3050	E.,	2017/605	K.;	HGK.,	15.3.2017	T.,	2015/22-3568	E.,	2017/462	
K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

64	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	669;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.		23;	Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	94;	Şen,	Değişikliği	Ka-
bul,	s.	81;	Uşan,	s.	255.	Buna	rağmen	Yargıtay,	işveren	tarafından	işçinin	görev	yerinin	değiştirildiği	ve	üç	
gün	içinde	yeni	görev	yerinde	çalışmasının	bildirildiği	ve	işçinin	yeni	görev	yerinde	çalışmaya	başlama-
dığı	gerekçesiyle	İş	Kanunu’nun	25/g	maddesine	göre	iş	akdinin	sonlandırıldığı	bir	olayda,	işçinin	(altı	
işgünü	düşünme	süresi	verilmediğini	değerlendirmemiş)	çalışma	koşullarında	esaslı	değişiklik	önerisini	
reddetmesi	üzerine	yapılan	feshi	de	geçerli	nedenle	fesih	olarak	değerlendirmiştir.	(22.	HD.,	13.4.2016	
T.,	2015/5003	E.,	2016/10643	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası).	

65	“	…	davacıya nakli kabul etme veya etmeme yönünde 6 işgünlük süre tanındığı halde araya giren Kurban Bay-
ramı tatili sebebiyle henüz 6 işgünü geçmeden iş sözleşmesinin feshi yoluna gidilmiş olması işe iade sebebidir”	
(9.	HD.,	17.1.2006	T.,	2005/38648	E.,	2006/27	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

66	Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	199;	Şen,	Değişikliği	Kabul,	s.	81.

67 Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	26;	Çil,	s.	1596;	Özdemir,	s.	101.

68	9.	HD.,	14.12.2009	T.,	46109/34662	(Kazancı	İçtihat	Bankası).
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	 İşçinin	 6	 işgünlük	 süre	 geçtikten	 sonra,	 değişiklik	 önerisini	 yazılı	
olarak	kabul	etmesi	halinde,	işçi	süresinde	öneriyi	kabul	etmediğinden,	
öneriyi	reddetmiş	sayılsa	da,	işçinin	bu	süre	geçtikten	sonra	yaptığı	rıza	
yeni	bir	öneri	olarak	kabul	edilebilir.	İşverenin	de	bu	öneriyi	kabul	etme-
si	ile	çalışma	koşullarında	değişiklik	gerçekleşmiş	olur69.	Aynı	şekilde	ta-
rafların	daha	sonra	sözleşmenin	değiştirilmiş	haline	göre	yeni	bir	sözleş-
me	yapmasıyla	da	çalışma	koşullarında	değişiklik	gerçekleştirilebilir70.
İşçinin	değişiklik	önerisini	kabul	etmesi	 için,	kabul	beyanını	yazılı	bil-
dirmesi	 gerekir.	Burada	da	 adi	 yazılı	 şekil	 yeterlidir71.	Yazılı	 kabul	be-
yanı	 kural	 olarak	 geçerlilik	 koşuludur72.	 Bununla	 birlikte	 işçinin	 açık	
kabul	 beyanı	 olmasada	 değişikliği	 kabul	 ettiğine	 yönelik	 kuşkuya	 yer	
vermeyecek	davranışları	sonucu	da	değişikliğin	gerçekleştiği	sonucuna	
varılır73.	İşçinin	değişiklik	önerisine	itiraz	etmeden	uzun	süre	çalışması	
daha	sonra	şekle	aykırılıktan	dolayı	bu	değişikliğin	kendisini	bağlama-
yacağını	ileri	sürmesi	de	hakkın	kötüye	kullanılması	çerçevesinde	kabul	
edilmeyebilir74.	Böylece	 istisnai	 olarak,	 yazılı	 şekilde	 işçinin	 kabul	 be-
yanı	olmadan	da	çalışma	koşullarında	değişiklik	gerçekleşebilir.	Ancak	
bu	konuda	ücret	ile	diğer	çalışma	koşullarında	değişiklik	arasında	ayrım	
yapılmalıdır.	Ücret	bordrosunun	herhangi	bir	ihtirazı	kayıt	öne	sürme-
den	 imzalanması,	 işçinin	ücrette	yapılan	 indirimi	kabul	ettiği	 şeklinde	

69	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	670;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	24;	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	73.	Altı	gün-
lük	sürenin	nisbi	emredici	olduğu	ve	işçinin	bu	sürenin	dolmasından	sonra	verdiği	cevapla	da	değişikliğin	
gerçekleşeceği	yönünde	bkz.	Çankaya/Günay/Göktaş,	s.	129;	Uşan,	s.	255;	Manav,	s.	229.

70	“Somut olayda davalı veya alt işverenleri tarafından davacı işçinin ücretinde yapılan indirim için işçiden yazılı 
bir muvafakat alınmadığı; fakat davaya konu edilen sürede değişen bazı alt işverenler ile davacı arasında 
hizmet sözleşmeleri imzalandığı anlaşılmaktadır. Davacı ile alt işverenler arasında imzalanan ve ücret mikta-
rının yazılı olduğu hizmet sözleşmeleri 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında ücrette yapılan 
indirimi işçinin yazılı olarak kabul ettiğini gösterir ve bu tarihten itibaren ücrette yapılan indirim geçerli hale 
gelir.”	9.	HD.,	2.11.2017	T.,	6626/17351	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

71	Şen,	Değişikliği	Kabul,	s.	80.

72	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	670;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	24;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	32;	Şen,	Değişikliği	
Kabul,	s.	80.	Aksi	yönde	olarak,	Kanunda	öngörülen	yazılı	şeklin	ispat	kolaylığı	sağladığı,	geçerlilik	şekli	
olmadığı	hakkında	bkz.	Kılıçoğlu/Kılıçoğlu	Ada,	s.	622.

73	9.	HD.,	14.12.2009	T.,	46109/34662;	7.	HD.,	20.4.2016	T.,	2015/6222	E.,	2016/8659	K.	(Kazancı	İçti-
hat	Bankası);	Özdemir,	s.	101.

74	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	670;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	24;	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	74;	Uşan,	s.	
256;	Çankaya/Günay/Göktaş,	s.	130;	Günay,	İş	Kanunu,	s.	1179;	Başar,	s.	107.
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yorumlanamaz.	İşçinin	zamanaşımı	süresi	içinde	ücret	farklarını	ve	kal-
dırılan	ücrete	 ilişkin	haklarını	 talep	etmesi	hakkın	kötüye	kullanılması	
oluşturmaz75.

	 İşçinin	değişiklik	önerisini	yazılı	olarak	kabul	etmesiyle,	çalışma	ko-
şullarında	değişiklik	gerçekleşmiş	olur.	Fakat	bu	değişiklik	geçmiş	etkili	
olarak	yürürlüğe	konulamaz	(İK.	m.	22/son).	İşçinin	değişiklik	teklifini	
kabul	etmesi	sadece	o	değişiklik	için	sonuç	doğurur,	kabul,	daha	sonra	
işveren	tarafından	yapılacak	değişiklikler	için	sonuç	doğurmaz76.

	 İşçinin,	işverenin	haklı	nedene	dayanan,	gerekli	değişiklik	teklifle-
rini	 de	 reddetmesi	mümkündür.	Gerekli	makul	değişiklik	 teklifleri	 de	
işçinin	yazılı	olarak	kabul	etmesi	sonucu	uygulanabilir77.

 2. Değişiklik Önerisinin Kabul Edilmemesinin Sonuçları

	 İşçinin	 işverence	 yazılı	 olarak	 yapılan,	 çalışma	 koşullarında	 esaslı	
değişiklik	önerisini	 6	 işgünü	 içinde	 yazılı	 olarak	 kabul	 etmemesi	 veya	
açıkça	reddetmesi	halinde,	öneri	reddetmiş	sayılır	ve	değişiklik	gerçek-
leşmez.	İşçinin	değişiklik	önerisini	kabul	etmemesi	halinde,	iş	sözleşme-
si	aynı	koşullarda	devam	eder78.	

	 Değişiklik	önerisinin	kabul	edilmemesi	durumunda	işveren,	sözleş-
menin	eski	koşullarıyla	devamına	razı	olabileceği	gibi,	değişiklik	öneri-
sinin	reddedilmesine	rağmen	değişikliği	uygulayabilir	ya	da	iş	sözleşme-
sini	değişiklik	feshiyle	sona	erdirebilir.	İşverenin	seçeceği	yönteme	göre	
oluşan	sonuçlar	ve	yaptırımlar	farklı	olacaktır.
 
 

75	HGK.,	5.4.2017	T.,	2015/22-3050	E.,	2017/605	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	670;	
Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	24;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	33.	Aksi	yönde	bkz.	Civan,	s.	104-105.

76	HGK.,	12.4.2017	T.,	2014/7-2461	E.,	2017/719	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

77	Narmanlıoğlu,	Değişiklik,	s.	12;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku,	s.	476.

78	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	671;	Narmanlıoğlu,	Değişiklik,	s.	13;	Günay,	İş	Kanunu,	s.	1181.
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 a) Sözleşmenin Eski Şartlarla Devamı

	 İşveren	tarafından	çalışma	koşullarında	yapılan	esaslı	değişikliği	işçi	
kabul	etmezse,	işveren,	değişiklikten	yapmaktan	vazgeçip	sözleşmenin	
eski	şartlarla	devamına	rıza	gösterebilir.	Bu	durumda	çalışma	şartlarında	
herhangi	bir	değişiklik	olmayacak,	mevcut	haliyle	çalışma	koşulları	de-
vam	edecektir79.

 b) İşçinin	Reddine	Rağmen	İşverenin	Değişikliği	Uygulaması

	 İşverenin,	işçinin	değişiklik	önerisini	kabul	etmemesine	rağmen	ça-
lışma	koşullarında	esaslı	değişiklik	yapmakta	ısrar	etmesi	mümkündür.	
Bu	halde,	 işveren	hangi	konuda	değişiklik	yapmışsa	buna	 ilişkin	 farklı	
hukuki	sonuç	ve	yaptırımlar	söz	konusu	olur80.	

	 İşveren,	 işçinin	ücretini	azaltmış	veya	 iş	koşuluna	dönüşmüş	olan	
bir	ikramiyeyi	kaldırmışsa,	işçi	ücret	farkını	veya	ikramiye	alacağını	mev-
duata	uygulanan	en	yüksek	faizle	birlikte	ödenmesini	talep	edebilir.	İş-
çinin	İş	Kanunu’nun	34.	maddesine	göre,	çalışmaktan	kaçınması	veya	
Kanun’un	24.	maddesinin	2.	fıkrasına	göre,	iş	sözleşmesini	haklı	olarak	
feshetmesi	mümkündür81.	

	 İşverenin	 yapmak	 istediği	 değişikliği	 dayatarak,	 devam	 etmekte	
olan	sözleşme	hükümlerini	uygulamaması	 somut	olaya	göre	 işverenin	
temerrüdü	veya	iş	sözleşmesini	haksız	olarak	feshetmesi	sonucunu	do-
ğurur.	Örneğin,	 başka	bir	 şehirdeki	 işyerine	 gönderilmesini	 reddeden	
işçinin,	mevcut	 işyerine	 alınmaması	 haksız	 fesih	 oluşturur.	 İşçinin	 bu	

79	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	671;	Sümer,	s.	113;	Akın,	s.	43.

80	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	672;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	25;	Günay,	İş	Kanunu,	s.	1181;	Çankaya/Günay/
Göktaş,	s.	131;	Şen,	Değişikliği	Kabul,	s.	83.

81	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	672;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	25;	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	75;	Çankaya/
Günay/Göktaş,	s.	131;		Günay,	İş	Kanunu,	s.	1181;	;	Alpagut,	Uygulama	Alanı,	s.	58;	Şen,	Değişikliği	
Kabul,	s.	83;	Uşan,	s.	258;	Başar,	s.	122;	Tuna,	s.	124.



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �150

.

halde,	İş	Kanunu’nun	17	ila	21.	maddelerine	göre	dava	açma	hakkı	bu-
lunur82.

	 İşverenin,	 işçiyi	 işyerine	 kabul	 etmesine	 rağmen,	 işçiyi	 reddettiği	
işte	 çalışmaya	 zorluyorsa,	 işverenin	 temerrüdü	 söz	 konusu	olur83.	 İşçi	
bu	durumda	sözleşmeyi	haklı	nedenle	feshedebilir	ve	diğer	koşulların	da	
varlığı	halinde	kıdem	tazminatına	hak	kazanır.	Ancak	işçi	haklı	nedenle	
iş	sözleşmesini	feshettikten	sonra	ihbar	tazminatı	alamaz	ve	iş	güvencesi	
hükümlerinden	yararlanamaz84.

	 İşverenin	yönetim	hakkı	çerçevesinde	kalan	veya	değişiklik	kaydına	
dayanarak	yapılan	değişikliğe,	işçi	uymaz	ve	sözleşmeyi	feshederse,	işçi-
nin	bu	davranışı	haksız	fesih	oluşturur.	Bu	nedenle	de	kıdem	tazminatı	
alamaz85.	

 c) Sözleşmenin Değişiklik Feshiyle Sona Ermesi

	 İşçi	tarafından	değişiklik	önerisi	reddedilen	işveren,	çalışma	koşul-
larını	mutlaka	 değiştirmek	 istemekte	 ise,	 yapmak	 istediği	 değişikliğin	
geçerli	bir	nedene	dayandığını	veya	 fesih	 için	başka	bir	geçerli	nedeni	
bulunduğunu	yazılı	olarak	açıklayarak	ve	bildirim	sürelerine	uyarak	 iş	
sözleşmesini	feshedebilir.	İşçinin	bu	durumda	İş	Kanunu’nun	17	ila	21.	
maddelerine	göre	dava	açma	hakkı	bulunur	(İK.	m.	22).	

82	Süzek,	 İş	Hukuku,	 s.	672;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	 s.	 	25;	Çankaya/Günay/Göktaş,	 s.	131;	Günay,	 İş	
Kanunu,	s.	1181;	Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal,	s.	111;	Başterzi,	s.	62;	Uzun,	s.	58;	Engin,	s.	318;	
Şen,	Değişikliği	Kabul,	 s.	83,	85;	Uşan,	 s.	258;	Başar,	 s.	122.	Alpagut,	 sözleşmenin	 işveren	 tarafından	
feshedilmiş	sayılacağı	şeklindeki	görüşe,	açık	fesih	iradesi	bulunmadığı	halde	işverene	fesih	iradesi	bağ-
lanmasının	sözleşmeyi	sona	erdireceği	ve	bunun	işçinin	aleyhine	olması	gerekçesiyle	katılmamaktadır	
(Alpagut,	Uygulama	Alanı,	s.	58).

83	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	673;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	25;	Akyiğit,	s.	172;	Başar,	s.	109.

84	HGK.,	1.3.2017	T.,	2015/22-2241	E.,	2017/389	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	673;	
Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	26;	Çil,	s.	1599;	Akın,	s.	44.

85	9.	HD.,	19.04.2005	T.,	2004/18877	E.,	2005/13746	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.26.



www.izmirbarosu.org.tr

151İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �

İŞ HUKUKUNDA DEĞİŞİKLİK FESHİ
Dr. Meltem ERTUĞRUL

	 İşverenin	 çalışma	koşullarında	 yaptığı	 esaslı	 değişikliği,	 işçi	 kabul	
etmezse,	işveren	iş	sözleşmesini	haklı	nedenle	değil,	İş	Kanunu’nun	22.	
maddesine	göre	feshetmelidir86.

	 Belirli	süreli	iş	sözleşmelerinde	İş	Kanunu’nun	22.	maddesi	uygu-
lanmayacağından,	bu	tür	iş	ilişkilerinde	işverenin	sözleşmeyi	feshetmesi	
haksız	fesih	sayılır	ve	buna	ilişkin	yaptırımlar	uygulanır87.

 D. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK İÇİN GE-
ÇERLİ NEDEN BULUNMASI VE BİLDİRİMİN İŞÇİYE YAZILI                     
YAPILMASI

 1. Değişiklik Feshinde Geçerli Neden

	 İş	 Kanunu’nun	 22.	 maddesinde,	 işverenin	 sözleşmeyi	 feshetme-
si	 için,	“değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını”	veya	“fesih için başka 
bir geçerli nedeninin bulunduğunu”	yazılı	olarak	açıklaması	yükümlülüğü	
öngörülmüştür.	İşverenin	buradaki	fesih	hakkı	derhal	değil,	süreli	fesih-
tir88.

	 Değişiklik	 feshine	 yol	 açan	 geçerli	 neden	 konusunda	 doktrinde	
iki	 farklı	 görüş	 bulunmaktadır.	 Birinci	 görüşe	 göre89;	 değişikliğin	ma-
kul	 bir	 nedeninin	 bulunması	 halinde,	 yapılan	 feshin	 geçerli	 olduğu	
kabul	edilmelidir.	Bu	görüşe	göre,	geçerli	neden	kabulü	konusunda	İş	
Kanunu’nun	18.	maddesindeki	geçerli	neden	sebepleri	aranmamalı,	bu	
sebeplere	göre	sözleşmenin	sona	erdirilmesine	gerekçe	olabilecek	daha	
hafif	sebepler	de	geçerli	kabul	edilebilmelidir.	Feshin	geçerli	nedene	da-
yanması	değil,	yapılmak	istenilen	değişikliğin	objektif	ve	geçerli	bir	ne-
deninin	bulunması	yeterlidir.	Ancak	bu	durumda	işçilerin	iş	sözleşmele-
86	9.	HD.,	29.01.2007	T.,	2006/37017	E.	2007/1181	K.	(YKD,	Eylül	2007,	s.	1680-1682);	Süzek,	Değişik-

lik	Feshi,	s.	26;	Günay,	İş	Kanunu,	s.	1180.

87	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	677;	Akyiğit,	s.	171.

88	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	674.

89	Alman	hukukunda	bu	görüşü	savunan	yazarlar	için	bkz.	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	148,	dn.	65,	
150,	d.	75;	Alpagut,	Uygulama	Alanı,	s.	57,	dn.	10.	



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �152

.

rinin	geçerli	fesih	nedenlerine	göre	daha	kolay	feshedilebilecek	olması,	
kötü	niyetli	olarak	bu	imkânın	kullanılmasına	fırsat	tanıyabileceğinden,	
feshin	son	çare	olma	ilkesi	ve	işçinin	korunması	açısından	bu	görüşün	
uygulanması	sakıncalar	doğurabilecek	niteliktedir.

	 Bizim	 de	 katıldığımız	 hâkim	 görüş	 ve	 Yargıtay’ın	 görüşüne	 göre	
ise90,	değişiklik	feshinde	geçerli	neden	olarak	kabul	edilecek	haller	daha	
ağır	 denetime	 tabî	 tutulmalıdır.	 Değişikliğin	 değil,	 yapılan	 feshin,	 İş	
Kanunu’nun	18.	maddesinde	sayılan	geçerli	nedenlerden	biriyle	yapıl-
ması	gerekir.	Bu	durumda,	işverence	yapılacak	değişiklik	feshi	“işletme-
nin, işyerinin veya işin gereklerinden”,	“işçinin yeterliliğinden”	veya	“işçinin 
davranışlarından”	kaynaklanmalıdır91.	

 a) İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler

	 İşçinin	haklı	sebeple	fesih	nedeni	oluşturacak	derecede	ağır	olma-
yan	ancak	işyerinin	normal	işleyişini	aksatan	ve	işçinin	iş	görme	borcu-
nu	gerektiği	şekilde	yerine	getirilmesini	engelleyen,	 işçinin	yetersizliği	
hallerinde,	işçinin	yeterliliğine	göre	esaslı	değişiklik	yapılması	ve	işçinin	
bu	değişikliği	kabul	etmemesi	halinde	işveren	geçerli	sebeple	iş	sözleş-
mesini	feshedebilir92.	

90		“Değişiklik feshinde geçerli neden denetimi iki aşamalı olarak yapılmalıdır. ilk olarak, iş sözleşmesinin muhte-
vasında değişikliği gerekli kılan geçerli neden bulunmalıdır. Dolayısıyla, iş Kanunu’nun 18. maddesinde fesih 
için aranan geçerli nedenler, değişiklik feshinde de aynen bulunmalıdır. Bir başka anlatımla, değişiklik feshine 
gidebilmek için işçinin yeterliliğinden, davranışından veya işletme gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nede-
nin bulunması gereklidir. Dolayısıyla, iş Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilen geçerli nedenlere ilişkin dene-
tim burada da aynen yapılmalıdır. Denetimin ağırlığı ve ölçüsü farklılık arz etmez. Yapılacak denetimde, söz 
konusu madde anlamında geçerli bir nedenin varlığı tespit edilmezse, ikinci aşamaya geçmeden değişiklik feshi 
geçersiz kabul edilmelidir”.	(9.	HD.,	15.12.2008	T.,	13026/33685);	7.	HD.,	9.11.2016	T.,	12789/19152;	
HGK.,	12.4.2017	T.,	2014/7-2461	E.,	2017/719	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	675;	
Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	148,	dn.	66;	Alp,	Ücret	Değişikliği,	s.	29;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.		
27;	Günay,	İş	Kanunu,	s.	1180;	Çil,	s.	1583;	Alpagut,	Uygulama	Alanı,	s.	56;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	
33;	Yenisey,	Değişiklik,	s.	103;	Uşan,	s.	262	vd.;	Engin,	s.	323;	Başar,	s.	109;	Özdemir,	s.	100;	Manav,	s.	
239.		

91	HGK.,	12.4.2017	T.,	2014/7-2461	E.,	2017/719	K.		(Kazancı	İçtihat	Bankası).

92	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	567.



www.izmirbarosu.org.tr

153İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �

İŞ HUKUKUNDA DEĞİŞİKLİK FESHİ
Dr. Meltem ERTUĞRUL

	 İş	Kanunu’nun	18.	madde	gerekçesinde,	ortalama	olarak	benzer	işi	
görenlerden	daha	az	verimli	çalışma,	gösterdiği	niteliklerden	beklenen-
den	daha	düşük	performansa	sahip	olma,	işe	yoğunlaşmasının	giderek	
azalması,	işe	yatkın	olmama,	öğrenme	ve	kendini	geliştirme	yetersizliği,	
sık	sık	hastalanma,	çalışamaz	duruma	getirmemekle	birlikte	işini	gerek-
tiği	şekilde	yapmasını	devamlı	olarak	engelleyen	hastalık,	uyum	yeter-
sizliği	halleri	işçinin	yetersizliğinden	kaynaklanan	geçerli	neden	halleri-
ne	örnek	olarak	verilmiştir.	

	 İşçinin	yetersizliği,	işçinin	fiziki	yetersizliği	(işçinin	hastalığı,	işçinin	
yaşlılığı	ve	emekliliği)	ve	işçinin	mesleki	yetersizliğinden	kaynaklanabi-
lir93.

 b) İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Sebepler
 
	 İşçinin	 işyerindeki	 davranışları	 da	 fesih	 imkanının	 kullanılmasına	
imkân	tanıyabilir.	Burada	haklı	nedenle	fesih	sebebi	oluşturacak	kadar	
ağır	olmamakla	birlikte,	işçinin	işin	normal	işleyişi	ve	işyerindeki	uyumu	
olumsuz	etkileyen	davranışları	geçerli	fesih	nedeni	oluşturur94.	Örneğin,	
işe	alındıktan	sonra	uçakta	rahat	hareket	etmesini	zorlaştıracak	ölçüde	
kilo	alan	kabin	hostesinin,	yer	hizmetlerine	verilmesi	ve	işçinin	bu	deği-
şikliği	kabul	etmemesi	halinde	geçerli	sebeple	fesih	yapılabilir.

 c)  İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan 
Sebepler

	 İşçinin	kişiliği	 ile	 ilgisi	bulunmayan,	ekonomik	nedenler,	 rekabet,	
verimlilik	gerekleri	veya	teknolojik	gelişmelere	bağlı	olarak,	işçinin	işye-
rinde	işinin	ortadan	kalkması	veya	niteliğinin	değişmesi	nedeniyle	işçi-
nin	çalışmasının	mümkün	olmaması	hallerinde	işçinin	geçerli	nedenle	
iş	 sözleşmesi	 feshedilebilir95.	Örneğin,	 işyerinde	 iş	 hacminin	 azalması	

93	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	567-574.

94	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	575.

95	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	586.
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nedeniyle	 işçinin	başka	bir	 işyerinde	görevlendirilmesi	önerisinin,	 işçi	
tarafından	kabul	edilmemesi	üzerine	yapılan	fesih	geçerli	nedenle	fesih	
oluşturur96.	Yargıtay97,	işyerinde	organizasyon	değişikliği	öne	sürülerek	
işçinin	çalıştığı	bölümün	değiştirilmek	istenmesi	ve	işçinin	bu	değişikli-
ği	kabul	etmemesi	nedeniyle	fesih	bildirimi	yapılması	halinde,	işyerinde	
organizasyon	değişikliği	yapılsa	da	işçinin	çalıştığı	bölümün	mevcudiye-
tini	sürdürmesi	durumunda	yapılan	feshin	geçersiz	olduğuna	hükmet-
miştir.
 
	 İşyerinde	istihdam	fazlası	olduğu	gerekçesiyle	görev	yeri	değiştiril-
mek	 istenilen	 işçinin	bunu	kabul	etmemesi	halinde	yapılan	 feshin	ge-
çerli	olup	olmadığı	tespit	edilirken,	işçinin	gerçekten	çalıştığı	bölümde	
fazlalık	oluşturup	oluşturmadığı,	daha	sonra	onun	çalıştığı	işyerine	işçi	
alınıp	alınmadığı	ya	da	başka	bölümlerden	o	yere	işçilerin	geçirilip	geçi-
rilmediği	araştırılmalıdır98.	

 2. Yazılı Bildirim

	 Kanun,	işverenin,	sözleşmedeki	değişikliğin	geçerli	bir	nedene	da-
yanması	veya	fesih	için	başka	bir	geçerli	nedeninin	bulunduğuna	ilişkin	
fesih	bildiriminin	yazılı	olarak	yapmasını	aramaktadır	(İK.	m.	22).	Yazılı	
bildirimin	adi	yazılı	şekilde	yapılması	yeterlidir.	

 E. BİLDİRİM SÜRELERİNE UYULMASI

	 İşverenin,	iş	sözleşmesini	feshederken	bildirim	sürelerine	uymakla	
yükümlüdür	(İK.	m.	22/c.	3).	İşveren,	İş	Kanunu’nun	17.	maddesinde	
düzenlenen	bildirim	sürelerine	göre	iş	sözleşmesini	feshedecektir.	Buna	
göre;	 iş	 sözleşmeleri,	 işi	 altı	 aydan	az	 sürmüş	olan	 işçi	 için,	bildirimin	
diğer	tarafa	yapılmasından	başlayarak	iki	hafta	sonra;	 işi	altı	aydan	bir	
buçuk	yıla	kadar	sürmüş	olan	işçi	için,	bildirimin	diğer	tarafa	yapılma-

96	Alpagut,	Uygulama	Alanı,	s.	57.

97	9.	HD.,	2.5.2017	T.,	2016/10647	E.,	2017/7553	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

98	7.	HD.,	9.11.2016	T.,	13789/19152	(Kazancı	İçtihat	Bankası).
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sından	başlayarak	dört	hafta	sonra;	işi	bir	buçuk	yıldan	üç	yıla	kadar	sür-
müş	olan	işçi	için,	bildirimin	diğer	tarafa	yapılmasından	başlayarak	altı	
hafta	sonra;	işi	üç	yıldan	fazla	sürmüş	işçi	için,	bildirim	yapılmasından	
başlayarak	sekiz	hafta	sonra,	feshedilmiş	sayılır.	

	 İşçinin	işverenin	değişiklik	önerisini,	altı	işgünü	dolmadan	reddet-
mesi	halinde	dahi,	 işverenin	süreli	 fesih	hakkının	altı	 işgünlük	sürenin	
bitiminden	itibaren	başlaması	gerekir99.

	 İşverenin	bildirim	 süresine	ait	ücreti	peşin	vermek	 suretiyle	de	 iş	
sözleşmesini	feshetmesi	mümkündür	(İK.	m.	17/IV)100.

 III. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAK-
KININ SAKLI TUTULMASI

 A.  GENEL OLARAK

	 Taraflardan	birisine	tek	taraflı	değişiklik	yapabilme	hakkı	veren	söz-
leşme	hükümlerine	“değişiklik kayıtları”	denilmektedir.	İşverenin,	yöne-
tim	hakkının	kapsamına	girmeyen	bir	konuda	kanun,	bireysel	iş	sözleş-
mesi	veya	toplu	iş	sözleşmesi	hükmü	ile	özel	olarak	yetkili	kılınması	ile	
yönetim	hakkı	genişletilebilir101.	Bununla	birlikte,	değişiklik	kayıtlarıyla	
iş	ilişkisinin	karakteristik	unsurları	değiştirilemez.	Aynı	şekilde	mevcut	
bir	iş	sözleşmesini	ortadan	kaldırıp	yerine	yenisinin	kurulmasına	da	bu	
kayıtlarla	imkân	sağlanamaz102.

99				Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.26;	Çankaya/Günay/Göktaş,	s.	130;		Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	200.

100		Süzek,	İş	Hukuku,	s.	674;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	26;	Akyiğit,	s.	170.

101		HGK.,	12.4.2017	T.,	2014/7-2461	E.,	2017/719	K.;	22.	HD.,	7.7.2017	T.,	2015/15592	E.,	2017/16616	
K.,	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Alp,	Mustafa:	İş	Sözleşmesindeki	Değişiklik	Kayıtlarının	İçerik	Deneti-
mi,	Sicil,	Eylül	2006,	Yıl.	1,	S.	3,	s.	37;	Süzek,	Sarper:	İşverenin	Yönetim	Hakkı	ve	Sınırları,	Prof.	Dr.	
Metin	Kutal’a	Armağan,	Ankara	1998,	s.	230;	Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	98;	Alpagut,	Uygulama	Alanı,	
s.	60;	Yenisey,	Kübra	Doğan:	İşverene	Hizmet	Akdinde	Tek	Taraflı	Değişiklik	Yapma	Yetkisi	Veren	
Sözleşme	Hükümlerinin	Denetimi,	Prof.	Dr.	Nuri	Çelik’e	Armağan,	Cilt	 II,	 İstanbul	2001,	 s.	 1178;	
Yalçın,	s.	37.

102		Alp,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	37-38;	Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	99.
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 Değişiklik	kaydına	dayanarak	işverenin	yaptığı	değişiklik,	sözleşme	
değişikliği	oluşturmaz.	Burada	işveren	sözleşmeden	doğan	hakkını	kul-
lanarak	yeni	bir	hukuki	durum	yaratmakta,	bu	hukuki	durum	ise	işçinin	
başlangıçtaki	iradesi	ile	meşrulaşmaktadır103.	Böylece	değişiklik	kayıtları	
işverenin	yönetim	hakkının	kapsamını	genişleterek,	İş	Kanunu’nun	22.	
maddesindeki	sınırlamalara	tabi	olmaksızın	çalışma	koşullarının	değişti-
rilmesine	olanak	sağlamaktadır.	Dolayısıyla	bu	durumda	değişiklik	feshi	
gündeme	gelmeyecektir.

 B. DEĞİŞİKLİK HAKKININ SAKLI TUTULMASININ             
GEÇERLİLİĞİ

	 İşverenin,	işçi	ile	yaptığı	sözleşmede,	çalışma	koşullarında	tek	taraflı	
olarak	değişiklik	yapma	hakkını	saklı	tutma	kayıtlarının	geçerli	olup	ol-
mayacağı	hususu	tartışmalıdır.	4857	Sayılı	İş	Kanunu’nun	bilim	kurulu	
taslağında,	 çalışma	koşullarında	değişiklik	yapma	hakkının	 saklı	 tutul-
duğu	hallerde	değişiklik	feshi	hükümlerinin	uygulanmayacağına	ilişkin	
düzenlemenin	TBMM’ndeki	 görüşmeler	 sırasında	madde	metninden	
çıkarılması	 nedeniyle,	 işverenin	 çalışma	 koşullarını	 tek	 taraflı	 olarak	
değiştirebileceğine	 ilişkin	 kayıtların	 geçerli	 olup	 olmadığı	 konusunda	
doktrinde	farklı	görüşler	meydana	gelmiştir.

	 Doktrindeki	bir	görüşe	göre104,	çalışma	koşullarını	işverenin	tek	ta-
raflı	olarak	değiştirebileceğine	 ilişkin	kayıtlarla	 işverenin	sözleşme	ko-
şullarını	değiştirebilmesi	mümkün	değildir.	Zira	kanunun	amacı	işçinin	
kabul	etmediği	değişikliklere	engel	olmaktır.	Çalışma	şartlarında	esaslı	
değişiklik	 yapılması	 kanunda	 sınırlandırılmıştır,	 işverene	 peşin	 olarak	
değişiklik	yapma	hakkı	tanıyan	düzenlemeler	bu	nedenle	hükmün	ama-
cına	ve	niteliğine	aykırılık	taşır.	

103	Alp,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	39;	Tuna,	s.	117.

104	Narmanlıoğlu,	Değişiklik,	s.	14	vd.;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku,	s.	480-482.
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	 Bizimde	 katıldığımız	 doktrindeki	 diğer	 görüşe	 göre105,	 bilim	 tas-
lağında	 yer	 alan	düzenlemenin,	meclis	 çalışmaları	 sırasında	metinden	
çıkarılması,	 bu	 konuda	 bir	 yasaklama	 getirdiği	 şeklinde	 yorumlanma-
malıdır.	İşverene,	önceden	iş	sözleşmesinde	çalışma	koşullarında	deği-
şiklik	yapma	yetkisi	tanınabilir.	Ancak,	değişiklik	kayıtlarına	ilişkin	yetki	
dar	yorumlanmalı,	işçinin	işinin	niteliğinde	geniş	bir	biçimde	işverenin	
değişiklik	yapması	sağlanmamalıdır.	Bununla	birlikte,	işverenin	sözleş-
mede	değişiklik	yapma	hakkını	saklı	tutma	olanağı	da	tamamen	ortadan	
kaldırılacak	ölçüde	sınırlandırılmamalıdır106.

	 İşverenin	değişiklik	hakkını	 saklı	 tutmasına	 yönelik	 sözleşme,	 ge-
nel	iş	koşulu	içeren	bir	sözleşme	ise	bu	kaydın	geçerliliği	Türk	Borçlar	
Kanunu’nda	düzenlenen	genel	işlem	koşullarındaki	hükümlere	göre	be-
lirlenmelidir107.	Türk	Borçlar	Kanun’un	20.	maddesine	göre;	“Genel iş-
lem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki ben-
zer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı 
tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir.”	Genel	işlem	şartlarının	iş	huku-
kundaki	görünümünü	genel	iş	koşulu	oluşturur.	İşverenin	iş	sözleşmesi	
yapılırken,	ileride	çok	sayıdaki	benzer	sözleşmede	kullanmak	amacıyla,	
önceden,	tek	başına	hazırlayarak	karşı	tarafa	sunduğu	iş	sözleşmesi	hü-
kümleri	genel	iş	koşulları	olarak	ifade	edilmektedir108.	

105	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	16;	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	258-260;	Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	
102;	Alpagut,	Esaslı	Değişiklik,	s.	59;	Alpagut,	Uygulama	Alanı,	s.	60;	Alp,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	38;	
Çil,	s.	1574;	Eyrenci/Taşkent/Ulucan,	s.	180-181;	Günay,	İş	Kanunu,	s.	1177;	Sümer,	s.	118;	Uşan,	
s.	244;	Başterzi,	s.	63;	Uzun,	s.	55;	Aydın,	Ufuk:	4857	Sayılı	Kanun	Bakımından	İş	Sözleşmesindeki	
Değişiklik	Kayıtları	(Hukuk	Genel	Kuruluna	Ait	Bir	Karar	İncelemesi),	Sicil,	Mart	2007,	Yıl.	2,	S.	5,	s.	
62;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	27;	Engin,	s.	317;	Yalçın,	s.	44;	Başar,	s.	45.	Dürüstlük	kuralına	uygun	
kullanılan	 işyeri	değişikliği	kayıtlarının	geçerli	olduğu	hakkında	bkz.	Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,	 s.	
573.

106	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	19.	Süzek	6098	Sayılı	Türk	Borçlar	Kanunu’nda	yer	alan	genel	işlem	şartları	
hükümlerinin	iş	sözleşmelerine	de	uygulanması	neticesinde,	bu	tür	kayıtların	yazılmamış	sayılma	yaptı-
rımıyla	karşılaşacağı	nedeniyle,	görüşünü	değiştirerek,	bu	kayıtların	sözleşmede	yer	alamayacağını	ifade	
etmiştir	(Süzek,	İş	Hukuku,	s.	667).

107	Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal,	s.	109-110;	Ertürk,	s.	100;	Baycık,	Gaye:	“İşverenin	Nakil	Yetkisini	
Kullanım	Denetimi”,	AÜHFD,	2012,	C.	61,	S.	2,	s.	489.

108	Ertürk,	s.	89.
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	 6098	Sayılı	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	24.	maddesine	göre,	“Genel 
işlem koşullarının bulunduğu bir sözleşmede veya ayrı bir sözleşmede yer 
alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel işlem koşul-
ları içeren sözleşmenin hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme yetkisi 
veren kayıtlar yazılmamış sayılır”.	Bu	hüküm	gereği,	işverene	genel	iş	ko-
şulu	niteliğindeki	iş	sözleşmesiyle	sözleşmenin	bir	hükmünü	işçi	aleyhi-
ne	değiştirme	yetkisi	veren	kayıtlar	katıldığımız	görüş	çerçevesinde	ya-
zılmamış	sayılacaktır109.	Ancak,	değişiklik	kaydının	yazılmamış	sayılması	
için,	işçinin	aleyhine	olacak	şekilde	yazılmış	olması	gerekir110.	İşverenin	
tek	 taraflı	olarak	 işçiye	 ikramiye	ödenmesine	 ilişkin	değişiklik	 yapabi-
leceğine	yönelik	kayıtta	olduğu	gibi,	işçi	lehine	yapılabilecek	değişiklik	
kayıtları	geçerli	kabul	edilir.	

	 İşveren,	 iş	 sözleşmesinde	 yer	 alan	 ve	 yazılmamış	 sayılan	 değişlik	
kaydı	olmasaydı	iş	sözleşmesini	kurmayacağını	ileri	süremez	(TBK.	m.	
22).	Düzenlemeyle	kısmen	yazılmamış	 sayılma	yaptırımı	 getirilmiştir.	
Bu	durumda	taraflar	arasındaki	iş	sözleşmesi,	değişiklik	kaydına	ilişkin	
hüküm	dışında	geçerliliğini	sürdürecektir111.

	 Hükümdeki	yasak	düzenleyenin	tek	taraflı	olarak	sözleşmede	aley-
he	 değişiklik	 yapmasına	 ilişkin	 olduğundan,	 işveren	 dışındaki	 tarafsız	
yetkili	kurum	ve	kuruluşların	fiili	veya	değişen	kanunlar	sebebiyle	söz-
leşmenin	değişebileceğine	yönelik	hükümler	yazılmamış	sayılma	yaptı-
rımına	uğramaz112.

109	Ertürk,	s.	104.	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	21.	maddesi	kapsamında	yazılmamış	sayılacağı	hakkında	bkz.	
Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal,	s.	110.	Borçlar	Kanunu’nda	yer	alan	hükmün,	iş	hukukunun	karak-
teristik	özellikleriyle	çatıştığı	bu	nedenle	gerçek	olmayan	yasa	boşluğu	oluştuğu	ve	hükmün	iş	hukukun-
da	uyarlanarak	uygulanması	gerektiği	yönünde	bkz.	Civan,	s.	133.

110	Kılıçoğlu,	s.	135.

111	Kılıçoğlu,	s.	137.

112	Kılıçoğlu,	s.	135.
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	 Yargıtay113,	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	yürürlüğe	girmesinden	önce	
iş	sözleşmesi	ve	iç	yönetmeliklerde	yer	alan	değişiklik	hakkını	saklı	tut-
ma	kayıtlarını	geçerli	kabul	etmekteydi.	Genel	işlem	şartlarına	ilişkin	bu	
düzenlemeye	 rağmen	Yargıtay114	 bu	 hükmü	 dikkate	 almayarak,	 halen	
değişikliği	saklı	tutma	kayıtlarını	geçerli	kabul	etmektedir.	Buna	göre	iş	
sözleşmesinde	çalışma	şartlarında	değişiklik	yapabileceğine	dair	düzen-
lemelerin	 bulunması	 halinde,	 işverenin	 genişletilmiş	 yönetim	 hakkın-
dan	söz	edilir	ve	 işveren,	yönetim	hakkını	kötüye	kullanmamak	ayrıca	
sözleşmedeki	sınırlara	uymak	kaydıyla	işçinin	çalışma	şartlarında	deği-
şiklik	yapma	hakkını	sürekli	olarak	kazanmış	olur.

	 Genel	iş	koşulu	niteliği	taşımayan	ve	işveren	ile	işçinin	karşılıklı	ola-
rak	belirlediği	sözleşme	hükümlerinden	oluşan	değişiklik	kayıtları	Türk	
Borçlar	Kanunu’ndaki	yaptırıma	tabi	olmaksızın	geçerli	olacaktır115.	An-
cak	bu	kayıtların	geçerli	olması	her	durumda	işveren	tarafından	istediği	
şekilde	değişiklik	yapılabileceği	şeklinde	yorumlanamaz.	Bu	hakkın	kul-
lanılması	da	sınırlamalara	tabi	olacaktır116

 C. DEĞİŞİKLİK HAKKININ SAKLI TUTULMASININ SINIRI

 1. Genel Olarak

	 Genel	 iş	 koşulu	niteliği	 taşımayan,	 işverenin	 çalışma	koşullarında	
tek	yanlı	değişiklik	yapma	yetkisi	tanıyan	kayıtların,	öncelikle	temel	hak-
lara,	emredici	hükümlere,	kişilik	haklarına	ve	ahlaka	aykırı	olmaması	ge-

113	 9.	 HD.,	 27.12.2004	 T.,	 20848/29320;	 9.HD.,	 4.4.2005	 T.,	 9605/11820	 K.;	 HGK.,	 11.10.2006	 T.,	
2006/9-613	E.,	2006/644	K.;	9.	HD.,	07.07.2005	T.,2004/	30947	E.	2005/24233;	9.	HD.,	19.01.2009	
T.,	 2007/34216	 E.,	 2009/111	 K.,	 9.	 HD.,	 14.12.2009	 T.,	 46109/34662;	 9.	 HD.,	 25.03.2010	 T.,	
2008/22933	E.,	2010/7945	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

114	HGK.,	12.4.2017	T.,	2014/7-2461	E.,	2017/719	K.;	HGK.,	21.3.2018	T.,	2015/22-1770	E.,	2018/505	
K.;	22.	HD.,	7.7.2017	T.,	2015/15592	E.,	2017/16616	K.,	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

115	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	668;	Civan,	s.	121.

116	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	668.
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rekir.	Bununla	birlikte,	bu	kayıtlar	TSGLK’un	6.	maddesine	göre	toplu	
iş	sözleşmesi	hükümlerine	de	aykırılık	taşımamalıdır117.

	 Her	ne	kadar	işçi,	işverenin	değişiklik	hakkını	saklı	tutan	sözleşme	
hükmünü	kabul	etmiş	olsa	da	bu	kayıtların	dar	yorumlanması,	objektif	
koşullara	bağlı	olarak	kabul	edilmesi	ve	denetlenmesi	gerekir118.		Bunun	
için	bu	kayıtlar,	içerik	ve	kullanım	denetimine	tabî	tutularak	sınırlandı-
rılmalıdır119.

 2. İçerik Denetimi

	 Geniş	anlamda	içerik	denetimi,	değişiklik	kaydının	emredici	kural-
lara,	 kişilik	haklarına	ve	 ahlaka	 aykırı	olup	olmadığının	denetlenmesi-
dir120.	Dar	anlamda	içerik	denetimi	ise,	emredici	kurallara	kişilik	hakla-
rına	ve	ahlaka	aykırı	olmayan,	ancak,	sadece	işçi	aleyhine	olan	ve	taraflar	
arasındaki	menfaat	dengesini	aşırı	ölçüde	bozan	sözleşme	hükümlerinin	
denetlenmesidir121.
İş	sözleşmesinde	yer	alan	kayıtların	içerik	denetimine	ilişkin	doğrudan	
bir	 hüküm	mevzuatımızda	 bulunmamaktadır.	Doktrinde	 genel	 olarak	
kamu	 düzenine	 aykırılık,	 hakkın	 kötüye	 kullanılması	 yasağı,	 tüketici	
işlemleri	için	içerik	denetimine	ilişkin	Tüketicinin	Korunması	Hakkın-
da	Kanun	hükümlerinin	kıyasen	uygulanması	gerektiğine	ilişkin	görüş	
mevcuttur122.	6098	sayılı	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	yürürlüğe	girmesin-
den	önce,	bu	konudaki	aksi	yöndeki	görüş	ise,	Tüketicinin	Korunması	
Hakkında	Kanun	hükümlerinin	iş	sözleşmeleri	bakımından	iş	ilişkisinin	

117	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	18;	Süzek,	Yönetim	Hakkı,	s.	230-231;	Alpagut,	Esaslı	Değişiklik,	s.	60;	Al-
pagut,	Uygulama	Alanı,	s.	61;	Uşan,	s.	250;	Uzun,	s.	55;	Aydın,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	65;	Aydın,	Esaslı	
Değişiklik,	s.	29;	Yenisey,	Denetim,	s.	1184-1192;	Tuna,	s.	118.

118	Ekonomi,	s.	166;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	18;	Alp,	Ücret	Değişikliği,	s.	14-15;	Uşan,	s.	246;	Uzun,	s.	55.

119	Alp,	Ücret	Değişikliği,	s.	15;	Aydın,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	65;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	29;	Başar,	s.	55.

120	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	21;	Ertürk,	s.	113;	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	245;	Alp,	Değişiklik	
Kayıtları,	s.	40;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	29.	

121	Alp,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	40;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	21;	Başar,	s.	55.

122	Alp,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	42.
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özelliklerine	uygun	düşmeyeceği	için	uygulanamayacağı	yönündeydi123.	
Genel	 işlem	koşullarına	 ilişkin	koruma	artık	6098	Sayılı	Türk	Borçlar	
Kanunu’nda	düzenlendiğinden,	bu	Kanun’un	iş	sözleşmesinde	de	uygu-
lanması	mümkündür124.	Ancak	bu	hükümlerin	uygulanması	neticesinde	
yukarıda	da	açıkladığımız	gibi,	 zaten	 işçi	aleyhine	 tek	 taraflı	değişiklik	
yapılabileceğine	ilişkin	kayıtlar	yazılmamış	sayılacağından,	ayrıca	içerik	
denetimi	 yapılırken	 bu	 hükümlerden	 yararlanılması	 gerekmeyecektir.	
Genel	iş	koşulu	niteliği	taşımayan	sözleşmelerde	ise,	bu	hükümler	doğ-
rudan	 uygulanamayacağından,	 değişiklik	 kayıtlarında	 içerik	 denetimi	
yapılırken	kıyasen	uygulanması	mümkün	olmalıdır.	

	 Çalışma	 koşullarında	 değişiklik	 kayıtlarının,	 rahat	 okunabilmesi,	
doğru,	açık	ve	net	olması	da	gerekir.	Buna	“açıklık ilkesi”	denilmektedir.	
Ayrıca	değişiklik	kaydı	sözleşmenin	sistematiği	 içinde	doğru	bölümde	
yer	almalıdır.	Örneğin,	ücretin	değiştirilmesine	yönelik	bir	kaydın,	söz-
leşmenin	diğer	bölümleri	başlığı	altında	yer	alması	açıklık	 ilkesine	uy-
maz	ve	geçersizlik	yaptırımıyla	karşılaşılır.	Değişiklik	kaydı,	değişikliğin	
kapsam	ve	boyutu	hakkında	tereddüt	yaratmayacak	biçimde	belirtilme-
lidir.	Değişiklik	 kayıtlarının	müphem	veya	 çelişkili	 olması	halinde,	 bu	
düzenlemeler	 sözleşmeyi	 hazırlayan	 işveren	 aleyhine	 yorumlanmalı-
dır125.

	 İşverene	 genel	 ve	 soyut	 olarak	 tüm	 çalışma	 koşullarını	 tek	 taraflı	
olarak	değiştirme	yetkisi	veren	kayıtlar	geçerli	kabul	edilmemelidir126.	
İşçinin	hukuken	tanınmış	olan	menfaatlerine,	haklı	nedenleri	olmaksı-
zın	 zarar	 veren	ve	bunu	dengeleyebilecek	nitelikte	menfaatlerle	karşı-
lanmayan	değişiklik	kayıtları	menfaat	dengesini	önemli	ölçüde	bozarak	
haksız	kayıt	sayılır.	Önemli	ölçüde	menfaat	dengesizliği,	sadece	o	işçi	ve	

123	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	21.

124	Ertürk,	s.	100;	Baycık,	s.	489.

125	Alp,	Değişiklik	Kayıtları,	 s.	 46;	 Alp,	Ücret	Değişikliği,	 s.	 18.	Türk	 Borçlar	Kanunu’nun	 genel	 işlem	
şartlarının	yorumlanmasına	ilişkin	23.	maddesinde	de	“Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık 
ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumla-
nır.”	şeklinde	hüküm	bulunmaktadır.	

126	Alp,	Ücret	Değişikliği,	s.	19;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	30.
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işveren	menfaatlerine	göre	değil,	bu	sözleşme	kaydına	muhatap	olabile-
cek	aynı	durumdaki	işçi	ve	işverenler	arasındaki	iş	ilişkisi	ve	iş	piyasasına	
göre	tespit	edilir.	Hâkim	somut	uyuşmazlıkta	tarafların	hak	ve	yüküm-
lülüklerini	emredici	ve	yedek	hukuk	kuralları,	hukukun	genel	ilkeleri	ve	
içtihatlardan	yararlanarak	belirlemelidir127.	

 3. Kullanım Denetimi

	 Değişiklik	hakkını	saklı	tutma	kayıtlarının	içerik	denetimi	yapıldık-
tan	sonra,	bu	kaydının	somut	olayda	kötü	niyetle	veya	aşırıya	kaçarak	
kullanılmasının	engellemesi	amacıyla	kullanım	denetimi	yapılmaktadır.	
Bu	doğrultuda,	değişikliği	saklı	tutma	kayıtlarına	göre	yapılan	değişiklik-
lerin,	somut	olayda	kullanımı	da	yerinde	olmalıdır.	Bu	denetim,	işvere-
nin,	değişikliği	saklı	tutma	kaydına	göre	oluşan	yetkisini	hukukun	genel	
sınırları	ile	iş	hukukuna	özgü	sınırlar	içinde	kullanmasını	sağlamaya	yö-
nelik	olarak	yapılmalıdır128.	

	 İşverene	 sözleşmeyle	 tanınan	 tek	 taraflı	değişiklik	hakkının	kulla-
nılmasında,	 işveren	dürüstlük	kuralına	uygun	davranmakla	da	yüküm-
lüdür129.	 Zira	 Türk	 Medeni	 Kanunu’nun	 2.	 maddesine	 göre,	 herkes	
hakların	 kullanırken,	 borçlarını	 yerine	 getirirken	 dürüstlük	 kuralına	
uygun	hareket	 etmelidir.130.	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu’na	 göre131;	
“İş	 sözleşmesinde,	 gerektiğinde	 çalışma	 koşullarında	 değişiklik	 yapa-
bileceğine	 dair	 düzenlemeler	 bulunması	 halinde,	 işverenin	 genişletil-
miş	 yönetim	hakkından	 söz	 edilir.	 Bu	halde	 işveren,	 yönetim	hakkını	
127	Alp,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	46-48.

128	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	400;	Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	162-163;	Başar,	s.	58;	Baycık,	s.	491.

129	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	668;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	18;	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	400;	Alp,	
Değişiklik	Kayıtları,	s.	40;	Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	168;	Süzek,	Yönetim	Hakkı,	s.	231;	Ertürk,	s.	112;	
Alpagut,	Uygulama	Alanı,	s.	51,	61;	Alp,	Ücret	Değişikliği,	s.	15;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	29;	Başar,	
s.	58;	Baycık,	s.	491-492;	Uşan,	s.	248;	Akyiğit,	s.	167;	Aydın,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	65;	Yenisey,	Dene-
tim,	s.	1182;	Tuna,	s.	118;	Manav,	s.	231.

130	22.	HD.,	7.7.2017	T.,	2015/15592	E.,	2017/16616	K.,	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Alp,	Değişiklik	Kayıt-
ları,	s.	39;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.	29.

131	HGK.,	12.4.2017	T.,	2014/7-2461	E.,	2017/719	K.;	HGK.,	21.3.2018	T.,	2015/22-1770	E.,	2018/505	
K.		(Kazancı	İçtihat	Bankası).
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kötüye	kullanmamak	ve	sözleşmedeki	sınırlara	uymak	kaydıyla	 işçinin	
çalışma	koşullarında	değişiklik	yapma	hakkını	 sürekli	olarak	kazanmış	
olmaktadır.	Örneğin,	işçinin	gerektiğinde	işverene	ait	diğer	işyerlerinde	
de	 görevlendirilebileceği	 şeklindeki	 sözleşme	hükümleri,	 işverenin	bu	
konuda	değişiklik	yapma	hakkını	saklı	tutar.	Anılan	hak	objektif	olarak	
kullanılmalıdır.	İşçinin	iş	sözleşmesinin	feshini	sağlamak	için	sözleşme	
hükmünün	uygulamaya	konulması,	işverenin	yönetim	hakkının	kötüye	
kullanılması	niteliğindedir.”	denilmiştir.	Değişiklik	kayıtlarının	kullanıl-
ması	kanuna	karşı	hile	de	oluşturmamalıdır132.

	 Çalışma	koşullarında	işverenin	tek	taraflı	olarak	değişiklik	yapabile-
ceğine	ilişkin	kayıtlar,	işverenin	keyfi	olarak	sebep	göstermeksizin	deği-
şiklik	yapabileceği	şekilde	kullanılamaz133.	

	 İşin	 değiştirilmesine	 ilişkin	 kayıtlarda,	 işçinin	 niteliğine	 uygun	 ve	
ifası	beklenebilir	işlerde	görevlendirilebileceğine	ilişkin	kayıtlar	geçerli-
dir134.	Yine	işçinin	işyerinin,	işverence	değiştirilmesine	yönelik	işverene	
tanınan	yetki	de	geçerlidir.	Ancak	bu	yetkinin	yukarıda	ifade	ettiğimiz	
üzere	dürüstlük	kuralına	uygun	kullanılması	gerekir135.	İşçinin	başka	iş-
yerine	nakil	yetkisi	sözleşmede	saklı	tutulmuş	olsa	da	işçinin,	işyerinin	
değişikliği	cezalandırma	amacı	taşıyor,	işçiyi	uzun	yıllardır	yaşadığı	şe-
hirden	objektif	nedenler	olmaksızın	başka	bir	şehre	gönderiliyorsa	veya	
istifaya	zorlamak	amacıyla	değişiklik	kaydı	kullanılıyorsa	hakkın	kötüye	
kullanılması	söz	konusu	olur136.	Örneğin	İstanbul’da	bulunan	ve	 farklı	
departmanlar	bulunan	işyerinde,	departmanlardan	birinde	temizlik	işçi-
si	olarak	çalışan	işçinin,	çalıştığı	departmanın	Ankara’ya	taşındığı	gerek-
çesiyle;	 İstanbul’da	 bulunan	 diğer	 departmanlara	 uygun	 pozisyonlara	
132 Alp,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	39.

133	9.	HD.,	6.2.2006	T.,	2005/17213	E.,	2006/2266	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Alp,	Değişiklik	Kayıtları,	
s.	49;	Alp,	Ücret	Değişikliği,	s.	28;	Alpagut,	Uygulama	Alanı,	s.	61;	Yenisey,	Denetim,	s.	1182.	

134	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.		19;	Alpagut,	Esaslı	Değişiklik,	s.	60-61;	Alpagut,	Uygulama	Alanı,	s.	61.

135 Çil,	s.	1582;	Alpagut,	Uygulama	Alanı,	s.	61;	Uşan,	s.	248;	Uzun,	s.	55.

136	9.	HD.,	25.3.2010	T.,	2008/22933	E.,	2010/7945	K.;	9.	HD.,	28.4.2015	T.,	2014/4238	E.,	2015/15421	
K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.20;	Alpagut,	Esaslı	Değişiklik,	s.	61;	Baycık,	s.	
500.
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naklini	sağlamayıp,	Ankara’ya	gönderilmesinde	haklı	neden	bulunmaz.	
Zira	temizlik	işiyle	görevlendirilen	kişinin	mutlaka	mevcut	olarak	çalış-
tığı	departmanda	çalışması	ve	departmanın	taşınması	halinde	de	işçinin	
oraya	gitmesi	gerekmez.
 
	 Yargıtay137,	 iş	 sözleşmesinde	 “şirket	 işlerin icabı olarak sözleşmeli 
personeli Ankara’da ve ülke içinde herhangi bir yerde şirket bünyesi içinde 
veya dışında diğer kuruluş ve müesseselerde çalıştırabileceği	”ne	ilişkin	kay-
dın	bulunduğu	bir	iş	ilişkisinde;	davacının	işyeri	değişikliğinin	objektif	
bir	gerekçeye	dayanması,	emredici	hükümlere	ve	hakkaniyete	aykırı	ol-
mamasına	rağmen,	davacının	yeni	yerinde	 işe	başlamaması	nedeniyle,	
işverence	sözleşmesinin	haklı	nedenle	 feshedilebileceği	sonucuna	var-
mıştır.	Yukarıdaki	örnekte	çalışan	işçinin,	Ankara’ya	taşınan	departman-
da	çalışan	nitelikli	bir	işçi	olması	ve	İstanbul’da	bulunan	departmanlar-
da	görevlendirilmesinin	mümkün	olmaması	halinde,	değişikliğin	geçerli	
olduğu	kabul	edilmelidir.	

	 Değişiklik	yapma	yetkisi,	 işverenin	İş	Kanunu’nun	5.	maddesinde	
düzenlenen	 eşitlik	 ilkesine	 uygun	 kullanılmalıdır138.	 Örneğin,	 işveren	
çalışma	koşulundaki	değişikliğin	sadece	kadın	işçilere	uygulanması	du-
rumunda,	 işverence	 ayrımı	haklı	 kılan	objektif	neden	gösterilmedikçe	
eşit	davranma	ilkesi	ihlal	edilmiş	sayılır.

	 Ölçülülük	 denetimi	 çerçevesinde,	 çalışma	 koşullarındaki	 değişik-
liğin	 gerekli	 olması	 ve	 bu	 değişikliğin	 işverene	 sağladığı	 yarar	 ile	 işçi-
nin	menfaatlerine	verdiği	zararın	dengeli	bir	oran	içerisinde	olması	da	
aranmalıdır.	Bu	doğrultuda,	işçinin	menfaatleri	de	değişiklik	kayıtlarına	
dayanılırken	 gözetilmeli,	 işçinin	nitelikleri	 ile	 özel	 yaşamıyla	 ilgili	 un-
surlara	dikkat	edilmelidir139.	Ölçülülük	denetimi	özellikle	 işçinin	nakli	

137	HGK.,	11.10.2006	T.,	2006/9-613	E.,	2006/644	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

138	9.	HD.,	1.10.2007	T.14259/28745	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.	406;	
Şen,	Çalışma	Koşulları,	s.	165;	Baycık,	s.	494;	Uşan,	s.	250;	Başar,	s.	60.

139	Alp,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	45;	Alp,	Sözleşmenin	Değiştirilmesi,	s.408-409;	Baycık,	s.	494;	Başar,	s.	61-
62.	Çalışma	koşullarında	değişiklik	yapılması	için	geçerli	bir	sebebin	bulunması	gerekmediğine	yönelik	
bkz.	Yenisey,	Değişiklik,	s.	107.
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konusunda	önem	taşımaktadır.	Zira	işçinin	nakil	yetkisini	elinde	bulun-
duran	işverenin	bu	yetkisini	ölçülü	şekilde	kullanamaması,	işçinin	aile-
sinden	uzakta	yaşamasıyla	sonuçlanabilir.	Bu	nedenle	nakil	konusunda	
değişiklik	 hakkını	 saklı	 tutan	 işveren	 bu	 hakkı	 elverişli	 şekilde	 ve	 son	
çare	olarak	kullanmalıdır140.

	 Kullanım	denetimi	 sonucu,	değişiklik	kaydına	uygulanacak	yaptı-
rım	geçersizlik	veya	kısmi	geçersizliktir.	Bir	sözleşmedeki	değişiklik	kay-
dının	“gerekli”	olmaması	halinde	bu	kayıt	geçersiz	kabul	edilmeli,	kay-
dın	“ölçülü”	olmaması	halinde	 ise	 sınırlandırmaya	gidilmelidir.	Hâkim	
bu	 durumda,	 değişiklik	 kaydını	 sınırlandırarak	 iş	 sözleşmesini	 ayakta	
tutmaya	çalışmalı,	ancak	kaydın	sınırlandırılması	mümkün	değilse	veya	
sınırlandırılmasına	 rağmen	menfaat	dengesi	kurulamıyorsa	kaydın	ge-
çersizliğine	karar	vermelidir141.

 D. SAKLI TUTULAN HAKKA DAYANILARAK YAPILAN 
DEĞİŞİKLİĞE İŞÇİNİN UYMAMASI

	 Çalışma	koşullarında	işverence	tek	taraflı	değişiklik	yapılmasına	iliş-
kin	hukuka	uygun	kabul	edilebilecek	bir	kaydın	bulunması	halinde,	işçi-
nin	bu	kayda	göre	yapılan	dürüstlük	kuralına	uygun	değişikliğe	uyması	
gerekir.	Bu	kayda	dayanılarak	yapılan	değişikliklerde	İş	Kanunu’nun	22.	
madde	hükmü	uygulanmaz.	İşçinin	bu	değişikliği	kabul	etmemesi	halin-
de,	işveren	iş	sözleşmesini	haklı	nedenle	derhal	feshedebilir.		Zira	işçinin	
bu	yolla	yapılan	değişikliğe	uymaması	işçinin	iş	görme	borcuna	aykırılık	
oluşturur142.	

 IV.  DEĞİŞİKLİK FESHİNİN SONUÇLARI
 
	 İş	 sözleşmeleri	 değişiklik	 feshi	 ile	 sona	 erdirilen	 işçiler,	 diğer	 ko-
şulların	da	oluşması	halinde	ihbar	ve	kıdem	tazminatına	hak	kazanırlar.	

140	Baycık,	s.	494-496.

141	Alp,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	44.

142	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.		22;	Uşan,	s.	253;	Aydın,	Değişiklik	Kayıtları,	s.	63;	Aydın,	Esaslı	Değişiklik,	s.31.
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Feshin	koşullara	uyulmaksızın	yapılması	halinde	işçinin	işe	iade	davası	
açması	da	mümkündür.	Ancak	işçinin	işverenden	olan	alacakları,	tazmi-
natı	ile	işe	iade	talebiyle	açılan	davalarda,	işçi	öncelikle	zorunlu	arabulu-
cuya	başvurmalıdır.	

	 7036	Sayılı	İş	Mahkemeleri	Kanunu143’nun	3.	maddesiyle,	işçi	veya	
işveren	alacağı	ve	 tazminatı	 ile	 işe	 iade	 talebiyle	açılan	davalarda,	ara-
bulucuya	başvurulmuş	olması	dava	şartı	olarak	kabul	edilmiştir.	Arabu-
luculuk	 faaliyeti	 sonrasında	anlaşmaya	varılamaması	halinde,	 işçi,	 ara-
buluculuk	son	tutanağının	aslı	veya	onaylı	bir	örneğini	dava	dilekçesine	
ekleyerek	söz	konusu	davaları	açabilir.

 A. İŞÇİNİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA HAK                     
KAZANMASI

	 İş	güvencesine	tabî	olmayan	işçilerin,	iş	sözleşmeleri	değişiklik	feshi	
ile	sona	erdirilirse,	koşullarının	oluşması	halinde,	işveren	ihbar	ve	kıdem	
tazminatı	ödemekle	 yükümlüdür144.	Ayrıca	 işverenin	kötüniyet	 tazmi-
natı	 veya	 sendikal	 tazminat	da	ödemesi	 söz	konusu	olabilir.	Örneğin,	
işçinin	sırf	çalışma	koşullarındaki	değişikliği	kabul	etmemesi	nedeniyle,	
işverenin	 sözleşmeyi	 feshetmesi	 fesih	 hakkının	 kötüye	 kullanılmasını	
oluşturur145.	

	 İş	güvencesine	tabî	olan	işçiler	de	ihbar	ve	kıdem	tazminatına	ilişkin	
diğer	şartların	oluşması	halinde	bu	tazminatları	isteyebilir.	Bu	işçilerin	
ayrıca	işe	iade	davası	açması	da	mümkündür.	Ancak	işe	iade	istemiyle	
birlikte	bu	tazminatlar	aynı	davada	istenemez146.	Bu	nedenle	feshin	ge-
çersizliğini	 iddia	ederek	 işe	 iade	ya	da	 işe	 iade	edilmemesi	halinde	 işe	

143	RG.	25.10.2017	T.,	S.	30221.

144	HGK.,	12.4.2017	T.,	2014/7-2461	E.,	2017/719	K.;	22.	HD.,	2.6.2016	T.,	2015/11496	E.,	2016/15903	
K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

145	22.	HD.,	8.6.2017	T.,	2015/15036	E.,	2017/13594	K.	(Kazancı	İçtihat	Bankası);	Süzek,	Değişiklik	Fes-
hi,	s.	29;	Civan,	s.	98.

146	22.	HD.,	9.10.2017	T.,	8603/21170	(Kazancı	İçtihat	Bankası).
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başlatmama	tazminatını	isteyen	işçi,	kıdem	ve	ihbar	tazminatlarını	iste-
meden	önce	işe	iade	davası	açmalıdır.	

 B.  İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI AÇMASI

	 İşverenin	 değişiklik	 feshine	 karşı,	 iş	 güvencesine	 tabî	 olan	 işçi	 İş	
Kanunu’nun	18	vd.	hükümlerine	göre	feshin	geçersizliğini	ileri	sürerek	
işe	iade	davası	açabilir.	Burada	feshin	geçerli	nedene	dayandığını	işveren	
ispatlamalıdır147.	İşveren,	feshin	geçerli	bir	nedene	dayandığını	ispatla-
yamazsa	ya	işçiyi	1	ay	içinde	yeniden	işe	başlatmak	ya	da	en	az	dört	ay	
ve	en	çok	sekiz	aylık	ücreti	tutarında	bir	iş	güvencesi	tazminatı	ödemek	
zorundadır.	İşçinin,	işe	başlatılıp	başlatılmadığına	bakılmaksızın	kararın	
kesinleşmesine	kadar	çalışmadığı	süre	için	en	çok	dört	aya	kadar	doğ-
muş	bulunan	ücret	ve	diğer	hakları	da	ayrıca	ödenir.	 İşçinin	 işe	başla-
tılmaması	halinde,	bu	ödemelere	ilaveten	koşulları	oluşmuşsa	işçiye	kı-
dem	ve	ihbar	tazminatı	da	ödenir148.

 SONUÇ

	 İş	Kanunu’nun	22.	maddesinde	yer	alan,	değişiklik	 feshi	düzenle-
mesiyle,	işverenin,	işçinin	iş	sözleşmesini	kanuni	haklarını	vererek	sona	
erdirme	imkânı	bulunmaktadır.	Ancak	işverenin	bunu	yapabilmesi	için	
öncelikle,	işçinin	çalışma	koşullarında	işçinin	aleyhine	olarak	esaslı	de-
ğişiklik	 yapma	 ihtiyacı	 doğmuş	 olmalıdır.	 Kural	 olarak,	 iş	 sözleşmesi	
hükümlerin	 zamanla	değiştirilmesi	 ihtiyacının	ortaya	 çıkması	halinde,	
işveren	 yönetim	 hakkı	 kapsamında	 bu	 değişiklikleri	 gerçekleştirebilir.	
Çalışma	koşullarında	işverenin	yönetim	hakkı	kapsamını	aşan	nitelikte	
değişikliklerin	yapılmasının	gerektiği	durumlarda	 ise,	 işveren	bu	deği-
şiklikleri	İş	Kanunu’nun	22.	maddesindeki	koşullara	uyarak	gerçekleş-
tirebilir.	 İşçinin	 bu	 değişiklikleri	 kabul	 etmemesi	 halinde	 ise	 yine	 hü-
kümdeki	 koşullara	 uyularak,	 iş	 sözleşmesinin	 işveren	 tarafından	 sona	
erdirilmesi	mümkündür.	Ancak	çalışma	koşullarının	esaslı	olarak	ve	işçi	
147	Süzek,	İş	Hukuku,	s.	676;	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	28;	Uşan,	s.	266;	Çankaya/Günay/Göktaş,	s.	130;	

Civan,	s.	98;	Tuna,	s.	129;	Manav,	s.	246.

148	Süzek,	Değişiklik	Feshi,	s.	28;	Günay,	İş	Kanunu,	s.	1180-1181.
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aleyhine	değiştirilmesi,	 bunun	 kabul	 edilmemesi	 halinde	de	 iş	 sözleş-
mesinin	değişiklik	 feshi	 imkanıyla	 sona	erdirilmesi,	 işçinin	korunması	
amacıyla	sıkı	koşullara	bağlanmıştır.

	 İşverenin,	değişiklik	hakkını	saklı	tutma	kayıtları	ile,	yönetim	hak-
kının	kapsamına	girmeyen	bir	konuda	yönetim	hakkını	genişletmesi	de	
mümkündür.	Bu	sayede	işveren	bu	kayıtlara	dayanarak,	tek	taraflı	olarak	
çalışma	 şartlarında	 esaslı	 değişiklik	 yapabilir.	Ancak	 işverenin	 çalışma	
koşullarında	tek	yanlı	olarak	değişiklik	yapılmasına	ilişkin	kayıtlar,	içerik	
ve	kullanım	denetimine	tabî	tutularak	sınırlandırılmıştır.

	 İşverenin	değişiklik	feshiyle	iş	sözleşmesini	sona	erdirebilmesi	için	
öncelikle,	işverenin	yapmak	istediği	çalışma	koşullarında	esaslı	değişikli-
ği	işçiye	yazılı	olarak	bildirmesi	ve	bu	değişiklik	önerisinin	6	işgünü	için-
de	yazılı	olarak	işçi	tarafından	kabul	edilmemesi	gerekir.	İşçinin	teklifi	
kabul	etmemesi	durumunda	iş	sözleşmesi	aynı	koşullarda	devam	eder.	
İşverenin	bu	durumda	değişikliği	yine	de	uygulaması,	değişikliğin	yapıl-
dığı	konuya	göre	farklı	hukuki	sonuç	ve	yaptırımlara	tabi	olacaktır.	

	 İşverenin	değişiklik	önerisinin	reddedilmesi	halinde,	işveren	istedi-
ği	değişikliğin	geçerli	bir	nedene	dayandığını	veya	fesih	için	başka	bir	ge-
çerli	nedeni	bulunduğunu	yazılı	olarak	açıklayarak	ve	bildirim	sürelerine	
uyarak	iş	sözleşmesini	feshedebilir.	İşçinin	bu	durumda	İş	Kanunu’nun	
17	ila	21.	maddelerine	göre	dava	açma	hakkı	bulunur.	Ancak	işçinin	işe	
iade	 davası	 ile	 işverenden	 olan	 alacaklarına	 yönelik	 davaları	 açmadan	
önce	zorunlu	arabuluculuk	kurumuna	başvurması	gerekir.

	 İş	Kanunu’nun	22.	maddesinde	yer	alan	bu	düzenlemeyle,	 işvere-
nin	çalışma	koşullarında	işçi	aleyhine	olacak	şekilde	değişiklik	yapması	
belirli	koşullara	bağlanarak	işçinin	konumu	güçlendirilmiş,	ayrıca	işve-
renin,	kıdem	tazminatı,	ihbar	tazminatı	alacakları,	işe	iade	davası	açma	
hakkı	gibi	imkânlarını	vermemek	için	işçiyi	istifaya	zorlama	amacıyla	ça-
lışma	koşullarında	değişiklik	yapması	önlenmeye	çalışılmıştır.	Gerçek-
ten	iş	sözleşmesinin	esaslı	koşullarında	değişiklik	yapma	ihtiyacı	duyan	
işverenin	 de	 bu	 değişikliği	 sağlayamaması	 durumunda	 işçiyi	 haklarını	
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vererek	işten	çıkarması	imkanı	da	değişiklik	feshi	sayesinde	geçerli	şekil-
de	gerçekleştirilebilecektir.
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LEGAL REGULATIONS THAT AFFECT THE ADOPTED SYSTEMS AND 
REGULATION SYSTEMS OF COMMERCIAL LAW

	 Subjektif(öznel)	 sistem,	 objektif(nesnel)	 sistem,	 modern	 sistem	 ve	 karma	 sis-
tem	 ticaret	 hukuku	 ile	 ilgili	 düzenlemelerin	 yapılmasında	 ve	 buna	bağlı	 olarak	 ticaret	
hukukunun	uygulama	alanının	saptanmasında	esas	alınan	dört	sistemdir.	Bu	sistemler	
arasında	fark	vardır.	Çalışmada	sırasıyla	subjektif	sistem,	objektif	sistem,	modern	sistem	
ve	karma	sistemin	özelliklerine	değinilecektir.	Tarihi	süreç	itibariyle	anılan	sistemlerin	
hangi	kanunları	etkilediğine	de	yer	verilecektir.	Bu	kapsamda	6102	sayılı	Türk	Ticaret	
Kanunu’nun	esas	aldığı	sistem	irdelenecektir.		
 
 Anahtar Kelimeler:	 Subjektif(öznel)	 sistem,	 objektif(nesnel)	 sistem,	modern	
sistem	ve	karma	sistem.

 ABSTRACT
     
	 Subjective	(subjective)	system,	 the	objective	system,	 the	arrangements	 relating	
to	commercial	law	and	modern	systems	and	hybrid	system	is	taken	into	account	in	de-
termining	the	application	of	the	four	systems	of	commercial	law	accordingly.	This	is	the	
difference	between	the	systems.	In	our	study,	respectively	subjective	system,	the	objec-
tive	system	will	be	referred	to	the	characteristics	of	modern	system	and	hybrid	system.	
Which	referred	to	the	law	of	the	historical	process	as	it	also	affects	the	system	it	will	also	
be	provided.	In	this	context,	will	also	be	mentioned	that	in	6102	the	Turkish	Commerci-
al	Code,	which	is	based	system.

 KEYWORDS: Subjective	system,	objective	system,	modern	system	and	hybrid	
system.
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 1. GİRİŞ

	 Subjektif(öznel)	sistem,	objektif(nesnel)	sistem,	modern	sistem	ve	
karma	 sistem	 ticaret	hukuku	 ile	 ilgili	düzenlemelerin	yapılmasında	ve	
buna	bağlı	olarak	ticaret	hukukunun	uygulama	alanının	saptanmasında	
esas	alınan1	dört	sistemdir.2Anılan	sistemler	arasındaki	farklılığın	sebe-
bi,	kapsamı	belirleme	hususunda	kullanılan	dayanak	noktalarında	kar-
şımıza	çıkan	ayrışmadır.3	Ticaret	hukukunun	yapısı	için	benimsenecek	
görüş,	ticaret	hukukunun	alanını	genişletir	veya	daraltır.	Ticaret	huku-
kunun	değişik	bir	çevre	ile	meydana	çıkması	sonucunu	doğurur.4

 2. SUBJEKTİF(ÖZNEL) SİSTEM

	 Subjektif	 sistem	 tarihi	 gelişim	 açısından	 en	 eski	 sistemdir.	 Tari-
hi	bakımdan	ticaret	hukuku,	tacirlerin	özel	hukuku	olarak	gelişmiştir.5 
Subjektif	 sisteme	göre;	 ticaret	hukuku,	 ticari	 faaliyetlerle	uğraşan	kişi-
lere	 yani	 tacirlere	 uygulanan	 özel	 kuralların	 bütünüdür.6	 Bu	 sistemde	
öncelikle	ve	 temel	kavram	olarak	 tacir	 tespit	edilmektedir.	Ticari	mu-
ameleler,	tacirin	ticari	faaliyetiyle	ilgili	olarak	icra	ettiği	muamelelerdir.	
Ticaret	hukukunun	alanını	ve	konusunu	tespit	etmek	için	ticari	faaliye-
tin	öznesi	yani	tacir	ele	alınmıştır.

1 Ticaret	hukukunun	uygulama	alanının	sınırlarının	çizilmesi	kanun	koyucunun	izlediği	hukuk	siyasetine	
bağlıdır.

2 Bkz.	Sabih	Arkan,	Ticari	İşletme	Hukuku,	20.	Baskı,	BTHAE.,	Ankara,	2015,	s.	3;	Oğuz	İmregün,	Ticaret	
Hukukunun	Genel	İlkeleri,	Yasa	Yayınları,	İstanbul,	1989,	s.	5;	Halil	Arslanlı,	Kara	Ticareti	Hukuku	Ders-
leri	Umumi	Hükümler,	3.	Baskı,	Fakülteler	Matbaası,	İstanbul,	1960,	s.	10.	

3 Şaban Kayıhan, Mustafa Yasan, Ticari	İşletme	Hukuku,	3.	Baskı,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara,	2015,	s.	33.

4 Sait	Kemal	Mimaroğlu,	Ticaret	Hukuku,	Birinci	Cilt:	İşletme	Hukuku,	3.	Baskı,	Sevinç	Matbaası,	Ankara,	
1978,	s.	63.

5 Rıza	Ayhan,	Mehmet	Özdamar,	Hayrettin	Çağlar,	Ticari	İşletme	Hukuku	Genel	Esaslar,	8.	Baskı,	Yetkin	
Yayınları,	Ankara,	2015,	s.3.

6 Arkan,	a.g.e.,	s.	4.
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	 Subjektif	 sistemde,	 tacirin	 tanımı	 önemlidir.	 Ticaret	 hukukunun	
konusu	 tacirin	 faaliyetleri	 olup	 kuralları	 da	 sadece	 tacirlere	 uygulan-
maktadır.7	Subjektif	sistem,	ticaret	yapanları	esas	alır.	Bu	sebeple	sadece	
tacirlere	uygulanır.	Subjektif	sistem	bir	ayrıcalık	hukuku	olarak	ortaya	
çıkmaktadır.8

	 Subjektif	sisteme	göre,	tacirin	yaptığı	işlemler	ticari	iştir.	Yine	sub-
jektif	sisteme	göre	tacirin	işlettiği	işletme	ticari	işletmedir.	Ayrıca	tacirle	
ilgili	davalar	ticari	davadır.9	Subjektif	sisteme	göre	ticari	hükümler	ticari	
işlere	uygulanacağından,	 ticari	hükümler	 ancak	 tacirlere	uygulanacak-
tır.10	Ticaret	hukuku	tacirlere	uygulanan	özel	kuralların	tümüdür.11	Sub-
jektif	sisteme	göre;	ticareti	devamlı	meslek	olarak	seçmiş	kimseye	tacir	
denilmektedir.12	Bir	kural	taciri	ilgilendiriyorsa	ticaridir	ve	ticaret	huku-
kuna	dâhildir.13

	 Orta	 Çağ’da	 Roma-Germen	 hukuk	 sistemi	 ile	 kilise	 hukuku	 uy-
gulanmaktaydı.	 Ticari	 hayatın	 dinamizmi	 ve	 şartları	 bazı	 durumlarda	
anılan	hukuk	sistemlerinin	tacirler	açısından	yetersiz	olduğunu	gösteri-
yordu.14	Tacirlerin	bu	duruma	nasıl	bir	çare	buldukları	da	bu	kapsamda	
ele	alınmalıdır.	Tacirler	bu	durumda	çözüm	olarak	mesleki	dayanışmayı	
sağlamak	için	loncalar	hâlinde	örgütlenmişlerdir.	Kambiyo	mektubu	ve	
iflâs	usulü	bu	sıralarda	uygulanmaya	başlanmıştır.	Çıkacak	uyuşmazlık-
ları	çözümlemek	üzere	özel	kurallar	kabul	edilmiştir.15	Bu	özel	kuralları	
7   Kayıhan/Yasan,	a.g.e.,s.	33.

8   Oğuz İmregün, Kara	Ticareti	Hukuku	Dersleri,	11.	Baskı,	Filiz	Kitabevi,	İstanbul,	1996,	s.6.	

9   Fatih	Bilgili,	Ertan	Demirkapı,	Ticari	İşletme	Hukuku,	5.	Baskı,		Dora	Yayıncılık,	Bursa,	2014,	s.	4.

10 Hüseyin	Ülgen,	Ömer	Teoman,	Mehmet	Helvacı,	Abuzer	Kendigelen,	Arslan	Kaya,	Füsun	Nomer	Ertan,				
Ticari	İşletme	Hukuku,	Vedat	Kitapçılık,	İstanbul,	2006,	s.	35.

11 Ülgen, Ticari	İşletme,	s.	36.

12 Ekrem	Edgü,	Ticaret	Hukuku,	2.	Baskı,	Sevinç	Matbaası,	Ankara,	1967,	s.	4.

13 Hayri	Domaniç,	Ticaret	Hukukunun	Genel	Esasları,	4.	Baskı,	Temel	Yayın	Dağıtım,	İstanbul,	1988,	s.	2.

14 Kilise	hukukunun	katı	kurallarından	sıyrılmak	zorunda	kalınmış	olması	durumu	söz	konusuydu.	Orta-
çağda	ticaret	hukukunun	kapsamına	değişim	ve	aracılık	şeklindeki	alışverişler	girmekteydi.

15 Arkan,	a.g.e.,	s.	3;	Ortaçağ	hukuku,	formalist	bir	hukuk	sistemine	sahiptir	(Reha	Poroy,	Hamdi	Yasaman,	
Ticari	İşletme	Hukuku,	8.	Baskı,	Beta,	İstanbul,	1998,	s.	3).
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içeren	ticaret	hukuku,	tacirlere	uygulanan	bir	sınıf	hukuku	ya	da	zümre	
hukuku	olarak	ortaya	çıkmıştır.

	 Oluşan	ticaret	hukukunun	gelişim	safhasına	da	yer	verilmelidir.	Ti-
caret	hukuku	önceleri	sadece	bir	loncanın	hukuku	niteliğindeydi.	Ancak	
daha	sonra,	yapılan	fuar	ve	panayırlar	anılan	kuralların	uygulama	alanını	
daha	da	genişleterek16	diğer	bölgeleri	de	kapsamı	içine	almıştır.	Netice	
olarak,	ticaret	hukuku	sadece	belirli	bir	bölgeyi	kapsayan	özel	bir	hukuk	
olmayıp	daha	geniş	bir	bölgeyi	ya	da	bölgeleri	kapsayan	genel	bir	hukuk	
niteliğini	kazanmıştır.17	Ticaret	hukuku,	konusu	ve	alanı	esas	itibariyle	
mal	mübadelesini	içermektedir.18

	 Feodal	yapıların	bozulması,	Avrupa’da	merkezi	devletlerin	güçlen-
mesine	neden	olmuştur.	Merkezi	devletler,	Ortaç	Çağ’da	oluşturulan	ve	
tacirlere	uygulanan	yazılı	olmayan	ticaret	hukuku	kurallarını	yazılı	ku-
rallar	hâline	getirmiştir.19	Fransa’da	Colbert’in	başkanlığında	hazırlanan	
1673	ve	1681	tarihli	Fransız	Kara	Ticareti	Emirnamesi’nde	(Ordonans)	
tacirler	arasında	uygulanmakta	olan	örf	ve	adet	niteliğindeki	kurallar	ya-
zılı	kurallar	hâline	getirilmiştir.20	Dolayısıyla	ticaret	hukukunun	devlet	
tarafından	 ilk	kez	 tanzim	edilmesi	bu	çağda,	Fransa’da	14.	Louis	 tara-
fından	olmuştur.21	Anılan	iki	kanun,	kara	ve	deniz	ticareti	hukuklarının	
ayrı	alanlarla	ilgili,	ayrı	ihtisas	konuları	olduğunun	kabul	edildiğini	gös-
termesi	nedeniyle	doktriner	önem	taşırlar.22	1807	tarihli	Fransız	Ticaret	
Kanunu’nun	temelini	anılan	iki	emirname	oluşturur.	Bu	emirnamelerin	

16 Ayşe	Nur	Berzek,	Ticaret	Hukukunun	Genel	İlkeleri,	8.	Baskı,	Beta,	İstanbul,	2007,	s.	4;	Poroy/Yasaman,	
a.g.e.,	s.	13;	İsmail Kayar, 6102	Sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu’na	Göre	Ticaret		Hukuku,	3.	Baskı,	Seçkin	
Yayıncılık,	Kayseri,	2015,	s..49.

17 Arkan,	a.g.e.,	s.	3.

18 Poroy/Yasaman,	a.g.e.,	s.	3.

19 Arkan,	a.g.e.,	s.	3;	Bilgili/Demirkapı,	a.g.e.,	s.	4.

20 Berzek,	a.g.e.,	s.	3;	İmregün,	a.g.e.,s	6.

21 Sami	Karahan,	Ticari	İşletme	Hukuku,	27.	Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2015,	s.	6.

22 Karahan,a.g.e.,s.	7.
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gayesi	tacirler	arasındaki	iyiniyeti	hileye	karşı	korumaktır.23	1897	tarihli	
Alman	Ticaret	 Kanunu’nda	 ise	 (Handelsgesetzbuch)	 ticaret	 hukuku,	
esas	itibariyle	tacirlere	uygulanan	hukuk	olarak	ele	alınmış	ve	düzenle-
meye	tacirin	tanımı	ile	başlanmıştır.24

	 1998	yılında	Alman	Ticaret	Kanunu’nda	yapılan	değişiklikte	sub-
jektif	sisteme	bağlı	kalınmıştır.25	Anılan	değişiklikte	tacir	kavramı	yeni-
den	belirlenmiştir.26	Almanya’da	halen	yürürlükte	bulunan	Alman	Tica-
ret	Kanunu,	ticaret	hukukunu	tacirlere	uygulanan	hukuk	şeklinde	kabul	
etmeye	devam	etmektedir.27

 3. OBJEKTİF(NESNEL) SİSTEM

	 Objektif	sistemin	özellikleri	aşağıda	gösterildiği	gibidir:

	 1.	Objektif	sistem	ticari	işlemleri	ön	planda	tutar.	Ticaret	
hukuku,“ticari işlemler”	ya	da	“ticari muameleler”	hukukudur.

	 2.	Ticari	işlemi	yapan	kişilerin	nitelikleri	önemli	değildir.

	 3.	Objektif	sistemde	ticaret	hukukunun	uygulama	alanının	tespit	
edilebilmesi	için	her	şeyden	önce	ticari	işlemin	tanımlanması	gerekir.28 
Zira	asıl	olan	işin	mahiyetidir.29

23 Yaşar	Karayalçın,	Ticaret	Hukuku	I	Giriş-Ticari	İşletme,	3.	Baskı,	BTHAE.,	Ankara,	1968,	s.	95.

24 Arkan,	a.g.e.,	s.	3;	İmregün,	a.g.e.,	s.	6.

25 Hüseyin	Ülgen,	Mehmet	Helvacı,	Abuzer	Kendigelen,	Arslan	Kaya,	Füsun	Nomer	Ertan,	Ticari	İşletme	
Hukuku,	4.	Baskı,	XII	Levha	Yayıncılık,	İstanbul,	2015,		s.	36.

26 Arkan,	 a.g.e.,	 s.	 4.	 Arkan;	Alman	Ticaret	Kanunu’nda	 1998	 yılında	 yapılan	 bu	 değişiklikle	 ilgili	 daha	
detaylı	 bilgi	 için	 Heinemann’ın	 “Handelsrecht	 im	 SystemdesPrivatrechts-zur	 Reform	 desdeutschen-
Handelsgesetzbuch-FestschriftfürFikentscher,	Tübingen,	1998,	Schmidt’in	 “DasHandelsreformgesetz,	
NJW,	1998”		ve	Bülow-Arzt’ın	 	“NeuesHandelsrecht,	JuS,	1998”	isimli	eserlerini	önermektedir	(Sabih	
Arkan,	Ticari	İşletme	Hukuku,	15.	Baskı,	BTHAE.,	Ankara,	2011,	s.	4.

27 Mustafa	Çeker,	6102	sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu’na	Göre	Ticaret	Hukuku,	7.	Baskı,	Karahan	Kitabevi,	
Adana,	2013,	s.3.

28 Ayhan,	vd.,	s.	3.

29 Edgü,	a.g.e.,	s.	4.
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	 4.	Ticaret	hukukunun	kapsam	ve	uygulama	alanı	belirlenirken	ti-
cari	işlem	kavramı	esas	alınır.30	Önemli	olan	tacir	sıfatı	değildir.	Önemli	
olan	ticari	işlemdir.

	 5.	Tacir	sıfatına	sahip	olsun	olmasın	ticari	işlemler	yapan	herkes	
ticari	kurallara	tâbi	olacaktır.31

	 6.	Objektif	sistemde	ticaret	hukuku	ticari	niteliği	haiz	tüm	iş	ve	iş-
lemlere	uygulanabilecek	bir	hukuktur.32	Ticari	kabul	edilen	işleme	ticari	
hükümler	uygulanır.33

	 Objektif	 sistemde;	 ticaret	hukukunun	uygulama	alanı	belirli	nite-
likleri	olan	kişiler	değil,	tarafları	kim	olursa	olsun,	belirli	nitelikleri	haiz	
işlemler	olduğu	için	bu	sisteme	“nesnel(objektif) sistem”	adı	verilmiştir.34 
Objektif	sistemde	belirli	işlemlerin	unsurları	ticaret	kanunlarında	tespit	
edilmiş	ve	bu	unsurların	gerçekleşmesi	durumunda	işlemin	ticari	vasıf	
kazanacağı	vazolunmuştur.35

	 Objektif	sistem	ilk	olarak	Fransa’da	oluşturulmuştur.	Objektif	sis-
temin	unsurları	oluşturulurken	Fransız	Devrimi’nden	ilham	alınmıştır.	
Zira	 Fransız	 Devrimi	 ile	 insanlar	 arasındaki	 her	 türlü	 ayrımcılık	 yok	
edilerek36	 insanlar	arasında	eşitlik	 ilkesi	benimsenmiştir.	Bu	 ilkeye	da-
yanarak	tacirlere	tanınan	imtiyazlar	ve	eşitliğe	aykırı	davranışlar	redde-
dilmiştir.	Dolayısıyla	objektif	sistem,	subjektif	sisteme	bir	tepki	olarak	

30 Bilgili/Demirkapı,	a.g.e.,	s.	5.

31 Bilgili/Demirkapı,	a.g.e.,	s.	5.

32 Kayıhan/Yasan,	a.g.e.,	s.	33.

33 Ülgen,	vd.,	s.	36.

34 İmregün, Kara Ticareti, s. 5.

35 Halil	Arslanlı,	Kara	Ticareti	Hukuku		Dersleri	Umumi	Hükümler,	3.	Baskı,	Fakülteler	Matbaası,	İstanbul,	
1960,	s.	12-13.

36 1789	Fransız	Devrimi’nden	kısa	bir	süre	sonra	loncalar	lağvedilmiş	ve	ticaret	yapma	hakkı	ayrıcalık	ol-
maktan	çıkarılmıştır	(Domaniç,	a.g.e.,	s.	3;	Karayalçın,	a.g.e.,	s.	70).	
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doğmuştur.37	1791	yılında,	birkaç	ay	 ara	 ile	bir	 taraftan	vergi	ödemek	
şartıyla	herkese	ticaret	yapma	hakkı	 tanınmış,	diğer	 taraftan	da	 lonca-
lar	 kaldırılmıştır.	 Fransız	 devrimi,	 özel	 ticaret	mahkemelerine	 dokun-
mamıştır.38	Ticaret	hukuku	kim	tarafından	icra	edilirse	edilsin	bir	grup	
muameleler	hukuku	olarak	kabul	edilmiştir.39	Sonuçta	devrimin	ruhu-
na	uygun	olarak	Napoleon	Bonaparte	döneminde	1807	tarihli	Fransız	
Ticaret	Kanunu(Code	de	Commerce)	yapılmıştır.	Anılan	kanuna	göre	
ticaret	hukuku,	subjektif	sistemin	tersine,	ticari	işlemlerin	hukuku	ola-
rak	kabul	edilmiştir.40	1807	tarihli	Fransız	Ticaret	Kanunu	ilk	ticari	kod	
olup	 Latin	 grubu	memleketlerine	 öncülük	 etmiştir.	 1807	 tarihli	 kod,	
Kanunname-i	Ticaret’e	de	kaynak	teşkil	etmiş	olup	ticari	işlemler	huku-
ku	doktrinine	kanuni	zemin	hazırlamıştır.41

 4. MODERN SİSTEM (TİCARİ İŞLETME SİSTEMİ)

	 20’nci	yüzyılın	ilk	yarısından	sonra	ticari	hayatın	yoğunluğu	artmış-
tır.42	Geniş	 çaplı	 ekonomik	 teşebbüsler	ortaya	çıkmıştır.	Bu	 teşebbüs-
lerin	 yönetim	 ve	 örgütlenmeleri,	 bu	 teşebbüsleri	 yürüten	 ve	 yöneten	
tacirlere	oranla	daha	 fazla	 ön	plana	 çıkmıştır.43	 İşletmeyi	 işleten	 tüzel	
kişiliğe	sahip	ortaklıklar,	özellikle	anonim	ortaklıklar,	büyük	çapları	ve	
devam	süreleri	bakımından	gerçek	kişileri	aşmaktadırlar.44	Endüstrinin	
ve	endüstri	 işletmelerinin	ekonomik	hayatta	daha	önemli	bir	yer	 işgal	
etmeleri45,	 ticaret	 hukukunun	 yapısı	 ile	 ilgili	 fikirlerde	 çok	 önemli	 bir	
37 Karahan,	a.g.e.,	s.63.

38 Poroy/Yasaman,	a.g.e.,	s.	9.

39 Poroy/Yasaman,	a.g.e.,	s.	4.

40 Bahtiyar,	a.g.e.,	s.	9;	Mimaroğlu,	a.g.e.,	s.	66;	İmregün,	Genel	İlkeler,	s.	6;	

41 Poroy/Yasaman,	a.g.e.,	s.	9;	Kayar,	a.g.e.,s.	49.

42 Modern	çağdaki	ticaret	hayatına	ilişkin	gelişmeler	için	ayrıca	bkz.	Karahan,	a.g.e.,	s.	6.

43 Ticari	işletme	esası	modern	iktisadi	ve	ticari	hayatın	artık	tek	işlemi	veya	tek	şahsı	aşmış	olduğu	fikrinden	
hareket	eder.

44 Reha	Poroy,	Hamdi	Yasaman,	Ticari	İşletme	Hukuku,	Vedat	Kitapçılık,	15.Baskı,	İstanbul,	2015,	s.	4.

45 Eskiden	esas	 itibariyle	 sadece	mal	değişimi	 ve	bu	değişime	yardımcı	 faaliyetleri	düzenlemek	gayesini	
güden	ticaret	hukukunun	alanı	genişlemiş,	üretim	ve	tüketim	alanlarına	da	taşmıştır.	Böylece	fabrikacılık,	
sınaî	bir	 faaliyet	olmasına	rağmen	fabrika	 işletmesi	 ticari	 işletme	olarak	kabul	edilmiştir	(Poroy/Yasa-
man,	Ticari	İşletme,	s.	5).
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değişmeye	neden	olmuş	ve	ticaret	hukukunun	konusunu	ticari	işletme	
olarak	belirleyen	modern	görüş	doğmuştur.46	Modern	görüş,	 gelişmiş	
bir	ekonomide	ticari	faaliyetlerin	ticari	işletme	eliyle	yürütüldüğünü	bu	
sebeple	ticari	işletmelerin	ön	planda	olduğunu	savunur.47	Modern	eko-
nomik	düzende,	girişimcinin(müteşebbisin)	kendisinden	çok,	girişimin	
kendisi	önem	taşımakta	ve	rol	oynamaktadır.48

	 Modern	ticaret	hukuku,	kapitalist	sistem	dolayısıyla	gelişmiş	olan	
ticaret	 ve	 sanayi	 hayatının	 ve	 bu	 hayatın	 en	 önemli	 teşekkülleri	 olan	
büyük	 işletmelerin	yani	belirli	bir	hacim	ve	organizasyon	 içinde	çeşit-
li	unsurlardan	müteşekkil	bir	bütünün49	 ihtiyaçlarını	karşılamak	üzere	
meydana	gelmiştir.50	Modern	sistem	de	modern	ticaret	hukukunun	ihti-
yaçlarını	karşılamak	üzere	oluşturulmuştur.

	 Modern	sistem,	ticari	faaliyetlerin	merkezine	ticari	işletme	kavramı-
nı	almıştır.	Modern	sistem	20’nci	yüzyılda	ortaya	çıkmıştır.	Bu	nedenle	
modern	sistem	olarak	da	adlandırılır.	Modern	sistem	ticaret	hukukunu	
tacirlerin	hukuku	olarak	görmemektedir.	Modern	sistem	ticaret	huku-
kunu	ticari	işlemlerin	hukuku	olarak	da	görmemektedir.	Dolayısıyla	bu	
sistem,	tacir	ve	ticari	iş	kavramlarını	reddetmektedir.51	Bu	sistemde	ta-
cir	ve	ticari	işlem	kavramları	geri	planda	bırakılmıştır.52	Modern	sisteme	
göre	 ticari	 faaliyetleri	 düzenlerken	 ticari	 işletmeyi	 esas	 almak	 gerekir.	
Hareket	noktası	 ticari	 işletme	kavramıdır.53	Bu	 sebeple	 tacir,	 ticari	 iş-
letmeyi	işleten	kişidir.	İşletmeyle	ilgili	işlemler	de	ticari	işlemlerdendir.	
Ticaret	hukuku	ticari	işletmeler	hukukudur.54

46 Kayıhan/Yasan,	a.g.e.,	s.	32.

47 Arkan,	Ticari	İşletme,	s.	5.

48 İmregün, Genel İlkeler, s. 7.

49 Poroy/Yasaman,	a.g.e.,	s.	12.

50 Karayalçın,	a.g.e.,	s.	72.

51 Kayıhan/Yasan,	a.g.e.,	s.	32.

52 Berzek,	a.g.e.,	s.	3.

53 Karahan,	a.g.e.	s.	6;	Mimaroğlu,	a.g.e.,	s.	67.

54 Ülgen,	vd.,	Ticari	İşletme,	s.	36.
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	 Modern	 sistemi	 ilk	defa	1942	 tarihli	 İtalyan	Medeni	Kanunu	be-
nimsemiştir.55	2007	tarihli	Avusturya	Ticari	İşletmeler	Kanunu	da	mo-
dern	sistemi	esas	almaktadır.56 Çeker’e	göre	1956	tarihli	6762	sayılı	Türk	
Ticaret	Kanunu	modern	sistemi	esas	alarak	düzenlenmiştir.	Yine	aynı	
yazara	göre	2011	 tarihli	6102	 sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu	da	modern	
sistemi	esas	almıştır.57 Karahan’a göre	 ise	1956	tarihli	6762	sayılı	eski	
Türk	Ticaret	Kanunu	ile	6102	sayılı	yeni	Türk	Ticaret	Kanunu’nun	ka-
bul	ettiği	sistem,	ticari	işletme	ağırlıklı	karma	sistemdir.58

	 6102	sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu’nun	gerekçesinde;	modern	ticaret	
hukuku	ilminin	gösterdiği	gibi	ticari	işlemler	ve	tacir	kavramlarının	ikin-
ci	derecede	kavram	olduğu	ve	daha	üst	kavrama	ihtiyaç	duyulduğundan	
bahisle	üst	kavramı	“ticari işletme”nin	teşkil	ettiği	ifade	edilmiştir.59

 Arkan da,	 gerek	 6762	 sayılı	Ticaret	Kanunu(eski)	 ve	 gerek	6102	
sayılı	 Türk	 Ticaret	 Kanunu’nda	 ticari	 işletme	 esasına	 dayalı	 modern	
sistemin	kabul	edildiği	görüşünü	ileri	sürmektedir.60 Karayalçın ve Mi-
maroğlu	 6762	 sayılı	 Türk	 Ticaret	 Kanunu’nun(eski)	 modern	 sistemi	
benimsediğini	ileri	sürmektedirler.61 İmregün’e	göre	6762	sayılı	Kanun,	
ticari	 işletme	 sistemini	 benimsemiştir.62 Bahtiyar’a	 göre	 6102	 sayılı	
Kanun’da	modern	sistemin	etkileri	görülmektedir.	Bahtiyar	görüşlerini	
aşağıdaki	gerekçelerle	desteklemektedir:

55 Modern	sistem	ya	da	modern	görüş	İtalyan	hukukçusu	Vivante	tarafından	savunulmuştur.	Vivante’nin	
görüşü	kanun	koyucuları	etkilemiştir	(Karahan,	a.g.e.,	s.	6).	İtalyan	 	Medeni	Kanunu’nda	sadece	ticari	
teşebbüs	değil	(md.	2188	vd.),	genel	olarak	teşebbüs	(md.	2082	vd.)	ve	bu	arada	zirai	teşebbüs	hakkında	
da	hükümler	vardır	(md.	2135	vd.)	(Karayalçın,	a.g.e.,	s.	71;	Mimaroğlu,	a.g.e.,	s.	67).	

56 Bilgili/Demirkapı,	a.g.e.,	s.	5.

57 Çeker,	a.g.e.,	s.	4;	aynı	görüşte	Berzek,	a.g.e.,	s.	4.

58 Karahan,a.g.e.,	s.	8.

59 Berzek,a.g.e.,	s.4;	Poroy/Yasaman,		Ticari	İşletme,	s.	5.

60 Sabih	Arkan,	Ticari	İşletme	Hukuku,	21.	Baskı,	BTHAE.,	Ankara,	2015,	s.	5;	Aynı	görüşte	Aytekin	Çelik,	
Ticaret	Hukuku,	5.	Baskı,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara,	2015,	s.	1;	Bilgili/Demirkapı,	a.g.e.,s		5.

61 Karayalçın,	a.g.e.,	s.	71;	Mimaroğlu,	a.g.e.,s.	67.

62 Oğuz	İmregün,	Kara	Ticareti	Hukuku	Dersleri,	11.	Baskı,	Filiz	Kitabevi,	İstanbul,	1996,	s.	48.
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	 1.	6102	sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu	(TTK)	ticari	işletme	kavramına	
önemli	sonuçlar	bağlamıştır.

	 2.	Ticari	iş	(md.	3,	md.	19),	ticari	hüküm	(md.	1),	ticari	dava	(md.	
4/f.	1)	ve	tacir	gibi	kavramlar	tanımlanırken	ticari	işletme	kavramından	
hareket	edilmiştir.63

	 Ancak	Bahtiyar’a	göre,	6102	sayılı	Kanun’daki	sistemde	saf	bir	şe-
kilde	modern	sistemin	benimsendiği	söylenemez.	Yazara	göre	kanunda	
diğer	sistemlerin	izlerini	de	görmek	mümkündür.	Neticede	yazara	göre	
6102	sayılı	TTK’de	saf	bir	şekilde	modern	sistemin	değil,	karma	siste-
min	 özelliklerinin	 bulunduğunu	 söylemek	 mümkündür.64 Bahtiyar’a 
göre	subjektif	sistemin	temel	kavramı	olan	tacir	de	6102	sayılı	TTK’de	
tanımlanmıştır.	Tacir	olmaya	önemli	sonuçlar	bağlanmış	ve	esnaf-tacir	
ayrımına	yer	verilmiştir	(md.	12	vd.).	Yine	yazara	göre	kanunda	objektif	
sistemi	çağrıştıran	hükümlere	de	rastlanabilmektedir	(md.	3).	Bilindi-
ği	gibi	TTK	md.	3’te	taraflarına	ve	niteliğine	bakılmaksızın	6102	sayılı	
Kanun’da	düzenlenen	hususlar	ticari	iş	sayılır.65

 Bozer ve Göle’ye	göre	6102	sayılı	Kanun’daki	 sistem	ticari	 işletme	
esası	üzerine	kurulmuştur.66 Bozer ve Göle	 düşüncelerini	 aşağıdaki	ge-
rekçeler	üzerine	bina	etmektedirler:
 
	 1.	6102	sayılı	Kanun’un	“Birinci Kitap”	başlığı,	6762	sayılı	Kanun’dan	
farklı	olarak,	tacir	yerine	“Ticari İşletme”	olarak	adlandırılmıştır.
	 2.6102	sayılı	Kanun’un	11’inci	madde	gerekçesinde	ticari	işletme-
nin	kanunun	temeli	olduğu	yazılmıştır.	Ticari	işletme,	gerekçede	mer-
kez	bir	kavram	olarak	ele	alınmıştır.	Bu	niteliğiyle	ticari	işletme	belirle-
yici	ve	tanımlayıcı	niteliğe	sahiptir.67

63 Bahtiyar,a.g.e.,	s.	10.

64 Bahtiyar,a.g.e.,	s.	10.

65 Bahtiyar,a.g.e.,	s.	10.

66 Aynı	görüşte	Bilgili/Demirkapı,	a.g..e.,	s.	5;	Ayhan,	vd.,	a.g.e.,	s.	4;	İmregün,	a.g.e.,	s.	7.

67 Ticari	işletmeler	belli	bir	hacim	ve	teşkilata	sahip	ekonomik	üniteler	olup	tacir,	ticari	işlemler	gibi	unsur-
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	 3.	Tacir68,	ticari	 iş69,	ticari	hüküm70	ve	ticaret	mahkemelerinin	gö-
revlerinin	sınırları71	ticari	işletme	esas	alınarak	tanımlanmıştır.72

 İmregün’e	göre	modern	sistem	büyük	bir	yenilik	getirmemekte,	sa-
dece	subjektif	sistemdeki	“tacir”	yerine	“ticari	 işletme	(ticari	girişim)”	
kavramını	ikame	etmektedir.73
 
 Domaniç’e	 göre,	6762	sayılı	Kanun	esas	 itibariyle	modern	sistemi	
benimsemiştir.	Yazara	göre	6762	sayılı	Kanun	münhasıran	ticari	 işlet-
meyi	esas	almamış,	1’inci	maddesiyle,	bir	ticari	 işletmeyi	ilgilendirme-
se	bile,	Ticaret	Kanunu’nda	düzenlenen	kuralları	da	 ticari	 saymıştır.74 
Kayar’a göre	ise	6762	sayılı	Kanun	ve	6102	sayılı	Kanun	ticari	işletme	
sistemini	kabul	etmiştir.75

 5. KARMA SİSTEM 

	 Karma	 sistem	 objektif,	 subjektif	 ve	modern	 sistemin	 karışımıdır.	
Karma	 sistem,	 	 bazen	 tacirlere	 bazen	 de	 ticari	 işlemlere	 ağırlık	 verir.	
1926	 tarihli	 TTK’nin	 karma	 sistemi	 benimsediği	 ileri	 sürülmüştür.76 
Karma	sistemde	tacir,	ticari	işlem	ve	ticari	işletme	sistemleri	belli	ölçüde	
bağdaştırılmıştır.	Karma	 sistemde	ya	 ticari	 işlem	esas	kabul	edilmekle	
beraber,	tacir	ölçüsüne	de	yer	verilmiş	veya	tacir	esası	uygulandığı	hâlde,	

lar	bu	temel	varlık	etrafında	dönmektedir.	Bu	nedenle	ticari	işletme	sisteminde	diğer	kavramlar	ticari	işletme	
kavramı	merkezli	düzenlenmiş	ve	tanımlanmıştır	(Bilgili/Demirkapı,	a.g.e.	s.	5).

68 Bir	ticari	işletmeyi	kısmen	dahi	olsa	kendi	adına	işleten	kişiye	tacir	denir	(TTK.	md.	12).

69 Ticari	işletmeleri	ilgilendiren	işlere	ticari	iş	denir	(TTK.	md.	3).

70 Ticari	işletmelerle	ilgili	hükümlere	ticari	hüküm	denir	(TTK.	md.	1).

71 Ticari	davalar,	ticari	işletme	ile	ilgili	uyuşmazlıktan	doğan	davalardır.

72 Bozer,	Ali,	Göle,	Celal,	Ticari	İşletme	Hukuku,	3.	Baskı,	BTHAE.,	Ankara,	2015,	s.	4.

73 İmregün, Genel İlkeler, s. 7.

74 Domaniç,	a.g.e.,	s.	3.

75 Kayar,a.g.e.,		s.	50

76 Berzek,	a.g.e.,	s.	3;	Bilgili/Demirkapı,	a.g.e.,	s.	5;	Bahtiyar,	a.g.e.,	s.	9.
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ticari	işlem	de	belirli	ölçüde	öngörülmüştür.77 Bahtiyar’a	göre	1942	ta-
rihli	İtalyan	Medeni	Kanunu	karma	sistemi	esas	almıştır.78
 
 Arkan’a	 göre	1926	 tarihli	Ticaret	Kanunu,	 ticaret	hukukunu	esas	
itibariyle	subjektif	ve	objektif	görüşlerin	karmasından	oluşan	bir	sisteme	
dayanarak	düzenlemiştir.79	Örneğin,	anılan	kanunun	22’nci	maddesin-
de	tacir	sıfatına	sahip	bir	kişinin	yaptığı	işlemlerin	ticari	sayılacağı	gös-
terilmiş	(subjektif	sistem),	21’inci	maddede	ise	tarafların	sıfat	ve	niyeti-
ne	bakılmaksızın	ticari	sayılan	işlemler	belirlenmiştir	(objektif	sistem).	
Hatta	yeri	geldiğince	ticari	işletme	kıstası	da	dikkate	alınmıştır.80
 
 Ayhan, Özdamar ve Çağlar’a	göre	1926	tarihli	Ticaret	Kanunu	kar-
ma	sistemi	benimseyen	bir	kanundur.81	Buna	karşılık	6762	sayılı	Türk	
Ticaret	Kanunu	 esas	 itibariyle	 karma	 sistemi	 benimsememiş	 olmakla	
birlikte,	içerdiği	bazı	hükümler	dolayısıyla		(md.	1,	md.	21)	az	ya	da	çok	
karma	 sistemin	özelliğini	 yazarlara	 göre	 taşımaktadır.	Yazarlar	 benzer	
durumun	6102	sayılı	Kanun	için	de	söylenebileceğini	ileri	sürmektedir-
ler.82
 
	 Karma	sistem,	diğer	üç	sistemin	tek	başına	yeterli	olmadığını	savu-
nur.	Karma	sistem,	ticaret	hukukunun	kapsamını	belirlerken	tacir,	ticari	
işlem	 ve	 ticari	 işletme	 kavramlarından	 farklı	 ağırlıkta	 olmakla	 birlikte	
ayrı	 ayrı	 esinlenir.83 Karahan’a göre	 1956	 tarihli	 6762	 sayılı	TTK.	 ile	
6102	sayılı	yeni	TTK.	ticari	işletme	ağırlıklı	karma	sistemdir.84
 

77 İmregün,	Genel	İlkeler,	s.	7.

78 Bahtiyar,	a.g.e.,	s.	9.

79 Arkan,	Ticari	İşletme,	s.	8.

80 Arkan,	Ticari	İşletme,	s.	8.

81 Ayhan,	vd.,	s.	4.

82	Ayhan,	vd.,	s.	4.

83 Karahan,	a.g.e.,	s.	1.

84 Karahan,	a.g.e.,	s.	2.
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 Ülgen’e	göre,	ticaret	hukukunun	düzenlenmesi	bakımından	bir	sis-
temi	esas	almak	doğru	değildir.	Yine	yazara	göre	karma	sistem,	subjektif	
sistem,	objektif	 sistem	ve	modern	sistem	bir	diğeri	 ile	belli	bir	ölçüde	
kesişmektedir.	Ülgen,	birbiriyle	kesişen	soyut	sistemlerle	iş	görmek	ye-
rine	Ticaret	Kanunu	 açısından	konuyu,	 uygulanacak	hükümleri,	mer-
kez	kavramı	ve	aktörü	saptayarak	Türk	ticaret	hukukunun	düzenleme	
biçimini	ortaya	koymanın	daha	doğru	olacağını	düşünmektedir.	Yazar,	
ticaret	hukukunun	 ticari	 işletmeler	hukuku	olarak	gözlenmesine	karşı	
olup	düşüncelerini	aşağıdaki	gerekçelerle	desteklemektedir:

	 1.	Ticaret	Kanunu	hükümleri	 incelendiği	zaman	ticari	 işlerin	sap-
tanmasında	sadece	ticari	işletme	nazara	alınmamaktadır	(6102	s.	TTK	
md.	3/f.1,	md.	19/f.1-c.1,	md.	19/f.2,	md.	1/f.2).

	 2.	Ticari	hükümlerin	uygulanmasında	esas	olan	sadece	ticari	işlet-
me	faaliyeti	olmayacaktır.	Ticaret	Kanunu’nda	düzenlenen	işlere,	taci-
rin	borçlarına,	bir	taraf	için	ticari	iş	sayılan	sözleşmenin	diğer	tarafına	da	
ticari	hükümler	uygulanabilecektir.85

	 Biz	 de	 bu	 hususta	 Ülgen’e	 katılmaktayız.	 Zira,	 Türk	 Ticaret	
Kanunu’nda	düzenlenen	hususlarla	bir	ticari	 işletmeyi	ilgilendiren	bü-
tün	işlem	ve	fiiller	ticari	işlerdendir.	Burada	ticari	işin	belirlenmesinde	
ticari	işletme	esas	alındığı	gibi	aynı	zamanda	Türk	Ticaret	Kanunu’nda	
düzenlenen	 işler	 de	 ticari	 işlerin	 kapsamı	 içine	 alınmıştır.	Dolayısıyla	
6102	s.	TTK	md.	3/f.1’de,	Ticaret	Kanunu	açısından	ticari	iş	konusu-
nun	uygulanacak	hükümleri	ve	merkez	kavramı	saptanarak	düzenleme	
biçimi	ortaya	konulmuştur.	Yine	6102	s.	TTK	 	md.	19/f.1-c.1’de	“Bir 
tacirin borçlarının ticari olması asıldır.”	 hükmüne	yer	 verilerek	merkez	
kavram	ve	aktör	olarak	tacire	yer	verilmiş	olup,	ticari	işletme	faaliyetine	
değinilmemiştir.	6102	s.	TTK		md.	19/f.2	hükmü	ise;	taraflardan	yalnız	
biri	için	ticari	iş	niteliğinde	olan	sözleşmelerin,	Kanunda	aksine	hüküm	
bulunmadıkça,	diğeri	 için	de	 ticari	 iş	 sayılacağını	düzenlemiştir.	Bura-
da	da	tacir	nazara	alınmamakta	ve	ticari	iş	yayma	kriteri	getirilmektedir.	

85 Ülgen,	Ticari	İşletme,	s.	37.
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Netice	olarak	Ticaret	Kanunu	açısından	konuyu,	uygulanacak	hüküm-
leri,	merkez	kavramı	ve	aktörü	tespit	etmek	ve	Türk	ticaret	hukukunun	
düzenleme	biçimini	ortaya	koymak	daha	doğru	olacaktır.

 Kayar’a ve İmregün’e	göre	1926	tarihli	eski	Ticaret	Kanunu	karma	
sistemi	kabul	etmiştir.86 Edgü’ye	göre	1926	tarihli	TK.,	ticari	işlemi,	ob-
jektif	usulü	esas	almakla	beraber	Ticaret	Kanunu’nun	uygulanması	için	
işi	 yapan	 kimsenin	 tacir	 olması	 fikrini	 de	 kabul	 etmiştir.87 Domaniç’e 
göre	1926	tarihli	TK.	karma	sistemi	benimseyen	bir	kanundur.	Yine	ya-
zara	göre;	Kanun	1’inci	maddesiyle,	bir	 ticari	 işletmeyi	 ilgilendirmese	
bile,	Ticaret	Kanunu’nda	 yer	 alan	kuralları	 ticari	 nitelikte	 sayan	6762	
sayılı	Kanun	da	“az çok”	karma	niteliktedir.88 Karayalçın’a	göre	ise	1926	
tarihli	Ticaret	Kanunu’nun	hareket	 noktası	 ticari	 işlemdir.	 Fakat	 bazı	
hükümlerin	uygulanması	işlemlerin	tacirler	arasında	yapılmış	olmasına	
bağlı	tutulmuştur(örneğin	md.	81,	md.	716-721).	Bu	gerekçeyle	yazara	
göre,	1926	tarihli	Ticaret	Kanunu	objektif	sistem	esas	olmak	üzere	kar-
ma	sistemi	kabul	etmiştir.89

 SONUÇ
 
 Çalışma	neticesinde	aşağıdaki	sonuçlara	ulaşılmıştır:

	 1.	Subjektif	(öznel)	sistem,	objektif	(nesnel)	sistem,	modern	sistem	
ve	karma	sistem	ticaret	hukuku	ile	ilgili	düzenlemelerin	yapılmasında	ve	
buna	bağlı	olarak	ticaret	hukukunun	uygulama	alanının	saptanmasında	
esas	alınan	dört	temel	sistemdir.	Anılan	sistemler	arasındaki	farklılığın	
sebebi,	kapsamı	belirleme	hususunda	kullanılan	dayanak	noktalarında	
karşımıza	çıkan	ayrışmadır.

86 Kayar,	a.g.e.,	s.	50;	İmregün,	Genel	İlkeler,	s.	7;	İmregün,	Kara	Ticareti,	s.	5.

87 Edgü,	a.g.e.,	s.	4.

88 Domaniç,	a.g.e.,	s.	3.

89 Karayalçın,	a.g.e.,	s.	70.
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	 2.	Subjektif	sistemde	tacirin	tanımı	önemlidir.	Ticaret	hukukunun	
konusu	 tacirin	 faaliyetleri	 olup	 kuralları	 da	 sadece	 tacirlere	 uygulan-
maktadır.	Subjektif	sistem,	ticaret	yapanları	esas	alır.	Bu	sebeple	sadece	
tacirlere	uygulanır.	Subjektif	sistem	bir	ayrıcalık	hukuku	olarak	ortaya	
çıkmaktadır.	Ticaret	hukuku	tacirlere	uygulanan	özel	kuralların	tümü-
dür.	Subjektif	sisteme	göre	ticareti	devamlı	meslek	olarak	seçmiş	kimse-
ye	tacir	denilmektedir.	Bir	kural	taciri	ilgilendiriyorsa	ticaridir	ve	ticaret	
hukukuna	dâhildir.

	 3.	Objektif	sistemde;	ticaret	hukukunun	uygulama	alanı	belirli	nite-
likleri	olan	kişiler	değil,	tarafları	kim	olursa	olsun,	belirli	nitelikleri	haiz	
işlemler	olduğu	için	bu	sisteme	“nesnel(objektif) sistem”	adı	verilmiştir.	
Objektif	sistemde	belirli	işlemlerin	unsurları	ticaret	kanunlarında	tespit	
edilmiş	ve	bu	unsurların	gerçekleşmesi	durumunda	işlemin	ticari	vasıf	
kazanacağı	vazolunmuştur.

	 4.	Modern	sistem	ticari	 faaliyetlerin	merkezine	 ticari	 işletme	kav-
ramını	 esas	 almıştır.	Modern	 sistem	 20’nci	 yüzyılda	 ortaya	 çıkmıştır.	
Modern	 sistem	 ticaret	 hukukunu	 tacirlerin	 hukuku	 olarak	 görmediği	
gibi	 ticari	 işlemlerin	hukuku	olarak	da	görmemektedir.	Dolayısıyla	bu	
sistem,	tacir	ve	ticari	iş	kavramlarını	reddetmektedir.	Bu	sistemde	tacir	
ve	ticari	işlem	kavramları	geri	planda	bırakılmıştır.	Modern	sisteme	göre	
ticari	faaliyetleri	düzenlerken	ticari	işletmeyi	esas	almak	gerekir.	Hare-
ket	noktası	ticari	işletme	kavramıdır.

	 5.	Karma	sistem	objektif,	subjektif	ve	modern	sistemin	karışımıdır.	
Karma	sistem,		bazen	tacirlere	bazen	de	ticari	işlemlere	ağırlık	verir.	Kar-
ma	 sistemde	 tacir,	 ticari	 işlem	ve	 ticari	 işletme	 sistemleri	 belli	 ölçüde	
bağdaştırılmıştır.	Karma	 sistemde	ya	 ticari	 işlem	esas	kabul	edilmekle	
beraber	 tacir	ölçüsüne	de	yer	verilmekte	ya	da	 tacir	 esası	uygulandığı	
hâlde,	ticari	işlem	de	belirli	ölçüde	öngörülmektedir.
	 6.	1926	tarihli	Ticaret	Kanunu,	1956	tarihli	ve	6762	sayılı	Türk	Ti-
caret	Kanunu	ile	2011	tarihli	ve	6102	sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu’nun	
hangi	sistemi	benimsediği	konusunda	doktrinde	farklı	görüşler	ileri	sü-
rülmüştür.	6762	ve	6102	sayılı	Kanunlar	hakkında	bazı	yazarlar	karma	
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sistemin	benimsendiğini	ileri	sürerken	bazı	yazarlar	ise	modern	sistemin	
benimsendiğini	savunmuşlardır.

	 7.	 Ülgen’e	 göre,	 ticaret	 hukukunun	 düzenlenmesi	 bakımından	
bir	 sistemi	 esas	 almak	doğru	değildir.	Yine	 yazara	 göre	karma	 sistem,	
subjektif	sistem,	objektif	sistem	ve	modern	sistem	bir	diğeri	ile	belli	bir	
ölçüde	kesişmektedir.	Ülgen,	birbiriyle	kesişen	soyut	sistemlerle	iş	gör-
mek	yerine	Ticaret	Kanunu	açısından	konuyu,	uygulanacak	hükümleri,	
merkez	kavramı	ve	aktörü	saptayarak	Türk	 ticaret	hukukunun	düzen-
leme	biçimini	ortaya	koymanın	daha	doğru	olacağını	düşünmektedir.	
Yazar,	ticaret	hukukunun	ticari	işletmeler	hukuku	olarak	gözlenmesine	
karşı	olup	düşüncelerini	aşağıdaki	gerekçelerle	desteklemektedir:

	 Ticaret	 Kanunu	 hükümleri	 incelendiği	 zaman	 ticari	 işlerin	 sap-
tanmasında	sadece	ticari	 işletme	nazara	alınmamaktadır(6102	s.	TTK	
md.	 3/f.1,	md.	 19/f.1-c.1,	md.	 19/f.2,	md.	 1/f.2).	 Ticari	 hükümlerin	
uygulanmasında	 esas	olan	 sadece	 ticari	 işletme	 faaliyeti	 olmayacaktır.	
Ticaret	Kanunu’nda	düzenlenen	işlere,	tacirin	borçlarına,	bir	taraf	için	
ticari	iş	sayılan	sözleşmenin	diğer	tarafına	da	ticari	hükümler	uygulana-
bilecektir.	Biz	de	bu	hususta	Ülgen’e	katılmaktayız.	Zira,	Türk	Ticaret	
Kanunu’nda	düzenlenen	hususlarla	bir	ticari	 işletmeyi	ilgilendiren	bü-
tün	işlem	ve	fiiller	ticari	işlerdendir.	Burada	ticari	işin	belirlenmesinde	
ticari	işletme	esas	alındığı	gibi	aynı	zamanda	Türk	Ticaret	Kanunu’nda	
düzenlenen	 işler	 de	 ticari	 işlerin	 kapsamı	 içine	 alınmıştır.	Dolayısıyla	
6102	s.	TTK	md.	3/f.1’de,	Ticaret	Kanunu	açısından	ticari	iş	konusu-
nun	uygulanacak	hükümleri	ve	merkez	kavramı	saptanarak	düzenleme	
biçimi	 ortaya	 konulmuştur.	 Yine	 6102	 s.	TTK	md.	 19/f.1-c.1’de	 “Bir 
tacirin borçlarının ticari olması asıldır.” hükmüne	yer	 verilerek	merkez	
kavram	ve	aktör	olarak	 tacire	yer	verilmiştir.	6102	s.	TTK	md.	19/f.2	
hükmü	 ise;	 taraflardan	yalnız	biri	 için	 ticari	 iş	niteliğinde	olan	 sözleş-
melerin,	Kanunda	aksine	hüküm	bulunmadıkça,	diğeri	 için	de	ticari	 iş	
sayılacağını	düzenlemiştir.	Burada	da	tacir	nazara	alınmamakta	ve	ticari	
iş	yayma	kriteri	getirilmektedir.	Netice	olarak	Ticaret	Kanunu	açısından	
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Dr. Öğretim Üyesi Serhan DİNÇ

konuyu(Örneğin	ticari	iş),	uygulanacak	hükümleri(6102	s.	K.	md.	3	ve	
md.	 19),	merkez	 kavramı(Ticari	 işletme,	 tacir,	 objektif	 sistem)	 tespit	
etmek	ve	Türk	ticaret	hukukunun	düzenleme	biçimini	ortaya	koymak	
daha	doğru	olacaktır.
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ÖZET :	Somut	olaya	göre,	bir	avukatın	duruşma	sırasında	kullandığı	
sözlerinden	dolayı	adli	para	cezası	ile	cezalandırılması,	ifade	özgürlüğü-
nün	ihlali	anlamına	gelmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ

İKİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi  : 27/12/2017
R.G. Tarih ve Sayı : 9/2/2018-30327

KELEŞ ÖZTÜRK BAŞVURUSU
(Başvuru Numarası: 2014/15001)

 I. BAŞVURUNUN KONUSU

	 1.	Başvuru,	bir	avukatın	duruşma	sırasında	kullandığı	sözlerinden	
dolayı	adli	para	cezası	ile	cezalandırılmasının	ifade	özgürlüğünü	ihlal	et-
tiği	iddiasına	ilişkindir.
…

 B. Değerlendirme

	 35.	 Anayasa	 Mahkemesi,	 olayların	 başvurucu	 tarafından	 yapılan	
hukuki	nitelendirmesi	ile	bağlı	olmayıp	olay	ve	olguların	hukuki	tavsi-
fini	 kendisi	 takdir	 eder	 (Tahir	Canan,	B.	No:	2012/969,	18/9/2013,	
§	16).	Başvurucunun	adil	yargılanma	hakkı	ile	ilgili	şikâyetleri	ağırlıklı	
olarak	delillerin	değerlendirilmesi	ve	hukuk	kurallarının	yorumlanma-
sıyla	ilgili	olup	bu	hususlar	kural	olarak	Anayasa	Mahkemesinin	ilgi	ala-
nı	dışındadır.	Bu	nedenle	başvurucunun	adil	yargılanma	hakkının	ihlal	
edildiği	yönündeki	 şikâyetlerinin	de	bir	bütün	olarak	Anayasa’nın	26.	
maddesi	kapsamında	incelenmesi	gerektiği	değerlendirilmiştir.
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	 36.	İddianın	değerlendirilmesinde	esas	alınacak	Anayasa’nın	“Dü-
şünceyi	açıklama	ve	yayma	hürriyeti”	kenar	başlıklı	26.	maddesinin	ilgili	
kısmı	şöyledir:

	 “Herkes,	düşünce	ve	kanaatlerini	söz,	yazı,	resim	veya	başka	yollarla	
tek	başına	veya	toplu	olarak	açıklama	ve	yayma	hakkına	sahiptir.	Bu	hür-
riyet	resmi	makamların	müdahalesi	olmaksızın	haber	veya	fikir	almak	ya	
da	vermek	serbestliğini	de	kapsar...

	 Bu	 hürriyetlerin	 kullanılması,	 ...	 başkalarının	 şöhret	 veya	 hakları-
nın,...	veya	yargılama	görevinin	gereğine	uygun	olarak	yerine	getirilmesi	
amaçlarıyla	sınırlanabilir..”

 1. Kabul Edilebilirlik Yönünden
 
	 37.	Açıkça	dayanaktan	yoksun	olmadığı	ve	kabul	edilemezliğine	ka-
rar	verilmesini	gerektirecek	başka	bir	neden	de	bulunmadığı	anlaşılan	
ifade	özgürlüğünün	ihlal	edildiğine	ilişkin	iddianın	kabul	edilebilir	oldu-
ğuna	karar	verilmesi	gerekir.

 2. Esas Yönünden
 
 a.  Müdahalenin Varlığı

	 38.	Başvurucunun	Cumhuriyet	savcısına	yönelik	sözleri	nedeniyle	
6.080	TL	adli	para	cezası	ile	cezalandırılmasına	karar	verilmiştir.	Söz	ko-
nusu	Mahkeme	kararı	 ile	başvurucunun	ifade	özgürlüğüne	yönelik	bir	
müdahale	yapılmıştır.

 b. Müdahalenin İhlal Oluşturup Oluşturmadığı

	 39.	Anayasa’nın	13.	maddesinin	ilgili	kısmı	şöyledir:

	 “Temel	hak	ve	hürriyetler,	...	yalnızca	Anayasanın	ilgili	maddelerin-
de	belirtilen	sebeplere	bağlı	olarak	ve	ancak	kanunla	sınırlanabilir.	Bu	
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sınırlamalar,	...	demokratik	toplum	düzeninin	...	gereklerine	ve	ölçülülük	
ilkesine	aykırı	olamaz.”

	 40.	Yukarıda	anılan	müdahale	Anayasa’nın	13.	maddesinde	belirti-
len	koşulları	yerine	getirmediği	müddetçe	Anayasa’nın	26.	maddesinin	
ihlalini	teşkil	edecektir.	Bu	sebeple	sınırlamanın	Anayasa’nın	13.	mad-
desinde	öngörülen	ve	somut	başvuruya	uygun	düşen,	kanun	tarafından	
öngörülme,	Anayasa’nın	26.	maddesinin	ikinci	fıkrasında	belirtilen	haklı	
sebeplerden	bir	veya	daha	fazlasına	dayanma,	demokratik	toplum	düze-
ninin	gereklerine	ve	ölçülülük	ilkesine	aykırı	olmama	koşullarına	uygun	
olup	olmadığının	belirlenmesi	gerekir.

 i. Kanunilik 

	 41.	5237	sayılı	Kanun’un	125.	maddesinin	“kanunla	sınırlama”	öl-
çütünü	karşıladığı	sonucuna	varılmıştır.	

 ii.  Meşru Amaç

	 42.	Başvurucunun	adli	para	cezası	ile	cezalandırılmasına	ilişkin	ka-
rarın	“başkalarının	şöhret	veya	haklarının	korunması”na	ve	“yargılama	
görevinin	gereğine	uygun	olarak	yerine	getirilmesi”ne	yönelik	önlemle-
rin	bir	parçası	olduğu	ve	meşru	bir	amaç	taşıdığı	sonucuna	varılmıştır.

 iii. Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Uygunluk ve 
Ölçülülük

 (1) Genel İlkeler
 
 (a) İfade Özgürlüğü

	 43.	Anayasa	Mahkemesi,	Anayasa’nın	 26.	maddesinin	 birinci	 fık-
rasında	 koruma	 altına	 alınan	 ifade	özgürlüğünün	demokratik	 bir	 top-
lumun	temel	dayanaklarından	ve	demokratik	toplumun	gelişiminin	ve	
her	bireyin	kendini	gerçekleştirmesinin	başlıca	şartlarından	birini	oluş-
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turduğunu	her	zaman	vurgulamıştır.	(İnternet	ortamında	ifade	özgürlü-
ğünün	önemine	ilişkin	olarak	bkz.	Yaman	Akdeniz	ve	diğerleri,	B.	No:	
2014/3986,	2/4/2014,	§§	25,	26;	 sanatsal	 ifade	özgürlüğünün	önemi	
için	bkz.	Fatih	Taş	[GK],	B.	No:	2013/1461,	12/11/2014,	§§	66,	104;	
bir	 siyasetçinin	 basın	 açıklamasında	 ileri	 sürdüğü	 düşüncelere	 ilişkin	
olarak	bkz.	Mehmet	Ali	Aydın	[GK],	B.	No:	2013/9343,	4/6/2015,	§§	
74,	84).	

	 44.	Adaletin	işleyişi	de	dâhil	olmak	üzere	kamu	menfaatlerine	iliş-
kin	tartışmalarla	ilgili	sınırlamalara	çok	istisnai	koşullarda	izin	verilebilir.	
Bu	konularda	yapılacak	değerlendirmelerde,	kullanılan	ifadelerde	belli	
düzeyde	abartıya	kaçılmış	olması	makul	görülebilir.

	 45.	Mevcut	başvurudaki	gibi	ifade	özgürlüğü	ile	başkalarının	şöhret	
ve	itibarlarının	korunmasının	çatışması	hâlinde	eğer	şöhreti	söz	konu-
su	olan	kişi	kamu	görevlisi	ise	dengeleme	sırasında	bu	kişinin	üstlendiği	
kamu	görevi	gözönüne	alınmalıdır.	Bununla	birlikte	kamu	görevlilerinin	
görevlerini	hakkıyla	yerine	getirebilmeleri	için	kamu	güvenine	sahip	ol-
maları	gerekir	ki	bu	da	ancak	onları	asılsız	suçlamalara	karşı	korumakla	
sağlanabilir	(Kadir	Sağdıç	[GK],	B.	No:	2013/6617,	8/4/2015,	§	63).

	 46.	Diğer	taraftan	“demokratik	toplum	düzeninin	gerekleri”	çerçe-
vesinde	temel	hak	ve	özgürlükleri	sınırlayan	tedbir,	bir	toplumsal	 ihti-
yacı	 karşılamalı	 ve	 başvurulabilecek	 en	 son	 çare	 niteliğinde	 olmalıdır	
(Bekir	Coşkun	[GK],	B.	No:	2014/12151,	4/6/2015,	§	51;	Mehmet	
Ali	Aydın	[GK],	B.	No:	2013/9343,	4/6/2015,	§	68;	Tansel	Çölaşan,	B.	
No:	2014/6128,	7/7/2015,	§	51).	

	 47.	 Ayrıca	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklere	 yönelik	 herhangi	 bir	 sınır-
lamanın	 -demokratik	 toplum	 düzeni	 için	 gerekli	 nitelikte	 olmakla	
birlikte-	 temel	 haklara	 en	 az	 müdahaleye	 olanak	 veren	 ölçülü	 bir	 sı-
nırlama	 niteliğinde	 olup	 olmadığının	 da	 incelenmesi	 gerekir	 (AYM,	
E.2007/4,	K.2007/81,	18/10/2007;	Kamuran	Reşit	Bekir	[GK],	B.	No:	
2013/3614,	8/4/2015,	§	63;	Bekir	Coşkun,	§§	53,	54;	ölçülülük	ilkesine	
ilişkin	açıklamalar	için	ayrıca	bkz.	Tansel	Çölaşan,	§§	54,	55;		Mehmet	
Ali	Aydın,	§§	70-72).



www.izmirbarosu.org.tr

205İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �

 (b) Yargı Erkinin Otoritesinin Korunması

	 48.	Adalet	sisteminin	düzgün	 işlemesi	 için	görev	yapan	kamu	gö-
revlileri	olan	hâkim	ve	savcılarla	yüksek	mahkeme	üyeleri	de	diğer	kamu	
görevlileri	gibi	kamunun	güvenine	sahip	olmalıdırlar.	Bu	sebeple	ada-
let	sisteminde	görev	alan	hâkimler	ve	savcılarla	birlikte	diğer	yargı	çalı-
şanlarını	asılsız	suçlamalardan	korumak	devletin	görevlerindendir.	De-
mokratik	bir	toplumda	bireylere,	yargı	sistemi	ve	ona	dâhil	olan	kamu	
görevlilerini	eleştirme	ve	onlar	hakkında	yorum	yapma	hakkı	tanınmış	
olmakla	birlikte	bu	eleştirilerin	kişilerin	şeref	ve	itibarlarının	korunma-
sını	isteme	haklarını	ihlal	eder	boyuta	ulaşmaması	gerekir.	Buna	karşın	
kamu	adına	soruşturmaları	yürüten	Cumhuriyet	 savcılarının	her	 türlü	
eleştirinin	dışında	olduğu	da	iddia	edilemez	(İlhan	Cihaner	(3),	B.	No:	
2013/5298,	20/5/2015,	§§	26,	27).

 (c) Avukatların Rolü ve Mesleklerini İcra Ederken İfade Öz-
gürlükleri
 
	 49.	19/3/1969	tarihli	ve	1136	sayılı	Avukatlık	Kanunu’nun	genel	
gerekçesinde	 avukatlık	mesleğinin	 nitelikleri	 ve	 önemi,	 bir	 kamu	hiz-
meti	 olduğu,	 avukatın	 yargılama	 süreci	 içinde	 adaletin	 bulunup	 orta-
ya	çıkarılmasında	görev	aldığı,	 kamu	yararını	koruduğu	 	belirtilmiştir.	
Kanun’un	1.	ve	2.	maddelerinde	avukatlığın	kamusal	yönü	ağır	basan	bir	
meslek	olduğu	vurgulanmıştır.	Bilgi	 ve	deneyimlerini	öncelikle	 adalet	
hizmetine	vererek	adalete	ve	hakkaniyete	uygun	çözümler	 için	hukuk	
kurallarının	tam	olarak	uygulanmasında	yargı	organlarıyla	yetkili	kurul	
ve	kurumlara	yardımı	görev	bilen	avukatın	hukuk	devletinin	yargı	dü-
zeni	içindeki	yeri	özellik	taşımaktadır	(AYM,	E.2007/16,	K.2009/147,	
15/10/2009).

	 50.	Avukatların	savunma	görevini	üstlenmeleri	ve	adaletin	gerçek-
leşmesine	 katkıları	 mesleğin	 özelliği	 sayılmakta	 ve	 kimi	 kısıtlamalara	
bağlı	tutulmalarının	haklı	nedenlerini	oluşturmaktadır.	Avukatlık	mes-
leğini	seçenlerin	avukatlık	adına	uygun	biçimde	görevlerinin	gereklerini	
özenle	yerine	getirmeleri,	avukatlık	unvanından	ayrı	düşünülemeyecek	
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saygı	ve	güveni	koruyup	güçlendirmenin	başta	gelen	koşullarından	bi-
ridir	 (AYM,	 E.2007/16,	 K.2009/147,	 15/10/2009).	 Bu	 kapsamda	
avukatlar,	 belli	 sınırları	 aşmamak	 koşuluyla	 yargının	 işleyişine	 ilişkin	
eleştiride	bulunma	hakkına	sahiptir.	Bu	sınırlar	yargı	sisteminin	düzgün	
işlemesi	için	görev	yapan	kamu	görevlileri	olan	hâkim	ve	savcılarla	yük-
sek	mahkeme	üyeleri	de	dâhil	diğer	kamu	görevlilerini	korumak	için	ge-
reklidir.

	 51.	Avukatlar	tarafından	söylenen	sözlerin	ya	da	yazılı	olarak	yapı-
lan	beyanların	bu	söz	ya	da	beyanların	yapıldığı	bağlam	içinde	değerlen-
dirilmesi	gerekir.	Bu	çerçevede	avukatlar	 tarafından	söylenen	sözlerin	
yapılan	konuşmanın	tamamı	dikkate	alınarak	ve	söylendiği	bağlamdan	
kopartılmaksızın	olayın	bütünselliği	içinde	değerlendirilmesi	gerekir.

	 52.	 Bazı	 durumlarda	 avukatların	 ifade	 açıklamaları	 ile	 adil	 yargı-
lanma	 hakkı	 arasında	 yakın	 bir	 ilişki	 ortaya	 çıkabilir.	 Bu	 nedenle	 so-
mut	başvurudaki	 gibi	 bir	 ceza	davasındaki	müdafinin	 ifade	özgürlüğü	
söz	konusu	olduğunda	demokratik	bir	toplumda	bu	tür	bir	açıklamaya	
yapılacak	müdahalelerin	çok	 istisnai	durumlarda	gerekli	olduğu	kabul	
edilebilir.	 Anayasa	 Mahkemesi	 içtihatlarında	 belirtildiği	 üzere	 hukuk	
devletinin	olmazsa	olmaz	koşulu	olan	“bağımsız	yargı”,	yargının	olmaz-
sa	 olmaz	 koşulu	 olan	 “savunma”	 ile	 birlikte	 anlam	 kazanır.	 Savunma	
“sav-savunma-karar”	üçgeninden	oluşan	yargının	vazgeçilmez	ögesidir.	
Adaletli	bir	yargılamanın	varlığı,	ancak	avukatın	etkin	katılımıyla	sağla-
nabilir	(AYM,	E.2007/16,	K.2009/147,	15/10/2009).

	 53.	Sözlerin	muhatabı	olan	yargı	görevlisinin	hâkim	veya	savcı	olup	
olmaması	da	değerlendirmede	dikkate	alınmalıdır.	Adaletin	kendisinin	
ve	dağıtılmasının	 toplumdaki	öneminin	bir	yansıması	olarak	hâkimlik	
mesleğinin	yanı	sıra	Cumhuriyet	savcılığa	da	toplum	hayatında	önemli	
bir	görevi	yerine	getirmektedir.	Ülkemizdeki	yargı	sisteminde	hâkim	ve	
savcıların	mesleğe	kabulleri,	atamaları,	 terfileri,	 soruşturma	ve	disiplin	
işlemleri	 aynı	Kurul	 (Hâkimler	 ve	 Savcılar	Kurulu)	 tarafından	 yerine	
getirilmekte;	 özlük	hakları	 yönünden	de	 aralarında	bir	 fark	 bulunma-
maktadır.	Kaldı	ki	Hâkimler	 ve	Savcılar	Kurulunun	uygun	bulmasıyla	
hâkimlerin	savcı,	savcıların	hâkim	olarak	atanmaları	mümkündür.	
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	 Ceza	muhakemesi	hukuku	sistemimizde	savcıların	şüphelinin	hem	
lehine	 hem	 de	 aleyhine	 olan	 delilleri	 toplamalarının	 zorunlu	 olması	
nedeniyle	taşımaları	gereken	özellikler	ve	uymaları	gereken	meslek	ku-
ralları	açısından	hâkimler	ile	savcılar	arasında	önemli	bir	fark	bulunma-
dığı	söylenebilir.	Bu	nedenle	Anayasa’da	hâkimlik	mesleğinin	yanı	sıra	
savcılık	 da	 özel	 bir	 statü	 olarak	 belirtilmiş	 ve	 Anayasa’nın	 139.	mad-
desinde	 “hâkimlik	 ve	 savcılık	 teminatı”	 birlikte	 düzenlenmiştir.	 Buna	
göre	 hâkimler	 gibi	 savcıların	 da	 azlolunması,	 kendileri	 istemedikçe	
Anayasa’da	 gösterilen	 yaştan	 önce	 emekliye	 ayrılması,	 bir	mahkeme-
nin	veya	kadronun	kaldırılması	sebebiyle	de	olsa	aylık,	ödenek	ve	diğer	
özlük	haklarından	yoksun	kılınmaları	yasaklanmıştır.	Anayasa’nın	140.	
maddesinde	ise	“hâkimlik	ve	savcılık	mesleği”	hakkında	bu	güvenceler	
doğrultusunda	düzenlemeler	getirilmiştir	(Süleyman	Bağrıyanık	ve	di-
ğerleri,	B.	No:	2015/9756,	16/11/2016,	§	234).	

	 Bununla	birlikte	hâkim	ve	savcıların	yargılamanın	farklı	sujeleri	ol-
duğu	gerçeği	de	hatırdan	çıkarılmamalıdır.	Kamu	adına	soruşturma	yü-
rüten	ve	kovuşturma	aşamasında	iddia	makamını	temsil	eden	Cumhuri-
yet	savcısının	konumu,	kovuşturmayı	yürüten	ve	yargılama	sonucunda	
hükmü	 veren	 hâkimden	 farklıdır.	 Özellikle	 iddianamenin	 kabulüyle	
başlayan	kovuşturma	aşamasında	Cumhuriyet	savcısının	“davanın	tarafı	
olması”	daha	belirgin	bir	hâle	gelmektedir.	Bu	kapsamda	yargılamanın	
tarafı	olan	Cumhuriyet	savcıları	eleştiriler	karşısında	hâkimlere	nazaran	
daha	hoşgörülü	olmalıdır.

 (2) İlkelerin Olaya Uygulanması

	 54.	 Anayasa	Mahkemesi	 eldeki	 başvuruya	 ilişkin	 kararını,	 olayın	
bütün	şartlarını	gözeterek	ve	ihtilaf	konusu	sözlerin	söylendiği	bağlamı	
dikkate	alarak	verecek;	bu	çerçevede	başvuruya	konu	müdahalenin	iz-
lenen	meşru	amaçlarla	orantılı	olup	olmadığını	ve	derece	mahkemele-
rinin	gerekçelerinin	 ilgili	ve	yeterli	olup	olmadığını	belirleyecektir.	Bu	
inceleme	yapılırken	derece	mahkemelerinin	maddi	vakıalarla	 ilgili	de-
ğerlendirmeleriyle	kural	olarak	ilgilenilmeyecektir.
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	 55.	 Başvuru	 konusu	 olayda	 avukat	 olan	 başvurucu,	 duruşma	 es-
nasında	Cumhuriyet	 savcısına	yönelik	bazı	 sözleri	nedeniyle	adli	para	
cezası	ile	cezalandırılmıştır.	Sözlerin	içeriği	konusunda	bir	ihtilaf	söz	ko-
nudur.	Nitekim	ilk	derece	mahkemesi,	başvurucunun	Cumhuriyet	sav-
cısının	şahsını	hedef	alan	bir	kısım	sözler	söylediği	konusunda	herhangi	
bir	 tereddüt	 ve	 çelişki	 olmadığını	 ancak	 iddia	 ve	 savunma	 arasındaki	
farklılığın	 sözlerin	 içeriği	 ile	 ilgili	 olduğunu	 tespit	 etmiştir.	 İlk	 derece	
mahkemesi	bu	tespitle	beraber	başvurucunun	“Cumhuriyet	savcısının	
Hukuk	Fakültesini	okuyup	okumadığı”	hususunda	çıkardığı	polemiğin	
savcının	yaptığı	işi	veya	onun	eylemlerini	değil	şahsını	hedef	aldığı	so-
nucuna	 ulaşmış	 ve	 başvurucuyu	mahkûm	 etmiştir.Mevcut	 başvuruda	
Anayasa	Mahkemesi,	 derece	 mahkemelerinin	 olayın	 sübutuna	 ilişkin	
kabulünü	değerlendirmek	gereği	duymamaktadır.	Bu	nedenle	mevcut	
başvuruda	yalnızca	derece	mahkemelerinin	kabul	ettiği	şekliyle	başvu-
rucunun	kullandığı	sözlerin	ifade	özgürlüğü	korumasında	olup	olmadığı	
değerlendirilecektir.

	 56.	Somut	olayda	bir	kamu	görevlisi	olan	Cumhuriyet	savcısının	iti-
barının	korunması	söz	konusudur.	Adalet	sisteminde	görev	alan	Cum-
huriyet	 savcılarını	 asılsız	 suçlamalardan	 korumak	 devletin	 görevlerin-
dendir.	Başvuru	konusu	olayda	başvurucu	tarafından	söylenen	sözlerin	
sadece	duruşma	esnasında	sarf	edildiği	ve	bu	duruşmaya	ilişkin	davanın	
kamuoyunda	bilinen	bir	dava	olduğu	konusunda	herhangi	bir	bilgi	de	
olmadığı	dikkate	alındığında	anılan	korumanın	basın	özgürlüğüne	ya	da	
kamusal	menfaatlere	ilişkin	açık	tartışmaya	ilişkin	menfaatlerle	denge-
lenmesi	gerekmez.

	 57.	Başvurucunun	cezalandırılmasına	neden	olan	sözler,	avukatlık	
mesleğinin	icrası	esnasında	duruşma	anında	sarf	edilmiştir.	Somut	olay	
bakımından	savunma	avukatlığı	yapan	başvurucunun	ifade	özgürlüğüne	
yönelik	müdahaleler	demokratik	bir	toplumda	çok	istisnai	durumlarda	
gerekli	olarak	kabul	edilebilir.	Çünkü	silahların	eşitliği	ilkesi	ve	yargıla-
manın	adilliğine	ilişkin	mülahazalar,	savların	taraflar	arasında	serbest	ve	
yerine	göre	hararetli	bir	biçimde	müzakeresini	gerektirir.
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	 58.	Başvuru	konusu	olaydaki	sözlerin	muhatabı	davanın	hâkimi	de-
ğil	iddia	makamını	temsil	eden	Cumhuriyet	savcısıdır.	Hâkimlere	naza-
ran	Cumhuriyet	savcılarından	kendilerine	yönelik	eleştiriler	karşısında	
daha	hoşgörülü	olmaları	beklenir.	Bu	nedenle	kovuşturma	aşamasında	
yargılamanın	 taraflarından	 biri	 olan	 Cumhuriyet	 savcılarına	 yapılan	
eleştiriler	 hâkimlere	 yönelik	 eleştirilere	 kıyasla	 ifade	 özgürlüğü	 bağla-
mında	daha	yüksek	bir	korumadan	yararlanır.

	 59.	Başvuru	konusu	olayda	başvurucu	tarafından	söylenen	sözler,	
ilk	derece	mahkemesince	de	kabul	edildiği	üzere	duruşma	sırasında	or-
tamın	gergin	olduğu	bir	anda	ve	Cumhuriyet	savcısının	esas	hakkındaki	
mütalaasına	karşı	söylenmiştir.	Bu	tespitler	çerçevesinde	başvurucunun	
sözlerinin,	 kendi	 bakış	 açısına	 göre	 özensiz	 olduğunu	 değerlendirdiği	
mütalaaya	ilişkin	olduğu	görülmektedir.	Cumhuriyet	savcısının	hukuk	
fakültesini	okuyup	okumadığı	hususundaki	eleştiriler	abartılı	görülebi-
lirse	de	bu	konudaki	eleştirilerin	temel	amacının	Cumhuriyet	savcısının	
mütalaada	 benimsediği	 yaklaşımı	 eleştirmek	 olduğu	 anlaşılmaktadır.	
Başvurucu,	 Cumhuriyet	 savcısının	 yargılama	 aşamasındaki	 bazı	 geliş-
meleri	dikkate	almadığı	yönündeki	 tespitlerinden	hareketle	Cumhuri-
yet	savcısının	davayla	ilgili	tutumuna	karşı	bir	değer	yargısı	ifade	etmiş-
tir.	Ancak	ilk	derece	mahkemesi	tarafından	yapılan	değerlendirmelerde	
olgusal	bir	temele	sahip	olmaması	halinde	aşırı	olarak	değerlendirilebi-
lecek	olan	Cumhuriyet	savcısının	hukuk	fakültesini	okuyup	okumadığı	
hususundaki	eleştiriler,	avukat	tarafından	söylenen	sözlerin	tamamı	ve	
duruşma	koşulları	gözetilmeksizin	değerlendirme	konusu	yapılmıştır.	

	 60.	Avukatların	savunma	esnasındaki	sözlerinden	dolayı	cezai	taki-
bata	maruz	kalmalarının	müvekkillerinin	çıkarlarını	hararetle	savunma	
görevi	üzerinde	caydırıcı	etki	oluşturabileceği	de	gözönüne	alınmalıdır.	
Bu	kapsamda	avukatların	mesleklerinin	icrası	sırasındaki	ifade	özgürlük-
leri	bağlamında	ceza	soruşturmalarına	-verilen	cezalar	hafif	olsa	da-	an-
cak	istisnai	durumlarda	başvurulmalıdır.

	 61.	 Bu	 sebeplerle	Cumhuriyet	 savcısının	 başvurucunun	 duruşma	
esnasındaki	sözlerinden	kişisel	olarak	incindiği	kabul	edilecek	olsa	dahi	
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başvuru	konusu	olay	bağlamında	başvurucu	hakkında	ceza	soruşturması	
ve	kovuşturması	yapılarak	cezaya	hükmedilmesi	 suretiyle	 ifade	özgür-
lüğüne	yapılan	müdahalenin	demokratik	toplum	düzeninde	gerekli	bir	
müdahale	olmadığı	kanaatine	varılmıştır.

	 62.	Açıklanan	nedenlerle	başvurucunun	Anayasa’nın	26.	maddesin-
de	güvence	altına	alınan	ifade	özgürlüğünün	ihlal	edildiğine	karar	veril-
mesi	gerekir.

 3. 6216 Sayılı Kanun’un 50. Maddesi Yönünden

	 63.	30/3/2011	tarihli	ve	6216	sayılı	Anayasa	Mahkemesinin	Kuru-
luşu	ve	Yargılama	Usulleri	Hakkında	Kanun’un	50.	maddesinin	(1)	ve	
(2)	numaralı	fıkraları	şöyledir:

	 “(1)	Esas	inceleme	sonunda,	başvurucunun	hakkının	ihlal	edildiği-
ne	ya	da	edilmediğine	karar	verilir.	İhlal	kararı	verilmesi	hâlinde	ihlalin	
ve	sonuçlarının	ortadan	kaldırılması	için	yapılması	gerekenlere	hükme-
dilir…

	 (2)	Tespit	 edilen	 ihlal	 bir	mahkeme	 kararından	 kaynaklanmışsa,	
ihlali	ve	sonuçlarını	ortadan	kaldırmak	için	yeniden	yargılama	yapmak	
üzere	dosya	ilgili	mahkemeye	gönderilir.	Yeniden	yargılama	yapılmasın-
da	hukuki	yarar	bulunmayan	hâllerde	başvurucu	lehine	tazminata	hük-
medilebilir	veya	genel	mahkemelerde	dava	açılması	yolu	gösterilebilir.	
Yeniden	yargılama	yapmakla	yükümlü	mahkeme,	Anayasa	Mahkeme-
sinin	 ihlal	 kararında	açıkladığı	 ihlali	 ve	 sonuçlarını	ortadan	kaldıracak	
şekilde	mümkünse	dosya	üzerinden	karar	verir.”

	 64.	Başvurucu,	ihlalin	tespiti	ile	birlikte	cezanın	infazının	durdurul-
masını	ve	yeniden	yargılama	yapılmasını	istemiş;	maddi	ve	manevi	taz-
minat	talebinde	bulunmuştur.	

	 65.	Başvuruda,	ifade	özgürlüğünün	ihlal	edildiği	sonucuna	varılmış-
tır.
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	 66.	Başvurucunun	ifade	özgürlüğünün	ihlalinin	sonuçlarının	orta-
dan	kaldırılması	için	yeniden	yargılama	yapılmasında	hukuki	yarar	bu-
lunduğundan	kararın	bir	örneğinin	yeniden	yargılama	yapılmak	üzere	
İstanbul	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesine	gönderilmesine	karar	verilmesi	ge-
rekir.
 
	 67.	Başvurucu	tazminat	talep	etmişse	de	yeniden	yargılama	yapıl-
mak	üzere	dosyanın	yetkili	 yargı	merciine	gönderilmesine	karar	veril-
mesinin	 ihlal	 iddiası	 açısından	 yeterli	 bir	 tazmin	 oluşturduğu	 anlaşıl-
dığından	 başvurucunun	 tazminat	 taleplerinin	 reddine	 karar	 verilmesi	
gerekir.

	 68.	Dosyadaki	belgelerden	 tespit	edilen	206,10	TL	harç	ve	1.800	
TL	vekâlet	ücretinden	oluşan	toplam	2.006,10	TL	yargılama	giderinin	
başvurucuya	ödenmesine	karar	verilmesi	gerekir.

 VI. HÜKÜM

	 Açıklanan	gerekçelerle;

	 A.	 İfade	 özgürlüğünün	 ihlal	 edildiğine	 ilişkin	 iddianın	 KABUL 
EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

	 B.	Anayasa’nın	26.	maddesinde	güvence	altına	alınan	ifade	özgürlü-
ğünün	İHLAL	EDİLDİĞİNE,

	 C.	Kararın	bir	örneğinin	 ihlalin	 sonuçlarının	ortadan	kaldırılması	
için	yeniden	yargılama	yapılmak	üzere	İstanbul	2.	Ağır	Ceza	Mahkeme-
sine	(E.2010/328,	K.2010/497)		GÖNDERİLMESİNE,

	 D.	Başvurucunun	tazminat	taleplerinin	REDDİNE, 

	 E.	206,10	TL	harç	ve	1.800	TL	vekâlet	ücretinden	oluşan	toplam	
2.006,10	TL	yargılama	giderinin	BAŞVURUCUYA ÖDENMESİNE, 
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	 F.	Ödemenin,	 kararın	 tebliğini	 takiben	başvurucunun	Maliye	Ba-
kanlığına	başvuru	tarihinden	itibaren	dört	ay	 içinde	yapılmasına,	öde-
mede	gecikme	olması	 hâlinde	bu	 sürenin	 sona	 erdiği	 tarihten	ödeme	
tarihine	kadar	geçen	süre	için	yasal	FAİZ UYGULANMASINA,

	 G.	Kararın	 bir	 örneğinin	Adalet	Bakanlığına	GÖNDERİLMESİ-
NE	27/12/2017	tarihinde	OYBİRLİĞİYLE	karar	verildi.
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YARGITAY

İÇTİHATI BİRLEŞTİRME

KARARI
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Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY
İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME

BÜYÜK GENEL KURULU
KARARI

ESAS NO : 2017/5 
KARAR NO : 2018/7
 
 ÖZET :	Evlilik	birliği	devam	ederken	eşlerden	biri	ile	evli	olduğunu	
bilerek	birlikte	olan	üçüncü	kişiye	karşı	diğer	eşin	manevi	tazminat	iste-
minde	bulunamayacaktır.

 I. GİRİŞ

 A) İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVU-
RULAR

	 Av.	Özgür	Halaç,	Av.	Hüseyin	Çelik	ve	Av.	Murathan	Özaydın	Yar-
gıtay	Birinci	Başkanlığına	sundukları	dilekçeler	ile	zina	eden	kadın	veya	
erkek	ile	birlikte	olan	üçüncü	kişi	aleyhine,	eş	tarafından	açılan	manevî	
tazminat	 davaları	 ile	 ilgili	 olarak	 Yargıtay	 4.	 Hukuk	Dairesinin	 gerek	
kendi	 içinde	verdiği	kararlar,	gerekse	Hukuk	Genel	Kurulu	tarafından	
verilen	kararlar	arasında	çelişki	bulunduğu	belirtilerek	 içtihatların	bir-
leştirilmesini	talep	etmişlerdir.

 B) YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULUNUN KARA-
RI VE İÇTİHADI BİRLEŞTİRMENİN KONUSU

	 Yargıtay	Birinci	Başkanlık	Kurulunun	04.05.2017	tarih	ve	156	sayılı	
kararı	ile;

	 Aşağıda	 I-C’de	 belirtilen	 kararlar	 arasında	 görüş	 aykırılığı	 bulun-
duğu	 ve	 farklı	 uygulamaların	 sürdürüldüğü	 sonucuna	 varıldığından;	
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aykırılığın	 İçtihatları	 Birleştirme	 Büyük	 Genel	 Kurulunca	 giderilmesi	
gerektiğine,	görüşme	tarihi	daha	sonra	Birinci	Başkanlıkça	belirlenmek	
üzere,	 raportör	 üye	 olarak	 İkinci	Hukuk	Dairesi	 Başkanı	Ömer	Uğur	
Gençcan’ın	görevlendirilmesine	karar	verilmiştir.

	 Daha	sonra	Yargıtay	Birinci	Başkanlık	Kurulunun	19.12.2017	tarih	
ve	392	sayılı	kararı	ile;

	 İkinci	Hukuk	Dairesi	Başkanı	Ömer	Uğur	Gençcan’ın	görevlendi-
rilmesi	 iptal	edilerek	bu	kez	raportör	üye	olarak	İkinci	Hukuk	Dairesi	
Üyesi	Sedat	Demirtaş’a	vazife	tevdi	edilmiştir.

	 İçtihadı	Birleştirme	konusu	 ise	Yargıtay	Birinci	Başkanlık	Kurulu	
tarafından	«zina	eden	eş	 ile	birlikte	olan	kişilere	karşı	açılan	tazminat	
davaları»	olarak	belirlenmiştir.

	 Ne	var	ki,	Yargıtay	İçtihatları	Birleştirme	Büyük	Genel	Kurulunda	
yapılan	görüşmeler	sırasında	belirlenen	içtihadı	birleştirme	konusunun	
gerçek	ihtilafı	saptamaya	yeterli	olmadığı	belirtilerek,	içtihadı	birleştir-
menin	 konusunun	 “evlilik	 birliği	 devam	 ederken	 eşlerden	 biri	 ile	 evli	
olduğunu	bilerek	birlikte	olan	üçüncü	kişiye	karşı	diğer	eşin	manevi	taz-
minat	isteminde	bulunup	bulunamayacağı”	şeklinde	belirlenmesine	oy	
çokluğu	ile	karar	verilmiştir.

 C) İÇTİHAT AYKIRILIĞININ GİDERİLMESİ İSTEMİNE 
KONU KARARLAR

 Hukuk Genel Kurulu Kararları

	 -	24.03.2010	gün	ve	2010/4-129	E.,	2010/173	K.

	 -	22.03.2017	gün	ve	2017/4-1334	E.,	2017/545	K.

	 -	29.03.2017	gün	ve	2017/4-1482	E.,	2017/556	K.	Dördüncü	Hu-
kuk	Dairesi	Kararları
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 Dördüncü Hukuk Dairesi Kararları

	 -	06.05.2013	gün	ve	2012/8809	E.,	2013/8039	K.

	 -	12.05.2014	gün	ve.	2013/13062	E.,	2014/7611	K.

	 -	22.10.2014	gün	ve	2013/18493	E.,	2014/13595	K.	 -13.01.2015	
gün	ve	2014/2260	E.,	2015/111	K.

	 -	11.06.2015	gün	ve	2014/8510	E.,	2015/7762	K.	-15.10.2015	gün	
ve	2014/13982	E.,	2015/11481	K.

	 -	19.11.2015	gün	ve	2014/16857	E.,	2015/13339	K.

	 -	29.02.2016	gün	ve	2015/16046	E.,	2016/2546	K.

	 -	03.05.2016	gün	ve	2015/7149	E.,	2016/6001	K.

 D) İÇTİHAT AYKIRILIĞININ GİDERİLMESİ İSTEMİNE 
KONU KARAR ÖZETLERİ 

 1. Evlilik Birliği Devam Ederken Eşlerden Biri ile Evli Oldu-
ğunu Bilerek Birlikte Olan Üçüncü Kişiye Karşı Diğer Eşin Manevi 
Tazminat İsteminde Bulunabileceğine Yönelik Kararlar:

	 Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	Başkanlığının,	 2010	ve	2017	yılla-
rında	ve	Yargıtay	Dördüncü	Hukuk	Dairesinin	2015	yılı	öncesinde	ver-
diği	kararlarda;	eşlerin	evlilik	birliğini	kurmakla	birbirlerine	karşı	sada-
kat	borcu	altına	girdikleri	gibi	mensubu	oldukları	aile	birliğine	karşı	da	
sorumluluk	altına	girdikleri,	evlilik	birliği	devam	ederken	bir	başkası	ile	
cinsel	ve	duygusal	ilişkiye	giren	eşin	eyleminin	evlilik	sözleşmesi	ile	bağ-
landığı,	sadakat	borcu	altına	girdiği	eşine	karşı	haksız	eylem	niteliğinde	
olduğu,	üçüncü	kişinin	de	evli	olduğunu	bilerek	bu	evlilik	dışı	 ilişkiye	
girmek	 suretiyle	 gerek	 yasalarca,	 gerek	örf	 ve	 adet	 hukuku	 tarafından	
korunmayan	haksız	bir	davranış	 içine	girdiği,	bu	nedenle	üçüncü	kişi-
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nin	bu	davranışının	da	açıkça	haksız	eylem	niteliğinde	olduğu,	zinanın	
suç	 olmaktan	 çıkarılmış	 olmasının	 bu	 eylemin	 ahlâka	 aykırılığını	 ve	
dolayısıyla	 haksızlığını	 ortadan	 kaldırmayacağı,	 zira	 bir	 eylemin	 ceza	
kanununa	göre	suç	teşkil	etmemesi	ve	müeyyidesinin	düzenlenmemiş	
olmasının	borçlar	hukuku	hükümlerine	göre	ahlâka	ya	da	hukuka	aykırı	
olarak	kabul	edilmesine	engel	 teşkil	etmediği,	evli	bir	kimsenin	evlilik	
dışı	birlikteliği	diğer	eşin	aile	bütünlüğüne	ve	sosyal	kişilik	değerlerine	
saldırı	niteliğinde	olduğu	gibi,	bu	eyleme	katılan	kişinin	eyleminin	de	
bundan	ayrı	düşünülemeyeceği,	üçüncü	kişinin	sorumluluğunun	ahlâka	
ve	 adaba	 aykırılık	 nedeniyle	 gerçekleşen	 “haksız	 fiil”den	 kaynaklandı-
ğı,	davanın	yasal	dayanağını	da	haksız	fiile	 ilişkin	hükümlerden	aldığı,	
esasen	eşlerin	evlilik	birliğinin	gerektirdiği	sadakat	yükümü	bulunmakla	
birlikte,	eşlerden	biri	ile	evli	olduğunu	bilerek	ve	buna	rağmen	ilişkiye	
giren	üçüncü	kişinin	de	eşin	sadakatsizlik	eylemine	katıldığında,	her	iki-
sinin	de	bu	haksız	 eylemlerinden	birlikte	 ve	müteselsilen	 sorumlu	ol-
duklarında	kuşku	bulunmadığı,	eşlerin	bu	yüzden	(zina	nedeniyle)	bo-
şanmış	olup	olmamalarının	da	önem	taşımadığı,	TBK’nın	61.	(BK’nın	
50.	ve	51.	md)	maddesine	göre	müteselsil	sorumluluğunun	bulunduğu	
durumlarda	zararın	tazmininin	sorumluların	tamamından	istenebilece-
ği	gibi,	bunlardan	biri	veya	birkaçından	istenebileceği,	üçüncü	kişi	eyle-
minden	dolayı	 sorumlu	olduğu,	aldatılan	eş	 tarafından	uğradığı	 zarar-
dan	dolayı	manevi	tazminat	isteminde	bulunulabileceği	belirtilmiştir.

 2. Evlilik Birliği Devam Ederken Eşlerden Biri ile Evli Oldu-
ğunu Bilerek Birlikte Olan Üçüncü Kişiye Karşı Diğer Eşin Manevi 
Tazminat İsteminde Bulunamayacağına Yönelik Kararlar:

	 Yargıtay	Dördüncü	Hukuk	Dairesinin	2015	yılından	sonra	verdiği	
kararlarda	 ise	Daire	çoğunluğu	tarafından;	Türk	Medeni	Kanunu’nun	
185.	maddesinde	düzenlenen	 sadakat	yükümlülüğünün	eşler	 arasında	
söz	konusu	olduğu,	bu	yükümlülüğün	eşlerin	evlenme	ile	kurulan	aile	
birliğinin	 tarafı	 olmasından	kaynaklandığı,	 eşlerin	 kendi	 iradesi	 ile	bu	
birliğin	 tarafı	 olmayı	 ve	 kendilerine	 yüklenen	 hak	 ve	 yükümlülükleri	
kabul	ettikleri,	sadakat	yükümlülüğü	ihlalinin	boşanma	sebebi	olup	eş-
lerin	birbirinden	bu	nedenle	aynı	Kanun’un	174.	maddesine	göre	bo-
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şanma	davası	ile	birlikte	manevi	tazminat	talep	edebileceği	gibi,	Borçlar	
Kanunu’nun	49.	(Türk	Borçlar	Kanunu’nun	58.)	maddesine	göre	ayrı	
bir	 dava	 açmak	 suretiyle	 de	 kişilik	 haklarına	 saldırı	 nedeniyle	manevi	
tazminat	isteyebileceği,	eşlerden	herhangi	birinin	bir	başkasıyla	duygu-
sal	ve	cinsel	birliktelik	yaşaması	eyleminin	sadakat	yükümlülüğüne	ay-
kırılık	oluşturduğu	hususu	tartışmasız	olmakla	birlikte	sadakat	hakkının	
mutlak	değil	nispi	bir	hak	olduğu	ve	herkese	karşı	 ileri	 sürülemeyece-
ği,	aldatma	eylemine	katılan	üçüncü	kişinin	aldatılan	eşe	karşı	sadakat	
yükümlülüğü	 bulunmadığı	 gibi	 eyleminin	 açık	 ve	 emredici	 bir	 kanun	
hükmüne	aykırı	olmadığı,	 üçüncü	kişinin	doğrudan	doğruya	 aldatılan	
eşin	 bedensel	 veya	 ruhsal	 bütünlüğüne	 yönelik	 hukuka	 aykırı	 bir	 fiili	
bulunmadığından	haksız	fiil	 sorumluluğunun	koşullarının	oluşmadığı,	
ayrıca	BK’nın	41.	maddesinin	2.	fıkrası	(TBK’nın	49.	maddesinin	2.	fık-
rası)	gereğince	fiilin	emredici	bir	norma	değil	de	 sadece	ahlâka	aykırı	
olması	durumunda,	 sorumluluğa	gidilebilmesi	 için,	öncelikle	 subjektif	
değil,	objektif	ahlâka	aykırılığın	söz	konusu	olması	ve	ayrıca	failin	zarar	
görene	zarar	verme	kastıyla	hareket	etmiş	olması	gerektiği,	müteselsil	
sorumluluğa	ilişkin	hükümlerin	uygulanma	imkânı	bulunmadığı,	müs-
takilen	ve	asli	olarak	da	işlenebilen	bir	eylem	söz	konusu	olmadığından	
iştirak	hâlinin	de	kabul	edilemeyeceği,	haksız	fiil	sorumluluğunu	geniş	
ve	belirsiz	bir	kavram	olan	sadakat	yükümlülüğünü	ihlal	etmeye	iştirak	
çerçevesinde	değerlendirmenin	bu	sorumluluğu	belirsiz	hâle	getireceği,	
Kanun’da	yeri	olmayan	bir	 sorumluluğun	 ihdas	edilmesinin	doğru	ol-
madığı,	bu	nedenle	TMK’nın	24.,	BK’nın	49.	(TBK’nın	58.)	maddeleri	
hükümlerine	göre	eşlerden	biri	ile	duygusal	veya	cinsel	birliktelik	yaşa-
yan	 üçüncü	 kişinin	 eyleminin,	 aldatılan	 eşin	 kişilik	 değerlerine	 saldırı	
oluşturacak	nitelikte	bir	eylem	olarak	kabul	edilemeyeceği,	bu	nedenle	
aldatılan	eşin	manevi	tazminat	isteminin	reddedilmesi	gerektiği	belirtil-
miştir.

 E) ÖN SORUN

	 Yargıtay	İçtihatları	Birleştirme	Büyük	Genel	Kurulundaki	görüşme-
ler	sırasında	esasa	geçilmeden	önce	konu	ile	ilgili	olarak	verilen	kararlar	
hakkında	Yargıtay	İçtihadı	Birleştirme	İlke	Kararı	(RG.	13.07.1974	gün	
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ve	15294	s.)	uyarınca	içtihatları	birleştirme	için	gereken	ön	şartın	olu-
şup	oluşmadığı,	içtihatların	birleştirilmesine	gerek	olup	olmadığı	husu-
su	ön	sorun	olarak	gündeme	getirilmiştir.

	 Ön	soruna	ilişkin	olarak	yapılan	değerlendirmede;

	 Yargıtay	Kanunu’nun	“Hukuk	ve	Ceza	Genel	Kurullarının	Görev-
leri”	kenar	başlıklı	15	inci	maddesinin	2	nci	bendine	göre	Yargıtay	ka-
rarları	ile	sınırlı	olmak	üzere	iki	hâlde	içtihatların	birleştirilmesinin	söz	
konusu	olduğu	ve	bunların:

	 Hukuk	daireleri	arasında	veya	ceza	daireleri	arasında	içtihat	uyuş-
mazlıkları	bulunması,

	 Yargıtay	dairelerinden	biri;	yerleşmiş	içtihadından	dönmek	isterse	
benzer	olaylarda	birbirine	uymayan	kararlar	vermiş	bulunursa,

	 Yine	Yargıtay	Kanunu’nun	“Yargıtay	Büyük	Genel	Kurulunun	Gö-
revleri”	başlıklı	16.	maddesinin	5.	fıkrasında	yer	alan,

	 “Hukuk	Genel	Kurulunun	benzer	olaylarda	birbirine	aykırı	biçim-
de	verdiği	kararları	ile	Ceza	Genel	Kurulunun	yine	benzer	olaylarda	bir-
birine	aykırı	olarak	verdiği	kararları	veya	Hukuk	Genel	Kurulu	ile	Ceza	
Genel	Kurulu;	Hukuk	Genel	Kurulu	ile	bir	hukuk	dairesi;	Hukuk	Genel	
Kurulu	ile	bir	ceza	dairesi	veya	Ceza	Genel	Kurulu	ile	bir	ceza	dairesi;	
Ceza	Genel	Kurulu	 ile	bir	hukuk	dairesi	veya	bir	hukuk	dairesi	 ile	bir	
dairesi	 ceza	 arasındaki	 içtihat	uyuşmazlıklarını	 gidermek	ve	 içtihatları	
birleştirmek,”	şeklindeki	hükmü	dikkate	alındığında	eldeki	içtihadı	bir-
leştirme	konusunda	başvurucunun	dilekçesinde	gösterilenden	daha	faz-
la	karar	bulunması	ve	Dördüncü	Hukuk	Dairesi	uygulamasının	kararlı	
ve	 sürekli	 olması	 nedeniyle	 içtihatların	 birleştirilmesine	 ilişkin	 olarak	
aranan	ön	şartın	sağlanmış	olduğuna	oy	çokluğu	ile	karar	verilmiştir.
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 II. KAVRAM, KURUM VE YASAL DÜZENLEMELER

 A) YASAL DÜZENLEMELER

 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU

 Madde 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	sebep-
lerinden	biriyle	haklı	kılınmadıkça,	kişilik	haklarına	yapılan	her	 saldın	
hukuka	aykırıdır.

 Madde 25 -	Davacı,	hâkimden	saldın	tehlikesinin	önlenmesini,	sür-
mekte	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.

	 Davacının,	maddi	 ve	manevi	 tazminat	 istemleri	 ile	 hukuka	 aykırı	
saldırı	dolayısıyla	elde	edilmiş	olan	kazancın	vekâletsiz	iş	görme	hüküm-
lerine	göre	kendisine	verilmesine	 ilişkin	 istemde	bulunma	hakkı	saklı-
dır.

	 Manevi	tazminat	istemi,	karşı	tarafça	kabul	edilmiş	olmadıkça	dev-
redilemez;	miras	bırakan	tarafından	ileri	sürülmüş	olmadıkça	mirasçıla-
ra	geçmez.

	 Davacı,	kişilik	haklarının	korunması	 için	kendi	yerleşim	yeri	veya	
davalının	yerleşim	yeri	mahkemesinde	dava	açabilir.

 Madde 161 -	 Eşlerden	biri	 zina	 ederse,	 diğer	 eş	 boşanma	davası	
açabilir.
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	 Davaya	hakkı	olan	eşin	boşanma	sebebini	öğrenmesinden	başlaya-
rak	altı	ay	ve	her	hâlde	zina	eyleminin	üzerinden	beş	yıl	geçmekle	dava	
hakkı	düşer,

	 Affeden	tarafın	dava	hakkı	yoktur.

 Madde 174-	Mevcut	veya	beklenen	menfaatleri	boşanma	yüzün-
den	zedelenen	kusursuz	veya	daha	az	kusurlu	taraf,	kusurlu	taraftan	uy-
gun	bir	maddî	tazminat	isteyebilir.

	 Boşanmaya	sebep	olan	olaylar	yüzünden	kişilik	hakkı	saldırıya	uğ-
rayan	 taraf,	kusurlu	olan	diğer	 taraftan	manevî	 tazminat	olarak	uygun	
miktarda	bir	para	ödenmesini	isteyebilir.

 Madde 185-	Evlenmeyle	eşler	arasında	evlilik	birliği	kurulmuş	olur.

	 Eşler,	bu	birliğin	mutluluğunu	elbirliğiyle	 sağlamak	ve	çocukların	
bakımına,	eğitim	ve	gözetimine	beraberce	özen	göstermekle	yükümlü-
dürler.
Eşler	birlikte	yaşamak,	birbirine	sadık	kalmak	ve	yardımcı	olmak	zorun-
dadırlar.

 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU (MÜLGA)

 HAKSIZ MUAMELELERDEN DOĞAN BORÇLAR

 (A) UMUMİ KAİDELER

 Mesuliyet şartları:

 Madde 41 -	Gerek	kasten	gerek	ihmal	ve	teseyyüp	yahut	tedbirsiz-
lik	ile	haksız	bir	surette	diğer	kimseye	bir	zarar	ika	eden	şahıs,	o	zararın	
tazminine	mecburdur.
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	 Ahlâka	mugayir	bir	fiil	ile	başka	bir	kimsenin	zarara	uğramasına	bi-
lerek	sebebiyet	veren	şahıs,	kezalik	o	zararı	tazmine	mecburdur.

 Şahsi menfaatlerin haleldar olması:

 Madde 49 - (Değişik	madde:	04/05/1988	-	3444/8.	md.)

	 Şahsiyet	hakkı	hukuka	aykırı	bir	şekilde	tecavüze	uğrayan	kişi,	uğ-
radığı	manevi	zarara	karşılık	manevi	 tazminat	namıyla	bir	miktar	para	
ödenmesini	dava	edebilir.

	 Hâkim,	manevi	tazminatın	miktarını	tayin	ederken,	tarafların	sıfa-
tını,	işgal	ettikleri	makamı	ve	diğer	sosyal	ve	ekonomik	durumlarını	da	
dikkate	alır.

	 Hâkim,	bu	tazminatın	ödenmesi	yerine,	diğer	bir	tazmin	sureti	ika-
me	veya	ilave	edebileceği	gibi	tecavüzü	kınayan	bir	karar	vermekle	yeti-
nebilir	ve	bu	kararın	basın	yolu	ile	ilanına	da	hükmedebilir.

 Müteselsil mesuliyet:

 1- Haksız fiil hâlinde

 Madde 50 -	 Birden	 ziyade	 kimseler	 birlikte	bir	 zarar	 ika	 ettikleri	
takdirde	müşevvik	ile	asıl	 fail	ve	fer’an	methali	olanlar,	tefrik	edilmek-
sizin	müteselsilen	mesul	olurlar.	Hâkim,	bunların	birbiri	aleyhinde	rücu	
haklan	olup	olmadığını	takdir	ve	icabında	bu	rücuun	şumulünün	dere-
cesini	tayin	eyler.

	 Yataklık	eden	kimse,	vaki	olan	kârdan	hisse	almadıkça	yahut	iştira-
kiyle	bir	zarara	sebebiyet	vermedikçe	mesul	olmaz.

 2- Muhtelif sebeplerin içtimai hâlinde

 Madde 51 -	Müteaddit	kimseler	muhtelif	sebeplere	(haksız	mua-
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mele,	akit,	kanun)	binaen	mesul	oldukları	takdirde	haklarında,	birlikte	
bir	zarar	vukuuna	sebebiyet	veren	kimseler	hakkındaki	hükümlere	göre	
muamele	olunur.

	 Kaideten	haksız	bir	fiili	 ile	 zarara	 sebebiyet	vermiş	olan	kimse	en	
evvel,	tarafından	hata	vaki	olmamış	ve	üzerine	borç	alınmamış	olduğu	
hâlde	kanunen	mesul	olan	kimse	en	sonra,	zaman	ile	mükellef	olur.

 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU

 A. Sorumluluk

 Genel olarak

 MADDE 49-	Kusurlu	ve	hukuka	aykırı	bir	fiille	başkasına	zarar	ve-
ren,	bu	zararı	gidermekle	yükümlüdür.

	 Zarar	verici	fiili	yasaklayan	bir	hukuk	kuralı	bulunmasa-bile,	ahlâka	
aykırı	bir	fiille	başkasına	kasten	zarar	veren	de,	bu	zararı	gidermekle	yü-
kümlüdür.

 Kişilik hakkının zedelenmesi

 MADDE 58-	Kişilik	hakkının	zedelenmesinden	zarar	gören,	uğra-
dığı	manevi	zarara	karşılık	manevi	tazminat	adı	altında	bir	miktar	para	
ödenmesini	isteyebilir.
Hâkim,	bu	tazminatın	ödenmesi	yerine,	diğer	bir	giderim	biçimi	karar-
laştırabilir	veya	bu	tazminata	ekleyebilir;	özellikle	saldırıyı	kınayan	bir	
karar	verebilir	ve	bu	kararın	yayımlanmasına	hükmedebilir.

 Sorumluluk sebeplerinin çokluğu

 1. Sebeplerin yarışması

 MADDE 60-	Bir	kişinin	sorumluluğu,	birden	çok	sebebe	dayandı-
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rılabiliyorsa	hâkim,	zarar	gören	aksini	istemiş	olmadıkça	veya	kanunda	
aksi	öngörülmedikçe,	 zarar	görene	en	 iyi	giderim	 imkânı	 sağlayan	 so-
rumluluk	sebebine	göre	karar	verir.

 2. Müteselsil sorumluluk

 a. Dış ilişkide;

 MADDE 61-	Birden	çok	kişi	birlikte	bir	zarara	sebebiyet	verdikleri	
veya	aynı	zarardan	çeşitli	sebeplerden	dolayı	sorumlu	oldukları	takdir-
de,	haklarında	müteselsil	sorumluluğa	ilişkin	hükümler	uygulanır.

 b. İç ilişkide;

 MADDE 62-	Tazminatın	aynı	zarardan	sorumlu	müteselsil	borçlu-
lar	arasında	paylaştırmasında,	bütün	durum	ve	koşullar,	özellikle	onlar-
dan	her	birine	yüklenebilecek	kusurun	ağırlığı	ve	yarattıkları	tehlikenin	
yoğunluğu	göz	önünde	tutulur.

	 Tazminatın	kendi	payına	düşeninden	fazlasını	ödeyen	kişi,	bu	fazla	
ödemesi	için,	diğer	müteselsil	sorumlulara	karşı	rücu	hakkına	sahip	ve	
zarar	görenin	haklarına	halef	olur.

 B) KAVRAMLAR VE KURUMLAR

 1. Haksız fiil sorumluluğu

	 Hukukumuzda	 borçların	 kaynağı;	 sözleşme,	 haksız	 fiil,	 sebepsiz	
zenginleşme	ya	da	bir	kanun	hükmü	olarak	kabul	edilmiş	olup,	haksız	fi-
ilden	doğan	borçlar;	mülga	818	sayılı	Borçlar	Kanunu’nun	41.-60.	mad-
deleri	arasında,	6098	sayılı	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	49.-76.	maddeleri	
arasında	düzenlenmiştir.

	 Haksız	fiil	kusurlu	ve	hukuka	aykırı	bir	eylemle	başkasına	zarar	ve-
rilmesidir.	 6098	 sayılı	 TBK’nın	 49.	 maddesinde	 belirtildiği	 üzere	 bir	
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haksız	fiil	 sonucu	zarara	uğrayan	kimse,	uğradığı	 zararın	 tazminini	bu	
haksız	fiilden	sorumlu	olan	kimseden	veya	kimselerden	talep	edebilir.

	 Haksız	fiilden	söz	edilebilmesi	için	TBK’nın	49/1.	maddesine	göre	
şu	dört	unsurun	birlikte	bulunması	zorunludur:	Öncelikle	hukuka	aykırı	
bir	fiil	bulunmalı,	bu	fiili	işleyen	kusurlu	olmalı,	kusurlu	şekilde	işlenen	
ve	hukuka	aykırı	olan	bu	fiil	nedeniyle	bir	zarar	doğmalı	ve	sonuçta	do-
ğan	zarar	 ile	hukuka	aykırı	fiil	arasında	nedensellik	bağı	bulunmalıdır.	
Bu	unsurların	tümünün	bir	arada	bulunmadığı,	bir	veya	birkaç	unsurun	
eksik	olduğu	durumlarda	haksız	fiilin	varlığından	söz	edilemez.

	 Bunun	yanı	sıra	TBK’nın	49.	maddesinin	2.	fıkrası,	zarar	verici	fiili	
yasaklayan	bir	hukuk	kuralı	bulunmasa	bile,	ahlâka	aykırı	bir	fiille	baş-
kasına	kasten	zarar	veren	kimsenin	de,	bu	zararı	gidermekle	yükümlü	
olduğunu	düzenlemiştir.

	 Bu	nedenle,	hukuka	aykırı	fiilden	kaynaklanan	haksız	fiil	sorumlulu-
ğunun	koşullarına	değinildikten	sonra,	ahlâka	aykırı	fiilden	kaynaklanan	
sorumluluğun	farklı	yönlerinin	ayrıca	İncelenmesinde	yarar	görülmek-
tedir.

 a) Hukuka aykırı fiil

	 Bir	 kimsenin	 kusura	 dayanan	 haksız	 fiil	 sorumluluğunun	 temel	
şartı,	sorumlu	tutulacak	kişinin	işlediği	bir	fiilin	(eylemin)	bulunması-
dır.	Kendisinden	tazminat	istenen	şahsın	fiili	yoksa	sorumluluğu	da	söz	
konusu	olmaz	(Oğuzman,	M.K./Öz,	M.T.:	Borçlar	Hukuku	Genel	Hü-
kümler,	C.2,	İstanbul	2013,10.	Bası,	s.12	vd).

	 Haksız	fiil	 hukuku	bakımından	hukuka	 aykırılık,	 “kişilerin	mal	 ve	
şahıs	 varlıklarını	 doğrudan	 doğruya	 veya	 dolaylı	 bir	 şekilde	 koruma	
amacı	güden,	yazılı	ya	da	yazılı	olmayan	emredici	davranış	kurallarının	
ihlali”dir.	Kişilerin	mal	 ve	 şahıs	 varlıklarının	 hukuk	 düzeni	 tarafından	
doğrudan	doğruya	korunması,	herhangi	bir	hukuka	uygunluk	sebebi	bu-
lunmadıkça,	mutlak	hak	ihlâllerinin	hukuka	aykırı	kabul	edilmesini	ifade	
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eder.	Nitekim	mutlak	haklar,	herkese	karşı	ileri	sürülebilen	yani	hukuk	
düzeninin	herkesi	herkese	karşı	 riayetle	mükellef	 kıldığı	haklar	olarak	
nitelendirilir.	Şahıs	varlığı	değerlerinden	olmak	üzere,	yaşam	hakkı	ve	
beden	bütünlüğü	ile	sosyal	ve	manevî	kişilik	haklan;	mal	varlığı	değer-
lerinden	ise	ayni	haklar,	bilhassa	mülkiyet,	hukuk	düzeni	tarafından	bu	
şekilde	korunan	haklardır.	Üstelik	bu	hakların	ihlalinin,	özel	bir	hukuka	
uygunluk	sebebi	bulunmadıkça	hukuka	aykırı	kabul	edilmesi,	çeşitli	hu-
kuka	aykırılık	teorileri	açısından	ortak	bir	anlayışı	ifade	etmektedir.-Bu-
na	karşılık,	mutlak	haklar	dışında	kalan	diğer	menfaatlerin	ihlalinin	hu-
kuka	aykırı	olarak	kabul	edilebilmesi,	objektif	hukuka	aykırılık	teorisine	
göre,	bir	özel	koruma	normunun	varlığına	ve	bu	norm	 ile	 ihlal	edilen	
menfaat	arasında	ayrıca	hukuka	aykırılık	bağının	bulunmasına	bağlıdır	
(Demircioğlu,	 R.:	 Aldatılan	 Eş	 Tarafından	Üçüncü	Kişiye	 Yöneltilen	
Manevi	Tazminat	Taleplerinde	Hukuka	Aykırılık	Unsuru,	Ankara	Üni-
versitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	C.65,	Sayı:3,	2016,	s.	695).

 b) Zarar

	 Haksız	fiilin	bir	diğer	unsuru	zarardır	ve	zarar	kişinin	mal	varlığının	
rızası	dışında	azalmasıdır.	Zarar	verici	fiil	olmasaydı	kişinin	mal	varlığı-
nın	içinde	bulunacağı	durum	ile	zarar	verici	fiil	sonucu	kişinin	mal	varlı-
ğının	aldığı	durum	arasındaki	fark	zararı	oluşturur.	Zararın	dar	ve	geniş	
olmak	üzere	iki	anlamı	vardır.	Dar	anlamda	zarar,	kişinin	mal	varlığında	
iradesi	dışında	meydana	gelen	eksilmeyi	 ifade	ederken,	geniş	anlamda	
zarar,	kişinin	sadece	mal	varlığındaki	azalmayı	değil	kişi	varlığında	uğ-
radığı	zararı	da	ifade	eder	(Özmen,	E.S./Vardar	Hamamcıoğlu,	G:	Evli	
Kişiyle	Birlikte	Olan	Kadına/Erkeğe	Yöneltilen	Manevi	Tazminat	Ta-
lebi	ve	Özellikle	Konuya	İlişkin	Yargıtay	Kararları	Üzerine	Düşünceler,	
Marmara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi,	C.	
22,	Sayı:	3,2016,	s.	2368

	 Manevi	zarar,	kişilik	hakları	hukuka	veya	ahlâka	aykırı	bir	fiille	sal-
dırıya	uğrayan	kişinin	duyduğu	acı,	elem,	üzüntü	ve	kederi	 ifade	eder.	
Hukukumuzda	kural	olarak	doğrudan	doğruya	zarar	görme	koşulu	söz	
konusu	olup,	TBK’nın	56.	maddesinin	2.	fıkrasında	düzenlenen	ağır	be-
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densel	zarar	ve	ölüm	hâli	dışında	kişilik	hakkına	saldırı	nedeniyle	yansı-
ma	yoluyla	manevi	zarar	tazminine	imkân	veren	başka	hüküm	bulunma-
maktadır.

 c) Nedensellik (İlliyet) bağı

	 Haksız	fiil	nedeniyle	tazminat	sorumluluğunun	söz	konusu	olabil-
mesi	için	gereken	koşullardan	birisi	de	fiil	ile	meydana	gelen	zarar	ara-
sında	 uygun	bir	 sebep	 sonuç	 ilişkisinin	 bulunmasıdır.	Zararın	 işlenen	
fiilin	sonucu	olmadığı	durumlarda	zararın	tazmininin	failden	istenebil-
mesi	mümkün	değildir.

 d) Kusur

	 Kusur,	hukuka	aykırı	sonucu	istemek	(kast)	veya	bu	sonucu	isteme-
miş	olmakla	beraber	hukuka	aykırı	davranıştan	kaçınmak	için	iradesini	
yeter	derecede	kullanmamaktır.

	 Kast,	kusurun	en	ağır	derecesidir.	Failin	hukuka	aykırı	fiili	sonucun	
bilincinde	olduğunu	ve	bu	sonucu	istediğini	ifade	eder.	İhmal,	hukuka	
aykırı	sonucu	arzu	etmemesine	rağmen	bu	sonucun	meydana	gelmeme-
si	için	iradesini	yeter	derecede	kullanmamak,	hâl	ve	şartların	gerektirdi-
ği	dikkat	ve	özeni	göstermemektir	(Oğuzman/Öz,	s.54	vd.).

 2. Ahlâka aykırı Fiilden kaynaklanan haksız fiil sorumluluğu
Genel	ve	toplumsal	ahlâk	kurallarına	aykırı	bir	fiille	başkasına	zarar	veril-
mesi	durumunda	fiil	hukuka	aykırı	olmasa	bile	TBK’nın	49.	maddesinin	
2.	fıkrasına	göre	tazminat	talep	edilebilecektir.

	 Madde	metninin	yazım	şeklinden	anlaşılacağı	üzere,	ahlâka	aykırı	
fiilden	 kaynaklanan	 tazminat	 sorumluluğunda,	 diğer	 koşullar	 aynı	 ol-
makla	 birlikte,	 kanun	 koyucu	 kusurun	 kast	 derecesinde	 olmasını	 ara-
maktadır.

	 6098	 sayılı	 TBK’nın	 49.	 maddesinin	 gerekçesinde	 de	 belirtildiği	
üzere	818	sayılı	Borçlar	Kanunu’nun	41.	maddesinin	2.	fıkrasından	fark-



www.izmirbarosu.org.tr

229İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �

lı	olarak,	49.	maddenin	ikinci	fıkrasının	başına	“Zarar	verici	fiili	yasakla-
yan	bir	hukuk	kuralı	bulunmasa	bile”	şeklinde	bir	ibare	eklenmiştir.	Aynı	
fıkrada,	818	sayılı	Borçlar	Kanununda	olduğu	gibi,	ahlâka	aykırı	bir	fiille	
başkasına	kasten	zarar	veren	kişinin	de,	bu	zararı	gidermekle	yükümlü	
olduğu	belirtilerek,	bu	kural	 açıklığa	kavuşturulmuştur.	Madde	gerek-
çesinde	818	sayılı	Borçlar	Kanunu’nun	41.	maddesinin	2.	fıkrasında	yer	
alan	“bilerek”	sözcüğünün	yerine	“kasten”	sözcüğünün	yazılmış	olma-
sında	kanun	koyucunun	özel	bir	amaç	taşıyıp	taşımadığı	hususunda	bir	
açıklık	bulunmamakla	birlikte,	özellikle	içtihadı	birleştirme	konusu	açı-
sından	bu	 farklılığın	önemi	dikkate	değer	olup,	uyuşmazlığın	 çözüme	
kavuşturulması	açısından	bu	değişikliğin	amaçsal	olarak	yorumlanması	
gerekmektedir.

 3. Kişilik haklan

	 Türk	Medeni	Kanunu’nun	24.	 ve	 818	 sayılı	Borçlar	Kanunu’nun	
49.	(6098	sayılı	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	58.)	maddeleri	 ile	koruma	
altına	alınan	kişilik	haklan,	kişisel	varlıkların	korunmasıyla	ilgilidir.

	 Kişilik	hakları,	kişiliği	oluşturan	değerler	üzerindeki	mutlak	surette	
korunan,	kişiye	sıkı	sıkıya	bağlı	hakları	ifade	eder.	Kişinin	hayatı,	beden	
ve	ruh	sağlığı,	beden	bütünlüğü,	özgürlüğü,	onur	ve	saygınlığı,	özel	ha-
yatının	gizliliği,	sırları	gibi	unsurlara	yönelik	bir	saldırı	kişilik	hakkının	
ihlali	 sayılır.	Ancak	 kişilik	 haklarının	 zamana	 ve	 durumun	 koşullarına	
göre	değişebilen	dinamik	bir	alan	olması	nedeniyle	kapsamı	konusunda	
sınırlayıcı	bir	sayım	yapmak	mümkün	olmamaktadır.	Kişilik	değerleri-
nin	kapsam	ve	çerçevesi,	yerleşik	değer	yargılarına	ve	yaşam	deneyimine	
bağlı	olarak	belirlenmelidir.

	 6098	sayılı	TBK’nın	58.	maddesi	gereğince	kişilik	hakları	hukuka	
aykırı	olarak	saldırıya	uğrayan	kimse	manevi	tazminata	hükmedilmesini	
isteyebilir.
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 4. Sadakat yükümlülüğü

	 Aile	 hukukunda	 sadakat	 yükümlülüğünün	 dayandığı	 temel	 yasal	
düzenleme	olan,	Türk	Medeni	Kanunu’nun	(TMK)	185.	maddesinin	
3.	fıkrasında	eşlerin	birbirine	sadık	kalmak	zorunda	oldukları	düzenlen-
miş,	ancak	sadakat	yükümlülüğünün	bir	tanımı	yapılmamıştır.

	 Sözlük	anlamıyla	sadakat	“içten	bağlılık”	demektir	(Türk	Dil	Kuru-
mu,	Güncel	Türkçe	Sözlük).	Hukuk	terminolojisinde	ise	sadakat	“bağlı-
lık,	bir	kimseye	samimi	bir	şekilde	bağlı	olma	durumu”	(Yılmaz	E,;	Hu-
kuk	Sözlüğü,	5.b.,	Ankara	1996,	s.700)	olarak	tanımlanmıştır.

	 Öğretide	benimsenen	görüşe	göre	de	sadakat	yükümlülüğü	«eşle-
rin	birbirlerine	yönelik	tam	ve	sınırsız	bağlılığı»	olarak	tanımlanmıştır	
(Dural,	M./Öğüz,	T./Gümüş,	M.A.:	Türk	Özel	Hukuku	Aile	Hukuku	
C.III,	İstanbul	2005,	s.	161).

	 Eşler	 arasındaki	 sadakat	 yükümlülüğü,	 evliliğin	 kurulmasıyla	 baş-
layıp	evlilik	birliğinin	herhangi	bir	nedenle	(iptal,	ölüm,	boşanma	vb.)	
sona	ermesine	kadar	devam	eder.	Bu	süre	boyunca	verilen	ayrılık	kararı	
veya	eşlerin	fiilen	ayrı	yaşamaları	ya	da	boşanma	davası	açılmış	olması,	
sadakat	yükümlülüğünü	ortadan	kaldırmaz.	Aslında	sadakat	yükümlü-
lüğü,	sadece	eşler	arasında	değil	nişanlılar	arasında	da	geçerlidir	(Badur,	
E./Turan	Başara,	G:	Aile	Hukukunda	Sadakat	Yükümlülüğü	ve	İhlalin-
den	Kaynaklanan	Manevi	Tazminat	İstemi,	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	
Fakültesi	Dergisi,	C.65,	Sayı:l,2016,s.	105).

	 Sadakat	yükümlülüğü	denilince	akla	ilk	olarak	cinsel	sadakat	gelse	
de;	bu	boyuta	ulaşmamış	duygusal	ilişki	ve	yakınlaşmalar,	evlilik	birliği-
ne	zarar	verecek	alışkanlıklar,	eşlerin	birbirlerinden	gizli	işler	yapmaları,	
sır	saklamamaları,	yalan	söylemeleri	gibi	örneklerde	de	sadakat	yüküm-
lülüğünün	ihlali	söz	konusudur	(Badur/Turan	Başara,	s.	106).
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 5. Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünün ihlalinin sonuçları

	 Sadakat	yükümlülüğünün	ihlalinin	zina	teşkil	eden	bir	şekilde	ger-
çekleşmiş	olması	özel	ve	mutlak	bir	boşanma	sebebi	olup,	aldatılan	eş,	
TMK’nın	161.	maddesi	uyarınca	boşanma	davası	açabilecektir.	Ancak	
anılan	maddeye	göre	bu	nedenle	boşanma	davası	açma	hakkı	eşin	zinayı	
öğrenmesinden	başlayarak	 altı	 ay	 ve	her	hâlde	 zina	 eyleminin	üzerin-
den	beş	yıl	geçmekle	düşer.	Ayrıca	aldatılan	eşin	zinayı	affetmesi	duru-
munda	bu	nedenle	boşanma	davası	açma	hakkı	ortadan	kalkmaktadır.	
Bunun	yanı	 sıra	 sadakat	yükümlülüğünün	 ihlal	durumunda	diğer	eşin	
evlilik	birliğinin	temelden	sarsıldığını	belirterek	ve	TMK’nın	166.	mad-
desine	dayanarak	boşanma	davası	açabilmesi	mümkündür.

	 Bu	nedenle	açılacak	boşanma	davalarında,	sadakat	yükümlülüğünü	
ihlal	eden	eşten	kusur	durumuna	göre	TMK’nın	174.	maddesi	gereğin-
ce	maddi	ve	manevi	tazminat	istenebileceği	gibi,	koşullarının	oluşması	
durumunda	TMK’nın	175.	maddesi	gereğince	yoksulluk	nafakası	da	ta-
lep	edilebilecektir.

	 Bütün	 bunların	 yanında	 sadakat	 yükümlülüğünün	 ihlalinin	
TMK’nın	 mal	 rejimiyle	 ilgili	 236.	 ve	 252.	 maddelerinde	 düzenlenen	
pay	oranının	azaltılması	veya	kaldırılması,	yükümlülüğü	ihlal	eden	eşin	
TMK’nın	 510.	maddesinin	 2.	 fıkrası	 gereğince	 ölüme	 bağlı	 bir	 tasar-
rufla	mirasçılıktan	çıkarılabilmesi,	yükümlülüğü	ihlal	eden	eş	hakkında	
TMK’nın	195	vd.	maddelerinde	düzenlenen	evlilik	birliğinin	korunma-
sına	ilişkin	hükümler	gereğince	hâkim	müdahalesinin	talep	edilebilmesi	
gibi	sonuçları	da	bulunmaktadır.

	 Eşlerden	 birinin	 sadakat	 yükümlülüğüne	 aykırı	 davranışının	 aynı	
zamanda	6284	sayılı	Ailenin	Korunması	ve	Kadına	Karşı	Şiddetin	Ön-
lenmesine	Dair	Kanun	kapsamında	şiddet	veya	ev	içi	şiddet	olarak	de-
ğerlendirilebilmesi	 mümkündür.	 Sadakat	 yükümlülüğünün	 ihlali	 ni-
teliğindeki	davranışın	yasal	düzenleme	uyarınca	cinsel	veya	psikolojik	
şiddet	tanımları	içinde	yer	alması	muhtemel	olduğundan,	bu	davranışla-
rın	muhatabı	olan	kişi	de	şiddet	mağduru	sıfatıyla	6284	sayılı	Kanun’da	
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düzenlenen	 korumadan	 yararlanabilir	 (Badur/Turan	 Başara,	 s.	 109	
vd.).

 6. Zina

	 Eşler	 arasında	 sadakat	 yükümlülüğünün	 ihlali	 biçimlerinden	 biri	
olan	zina,	TMK’nın	161.	maddesinde	özel	ve	mutlak	bir	boşanma	se-
bebi	olarak	düzenlenmiş	olmakla	birlikte,	TMK’da	zina	ile	ilgili	olarak	
yapılmış	bir	tanım	bulunmamaktadır.

	 Zina,	 sözlükteki	 anlamıyla	 “aralarında	 evlilik	bağı	olmayan	kişiler	
arasındaki	 cinsel	 ilişki”	 demektir	 (Türk	Dil	 Kurumu,	Güncel	 Türkçe	
Sözlük).

	 Öğretide	benimsenen	görüşe	göre	 ise	zina	«eşlerden	birinin	evli-
lik	birliği	devam	ederken,	karşı	 cinsten	biri	 ile	 isteyerek	cinsel	 ilişkiye	
girmesi»	şeklinde	tanımlanmıştır	(Dede,	1.:	Türk	Boşanma	Hukukuna	
Farklı	Bir	Yaklaşım:	Zina	ile	Haysiyetsiz	Hayat	Sürme	Arasındaki	Kes-
kin	Sınır,	Marmara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	
Dergisi,	C.	23,	Sayı:	3,	Ocak	2017,	s.	650).

	 Eşlerin	birbirlerine	karşı	olan	 sadakat	 yükümlülüğünün	 ihlali	 için	
her	durumda	zina	fiilinin	gerçekleşmesi	gerekmez.	Başka	bir	deyişle	zi-
nanın	söz	konusu	olabilmesi	için	eşin	üçüncü	kişi	ile	cinsel	ilişki	yaşama-
sı	gerekirken,	cinsel	ilişki	niteliği	taşımayan	diğer	ilişki	ve	yakınlaşmalar	
ile	de	sadakat	yükümlülüğünün	ihlali	mümkündür.

	 Anayasa	 Mahkemesi	 tarafından	 mülga	 765	 sayılı	 Türk	 Ceza	
Kanunu’nun	440.	-	444.	maddelerinde	kadının	ve	erkeğin	zinasını	ayrı	
ayrı	 suç	olarak	düzenleyen	hükümlerin,	Anayasa’nın	10.	maddesinde-
ki	 eşitlik	 ilkesine	 aykırı	 olduğu	 gerekçesiyle	 iptaline	 karar	 verilmiştir	
(Bkz.	Anayasa	Mahkemesi’nin	27.12,1996	tarih	ve	22860	sayılı	Resmî	
Gazete’de	yayımlanan	23.09.1996	gün,	1996/15	E.-	1996/34	K.	 sayı-
lı	kararı;	13.03.1999	tarih	ve	23638	sayılı	Resmî	Gazetede	yayımlanan	
23.06.1998	gün,	1998/3	E.-1998/28	K.	 sayılı	kararı;	05.07.2000	 tarih	
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ve	24100	sayılı	Resmî	Gazetede	yayımlanan	13.07.1999	gün,	1999/24	
E.-1999/30	K.	sayılı	kararı).	5237	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu’nda	ise	zina	
suçuna	yer	verilmemiştir.

 III. BİLİMSEL GÖRÜŞLER

	 Konu	ile	ilgili	olarak	öğretide	çeşitli	görüşler	ileri	sürülmüştür.

	 Oğuzman/Öz	konu	hakkındaki	görüşlerini	şu	şekilde	ifade	etmek-
tedirler:	 “hukukta	 bir	 kimsenin	 eşi	 tarafından	 aldatılmama	 hakkı	 şek-
linde	herkese	karşı	ileri	sürebileceği	bir	kişilik	hakkı	yoktur.	Burada	söz	
konusu	olan	sadece	Aile	Hukukunun	evlilik	sözleşmesinden	doğan	ve	
eşlerin	birbirine	karşı	üstlendikleri	 “sadakat	 yükümüne”	karşılık	gelen	
nispi	bir	haktır...”,”	başkasının	 eşiyle	 ilişki	 kuran	kişinin	 sırf	 bu	 ilişkisi	
sebebiyle	aldatılan	eşin	herhangi	bir	kişilik	hakkına	tecavüz	ettiği	söyle-
nemeyeceğinden,	ona	karşı	tazminatla	yükümlü	olması	da	söz	konusu	
olmaz.”,	“nispi	(sübjektif)	bir	hakka	verilen	zararın	bu	hüküm	çerçeve-
sinde	haksız	fiil	oluşturması	için	failin	“özellikle	mağdura	zarar	verme”	
amacı	taşıması	gerekir.	Sadece	bazı	film	senaryolarında	görülecek	şekil-
de,	üçüncü	kişinin	evli	kadın	veya	erkekle	ondan	hoşlandığı	 için	değil	
de	sırf	kocasına	veya	karısına	zarar	vermek	için	ilişki	kurduğu	durumlar	
dışında	TBK	m.	49/2’nin	şartları	burada	gerçekleşmez”	(Oğuzman/Öz,	
s.259-261).

	 Öztan,	 konu	 ile	 ilgili	 olarak;	 «üçüncü	 kişinin	 zina	 fiilinde	 Türk	
Borçlar	 Kanunu›nun	 49›uncu	 maddesi	 anlamında	 hukuka	 aykırılık	
şartının	 gerçekleştiği	 hususunun	 kişilik	 haklarından	 çıkarılamayacağı	
açıktır.	Ayrıca,	Aile	Hukukunda	fiilin,	haksız	fiil	sayılacağına	ilişkin	bir	
düzenleme	bulunmamaktadır.	Sadakat	ilişkisinin,	Aile	Hukuku	nitelikli	
olması,	bu	ilişkinin	 ihlali	hâlinde	tazminatın	ancak	boşanma	davası	 ile	
birlikte	istenebileceğinin	hükme	bağlanmış	olması,	bizi	de	evlilik	birli-
ği	devam	ederken	veya	evlilik	birliği	sona	erdikten	sonra,	üçüncü	kişiye	
karşı	açılacak	bir	tazminat	davasının	reddini	kabule	zorlamaktadır.	Bize	
göre	de,	Yargıtay	4.	HD’nin	görüş	değiştirmesi	ve	tazminat	talep	edile-
meyeceği	görüşünü	savunması	yerindedir.”	şeklinde	görüş	bildirmekte-
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dir	(Öztan,	B.:	Zina	Fiiline	İştirak	Eden	Eşin	veya	Üçüncü	Kişinin	Taz-
minatla	Yükümlü	Tutulup	Tutulmayacağı	Meselesi,	Medeni	Kanun’un	
ve	 Borçlar	 Kanunu’nun	 90.	 Yılı	 Uluslararası	 Sempozyumu,	 1926’dan	
Günümüze	 Türk-	 İsviçre	Medeni	Hukuku,	 17-18-19-20	 Şubat	 2016,	
C.2,	Ankara	2017,	s.	768).

	 Serozan,	eşler	arasında	haksız	fiil	oluşturmayan	ve	dolayısıyla	haksız	
fiil	yaptırımlarına	ve	bu	arada	manevi	tazminat	talebine	yer	bırakmayan	
“sadakat	yükümüne	aykırılığın”	üçüncü	kişi	(öteki	kadın)	bakımından	
bir	haksız	fiil	 oluşturup	haksız	fiile	özgü	yaptırımlara	 ve	bu	bağlamda	
manevi	tazminat	yaptırımına	yol	açmasının	hiç	mi	hiç	düşünülemeyece-
ği	görüşündedir	(Serozan,	R.:	Evlilik	Birliğinde	Sadakat	Yükümlüğüne	
Aykırılıktan	Tazminat	Talebine	 Yer	Olabilir	mi?,	 İKÜHFD,	 Prof	Dr.	
Turhan	Esener’e	Armağan	Özel	Sayısı,	C.15,	S.l,	Ocak	2016,	s.456).

	 Badur/Turan	Başara,	bir	 kimsenin	eşi	 tarafından	aldatılmamasını	
isteme	hakkını	içeren	herkese	karşı	ileri	sürebileceği	bir	kişilik	hakkının	
mevcut	olmadığı,	bu	nedenle,	üçüncü	kişinin	aldatılan	eşin	kişilik	hakkı	
ihlalinden	kaynaklanan	bir	haksız	fiil	sorumluluğu	bulunmadığı,	burada	
sadece	eş	 tarafından	sadakat	yükümlülüğünün	 ihlali	 söz	konusu	oldu-
ğuna	göre,	bu	durumda	aldatılan	eşin,	üçüncü	kişiden	değil	doğrudan	
diğer	eşten	bir	tazminat	talebinde	bulunabileceği,	üçüncü	kişinin	diğer	
eşe	 karşı	 sadakat	 yükümlülüğü	 olmadığından,	 bu	 kişiye	 karşı	 sadakat	
yükümlülüğünün	 ihlalinden	 kaynaklanan	 bir	 manevi	 tazminat	 davası	
açılamayacağı,	 ayrıca	üçüncü	kişinin	 genel	 ahlâka	 aykırı	 olarak	nitele-
nebilecek	eyleminden	dolayı	 aldatılan	 eşin	 zararından	TBK’nın	49/2.	
maddesine	 göre	 hukuken	 sorumlu	 tutulabilmesi	 için,	 evli	 bir	 kişiyle	
ilişkiye	girme,	aldatmaya	taraf	olma	fiilini,	zarar	görene	(aldatılan	eşe)	
zarar	verme	kastıyla	gerçekleştirmiş	olması	gerektiğine	dair	kanaat	açık-
lamışlardır	(Badur/Turan	Başara,	s.	103-133).

	 Özmen/Vardar	 Hamamcıoğlu,	 Yargıtay’ın	 evli	 kişiyle	 birlikte	
olan	 kadını/erkeği	 aldatılan	 kadın/erkege	 manevi	 tazminat	 ödeme-
ye	 mahkûm	 eden	 kararlarının	 ne	 denli	 hatalı	 ve	 sakıncalı	 olduğunu,	
Yargıtay’ın	TBK’nın	49.	maddesinin	1.	ve	2.	fıkralarının	koşullan	oluş-
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mamış	olmasına	rağmen	evli	kişiyle	birlikte	olan	kadın/erkeği	manevi	
tazminat	ödemeye	mahkûm	eden	kararlarıyla	adeta	bir	Medeni	Hukuk	
cezası	yarattığını,	evli	kişiyle	birlikte	olma	fiilinin	TBK’nın	49.	maddesi-
nin	1.	fıkrası	anlamında	hukuka	aykırı	olmadığından	artık	haksız	fiilin	di-
ğer	unsurlarının	varlığı	ve	yokluğu	hususlarında	değerlendirme	yapma-
nın	mümkün	olmadığını,	bu	fiil	ahlâka	aykırı	kabul	edilse	dahi	(TBK’nın	
49.	maddesinin	2.	fıkrası),	bu	defa	ise	fiilin	kasten	işlenmiş	olmasından	
bahsetmenin	mümkün	olmadığını	belirtmişlerdir	(Özmen/Vardar	Ha-
mamcıoğlu,	s.	2375).

	 Demircioğlu	da,	eşi	tarafından	cinsel	sadakatsizliğe	uğrayan	-aldatı-
lan-	eşin	üçüncü	kişiye	yönelttiği	manevi	tazminat	talepleri	bakımından	
haksız	fiilin	hukuka	aykırılık	unsurunun	anlam	ve	 içeriği	üzerinde	du-
rulması	gerektiği,	doğrudan	diğer	eşe	yönelmiş	bir	hukuka	aykırı	fiilin	
varlığı	hâlinde	bu	zararın	tazmininin	mümkün	olduğu,	ancak	evli	kişiyle	
birlikte	olan	üçüncü	kişinin	salt	bu	eylemiyle	diğer	eşin	kişilik	hakkını	
ihlal	etmiş	olup	olmadığı,	bunun	yanında	eşin	zinasının	diğer	eşin	kişilik	
değerlerine	yaptığı	etkinin	haksız	fiilin	hangi	unsuru	ile	ilişkilendirilece-
ği	ve	nihayet	TBK’nın	49.	maddesinin	2.	fıkrasına	göre	ahlâka	aykırılık-
tan	ne	anlaşılması	gerektiği	meselelerine	yönelik	benimsenen	yaklaşıma	
bağlı	şekilde,	söz	konusu	tazminatın	kabul	edilebilirliğini	ileri	sürmenin	
mümkün	 olduğu	 gibi,	 aynı	 ölçüde	 haklı	 gerekçelerle,	 bu	 tazminatın	
kabul	 edilemezliğini	 ileri	 sürmenin	de	mümkün	olduğu,	TBK’nın	 49.	
maddesinin	2.	 fıkrası	anlamında	kastın	salt	bilmeyi	değil,	aynı	zaman-
da	 “zararlı	 sonucu	 istemeyi”	 yani	 belli	 bir	 kişiye	mutlaka	 zarar	 verme	
maksadıyla	 hareket	 etmeyi	 ifade	 ettiği,	 o	 hâlde	 aldatılan	 eşin	 üçüncü	
kişiye	yönelttiği	 tazminat	 taleplerinde,	böyle	bir	unsurun	mevcudiyeti	
ispatlanabilir	 ise	tazminatın	kabul	edilebilir	olduğuna	hiç	şüphe	olma-
dığı,	örneğin	birbirini	önceden	tanıyan	hatta	aralarında	belki	arkadaşlık,	
akrabalık,	iş	ortaklığı	gibi	belli	bir	münasebet	bulunan	iki	kişiden	birinin	
diğerini	sırf	zarara	uğratmak	maksadıyla	onun	eşini	baştan	çıkartmış	ve	
zinaya	sürüklemiş	olması	durumunda	bu	kişiye	karşı	TBK’nın	49.	mad-
desinin	2.	fıkrası	uyarınca	tazminat	davası	açılabileceği,	birlikte	olunan	
kişinin	evli	olduğunu	bilmenin	diğer	eşe	zarar	verme	yönünde	bir	kasıt	
içerdiğine	dair	ön	kabul	ileri	sürmenin	ise	asla	kabul	edilmemesi	gereken	
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bir	yaklaşım	olduğu,	böyle	bir	ön	kabulün	önünün	açılmasının	aldatılan	
eş	vakalarıyla	sınırlı	olmaksızın	başka	birçok	olay	tipi	için	de	aynı	anlayı-
şın	benimsenmesini	gerektireceği,	bunun	da	hukuk	ile	ahlâkın	sınırları-
nın	birbirine	karışması	sonucunu	doğuracağı,	dolayısıyla	aldatılan	eşin	
üçüncü	kişiye	ileri	sürdüğü	tazminat	talepleri	bakımından	çoğu	zaman	
mevcut	veya	ispatı	mümkün	olmayacak	böyle	bir	unsurun	bulunmadığı	
hâllerde	söz	konusu	talebin	kabul	edilebilirliğinin	ancak	zina	fiilinin	ki-
şilik	hakkı	ihlali	ile	ilişkilendirilmek	suretiyle	hukuka	aykırılığının	kabul	
edilebilmesi	hâlinde	mümkün	olduğu,	bu	nedenle	ancak	evli	kişiyle	ya-
şanan	birlikteliğin	özellikle	diğer	eşe	zarar	verme	amacıyla	gerçekleşti-
rilmesi	hâlinde	bu	hüküm	kapsamında	bir	sorumluluktan	bahsedilmesi	
gerektiği	görüşünü	ifade	etmektedir	(Demircioğlu,	s.	716	vd).

	 Franko,	Medeni	Kanun’un	şahsî	menfaatleri	ihlal	edilen	kimsenin,	
bu	menfaatleri	ihlal	eden	şahıstan	tazminat	talep	edebilmesi	için	arala-
rında	hususi	bir	münasebetin	mevcudiyetini	aramadığı,	şahsi	menfaat-
lerin	haksız	surette	ihlali	bir	tazmin	borcu	doğurduğuna,	eşin	zinasına	
şerik	olan	üçüncü	şahsın	bu	fiille	diğer	eşin	şeref	ve	haysiyetine	tecavüz	
ettiği	belli	bulunduğuna	göre,	 tazmin	borcuyla	mükellef	 tutulması	ge-
rektiği	yönünde	görüşünü	belirtmiştir	(Franko,	N.:	Şeref	ve	Haysiyete	
Tecavüzden	Doğan	Manevi	 Zararın	 Tazmini,	 Ankara	 1973,	 Doktora	
Tezi,	s.	59).

	 Çetiner,	aldatan	eşin	ve	üçüncü	kişinin	birlikte	gerçekleştirdikleri	
aldatma	eyleminin,	aldatılan	eşin	duygusal	kişiliğini	kalıcı	ve	ağır	biçim-
de	ihlal	ettiği	kabul	edileceğinden,	TBK’nın	49.	maddesi	anlamında	hak-
sız	fiil	sorumluluğuna	yol	açacağı	ve	aldatılan	eşin	kişilik	hakkı	ihlaline	
dayalı	olarak	üçüncü	kişiden	ve	dahi	diğer	eşten	MK’nın	25.	ve	TBK’nın	
58.	 maddesi	 uyarınca	 manevi	 tazminat	 talebinde	 bulunabileceği,	 bu	
durumun	istisnası	olarak	evliliğin,	artık	eşler	arasında	yoğun	ve	özel	bir	
duygu	bağına	temel	teşkil	etmekten	uzak	olduğunun	söylenebildiği,	eş-
ler	 arasında	 geçimsizliğin	 arttığı,	 eşlerin	 bir	mahkeme	 kararına	 dayalı	
olsun	ya	da	olmasın	ayrı	yaşadıkları,	eşlerden	birinin	boşanma	davası	aç-
tığı	durumlarda	aksi	ortaya	konmadıkça,	aldatmanın	davacı	eşin	duygu	
dünyasında	ağır	ve	kalıcı	bir	hasar	yaratmamış	olduğunun	kabul	edilebi-
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leceği	görüşündedir	(Çetiner,	B.:	Aldatılan	Eş	Manevi	Tazminat	Talep	
Edebilir	mi?,	Prof.	Dr.	İhsan	Ulusan’a	Armağan,	Cilt	I,	İstanbul	Kültür	
Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi	Özel	Sayısı,	C.15,	Sayı:2,2016.	s.	
529).

 IV. GEREKÇE

	 İçtihadı	birleştirmenin	konusu;	evlilik	birliği	devam	ederken	eşler-
den	biri	ile	evli	olduğunu	bilerek	birlikte	olan	üçüncü	kişiye	karşı	diğer	
eşin	manevi	 tazminat	 isteminde	bulunup	bulunamayacağı	hususunda-
dır.

	 İçtihadı	birleştirme	konusunun	aile	kurumu	ve	evlilik	birliği	ile	ya-
kından	ilişkili	olması	nedeniyle,	öncelikle	aile	hukuku	bağlamında	irde-
lenmesi	gerekmektedir.

	 Yasal	 dayanağını	 TMK’nın	 185.	 maddesinin	 3.	 fıkrasından	 alan	
eşler	arasındaki	sadakat	yükümlülüğü,	evlilik	birliğinin	taraflarını	oluş-
turan	 eşlerin	 birbirlerine	 karşı	 ileri	 sürebilecekleri	 nispi	 bir	 hak	 olup,	
eşler	bu	yükümlülüğün	ihlal	edilmemesini	ancak	birbirinden	talep	ede-
bilirler.	Bu	doğrultuda	aile	hukukunda	evlilik	birliğinin	devamı	sırasında	
eşlerden	birinin	 sadakat	yükümlülüğüne	aykırı	davranışına	karşı	diğer	
eşin	 başvurabileceği	 çeşitli	 hukuki	 yollar	 ve	 uygulanacak	 yaptırımlar	
düzenlenmiştir.	Bu	yaptırımlardan	biri	olan	ve	TMK’nın	174.	madde-
sinin	2.	fıkrasındaki	düzenlemeye	göre	“Boşanmaya	sebep	olan	olaylar	
yüzünden	kişilik	hakkı	saldırıya	uğrayan	taraf,	kusurlu	olan	diğer	taraf-
tan	manevî	tazminat	olarak	uygun	miktarda	bir	para	ödenmesini	isteye-
bilir”.	Bu	madde	gereğince	manevi	tazminat	sadece	kusurlu	olan	diğer	
eşten	ve	ancak	boşanma	davası	ile	birlikte	istenebilir.

	 Bir	 kimsenin	 eşi	 tarafından	 aldatılmamayı	 isteme	 hakkı	 şeklinde	
herkese	karşı	ileri	sürebileceği	mutlak	bir	kişilik	hakkı	yasalarda	yer	al-
madığından,	aldatma	eylemine	katılan	üçüncü	kişinin	aldatılan	eşin	bir	
mutlak	hakkını	ihlal	etmesi	söz	konusu	değildir.	Başka	bir	anlatımla,	ev-
lilik	birliğinin	tarafı	olmayan	ve	dolayısıyla	sadakat	yükümlülüğü	bulun-
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mayan	üçüncü	kişinin	eşler	arasındaki	evlilik	sözleşmesinden	kaynakla-
nan	yükümlülüklere	uyma	zorunluluğu	bulunmamaktadır.

	 Bu	noktada	evli	bir	kimseyle	duygusal	ya	da	cinsel	birliktelik	yaşa-
yan	üçüncü	kişinin	manevi	tazminat	sorumluluğunun	hukuki	dayanağı-
nın	Borçlar	Hukukumuzdaki	haksız	fiile	 ilişkin	düzenlemeler	çerçeve-
sinde	şekillendiği	görülmektedir.	Bu	nedenle	üçüncü	kişinin	eyleminde	
haksız	fiilin	unsurlarının	bulunup	bulunmadığı	hususu	değerlendirilme-
lidir.

	 TBK’nın	49.	maddesinin	1.	fıkrasına	göre	haksız	fiil	sorumluluğu-
nun	söz	konusu	olabilmesi	 için	diğer	koşulların	yanı	 sıra	zarara	sebep	
olan	fiilin	hukuka	aykırı	olması	aranmaktadır.

	 Bu	bakımdan	öncelikle	evli	bir	kişiyle	evli	olduğunu	bilerek	birlikte	
olan	üçüncü	kişinin	eyleminde	hukuka	aykırılık	unsurunun	bulunup	bu-
lunmadığı	incelenmelidir.

	 Hukuka	aykırılık	unsurunun	gerçekleşebilmesi	için	hukukumuzda	
benimsenen	 objektif	 hukuka	 aykırılık	 teorisine	 göre,	 bir	 özel	 koruma	
normunun	veya	herkese	karşı	 ileri	 sürülebilen	mutlak	bir	hakkın	 ihlal	
edilmiş	olması	gerekir.

	 Anayasa	Mahkemesi’nce	verilen	iptal	kararları	ve	daha	sonra	Tür-
kiye	BUyük	Millet	Meclisi	tarafından	yeni	bir	düzenleme	yapılmaması	
neticesinde	765	sayılı	TCK’dan	zina	suçunun	çıkarılması	ve	5237	sayılı	
TCK’da	 suç	 olarak	düzenlenmemesinin	 yanı	 sıra	Medeni	Hukuk	 ala-
nında	da	 evli	 bir	 kişiyle	birlikte	olmayı	 yasaklayan	bir	hukuk	kuralına	
rastlanmaması	karşısında,	üçüncü	kişinin	aldatılan	eşe	karşı	bu	nedenle	
sorumlu	 olduğunu	 düzenleyen	 herhangi	 bir	 norm	 bulunmamaktadır.	
Bu	durumda	üçüncü	kişinin	eyleminin	herhangi	bir	koruma	normunu	
ihlal	ettiği	 söylenemeyeceğinden	bu	yönden	hukuka	aykırı	kabul	edil-
mesine	 olanak	 bulunmamaktadır.	Dolayısıyla	 hukuka	 aykırılık	 koşulu	
gerçekleşmeyen	bir	eylem	nedeniyle	TBK’nın	49.	maddesinin	1,	fıkrası	
gereğince	haksız	fiil	sorumluluğunun	söz	konusu	olmadığı	açıktır.
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Bunun	yanında,	içtihadı	birleştirme	konusu	açısından	belirleyici	olması	
nedeniyle	değerlendirilmesi	gereken	başka	bir	husus	ise	TMK’nın	24.	ve	
25.	maddelerinde	düzenlenen	kişilik	hakkına	 ilişkin	hükümlerdir.	Ön-
celikle	belirtilmelidir	ki,	evlilik	birliği	ve	evlilik	hayatının	kişiye	toplum	
nezdinde	 sağladığı	 statü,	 eşlerin	kişilik	haklarının	bir	parçası	olmayıp,	
eşlerin	birbirleri	üzerinde	herhangi	bir	kişilik	hakkı	da	bulunmamakta-
dır.	Aile	hukukunda	evlilik	birliğine	ilişkin	kurallara	aykırı	olan	her	dav-
ranışın	veya	her	boşanma	nedeninin	diğer	eşin	kişilik	haklarına	saldırı	
teşkil	 ettiği	 söylenemez.	Nitekim	TMK’nın	174.	maddesi,	boşanmaya	
sebep	olan	olayların	ancak	diğer	eşin	kişilik	haklarına	saldırı	oluşturması	
durumunda	manevi	tazminata	hükmedilebileceğini	düzenlemiştir.

	 Bir	kişiye	sırf	evlilik	bağı	ile	bağlı	olmanın,	evli	kişilerin	şahıs	varlık-
larına	dâhil	bağımsız	bir	kişilik	değeri	yarattığını	kabul	etmek	ise,	sınırlı	
sayıdaki	bazı	değerleri	korumayı	amaçlayan	temel	koruma	normlarının,	
kişilik	haklan	üzerinden	genişlemesi	sonucunu	doğurur.	Gerçekten	de,	
evlilik	statüsünü,	mutlak	bazı	haklara	da	dayanak	hâle	getirmek;	aile	hu-
kuku	açısından	sadakat	yükümlülüğünün	nispiliğini,	haksız	fiil	hukuku	
açısından	ise	“eşi	tarafından	sadakatsizliğe	uğratılmama	(!)”	gibi	bir	te-
mel	koruma	normunun	bulunmayışını,	kişilik	hakları	üzerinden	dolan-
mak	demektir	(Demircioğlu,	s,	710).

	 Eşlerden	 biri	 yalnızca	 diğer	 eşten	 sadakat	 yükümlülüğüne	 uygun	
davranmasını	 talep	edebilir.	Üçüncü	kişinin	 sadakat	yükümlülüğünün	
bulunmaması	nedeniyle,	evli	eşle	birlikte	olan	üçüncü	kişinin	bu	davra-
nışının	diğer	eşin	kişilik	haklarına	doğrudan	bir	saldırı	niteliğinde	oldu-
ğu	söylenemez.

	 Bu	noktada	dikkat	edilmesi	gereken	başka	bir	husus	ise	ölüm	ve	ağır	
bedensel	zararlar	dışında	başkaca	kişilik	hakkına	saldırı	nedeniyle	yan-
sıma	yoluyla	zarar	tazminine	Kanun’un	izin	vermemiş	olmasıdır	(6098	
sayılı	TBK	m.56/2).	 Bu	 durumda	 hukuka	 aykırılık	 bağının	 bulunma-
ması	 sebebiyle	hiç	 kimsenin,	bir	başkasının	onur	 ve	 saygınlığına,	özel	
hayatının	gizliliğine	veya	sırlarına	yönelik	bir	saldırıdan	dolayı	yansıma	
yoluyla	manevi	zarar	gördüğü	iddiasıyla	tazminat	istemesine	olanak	bu-
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lunmamaktadır.	Görülmektedir	ki	eylem	doğrudan	kendisine	yöneltil-
meyen	kişinin	bu	eylemden	dolayı	uğradığı	yansıma	zararlarının	tazmi-
ni,	bunu	mümkün	kılan	açık	bir	düzenleme	bulunmadıkça	söz	konusu	
olmayacaktır.

	 Aldatılan	eşin	üçüncü	kişiye	yönelttiği	tazminat	talepleri	bakımın-
dan	ise,	aynı	sonuca	“evleviyetle”	ulaşılmalıdır.	Zira	bu	tür	olaylarda	yan-
sıma	bir	zararın	varlığından	dahi	bahsedilemez.	Gerçekten	de,	üçüncü	
kişinin	cinsel	birliktelik	yaşadığı	eşe	karşı	herhangi	bir	hukuka	aykırı	fiili	
bulunmamaktadır	ki,	aynı	fiil	ile	diğer	eşin	de	kişilik	haklarına	saldırıldı-
ğından	bahsedilsin	ve	zina	yapan	eşin	uğradığı	herhangi	bir	zarar	bulun-
mamaktadır	ki,	diğer	eşin	yansıyan	bir	zararı	mevcut	olsun.	Bu	sebeple,	
diğer	eşin,	üçüncü	kişinin	fiili	yüzünden	apaçık	bir	manevî	zarara	uğra-
dığı	kabul	edilse	dahi,	bu	zararların	giderilmesi,	ancak	bu	yönde	açık	bir	
düzenlemenin	varlığı	halinde	mümkün	kabul	edilmelidir	(Demircioğlu,	
s.	713).

	 TBK’nın	49.	maddesinin	2.	fıkrası	zarara	sebep	olan	fiili	yasaklayan	
bir	hukuk	kuralı	bulunmasa	bile,	ahlâka	aykırı	bir	fiille	kasten	başkası-
na	zarar	veren	kişinin	de	haksız	fiil	sorumluluğunu	kabul	etmiştir.	Evli	
bir	kişiyle	birlikte	olan	üçüncü	kişinin	eyleminin	ahlâka	aykırı	olduğunu	
söylemek	mümkündür	ancak	üçüncü	kişinin	TBK’nın	49.	maddesinin	
2.	 fıkrasına	 göre	 tazminatla	 sorumlu	 olduğunu	 kabul	 edebilmek	 için	
birlikte	olduğu	kişinin	evli	olduğunu	bilmesine	rağmen	bu	fiili	işlemesi	
yeterli	değildir.	Çünkü	TBK’nın	49.	maddesinin	2.	fıkrası,	aynı	madde-
nin	1.	fıkrasındaki	düzenlemeden	farklı	olarak	ahlâka	aykırı	fiilin	kasten	
zarar	verme	amacıyla	işlenmesi	gerektiğini	belirtmiştir.

	 Mülga	 818	 sayılı	 Borçlar	 Kanunu’nun	 41.	 maddesinin	 2.	 fıkra-
sında	 yer	 alan	 “bilerek”	 sözcüğünün	 yerine	 6098	 sayılı	 Türk	 Borçlar	
Kanunu’nun	49.	maddesinin	2.	fıkrasında	“kasten”	sözcüğü	kullanılmış-
tır.	Kusurun	en	ağır	derecesi	olan	kast,	 failin	 zarara	neden	olan	 sonu-
cu	bilmesinin	yanında	bu	sonucu	isteyerek	eylemini	gerçekleştirmesini	
ifade	eder.	Bu	durumda	kanun	koyucunun	maddenin	yeniden	düzen-
lenmesi	 sırasında	 ahlâka	 aykırı	 bir	 fiille	 başkasına	 zarar	 veren	 kişinin	
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sonucu	bilmesini	yeterli	görmediği,	aynı	zamanda	istemesini	de	gerekli	
gördüğü	yorumunu	yapmak	mümkündür.	Bu	bakımdan,	evli	olduğunu	
bilerek	 bir	 kişiyle	 birlikte	 olan	 üçüncü	 kişinin	 eylemi,	 evlilik	 birliğine	
karşı	göstermesi	gereken	özen	ve	saygıyı	göstermemiş	olması	nedeniyle	
tek	başına	TBK’nın	49/2.	maddesine	göre	sorumluluğunu	gerektirmez.	
Ayrıca	üçüncü	kişinin	aldatma	eylemine	katılmasının,	aldatan	eşe	karşı	
duyduğu	 duygusal	 yakınlıktan	 kaynaklanması	 veya	 eylemin	 para	 kar-
şılığı	gerçekleşmesi	de	olasıdır.	Bu	durumlarda	da	eylem	ahlâka	aykırı	
kabul	edilse	bile	aldatılan	eşe	kasten	zarar	verme	amacı	taşıdığını	söyle-
mek	her	zaman	mümkün	değildir.	Kanunda	belirtildiği	anlamda	kasten	
zarar	verme	amacının	gerçekleşmesi	için	üçüncü	kişinin	ahlâka	aykırı	bu	
fiili,	salt	birlikte	olduğu	kişinin	eşine	zarar	verme	kastıyla	işlemiş	olma-
sı	gerekmektedir.	Evli	kişiyle	birlikte	olan	üçüncü	kişinin	sırf	diğer	eşe	
zarar	verme	kastıyla	hareket	ettiğinden	bahsedilemediği	taktirde,	artık	
üçüncü	kişinin	bu	fiili	TBK	49/2	ye	göre	tazminatı	gerektirmeyecektir.	
Başka	bir	anlatımla	evli	olduğunu	bildikleri	bir	kişiyle	ilişkiye	giren	tüm	
üçüncü	kişilerin	aldatılan	eşe	zarar	vermeyi	bilerek	ve	isteyerek	hareket	
ettiklerine	dair	bir	ön	kabul	yerinde	değildir.	Zira	evli	olduğunu	bildiği	
bir	kişiyle	 ilişkiye	giren	üçüncü	kişi,	 aldatılan	eşin	zarara	uğrayacağını	
biliyor	ve	doğrudan	doğruya	bu	sonucun	gerçekleşmesini	istememekle	
birlikte;	gerçekleşmesini	göze	alıyorsa,	ihtimali	kastla	hareket	etmiş	ka-
bul	edilir	(Badur/Turan	Başara,	s.	126).

	 Öte	yandan,	konunun	incelenmesi	sırasında	müteselsil	sorumlulu-
ğa	ilişkin	hükümlerin	de	değerlendirilmesi	gerekmektedir.	TBK’nın	61.	
maddesine	göre	birden	fazla	kişinin	birlikte	bir	zarara	sebebiyet	verme-
leri	veya	aynı	zarardan	çeşitli	sebeplerden	dolayı	sorumlu	olmaları	duru-
munda	müteselsil	sorumluluk	söz	konusu	olacaktır.

	 Ancak	 bu	 kişilerin	 her	 birinin	 davranışları	 gereği	 sorumlu	 tutula-
bilmeleri,	söz	konusu	normun	ön	şartıdır.	Aldatan	eş	ve	üçüncü	kişinin	
birlikte	bir	zarara	sebebiyet	verip,	müteselsil	sorumlu	olabilmeleri	için;	
üçüncü	 kişinin	 fiilinin	 de	 hukuka	 (veya	 ahlâka)	 aykırı	 olması	 gerekir	
(Badur/Turan	Başara,	s.	128).
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	 Konumuz	açısından	üçüncü	kişinin	fiilinin	haksız	fiil	olarak	nitelen-
dirilebilmesine	olanak	bulunmadığından	 sadece	 aldatma	fiiline	 iştirak	
etmesi	nedeniyle,	 aldatan	eşle	birlikte	TBK’nun	61.	maddesi	 çerçeve-
sinde	müteselsilen	sorumlu	tutulabilmesi	mümkün	değildir.

	 Görüldüğü	üzere	evlilik	birliği	devam	ederken	eşlerden	biri	ile	evli	
olduğunu	bilerek	birlikte	olan	üçüncü	kişinin,	aldatılan	eşe	karşı	manevi	
tazminat	sorumluluğu	ile	ilgili	olarak	kanunlarımızda	özel	bir	tazminat	
hükmü	yer	almamasına	rağmen,	haksız	fiile	ilişkin	genel	koşulları	da	ta-
şımayan	eyleminden	dolayı	üçüncü	kişi	aleyhine	yargı	kararıyla	tazmi-
nat	sorumluluğu	ihdas	edilmesi,	evlilik	birliğinin	ve	aile	bütünlüğünün	
korunması	gibi	saiklerle	dahi	kabul	görmemelidir.

	 Hemen	belirtilmelidir	ki,	üçüncü	kişinin	katıldığı	aldatma	eylemi	ile	
bağlantılı	olmakla	birlikte	sadakatsizlik	olgusundan	farklı	olarak,	bağım-
sız,	özel	ve	nitelikli	bir	kişilik	hakkı	ihlali	durumunda,	eş	söyleyişle	üçün-
cü	kişinin	doğrudan	aldatılan	eşin	kişilik	değerlerine	yönelik	hukuka	ay-
kırı	bir	fiilde	bulunması	durumunda	manevi	tazminat	sorumluluğunun	
doğacağında	tereddüt	bulunmamaktadır.

	 Bu	kapsamda	örneğin,	aldatma	eylemi	ile	bağlantılı	olarak	üçüncü	
kişinin,	aldatılan	eşin	konut	dokunulmazlığını	ihlal	etmesi,	özel	yaşamı-
na	müdahale	etmesi,	sır	alanına	girmesi,	ele	geçirdiği	bazı	özel	bilgileri	
ifşa	etmesi,	kullandığı	söz	ve	diğer	ifadeler	ile	onur	ve	saygınlığını	zede-
lemesi	gibi	eylemlerinde	hukuka	aykırılık	unsurunun	gerçekleştiği	şüp-
hesizdir.

	 Hâl	 böyle	 olunca,	 üçüncü	 kişi	 tarafından	 gerçekleştirilen	başkaca	
bir	kişilik	hakkı	 ihlali	bulunmadıkça,	 salt	evli	bir	kişiyle	birlikte	olmak	
şeklindeki	eyleminden	dolayı	aldatılan	eşin	üçüncü	kişiden	manevi	taz-
minat	isteyebilmesinin	mümkün	bulunmadığı	sonuç	ve	kanaatine	varıl-
mıştır.
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 V. SONUÇ

	 Yukarıda	açıklanan	yasal	düzenlemeler,	yargısal	ve	bilimsel	içtihat-
larla	bu	 çerçevede	yapılan	değerlendirmeler	 sonucunda	 “evlilik	birliği	
devam	ederken	eşlerden	biri	ile	evli	olduğunu	bilerek	birlikte	olan	üçün-
cü	kişiye	karşı	diğer	eşin	manevi	tazminat	isteminde	bulunamayacağı”	
yönünde	06.07.2018	günü	üçüncü	görüşmede	oy	çokluğu	ile	karar	ve-
rilmiştir.

KARŞI OY YAZISI

	 Karşı	oyumu	usul	ve	esas	yönünden	olmak	üzere	iki	başlık	altında	
açıklamak	istiyorum.

	 USUL	YÖNÜNDEN:

	 “Evlilik	birliği	devam	ederken	eşlerden	biri	ile	evli	olduğunu	bilerek	
birlikte	olan	üçüncü	kişiye	karşı	diğer	eşin	manevi	tazminat	isteminde	
bulunamayacağı”	şeklinde	sonuçlanan	ve	böylece	hak	arama	hürriyeti-
ni	engelleyen	 içtihadı	birleştirme	kararı,	öncelikle	T.C.	Anayasası’	nın	
“Hakların	korunması	ile	ilgili	hükümler”,	“Hak	arama	hürriyeti”	başlıklı	
36.	maddesinin	“Herkes,	meşru	vasıta	ve	yollardan	 faydalanmak	sure-
tiyle	 yargı	mercileri	 önünde	davacı	 ve	davalı	 olarak	 iddia	 ve	 savunma	
ile	adil	yargılanma	hakkına	sahiptir.	Hiçbir	mahkeme,	görev	ve	yetkisi	
içindeki	davaya	bakmaktan	kaçınamaz.”	amir	hükmüne	açıkça	aykırıdır.
Diğer	yandan,	İçtihadı	Birleştirme	Büyük	Genel	Kurulunun	ilk	iki	top-
lantısında	aldatılan	eşin	üçüncü	kişiden	manevi	tazminat	isteminde	bu-
lunabileceği	görüşü	15	ve	21	oy	farkıyla	önde	olmasına	rağmen,	nitelikli	
çoğunluk	 sağlanamadığı	 için	karara	bağlanamamış,	üçüncü	 toplantıda	
ise,	bu	görüşün	3	oy	farkıyla	geriye	düşmesi	neticesinde	“evlilik	birliği	
devam	ederken	eşlerden	biri	ile	evli	olduğunu	bilerek	birlikte	olan	üçün-
cü	kişiye	karşı	diğer	eşin	manevi	tazminat	isteminde	bulunamayacağı”	
biçiminde	içtihatların	birleştirilmesi,	Büyük	Genel	Kurul	kararını	tartış-
maya	açık	hale	getirmiş,	hukuk	güvenliğini	de	sarsmıştır.
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	 ESAS	YÖNÜNDEN:

	 Aldatılan	eşin	üçüncü	kişiye	yönelik	talebinin	hukuki	dayanağı	hak-
sız	fiil	sorumluluğundan	kaynaklanmaktadır.

	 Gerek	T.C.	Anayasası’nda,	gerekse	Türk	Medeni	Kanunu’nda	aile	
toplumun	temeli	olarak	kabul	edilmiş	ye	aileyi	koruyan	hükümlere	altı	
çizilerek	yer	verilmiştir.	Aile	sadece	mensubu	olan	kişiler	içirt	değil	top-
lum	 için	de	önemlidir.	Hem	yazılı	hukuk	düzenimizde	hem	de	örf	 ve	
adet	hukukumuzda	özel	bir	yere	sahiptir.

	 Böylesi	öneme	sahip	aile	kurumuna	mensup	eşlerden	biriyle,	evli	
olduğunu	bilerek	kurulan	duygusal	ve	cinsel	ilişkinin	aile	kurumuna	ve	
onun	mensubu	olan	kişilere	vereceği	zarar	kaçınılmazdır.	Bu	durumu	bi-
lerek	ilişkiye	giren	kişinin	bu	sonucu	öngörmemiş	olması	düşünülemez.
Bu	nedenle,	evli	kişilerle	ilişki	kurmak	ve	birlikte	yaşamak	uzun	süre	suç	
sayılmış	ve	aile	kurumu	bu	yolla	da	koruma	altına	alınmak	istenmiştir.	
Bu	tür	eylemlerin,	Anayasa	Mahkemesinin	iptal	kararlan	ve	daha	sonra-
ki	yasal	düzenlemeler	sırasında	suç	olmaktan	çıkarılmış	olması,	bu	fiilin	
ahlaka	 aykırılığını	 ve	dolayısıyla	haksızlığını	da	ortadan	kaldırmamak-
tadır.	Zira,	bir	eylemin	ceza	kanununa	göre	suç	teşkil	etmemesi	ve	mü-
eyyidesinin	düzenlenmemiş	olması,	borçlar	hukuku	hükümlerine	göre	
ahlaka	ya	da	hukuka	aykırı	olarak	kabul	edilmesine	engel	 teşkil	 etme-
mektedir.

	 Diğer	taraftan,	esasen	eşin	evlilik	birliğinin	gerektirdiği	sadakat	yü-
kümü	bulunmakla	birlikte;	onun	evli	olduğunu	bilen	ve	buna	rağmen	
onunla	birlikte	olan	kişinin	de,	eşin	sadakatsizlik	eylemine	bu	haksız	fiili	
ile	katıldığı,	böylece	birlikte	ve	müteselsilen	sorumlu	olduklarında	kuş-
ku	bulunmamaktadır.

	 Böylece,	evli	bir	kimsenin	evlilik	dışı	birlikteliği,	diğer	eşin	sosyal	ki-
şilik	değerlerine	saldırı	niteliğinde	olduğu	gibi,	bu	eyleme	katılan	kişinin	
fiili	de	bundan	ayrı	düşünülemez.	Dolayısıyla,	bu,	eyleme	evliliği	bilerek	
katılan	kimse	de	diğer	eşin	uğradığı	zarardan	sorumludur.
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	 Karşı	 görüşü	 savunan	 arkadaşlarımız,	 6098	 sayılı	 Türk	 Borçlar	
Kanunu’nun	 49.	 maddesinin	 2.	 bendinde	 geçen	 “kasten”	 sözcüğüne	
özel	ve	farklı	bir	anlam	yüklemektedirler.	Atfettikleri	mana	hayatın	ola-
ğan	 akışına	 uymadığı	 gibi,	 yasa	 koyucunun	da	öyle	 bir	 amaç	 güderek	
düzenleme	yaptığını	kabul	etmek	doğru	değildir.	Bildiğiniz	gibi	“kast”,	
“kasıtlı”,	“kasten”	sözcükleri	esasen	ceza	hukukunda	yer	verilen	kelime-
lerdir.	Medeni	hukukta,	borçlar	hukukunda	ve	hukuk	usulünde	bu	söz-
cüklere	pek	rastlanmaz.

	 5237	 sayılı	 Türk	 Ceza	 Kanunu’nun	 21.	 maddesinde	 kast;	 suçun	
kanuni	 tanımındaki	 unsurların	 bilerek	 ve	 istenerek	 gerçekleştirilmesi	
olarak	tarif	edilmiştir.	Türk	Dil	Kurumu	sözlüğünde	de;	isteyerek	ve	bi-
lerek	yapılan	anlamına	geldiği	belirtilmiştir.

	 Adalet	Bakanlığınca	1998	yılında	Prof.	Dr.	Turgut	Akıntürk’ün	baş-
kanlığında	oluşturulan	Borçlar	Kanunu	Komisyonunun	Önce	üyeliğini	
yapan,	2007	yılından	itibaren	de	Başkanlığım	yürüten	Prof.	Dr.	Nevzat	
Koç’un	 “Türk	 Borçlar	 Kanunu	 Tasarısında	 Genel	 Hükümlere	 İlişkin	
Olarak	Yapılması	Öngörülen	Yenilikler	ve	Değişiklikler”	isimli	makale-
sinin	 ilgili	bölümünde	818	 sayılı	Borçlar	Kanunu’nun	41.	maddesinin	
birinci	fıkrasına	göre,	kasten	veya	ihmal	sonucunda,	“haksız	bir	surette”,	
diğer	bir	kimseye	bir	zarar	ika	eden	şahıs	o	zararı	tazmin	etmek	zorun-
dadır.	Tasanda	 ise,	kast	 ve	 ihmalin,	kusurun	çeşitlerinden	olduğu	göz	
ününde	 tutularak,	 söz	konusu	 fıkra,	 kusurlu	ve	hukuka	aykırı	bir	fiille	
başkasına	zarar	veren	kişinin	bu	zararı	gidermekle	yükümlü	olduğu	şek-
line	dönüştürülmüştür.	818	sayılı	Borçlar	Kanunu’nun	41.	maddesinin	
ikinci	fıkrasından	farklı	olarak,	tasarının	49.	maddesinin	ikinci	fıkrasının	
başına,	“Zarar	verici	fiili	yasaklayan	bir	hukuk	kuralı	bulunmasa	bile”	şek-
linde	bir	ibare	eklenmiştir.	Aynı	fıkrada	818	sayılı	Borçlar	Kanunu’nda	
olduğu	gibi,	ahlaka	aykırı	bir	fiille	başkasına	kasten	zarar	veren	kişinin	
de	bu	zararı	gidermekle	yükümlü	olduğu	belirtilerek	bu	kural	açıklığa	
kavuşturulmuştur.”	şeklinde	açıklama	getirilmiştir.

	 Dairemiz	temyiz	 incelemesinde,	davadaki	somut	olayın	özelliğine	
ve	toplanan	kanıtlara	göre	değerlendirme	yaparak	kararını	vermektedir.	
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Büyük	Genel	Kurulun	bazı	üyelerinin	tereddüt	ettiği,	zihinlerinin	karış-
masına	yol	açan	bir	kısım	vakıaya	ilişkin	olarak	kararlarımızdan	bazı	ör-
neklere	burada	yer	vermek	yararlı	olacaktır.

	 Örneğin;

	 Eşinden	 anlaşmalı	 olarak	 boşanan	 ve	 düzenlenen	 protokole	 göre	
eşinden	bir	miktar	para	alarak	onu	maddi	ve	manevi	tazminat	yüküm-
lülüğü	nedeniyle	ibra	eden	eşin,	konusu	ve	hukuki	sebebi	aynı	olduğun-
dan	evli	olduğunu	bilerek	birlikte	olan	üçüncü	kişiye	karşı	açtığı	davanın	
konusuz	kaldığını	kabul	etmekteyiz,

	 Davalı	ile	dava	dışı	eşin	birlikte	neden	oldukları	zarar	nedeniyle	bo-
şanma	davasında	davacı	yararına	bir	miktar	tazminat	ödetilmesine	karar	
verilmiş	ise,	müteselsil	sorumluluk	ilkesini	nazara	alarak,	konusu	ve	hu-
kuki	sebebi	aynı	olan	eldeki	davada	hüküm	altına	alman	tazminat	tutarı-
nın	boşanma	davasında	hüküm	altına	alınan	tazminat	miktarını	geçme-
mek	ve	tahsilde	tekerrür	olmamak	üzere	ödetilmesi	gerektiği	yönünde	
karar	vermekteyiz.

	 Aynı	sebepten,	dolayı	müşterek,	çocukların	tazminat	istemlerini	bu	
kapsamda	kabul	etmiyor,	yansıma	yoluyla	manevi	tazminat	talep	edile-
meyeceğini	benimsiyoruz.

	 Eşini	 affeden	 veya	 eşine	 karşı	 açtığı	 davadan	 feragat	 eden	 eşin,	
üçüncü	kişiye	yönelttiği	davayı	reddediyoruz.

	 Tüm	bu	nedenlerle,	evlilik	birliği	devam	ederken,	eşlerden	biri	ile	
evli	olduğunu	bilerek	birlikte	olan	üçüncü	kişiye	karşı	diğer	eşin	mane-
vi	 tazminat	 isteminde	 bulunması,	 hadisenin	 ve	 delillerin	mahkemece	
değerlendirilerek	karar	verilmesi	gerektiği	görüş	ve	kanaatiyle	İçtihadı	
Birleştirme	Büyük	Genel	Kurulunun	hak	arama	hürriyetinin	de	önüne	
geçen	aksi	yöndeki	çoğunluk	kararına	hem	usul,	hem	de	esas	bakımın-
dan	katılmıyorum,
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KARŞI OY YAZISI

	 Evlilik	birliği	devam	ederken,	eşlerden	biri	 ile	evli	olduğunu	bile-
rek	birlikte	olan	üçüncü	kişiye	karşı	diğer	eşin	manevi	tazminat	istemini	
içeren	davalarda	verilen	kararlar	ile	ilgili	olarak,	Dairemizin	(4.	Hukuk	
Dairesi)	 istikrarlı	 bir	 şekilde	devam	eden	uygulamasının	2015	yılında	
değişmesi	ile	başlayan	süreçte,	İçtihadı	Birleştirme	Büyük	Genel	Kuru-
lunca	verilen	“aldatılan	eşin	üçüncü	kişiden	manevi	tazminat	isteminde	
bulunamayacağına”	 ilişkin	 karara	 gerek	usul	 gerekse	 esas	 bakımından	
katılmıyorum.	Şöyle	ki;

 USUL YÖNÜNDEN

	 “Evlilik	birliği	devam	ederken,	eşlerden	biri	ile	evli	olduğunu	bilerek	
birlikte	olan	üçüncü	kişiye	karşı	diğer	eşin	manevi	tazminat	isteminde	
bulunamayacağı”	şeklinde	sonuçlanan	içtihadı	birleştirme	kararı	önce-
likle	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasasının	“Hak	arama	hürriyeti”	başlıklı	
36/1	maddesinde	yer	alan	“Herkes,	meşru	vasıta	ve	yollardan	faydalan-
mak	suretiyle	yargı	mercileri	önünde	davacı	veya	davalı	olarak	iddia	ve	
savunma	ile	adil	yargılanma	hakkına	sahiptir.”	hükmüne	aykırıdır.

	 Diğer	taraftan;	İçtihadı	Birleştirme	Büyük	Genel	Kurulunun	ilk	iki	
toplantısında	diğer	eşin	üçüncü	kişiden	manevi	tazminat	isteminde	bu-
lunabileceğine	dair	görüş	(15)	ve	(21)	oy	farkı	ile	önde	olmasına	rağ-
men,	nitelikli	çoğunluk	sağlanamadığı	için	karar	çıkmamış,	salt	çoğun-
luğun	yeterli	olduğu	üçüncü	toplantıda	ise	(3)	oy	fark	ile	“aldatılan	eşin	
üçüncü	kişiden	manevi	 tazminat	 isteminde	bulunamayacağı”	 şeklinde	
içtihadı	 birleştirme	 kararının	 çıkmış	 olması	 bu	 kararı	 tartışmaya	 açık	
hale	getirdiği	gibi	hukuk	güvenliğini	de	sarsmıştır.

 ESAS YÖNÜNDEN

	 Aldatılan	 eşin	 üçüncü	 kişiye	 yönelik	 manevi	 tazminat	 talebinin	
hukuki	dayanağı	6098	sayılı	Türk	Borçlar	Kanununun	58.	maddesinde	
düzenlenmiş	 bulunan	 “kişilik	 hakkının	 zedelenmesi”	 hukuki	 sebebine	
dayalı	haksız	fiil	sorumluluğudur.



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �248

	 6098	sayılı	Türk	Borçlar	Kanununun	58/1	maddesi	“Kişilik	hakkı-
nın	zedelenmesinden	zarar	gören,	uğradığı	manevi	zararına	karşılık	ma-
nevi	tazminat	adı	altında	bir	miktar	para	ödenmesini	 isteyebilir.”	hük-
münü	düzenlemiştir.

	 Doktrinde	bu	görüşü	savunan	yazarlar	da	aynı	yasal	dayanağı	işaret	
etmekte	olup	İsviçre	Federal	Mahkemesinin	10/06/1958	tarihli	kararı	
“...Eşlerden	biriyle	 evlilik	dışı	münasebet	 kuran	 ve	böylece	 evliliği	 ze-
deleyen	üçüncü	şahıs	diğer	eşin	şahsiyet	haklarını	 ihlal	etmiş	olur;	bu	
durumda	diğer	eş	ihlalin	ve	kusurun	hususi	ağırlığının	teyit	ettiği	ölçüde,	
üçüncü	kişiden	manevi	tazminat	talep	edebilir...”	ve	27/04/1983	tarihli	
bir	diğer	kararı	ise	“Federal	Mahkemenin	müstakar	içtihatlarına	göre	ev-
liliğe	aykırı	veya	evliliği	ihlal	eden	ilişkilere	katılmak	kişilik	hakkının	ihla-
li	anlamına	gelmektedir	ki	bu	maddi	ve	manevi	tazminat	talebine	imkan	
verecektir.	Evlilik	her	bir	eş	için	kişisel	açıdan	öyle	büyük	bir	öneme	sa-
hiptir	ki	evliliğin	ihlaline	katılan	üçüncü	kişinin	evliliği	ihlal	ettiğinde	ve	
böylelikle	diğer	eşin	kişilik	haklarını	 ihlal	ettiğinde	 tereddüt	etmemek	
gerekir.	Bu	durumda	yalnızca	sadakat	yükümlülüğü	olan	eş	değil,	evliliği	
ihlal	eden	üçüncü	kişi	de	hukuka	aykırı	davranmıştır,	zira	o	diğer	eşin	
herkes	 tarafından	saygı	duyulması	gereken	haklarına	müdahale	etmiş-
tir,”	şeklindedir.

	 Kişilik	hakları	kişilerin	maddi	ve	manevi	bütünlükleri	ile	özel	hayat	
alanı	ve	sır	çevresi	gibi	çeşitli	unsurların	tamam	üzerindeki	şahsa	sıkı	sı-
kıya	bağlı,	vazgeçilemeyen,	devredilemeyen,	miras	yolu	ile	geçmeyen	ve	
herkese	karşı	ileri	sürülebilen	mutlak	haklardır.

	 Aldatma	fiili	sonucunda,	aldatılan	eşin	toplum	önünde	ve	yaşadığı	
çevrede	küçük	düştüğü,	 rencide	olduğu,	manevi	 açıdan	üzüntü	ve	 acı	
duyacağı	tartışmasızdır.	Bundan	dolayı	da	aldatma	fiilinin	taraflarından	
her	birine	karşı	haksız	fiil	sorumluluğu	kapsamında	tazminat	talep	hakkı	
bulunmaktadır.	Zira	haksız	fiillerde	müteselsil	sorumluluk	söz	konusu-
dur.

	 Aldatma	fiilinin,	evlilik	birliğinin	tarafı	olan	eşler	bakımından	4721	
sayılı	Türk	Medeni	Kanununun	185.	maddesinde	düzenlenmiş	olan	“sa-



www.izmirbarosu.org.tr

249İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �

dakat	yükümlülüğünü”	 ihlal	eden	bir	fiil	olduğu	tartışmasızdır.	Bunun	
sonucunda	yine	aynı	Kanunda	bu	durum	boşanma	sebebi	olarak	kabul	
edilmiş	(TMK	m.	161)	ve	ayrıca	boşanmaya	sebep	olan	olaylar	 sebe-
biyle	kişilik	hakkı	saldırıya	uğrayan	tarafın,	kusurlu	olan	diğer	taraftan	
manevi	 tazminat	 talep	 edebileceği	 düzenlenmiştir	 (TMK	m.	 174/2).	
Ancak	bütün	bunlar	aldatma	fiilinin	aile	hukukuna	ilişkin,	diğer	bir	ifa-
de	ile	eşler	arasındaki	sonuçlarıdır.	Aldatma	fiili	 tek	bir	kişi	 tarafından	
gerçekleştirilebilen	bir	eylem	olsaydı	bu	fiilden	kaynaklanan	sorumluluk	
da	yukarıda	belirtilen	aile	hukukuna	ilişkin	düzenlenmeler	kapsamında	
sonuçlanmış	olacaktı.

	 Ancak	aldatma	eylemi	iki	kişinin	gerçekleştirdiği	ve	sonuçları	bakı-
mından	ise	evlilik	birliğini	etkileyen	bir	fiil	olduğundan,	aldatan	eşin	di-
ğer	eşe	karşı	sorumluluğu,	Türk	Medeni	Kanununun	aile	hukukuna	iliş-
kin	 hükümleri	 çerçevesinde	 değerlendirilmekte,	 aldatma	 fiilinin	 diğer	
tarafı	olan	üçüncü	kişinin	aldatılan	eşe	karşı	sorumluluğu	bakımından	
ise	6098	sayılı	Türk	Borçlar	Kanununun	kişilik	hakkı	ihlalinden	kaynak-
lanan	haksız	fiil	sorumluğuna	ilişkin	hükümleri	gündeme	gelmektedir.	
Zira	aldatma	fiili	ile	aldatılan	eşin	manevi	açıdan	zarar	gördüğü	şüphe-
sizdir.	Aldatma	olayı	sonucunda,	hukuk	düzeninin	korumadığı	bir	fiil	ile	
diğer	eş	zarar	görmekte	olup,	zarar	ile	fiil	arasında	uygun	illiyet	(neden-
sellik)	bağı	da	bulunmaktadır.	Bu	durumda	olayı	yalnızca	eşlerin	sada-
kat	yükümlülükleri	kapsamında	değerlendirip	üçüncü	kişiyi	 sorumsuz	
kılmak,	haksız	fiil	sorumluğuna	ilişkin	tüm	yasal	düzenlemelere	aykırı-
dır.

	 Ayrıca,	aldatma	fiili	sonucu	itibarıyla	evlilik	birliğini	zedelemekte	ve	
çoğu	zaman	evliliğin	sona	ermesine,	ailenin	dağılmasına	neden	olmak-
tadır.	Oysa	aile	Türk	toplumu	için	çok	önemli	bir	kurumdur.	Türkiye	
Cumhuriyeti	Anayasasının	41/1	maddesi	“Aile,	Türk	toplumun	teme-
lidir...”,	 41/2	maddesi	 ise	 “Devlet,	 ailenin	huzur	 ve	 refahı	 ile	özellikle	
ananın	 ve	 çocukların	 korunması...,için	 gerekli	 tedbirleri	 alır,	 teşkilatı	
kurar.”	hükümlerini	düzenlemiştir.	Aile	kurumu	bu	kadar	önemli	olup,	
Anayasadan	 itibaren	yasal	düzenlemeler	 ile	koruma	altına	alınmışken,	
sonucu	çoğu	zaman	doğrudan	aile	birliğinin	dağılması	olan,	toplum	da	
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meşru	kabul	edilmeyen	ve	hukuk	düzeninin	korumadığı	aldatma	fiilinin	
tarafı	olan	üçüncü	kişinin,	bu	fiilinden	dolayı	aldatılan	eşe	karşı	manevi	
tazminat	 sorumluluğunun	olmayacağına	 ilişkin	bu	 içtihadı	birleştirme	
kararı	mevcut	durum	ve	yasal	düzenlemeler	ile	büyük	bir	çelişki	oluştur-
muştur.	Yine	bu	kararın	zaman	içerisinde	aldatma	fiilinin	toplumda	nor-
malleşmesine,	olağan	kabul	edilmesine	büyük	oranda	katkı	sağlayacağı	
muhakkaktır.

	 Bu	 içtihadı	birleştirme	kararı	 ile	 aldatılan	 eşin	 aldatma	fiilinin	 ta-
rafı	olan	üçüncü	kişiden	manevi	 tazminat	 talep	hakkı	ve	bu	konudaki	
taleplerin	mahkemelerce	değerlendirilmesi	imkanı	ortadan	kaldırılmış-
tır.	Oysa	böyle	bir	talebin	haklı	olup	olmadığı	her	olayda,	somut	olayın	
özellikleri	ve	mevcut	yasal	düzenlemeler	çerçevesinde	değerlendirilmeli	
ve	karara	bağlanmalıdır.

	 Tüm	bu	nedenlerle;	evlilik	birliği	devam	ederken,	eşlerden	biri	ile	
evli	olduğunu	bilerek	birlikte	olan	üçüncü	kişiye	karşı	diğer	eşin	manevi	
tazminat	isteminde	bulunabileceği,	olayların	ve	delillerin	mahkemesin-
ce	değerlendirilerek	karar	verilmesi	gerektiği	görüş	ve	kanaatiyle,	İçtiha-
dı	Birleştirme	Büyük	Genel	Kurulunun,	hak	arama	hürriyetine	de	engel	
teşkil	eden	aksi	yöndeki	çoğunluk	kararma	gerek	usul	gerekse	esas	bakı-
mından	katılmıyorum.

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU’NUN 
2017/5 ESAS SAYILI VE 06/07/2018 GÜNLÜ

KARARINA KARŞI  
KARŞI OY

	 “Evlilik	birliği	devam	ederken	eşlerden	biri	ile	evli	olduğunu	bilerek	
birlikte	olan	üçüncü	kişiye	karşı,	diğer	eşin	manevi	tazminat	isteminde	
bulunamayacağı	 şeklinde	 sonuçlanan	 Yargıtay	 İçtihatları	 Birleştirme	
Genel	Kurulunun	06/07/2018	günlü	ve	2017/5	sayılı	İçtihadı	Birleştir-
me	kararına	katılmamaktayım.

	 Hukukumuzda	genel	olarak	tazminat	sorumluluğuna	bakmak	gerekir.
6098	sayılı	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	49.	maddesinde	“Haksız	fiillerden 
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doğan	borç	ilişkileri”	düzenlenmiştir.	Haksız	fiilleri	düzenleyen	kurallar	
“sorumluluk	hukukunu”	oluşturur.	Dolayısıyla	geniş	anlamda	haksız	fiil	
kavramı,	hem	kusur	sorumluluğunu,	hem	de	kusursuz	sorumluluğu	içe-
rir.

 Sorumluluk hukukunun konusu;	 zarar	 verenin,	 zarar	 görenin	
uğramış	olduğu	zararı	gidermesidir.	Bu	anlamda	sorumluluk	hukukuna	
tazminat	hukuku	da	denilmektedir.

	 Zararın	başka	bir	kimseye	yükletilmesini	haklı	gösteren	sebeplere	
sorumluluk	sebepleri	denilmektedir.	Sorumluluk	sebeplerinden	birinin	
mevcut	 olması	 halinde	 zarar	 gören	 uğramış	 olduğu	 zararın	 tazminini	
başka	bir	kişiden	isteyebilir.

 Sorumluluk sebepleri üçe ayrılmaktadır :

 1- Kusur :	Türk	Borçlar	Kanununun	49.	maddesinden	de	anlaşıla-
cağı	üzere,	sorumluluk	sebeplerinin	başında	gelmektedir.	Kendi	kusurlu	
davranışı	ile	bir	başkasına	zarar	veren	kimse,	bu	zararı	gidermek,	tazmin	
etmek	zorundadır.

 2- Sözleşme :	Diğer	bir	sorumluluk	sebebidir.	Bir	kimse	sözleşme	
ile	bir	başkasının	uğrayacağı	zararı	gidermeyi,	yani	tazmin	yükümlülü-
ğünü	üzerine	alabilir.	Örneğin;	kefalet,	garanti,	sigorta	sözleşmeleri	gibi.	
Burada	zararı	yüklenen	kişinin	zararın	doğmasında;	bir	kusuru	yoktur.

 3- Kanun Hükmü :	Bir	kanun	ya	da	kanun	hükmü	sorumluluk	se-
bebi	olabilir.	Kanunun	sorumluluk	sebebi	olduğu	hallerde;	zararın	başka	
bir	kişiye	yükletilmesi	için	bunun	bir	sözleşme	veya	kusurlu	davranıştan	
doğması	gerekmez.	Örneğin;	kusursuz	sorumluluk	halleri,	adam	çalış-
tıranın,	hayvan	sahibinin,	 tesis	 sahibinin,	aile	başkanının	 sorumluluğu	
gibi.

	 Kusura	 dayalı	 sorumluluk	 01/07/2012	 öncesi	 818	 sayılı	 Borçlar	
Kanununun	41.	vd.,	01/07/2012	sonrası	6098	sayılı	Türk	Borçlar	Ka-
nununun	49.	vd.	maddelerinde	düzenlenmiştir.
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	 Türk	Borçlar	Kanununun	49.	maddesinde	“kusurlu	ve	hukuka	aykı-
rı	bir	fiille	başkasına	zarar	veren,	bu	zararı	gidermekle	yükümlüdür.

	 Zarar	verici	fiili	yasaklayan	bir	hukuk	kuralı	olmasa	bile,	ahlaka	aykı-
rı	bir	fiille	başkasına	zarar	veren	de,	bu	zararı	gidermekle	yükümlüdür.”

	 Türk	Borçlar	Kanununun	58.	maddesinde	“Kişilik	Haklarının	Ze-
delenmesi”	başlığı	altında	“kişilik	haklarının	zedelenmesinden	zarar	gö-
ren,	uğradığı	manevi	zarara	karşılık	manevi	 tazminat	 isteyebilir.”	(818	
sayılı	Borçlar	Kanununun	49.	maddesinde	de	aynı	düzenleme	mevcut)
Türk	 Borçlar	 Kanununun	 61.	 maddesinde;	 “Müteselsil	 Sorumluluk”	
başlığı	 altında	 “birden	 çok	 kişi	 birlikte	 bir	 zarara	 sebebiyet	 verdikleri	
veya	aynı	zarardan	çeşitli	sebeplerden	dolayı	sorumlu	oldukları	takdir-
de,	haklarında	müteselsil	sorumluluğa,	ilişkin	hükümler	uygulanır.”	dü-
zenlemeleri	mevcuttur.

 Sorumluluk Hukukunun Amaçları :

 A-	Zararı	denkleştirme	(giderme	karşılama)	amacı;	Bu	amaç	zara-
rın	zarar	gören	üzerinde	kalmayıp	ondan	alınarak	başkasına	ve	özellikle	
zarar	verene	yükletilmesi,	aktarılmasıdır.	Bu	suretle	zarar	görenin	zara-
rının	giderilmesi,	mal	yarlığı	veya	şahıs	varlığında	uğradığı	eksilmenin	
karşılanması	amacı	güdülmektedir.

 B-	 Zararı	 önleme	 amacı;	 zararı	 önleme	 amacı,	 aynı	 zamanda	 bir	
yaptırım	görevi	de	görür.	Öncelikle	kusur	sorumluluğunda,	kusurlu	ve	
hukuka	aykırı	bir	davranışın	sonuçlarına	tazminat	sorumluluğunu	bağ-
lamak,	herkesi	davranışlarında	daha	dikkatli	olmaya,	başkalarına	zarar	
vermemek	için	gerekli	 iradi	çabayı	harcamaya	sevk	eder.	Kişinin	zarar	
verici	bir	davranışta	bulunma	girişimini	de	önler.

 C-	Tazminat	talebinde	ihlal	edilen	hakkın	devamı	(takibi)	amacı;	
hukukça	korunan	bir	hakkın	ihlali	sonucunda,	ihlal	edilen	bu	hakkın	ye-
rine,	zarar	görenin,	zarar	verene	karşı	talip	olduğu	tazminat	talebi	geç-
mektedir.	Böylece,	hakkın	 takibi	veya	devamı	fikriyle	 ihlal	edilen	hak,	
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taşıdığı	 değere	 karşılık	 bir	 tazminat	 talebine	 dönüşmekte	 ya	 da	 onun	
yerine	geçmektedir.

	 Bu	 genel	 açıklamalardan	 sonra	 içtihadı	 birleştirme	 kararı	 konusu	
olaya	dönersek;	Anayasa’nın	41,	maddesinde	“Aile	Türk	 toplumunun	
temelidir.	Devlet	ailenin	huzuru	ve	refahı	ile	ilgili	tedbirleri	alır.”	hükmü	
bulunmaktadır.

	 Hemen	 belirtmekte	 yarar	 vardır	 ki,	 gerek	 Anayasarnızda	 gerekse	
Türk	Medeni	Kanunda	 aile	 toplumun	 temeli	 olarak	 kabul	 edilmiş	 ve	
aileyi	koruyan	hükümlere	yer	verilmiştir.	Aile	sadece	mensubu	olduğu	
kişiler	için	değil,	toplum	için	de	önemlidir.

	 Bu	 nedenledir	 ki,	 ailenin	 korunmasına	 yönelik	 düzenlemeler	 sa-
dece	mensubu	olan	kişileri	değil,	tüm	toplumu	ilgilendirmektedir.	Aile	
mensuplarının,	birbirlerine	karşı	 yükümlülüklerinin	 ihlali	 çoğu	zaman	
toplumu	etkilemekte,	yasalar	nezdinde,	koruma	önlemlerinin	alınması	
yoluna	gidilmektedir.

	 Böylesi	öneme	sahip	aile	kurumuna	mensup	eşlerden	biriyle,	evli	
olduğunu	bilerek	kurulan	duygusal	ve	cinsel	ilişkinin,	aile	kurumuna	ve	
onun	mensubu	olan	diğer	eşin,	mutlak	haklarında	olup,	toplum	içindeki	
değerini	ifade	eden	dış	şeref	ve	haysiyetine	vereceği	zarar	kaçınılmazdır.	
Kaldı	ki,	üçüncü	kişinin	bunu	öngörmemesi	düşünülemez.

	 Bu	nedenledir	ki,	evli	kişilerle	ilişki	uzun	süre	suç	sayılmış	ve	aile	ku-
rumu	bu	yolla	da	koruma	altına	alınmıştır.	Bu	tür	eylemlerin	suç	olmak-
tan	çıkarılması	ve	üçüncü	kişi	ile	mağdur	olan	diğer	eş	arasında	hukuki	
ilişkinin	bulunmaması,	eylemin	hukuka	aykırılığını	ve	haksız	eylem	ni-
teliğini	ortadan	kaldırmayacaktır.	Zira,	bir	eylemin	ceza	kanununa	göre	
suç	 teşkil	etmemesi	ve	müeyyidesinin	düzenlenmemiş	olması,	borçlar	
hukuku	hükümlerine	göre	tazminat	talebine	konu	edilmesine	engel	teş-
kil	etmemektedir.

	 Diğer	taraftan,	eşler	evlilik	birliğini	kurmakla	sadakat	borcu	altına	
girerler.	Eşin	bir	başkası	ile	cinsel	ve	duygusal	ilişkiye	girmesi	evlilik	söz-
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leşmesi	 ile	bağıtlandığı,	 sadakat	borcu	 altına	 girdiği	 eşine	karşı	 haksız	
eylem	niteliğindedir.	Eşle	cinsel	ve	duygusal	birliktelik	yaşayan	üçüncü	
kişi,	evli	olduğunu	bilerek	evli	kişi	ile	ilişkiye	girmek	suretiyle,	gerek	ya-
salarca,	 gerek	örf	 ve	 adet	hukukunca	korunmayan	haksız	bir	 davranış	
içine	girmiştir.	Bu	davranış	da,	açıkça	diğer	eşin	Türk	Borçlar	Kanunu-
nun	58.	maddesinde	koruma	altına	alınan	ve	mutlak	olduğundan	üçün-
cü	kişilere	karşı	 ileri	sürebileceği	kişilik	haklarının	ihlali	niteliğindedir.	
Bu	haliyle,	evli	kişi	ile	evli	olduğunu	bilerek	birliktelik	yaşayan	üçüncü	
kişi,	diğer	eşe	karşı	birlikte	olduğu	eşle	birlikte	müteselsilen	sorumludur.	
Üçüncü	kişinin	sorumluluğu	haksız	fiilden	kaynaklanmaktadır.

	 Kişilik	haklan,	kişinin	kendi	hür	ve	bağımsız	varlığının	bütünlüğünü	
sağlar.	Bu	hak	insanın	doğumu	ile	kazanılan	ve	kişiliğe	bağlı	olan	bir	hak-
tır.	Hayat,	beden	ve	ruh	tamlığı,	vicdan,	düşünce	ve	çalışma	özgürlüğü,	
şeref,	haysiyet,	itibar,	ün,	sır	ve	resim	hep	kişisel	varlıklardır.

	 Kişilik	haklarının	kanunda	bir	tanımı	bulunmadığı	gibi,	kapsamına	
dair	sınırlayıcı	bir	düzenleme	de	bulunmamaktadır.	Kişiliğin	ihtiyaçla-
rına	göre	korunması	gereken	değerlerden	oluştuğu,	bu	durumun	“kişi	
varlığı	açısından	zamanın	ihtiyaçlarına	göre	korunması	gereken	değer-
lerden	oluştuğu,	bu	durumun	“kişi	varlığı	açısından	zamanın	ihtiyaçla-
rına	göre	yeni	unsurların	nazara	alınması	imkanını	sağladığı	doktrinde	
ifade	edilmiştir.

	 Tazminat	davalarında	davacı	taraf,	kendisinin	zararına	yol	açan	kim	
veya	kimlerse	davasını	ona	yöneltir.	Dolayısıyla	 eylemin	 suç	 teşkil	 et-
mesi	 veya	 taraflar	 arasında	herhangi	 bir	 hukuki	 ilişkinin,	 sözleşmenin	
bulunması	gerekmez.	Her	davanın	somut	koşulları	kendi	özelliğine	göre	
değerlendirilip	sonuçlandırılır.	Bu	haliyle,	evlilik	birliğinin	mensubu	eş-
lerden	biriyle	evli	olduğunu	bilerek	cinsel	ve	duygusal	birliktelik	yaşayan	
üçüncü	kişiye	karşı	manevi	tazminat	isteminde	bulunabilmesi	T.C.	Ana-
yasasının	“Hakların	Korunması	ile	İlgili	Hükümleri”	“Hak	Arama	Hür-
riyeti”	başlıklı	3/b	maddesi	gereği	olduğu	gibi,	 İçtihadı	Birleştirme	ilk	
iki	toplantısında	diğer	eşin	üçüncü	kişiden	manevi	tazminat	isteminde	
bulunabileceği	görüşü	onbeş	ve	yirmibir	oy	 farkla	önde	olmasına	kar-
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şın,	nitelikli-üçte	iki-çoğunluk	sağlanamadığı	için	karara	bağlanamamış;	
üçüncü	toplantıda	işe,	bu	görüşün	üç	oy	farkla	geriye	düşmesi	neticesin-
de	“evlilik	birliği	devam	ederken	eşlerden	biri	ile	evli	olduğunu	bilerek	
birlikte	olan	üçüncü	kişiye	karşı	diğer	eşin	manevi	tazminat,	isteminde	
bulunamayacağı”	 biçiminde	 içtihatların	 birleştirilmesi,	 Büyük	 Genel	
Kurul	Kararını	tartışmaya	açık	hale	getirmiş,	hukuk	güvenliğini	de	sars-
mıştır.

	 Ayrıca,	toplumsal	boyutu	itibariyle	büyük	öneme	sahip	evlilik	ku-
rumunun	mensubu	kişilerin	üçüncü	kişilere	karşı	mağduriyetlerini	bir	
nebze	 olsun	 giderici	 tazminat	 taleplerini	 yöneltememeleri	 ve	 üçüncü	
kişilerin	 evlilik	 kurumunun	 mensuplarına	 karşı	 davranışlarında	 daha	
dikkatli	 olmalarını	 sağlayacak	 yaptırımın	 önüne	 geçilmesinin	 adaletin	
tecellisi	açışından	olumsuz	sonuçlara	yol	açacağını	düşündüğümden	sa-
yın	çoğunluğun	görüşüne	katılmıyorum.
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YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

KARARLARI



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �258



www.izmirbarosu.org.tr

259İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �

ÖZET:	Mazeret	dilekçesinde	talep	olsa	bile	duruşma	gününün	UYAP	
sisteminden	öğrenilmesine	karar	verilemez.

T.C. 
YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO        : 2017/14-1760 
KARAR NO  : 2018/43

	 Taraflar	arasında	görülen	“ortaklığın	giderilmesi”	davasından	dola-
yı	yapılan	yargılama	sonunda	Sürmene	Sulh	Hukuk	Mahkemesince	da-
vanın	açılmamış	sayılmasına	dair	verilen	18.01.2013	gün	ve	2007/246	
E.	ve	2013/17	K.	sayılı	kararın	temyizen	incelenmesi	davacılar	vekili	ta-
rafından	istenilmekle	Yargıtay	14.	Hukuk	Dairesinin	26.11.2013	gün	ve	
2013/13146	E.	-	2013/14632	K.	sayılı	kararı	ile:
“…	Dava,	ortaklığın	giderilmesi	isteğine	ilişkindir.

	 Mahkemece,	 davanın	 bir	 defadan	 fazla	 takipsiz	 bırakılması	 nede-
niyle	HMK’nın	150/6.	maddesi	gereğince	açılmamış	sayılmasına	karar	
verilmiştir.	

	 Hükmü,	davacı	vekili	temyiz	etmiştir.

	 6100	sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanununun	150.	maddesinin	1.	
bendinde	usulüne	uygun	şekilde	davet	edilmiş	olan	taraflar,	duruşma-
ya	gelmedikleri	veya	gelip	de	davayı	takip	etmeyeceklerini	bildirdikleri	
takdirde	dosyanın	işlemden	kaldırılmasına	karar	verileceği,	6.	bendinde	
ise	işlemden	kaldırılmasına	karar	verilmiş	ve	sonradan	yenilenmiş	olan	
davanın,	ilk	yenilenmeden	sonra	bir	defadan	fazla	takipsiz	bırakılamaya-
cağı,	aksi	hâlde	davanın	açılmamış	sayılacağı	hükme	bağlanmıştır.

	 Mülga	1086	sayılı	Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	Kanununun	409/6.	
maddesi	hükmü	gereğince	de	işlemden	kaldırılmasına	karar	verilmiş	ve	
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sonradan	yenilenmiş	olan	dava	ilk	yenilemeden	sonra	bir	defadan	fazla	
takipsiz	bırakılamaz.	Aksi	halde,	dava	açılmamış	sayılır.	

	 Somut	 olaya	 gelince;	 tarafların	 02.05.2008	 tarihli	 oturuma	 katıl-
mamaları	üzerine	HUMK’nın	409.	maddesi	 gereğince	dosyanın	yeni-
leninceye	kadar	işlemden	kaldırılmasına	karar	verilmiş,	davacı	vekili	ta-
rafından	30.05.2008	tarihli	dilekçe	ile	dosya	yenilenmiştir.	Tayin	edilen	
23.11.2012	tarihli	oturuma	taraflar	gelmemiş,	mahkemece	davacı	veki-
linin	mazeretinin	kabulüne	karar	verilerek	duruşma	18.01.2013	tarihine	
ertelenmiştir.	Ancak	verilen	duruşma	gününün	davacı	vekiline	usulüne	
uygun	 biçimde	 tebliğ	 edilmediği	 anlaşılmıştır.	 18.01.2013	 tarihli	 otu-
rumda	 davacı	 vekilinin	mazeret	 bildirmemesi,	 davalıların	 da	 oturum-
da	hazır	bulunmamaları	üzerine	birden	fazla	takipsiz	bırakılan	davanın	
HMK’nın	150/6.	maddesi	gereğince	açılmamış	sayılmasına	karar	veril-
miştir.

	 Mahkemece	davacılar	vekiline	duruşma	gün	ve	saatini	bildirir	usu-
lüne	 uygun	 şekilde	 davetiye	 tebliğ	 ettirilerek	 üçüncü	defa	 duruşmaya	
gelmediği	takdirde	davanın	açılmamış	sayılmasına	karar	verilmesi	gere-
kirken	usul	hükümlerine	aykırı	olarak	yazılı	şekilde	hüküm	tesisi	doğru	
görülmemiş,	bu	sebeple	kararın	bozulması	gerekmiştir.

	 Kabule	 göre	 de	 gerek	 1086	 sayılı	 HUMK’nın	 409/son,	 gerekse	
6100	sayılı	HMK’nın	150/6.	maddesi	uyarınca	yenilenmiş	olan	dava	ilk	
yenilenmeden	sonra	bir	defadan	 fazla	 takipsiz	bırakılamaz.	Aksi	halde	
dava	açılmamış	sayılır.	Somut	olayda,	dava	ilk	kez	02.05.2008	tarihinde	
takipsiz	bırakılmış	 ve	 yenilenmiştir.	 İlk	 yenilenmeden	 sonra	dosyanın	
18.01.2013	tarihinde	ikinci	kez	takipsiz	bırakılmasında	bu	defa	da	dos-
yanın	işlemden	kaldırılmasına	karar	vermek	gerekirken,	davanın	açılma-
mış	sayılmasına	karar	verilmesi	de	doğru	değildir….”	
gerekçesiyle	bozularak	dosya	 yerine	geri	 çevrilmekle,	 yeniden	yapılan	
yargılama	sonunda,	mahkemece	önceki	kararda	direnilmiştir.	

 TEMYİZ EDEN : Davacılar	vekili	
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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	ortaklığın	giderilmesi	istemine	ilişkindir.

	 Mahkemece	basit	yargılama	usulüne	tabi	olan	davanın	bir	defadan	
fazla	takipsiz	bırakılması	nedeniyle	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	
150/6.	maddesi	gereğince	açılmamış	sayılmasına	karar	verilmiştir.

	 Davacılar	vekilinin	temyizi	üzerine	Özel	Dairece	yukarıda	belirtilen	
gerekçe	ile	bozulmuştur.

	 Mahkemece	önceki	kararda	direnilmiş,	direnme	kararını	davacılar	
vekili	temyiz	etmiştir.

	 Direnme	 yoluyla	Hukuk	Genel	 Kurulu	 önüne	 gelen	 uyuşmazlık;	
mazeret	 dilekçesinde	 duruşma	 gününü	 UYAP’tan	 öğreneceğine	 dair	
beyanda	bulunan	davacı	tarafa	yeni	duruşma	gün	ve	saatini	gösterir	teb-
ligatın	gönderilmesinin	gerekli	olup	olmadığı;	basit	yargılama	usulünün	
uygulandığı	 sulh	hukuk	mahkemelerinde	6100	sayılı	Hukuk	Muhake-
meleri	Kanunu›nun	 (HMK)	 yürürlüğe	 girdiği	 01.10.2011	 tarihinden	
önce	açılmış	ve	anılan	tarihten	önce	bir	kez	işlemden	kaldırılmasına	ka-
rar	verilmiş	olan	davalarda,	dosyanın	bir	kez	daha	01.10.2011	tarihinden	
sonra	takipsiz	bırakılması	hâlinde	eldeki	davada,	1086	sayılı	HUMK’nın	
mı	yoksa	6100	sayılı	HMK’nın	hükümlerinin	mi	uygulanacağı	noktala-
rında	toplanmaktadır.

	 Öncelikle	tebligatın	amacı	ve	tebligat	usulü	hakkında	açıklama	ya-
pılmasında	fayda	bulunmaktadır.		

	 1086	 sayılı	 Hukuk	 Usulü	Muhakemeleri	 Kanunu’nun	 (HUMK)	
73.	maddesi	ve	6100	sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	(HMK)	
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“hukuki	dinlenilme”	başlıklı	27.	maddesi,	T.C.	Anayasası’nın	hak	ara-
ma	hürriyetini	düzenleyen	36.	maddesi,	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleş-
mesinin	adil	 yargılanma	hakkına	 ilişkin	6.	maddesi	nazara	alındığında	
davanın	tarafları,	müdahiller	ve	yargılamanın	diğer	ilgilileri,	kendi	hak-
ları	ile	bağlantılı	olarak	hukuki	dinlenilme	hakkına	sahiptirler.	Yargılama	
ile	ilgili	bilgi	sahibi	olunmasını,	açıklama	ve	ispat	hakkını	mahkemenin	
açıklamaları	dikkate	alarak	değerlendirmesini	içeren	bu	hakkın	ve	yargı-
lamanın	aleniliği	ilkelerinin	gerçekleşmesinin	en	önemli	aracı	duruşma	
yapılmasıdır.	Duruşma	günü	celseye	katılma	imkânı	olmayan	taraf	buna	
ilişkin	mazeretini	bildirip,	belgeleyerek,	bildirim	giderlerini	de	yatırarak	
duruşmanın	ertelenmesini	isteme	olanağına	sahiptir.	O	hâlde	duruşma	
tayin	edilerek,	usulüne	uygun	şekilde	davet	edilmiş	olan	taraflardan	yal-
nız	biri	duruşmaya	katılırsa	gelmeyen	tarafın	geçerli	mazeret	gönderip	
göndermediği,	 gerekli	masrafın	 karşılanıp	 karşılanmadığı	 incelenerek;	
gelen	 tarafın	bu	mazeret	dilekçesine	karşı	beyanına	göre,	dosyanın	 iş-
lemden	kaldırılmasına	ya	da	kaldırılmamasına	karar	verilecektir.	Anılan	
hususların	uygulanabilmesi	için,	her	şeyden	önce	tarafların	usulüne	uy-
gun	davet	edilmiş	olmaları	gerekmektedir.	

	 Bu	 bağlamda	 tebligat,	 Avrupa	 İnsan	Hakları	 Sözleşmesi	 ve	 2709	
sayılı	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası	ile	güvence	altına	alınan	iddia	ve	
savunma	hakkının	 tam	olarak	 kullanılmasının	 zorunlu	unsurudur.	 Sa-
vunma	hakkının	temelini	teşkil	eden	hukuki	dinlenilme	hakkı,	adil	yar-
gılanma	ilkesinin	ayaklarından	biridir.	Bu	hakkın	ihlal	edilmemesi	için	
yapılan	 bildirimin	 tebligat	 hukukuna	 uygun	 olması	 gerekir.	Muhatap	
usulüne	uygun	olarak	yapılacak	 tebligat	 ile	açılan	davadan	zamanında	
ve	tam	olarak	haberdar	olur.	Bu	nedenle	tebligat,	yapıldığı	tarihte	yürür-
lükteki	tebligat	mevzuatına	aykırı	yapılmışsa,	sadece	tebligat	hukukuna	
aykırı	davranış	söz	konusu	olmaz,	aynı	zamanda	hukuki	dinlenilme	hak-
kı	da	ihlal	edilmiş	olur.

	 6100	sayılı	HMK’nın	uygulama	alanını,	adli	yargı	ilk	derece	hukuk	
mahkemeleri	 ve	 bölge	 adliye	 mahkemeleri	 hukuk	 dairelerinde	 tutu-
lacak	kayıtlar	 ile	yazı	 işleri	hizmetlerinin	yürütülmesi	ve	bu	işlemlerde	
UYAP’ın	kullanılmasına	dair	usul	ve	esasları	düzenlemek	amacıyla	çı-
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kartılan	 Hukuk	 Muhakemeleri	 Kanunu	 Yönetmeliğinin	 52.	 maddesi	
gereğince	tebligat	işlemlerinin	7201	sayılı	Tebligat	Kanunu	ile	Tebligat	
Kanunu	uyarınca	 çıkarılan	yönetmeliklere	 göre	fiziki	 ya	da	 elektronik	
ortamda	yapılacağı	düzenlenmiştir.	

	 7201	 sayılı	Tebligat	Kanunu’nun	“tebligatın	yapılması”	başlıklı	1.	
maddesinde	 tüm	 tebligatların	 bu	 Kanun	 hükümlerine	 göre	 Posta	 ve	
Telgraf	Teşkilatı	Genel	Müdürlüğü	veya	memur	vasıtasıyla	yapılacağı;	
“tebligatın	memur	vasıtasıyla	yapılması”	başlıklı	2.	maddesinde	ise	özel	
hüküm	bulunması	halinde	tebligatın	kendi	memurları	veya	mahalli	mül-
kiye	amirinin	emriyle	zabıta	vasıtasıyla	yaptırılacağı	kabul	edilmiştir.

	 11.01.2011	tarihinde	yürürlüğe	giren	“Elektronik	tebligat”	başlıklı	
7/a	maddesi	ise;

	 “Tebligata	elverişli	bir	elektronik	adres	vererek	bu	adrese	tebligat	
yapılmasını	isteyen	kişiye,	elektronik	yolla	tebligat	yapılabilir.

	 Anonim,	limited	ve	sermayesi	paylara	bölünmüş	komandit	şirketle-
re	elektronik	yolla	tebligat	yapılması	zorunludur.

	 Birinci	ve	ikinci	fıkra	hükümlerine	göre	elektronik	yolla	tebligatın	
zorunlu	bir	sebeple	yapılamaması	hâlinde	bu	Kanunda	belirtilen	diğer	
usullerle	tebligat	yapılır.

	 Elektronik	yolla	tebligat,	muhatabın	elektronik	adresine	ulaştığı	ta-
rihi	izleyen	beşinci	günün	sonunda	yapılmış	sayılır.”	hükmünü	içermek-
tedir.

	 Bu	düzenlemelerden	de	anlaşılacağı	üzere	elektronik	tebligat	usu-
lünün	düzenlendiği	Tebligat	Kanunu’nun	7/a	maddesindeki	düzenle-
me	ve	Elektronik	Tebligat	Yönetmeliği	hükümleri	de	dahil	olmak	üzere,	
Tebligat	Kanunu	ve	çıkarılan	Tebligat	Yönetmeliği	hükümleri	incelen-
diğinde;	duruşma	gününün	UYAP’tan	öğrenilmesi	usulünün	uygulana-
bileceğine	yönelik	bir	düzenlemeye	yer	verilmemiştir.
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	 Bu	aşamada	davanın	açılmamış	sayılmasına	ilişkin	yasal	düzenlen-
melerin	incelenmesi	gerekir.	

	 Mülga	1086	sayılı	HUMK’nın	409.	maddesi:

	 “Oturuma	çağrılmış	olan	tarafların	hiçbiri	gelmediği	veya	gelip	de	
davayı	 takip	 etmeyeceklerini	bildirdikleri	 takdirde	dava	 yenileninceye	
kadar	dosyanın	işlemden	kaldırılmasına	karar	verilir.		

	 Oturum	gününün	belli	edilmesi	için	tarafların	başvurması	gereken	
hâllerde,	gün	tespit	ettirilmemiş	ise,	son	işlem	tarihinden	başlayarak	bir	
ay	geçmekle	birinci	fıkra	hükmü	uygulanır.		

	 Yukarıdaki	 fıkralar	hükmü	gereğince	dosyası	 işlemden	kaldırılmış	
olan	dava,	işlemden	kaldırıldığı	tarihten	başlayarak	üç	ay	içinde	taraflar-
dan	birinin	dilekçe	ile	başvurması	üzerine	yenilenebilir.	Yenileme	dilek-
çesi,	oturum,	gün,	saat	ve	yerini	bildiren	çağrı	kâğıdı	ile	birlikte	taraflara	
tebliğ	olunur.		

	 Dava	dosyanın	işlemden	kaldırıldığı	tarihten	başlayarak	bir	ay	geç-
tikten	sonra	yenilenirse	yeniden	harç	alınır.	Bu	harç	yenileyen	tarafın-
dan	ödenir	ve	karşı	tarafa	yüklenemez.	Bu	şekilde	harç	verilerek	yenile-
nen	dava,	yeni	bir	dava	sayılmaz.		

	 İşlemden	kaldırıldığı	tarihten	başlayarak	üç	ay	içinde	yenilenmeyen	
davalar	açılmamış	sayılır	ve	mahkemece	bu	hususta	kendiliğinden	karar	
verilerek	kayıt	kapatılır.		

	 Birinci	 ve	 ikinci	 fıkralar	 gereğince	 işlemden	 kaldırılmasına	 karar	
verilmiş	 ve	 sonradan	yenilenmiş	olan	dava,	 ilk	 yenilemeden	 sonra	bir	
defadan	fazla	takipsiz	bırakılamaz.	Aksi	halde	beşinci	fıkra	hükmü	uygu-
lanır.”	hükmünü	içermektedir.		

	 Öte	 yandan	 01.10.2011	 tarihinde	 yürürlüğe	 giren	 6100	 sayılı	
HMK’nın	konu	ile	ilgili	150.	maddesinin	birinci	fıkrası	“Usulüne	uygun	
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şekilde	davet	edilmiş	olan	 taraflar,	duruşmaya	gelmedikleri	 veya	gelip	
de	davayı	 takip	 etmeyeceklerini	bildirdikleri	 takdirde	dosyanın	 işlem-
den	kaldırılmasına	karar	verilir”,	aynı	maddenin	altıncı	fıkrası	“İşlemden	
kaldırılmasına	karar	verilmiş	ve	sonradan	yenilenmiş	olan	dava,	ilk	yeni-
lenmeden	sonra	bir	defadan	fazla	takipsiz	bırakılamaz.	Aksi	hâlde	dava	
açılmamış	sayılır.”	şeklinde	düzenlenme	yer	almaktadır.

	 Bunun	yanı	sıra	6100	sayılı	HMK’nın	320/4.	maddesi	“Basit	yargı-
lama	usulüne	tabi	davalarda,	işlemden	kaldırılmasına	karar	verilmiş	olan	
dosya,	yenilenmesinden	sonra	takipsiz	bırakılırsa,	dava	açılmamış	sayı-
lır.”	şeklinde	düzenlenmiştir.

	 Bu	düzenlemeden	anlaşılacağı	üzere	1086	sayılı	HUMK	dönemin-
de	bir	ayrım	yapılmadığı	hâlde,	6100	sayılı	HMK’de	davanın	açılmamış	
sayılmasına	karar	 verilmesi	hakkında	basit	 yargılamaya	 tabi	olan	dava	
ve	işler	ile	ilgili	uyuşmazlıklar	hakkında	farklı	bir	düzenleme	yapılmış	ve	
basit	yargılama	usulü	uygulanan	davalarda,	davanın	birden	fazla	takipsiz	
bırakılamayacağı	kabul	edilmiştir.	

	 Bu	nedenle	somut	olayın	çözümlenmesi	için	1086	sayılı	HUMK’nın	
mı	yoksa	6100	sayılı	HMK’nın	mı	olaya	uygulanması	gerektiğinin	önce-
likle	belirlenmesi	gerekir.

	 Bir	usul	hükmünün	yürürlüğe	girmesinden	sonra	bir	dava	açılırsa	
bu	davaya	yeni	usul	kurallarının	uygulanması	esastır.	Dava	konusu	işle-
min	daha	önce	yapıldığı	ileri	sürülerek,	o	sırada	geçerli	kuralların	uygu-
lanması	istenemez.	Ancak	yeni	hükümlerin	ne	zaman	yürürlüğe	gireceği	
açıkça	 düzenlenmişse	 bu	 düzenleme	 dikkate	 alınacaktır.	 Buna	 ilişkin	
hüküm	yoksa	usul	işleminin	tamamlanıp	tamamlanmadığına	bakılması	
gerekir.	Eğer	bir	usul	işlemi	tamamlandıktan	sonra	yeni	kural	yürürlüğe	
girerse	o	 işlem	geçerli	olarak	kalır.	Buna	karşılık	bir	usul	 işlemi	henüz	
tamamlanmamış	veya	başlamamış	 ise	yeni	kanun,	kural	olarak	hemen	
yürürlüğe	girecektir.	Çünkü	genel	olarak	kanunlar	hemen	etkili	olur	ve	
uygulanırlar.	
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	 Bu	noktada	somut	uyuşmazlığa	uygulanacak	hükümlerin	belirlen-
mesine	 yönelik	 olarak	 uyuşmazlığa	 konu	 işlemin	 “tamamlanmış	 usul	
işlemi”	niteliğinde	olup	olmadığı	belirlenmesi	amacıyla	zaman	bakımın-
dan	uygulama	ile	ilgili	6100	sayılı	HMK’nın	ilgili	hükmüne	de	değinmek	
gerekir:			

	 Anılan	Yasanın	 “zaman	bakımından	uygulanma”	başlığını	 taşıyan	
448.	maddesi;				

	 “(1)	 Bu	 Kanun	 hükümleri,	 tamamlanmış	 işlemleri	 etkilememek	
kaydıyla	derhâl	uygulanır.”	düzenlemesini	içermektedir.				

	 Usul	 hukuku	 alanında	 geçerli	 olan	 temel	 ilke,	 yargılamaya	 ilişkin	
kanun	hükümlerinin	derhal	yürürlüğe	girmesidir.	Bu	ilkenin	benimsen-
mesinin	nedeni	 ise	usul	hükümlerinin	kamu	düzeni	 ile	 yakından	 ilgili	
olmasıdır.		

	 Usul	 kurallarının	 zaman	 bakımından	 uygulanmasında	 derhâl	 uy-
gulanırlık	kuralı	 ile	birlikte	dikkate	alınması	gereken	bir	husus	da	yeni	
usul	 kuralı	 yürürlüğe	 girdiğinde,	 ilgili	 “usul	 işleminin	 tamamlanıp	
tamamlanmadığı”dır.				

	 Bu	nedenle	somut	uyuşmazlığa	uygulanacak	hükümlerin	belirlen-
mesine	 yönelik	 olarak	 uyuşmazlığa	 konu	 işlemin	 “tamamlanmış	 usul	
işlemi”	niteliğinde	olup	olmadığı	belirlenmelidir.

	 Hemen	belirtilmelidir	ki	dava,	dava	dilekçesinin	mahkemeye	veril-
mesiyle	başlayan	ve	bir	kararla	(veya	hükümle)	 sonuçlanıncaya	kadar	
devam	eden	çeşitli	usul	 işlemlerinden	ve	aşamalarından	oluşmaktadır.	
Yargılama	sırasındaki	her	usul	işlemi,	ayrı	ayrı	ele	alınıp	değerlendirme-
ye	tabi	tutulmalıdır.	Bir	davayı	bütün	olarak	değerlendirip,	bu	konuda	
yeni	 kanunun	etkili	 olup	olmayacağı	 söylenemez.	Yargılama	 sırasında	
yapılan	bir	usul	işlemi	ve	kesiti	tamamlanmış	ise	artık	yeni	kanun	o	usul	
işlemi	hakkında	etkili	olmayacak	dolayısıyla	da	uygulanmayacaktır.				
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	 Eğer	bir	usul	işlemi,	yargılama	sırasında	yapılmaya	başlanıp	tamam-
landıktan	sonra	yeni	bir	usul	kuralı	yürürlüğe	girerse	söz	konusu	işlem	
geçerliliğini	korur.	Başka	bir	deyişle,	 tamamlanmış	usul	 işlemleri,	yeni	
yürürlüğe	giren	usul	hükmünden	(veya	kanunundan)	etkilenmez.	

	 Usul	hükümleri	kanunda	aksine	bir	düzenleme	getirilmediği	takdir-
de	 tamamlanmış	usul	 işlemlerine	bir	etkisi	olmayacak,	önceki	kanuna	
göre	 yapılmış	 ve	 tamamlanmış	 olan	 işlemler	 geçerliğini	 koruyacaktır.	
Buna	 karşın	 tamamlanmamış	 usul	 işlemleri	 yeni	 kanun	 hükümlerine	
göre	 yapılacaktır.	 Bir	 işlem	 tamamlanmış	 ise,	 artık	 bu	 işlem	 bozula-
maz;	aksini	düşünmek	gereksiz	yere	bu	işlemin	bozularak	tekrarlanması	
gibi	zaman	ve	emek	kaybına	neden	olacaktır	(Akkan,M.:	Medeni	Usul	
Hukuku,	15.Bası.,	 İstanbul	2017,	 s.44	vd.).	Aynı	 ilkeler	Hukuk	Genel	
Kurulu’nun	22.02.2011	tarih	2011/19-735	E.,	2012/93	K.;	sayılı	kara-
rında	da	benimsenmiştir.

	 1086	sayılı	HUMK	zamanında	açılan	bir	dava,	bu	dönemde	hiç	iş-
lemden	kaldırılmamış	ve	6100	sayılı	HMK	zamanında	işlemden	kaldı-
rılmışsa	bu	 takdirde	 tamamlanmış	bir	 işlem	bulunmadığından	ve	usul	
hükümlerinin	 hemen	uygulanması	 gerektiğinden	hareketle	HMK	hü-
kümlerinin	 uygulanması	 gerektiğinde	 duraksamamak	 gerekir	 (Hukuk	
Genel	Kurulunun	15.05.2013	tarih	2012/17-1629	E.,	2013/700	K.	sa-
yılı	kararı).

	 Buna	karşılık	mülga	1086	sayılı	HUMK’nın	yürürlükte	olduğu	dö-
nemde	davanın	bir	kez	işlemden	kaldırılıp	yenilenmesinden	sonra,	6100	
sayılı	HMK	zamanında	da	işlemden	kaldırılması	hâlinde,	önceki	Kanun	
zamanında	 yapılmış	 işlem	 gözetilerek	 6100	 sayılı	 HMK	 uygulanarak	
bir	sonuca	ulaşılması	usule	uygun	olmayacağı	gibi,	varılacak	sonuç	hu-
kuki	 güvenlik	 hakkına	 da	 aykırı	 olacaktır	 (Hukuk	 Genel	 Kurulu’nun	
12.03.2014	 gün	 ve	 2013/6-497	 E.,	 2014/268	 K.;	 29.05.2013	 gün	 ve	
2012/21-1698	 E.,2013/779	 K.;	 25.02.2015	 gün	 ve	 2013/3-1324	 E.,	
2015/877	K.	sayılı	kararları).
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	 Tüm	bu	 açıklamalar	 kapsamında	 somut	olaya	bakıldığında,	 1086	
sayılı	HUMK	zamanında	açılmış	ve	ilk	defa	02.05.2008	tarihinde	bir	kez	
işlemden	kaldırılıp	yenilenmesinden	sonra	23.11.2012	tarihli	celse	için	
23.11.2012	tarihli	dilekçeyle	mazeretli	sayılmasını	talep	ettiği,	mahke-
mece	mazeretin	kabul	edilerek,	duruşmanın	18.01.2013	tarihine	bırakıl-
masına	ve	duruşma	gününün	UYAP’tan	öğrenilmesine	karar	verilmiştir.

	 Yukarıda	da	belirtildiği	üzere	duruşma	gününün	UYAP’tan	öğrenil-
mesi	usulünün	uygulanabileceğine	yönelik	bir	düzenleme	bulunmaması	
nedeniyle	davacı	vekilinin	usulüne	uygun	davetiye	ile	duruşma	günün-
den	haberdar	edilmediğinin	kabulüyle,	davacı	vekiline	yeniden	duruş-
ma	günü	bildirilerek	yargılamaya	devam	edilmesi	usulüne	uygun	tebliğe	
rağmen	gelmez	ise	davanın	işlemden	kaldırılması	gerekirken	18.01.2013	
tarihli	celseye	tarafların	katılmaması	nedenleriyle	takipsiz	bırakılan	da-
vanın	HMK’nın	150.	maddesi	uyarınca	açılmamış	sayılmasına	karar	ve-
rilmesinin	doğru	değildir.

	 Diğer	taraftan	eldeki	davanın	ilk	defa	HUMK	zamanında	işlemden	
kaldırılması	nedeniyle	bu	davada	HMK’nın	değil	HUMK	hükümleri	uy-
gulanması	gerektiği	ve	dolayısıyla	HUMK’nın	409.	Maddesi	gereğince	
davanın	açılmamış	 sayılmasına	karar	 verilebilmesi	 için	üç	kez	 takipsiz	
bırakılması	gerektiği	görüşü	Kurul	çoğunluğunca	benimsenmiştir.

	 Hukuk	Genel	Kurulu	görüşmeleri	sırasında	1086	sayılı	HUMK’nın	
yürürlükte	olduğu	dönemde	işlemden	kaldırılmasına	karar	verilen	dos-
yada,	 davanın	 409/5.	 maddesi	 uyarınca	 açılmamış	 sayılmasına	 karar	
verilebilmesi	için	gerekli	işlemlerin	henüz	tamamlanmadığı,	bu	nedenle	
6100	sayılı	HMK’nın	448.	maddesine	göre	tamamlanmış	işlem	bulun-
madığını,	 usul	 hukuku	 kurallarının	 derhal	 uygulanır	 olması	 nedeniyle	
kazanılmış	haktan	da	söz	edilemeyecek	ise	de	mevzuatımızda	Uyap’tan	
öğrenme	diye	bir	tebligat	usulü	bulunmadığı,	bu	nedenle	somut	olayda	
davanın	takipsiz	bırakılmasının	söz	konusu	olmadığı	mahkeme	kararının	
bu	değişik	gerekçe	ile	bozulması	gerektiği	ve	yine	görüşmeler	sırasında	
usul	 hukuku	 kurallarının	 derhal	 uygulanmasının	 gerekmesi	 nedeniyle	
eldeki	davada	HMK	hükümlerinin	uygulanması	gerekmesinin	yanında	
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duruşma	gününü	UYAP’tan	öğreneceğine	dair	beyanda	bulunan	dava-
cının	kendisine	duruşma	gün	ve	 saati	bildirilmediğini	 ileri	 sürmesinin	
dürüstlük	kuralı	gereği	kabul	edilemeyeceği,	bu	nedenle	direnme	kara-
rının	bu	gerekçe	 ile	onanması	gerektiği	görüşleri	 ileri	 sürülmüş	 ise	de	
yukarıda	açıklanan	nedenlerle	bu	görüşler	Kurul	çoğunluğunca	benim-
senmemiştir.

	 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 : Davacılar	vekilinin	temyiz	itirazlarının	kabulü	ile	diren-
me	kararının	Özel	Daire	bozma	kararında	gösterilen	nedenlerden	BO-
ZULMASINA,	istek	hâlinde	temyiz	peşin	harcının	yatıranlara	geri	ve-
rilmesine,	karar	düzeltme	yolu	kapalı	olmak	üzere	17.01.2018	gününde	
oy	çokluğu	ile	karar	verildi.

KARŞI OY 

	 Dava,	 ortaklığın	 giderilmesi	 istemine	 ilişkin	 olup,	 Sürmene	 Sulh	
Hukuk	Mahkemesi’nde	açılmıştır.

	 Dava,	 ilk	kez	02.05.2008	tarihli	celsede	HUMK’nın	409.	maddesi	
gereğince	takip	edilmemesi	nedeniyle	işlemden	kaldırılmış;	ikinci	kezde	
18.01.2013	tarihli	celsede	HMK’nın	150.	maddesi	gereğince	duruşma-
ya	tarafların	gelmemesi	nedeniyle	davanın	açılmamış	sayılmasına	karar	
verilmiştir.	Kararın,	davacı	vekili	tarafından	temyizi	üzerine	Özel	Daire	
HMK’nın	150/1	bendine	atıf	yaparak	davacı	vekiline	duruşma	gün	ve	
saatini	bildirir	davetiye	 tebliğ	 ettirilmeden	dosyanın	 işlemden	kaldırı-
lamayacağı	ve	ancak	üçüncü	defa	dosya	 işlemden	kaldırıldığı	 takdirde	
davanın	açılmamış	sayılmasına	karar	verilebileceği	ve	bu	hususun	gerek	
1086	sayılı	HUMK’nın	409/son	gerekse	de	6100	sayılı	HMK’nın	150/6	
maddesi	 gereğince	de	bu	 yönde	olduğu	 gerekçesiyle	mahkeme	kararı	
bozulmuştur.
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	 Ancak,	 dava	 Sulh	 Hukuk	 Mahkemesi’nde	 görülmekte	 olup	
HMK’nın	 320/4	 maddesi	 gereğince	 işlemden	 kaldırılmasına	 karar	
verilmiş	 olan	 dosya,	 yenilemeden	 sonra	 takipsiz	 bırakılırsa,	 dava	 açıl-
mamış	 sayılır.	Bu	nedenle,	 somut	davada	mahkemenin	2.	kez	 takipsiz	
bırakılan	 dosyada	 davanın	 açılmamış	 sayılmasına	 karar	 verilebileceği	
yönündeki	kanaat	ve	görüşü	yerindedir.	Her	ne	kadar	davanın	1086	sa-
yılı	HUMK’nın	yürürlükte	olduğu	dönemde	açılmış	olması	nedeniyle	
Yasa›nın	409.	maddesi	gereğince	3	kez	işlemden	kaldırılması	gerektiği	
veya	iki	kez	işlemden	kaldırılmanın	her	ikisinin	de	6100	sayılı	HMK	dö-
neminde	gerçekleşmesi	gerektiği	yönünde	görüş	ileri	sürülebilir	ise	de	
kanaatimce	«işlemden	kaldırma»	başlıbaşına	bir	usul	işlemi	olup	6100	
sayılı	HMK’nın	448.	maddesi	gözetildiğinde	yeni	yasa	uygulanarak	eski	
yasa	döneminde	bir	kez	işlemden	kaldırılmış	ise	yeni	yasa	döneminde	
de	bir	 kez	 takipsiz	bırakıldığında	HMK’nın	320/4	maddesi	 gereğince	
davanın	açılmamış	sayılmasına	karar	verilmelidir.

	 Ne	var	ki,	duruşma	gün	ve	saatinin	taraflara	bildirilmesinin	Tebligat	
Yasa’sı	hükümlerine	göre	yapılması	gerektiğinden	ve	Usul	Kanununda	
“Uyaptan	Öğrenme»ye	ilişkin	bir	tebliğ	hükmü	bulunmadığından	yerel	
mahkeme	kararının	18.01.2013	tarihli	celsede	davanın	takipsiz	bırakıl-
dığına	ilişkin	gerekçesi	yerinde	değildir.

	 Bu	 nedenle,	mahkeme	 kararının	 sadece	 bu	 gerekçeyle	 bozulması	
gerektiği	kanaatinde	olduğumdan	Sayın	Çoğunluğun,	Dairenin	bozma-
sının	yerinde	olduğuna	ilişkin	görüşüne	katılmıyorum.

	 Ayşe	Albayrak	Doğan 
	 11.	Hukuk	Dairesi	Üyesi

 BİLGİ : Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu’nda	bulunan	21	üyenin	15’i	
BOZMA,	6’sı	ise	DEĞİŞİK	BOZMA	yönünde	oy	kullanmışlardır.
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ÖZET: Davanın	 zamanaşımı	 nedeniyle	 reddi	 davanın	 esasına	 ilişkin	
olup	nisbi	vekalet	ücreti	hükmedilmelidir.

T.C. 
YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO       :	2017/4-3013 
KARAR NO  : 2018/47

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	 arasındaki	 “talih	oyunları	 salonu	 işletilmesinden	kaynak-
lanan	 katkı	 payı	 alacağı”	 davasından	 dolayı	 yapılan	 yargılama	 sonun-
da	Ortaca	Asliye	Hukuk	Mahkemesince	 davanın	 reddine	 dair	 verilen	
17.05.2013	gün	ve	2010/476	E.,	2013/446	K.	 sayılı	kararın	 temyizen	
incelenmesi	taraf	vekilleri	tarafından	istenilmesi	üzerine	Yargıtay	4.	Hu-
kuk	Dairesi’nin	28.10.2013	gün	ve	2013/14974	E.,	2013/16473	K.	sayı-
lı	kararı	ile,	

	 (…	1-	Dosyadaki	yazılara,	kararın	dayandığı	kanıtlarla	yasaya	uy-
gun	gerektirici	nedenlere	göre	davacının	temyiz	itirazları	reddedilmeli-
dir.

	 2-	Davalının	temyiz	itirazlarına	gelince;	

	 Dava	turizm	kanununa	dayalı	talih	oyunları	salonu	işletilmesinden	
kaynaklanan	katkı	payı	alacağı	davasıdır.	Mahkemece,	davanın	zamana-
şımı	nedeniyle	reddine	ve	davalı	taraf	yararına	maktu	avukatlık	ücretine	
karar	verilmiştir.

	 Karar	 gününde	 yürürlükte	 bulunan	 Avukatlık	 Asgari	 Ücret	
Tarifesi’nin	12.	maddesi	uyarınca	dava	konusunun	para	veya	para	ile	de-
ğerlendirilebilir	olması	durumunda	avukatlık	ücreti,	Tarife’nin	üçüncü	
kısmına	göre	nispi	olarak	belirlenir.
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	 Yerel	mahkemece,	davacının	isteminin	zamanaşımı	nedeniyle	red-
dedildiği	gözetilerek,	davalı	yararına	yukarıda	açıklanan	Tarife	gereğin-
ce	nispi	avukatlık	ücreti	hesap	ve	takdir	edilmesi	gerekirken,	maktu	avu-
katlık	ücreti	takdir	edilmiş	olması	usul	ve	yasaya	uygun	düşmediğinden	
kararın	bozulması	gerekmiştir…)	

gerekçesiyle	ile	bozularak	dosya	yerine	geri	çevrilmekle	yeniden	yapılan	
yargılama	sonunda	mahkemece	önceki	kararda	direnilmiştir.

 TEMYİZ EDEN : Davacı	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı	vekili	ile	da-
valı	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	Turizm	Kanununa	dayalı	 talih	oyunları	 salonu	 işletilmesin-
den	kaynaklanan	katkı	payı	alacağı	istemine	ilişkindir.

	 Davacı	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı	vekili	Marmaris	A.E.	Oteli	bün-
yesinde	bulunan	talih	oyunları	salonunun	1993,	1994	ve	1995	yıllarına	
ait	 katkı	 payı	 borcunun	 bulunduğunu,	 talih	 oyunları	 salonunun	 1993	
yılında	A.E.	Otel	(eski	ünvanı	G.	Uluslararası	Turistik	İşletmecilik	A.Ş)	
tarafından	davalı	Hüseyin	Ö.’a	kiralandığını,	taraflar	arasında	düzenle-
nen	kira	kontratında	Bakanlıktan	onay	alma	yükümlülüğünün	kiracıya	
verildiğini,	davalının	gerekli	 izinleri	almayarak	talih	oyunları	salonunu	
Bakanlığın	izni	olmaksızın	çalıştırdığını	ileri	sürerek	108.600	USD	katkı	
payının	davalıdan	tahsiline	karar	verilmesini	talep	etmiştir.

	 Davalı	 öncelikle	 zamanaşımı	 definde	 bulunduğunu,	 kendisinin	
emekli	başkomiser	olduğunu,	emekli	olduktan	sonra	1992	yılı	tahminen	
Eylül	 veya	Ekim	ayında	E.	Otelde	 güvenlik	 şefi	olarak	 işe	başladığını,	
bahse	konu	işyerinden	tahminen	1	yıl	çalıştıktan	sonra	ayrıldığını	ve	o	
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tarihten	itibaren	otel	 ile	ilgisinin	olmadığını,	dava	dilekçesinde	adı	ge-
çen	otelde	talih	oyunları	salonunu	kiralamadığını,	salonla	ilgili	kira	söz-
leşmesini	 imzalamadığını,	 dava	dilekçesindeki	 adli	 ve	 idari	 yargıya	 ait	
dava	ve	kararlardan	haberinin	olmadığını,	hiçbirisinin	kendisine	tebliğ	
edilmediğini	beyan	ederek	davanın	reddini	savunmuştur.

	 Yerel	Mahkemece	davacı	Bakanlık	tarafından	davalının	işlettiği	sa-
lonun	1993,	1994	ve	1995	yıllarına	ait	katkı	payının	tahsili	istenilmiş	ise	
de,	davanın	açıldığı	08.12.2010	tarihi	dikkate	alındığında	alacağın	zama-
naşımına	uğramış	olduğu	gerekçesiyle	davanın	reddine,	davalı	yararına	
1320,-TL	maktu	vekâlet	ücretine	hükmedilmesine	karar	verilmiştir.

	 Taraf	vekillerinin	temyizi	üzerine	karar,	Özel	Dairece	yukarıda	baş-
lık	bölümünde	açıklanan	gerekçelerle	bozulmuştur.

	 Mahkemece	 davanın	 zamanaşımı	 nedeniyle	 reddedilmiş	 olması	
dikkate	alınarak	maktu	vekâlet	ücretine	hükmedildiği,	kaldı	ki	mahke-
me	kararında	takdir	edilen	vekâlet	ücreti	yanlış	olsa	bile	bozmaya	konu	
edilmesinin	usul	ekonomisine	aykırı	olduğu	gerekçesiyle	direnme	kararı	
verilmiştir.

	 Direnme	kararını	davalı	vekili	temyize	getirmiştir.

	 Hukuk	Genel	Kurulunca,	“mahkemece	kısa	kararda	mevzuata	uy-
gun	 hüküm	 fıkrasının	 oluşturulmadığı,	 sadece	 “önceki	 kararda	 dire-
nilmesine”	demekle	yetinildiği,	bu	nedenle	ortada	 teknik	anlamda	bir	
direnme	 kararının	 bulunmadığı,	 mahkemece	 dosya	 kapsamı	 dikkate	
alınarak	taraflara	yüklenen	borç	ve	tanınan	hakkın	sıra	numarası	altın-
da	belirtildiği	açık,	infazda	şüphe	ve	tereddüt	uyandırmayacak	biçimde,	
usulün	aradığı	niteliklere	haiz	kısa	karar	ve	buna	uygun	gerekçeli	karar	
oluşturulması	gerektiği”	gerekçesiyle	karar	oy	birliği	ile	bozulmuştur.

	 Yerel	Mahkemece	Hukuk	Genel	Kurulunun	bozma	kararına	uyul-
masından	sonra	davanın	reddine,	davalı	kendisini	vekille	temsil	ettirdi-
ğinden	14.978,52	TL	vekâlet	ücretinin	davacıdan	alınarak	davalıya	ve-
rilmesine	karar	verilmiştir.
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	 Hükmün	 davacı	 Bakanlık	 vekili	 tarafından	 temyizi	 üzerine	 Özel	
Dairece	“Mahkemece,	Dairemizin	vekalet	ücretine	yönelik	bozma	ka-
rarına	 karşı	 direnilmiş,	 ancak	 direnme	 hükmünün	 HMK’nın	 aradığı	
şartlarda	oluşturulmadığı	gerekçesiyle	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulun-
ca	bozulduğu	ve	bozmaya	mahkemece	uyulduğu	anlaşılmıştır.	Yargıtay	
Hukuk	Genel	Kurulunun	kararına	uyulmakla	taraflar	yararına	usuli	ka-
zanılmış	hak	oluşmuştur.	İşbu	bozma	ilamı	içeriğinden	de	direnme	ka-
rarının	usulüne	uygun	verilmediği	anlaşılmaktadır.	Yani,	direnme	kara-
rının	esas	yönünden	doğru	veya	yanılış	olduğu	yönünde	bir	bozma	söz	
konusu	değildir.	Kaldı	ki,	artık	direnme	kararı	verildikten	sonra	o	karar	
esas	yönünden	bozulmadan	o	karardan	dönmek	de	mümkün	değildir.	
O	hâlde	mahkemece,	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulunun	bozma	ilamın-
da	açıklandığı	şekilde	bir	direnme	hükmü	oluşturularak	karar	verilmesi	
gerekirken,	yanılgılı	değerlendirme	ile	direnme	kararı	esastan	bozulmuş	
gibi	yorumlanarak	dairemiz	bozması	doğrultusunda	hüküm	kurulması	
doğru	değildir.	Kararın	bu	nedenlerle	bozulması	gerekmiştir…”	gerek-
çesiyle	yerel	mahkeme	kararı	bozulmuştur.

	 Yerel	mahkemece	Özel	Daire	bozma	kararına	uyulmasından	sonra	
davanın	zamanaşımı	nedeniyle	 reddine,	davalı	kendisini	vekille	 temsil	
ettirdiğinden	1.980,-TL	maktu	vekâlet	ücretinin	davacıdan	alınarak	da-
valıya	verilmesine	yönelik	direnme	kararı	verilmiştir.

	 Direnme	kararı	davacı	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı	vekili	ile	davalı	
vekili	tarafından	temyiz	edilmiştir.

	 Direnme	 yolu	 ile	Hukuk	Genel	Kurulu	 önüne	 gelen	 uyuşmazlık,	
alacağın	zamanaşımına	uğraması	nedeniyle	davanın	reddine	karar	veril-
mesi	durumunda	davada	kendini	 vekille	 temsil	 ettiren	davalı	 yararına	
maktu	vekâlet	ücretine	mi,	yoksa	nisbi	vekâlet	ücretine	mi	hükmedile-
ceği	noktasında	toplanmaktadır.

	 I-	Davacı	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı	vekilinin	temyiz	istemine	yö-
nelik	yapılan	incelemede;
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	 Hukuk	Genel	Kurulunda	yapılan	görüşmeler	sırasında,	esasa	giril-
meden	önce,	ilk	hükmü	temyiz	eden	ancak	Özel	Dairece	temyiz	itiraz-
ları	 reddedilen	davacının	direnme	kararını	 temyizde	hukuki	 yararının	
bulunup	bulunmadığı	hususu	öncelikle	incelenmiştir.		

	 Bilindiği	üzere,	hukuki	yarar	dava	şartı	olduğu	kadar,	temyiz	istemi	
için	de	aranan	bir	şarttır.	İlk	hükmü	temyiz	etmiş	ancak	temyiz	itirazları	
reddedilmiş	olan	davacı	bakımından	ilk	hüküm	kesinleşmiştir.		

	 Bu	 durumda	 eldeki	 davada	 davacının	 direnme	 kararını	 temyizde	
hukuki	yararı	bulunmamaktadır.		

	 O	hâlde	davacı	Bakanlık	vekilinin	direnme	hükmüne	yönelik	tem-
yiz	isteminin	reddine	oy	birliği	ile	karar	verilmiştir.

	 II-	Davalı	vekilinin	temyiz	istemine	yönelik	yapılan	incelemede;
Uyuşmazlığın	çözümüne	yönelik	olarak	“dava	şartı”	kavramı	üzerinde	
durulmalıdır:

	 Dava	şartları,	medeni	usul	hukukuna	ait	bir	kurum	olup,	amacı	bir	
davanın	esası	hakkında	incelemeye	geçilebilmesi	için	gerekli	bütün	şart-
ları	 ve	 bunların	 incelenmesi	 usulünü	 tespit	 etmek,	 böylece	 davaların	
daha	çabuk,	basit	ve	ekonomik	bir	şekilde	sonuçlanmasına	yardımcı	ol-
maktır.		

	 Mahkemenin	davanın	esası	hakkında	yargılama	yapabilmesi	(dava-
yı	esastan	inceleyebilmesi)	için	varlığı	veya	yokluğu	gerekli	olan	hâller,	
dava	(yargılama)	şartlarıdır.	Davanın	esası	hakkında	inceleme	yapılabil-
mesi	için	varlığı	gerekli	hâllere,	olumlu	dava	şartları	(görev,	hukuki	ya-
rar	gibi);	yokluğu	gerekli	hâllere	ise	olumsuz	dava	şartları	denilmektedir	
(kesin	hüküm	gibi).		

	 Dava	şartları	dava	açılabilmesi	için	değil,	mahkemenin	davanın	esa-
sı	hakkında	inceleme	yapabilmesi	(davanın	esasına	girebilmesi)	için	ge-
rekli	olan	şartlardır.	Buna	davanın	dinlenebilmesi	şartları	da	denir.		
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	 Dava	şartlarından	biri	olmadan	açılan	dava	da	açılmış	(var)	sayılır,	
yani	 derdesttir.	 Ancak	mahkeme,	 dava	 şartlarından	 birinin	 bulunma-
dığını	tespit	edince,	davanın	esası	hakkında	inceleme	yapamaz,	davayı	
dava	şartı	yokluğundan	(usulden)	reddetmekle	yükümlüdür.		

	 Dava	 şartlarının	 bulunup	 bulunmadığı	 davada	 hâkim	 tarafından	
kendiliğinden	(re’sen)	gözetilir;	taraflar	bir	dava	şartının	noksan	olduğu	
davanın	görülmesine	(esastan	karara	bağlanmasına)	muvafakat	etseler	
bile,	hâkim	davayı	usulden	reddetmekle	yükümlüdür.		

	 Avukatlık	 Asgari	 Ücret	 Tarifesinin	 7.	 maddesinde	 “Görevsizlik,	
yetkisizlik,	dava	ön	 şartlarının	yokluğu	veya	husumet	nedeniyle	dava-
nın	reddinde,	davanın	nakli	ve	açılmamış	sayılmasında	ücret”	başlığını	
taşımakta;	maddenin	ikinci	fıkrasında	ise	“davanın	dinlenebilmesi	için	
kanunlarda	öngörülen	ön	şartın	yerine	getirilmemiş	olması	ve	husumet	
nedeniyle	davanın	reddine	karar	verilmesinde,	davanın	görüldüğü	mah-
kemeye	göre	tarifenin	ikinci	kısmının	ikinci	bölümünde	yazılı	miktarları	
geçmemek	üzere	üçüncü	kısımda	yazılı	avukatlık	ücretine	hükmolunur”	
düzenlemesi	bulunmaktadır.		

	 Şu	hâle	göre	tarifenin	açıklanan	7.	maddesinin	ikinci	fıkrası	hükmü	
gereğince;	konusu	para	veya	para	ile	değerlendirilmesi	mümkün	bulu-
nan	bir	şey	olan	davanın	dava	şartlarından	birinin	bulunmaması	(nok-
san	 olması)	 nedeniyle	 usulden	 reddine	 ilişkin	 kararda,	 vekâlet	 ücreti	
nispi	tarifeye	göre	takdir	edilir;	ancak	bu	nispi	vekalet	ücretinin	miktarı	
maktu	vekâlet	ücretini	geçemez.		

	 Mahkemece	işin	esasına	girilip	inceleme	yapılarak	esastan	karar	ve-
rildiğinin	anlaşılması	durumunda	nispi	vekâlet	ücreti	verilmesinin	gere-
kecek	olması	karşısında,	eldeki	davada	işin	esasına	girilerek	karar	verilip	
verilmediği	hususunun	aydınlığa	kavuşması	önem	taşımaktadır.	

	 Somut	olayda	alacağın	zamanaşımına	uğramasından	dolayı	davanın	
reddine	karar	verilmesi	nedeniyle	“zamanaşımı”	kavramı	ile	ilgili	genel	
bir	açıklama	yapılmasında	yarar	vardır.
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	 Bilindiği	üzere	özel	hukukta	teknik	bir	kavram	olan	zamanaşımı,	bir	
hakkın	kazanılmasında	veya	kaybedilmesinde	yasanın	kabul	etmiş	oldu-
ğu	sürenin	tükenmesi	anlamına	gelmektedir.

	 6098	sayılı	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	(TBK)	146-161	(mülga	818	
sayılı	 Borçlar	 Kanununun	 125-140.)	 maddeleri	 arasında	 düzenlenen	
zamanaşımı,	 hakkın	 ileri	 sürülmesini	 engelleyici	 nitelikte	 olup,	 alacak	
hakkı	alacaklı	tarafından,	yasanın	öngördüğü	süre	ve	koşullar	içinde	ta-
lep	edilmediğinde	etkin	bir	hukuki	himayeden,	başka	bir	deyişle,	dava	
yoluyla	elde	edilebilme	olanağından	yoksun	bırakılmaktadır.	Zamana-
şımına	uğrayan	alacağın	tahsili	hususunda	Devlet	kendi	gücünü	kullan-
maktan	vazgeçmekte,	böylece	söz	konusu	alacağın	ödenip	ödenmemesi	
keyfiyeti	borçlunun	 iradesine	bırakılmaktadır.	Şu	hâlde	zamanaşımına	
uğrayan	alacak	ortadan	kalkmamakla	beraber,	artık	doğal	bir	borç	(Ob-
ligatio	Naturalis)	hâline	gelmektedir.	Ancak	belirtmek	gerekir	ki,	alaca-
ğın	salt	zamanaşımına	uğramış	olması	onun	eksik	bir	borca	dönüşmesi	
için	yeterli	değildir;	bunun	için	borçlunun,	kendisine	karşı	açılmış	olan	
alacak	 davasında	 alacaklıya	 yönelik	 bir	 def’ide	 de	 bulunması	 gerekir	
(HGK’nın	05.05.2010	gün	ve	2010/8-231	E.,	2010/255	K.	sayılı	kara-
rı).	

	 Zamanaşımı	hukuki	niteliği	itibariyle	maddi	hukuktan	kaynaklanan	
bir	def’i	olup;	usul	hukuku	anlamında	 ise	bir	 savunma	aracıdır	 (Kuru	
B.:	Hukuk	Muhakemeleri	Usulü,	Cilt:	II,	sh.1761;	Canbolat	F.:	“Def’i	
ve	 İtiraz	 Arasındaki	 Farklar	 ve	 İleri	 Sürülmesinin	Hukuki	 Sonuçları”,	
ERÜHFD,	Cilt:	III,	Sayı:1,	Kayseri	2008,	sh.255	vd.).

	 Zamanaşımı	def’i,	davalının	aslında	var	olan	bir	borcunu	özel	bir	ne-
denle	yerine	getirmekten	kaçınmasına	olanak	veren	bir	haktır.	Bu	hakkı	
kullanıp	kullanmamak	tamamen	borçluya	kalmıştır.	Diğer	bir	anlatımla,	
davalı	 tarafından	 zamanaşımı	def’i	 ileri	 sürülmedikçe,	o	hak	ve	 alacak	
için	yasanın	öngördüğü	zamanaşımı	süresi	dolmuş	olsa	bile	hâkim	bunu	
kendiliğinden	göz	önüne	alamaz	(818	sayılı	BK	m.140,	6098	sayılı	TBK	
m.161).
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	 Zamanaşımı	usule	müteallik	bir	mesele	değildir.	Zamanaşımı	hak-
kın	esasına	müteallik	bir	meseledir	(Von	Tuhr,	Andreas:	Borçlar	Huku-
ku	(C.	Edege	Çevirisi),	Ankara	1983,	Cilt:I-II,	sh.688).

	 Yukarıda	 yapılan	 açıklamalar	 ışığında	 somut	olay	değerlendirildi-
ğinde;	Turizm	Kanununa	 dayalı	 talih	 oyunları	 salonu	 işletilmesinden	
kaynaklanan	katkı	payı	alacağı	istemine	ilişkin	davacı	Bakanlık	tarafın-
dan	açılan	eldeki	davada	alacağın	zamanaşımına	uğramış	olması	gerek-
çesi	ile	davanın	reddine	karar	verilmiştir.		

	 Görüldüğü	üzere	mahkemece	yapılan	bu	değerlendirme	işin	esası-
na	yönelik	bir	değerlendirme	olup,	doğrudan	dava	şartı	yokluğu	nede-
niyle	usulden	verilmiş	bir	ret	kararı	niteliğinde	değildir.	

	 Bu	durumda	mahkemece	verilen	karar	esastan	verilmiş	bir	ret	kararı	
niteliğinde	olduğundan,	yargılamada	kendisini	vekil	 ile	 temsil	ettirmiş	
davalı	yararına	hüküm	tarihindeki	Avukatlık	Asgari	Ücret	Tarifesi	gere-
ğince	nispi	vekâlet	ücreti	verilmesi	gerekir.		

	 Yerel	mahkemece	hatalı	değerlendirme	ile	ön	şart	yokluğundan	ret	
kararı	verildiği	gerekçesi	ile	davalı	yararına	maktu	vekâlet	ücreti	verilme-
si	usul	ve	yasaya	aykırıdır.		

	 Hâl	 böyle	 olunca	 yerel	mahkemece,	Hukuk	Genel	Kurulunca	 da	
benimsenen	Özel	Daire	bozma	kararına	uyulması	gerekirken	önceki	ka-
rarda	direnilmesi	usul	ve	yasaya	aykırıdır.

	 Bu	nedenle	direnme	kararı	bozulmalıdır.

 SONUÇ : 1-	Yukarıda	(I)	nolu	bentte	yer	alan	nedenlerle	davacı	
Kültür	 ve	Turizm	Bakanlığı	 vekilinin	direnme	kararını	 temyize	 ilişkin	
isteminin	hukuki	yarar	yokluğundan	REDDİNE, 

	 2-	 Yukarıda	 (II)	 nolu	 bentte	 yer	 alan	 nedenlerle	 davalı	 vekilinin	
temyiz	itirazlarının	kabulü	ile	direnme	kararının	Özel	Daire	bozma	kara-
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rında	açıklanan	nedenlerle	BOZULMASINA, istek	halinde	temyiz	pe-
şin	harcının	yatırana	geri	verilmesine,	tebliğ	tarihinden	itibaren	on	beş	
günlük	süre	içinde,		karar	düzeltme	yolu	açık	olmak	üzere,	17.01.2018	
gününde	oy	birliği	ile	karar	verildi.
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ÖZET:	Sadakatsizliğe	karşı	yapılan	hakaretler	tepki	niteliğinde	olup	ha-
karet	eden	eşe	kusur	atfedilemez.

T.C. 
YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO       :	2017/2-1906 
KARAR NO  :	2018/112

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasındaki	karşılıklı	“boşanma”	davalarından	dolayı	yapılan	
yargılama	sonunda	Ankara	7.	Aile	Mahkemesince	“davacı	karşı	davalının	
davasının	reddine,	davalı	karşı	davacının	davasının	kabulüne”	dair	veri-
len	21.05.2013	gün	ve	2012/1668	E.,	2013/650	K.	sayılı	karar,	her	iki	
taraf	vekilinin	temyizi	üzerine	Yargıtay	2.	Hukuk	Dairesinin	20.01.2014	
gün	ve	2013/19410	E.	2014/895	K.	sayılı	kararı	ile;	

	 “…	1-	Davalı-davacı	(kadın)’ın	temyiz	itirazlarının	incelenmesi	so-
nucunda;

	 Hüküm,	davacı-davalı	(koca)	tarafından	temyiz	edilmiş,	diğer	taraf	
vekili	de,	temyize	cevap	dilekçesinde	hükme	ilişkin	itirazlarını	bildirerek	
temyiz	 isteğinde	bulunmuştur.	(HUMK.	m.433/2)	Hükmü	süresinde	
temyiz	etmemiş	olan	tarafın,	temyize	cevap	dilekçesindeki	temyiz	itiraz-
larının	incelenebilmesi,	temyiz	dilekçesinin	tebliğinden	itibaren	on	gün	
içinde	cevap	verilmesi	halinde	mümkündür.	(HUMK.	m.	433/2)	Aksi	
halde,	 süresinden	 sonra	 verilen	 cevap	 dilekçesindeki	 temyiz	 itirazları	
dikkate	alınamaz	davacı-davalı	(koca)’nın	temyiz	dilekçesi,	diğer	tara-
fa	12.07.2013	günü	tebliğ	edilmiş;	karşı	taraf,	hükme	ilişkin	itirazlarını	
da	ihtiva	eden	temyize	cevap	dilekçesini,	yasal	on	günlük	süreden	sonra	
25.07.2013	günü	vermiştir.	Bu	durumda	davalı-davacı	(kadın)’ın	katıl-
ma	yoluyla	temyiz	talebinin	süre	aşımı	sebebiyle	reddine	karar	verilmesi	
gerekmiştir.
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	 2-	Davacı-davalı	(koca)’nın	temyiz	itirazlarının	incelenmesine	ge-
lince;

	 Yapılan	soruşturma	ve	toplanan	delillerden,	evlilik	birliğinin	teme-
linden	sarsılmasına	neden	olan	olaylarda	davacı-davalı	kocanın	sadakat	
yükümlülüğüne	aykırı	davranmak	şeklindeki	ağır	kusuruna	karşılık	da-
valı-davacı	 (kadın)ın	 da	 eşine	 “zürriyetsiz,	 dürzü,	 gavat”	 şeklinde	 ha-
karetler	 ettiği	 anlaşılmaktadır.	 Bu	 halde	 taraflar	 arasında	 ortak	 hayatı	
temelinden	sarsacak	derecede	ve	birliğin	devamına	imkan	vermeyecek	
nitelikte	bir	geçimsizlik	mevcut	ve	sabittir.	Gerçekleşen	olaylar	karşısın-
da	davacı-davalı	(koca)	da	dava	açmakta	haklı	olup	Türk	Medeni	Ka-
nununun	166/2	maddesi	koşulları	kocanın	davası	yönünden	gerçekleş-
miştir.	O	halde	davacı-davalı	(koca)nın	boşanma	davasının	da	kabulüne	
karar	verilmesi	gerekirken	yazılı	şekilde	reddi	doğru	görülmemiştir...”
gerekçesiyle	karar	bozularak	dosya	yerine	geri	çevrilmekle	yeniden	yapı-
lan	yargılama	sonunda	mahkemece	önceki	kararda	direnilmiştir.

 TEMYİZ EDEN : Davacı	karşı	davalı	(erkek)	vekili	

HUKUK GENEL KURULU KARARI 

	 Hukuk	Genel	Kurulunca	incelenerek	temyiz	dilekçesinin	süresinde	
verildiği	anlaşıldıktan	ve	dosyadaki	bilgi	ve	belgeler	okunduktan	sonra	
gereği	görüşüldü:

	 Dava	ve	karşı	dava	Türk	Medeni	Kanunu’nun	(TMK)	166.	madde-
sinin	birinci	fıkrasında	düzenlenen	evlilik	birliğinin	sarsılması	nedenine	
dayalı	boşanmaistemine	ilişkindir.

	 Davacı	 karşı	 davalı	 (erkek)	 vekili	 müvekkilinin	 evlilik	 süresince	
birlik	görevlerini	yerine	getirdiğini,	çocuklarının	olmaması	sebebiyle	te-
davi	olmasına	rağmen	davalının	tıbbi	teşhis	ve	tedavi	sürecinden	ısrarla	
kaçındığını,	sürekli	olarak	sorunun	müvekkilinde	olduğunu	dile	getirdi-
ğini	ve	davalının	müvekkilinin	annesiyle	de	tartışmalar	yaşadığını,	evlilik	
birliğinin	çekilmez	hâle	geldiğini	belirterek	boşanma	kararı	verilmesini	
talep	etmiştir.
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	 Davalı	karşı	davacı	(kadın)	vekili	evliliğin	ilk	yıllarında	hamile	kal-
dığını,	bu	hamileliğinin	düşükle	sonuçlandığını,	buna	bağlı	olarak	tedavi	
gördüğünü	ancak	eşinin	alkol	alışkanlığı	ve	gece	yaşantısı	sebebiyle	ço-
cuklarının	olmadığını,	Ankara’ya	yerleştikten	sonra	davacı	karşı	davalı-
nın	 çeşitli	 bahanelerle	 eve	geç	 geldiğini,	 pavyon	hayatına	 yöneldiğini,	
evin	ihtiyaçlarını	karşılamamaya	ve	başka	bir	kadınla	yaşamaya	başladı-
ğını,	hakaret	ettiğini,	karşı	davalının	en	son	24	Kasım	2012’de	evi	terk	
ettiğini	 belirterek,	 tam	 kusurlu	 olan	 erkeğin	 davasının	 reddine,	 karşı	
davanın	kabulü	ile	boşanmaya	karar	verilmesini,	800,-TL	tedbir	ve	yok-
sulluk	nafakası	 ile	50.000,-TL	maddi	ve	50.000,-TL	manevi	tazminata	
hükmedilmesini	istemiştir.

	 Mahkemece	davacı	karşı	davalının	sadakat	yükümlülüğünü	yerine	
getirmediği,	 bu	 nedenle	 kusurlu	 olduğu,	 kimsenin	 kendi	 kusurundan	
yararlanamayacağı	gerekçesiyle	asıl	davanın	reddine,	karşı	davanın	ka-
bulü	 ile	 tarafların	 boşanmalarına,	 davalı	 karşı	 davacı	 (kadın)	 yararına	
500,	-TL	yoksulluk	nafakası	ile	30.000,-TL	maddi	ve	5.000,-TL	manevi	
tazminata	hükmedilmesine	karar	verilmiştir.

	 Taraf	vekillerinin	temyizi	üzerine	karar,	Özel	Dairece	yukarıda	baş-
lık	kısmında	açıklanan	gerekçelerle	bozulmuştur.

	 Yerel	 mahkemece	 davacı	 karşı	 davalının	 sadakat	 yükümlüğünü	
yerine	getirmediği,	eşini	alenen	ve	fütursuzca	aldatan	bir	eş	karşısında	
kadının	 söylemiş	 olduğu	 sözlerin	 tepki	 niteliğinde	 olduğu	belirtilmek	
suretiyle	erkeğin	davasının	reddi,	kadının	davasının	kabulüne	ilişkin	ön-
ceki	hükümde	direnilmiştir.

	 Direnme	kararı	davacı	karşı	davalı	(erkek)	vekili	tarafından	temyiz	
edilmiştir.

	 Yargıtay	 Hukuk	 Genel	 Kurulunca	 “...taraflara	 yüklenen	 borç	 ve	
tanınan	hakkın	sıra	numarası	altında	belirtildiği	açık,	 infazda	şüphe	ve	
tereddüt	uyandırmayacak	biçimde,	usulün	aradığı	niteliklere	haiz	kısa	
karar	 ve	 buna	 uygun	 gerekçeli	 karar	 oluşturulmadığı...”	 gerekçesiyle	
usulden	bozma	kararı	verilmiştir.
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	 Yerel	Mahkemece	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	bozma	kararına	
uyulmak	suretiyle	verilen	direnme	kararı	davacı	karşı	davalı	(erkek)	ve-
kili	tarafından	temyiz	edilmiştir.

	 Direnme	 yolu	 ile	Hukuk	Genel	Kurulu	 önüne	 gelen	 uyuşmazlık,	
somut	olayda	davalı	 karşı	 davacının	 (kadının)	kusurlu	olup	olmadığı,	
burada	varılacak	sonuca	göre	davacı	karşı	davalının	(erkeğin)	boşanma	
davasının	 kabul	 edilmesinin	 gerekip	 gerekmediği	 noktasında	 toplan-
maktadır.

	 Uyuşmazlığın	çözümü	için	ilgili	yasal	düzenlemelerin	değerlendiril-
mesinde	yarar	vardır.

	 4721	sayılı	Türk	Medeni	Kanunu	(TMK)’nın	166.	maddesi:		

	 “Evlilik	birliği,	ortak	hayatı	sürdürmeleri	kendilerinden	beklenme-
yecek	derecede	temelinden	sarsılmış	olursa,	eşlerden	her	biri	boşanma	
davası	açabilir.

	 Yukarıdaki	 fıkrada	belirtilen	hallerde,	 davacının	 kusuru	daha	 ağır	
ise,	davalının	açılan	davaya	itiraz	hakkı	vardır.	Bununla	beraber	bu	itiraz,	
hakkın	kötüye	kullanılması	niteliğinde	ise	ve	evlilik	birliğinin	devamın-
da	davalı	ve	çocuklar	bakımından	korunmaya	değer	bir	yarar	kalmamış-
sa	boşanmaya	karar	verilebilir…”	hükmünü	içermektedir.		

	 Anılan	maddeye	 göre,	 boşanmayı	 talep	 edebilmek	 için	 tamamen	
kusursuz	 ya	 da	 az	 kusurlu	 olmaya	 gerek	 olmayıp,	 daha	 fazla	 kusurlu	
bulunan	tarafın	dahi	dava	hakkı	bulunmakla	beraber,	boşanmaya	karar	
verilebilmesi	için,	diğer	tarafın	az	da	olsa	kusurunun	varlığı	ve	bunun	be-
lirlenmesi	kaçınılmazdır.	Az	kusurlu	eş	boşanmaya	karşı	çıkarsa	bu	hâlin	
tespiti	dahi	tek	başına	boşanma	kararı	verilebilmesi	 için	yeterli	olmaz.	
Az	kusurlu	eşin	davaya	karşı	çıkması	hakkın	kötüye	kullanılması	niteli-
ğinde	olmalı,	evlilik	birliğinin	devamında	bu	eş	ve	çocuklar	bakımından	
korunmaya	değer	bir	yararın	kalmadığı	anlaşılmalıdır.
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	 Öte	 yandan,	 6100	 sayılı	 Hukuk	 Muhakemeleri	 Kanunu’nun	
(HMK)	254.	maddesi	uyarınca	aksine	ciddi	ve	inandırıcı	delil	ve	olaylar	
bulunmadıkça	asıl	olan	tanıkların	gerçeği	söylemiş	olmalarıdır.	Akraba-
lık	veya	diğer	bir	yakınlık	başlı	başına	tanık	beyanını	değerden	düşürü-
cü	bir	sebep	sayılamaz	(HGK’nIn	24.12.2014	gün	ve	2013/2-1417	E.,	
2014/1090	K.	sayılı	ilamı).	Dosyada	yerel	mahkemece	dinlenen	tanık-
ların	beyanlarının	aksi	ispatlanmış	değildir.

	 Somut	olayda	da	davacı	karşı	davalı	erkeğin	başka	bir	kadınla	iliş-
ki	kurmak,	bu	kişiyi	yakın	çevresine	“yengeniz”	diyerek	 tanıtıp,	 sosyal	
ortamlarda	birlikte	bulunmak	suretiyle	açık	şekilde	sadakat	yükümlülü-
ğüne	aykırı	davrandığı	anlaşılmıştır.	Davacı	karşı	davalı	erkeğe	atfedilen	
bu	kusur	belirlemesi	Özel	Daire	ve	mahkeme	arasında	çekişme	konusu	
olmamakla	birlikte	davacı	karşı	davalı	erkeğin	annesi	olan	ve	tanık	ola-
rak	dinlenen	Mürüvvet	K.	beyanına	göre	davalı	karşı	davacı	kadının	da	
eşine	“zürriyetsiz,	dürzü,	gavat”	şeklinde	hakaret	ettiği	anlaşılmıştır.

	 Ancak	hemen	belirtilmelidir	ki,	olaya	özgü	nedenlerle	davalı	karşı	
davacı	kadının	evlilik	birliği	içinde	aleni	bir	şekilde	sadakatsiz	bir	yaşam	
süren	eşine	bu	şekilde	söylemiş	olduğu	hakaret	sözcüklerinin	tepki	 ile	
söylenmiş	olduğu	kabul	edilmelidir.	Tepki	ile	söylenen	sözler	nedeniyle	
kadını	az	da	olsa	kusurlu	 saymak	mümkün	değildir.	Burada	TMK’nın	
166/2.	maddesi	koşullarının	oluştuğundan	söz	edilemez.

	 Hukuk	Genel	Kurulundaki	görüşmeler	sırasında	davacı	karşı	davalı	
erkeğin	sadakat	yükümlülüğüne	aykırı	davranışı	karşısında	kadının	söz-
lerinin	tepki	olarak	söylendiğinin	kabulünün	olanaklı	olmadığı,	sarf	etti-
ği	sözler	nedeniyle	az	da	olsa	kusurunun	bulunduğu,	bu	nedenle	bozma	
kararının	yerinde	olduğu	görüşü	ileri	sürülmüş	ise	de	bu	görüş	yukarıda	
açıklanan	sebeplerle	Kurul	çoğunluğunca	benimsenmemiştir.

	 Bu	itibarla,	tarafların	karşılıklı	iddia	ve	savunmalarına,	tanık	beyan-
larına,	mahkeme	 kararında	 açıklanan	 gerektirici	 nedenler	 ve	 özellikle	
tepki	niteliğinde	olduğu	kabul	edilen	davranışlarda	bulunan	davalı	karşı	
davacı	kadına	boşanmaya	sebep	olan	olaylarda	herhangi	bir	kusur	yük-
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lenemeyeceği	sonucuna	varıldığından	davacı	karşı	davalı	erkeğin	dava-
sının	reddine	ilişkin	direnme	kararı	yerindedir

	 Ne	var	ki,	davalı	karşı	davacı	kadının	boşanma	davası	ile	fer’ilerine	
ilişkin	temyiz	itirazları	Özel	Dairece	incelenmediğinden,	bu	yönlere	iliş-
kin	 temyiz	 itirazlarının	 incelenmesi	 için	dosya	Özel	Daireye	gönderil-
melidir.		

 SONUÇ : Yukarıda	açıklanan	nedenlerle	davacı	karşı	davalı	erkeğin	
davasının	reddine	ilişkin	direnme	kararı	yerinde	olup	davalı	karşı	davacı	
Elife	K.	vekilinin	boşanma	davası	ile	fer’ilerine	ilişkin	temyiz	itirazlarının	
incelenmesi	için	dosyanın	2. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLME-
SİNE 07.02.2018	gününde	tebliğ	tarihinden	itibaren	on	beş	günlük	süre	
içinde	karar	düzeltme	yolu	açık	olmak	üzere	yapılan	ikinci	görüşmede	
oy	çokluğuyla	karar	verildi.

 BİLGİ : Yargıtay	 Hukuk	 Genel	 Kurulu’nda	 bulunan	 21	 üyenin	
12’si	ONAMA,	9’u	ise	BOZMA	yönünde	oy	kullanmışlardır.
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ÖZET:	Feragat	nedeniyle	reddedilen	boşanma	davasındaki	mal	rejimi	
alacağından	feragat	sonuç	doğurmaz.

T.C. 
YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO        : 2017/8-1673 
KARAR NO  : 2018/251

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasındaki	“mal	 rejiminden	kaynaklanan	alacak”	davasın-
dan	dolayı	yapılan	yargılama	sonunda	(Kapatılan)	Kartal	3.	Aile	Mah-
kemesince	davanın	reddine	dair	verilen	03.05.2012	gün	ve	2010/623	E.,	
2012/455	K.	sayılı	karar	davacı	vekili	tarafından	temyiz	edilmekle	Yar-
gıtay	8.	Hukuk	Dairesinin	28.03.2013	gün	ve	2012/9614	E.,	2013/4584	
K.	sayılı	kararı	ile,

	 (...	Davacı	İklima	K.	vekili	dava	dilekçesinde,	vekil	edeni	ile	davalı-
nın	31.10.2005	tarihinde	evlendiklerini,	Kartal	3.	Aile	Mahkemesi’nin	
2008/7.5	 Esas	 2010/2.0	 Karar	 sayılı	 kararı	 ile	 17.02.2010	 tarihinde	
boşandıklarını,	 taraflar	 arasındaki	 mevcut	 edinilmiş	 mallara	 katılma	
rejiminin	 sona	erdiğini,	 tarafların	evlenmelerinden	kısa	bir	 süre	 sonra	
davalının	 borcu	 olduğunu	 belirterek	 para	 istediğini	 vekil	 edeninin	 de	
adına	 kayıtlı	 dairelerden	 birini	 satarak	 parayı	 kendisine	 gönderdiğini,	
davacının	160	ada	470	sayılı	parselde	50/660	arsa	paylı	3	nolu	daireyi	
12.12.2005	tarihinde	satarak	bedelinin	tamamı	olan	149.000,00	TL’yi	
13.12.2005	tarihinde	Z....t	Bankası	K.	Şubesi’nden	davalının	Z....t	Ban-
kası	Kaş/Antalya	Şubesi’nde	hesabına	gönderdiğini,	davalının	bu	paray-
la	Alanya’da	18	nolu	bağımsız	bölümü	aldığını	ve	adına	tapuya	bağladı-
ğını,	1-2	ay	 sonra	davalının	yine	borçlarının	bulunduğunu	açıklayarak	
vekil	edeninden	kendisine	ait	dairelerden	birini	daha	satmaya	ikna	etti-
ğini,	vekil	edeninin	bu	isteği	de	yerine	getirdiğini,	yine	160	ada	470	sayılı	
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parselde	50/660	arsa	paylı	4	nolu	daireyi	17.07.2006	tarihinde	sattığını,	
bedeli	olan	157.000,00	TL’yi	aynı	 tarihte	davalı	 ile	ortak	hesaplarının	
bulunduğu	İ.	Bankası	A.	Şubesi’ndeki	hesaba	yatırdığını,	davalının	bu	
parayı	20.07.2006	tarihinde	çektiğini,	paranın	bir	kısmı	 ile	07	N.D	57	
plakalı	2007	model	Passat	marka	bir	otomobili	kendisinin	aldığını,	kalan	
parayı	da	peyderpey	harcadığını,	davalının	açıklandığı	biçimde	edinilen	
taşınır	 ve	 taşınmazlarla	 bir	 ilgisinin	 bulunmadığını,	 gerek	Alanya’daki	
18	nolu	dairenin	gerekse	Passat	marka	aracın	edinilmesinde	davalının	
hiçbir	 katkıda	 bulunmadığını,	 haksız	 yere	 kendi	 adına	 tescil	 ettiğini,	
toplam	350.000,00	TL’ye	ulaşan	transferlerin	davalı	adına	yapıldığını,	
evlilik	birliği	süresince	edinildiği	malların	edinilmesine	doğrudan	vekil	
edeninin	katkı	sağladığını	açıklayarak	vekil	edeninin	mal	rejiminin	sona	
ermesinden	kaynaklanan	 fazlaya	 ilişkin	hakları	 saklı	 kalmak	koşuluyla	
şimdilik	150.000,00	TL	alacağını	mal	 rejiminin	 sona	erme	 tarihinden	
itibaren	işleyecek	yasal	faizi	ile	birlikte	davalıdan	tahsiline	karar	verilme-
sini	istemiştir.

	 Davalı	Atilla	K.	vekili	28.06.2010	tarihli	cevap	dilekçesinde;	davacı	
ile	davalının	Alanya’da	ikamet	ettiklerini,	davanın	bu	nedenle	davalının	
ikametgâhı	 olan	 Alanya	 yetkili	 Asliye	 Hukuk	 (Aile)	 Mahkemesi’nde	
açılması	gerektiğini,	açılan	boşanma	davasının	henüz	kesinleşmediğini,	
bu	nedenle	eldeki	davanın	boşanma	davası	bakımından	bekletici	mesele	
yapılmasının	zorunlu	olduğunu,	davayı	kabul	etmediklerini,	vekil	edeni-
nin	mali	durumunun	iyi	olduğunu,	uzun	yıllar	çalışması	sonucu	hayli	bi-
rikime	sahip	bulunduğunu,	vekil	edenin	evlenmeden	önce	ve	evlendik-
ten	sonraki	birimleri	ile	araç	ve	taşınmazın	satın	alındığını,	evin	alımında	
davacı	tarafından	10.000,00	TL	bir	katkı	sağlandığını,	bu	miktarda	eşine	
yardımcı	olmak	amacıyla	davacı	tarafından	davalıya	yapılan	bağış	olarak	
değerlendirilmesi	gerektiğini,	bankadaki	hesaplarda	bulunan	paranın	da	
vekil	edenine	ait	olduğunu,	sözü	edilen	aracın	parasının	davalı	tarafın-
dan	karşılandığını	belirterek	davanın	 reddine	karar	verilmesini	 savun-
muştur.

	 Mahkemece;	 “...	 davacı	 tarafından	 davalı	 aleyhine	 açılan	 Alanya	
4.	Asliye	Hukuk	(Aile)	Mahkemesi’nin	2006/2.4	Esas,	2007/.9	Karar	
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sayılı	dosya	 ile	davacının	boşanma	davası	 ile	birlikte	aynı	zamanda	ta-
şınmaz	ve	aracın	kaydının	iptali	 ile	adına	tesciline,	olmazsa	araç	ve	ta-
şınmazın	 bedelinin	 %50’sinin	 aralarında	 taksimini	 istediğini,	 ancak,	
mahkemeye	 sunduğu	 24.11.2007	 tarihli	 dilekçe	 ile	 davalının	 banka	
hesabında	bulunan	paranın	davalıya	ait	olması,	aracın	davalının	kendi	
parası	ile	alınmış	bulunması,	ev	için	ödenen	bedelin	bir	kısmının	davalı-
nın	parası	olması	ve	kalan	miktar	olan	10.000,00	TL’nin	davalıya	bağış	
olarak	verilmiş	olması	nedeniyle	bu	yöndeki	dava	ve	talebinden	feragat	
ettiğini,	tedbirlerinde	kaldırılmasını	istediğini,	kimlik	tespitlerinin	yapıl-
dığını,	mahkemece	28.02.2007	 tarihinde	davalının	(davacının	olacak)	
feragati	nedeniyle	davanın	reddine	karar	verildiğini,	davanın	08.03.2007	
tarihli	dilekçesinde	de	temyiz	isteminden	vazgeçtiğini,	kararın	kesinleş-
tirildiğini,	kesinleşme	tarihinin	olduğunu,	davacının	dava	dilekçesinde;	
feragat	dilekçesini	okumadan	imzaladığını,	yaşlı	olduğunu,	bu	nedenle	
muteber	olmadığı	iddialarının	inandırıcı	bulunmadığını,	çünkü	davacı-
nın	söz	konusu	dosyada	vekilinin	bulunduğu	fikri	ve	ruhi	yönden	sağ-
lıklı	olduğunun	gözlendiğini,	imzalanan	evrakın	iptali	için	herhangi	bir	
hukuki	başvuruda	bulunmadığının	görüldüğünü,	aynı	konuda	yeniden	
dava	açılamayacağını,	 feragatin	kesin	hükmün	sonuçlarını	doğurduğu-
nu,	 davacının	 bu	mallarda	 hak	 sahibi	 olmadığını	 beyan	 ettiğinden	 ve	
haklarından	vazgeçtiğinden	davanın	reddine..”	karar	verilmesi	üzerine	
hüküm	davacı	vekili	tarafından	süresinde	temyiz	edilmiştir.

	 Dava,	yasal	mal	rejimi	olarak	kabul	edilen	edinilmiş	mallara	katılma	
rejimi	döneminde	 edinilen	mallardan	 kaynaklanan	 ve	TMK’nun	202,	
219,	225,	229,	230,	231,	232,	235	ve	236.	maddeleri	gereğince	açılan	
katılma	alacağı	isteğine	ilişkindir.

	 Davacı	vekili	dava	dilekçesinde;	fazlaya	ilişkin	hakları	saklı	kalmak	
koşuluyla	 taşınmaz	 ve	 araçtan	 kaynaklanan	 150.000,00	 TL’nin	 yasal	
faizi	ile	birlikte	tahsiline	karar	verilmesi	isteğinde	bulunmuştur.	Taraf-
lar,	 31.10.2005	 tarihinde	 evlenmişler,	 22.07.2008	 tarihinde	 açılan	 ve	
25.07.2011	tarihinde	kesinleşen	boşanma	davasının	kabulle	sonuçlan-
ması	ile	boşanmışlardır.	Eşler	arasında	evlendikleri	31.10.2005	tarihin-
de	boşanma	davasının	açıldığı	22.07.2008	tarihine	kadar	başka	bir	mal	
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rejimi	 de	 seçtikleri	 ileri	 sürmediklerinden	 edinilmiş	 mallara	 katılma	
rejimi	 geçerlidir.	 (TMK.m.202,	 4722	 s.K.m.10).	 Eşler	 arasındaki	mal	
rejimi	boşanma	davasının	 açıldığı	 22.07.2008	 tarihinde	 sona	 ermiştir.	
(TMK.m.225/2)

	 Mahkemece,	yazılı	gerekçeyle	davanın	reddine	karar	verilmiş	ise	de	
mahkemenin	 bu	 görüşüne	 katılma	 olanağı	 bulunmamaktadır.	 Davacı	
İklima	 birinci	 boşanma	 davasını	 18.10.2006	 tarihinde	Alanya	 4.	 Asli-
ye	Hukuk	(Aile	Mahkemesi	sıfatıyla)	Mahkemesi’nde	açmış,	boşanma	
dava	dilekçesi	ile	birlikte	aynı	zamanda	aynı	gerekçelerle	davalı	tarafın-
dan	davacının	gönderdiği	paralarla	alındığı	iddia	edilen	Alanya’daki	18	
nolu	 bağımsız	 bölüm	 ile	 davalı	 adına	 trafikte	 kayıtlı	 bulunan	 07	N.D	
57	 plakalı	 aracın	 maddi	 değerlerinin	 dava	 tarihinden	 itibaren	 işleye-
cek	yasal	faizi	ile	birlikte	dava	tarihindeki	%	50	pay	bedelinin	davalıdan	
tahsiline	karar	verilmesini	istemiştir.	Davacı	İklima	K.	bizzat	Alanya	4.	
Asliye	Hukuk	(Aile)	Mahkemesi’ne	hitaben	yazdığı	24.01.2007	havale	
tarihli	dilekçesiyle	açmış	olduğu	davadan	ve	boşanma	isteğinden	fera-
gat	 ettiğini,	 yine	davalının	banka	hesabında	bulunan	paranın	davalıya	
ait	olduğunu,	aracın	davalının	kendi	parasıyla	alındığını,	ev	için	ödenen	
bedelinde	büyük	bir	kısmının	davalının	parası	olduğunu,	kalan	mikta-
rın	da	(10.000,00	YTL)	tarafından	kendisine	hibe	olarak	verildiğini,	bu	
nedenle	bu	yönlerdeki	dava	ve	talebinden	de	feragat	ettiğini,	davalıdan	
vekalet	ücreti,	dava	harç	ve	masraflarını	 istemediğini,	 feragat	talebinin	
kabulü	ile	taşınmaz,	banka	hesabı	ve	araç	üzerine	konmuş	olan	tedbirin	
kaldırılmasına	 karar	 verilmesini	 istediğini...”	 açıklamıştır.	Mahkemece	
kimliği	 tespit	 edilmiş	Yazı	 İşleri	Müdürü	ve	katip	 tarafından	 imzalan-
mıştır.	Aynı	biçimde	davacı	İklima	tarihli	dilekçesinde	de,	mahkeme	ka-
rarını	temyiz	etmeyeceğini	bildirmiştir.

	 Yine	 kimlik	 tespiti	 aynı	 şekilde	 yapılmıştır.	Bu	nedenle	Alanya	4.	
Asliye	Hukuk	(Aile)	Mahkemesi’nin	tarih	2006/2.4	Esas,	2007/.9	sa-
yılı	kararı	temyizden	feragat	nedeniyle	10.05.2007	tarihinde	kesinleşti-
rilmiştir.	Sonuca	etkili	olmamakla	beraber,	davacı	davada	vekille	temsil	
edildiği	halde,	feragat	dilekçelerinin	davacı	asıl	tarafından	imzalanıp	ve-
rildiği	saptanmıştır.
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Evlenme	 tarihinde	 davacı	 07.01.1933	 doğumlu	 olup	 yaklaşık	 73	 ya-
şındadır.	Davalı	 ise	01.01.1953	doğumlu	olup	52	yaşını	biraz	aşmıştır.	
Dosyadaki	bilgi	ve	belgelere	göre	davalı	Maliye	Bakanlığı’nda	çalışarak	
emekli	olmuş	ve	emeklilik	maaşı	aylık	yaklaşık	960,00	TL’dir.	Görüldü-
ğü	gibi	davalının	emekli	aylığı	dışında	dosyaya	yansıyan	başka	bir	geliri-
nin	olmadığı	davacının	ise	varlıklı	biri	olduğu	anlaşılmaktadır.

	 Somut	 olayda,	 mal	 rejimi	 ile	 boşanma	 davasının	 birlikte	 açılıp	
görüldüğü	 ve	 davacının	 her	 iki	 davadan	 ve	 aynı	 zamanda	 temyizden	
feragat	 etmesi	 nedeniyle	 kesinleşen	 Alanya	 4.	 Asliye	 Hukuk	 (Aile)	
Mahkemesi’nin	10.05.2007	tarihinde	kesinleşen	hükmünün	daha	sonra	
açılan	eldeki	mal	rejimi	davasına	etkisinin	olup	olamayacağı,	feragatla-
rın	sonraki	mal	rejimi	dosyasını	ne	şekilde	etkileyeceği	ve	“evrensel	bir	
hukuk	kuralı	olarak	kabul	edilen	doğmamış	haktan	 feragatin”	olanaklı	
olup	olmayacağı	hususları	uyuşmazlık	konusunu	oluşturmaktadır.

	 TMK’nun	225/2.	 fıkrasına	göre	 taraflar	arasındaki	mal	 rejimi	bo-
şanma	davasının	açıldığı	tarihte	sona	erer.	Aynı	Kanunun	235/1.	fıkra-
sında	ise,	mal	rejiminin	sona	erdiği	sırada	mevcut	olan	edinilmiş	mallar,	
tasfiye	anındaki	değerleri	ile	hesaba	katılırlar,	hükmüne	yer	verilmiştir.	
Yani	katılma	alacağına	konu	malların	değerleri	karar	tarihine	yakın	bir	
tarihteki	gerçek	sürüm	değerlerinin	belirlenmesi	ve	buna	göre	hesabının	
yapılması	gerekmektedir.	Şu	durum	karşısında	mal	rejiminin	sona	erdiği	
tarih	boşanma	dava	tarihi	olup,	tasfiye	anı	ise,	mal	rejimiyle	ilgili	kararın	
verildiği	tarih	olmaktadır.	Mal	rejimi	boşanma	davasının	açıldığı	tarihte	
sona	erdiğine	göre	kural	olarak,	açılan	boşanma	davasının	kabulle	 so-
nuçlanıp	kesinleşmedikçe,	mal	rejiminin	tasfiyesinin	yapılamayacağı	ka-
bul	edilmektedir.	Bu	durum	karşısında	mal	rejimi	davaları	ancak	açılan	
boşanma	davasının	kabulle	sonuçlanması	ve	kesinleşmesinden	itibaren	
zamanaşımı	süresi	içerisinde	açılması	mümkündür.	Yani	hak	açılan	bo-
şanma	davasının	kabulle	sonuçlanması	ve	kesinleşmesiyle	doğar.	Boşan-
ma	davası	ile	mal	rejimi	davası	birlikte	açılmış	ise	mal	rejimi	davasının	
boşanma	davasından	tefrik	edilerek	ayrı	bir	esasa	kaydının	yapılması	ve	
boşanma	davasının	sonucunun	beklenmesi	bakımından	bekletici	mese-
le	yapılması	gerekmektedir.	(HGK	27.06.2012	T.	ve	2012/8-268	Esas	
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2012/420	Karar)	Boşanma	davasının	reddi	halinde	mal	rejimi	davasının	
görülebilirlik	ön	koşulunun	gerçekleşmediği	gerekçesiyle	reddine	karar	
verilmelidir.	Bugüne	kadar	sapma	göstermeyen	Daire	uygulaması	da	bu	
yöndedir.

	 Şu	halde	açılıp	olumlu	sonuçlanan	ve	kesinleşen	bir	boşanma	kararı	
olmadıkça	mal	rejiminin	tasfiyesi	istenemez	ve	yapılamaz.	Davacı	açılan	
ilk	boşanma	davası	ile	birlikte	aynı	zamanda	mal	rejimi	davasını	da	aç-
mıştır.	Daha	sonra	da	yukarıda	açıklandığı	üzere	her	iki	davadan	feragat	
etmesiyle	davanın	feragat	nedeniyle	reddine	karar	verilmiştir.	Söz	konu-
su	 feragatin,	mal	 rejimi	bakımından	hukuki	sonuç	doğuracak	nitelikte	
olmadığı	açıktır.	Çünkü	doğmayan	haktan	feragat	söz	konusu	olamaz.	
Bu	genel	evrensel	bir	hukuk	kuralı	olup,	uygulamada	gözetilmektedir.	
TMK’nun	kişiliğin	korunması	başlığını	taşıyan	23.	maddesinde;	’’kimse,	
hak	ve	fiil	ehliyetlerinden	kısmen	de	olsa	vazgeçemez,	kimse	özgürlük-
lerinden	vazgeçemez	veya	onları	hukuka	ya	da	ahlaka	aykırı	olarak	sınır-
layamaz,	yazılı	rıza	üzerine	insan	kökenli	biyolojik	maddelerin	alınması,	
aşılanması	ve	nakli	mümkündür.	Ancak,	biyolojik	madde	verme	borcu	
altına	 girmiş	 olandan	 edimini	 yerine	 getirmesi	 istenemez;	 maddi	 ve	
manevi	tazminat	isteminde	bulunulamaz”	hükmüne	yer	verilmiştir.	Bu	
hüküm	başlığından	da	anlaşıldığı	üzere	hiç	şüphesiz	kişiliğin	korunması	
ile	ilgilidir.	Ancak	bunun	dışında	genel	kural	olarak	uygulama	olanağını	
bulan	“doğmamış	haktan	feragat”	ilkesi	tüm	Hukuk	Dairelerince	uygu-
lanagelen	bir	olgudur.

	 Doğmamış	haktan	feragat	olmaz	evrensel	hukuk	ilkesine	ilişkin	ör-
nek	kararlardan	bazıları	şöyledir.

	 “Doğmamış	haktan	peşinen	vazgeçilemeyeceği	yolundaki	evrensel	
hukuk	ilkesi	gözden	kaçırılarak,	davacının	borç	miktarına	itiraz	etmeye-
ceği	ve	dava	açamayacağına	dair	beyanına	dayanılmak	suretiyle	sonra-
dan	çıkarılan	borca	karşı	dava	hakkından	feragat	ettiğinden	bahisle	da-
vanın	reddine	karar	verilmesi	doğru	olmamıştır.”	(11.	HD.	14.10.1997	
tarih	1997/4264	E.	1997/7002	K.)
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“Taraflar	 arasındaki	 sözleşmede	 her	 ne	 kadar	 cezai	 şartın	 fahiş	 olma-
dığına	ilişkin	hüküm	bulunduğu	iddia	edilmiş	ise	de	doğmamış	haktan	
feragat	edilemeyeceğinden	bu	husus	araştırılmalıdır.	Mahkemece	hük-
medilen	cezai	şartın	fahiş	olup	olmadığı	tartışılmalı,	şayet	fahiş	görülür	
ise	indirilecek	miktar	belirlenip	sonucuna	uygun	bir	karar	verilmelidir.”	
(13	HD.	11.10.2004	tarih	2004/6611	E.	2004/14120	K.).

	 “Kadastro	 komisyonu	 tarafından	 karar	 verilmedikçe	 3402	 sayılı	
Kadastro	Kanunu’nun	Geçici	5.	maddesi	gereğince	doğrudan	Kadastro	
Mahkemesi’ne	dava	açılması	mümkün	değildir.	Davacı,	yasal	prosedüre	
uygun	 dava	 açmadığını	 öğrenince,	 erken	 açtığı	 davayı	 yürütmek	 iste-
memiş	ve	davadan	feragat	etmiştir.	Doğmayan	bir	haktan	feragat	huku-
ken	sonuç	doğurmaz”	(HGK.	31.03.1993	 tarih	ve	1992/16-759	Esas,	
1993/132	K.).

	 23.05.1966	tarih	ve	1966/3	E.	1966/5	sayılı	Yargıtay	İçtihatı	Bir-
leştirme	Kararı	 ile	 2.	Hukuk	Dairesi’nin	07.01.1977	 tarih	16	Esas,	 49	
Karar	sayılı	kararları	da	doğmayan	haktan	feragat	ile	ilgili	olup,	Yargıtay	
uygulamasının	bu	yönde	olduğu	sonucuna	varılmıştır.	Kaldı	ki	 ilk	bo-
şanma	davası,	gerekçesi	ne	olursa	olsun	retle	sonuçlanmış	olup,	zaten	
TMK’nun	225/2.	ve	235/1.	maddesi	uyarınca	mal	rejiminin	tasfiyesi-
nin	yapılamayacağı	bir	gerçektir.	Boşanma	davası	ile	birlikte	açılan	mal	
rejimi	davasından	 feragat	yukarıda	açıklanan	somut	ve	hukuki	olgular	
karşısında	geçerli	bir	hukuki	sonuç	doğuramayacağı	Yargıtay	uygulama-
sı	ile	de	kabul	edilmiştir.	Bu	nedenle	birinci	davadan	feragatin	eldeki	mal	
rejimi	davasının	sonucuna	bir	etkisinin	olduğunu	kabul	etmek	mümkün	
görülmemektedir.	Yapılan	açıklamalar	karşısında	“feragat”	ancak	yapıl-
dığı	dava	ya	da	davalar	için	hukuki	sonuç	doğurabilmekte	olup,	eldeki	
davaya	etkisi	olmamaktadır.

	 Davacının	kendisine	ait	160	ada	470	sayılı	parselde	bulunan	binada-
ki	3	ve	4	nolu	dairelerini	satmak	suretiyle	bedellerini	eşine	gönderdiği,	
eşi	tarafından	Alanya’da	18	bağımsız	bölümü	satın	aldığı,	aynı	zaman-
da	paranın	bir	kısmı	ile	de	dava	konusu	aracı	edindiği,	paraların	banka	
kanalıyla	davalı	adına	ve	ortak	hesaba	gönderildiği	hususlarında	taraflar	
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arasında	bir	uyuşmazlığın	bulunmadığı	dosya	kapsamı	ile	belirlenmiştir.
O	halde	iddia	ve	savunma	doğrultusunda	taraf	delilleri	toplanarak	iste-
ğin	değerlendirilmesi,	davanın	nitelendirilmesi	için	belirtilen	TMK’nun	
ilgili	hükümleri	gereğince	gerekli	araştırma	ve	incelemenin	yapılması	ile	
sonucuna	göre	bir	karar	verilmesi	gerekirken	feragatin	davacıyı	bağladı-
ğı	gerekçesiyle	davanın	reddine	karar	verilmiş	olması	usul	ve	kanun	ile	
açıklanan	evrensel	hukuk	kuralına	aykırıdır...)
gerekçesiyle	ile	bozularak	dosya	yerine	geri	çevrilmekle	yeniden	yapılan	
yargılama	sonunda	mahkemece	önceki	kararda	direnilmiştir.

 TEMYİZ EDEN :	Davacı	vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

	 Hukuk	Genel	Kurulunca	incelenerek	direnme	kararının	süresinde	
temyiz	 edildiği	 anlaşıldıktan	 ve	 dosyadaki	 belgeler	 okunduktan	 sonra	
gereği	görüşüldü:

	 Davacı	 vekili,	 müvekkili	 ile	 davalının	 31.10.2005	 tarihinde	 ev-
lendiklerini,	 ancak	 Kartal	 3.	 Aile	 Mahkemesi’nin	 17.02.2010	 gün	 ve	
2008/7.5	E.,	2010/2.0	K.	sayılı	kararı	ile	tarafların	boşanmalarına	karar	
verildiğini,	evlenmelerinden	kısa	bir	süre	sonra	davalının	borcu	olduğu-
nu	öne	sürerek	müvekkili	adına	kayıtlı	M.	İlçesi	B.	Mahallesi	1.0	ada	4.0	
parselde	kayıtlı	3	no.lu	daireyi	12.12.2005	tarihinde	sattığını	ve	dairenin	
satış	bedelinin	tamamı	olan	149.000,00	TL’yi	13.12.2005	tarihinde	da-
valının	hesabına	gönderdiğini,	ardından	müvekkilin	davalının	o	parayla	
Alanya’da	 kendi	 adına	 bir	 ev	 aldığını	 öğrendiğini,	 davalının	 yine	 aynı	
gerekçeyle	borcu	olduğunu	öne	sürerek	müvekkile	ait	M.	İlçesi	B.	Ma-
hallesi	160	ada	470	parselde	kayıtlı	4	no.lu	daireyi	17.07.2006	tarihinde	
157.000,00	TL’ye	sattığını,	davalının	bu	paranın	bir	kısmıyla	otomobil	
aldığını,	 müvekkilinin	 davalıya	 yaklaşık	 350.000,00	 TL	 para	 transferi	
yaptığını,	evlilik	süresince	müvekkilinin	doğrudan	malların	edinilmesi-
ne	katkıda	bulunduğunu,	bu	nedenlerle	müvekkilinin	katkılarıyla	alınan	
Antalya	İli,	A.	İlçesi,	K.	Mahallesi	7.4	ada	3	parseldeki	taşınmaz	ile	oto-
mobilin	kayıtlarına	 ileride	güç	ve	 telafisi	 zor	 zararların	 ve	bu	malların	
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üçüncü	kişilere	devir	ve	temlikinin	önlenmesi	için	dava	kesinleşinceye	
kadar	tedbir	kararı	konulmasını,	müvekkilinin	fazlaya	ilişkin	hakkı	saklı	
kalmak	kaydıyla	150.000,00	TL	alacağının	mal	rejiminin	sona	erme	tari-
hinden	itibaren	işleyecek	yasal	faiziyle	birlikte	davalıdan	tahsiline	karar	
verilmesini	talep	etmiş,	talebini	ıslah	dilekçesi	ile	artırmıştır.

	 Davalı	vekili,	davacı	 ile	müvekkilinin	Alanya’da	 ikamet	ettiklerini,	
davanın	bu	nedenle	tarafların	ikametgâhı	olan	Alanya	yetkili	Asliye	Hu-
kuk	(Aile)	Mahkemesi’nde	açılması	gerektiğini,	açılan	boşanma	davası-
nın	henüz	kesinleşmediğini,	bu	nedenle	eldeki	davanın	boşanma	davası	
bakımından	bekletici	mesele	yapılmasının	zorunlu	olduğunu,	davayı	ka-
bul	etmediklerini,	davalının	mali	durumunun	iyi	olduğunu,	uzun	yıllar	
çalışması	 sonucu	hayli	 birikime	 sahip	bulunduğunu,	müvekkilinin	 ev-
lenmeden	önce	ve	evlendikten	sonraki	birikimleri	ile	araç	ve	taşınmazın	
satın	alındığını,	evin	alımında	davacı	tarafından	10.000,00	TL	bir	katkı	
sağlandığını,	bu	miktarın	da	eşine	yardımcı	olmak	amacıyla	davacı	tara-
fından	davalıya	yapılan	bağış	olarak	değerlendirilmesi	gerektiğini,	dava-
cının	Alanya	Asliye	Hukuk	Mahkemesinin	2007/2.4	E.,	2007/.9	K.	sa-
yılı	dosyasında	vermiş	olduğu	24.01.2007	tarihli	dilekçesinde	“davalının	
banka	hesabında	bulunan	paraların	davalının	olduğu,	bahsi	geçen	aracın	
parasının	davalı	 tarafından	ödendiği	ve	ev	 için	ödenen	paranın	büyük	
bir	kısmının	da	davalının	parası	olduğu,	kalan	10.000,00	TL’nin	de	ken-
disi	tarafından	davalıya	hibe	olarak	verilmiş	olması	sebebi	ile	bu	yöndeki	
dava	ve	taleplerimden	feragat	ediyorum...”	dediğini,	bu	hususun	mah-
keme	içi	 ikrar	niteliği	taşıdığından	kesin	delil	teşkil	ettiğini,	bankadaki	
hesaplarda	bulunan	paranın	da	davalıya	ait	olduğunu,	sözü	edilen	aracın	
parasının	davalı	tarafından	karşılandığını	belirterek	davanın	reddine	ka-
rar	verilmesi	gerektiğini	savunmuştur.

	 Mahkemece	davacı	tarafından	davalı	aleyhine	açılan	Alanya	4.	As-
liye	Hukuk	(Aile)	Mahkemesi’nin	2006/2.4	E.,	2007/.9	K.	sayılı	dos-
yası	 ile	 davacının	 boşanma	 davası	 ile	 birlikte	 aynı	 zamanda	 taşınmaz	
ve	aracın	kaydının	iptali	 ile	adına	tescilini,	olmazsa	araç	ve	taşınmazın	
bedelinin	 %50’sinin	 aralarında	 taksimini	 istediği,	 ancak	 mahkemeye	
sunduğu	24.01.2007	tarihli	dilekçe	ile	davalının	banka	hesabında	bulu-
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nan	paranın	davalıya	ait	olması,	aracın	davalının	kendi	parası	ile	alınmış	
bulunması,	ev	için	ödenen	bedelin	bir	kısmının	davalının	parası	olması	
ve	kalan	miktar	olan	10.000,00	TL’nin	davalıya	bağış	olarak	verilmiş	ol-
ması	nedeniyle	bu	yöndeki	dava	ve	 talebinden	 feragat	ettiği,	 tedbirle-
rin	de	kaldırılmasını	istediği,	kimlik	tespitlerinin	yapıldığı,	mahkemece	
28.02.2007	tarihinde	feragat	nedeniyle	davanın	reddine	karar	verildiği,	
davacının	08.03.2007	tarihli	dilekçesinde	de	temyiz	isteminden	vazgeç-
tiği,	 kararın	 kesinleştirildiği,	 kesinleşme	 tarihinin	 10.05.2007	 olduğu,	
davacının	 dava	 dilekçesinde	 feragat	 dilekçesini	 okumadan	 imzaladığı,	
yaşlı	olduğu,	bu	nedenle	muteber	olmadığı	 iddialarının	 inandırıcı	bu-
lunmadığı,	 çünkü	davacının	 söz	 konusu	dosyada	 vekilinin	bulunduğu	
fikri	 ve	 ruhi	 yönden	 sağlıklı	olduğunun	gözlendiği,	 imzalanan	evrakın	
iptali	 için	 herhangi	 bir	 hukuki	 başvuruda	 bulunmadığının	 görüldüğü,	
aynı	 konuda	yeniden	dava	 açılamayacağı,	 feragatin	kesin	hükmün	 so-
nuçlarını	doğurduğu,	davacının	bu	mallarda	hak	sahibi	olmadığı	yönün-
de	beyanda	bulunduğu	ve	haklarından	vazgeçtiği	gerekçesiyle	davanın	
reddine	karar	verilmiştir.

	 Davacı	vekilinin	temyizi	üzerine	karar,	Özel	Dairece	yukarıda	başlık	
bölümünde	açıklanan	gerekçelerle	bozulmuştur.

	 Yerel	mahkemece	önceki	gerekçeler	tekrar	edilmek	suretiyle	diren-
me	kararı	verilmiştir.

	 Direnme	kararını	davacı	vekili	temyize	getirmiştir.

	 Direnme	 yolu	 ile	Hukuk	Genel	Kurulu	 önüne	 gelen	 uyuşmazlık,	
mal	rejimi	ile	boşanma	davasının	birlikte	görüldüğü	ve	her	iki	davanın	
da	feragat	nedeniyle	reddine	karar	verilmek	suretiyle	kesinleşen	dosya-
daki	 feragat	 beyanının,	 daha	 sonra	 açılan	 eldeki	mal	 rejimi	 davasında	
dikkate	alınıp	alınamayacağı	noktasında	toplanmaktadır.

	 Uyuşmazlığın	çözümlenmesinde	öncelikle	ilke	olarak	feragat	beya-
nının	niteliği	üzerinde	durulmalıdır.	Davaya	son	veren	taraf	işlemlerin-
den	biri	olan	feragat,	davanın	taraflarından	birinin	(davacının)	netice-i	
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talebinden	 vazgeçmesidir.	Hiç	 kimse	 kendi	 lehine	 olan	 bir	 davayı	 aç-
maya	 zorlanamayacağı	 gibi	 (Mülga	HUMK.	m.79),	 açmış	 olduğu	 bir	
davayı	da	sonuna	kadar	takip	etmeye	zorlanamaz.	Usul	hukukumuzda	
kural	olarak	hüküm	kesinleşinceye	kadar	her	davadan	feragat	edilebilir.	
Ancak	bazı	istisnai	hâllerde	feragat	davayı	sona	erdirmez.

	 Bilindiği	gibi	feragat	yalnız	mevcut	davadan	değil,	o	dava	ile	istenen	
haktan	da	vazgeçme	anlamına	gelmektedir.	Davadan	feragat	neticesin-
de	feragate	konu	teşkil	eden	hak	tamamen	düşer	ve	artık	bir	daha	dava	
konusu	yapılamaz	(Postacıoğlu,	İ.E.:	Medeni	Usul	Hukuku	Dersleri,	6.	
Bası,	İstanbul	1975,	s.	479).	Ne	var	ki	bir	usul	hukuku	kavramı	olarak	da-
vadan	feragatin	açık,	kesin	ve	koşulsuz	olması	kanun	gereğidir.	Davadan	
feragatin	kesin	hükmün	sonuçlarını	doğurucu	nitelikte	olması	nedeniy-
le	bütün	bu	özellikleri	içermesi	zorunludur.

	 Nitekim	 aynı	 ilkeler	 Hukuk	 Genel	 Kurulunun	 13.04.2005	 gün	
ve	2005/11-242	E.,	 2005/249	K.;	 29.04.2009	gün	 ve	2009/13-76	E.,	
2009/120	K.;	29.04.2009	gün	ve	2009/12-112	E.,	2009/126	K.	 sayılı	
kararlarında	 da	 benimsenmiştir	 (Feragatin	 açık	 olmasına	 ve	 söylenen	
sözün	özüne	bakılmasına	dair	olan	kararlar	için	ayrıca	Bkz.	Hukuk	Ge-
nel	Kurulu’nun	07.01.1970	gün	1969/2-681	E.,	1970/11	K.;	13.1.1972	
gün	ve	1970/8-773	E.,	1972/164	K.;	01.11.1978	gün	ve	1977/575	E.,	
1978/906	K.	sayılı	kararları).

	 Yine	 Yargıtay	 İçtihatları	 Birleştirme	 Büyük	 Genel	 Kurulu’nun	
22.05.1987	gün	ve	1986/4	E.,	1987/5	K.	sayılı	kararının	gerekçesinde	
ise	yasaların	uygulanmasında,	hakların	korunması	doğrultusunda	hare-
ket	etme	gereği	karşısında,	açık	bir	irade	beyanı	olmadan	davadan	fera-
gat	edildiği	sonucunun	çıkarılamayacağı	kabul	edilmiştir.

	 Öğretide	de	feragatin	açık	ve	kesin	olması	gerektiği	belirtilmekte-
dir	(Belgesay,	M.	R.:	Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	Kanunu	Şerhi,	Cilt:I,	
İstanbul	 1939,	 s.254;	 Ansay,	 S.Ş.:	Hukuk	 Yargılama	Usulleri,	 Ankara	
1947,	s.	146;	Üstündağ,	S.:	Medeni	Yargılama	Hukuku,	Cilt:I-II,	İstan-
bul	1997,	s.573;	Kuru,	B.:	Hukuk	Muhakemeleri	Usulü,	Cilt:	IV,	İstan-
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bul	2001,	s.3593;	Pekcanıtez,	H./Atalay,	O./Özekes,	M.:	Hukuk	Mu-
hakemeleri	Kanunu	Hükümlerine	Göre	Medeni	Usul	Hukuku,	Ankara	
2011,	s.552-553).

	 Buraya	kadar	yapılan	açıklamalardan	sonra	somut	olay	değerlendi-
rildiğinde;

	 Davacı	 İklima	 ile	 davalı	 Atilla	 31.10.2005	 tarihinde	 evlenmişler,	
Kartal	3.	Aile	Mahkemesi’nin	2008/7.5	E.,	2010/200	K.	sayılı	kararı	ile	
4721	sayılı	Türk	Medeni	Kanunu’nun	(TMK)	166/1.	maddesi	gereğin-
ce	verilen	boşanma	kararının	temyiz	edilmesi	üzerine	Yargıtay	2.	Hukuk	
Dairesinin	09/06/2011	gün	ve	2010/8803	E.,	2011/10163	K.	sayılı	ka-
rarı	 ile	onama	kararı	verilmiş	ve	karar	25/07/2011	tarihinde	kesinleş-
miştir.

	 Davacı	İklima	ilk	boşanma	davasını	18.10.2006	tarihinde	Alanya	4.	
Asliye	Hukuk	(Aile	Mahkemesi	sıfatıyla)	Mahkemesi’nde	açmış,	boşan-
ma	ile	birlikte	aynı	gerekçelerle	davalı	tarafından	davacının	gönderdiği	
paralarla	alındığı	 iddia	edilen	Alanya’daki	18	nolu	bağımsız	bölüm	 ile	
davalı	adına	trafikte	kayıtlı	bulunan	aracın	maddi	değerlerinin	dava	tari-
hinden	itibaren	işleyecek	yasal	faizi	ile	birlikte	dava	tarihindeki	%	50	pay	
bedelinin	davalıdan	tahsiline	karar	verilmesini	istemiş,	mezkur	davada	
mahkemece	 28.02.2007	 tarihinde	 feragat	 nedeni	 ile	 davanın	 reddine	
karar	verilmiş,	karar	temyiz	edilmeksizin	10.05.2007	tarihinde	kesinleş-
miştir.

	 TMK’nın	225/2.	maddesi	uyarınca	eşler	arasındaki	mal	rejimi,	ka-
bulle	sonuçlanan	boşanma	davasının	açıldığı	22.07.2008	tarihinde	sona	
ermiştir.	Dolayısıyla	 24.01.2007	 tarihinde	 yapılan	 beyanın	 doğmamış	
haktan	feragatin	hukuki	sonuç	doğurmayacağına	ilişkin	kural	gereğince	
eldeki	davaya	bir	etkisinin	bulunmadığının	kabulü	gerekmiştir.

	 Ayrıca	davacının	boşanma	ile	birlikte	açtığı	mal	rejimine	ilişkin	da-
vanın	yargılaması	sırasında	24.01.2007	tarihinde	mahkemeye	sunduğu	
dilekçede	 yer	 alan	 beyanlarının	mahkeme	 içi	 ikrar	 niteliği	 taşımadığı,	
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davacının	eşi	ile	tekrar	birlikte	yaşamaya	başlaması	nedeniyle	evlilik	bir-
liğinin	yürütülmesini	sağlamak	amacıyla	davasından	vazgeçtiği,	davacı-
nın	bu	davranışının	genel	hayat	tecrübelerine	uygun	olduğu,	bu	nedenle	
24.01.2007	tarihli	beyanın	klasik	anlamda	ikrar	niteliği	taşımayıp,	fera-
gat	beyanının	gerekçesine	ilişkin	açıklamalar	niteliğinde	olduğu	benim-
senmiştir.

	 Hâl	böyle	olunca	mahkemece	feragatin	kesin	hükmün	sonuçlarını	
doğurduğu,	 davacının	 bu	mallarda	 hak	 sahibi	 olmadığını	 beyan	 ettiği	
ve	haklarından	vazgeçtiği	gerekçesiyle	davanın	reddine	karar	verilmesi	
doğru	görülmemiştir.

	 Öte	yandan	mal	rejiminin	devamı	süresince	bir	eşin	sahip	olduğu	
edinilmiş	malda,	 diğer	 eşin	 artık	 değerin	 yarısı	 oranında	 katılma	 ala-
cak	hakkı	vardır.	Katılma	alacağı,	01.01.2002	tarihinde	yürürlüğe	giren	
TMK	 uyarınca	 eklenecek	 değerlerden	 (TMK	m.	 229)	 ve	 denkleştir-
meden	(TMK	m.	230)	elde	edilen	miktarlar	da	dâhil	olmak	üzere,	eşin	
edinilmiş	 mallarının	 (TMK	 m.	 219)	 toplam	 değerinden,	 bu	 mallara	
ilişkin	borçlar	çıktıktan	sonra	kalan	artık	değerin	(TMK	m.	231)	yarısı	
üzerindeki	diğer	eşin	alacak	hakkıdır	(TMK	m.	236/1).	Katılma	alacağı	
kanundan	kaynaklanan	bir	hak	olup,	bu	hakkı	talep	eden	eşin	gelirinin	
olmasına	veya	söz	konusu	mal	varlığının	edinilmesine,	iyileştirilmesine	
ya	da	korunmasına	katkıda	bulunulmasına	gerek	yoktur.

	 Evlilik	birliği	herhangi	bir	nedenle	tasfiye	aşamasına	girdiğinde	eş-
lerin	yaptıkları	katkıları	talep	edip	edemeyecekleri	sorusunun	cevabı	ise	
değer	artış	payı	kavramı	ile	çözümlenmiştir.	Değer	artış	payı,	bir	eşin	ev-
lilik	birliği	devam	ederken	diğer	eşin	gerek	mal	edinmesine,	gerek	mev-
cut	malın	iyileştirilmesine	veya	malının	korunmasına	katkıda	bulundu-
ğu	oranda	sahip	olduğu	alacak	hakkıdır	(Kılıçoğlu,	A.:	Katkı	-	Katılma	
Alacağı,	Ankara	2011,	s.9).

	 Maddi	olayları	ileri	sürmek	taraflara,	hukuki	nitelendirme	yapmak	
ve	uygulanacak	kanun	maddelerini	belirlemek	hâkime	aittir	(6100	sayılı	
Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	m.33).
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	 Dava	 dilekçesindeki	 anlatım,	 yargılama	 oturumundaki	 davacı	 ta-
raf	beyanları	ve	mahkemenin	kabulünde	olduğu	üzere	dava,	değer	artış	
payı	alacağı	isteğine	ilişkin	olmakla	Özel	Daire	bozma	kararı	metninden	
“katılma	alacağı”	ibaresi	çıkartılmak	suretiyle	değişiklik	yapılarak	yerine	
“değer	artış	payı”	ibaresinin	eklenmesine	karar	verilmiştir.

	 Hukuk	Genel	 Kurulunda	 yapılan	 görüşmeler	 sırasında	 davacının	
Alanya	Asliye	Hukuk	Mahkemesinin	2007/2.4	E.,	2007/.9	K.	sayılı	dos-
yasında	vermiş	olduğu	24.01.2007	tarihli	dilekçe	içeriğinin	Özel	Daire	
kabulünün	aksine	doğmamış	haktan	feragat	niteliğinde	olmadığı,	dava-
cının	 yaklaşık	üç	 yıl	 önce	mahkemeye	 sunduğu	dilekçede	bu	davanın	
konusu	olan	para	ve	mallarda	kendi	hakkının	olmadığının	imzalı	dilekçe	
ile	bildirilmesinin	mahkeme	içi	ikrar	niteliğinde	olup,	kesin	delil	teşkil	
ettiği,	bu	nedenle	direnme	kararın	onanması	gerektiği	görüşü	ileri	sürül-
müş	ise	de,	bu	görüş	Kurul	çoğunluğu	tarafından	benimsenmemiştir.

	 Şu	hâlde	direnme	kararı	yukarıda	açıklanan	bu	değişik	nedenlerle	
bozulmalıdır.

 SONUÇ : Yukarıda	 açıklanan	nedenlerle	 davacı	 vekilinin	 temyiz	
itirazlarının	kabulü	ile	Özel	Daire	bozma	kararında	yer	alan	“katılma	ala-
cağı”	ifadelerinin	karar	metninden	çıkartılarak,	yerine	“değer	artış	payı”	
ifadesinin	yazılması	suretiyle	düzeltilmesine,	direnme	kararının	yukarı-
da	açıklanan	bu	değişik	nedenlerden	dolayı	BOZULMASINA,	istek	ha-
linde	temyiz	peşin	harcının	yatırana	geri	verilmesine,	tebliğ	tarihinden	
itibaren	on	beş	günlük	süre	içinde	karar	düzeltme	yolu	açık	olmak	üzere,	
21.02.2018	gününde	oy	çokluğu	ile	karar	verildi.

KARŞI OY

	 Davacı	vekili	2006	yılında	açtığı	ilk	boşanma	davası	ile	birlikte	aynı	
zamanda	davalı	adına	kayıtlı	taşınmaz	ve	aracın	kaydının	iptali	 ile	adı-
na	tesciline,	olmazsa	araç	ve	taşınmazın	bedelinin	%50’sinin	davalı	 ile	
aralarında	taksimini	istediği,	ancak	mahkemeye	sunduğu	24.11.2007	ta-
rihli	dilekçede:	“1-	Boşanma	talebinden	feragat	ediyorum...	2-..davalının	
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banka	hesabında	bulunan	paranın	davalıya	ait	olması,	aracın	davalının	
kendi	parası	ile	alınmış	bulunması,	ev	için	ödenen	bedelin	bir	kısmının	
davalının	parası	olması	ve	kalan	miktar	olan	10.000,00	TL’nin	davalıya	
bağış	olarak	verilmiş	olması	nedeniyle	bu	yöndeki	dava	ve	 talebinden	
feragat	ediyorum...”	şeklindeki	beyanı	nedeniyle	davanın	reddine	karar	
verilmiş	ve	bu	karar	kesinleşmiştir.

	 Sonradan	açılan	boşanma	davasının	kesinleşmesinden	sonra	davacı	
vekili	21.05.2010	havale	tarihli	dava	dilekçesi	ile;	davalı	ile	boşandığını	
boşanmanın	kesinleştiğini,	evlenmelerinden	kısa	bir	süre	sonra	davalı-
nın	borcunun	bulunması	nedeniyle	müvekkilinin	kendisine	ait	iki	adet	
daireyi	 satarak	 yaklaşık	 350.000	TL	parayı	 banka	havalesiyle	 davalıya	
gönderdiğini,	davalının	bu	para	ile	ev	ve	araç	aldığını	böylece	davalının	
edindiği	 mallara	 katkıda	 bulunduğunu	 belirterek	 fazlaya	 ilişkin	 hak-
kı	saklı	kalmak	kaydıyla	150.000,00	TL	alacağının,	mal	rejiminin	sona	
erme	tarihinden	itibaren	işleyecek	yasal	faiziyle	birlikte	davalıdan	tahsi-
line	karar	verilmesini	talep	etmiştir.

	 Yerel	mahkeme	 davanın	 reddine	 karar	 vermiş,	Özel	Daire,	 Yerel	
Mahkemenin	kararını	bozmuştur.	Yerel	mahkeme	ilk	kararında	diren-
miştir.

	 Davacının	 Alanya	 Asliye	 Hukuk	 Mahkemesinin	 2007/2.4	 E.,	
2007/.9	K.	 sayılı	dosyasında	vermiş	olduğu	24.01.2007	 tarihli	dilekçe	
içeriği	 Yargıtay	Özel	Dairesinin	 kabulünün	 aksine,	 doğmamış	 haktan	
feragat	niteliğinde	değildir.	Mahkemeye	sunulan	dilekçe	içeriği,	bu	da-
vada	talep	ettiği	hakla	bire	bir	örtüşmektedir.	Davacı,	24.1.2007	tarihli	
dilekçede	özetle;	bu	paralarda	kendi	hakkı	olmadığını	sadece	10.000	TL	
lik	kısmının	kendisine	ait	olduğunu	söz	konusu	10.000	lirayı	da	davalıya	
bağışladığını	beyan	etmiştir.	Davacının	bu	beyanı	HMK	nın	188.	mad-
desi	 gereğince	mahkeme	 içi	basit	 ikrardır.	Bilgi	 açıklaması	niteliğinde	
olan	 bu	 ikrar	 kesin	 delil	mahiyetindedir.	Davacının	 bu	 beyanını,	 red-
dedilen	boşanma	ve	mal	rejimi	davasında	açıklanmasının	da	bir	önemi	
yoktur.	Davacı	yaklaşık	üç	yıl	önce	mahkemeye	sunduğu	dilekçede	bu	
davanın	konusu	olan	para	ve	mallarda	kendi	hakkının	olmadığın	(inkar	
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etmediği)	imzalı	dilekçe	ile	bildirmesine	rağmen	bu	ikrar	ve	yazılı	beyan	
hiç	yokmuş	gibi	yeniden	dava	açması	halinde	söz	konusu	taleplerin	“ke-
sin	delil”	nedeniyle	hukuken	himaye	görmesi	mümkün	değildir.	Bu	ne-
denle,	direnme	kararı	onanması	gerekirken,	Sayın	Hukuk	Genel	Kurulu	
çoğunluğunun	 “yerel	 mahkeme	 kararının	 bozulmasına”	 dair	 kararma	
muhalifim.

Mahmut	COŞKUN 
23.	Hukuk	Dairesi	Üyesi

 BİLGİ : Yargıtay	 Hukuk	 Genel	 Kurulu’nda	 bulunan	 21	 üyenin	
20’si	DEĞİŞİK	BOZMA,	1’i	ise	ONAMA	yönünde	oy	kullanmışlardır.
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ÖZET : Cüzi	miktarlar	üzerinden	açılan	dava,	kısmi	eda	külli	tespit	da-
vası	değil	belirsiz	alacak	davasıdır.

T.C. 
YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO      : 2015/9-3162 
KARAR NO  : 2018/369

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasındaki	“işçilik	alacağı”	davasından	dolayı	yapılan	yargı-
lama	sonunda	Sakarya	İş	Mahkemesince	davanın	kabulüne	dair	verilen	
06.01.2015	gün	ve	2014/393	E.	2015/27	K.	sayılı	kararın	temyizen	in-
celenmesi	davalı	S.	Büyükşehir	Belediyesi	vekili	 tarafından	 istenilmesi	
üzerine	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesinin	12.03.2015	gün	ve	2015/4981	E.	
2015/10428	K.	sayılı	kararı	ile;		

	 (...	Davacı	işçi,	daimi	kadroya	geçtiği	aşamada	geçici	işçi	statüsünde	
çalıştığı	sürelerin	dikkate	alınması	gerektiğini	ileri	sürerek,	geriye	dönük	
5	yıl	içinde	eksik	ödenen	bir	kısım	fark	işçilik	alacaklarının	belirsiz	alacak	
davası	olarak	tahsiline	karar	verilmesini	talep	ve	dava	etmiştir.

	 Davalı	 vekili,	 davacının	 taleplerinin	 zamanaşımına	 uğradığını	 be-
lirterek	taraf	sıfatı	yokluğu	nedeniyle	ve	esastan	davanın	reddine	karar	
verilmesini	talep	etmiştir.	

	 Davacı	vekili	bilirkişi	raporundan	sonra	ibraz	ettiği	dilekçe	ile	talep	
ettiği	alacak	miktarlarını	artırmak	suretiyle	bilirkişi	raporunda	belirtilen	
alacak	miktarlarının	hüküm	altına	alınmasını	karar	verilmesini	talep	et-
miştir.	
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	 Mahkemece	davanın	 türü	belirsiz	alacak	davası	olarak	kabul	edil-
mek	suretiyle	 isteklerin	kabulüne	karar	verilmiş,	hükmü	davalı	 temyiz	
etmiştir.			

	 1-	Dosyadaki	yazılara,	toplanan	delillerle	kararın	dayandığı	kanuni	
gerektirici	 sebeplere	 göre	davalının	 aşağıdaki	 bendin	 kapsamı	dışında	
kalan	temyiz	itirazları	yerinde	değildir.

	 2-	 Davaya	 konu	 işçilik	 alacalarının	 belirsiz	 alacak	 davasına	 konu	
olup	olamayacağı	ile	zamanaşımı	ve	faiz	başlangıcı	yönlerinden	taraflar	
arasında	uyuşmazlık	bulunmaktadır.	

	 Belirsiz	alacak	davası	01.10.2011	tarihinde	yürürlüğe	giren	6100	sa-
yılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	ile	öngörülen	ve	alacaklıya	bazı	avan-
tajlar	sağlayan	yeni	bir	dava	türüdür.	Sözü	edilen	hükme	göre	“Davanın	
açıldığı	tarihte	alacağın	miktarını	yahut	değerini	tam	ve	kesin	olarak	be-
lirleyebilmesinin	 kendisinden	 beklenemeyeceği	 veya	 bunun	 imkânsız	
olduğu	hâllerde,	alacaklı,	hukuki	ilişkiyi	ve	asgari	bir	miktar	ya	da	değeri	
belirtmek	suretiyle	belirsiz	alacak	davası	açabilir”.	Şu	hale	göre	davanın	
açıldığı	tarihte	alacak	miktarının	belirlenmesi	 imkansız	ise	belirsiz	ala-
cak	davası	açılabilir.	Öte	yandan	alacaklı	tarafından	alacağın	miktar	veya	
değerinin	 tam	olarak	belirlenmesi	 beklenemez	 ise	 yine	belirsiz	 alacak	
davası	açılabilir.	

	 Belisiz	alacak	davasını	düzenleyen	HMK’nun	107.	maddesinin	ge-
rekçesinde,	birçok	kez	hak	arama	özgürlüğüne	vurgu	yapılmıştır.	Yine	
alacaklının	hukuki	ilişkiyi,	muhatabını	ve	talep	edebileceği	asgari	tutarı	
bilmesine	 rağmen	 “alacağın	 tamamını	 tam	olarak”	 tespit	 edemeyecek	
durumda	olması	da	davanın	nedenleri	arasında	sayılmıştır.	Bu	 itibarla	
belirsiz	alacak	davasıyla	ilgili	yoruma	gidildiğinde,	alacaklının	hak	arama	
özgürlüğünün	 değerlendirilmesi	 gerekir.	 Bunun	 aksine	 ilgili	 hükmün,	
alacaklının	hakkına	ulaşmasını	kısıtlayan	şekilde	ele	alınması	doğru	ol-
maz.			
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	 Dava	konusu	alacak	karşı	tarafın	vereceği	bilgi	veya	belgelerle	be-
lirlenecekse,	 alacak	 belirsiz	 kabul	 edilmelidir.	 Karşılaştırmalı	 hukukta	
geçerli	olan	bu	kriter	107.	maddenin	2.	 fıkrasının	başlangıcında	“karşı	
tarafın	vereceği	bilgi	sonucu”	yargılama	sırasında	belirlenme	olarak	ka-
bul	edilmiştir.

	 Konuyu	 iş	 mevzuatı	 açısından	 ele	 aldığımızda,	 4857	 sayılı	 İş	
Kanunu’nun	3,	8,	22,	28,	32,	37,	67.	maddelerinde	işverene	çalışan	her	
bir	 işçi	 yönünden	kayıt	 tutma	ve	 işçiye	belge	verme	yükümlülüğü	ge-
tirildiği	görülmektedir.	Bütün	yasal	yükümlülüklere	uyan	işveren	bakı-
mından	kural	olarak	işçi	alacaklarının	belirsiz	olduğundan	söz	edileme-
yecektir.	Zira	 işçinin	çalışma	 süresinin	 tam	olarak	kayda	geçirildiği,	 iş	
sözleşmesi	ile	ücreti,	ücretin	ekleri	ve	çalışma	koşullarının	belirlendiği,	
işçiye	her	ay	ücret	hesap	pusulası	verildiği,	günlük	ve	haftalık	iş	süreleri-
nin	işçiye	önceden	bildirildiği,	işçinin	yaptığı	olağanüstü	çalışmalar	için	
kendisine	belge	verildiği	durumlarda,	işçinin	bir	çok	alacağı	belirli	ya	da	
belirlenebilir	durumdadır.	Sadece	hakimin	taktirine	kalan	bazı	alacaklar	
bakımından	yine	de	başlangıçta	bir	belirsizlikten	söz	edilebilecektir.	

	 İşçilik	alacaklarının	hesabı	genelde	iki	kritere	tabidir.	İşçinin	işyerin-
de	geçen	çalışma	süresi	ve	ücreti	ile	ekleri	bilindiğinde	işçilik	alacakları	
belirlenebilir	durumdadır.	Bu	yüzden	özellikle	kamu	kurumlarında	işçi-
nin	çalışmalarının	tam	olarak	Sosyal	Sigortalar	Kurumuna	bildirilmesi	
ve	işyerinde	uygulanan	toplu	iş	sözleşmesinden	yararlanan	işçinin	ücreti	
ile	eklerinin	toplu	iş	sözleşmesinde	yer	alması	sebebiyle	işçilik	alacakları	
belirlenebilir	durumdadır.	Yine	de	hakimin	 taktir	alanına	giren	mane-
vi	tazminat,	taktiri	 indirime	tabi	fazla	çalışma	ücreti,	hafta	tatili	ücreti,	
bayram	ve	genel	 tatil	ücreti,	 cezai	 şart,	 sözleşmenin	kalan	 süresine	ait	
ücret	gibi	alacakların	başlangıçta	 tam	olarak	ve	 tamamen	belirlenmesi	
mümkün	değildir.	Nitekim	107.	maddenin	Adalet	Komisyonu	gerekçe-
sinde	de,	alacaklının	“talep	edebileceği	miktarı	asgari	olarak	bilmesine	
ve	 tespit	 edebilmesine	 rağmen,	 alacağın	 tamamını	 tam	 olarak	 tespit”	
edememesi	halinde	belirsiz	alacak	davası	açılabileceği	ifade	edilmiştir.	

	 Gerekçede	örnek	olarak	“keşif	ve	bilirkişi	raporu”	ile	alacağın	mik-
tarının	tespit	olunmasından	söz	edilmiştir	ki,	 iş	yargısında	bilirkişi	he-
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sap	raporu	alınması	çok	yaygın	bir	uygulamadır.	Yine	107.	maddenin	2.	
fıkrasında	“karşı	tarafın	verdiği	bilgi	veya	tahkikat	sonucu”	alacak	mik-
tarının	 belirlenmesinden	 söz	 edilmiştir	 ki,	 yukarıda	 sözü	 edilen	 yasal	
yükümlülükler	sebebiyle	işçiye	çalışırken	belge	vermekle	yükümlü	olan	
işveren	bunu	yerine	getirmediğinde,	işçinin	alacağın	miktarını	tam	ola-
rak	belirlemesini	beklemek	doğru	olmaz.

	 Belirsiz	alacak	davasını	öngören	hükümde	biri	sübjektif,	diğer	ob-
jektif	 iki	 unsur	 karşımıza	 çıkmaktadır.	 Alacağın	 veya	 dava	 değerinin	
belirlenmesini	 objektif	 olarak	 imkansız	 olması	 halinde	 belirsiz	 alacak	
davası	açılabilecektir.	Örneğin	 iş	kazası	geçiren	 işçinin	açacağı	davada	
işveren	 ve	 işçinin	 karşılıklı	 kusur	 oranları,	 kusursuz	 sorumluluk	 olup	
olmadığı	ve	varsa	kaçınılmazlık	durumu	ve	maluliyet	oranlarının	dava	
açma	aşamasında	belirlenmesi	imkansızdır.		

	 Sübjektif	unsur	ise	alacaklının	talep	konusu	miktarı	belirlemesinin	
alacaklıdan	 beklenememesidir.	 İşçinin	 yasal	 hakları	 ödenmeksizin	 iş-
ten	çıkarıldığı	bir	durumda	yukarıda	belirtilen	masraflara	ek	olarak	uz-
man	hesap	raporu	aldırarak	olası	 işçilik	alacaklarını	belirlemesi	de	hak	
arama	özgürlüğü	önünde	engel	olarak	değerlendirilebilir.

	 Talep	 sonucunun	 rakam	olarak	 ifadesinin	 imkansızlığı,	 davacının	
tam	olarak	miktarını	bilmediği	 ve	bu	bilgisizliğini	davalının	 sahasında	
bulunan	vakıalardan	kaynaklandığı	durumlarda	söz	konusudur.

	 İşyerinde	sendikasız	çalışan	ve	yasal	işçilik	alacakları	konusunda	ay-
rıntılı	bilgi	 sahibi	olması	beklenmeyen	bir	 işçinin,	alacakları	doğru	şe-
kilde	 adlandırması	 dahi	 mümkün	 olmazken	 doğru	 hesap	 yöntemiyle	
birlikte	ve	tam	olarak	belirlemesi	mümkün	görülmemelidir.	Ancak	işye-
rinde	hukuk	müşaviri,	personel	uzmanı,	muhasebe	müdürü	gibi	konum-
da	çalışan	bir	işçi	bakımından	aynı	sonuca	varmak	mümkün	olmayacak-
tır.	

	 Belirsiz	alacak	davası	hukuk	sistemimize	girmeden	önce	icra	inkar	
tazminatına	 hak	 kazanma	 yönünden	 likit	 (belirli)	 olma	 kriteri	 içtihat	
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olarak	kabul	edilmiştir.	Bu	kriterin,	 alacağın	belirli	olup	olmamasında	
da	dikkate	alınabileceği	Yargıtay	tarafından	kabul	edilmiştir.	Yargıtay’a	
göre;	 “Likit	 bir	 alacaktan	 söz	 edilebilmesi	 için	 ise;	 ya	 alacağın	 gerçek	
miktarının	belli	ve	sabit	olması	ya	da	borçlusu	tarafından	belirlenebilme-
si	için	bütün	unsurların	bilinmesi	veya	bilinmesinin	gerekmekte	olma-
sı;	böylece,	borçlunun	borç	tutarını	tahkik	ve	tayin	etmesinin	mümkün	
bulunması;	başka	bir	ifadeyle,	borçlunun	yalnız	başına	ne	kadar	borçlu	
olduğunu	 tespit	 edebilir	 durumda	 olması	 gerekir.	 Bu	 koşullar	 yoksa,	
likit	 bir	 alacaktan	 söz	 edilemez”(HGK.	 14.07.2010	 gün	 ve	 2010/19-
376	E,	2010/397	K,	HGK,	Y.HGK.	17.10.2012	gün	ve	2012/9-838	E,	
2012/715	K).			

	 Belirsiz	alacak	davası	ise	mevcut	yasal	düzenleme	çerçevesinde	üç	
değişik	şekilde	açılabilir.	Eda	(tahsil	talebi	ile)	davası	niteliğinde	belirsiz	
alacak	davasının	açılabileceği	HMK’nun	107.	maddesinin	1.	ve	2.	fıkra-
larında	öngörülmüştür.	Tespit	niteliğinde	belirsiz	alacağı	 tespit	davası	
ise	 aynı	maddenin	3.	 fıkrasına	dayanmaktadır.	Maddenin	 gerekçesine	
göre	 ise	 alacaklı	 kısmi	eda	külli	 tespit	davası	da	açabilir.	Her	bir	dava	
türünün	farklı	özellikleri	bulunmaktadır.

	 Tahsil	talepli	belirsiz	alacak	davasında,	alacaklı	belirleyebildiği	mik-
tarı	davaya	konu	etmelidir.	Bu	konuda	rastgele	bir	miktarı	talep	etmesi	
doğru	olmaz.	Örneğin,	işveren	ve	Sosyal	Güvenlik	Kurumu	kayıtların-
da	10	yıl	ve	asgari	ücretten	hizmeti	görünen	bir	işçi,	çalışma	süresini	12	
yıl	ve	ücretini	net	2.000,00TL	olarak	açıklamak	suretiyle	kıdem	tazmi-
natıyla	 ilgili	belirsiz	alacak	 tahsil	davası	açabilir.	Bu	davada,	kayıtlarda	
geçen	süre	ve	asgari	ücrete	göre	belirlenebilen	miktar	talep	edilmelidir.	
Başka	bir	anlatımla	tahsil	amaçlı	belirsiz	alacak	davasında	alacaklı	belir-
leyebildiği	kadarıyla	bir	hesaplama	yapmalı	ve	bu	miktarı	talep	etmeli-
dir.	Dava	dilekçesinde	 şimdilik	 kaydıyla	 farazi	bir	miktar	 (100,00TL)	
gösterilmesi	halinde,	davanın,	tahsil	amaçlı	belirsiz	alacak	davası	olarak	
kabulü	doğru	olmaz.

	 Tahsil	amaçlı	belirsiz	alacak	davasında,	işverenin	vereceği	cevap,	ön	
inceleme	aşamasında	bu	yönde	uzlaşı	veya	tahkikat	aşamasında	belirsiz-
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lik	ortadan	kalktığında,	107/2.	maddeye	göre	davacı	miktarı	arttırabilir	
ve	alacağın	tümünün	tahsilini	talep	edebilir.	Bu	aşamada	iddianın	geniş-
letilmesi	yasağı	devreye	girmez.

	 HMK’nun	 107.	 maddesinin	 gerekçesine	 göre,	 alacak	 belirli	 hale	
geldiğinde	artırım,	sadece	bir	kez	yapılabilir.	İkinci	kez	artırım	yapılmak	
istenirse,	iddianın	genişletilmesi	yasağı	ile	karşı	karşıya	kalınır.

	 Tahsil	talepli	belirsiz	alacak	davasında,	dava	tarihinde	alacağın	ta-
mamı	 için	zamanaşımı	kesilir.	Faiz	başlangıcı,	davadan	önce	 temerrüt	
söz	konusu	değilse	dava	tarihi	olmalıdır.	Alacak	belirlendikten	sonra	art-
tırılan	kısım	için	faiz	başlangıcı	temerrüt	ya	da	dava	tarihidir.	Belirtmek	
gerekir	ki,	belirsiz	alacak	davasının	alacaklıya	sağladığı	bütün	imkanlar	
bir	tek	tahsil	amaçlı	belirsiz	alacak	davasında	ortaya	çıkar.	

	 Belirsiz	alacak	davasının	tespit	davası	olarak	açılabileceği	HMK’nun	
107/3.	maddesinde	kabul	edilmiş	olmakla,	davanın	miktar	belirtmeden	
açılması	da	imkan	dahilindedir.	Bu	halde	hukuki	yarar	yokluğu	ile	ilgili	
tartışmalara	mahal	vermemek	için,	107.	maddenin	son	cümlesinde,	be-
lirsiz	 alacak	davasının	 tespit	 davası	 olarak	 açılmasında	hukuki	 yararın	
bulunduğu	ifade	edilmiştir.	

	 Belirsiz	 alacak	 davasının	 tespit	 davası	 olarak	 açılabilmesinin	 en	
önemli	sonucu,	belirsiz	alacak	tespit	davasının	da	alacak	için	zamanaşı-
mını	kesmesidir.	Bu	husus,	107.	maddenin	gerekçesinde	açıklanmıştır.			

	 Belirsiz	alacak	davasının	tespit	davası	olarak	açılmasının	ardından,	
alacağın	 yargılama	 sırasında	 belirlenmesi	 üzerine	 HMK’nun	 107/2.	
maddesine	göre	miktarın	arttırılması	mümkün	değildir.	Zira	sözü	edilen	
hüküm,	belirsiz	alacak	davasının	miktar	belirtilmesi	yoluyla	eda	davası	
biçiminde	açılması	halinde	uygulama	alanı	bulabilir.	Ancak	belirsiz	ala-
cak	 tespit	davasında	yapılan	yargılama	 ile	 alacak	belirlendikten	 sonra,	
davanın	tamamen	ıslahı	suretiyle	alacağın	tahsili	talep	edilebilir.	

	 Belirsiz	alacak	davasının	 tespit	davası	olarak	açılması	ve	ardından	
ıslahla	eda	davasına	dönüştürülmesinin,	davanın	belirli	bir	miktar	üze-
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rinden	açılmasından	farkı,	faiz	başlangıcı	noktasında	kendisini	gösterir.	
Belirsiz	alacak	davası	tespit	davası	olarak	açıldığında	faiz	başlangıcı,	ala-
cakların	rakam	olarak	talep	edildiği	ıslah	tarihi	olmalıdır.		

	 HMK	107.	maddesinin	gerekçesine	göre	belirsiz	alacak	davasının,	
kısmen	eda	davasıyla	birlikte	 külli	 tespit	 davası	 olarak	da	 açılabilmesi	
imkan	dahilindedir.	O	halde	belirsiz	alacak	davasında	bir	miktarın	tah-
sili	yanında,	kalan	tutarın	tespiti	istenebilecek	ve	yargılama	sırasında	be-
lirlendiğinde	kalan	miktar	da	talep	edilebilecektir.		

	 Bunun	 tam	 eda	 davasından	 farkı,	 belirlenebilen	 miktarın	 talebi	
yerine,	kısmi	bir	miktarın	 istenebilmesidir.	Örneğin	belirsiz	bir	alacak	
için	alacaklı	 tarafından	belirsiz	alacak	davası	açıldığında	ve	100,00	TL	
için	tahsil,	kalan	miktarı	için	ise	alacağın	tespiti	istendiğinde	kısmi	eda	
külli	tespit	davasından	söz	edilir.	Zira	alacaklı	işveren	veya	resmi	kurum	
kayıtlarında	 geçen	 belirleyebildiği	miktarı	 davaya	 konu	 etmek	 yerine,	
farazi	 bir	miktar	 için	 talepte	bulunmuştur.	 Sözü	 edilen	davanın	 kısmi	
davadan	farkı	ise,	alacaklının	kısmi	dava	açtığını	belirtmeksizin	belirsiz	
alacak	davasından	söz	ederek	taleplerde	bulunmasına	dayanır.	Yukarıda	
açıklandığı	üzere	belirsiz	bir	alacak	için	alacaklının	açıkça	kısmi	dava	aç-
tığını	belirterek	talepte	bulunması	veya	belirsiz	alacaktan	söz	edilmeksi-
zin	kısmi	taleplerde	bulunulması	halinde	davanın	kısmi	dava	olarak	açıl-
dığı	kabul	edilir.	

	 Kısmi	eda	külli	tespit	davasının	açıldığı	anda	alacağın	tamamı	için	
zamanaşımı	kesilir.	Ancak	faiz	başlangıcı	açısından	tahsil	amaçlı	belirsiz	
alacak	davasından	 farklı	bir	durum	vardır.	Davaya	konu	edilen	miktar	
bakımından	faiz	başlangıcı	olarak	dava	tarihi	kabul	edilmelidir.	Alacağın	
kalan	kısmın	 sadece	 tespiti	 istenmiş	olmakla,	belirlenen	bakiye	alacak	
miktarının	ilerde	talep	edildiği	tarihten	itibaren	faize	karar	verilmelidir.	
Somut	olayda	taraflar	arasındaki	uyuşmazlık,	davacı	işçinin	2001	yılında	
daimi	kadroya	alındığı	anda,	daha	önce	mevsimlik	statüde	çalıştığı	süre-
lerin	dikkate	alınıp	alınmayacağı	noktasındadır.	2001	yılında	gerçekle-
şen	kadroya	alınma	aşamasındaki	intibak	sorununa	bağlı	olarak	davaya	
konu	 dönem	 içinde	 hak	 kazanılabilecek	 yevmiyelerin	 belirlenmesi	 ve	
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buna	göre	ücret	farkı,	ikramiye	farkı,	ilave	tediye	farkı	ve	yıpranma	primi	
farkı	isteklerinin	tespiti	işçinin	dava	açtığı	aşamada	kendisinden	bekle-
nemez.	Bu	konuda	 işyeri	özlük	dosyası	 ile	ücret	bordroları	 ve	 işveren	
kayıtlarına	göre	hesaplama	bilirkişi	hesap	raporu	alınmak	suretiyle	ya-
pılmış	olup,	davanın	belirsiz	alacak	davası	olduğu	yönünde	mahkemece	
yapılan	tespit	dosya	içeriği	ile	uyumludur.	

	 Öte	yandan	dava	dilekçesinde	belirsiz	alacak	davası	açıldığı	vurgu-
lanmış	ve	davaya	konu	işçilik	alacaklarına	ayrıştırılmak	suretiyle	şimdi-
lik	1000,00TL	olarak	talepte	bulunulmuştur.	Yargılama	sırasında	alınan	
hesap	 raporu	 sonrasında,	 davacı	 vekili,	 belirsiz	 alacak	 davasına	 vurgu	
yaparak	talep	arttırım	dilekçesi	vermiştir.	Dava	dilekçesindeki	talep	şek-
li	ve	istek	konusu	miktarla	değerlendirildiğinde	davanın,	belirsiz	alacak	
davası	türlerinden	kısmi	eda	külli	tespit	davası	olarak	açıldığının	kabulü	
gerekir.	Zira	davacı	 taraf	 iddiaları	doğrultusunda	belirleyebildiği	asga-
ri	alacak	miktarlarını	 talep	etmek	yerine,	kısmi	bir	miktar	belirleyerek	
isteklerde	bulunmuştur.	Bu	durumda	belirsiz	alacak	davası	türlerinden	
kısmi	eda	külli	tespit	davasının	sonuçlarına	göre	hüküm	kurulması	gere-
kir.	Davanın	özelliği	gereği	alacağın	tamamı	için	dava	tarihinde	zamana-
şımın	kesildiğinin	kabulü	yerindedir.	Ancak,	tahsil	amaçlı	belirsiz	alacak	
davasından	farklı	olarak	talep	artırım	dilekçesi	ile	talep	edilen	alacaklar	
yönünden	sözü	edilen	dilekçenin	mahkemeye	verildiği	tarihten	itibaren	
faiz	yürütülmelidir.	Mahkemece	hüküm	altına	alınan	alacakların	tama-
mı	için	dava	tarihinden	faize	karar	verilmesi	hatalı	olup	kararın	bu	yön-
den	bozulması	gerekmiştir...)		

gerekçesiyle	 bozularak	 dosya	 yerine	 geri	 çevrilmekle	 yeniden	 yapılan	
yargılama	sonunda	mahkemece	önceki	kararda	direnilmiştir.

 TEMYİZ EDEN : Davalı	S.	Büyükşehir	Belediyesi	vekili	

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,	kadroya	geçirilmeden	önce	mevsimlik	işçilikte	geçen	hizmet	
süresi	dikkate	alınarak	belirlenecek	derece	ve	kademeye	göre	ücret,	akdi	
ve	yasal	ilave	tediye	ve	yıpranma	primi	fark	alacaklarının	tahsili	istemine	
ilişkindir.	

	 Davacı	vekili,	mülga	Köy	Hizmetleri	Genel	Müdürlüğüne	ait	işye-
rinde	mevsimlik	işçi	olarak	çalışmakta	iken	2001	yılında	kadroya	alınan	
müvekkilinin	 kadroya	 geçirilmesi	 sırasında	 mevsimlik	 işçilikte	 geçen	
hizmet	süresi	dikkate	alınmayarak	eksik	derece	ve	kademeye	intibakının	
yapıldığını,	bu	nedenle	ücretinin	düşük	belirlendiğini,	buna	bağlı	olarak	
da	sosyal	haklarının	eksik	ödendiğini	 iddia	ederek	750-TL	ücret	 farkı,	
100-TL	akdi	ilave	tediye	farkı,	100-TL	yasal	ilave	tediye	farkı	ve	50-TL	
yıpranma	prim	farkı	olmak	üzere	toplam	1000-TL	fark	işçilik	alacağının	
davalıdan	tahsiline	karar	verilmesini	talep	ve	dava		etmiştir.

	 Davalı	 vekili,	 davacının	 taleplerinin	 zamanaşımına	uğradığını,	 ay-
rıca	müvekkili	belediyenin	taraf	sıfatı	bulunmadığını	belirterek	davanın	
reddini	talep	etmiştir.

	 Mahkemece,	 davacının	 talep	 ettiği	 fark	 işçilik	 alacakları	 davanın	
açıldığı	tarihte	tartışmalı	olup	miktarı	bilirkişi	raporu	ile	tespit	edildiğin-
den,	davanın	belirsiz	alacak	davası	olarak	açılabileceği,	hükme	esas	alı-
nan	bilirkişi	raporundaki	hesaplamalara	göre	fark	alacaklarının	hüküm	
altına	alınması	gerektiği	gerekçesi	ile	davanın	kabulüne	karar	verilmiştir.
Davalı	S.	Büyükşehir	Belediyesi	vekilinin	temyizi	üzerine	karar,	yukarı-
da	başlık	bölümünde	açıklanan	nedenler	ile	bozulmuştur.

	 Mahkemece,	önceki	gerekçe	tekrar	edilerek	6100	sayılı	Hukuk	Mu-
hakemeleri	Kanunu	(HMK)’nun	107’nci	maddesinde	belirtildiği	üze-
re	davacının	talep	sonucunu	belirleyemediği	hâllerde	asgari	bir	miktar	
belirtmek	sureti	 ile	belirsiz	alacak	davası	açabileceği,	bozma	kararında	
davanın	belirsiz	alacak	davası	olduğu	kabul	edildiğine	göre,	davacının	
bu	dava	 türü	 ile	hukukî	menfaatinin	korunmasına	yönelik	düzenleme	
yapıldığından	faiz	başlangıç	tarihinin	de	dava	tarihi	olması	gerektiği,	bu	
kabulün	kanunun	düzenlemesi	ve	gerekçesine	de	uygun	olduğu,	ayrıca	
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aynı	gün	temyiz	incelemesi	yapılan	dava	konusu	ve	sebepleri	aynı	olan,	
aynı	şekilde	karar	verilen	çift	esas	numaralı	dosyaların	onandığı,	tek	esas	
numaralı	 bu	dosyaların	 ise	 bozulduğu,	 içtihat	 birliğini	 sağlamakla	 gö-
revli	olan	Yargıtay’ın	bu	 farklılığı	gerekçelendirmeden	bu	yönde	karar	
verdiği	gerekçesi	ile	önceki	kararda	direnilmiştir.

	 Direnme	 kararı	 davalı	 S.	 Büyükşehir	 Belediyesi	 vekili	 tarafından	
temyiz	edilmiştir.	

	 Direnme	 yolu	 ile	Hukuk	Genel	Kurulu	 önüne	 gelen	 uyuşmazlık,	
fazlaya	ilişkin	haklar	saklı	tutulmak	ve	dava	konusu	alacaklar	ayrıştırıl-
mak	sureti	ile	toplam	1.000-TL	olarak	açılan,	bilirkişi	raporundan	sonra	
talep	arttırım	dilekçesi	verilerek	alacak	miktarlarının	arttırıldığı	ve	belir-
siz	alacak	davası	olduğu	konusunda	uyuşmazlık	bulunmayan	eldeki	da-
vada,	arttırılan	miktarlar	dahil	alacağın	tümü	bakımından	faiz	başlangıç	
tarihinin	dava	tarihi	mi	yoksa	dava	ile	istenen	kısımlar	için	dava,	arttırı-
lan	kısımlar	için	talep	arttırım	tarihi	mi	olduğu	noktasında	toplanmakta-
dır.

	 Uyuşmazlığın	çözümü	için	öncelikle	belirsiz	alacak	davasının	huku-
ki	niteliğinden	bahsetmekte	yarar	bulunmaktadır.		

	 01.10.2011	tarihinde	yürürlüğe	giren	6100	sayılı	Hukuk	Muhake-
meleri	Kanunu’nun	107’nci	maddesiyle	mülga	1086	sayılı	Hukuk	Usulü	
Muhakemeleri	Kanunu’nda	yer	almayan	yeni	bir	dava	türü	olarak	belir-
siz	alacak	ve	tespit	davası	kabul	edilmiştir.

	 6100	sayılı	Kanun’un	107’nci	maddesinde	yer	alan;

	 “1-	Davanın	açıldığı	 tarihte	alacağın	miktarını	yahut	değerini	 tam	
ve	kesin	olarak	belirleyebilmesinin	kendisinden	beklenemeyeceği	veya	
bunun	 imkânsız	 olduğu	hâllerde,	 alacaklı,	 hukuki	 ilişkiyi	 ve	 asgari	 bir	
miktar	ya	da	değeri	belirtmek	suretiyle	belirsiz	alacak	davası	açabilir.

	 2-	Karşı	tarafın	verdiği	bilgi	veya	tahkikat	sonucu	alacağın	miktarı	
veya	değerinin	tam	ve	kesin	olarak	belirlenebilmesinin	mümkün	olduğu	
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anda	 davacı,	 iddianın	 genişletilmesi	 yasağına	 tabi	 olmaksızın	 davanın	
başında	belirtmiş	olduğu	talebini	artırabilir.

	 3-	Ayrıca,	kısmi	eda	davasının	açılabildiği	hâllerde,	tespit	davası	da	
açılabilir	ve	bu	durumda	hukuki	yararın	var	olduğu	kabul	edilir.”	şeklin-
deki	hüküm	ile	belirsiz	alacak	davası	düzenlenmiştir.	

	 Hükümet	tasarısında	yer	almayan	bu	madde,	Türkiye	Büyük	Millet	
Meclisi	Adalet	Komisyonu	tarafından	esasen	baştan	miktar	veya	değe-
ri	 tam	tespit	edilemeyen	bir	alacakla	 ilgili	hak	arama	durumunda	olan	
kişinin,	hukuk	sisteminde	karşılaştığı	güçlüklerin	bertaraf	edilerek	hak	
arama	özgürlüğü	çerçevesinde	mümkün	olduğunca	en	geniş	şekilde	ko-
runmasının	sağlanması	gerekçesi	ile	ihdas	edilmiş	ve	kanunlaşmıştır.

	 Madde	gerekçesinde,	“Hak	arama	durumunda	olan	kişi,	talepte	bu-
lunacağı	hukukî	ilişkiyi,	muhatabını	ve	bu	ilişkiden	dolayı	talep	edeceği	
miktarı	asgarî	olarak	bilmesine	ve	tespit	edebilmesine	rağmen,	alacağı-
nın	tamamını	tam	olarak	tespit	edemeyebilir.	Özellikle,	zararın	baştan	
belirlenemediği,	ancak	bir	incelemeden	sonra	tam	olarak	tespiti	müm-
kün	olan	tazminat	taleplerinde	böyle	bir	durumla	karşılaşılabilmesi	söz	
konusudur.	Hukuk	sistemimiz	içinde,	böyle	bir	durumla	karşılaşan	ki-
şinin	hak	araması	bakımından	birçok	güçlük	söz	konusudur.	Öncelik-
le	kendisinden	aslında	tam	olarak	bilmediği	bir	alacak	için	dava	açması	
istenmekte,	 ayrıca,	 daha	 sonra	 kendi	 talebinden	daha	 fazla	bir	miktar	
alacağının	olduğu	ortaya	 çıktığında	da	bunu	davayı	 genişletme	yasağı	
çerçevesinde	ileri	sürmesi	mümkün	olabilmekteydi.	Böyle	bir	durumda,	
gerçekten	bilinmeyen	bir	alacak	için	dava	açmaya	zorlamak	gibi,	hak	ara-
manın	özüyle	izah	edilemeyecek	bir	yol	ve	aslında	tarafın	kendi	ihmali	
ya	da	kusuru	olmadığı	hâlde	bir	yasakla	karşılaşması	gibi	de	bir	engel	söz	
konusuydu.	Oysa,	hak	arama	özgürlüğü,	böyle	bir	sınırlamayı	ve	gerçek	
dışı	davranmaya	zorlamayı	değil,	gerçekten	hakkı	ihlâl	edilen	veya	ihlâl	
tehlikesi	altında	olan	kişiyi,	mümkün	olduğunca	geniş	şekilde	korumayı	
amaçlamalıdır.	Son	dönemde,	gerek	mukayeseli	hukukta	gerekse	Türk	
hukukunda	artık	salt	hukukî	korumanın	ötesine	geçilerek	“etkin	hukukî	
koruma”nın	gündeme	gelmiş	olması	da	bunu	gerektirir.	Kaldı	ki,	miktar	
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ya	da	değeri	belirsiz	bir	alacak	için	dava	açılması	gerektiğinde	bir	takım	
sınırlamalar	getirmek,	dava	içinde	yeni	taleplere	veya	o	davanın	dışında	
yeni	davalara	yol	açarak,	usûl	ekonomisine	aykırı	bir	durum	da	meydana	
getirecektir.	Ayrıca,	miktarı	veya	değeri	bilinmeyen	bir	alacak	için	klasik	
kısmî	davanın	da	tam	bir	çözüm	üretmediği	gerçektir.

	 Belirsiz	 alacak	 ve	 tespit	 davalarına	 ilişkin	 hükümlerin	mukayeseli	
hukukta	da	yer	aldığı	dikkate	alınarak,	davanın	açıldığı	tarihte	alacağın	
miktarını	 yahut	 değerini	 tam	ve	 kesin	olarak	belirleyebilmesinin	 ken-
disinden	beklenemeyeceği	 veya	bunun	 imkânsız	olduğu	hâllerde,	 ala-
caklının,	hukukî	ilişki	ile	asgarî	bir	miktar	ya	da	değer	belirterek	belirsiz	
alacak	davası	açabilmesi	kabul	edilmiştir.	Alacaklının	bu	tür	bir	dava	aç-
ması	için,	dava	açacağı	miktar	ya	da	değeri	tam	ve	kesin	olarak	gerçekten	
belirlemesi	mümkün	olmamalı	ya	da	bu	objektif	olarak	imkânsız	olmalı-
dır.	Açılacak	davanın	miktarı	biliniyor	yahut	tespit	edilebiliyorsa,	böyle	
bir	dava	açılamaz.	Çünkü,	her	davada	arandığı	gibi,	burada	da	hukukî	ya-
rar	aranacaktır,	böyle	bir	durumda	hukukî	yararın	bulunduğundan	söz	
edilemez.	Özellikle,	kısmî	davaya	ilişkin	yeni	hükümler	de	dikkate	alınıp	
birlikte	 değerlendirildiğinde,	 baştan	 tespiti	mümkün	olan	hâllerde	bu	
yola	başvurulması	kabul	edilemez.	Belirsiz	alacak	davası	veya	tespit	da-
vası	açılması	hâlinde,	alacaklı,	tüm	miktarı	belirtmese	dahi,	davanın	ba-
şında	hukukî	ilişkiyi	somut	olarak	belirtmek	ve	tespit	edebildiği	ölçüde	
de	asgarî	miktarı	göstermek	durumundadır.

	 Maddenin	ikinci	fıkrasında,	belirsiz	alacak	veya	tespit	davası	açıla-
bilen	durumlarda,	miktar	ya	da	değerin	tespit	edildiği	anda,	alacaklının	
iddianın	 genişletilmesi	 yasağından	 etkilenmeksizin	 talebini	 artırabile-
ceği	belirtilmiştir.	Kural	olarak,	bir	davada	başlangıçta	belirtilen	miktar	
veya	değerin	artırılması,	iddianın	genişletilmesi	yasağına	tâbidir.	Bunun	
amacı,	davacının	dava	açarken	hakkını	kötüye	kullanmaması,	daha	özen-
li	 davranması,	 yargılamayı	 gereksiz	 yere	 uzatmamasıdır.	Oysa,	 baştan	
miktar	veya	değeri	tam	tespit	edilemeyen	bir	alacak	için,	davacının	böy-
le	bir	ihmal	ya	da	kusurundan	söz	edilemez.	Bu	sebeple,	belirsiz	alacak	
veya	tespit	davası	açıldıktan	sonra,	yargılamanın	ilerleyen	aşamalarında,	
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karşı	tarafın	verdiği	bilgiler	ve	sunduğu	delillerle	ya	da	delillerin	incelen-
mesi	ve	tahkikat	işlemleri	sonucu	(örneğin,	bilirkişi	ya	da	keşif	 incele-
mesi	sonrası),	baştan	belirsiz	olan	alacak	belirli	hâle	gelmişse,	davacının,	
iddianın	 genişletilmesi	 yasağına	 tabi	 olmaksızın	 davanın	 başında	 be-
lirtmiş	olduğu	talebini	artırabilmesi	benimsenmiştir.	Davacı,	sınırlama	
ve	yasağa	tabi	olmadan,	sadece	talepte	bulunmak	suretiyle	yeni	miktar	
üzerinden	yargılamaya	devam	edilmesini	isteyebilecektir.	Şüphesiz,	ala-
cağın	belirli	hâle	gelmesini	müteakip	ortaya	çıkan	yeni	talep	eksik	belir-
tilmişse,	bundan	sonra	yeni	bir	artırma	isteği	iddianın	genişletilmesi	ya-
sağıyla	karşılaşacaktır.	Çünkü,	bu	hâlde	belirsizlik	değil,	davacının	kendi	
ihmalinden	kaynaklanan	bir	durum	söz	konusudur.

	 “Eda	 davasının	 açılabildiği	 hâllerde	 tespit	 davası	 açılamaz”	 yollu	
önermenin	hak-arama	özgürlüğünün	ulaştığı	 kapasite	 ve	hukuki	 yarar	
koşulunun	muhtevası	karşısında	geçerliği	yoktur.

	 Miktarı	belirsiz	alacaklarda	zamanaşımının	dolmasına	çok	kısa	sü-
renin	varolduğu	hâllerde	yalnızca	tespit	yahut	kısmi	edâ	ile	birlikte	tes-
pit	davasının	açılabileceği	genel	olarak	kabul	edilmektedir.

	 Davacı,	söz	gelimi	bir	tazminatın	tahsili	yerine	alacağın	miktarının	
ve	borçlunun	sorumlu	olduğunun	tespitini	hedefleyen	bir	dava	açabilir,	
açabilmelidir.	 Bu	 dava,	 zamanaşımını	 kesecek,	 davada	 istihsal	 olunan	
ilam	 genel	 haciz	 yoluyla	 takibe	 konabilecek,	 itiraz	 hâlinde	 borçlunun	
göze	alamayabileceği	icra-inkâr	tazminatı	yaptırımı	devreye	girebilecek-
tir.	Öte	yandan	 tespit	davası,	dava	ekonomisi	yönünden	eda	davasına	
nazaran	taraflar	için	daha	avantajlıdır.	Tespit	davasının	taraf	barışını	ko-
laylaştıran	bir	karakteri	de	vardır.

	 Alacaklı,	yalnızca	eda	davası	veya	yalnızca	tespit	davası	yahut	kısmi	
eda	ile	birlikte	külli	tespit	davası	açabilme	seçeneklerine	sahiptir.	Hak-
arama	özgürlüğünün	(Any.m.36,	 İHAS.m.6)	özünde	varolan	bu	seçe-
nekler,	yasa	veya	 içtihat	yoluyla	yasaklanamaz.	Model,	belirtilen	seçe-
nekleri	alacaklıya	usuli	bir	hak	olarak	tanımaktadır.
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	 Esasen	 tam	veya	 kısmi	 olmasına	bakılmaksızın	her	 eda	davasının	
temelinde	bir	külli	tespit	unsuru	vardır.	Başka	deyimle	eda	hükmünde	
tertip	olunan	her	durumun	arkasında	sorumluluk	saptanmasını	 içeren	
bir	zorunlu	ön	tespit	kabulü	mevcuttur.

	 Tasarıda	öngörülen	modelde,	tespit	davasının	hukuki	ilişkilerin	tes-
piti	yanında	hakkın	 tespitinin	de	 istenebilmesi,	eda	davasının	açılabil-
diği	hâllerde	hukuki	menfaat	koşulunun	gerçekleşmiş	sayılması	kabulü	
çözümünü	(paradigmayı)	güçlendirmektedir.

	 Bir	davanın	açılması	ile	doğacak	olan	maddi	ve	şekli	hukuk	sonuç-
larının	(zaman	aşımının	kesilmesi	ve	diğerleri)	tespit	davalarında	aynen	
geçerli	olacağı	kuşkusuzdur.

	 Önerge	ile	varolması	gereken	bir	usuli	imkân	hukukumuza	kazan-
dırılmış	olacaktır.”	şeklinde	açıklamalar	yapılarak,	belirsiz	alacak	davası-
nın	Kanuna	konuluş	amacı	ayrıntıları	ile	belirtilmiştir.	

	 O	 hâlde	 davanın	 belirsiz	 alacak	 davası	 türünde	 açılabilmesi	 için,	
davanın	açıldığı	tarih	itibariyle	uyuşmazlığa	konu	alacağın	miktar	veya	
değerinin	tam	ve	kesin	olarak	davacı	tarafça	belirlenememesi	gereklidir.	
Belirleyememe	hâli,	davacının	gerekli	dikkat	ve	özeni	göstermesine	rağ-
men,	miktar	veya	değerin	belirlenmesinin	kendisinden	gerçekten	bekle-
nilmemesi	durumuna	ya	da	objektif	olarak	 imkânsızlığa	dayanmalıdır.	
Bu	şartların	bulunması	hâlinde	davacının	davasını	6100	sayılı	HMK’nın	
107’nci	maddesi	kapsamında	belirsiz	alacak	davası	olarak	açması	müm-
kün	olacak;	davacı	bu	dava	türü	ile	getirilen	imkânlardan	yararlanacak-
tır.	

	 Dava	açılmasının	sonuçlarından	birisi	de	zamanaşımının	kesilme-
sidir.	Zamanaşımı	dava	dilekçesinde	belirtilen	talep	sonucu	miktar	için	
kesilecektir.	Belirsiz	alacak	davasında	zamanaşımının	dava	dilekçesinde	
belirtilen	geçici	talep	sonucu	için	mi	yoksa	yargılama	sonucunda	miktarı	
tam	olarak	belirlenen	kesin	talep	sonucunun	tümü	için	mi	dava	tarihin-
de	kesileceği	konusunda	6100	sayılı	HMK’da	açık	bir	hüküm	bulunma-
maktadır.
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Belirsiz	 alacak	 davasının	 düzenlenme	nedeni,	 davacının	 dava	 açarken	
alacağının	tümü	için	dava	açmak	istediği	hâlde,	alacağının	miktarını	be-
lirlemesi	imkânsız	veya	kendisinden	beklenemeyecek	olmasıdır.	Dava-
cının	belirsiz	alacak	davası	açarken	amacı	alacağının	tümünü	dava	etmek	
ve	tümü	hakkında	karar	verilmesini	sağlamaktır.	Kısmî	dava	açmakta	ol-
duğu	gibi,	alacağının	bir	kısmını	dava	etmek	değildir.	Dava	dilekçesinde	
belirttiği	 talep	sonucu	da	geçicidir,	dava	açarken	asıl	amacı	alacağının	
belirlenir	 belirlenmez	 bu	miktar	 üzerinden	 karara	 bağlanmasıdır.	 Be-
lirsiz	alacak	davasında	davacıya	alacağını	belirlemesinin	imkânsız	veya	
kendisinden	 beklenemeyecek	 olduğu	 istisnai	 bir	 durumda	 böyle	 bir	
dava	açma	olanağı	tanınmıştır.	Kanun	koyucu	alacağın	belirlenmesinin	
imkânsız	 veya	 kendisinden	 beklenemeyecek	 durumda	 olması	 hâlinde	
belirsiz	 alacak	 davası	 açma	 imkânı	 tanıdığına	 göre,	 böyle	 bir	 davanın	
sonuçlarının	da	amaca	uygun	olarak	değerlendirilmesi	gerekir.	Bu	ne-
denle	talep	sonucu	hangi	tarihte	kesin	olarak	belirtilirse	belirtilsin,	dava	
açıldığı	 tarihte	kesin	talep	sonucu	miktarınca	zamanaşımı	süresi	kesil-
miş	sayılmalıdır	(Pekcanıtez,	H.:	Belirsiz	Alacak	Davası	(HMK	m.107),	
Ankara	2011,	s.	59).

	 Belirsiz	alacak	davası	açan	davacı,	alacağı	belirlenebilir	hâle	geldik-
ten	sonra	kesin	talep	sonucunu	mahkemeye	bildirecektir.	Bu	belirleme,	
dilekçelerin	değişiminden	yani	davalı	tarafın	delillerini	mahkemeye	sun-
masından	sonra	söz	konusu	olabileceği	gibi,	tahkikat	sırasında,	özellikle	
delillerin	 incelenmesi	aşamasında	da	olabilir.	Her	hâlde	talep	sonucu-
nun	belirlenmesi	tahkikat	sonuna	kadar	yapılabilir	ise	de,	bu	belirleme-
nin	daha	önceki	aşamada	yapılmasına	da	engel	yoktur.	

	 Öte	yandan	yine	belirsiz	alacak	davasının	Kanuna	konuluş	amacı	ve	
davanın	niteliği	dikkate	alındığında,	dava	tarihinden	önce	gerçekleşen	
bir	 temerrüt	olgusunun	bulunmadığı	durumlarda	belirsiz	alacak	dava-
sında	yargılama	sonucunda	miktarı	tam	ve	kesin	olarak	belirlenen	alaca-
ğın	tümü	için	temerrüt,	davanın	açıldığı	tarihte	gerçekleşeceğinden	faize	
de	dava	tarihinden	itibaren	hükmedilmesi	gerekir.	

	 Belirsiz	 alacak	 davasında	 zamanaşımı	 süresi	 alacağın	 tamamı	 için	
davanın	 açıldığı	 tarihten	 itibaren	 kesilmekte	 yine	 temerrüd	 sebebiyle	
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faiz	 talebi	de	davanın	açıldığı	 tarihten	 itibaren	 istenebilmektedir.	Ala-
cağın	geri	kalan	kısmının	talep	edilebilmesi	için	ise	davalı	tarafın	iznine	
veya	ıslah	yoluna	başvurulmasına	gerek	bulunmamaktadır	(Pekcanıtez,	
H.:	İşçilik	Alacaklarında	Belirsiz	Alacak	Davası,	Prof.	Dr.	Turhan	Esener	
Armağanı,	1.	İş	Hukuku	Uluslarası	Kongresi,	s.	224).

	 Yukarıda	 yapılan	 açıklamalar	 ışığında	 somut	olayın	değerlendiril-
mesine	gelince;	davacı	vekili	müvekkilinin	mülga	Köy	Hizmetleri	Genel	
Müdürlüğüne	 ait	 işyerinde	mevsimlik	 işçi	 statüsünde	 çalıştığı	 sürenin	
2001	yılında	kadroya	alınması	sırasında	derece	ve	kademe	intibakında	
dikkate	alınmadığını	ileri	sürerek	mevsimlik	işçilikte	geçen	hizmet	süre-
si	hesaba	katılarak	belirlenecek	derece	ve	kademeye	göre	fark	işçilik	ala-
caklarının	davalıdan	tahsilini	belirsiz	alacak	davası	açarak	talep	etmiştir.
Mahkemece	dava	konusu	edilen	alacakların	davanın	açıldığı	tarih	itibari	
ile	tartışmalı	olup	miktarı	bilirkişi	raporu	ile	tespit	edildiğinden,	davanın	
belirsiz	alacak	davası	olarak	açılabileceği	benimsenmiş	ve	bu	kabul	doğ-
rultusunda	dava	görülüp	 sonuçlandırılmış;	 alacakların	 tümü	 için	dava	
tarihinde	zamanaşımının	kesildiği	kabul	edildiği	gibi,	talep	arttırım	di-
lekçesi	verilerek	arttırılan	miktarlar	dâhil	alacakların	tümüne	dava	tari-
hinden	itibaren	faiz	işletilmiştir.

	 Özel	Dairece	mahkemenin	davayı	belirsiz	alacak	davası	olarak	gö-
rüp	sonuçlandırması	yerinde	bulunmuş,	bu	husus	bozma	nedeni	yapıl-
mamıştır.

	 O	hâlde	davanın	6100	sayılı	HMK’nın	107’inci	maddesi	anlamında	
belirsiz	alacak	davası	olduğu	yönünde	mahkeme	ile	Özel	Daire	arasında	
uyuşmazlık	bulunmamaktadır.

	 Bu	durumda	dava	belirsiz	alacak	davası	olduğuna	göre,	bu	davanın	
açılması	ile	doğacak	olan	maddi	ve	şekli	hukuk	sonuçlarının	(zamana-
şımının	kesilmesi	ve	diğerleri)	bu	dava	için	de	geçerli	olması	gerekece-
ğinden,	mahkemece	talep	arttırım	dilekçesi	verilerek	arttırılan	miktarlar	
dâhil	alacakların	tümüne	dava	tarihinden	itibaren	faiz	işletilmesi	doğru	
olmuştur.
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Her	ne	kadar	Hukuk	Genel	Kurulundaki	görüşmeler	sırasında,	davacı-
nın	belirleyebildiği	asgari	miktar	yerine	cüzi	miktarlar	üzerinden	dava	
açtığı,	bu	hâlde	davanın	6100	sayılı	HMK’nın	107’nci	maddesinin	ge-
rekçesinde	belirtilen	“kısmi	eda	külli	 tespit”	davası	olarak	nitelendiril-
mesi	gerektiği,	bu	durumda	 talep	arttırım	dilekçesi	 verilerek	arttırılan	
alacak	kısımlarına	talep	arttırım	tarihinden	itibaren	faize	hükmedilmesi	
gerektiği,	bu	nedenle	Özel	Daire	bozma	kararı	yerinde	olup	direnme	ka-
rarının	bozulması	gerektiği	ileri	sürülmüş	ise	de,	Kurul	çoğunluğu	tara-
fından	bu	görüş	benimsenmemiştir.

	 Hâl	 böyle	 olunca,	 direnme	 kararı	 yukarıda	 açıklanan	 nedenlerle	
onanmalıdır.

 S O N U Ç :	Davalı	S.	Büyükşehir	Belediyesi	vekilinin	temyiz	itiraz-
larının	 reddi	 ile	direnme	kararının	ONANMASINA,	 aşağıda	dökümü	
yazılı	(671,74	TL)	harcın	temyiz	edenden	alınmasına,	karar	düzeltme	
yolu	kapalı	olmak	üzere	28.02.2018	gününde	ikinci	görüşmede	oy	çok-
luğu	ile	karar	verildi.

 BİLGİ : Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu’nda	 bulunan	 19’u	ONA-
MA,	2’si	ise	BOZMA	yönünde	oy	kullanmışlardır.
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ÖZET :	Yargılamada	 sunulmayan	ancak	 temyiz	dilekçesine	ek	olarak	
verilen	belgeler	dikkate	alınmaz.

T.C. 
YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO       : 2018/22-422 
KARAR NO  : 2018/1024

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasındaki	“işçilik	alacağı”	davasından	dolayı	yapılan	yar-
gılama	 sonunda;	Ankara	 13.	 İş	Mahkemesince	 davanın	 kısmen	 kabu-
lüne	dair	 verilen	26.09.2012	gün	 ve	2010/332	E.,	 2012/745	K.	 sayılı	
kararın	temyizen	incelenmesi	davalı	vekili	tarafından	istenilmesi	üzeri-
ne	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesinin	15.11.2013	gün	ve	2012/27995	E.,	
2013/24715	K.	sayılı	kararı	ile

	 “…	Davacı	İsteminin	Özeti:

	 Davacı,	kamyon	şoförü	olarak	çalıştığını,	iş	sözleşmesinin	haksız	şe-
kilde	işverence	feshedildiğini	ileri	sürerek,	kıdem	ve	ihbar	tazminatları	
ile,	izin,	hafta	ve	genel	tatil	alacaklarını	istemiştir.

	 Davalı	Cevabının	Özeti:

	 Davalı,	davacının	iş	talimatlarına	uymadığını,	devamsızlık	yapmayı	
alışkanlık	haline	getirmesi	sebebi	ile	haklı	nedenle	iş	sözleşmesinin	fes-
hedildiğini	savunarak,	davanın	reddini	istemiştir.

	 Mahkeme	Kararının	Özeti:

	 Mahkemece,	toplanan	kanıtlar	ve	bilirkişi	raporuna	dayanılarak,	da-
valının	iş	sözleşmesini	 fesihte	haksız	olduğu	gerekçesiyle	kıdem,	ihbar	
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tazminatının	 kabulüne	 hak	 kazandığı	 halde	 ödenmeyen	 izin	 ve	 genel	
tatil	alacağının	kabulüne,	çalıştığını	 ispatlayamadığı	 için	hafta	 tatilinin		
reddine		karar	verilmiştir.	

	 Temyiz:

	 Kararı	davalı	temyiz	etmiştir.	

	 Gerekçe:

	 1-	Dosyadaki	yazılara	toplanan	delillerle	kararın	dayandığı	kanuni	
gerektirici	sebeplere	göre,	davalının	aşağıdaki	bendin	kapsamı	dışında	
kalan	temyiz	itirazları	yerinde	değildir.

	 2-	Taraflar	arasında,	izin	alacağı	konusunda	uyuşmazlık	bulunmak-
tadır.	

	 Davacı	12.04.1996	-	25.02.2010	tarihleri	arasında	kamyon	şoförü	
olarak	 çalıştığını,	 yıllık	 izinlerinin	 kullandırılmadığını	 ileri	 sürmüştür.	
Davalı	taraf	davacının	herhangi	bir	hak	ve	alacağı	bulunmadığını	savun-
muştur.	Mahkemece	hükme	esas	alınan	bilirkişi	raporu	doğrultusunda	
tüm	hizmet	süresi	üzerinden	236	gün	karşılığı	10439,07	TL	izin	alaca-
ğının	bulunduğu,	davalı	tarafından	kullandırıldığı	veya	ödendiği	ispatla-
namadığı	gerekçesi	ile	kabulüne	karar	verilmiştir.	

	 Yıllık	izin	kullanımına	dair	1999	-	2006	yılları	arası	imzalı	izin	defte-
rinin	davalı	vekilince	temyiz	dilekçesiyle	birlikte	sunulduğu	görülmek-
tedir.

	 Bir	hakkın	mevcut	olmadığına,	sona	erdiğine	dair	belgelerin	yargı-
lamanın	her	aşamasında	dikkate	alınması	gereklidir.	Bu	nedenle	sözko-
nusu	izin	defteri	davacı	taraf	isticvap	edilerek	gösterildikten	sonra	mah-
kemece	değerlendirilmesi	 zorunlu	olup	 kararın	 bu	 yönden	bozulması	
gerekmiştir...”
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gerekçesiyle	karar	oy	çokluğuyla	bozularak	dosya	yerine	geri	çevrilmek-
le	yeniden	yapılan	yargılama	sonunda,	mahkemece	önceki	kararda	dire-
nilmiştir.

 TEMYİZ EDEN :	Davalı	vekili
 

HUKUK GENEL KURULU KARARI

	 Hukuk	Genel	Kurulunca	incelenerek	direnme	kararının	süresinde	
temyiz	 edildiği	 anlaşıldıktan	 ve	 dosyadaki	 belgeler	 okunduktan	 sonra	
gereği	görüşüldü:

	 Dava,	işçilik	alacaklarının	tahsili	istemine	ilişkindir.

	 Davacı	 vekili	müvekkilinin	 12.04.1996	 tarihinde	 davalı	 nezdinde	
çalışmaya	 başladığını,	 2006	 yılında	 emekli	 olduğunu	 ancak	 çalışmaya	
devam	ettiğini,	 işine	son	verilmesine	rağmen	haklarının	ödenmediğini	
ileri	sürerek	işçilik	alacaklarının	tahsiline	karar	verilmesini	talep	etmiş-
tir.

	 Davalı	vekili	davacının	ailevi	sorunlarının	işe	yansıması,	devamsız-
lık	yapması	ve	talimatlara	uymaması	sebebiyle	iş	sözleşmesinin	feshedil-
diğini,	kıdem	ve	ihbar	tazminatlarının	ödendiğini,	davacının	hafta	tatili	
ve	genel	tatillerdeki	çalışması	ile	yıllık	izin	ücreti	alacağına	yönelik	talep-
lerinin	yerinde	olmadığını	bildirerek	davanın	reddini	savunmuştur.

	 Mahkemece	davacının	 iş	sözleşmesinin	haksız	olarak	feshedildiği,	
davacının	kıdem	ve	ihbar	tazminatları	 ile	yıllık	 izin	ücretinin	ödendiği	
davalı	tarafça	ispatlanamadığından	bu	alacağa	hak	kazandığı,	genel	tatil	
alacağının	da	kabulünün	gerektiği	ancak	hafta	tatili	alacağı	ispatlanama-
dığından	reddinin	gerektiği	belirtilerek	davanın	kısmen	kabulüne	karar	
verilmiştir.

	 Davalı	vekilinin	temyizi	üzerine	hüküm	Özel	Dairece	yukarıda	açık-
lanan	gerekçelerle	bozulmuştur.
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Mahkemece	yıllık	izin	ücreti	açısından	ispat	külfetinin	işverende	olduğu,	
izinlerin	kullandırıldığının	ancak	yazılı	delille	ispat	edilebileceği,	bunun	
dışında	işverenin	davada	ispat	yolu	olarak	kullanabileceği	tek	delilin	ye-
min	delili	olduğu	ancak	eldeki	davada	bu	delille	dayanılmadığı,	taraflar-
ca	hazırlanma	ilkesinin	geçerli	olduğu	davalarda	mahkemenin	tarafların	
göstermediği	delillere	ve	ibraz	etmedikleri	belgelere	dayalı	olarak	karar	
veremeyeceği,	mahkemece	yapılan	tebligat	üzerine	davalı	tarafın	verdiği	
savunma	dilekçesinde	yıllık	izin	ücreti	isteği	ile	ilgili	izinlerin	kullandı-
rıldığı	 savunmasını	yaptığı	 ve	delil	olarak	 iş	 yeri	kayıtlarını	gösterdiği,	
düzenli	olarak	tutmak	zorunda	olduğu	iş	yeri	dosyasını	ve	savunmasını	
dayandırdığı	belgeleri	de	dosyaya	sunduğu,	bunların	arasında	sonradan	
sunulan	 izin	belgelerinin	bulunmadığı,	 işverenlere	ellerindeki	belgele-
ri	sunmaları	 için	süre	tanıdıktan	sonra	karar	verilmeden	önce	yeniden	
ödeme	belgesi	bile	olsa	delil	 sunma	imkânının	tanınması	 iş	hukukuna	
hakim	olan	işçi	yararına	yorum	ilkesine,	usul	kurallarına	ve	adil	yargılan-
ma	hakkına	aykırı	olduğu,	süresi	 içerisinde	belgeleri	sunmayan	tarafın	
artık	mevcut	duruma	göre	verilecek	karara	uymak	zorunda	olduğu,	aksi	
takdirde	yargılama	yapılıp	tanıklar	dinlendikten,	bilirkişi	raporu	alındık-
tan	sonra	yeniden	belge	sunmanın	davayı	en	baştaki	aşamasına	getirerek	
hakkın	gecikmesine	olanak	sağlayacak	bir	davranış	olarak	değerlendiril-
mesi	ve	bu	işlemlere	izin	verilmemesi	gerektiği,	karar	verildikten	sonra	
bu	tip	belgelerin	sunulmasının	ise	daha	vahim	sonuçlar	doğuracağı,	bu	
belgelere	 itibar	 edilerek	 daha	 önce	 verilen	 kararın	 bozulması	 hâlinde	
aynı	şekilde	hakkın	gecikmesine	sebebiyet	verileceği	ve	yargıya	olan	gü-
venin	de	sarsılacağı,	karşı	oyda	yazılı	olan	sebeplere	katılmak	gerektiği	
belirtilerek	ve	önceki	gerekçeler	de	eklenmek	suretiyle	direnme	kararı	
verilmiştir.

	 Direnme	kararını	davalı	vekili	temyiz	etmiştir.

	 Direnme	 yoluyla	Hukuk	Genel	 Kurulu	 önüne	 gelen	 uyuşmazlık:	
mahkemece	yapılan	yargılama	sırasında	sunulmayan	ancak	mahkeme-
nin	kısmen	kabul	kararı	üzerine	davalı	vekili	tarafından	temyiz	dilekçe-
sine	ek	olarak	verilen	dilekçe	ekinde	ibraz	edilen	yıllık	izin	belgelerinin,	
yıllık	izin	alacağının	hesabında	dikkate	alınıp	alınmayacağı	ile	bu	husus-



www.izmirbarosu.org.tr

323İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �

ta	davacının	isticvabının	gerekip	gerekmediği	noktalarında	toplanmak-
tadır.

	 6100	sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	(HMK)	24-33’üncü	
maddelerinde	“Yargılamaya	Hâkim	Olan	İlkeler”	başlığı	altında	medeni	
yargı	alanında	geçerli	ilkeler	düzenlenmiştir.

	 Bu	ilkelerden,	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	25’inci	madde-
sinde	yer	alan	“Taraflarca	getirilme	ilkesi”	şu	şekilde	ifade	edilmiştir:	

	 “(1)	Kanunda	öngörülen	istisnalar	dışında,	hâkim,	iki	taraftan	biri-
nin	söylemediği	şeyi	veya	vakıaları	kendiliğinden	dikkate	alamaz	ve	on-
ları	hatırlatabilecek	davranışlarda	dahi	bulunamaz.

	 (2)	Kanunda	belirtilen	durumlar	dışında,	hâkim,	kendiliğinden	de-
lil	toplayamaz.”

	 Bu	ilkenin	bir	sonucu	olarak	mahkeme,	sadece	taraflarca	ileri	sürü-
len	vakıaları	inceleyebilir.

	 Buna	kural	olarak	deliller	de	dahildir	(m.	25/2).

	 Dava	malzemesinin	taraflarca	getirilme	ilkesi,	dava	malzemelerinin	
mahkemeye	kimin	tarafından	getirileceğiyle	ilgili	bir	ilkedir.	Buna	göre,	
hâkim	kendiliğinden,	 taraflarca	 ileri	 sürülmemiş	 vakıaları	 araştıramaz,	
hükmüne	 esas	 alamaz.	Mahkeme	 sadece	 tarafların	 getirdiği	 vakıalara	
göre	talep	sonucunu	inceleyip	karar	verir.

	 Dava	 malzemesinin	 başlangıçta	 yığılması	 olarak	 da	 ifade	 edilen	
teksif	ilkesine	göre	ise	taraflar,	iddia	ve	savunmalarını,	yargılamanın	be-
lirli	bir	aşamasına	kadar	ileri	sürmek	durumdadırlar;	bundan	sonra	ku-
ral	olarak,	yeni	bir	vakıa	getirilemez.	Bu	tür	bir	 ilkenin	sebebi,	davada	
tahkikata	konu	olacak	vakıaların	belirli	bir	zaman	kesitine	kadar	ortaya	
konulması	ve	tahkikatın	bu	konulara	yoğunlaştırılmasıdır.	Yargılamanın	
her	aşamasında	yeni	vakıaların	serbestçe	ileri	sürülebilmesi,	yargılama-
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nın	sağlıklı	şekilde	ve	makul	sürede	yapılabilmesine	engel	olur.	Çünkü	
her	yeni	vakıa,	inceleme	gerektireceği	için	bunların	sınırsızca	ve	her	za-
man	 ileri	 sürülmesi	 tahkikatın	genişlemesine	yol	 açar	 (Arslan,	R./Yıl-
maz,	E./Taşpınar	Ayvaz	S.:	Medenî	Usul	Hukuku,	Ankara	2017,	s.	157).
Teksif	ilkesi	6100	sayılı	HMK’da	“Yargılamaya	Hâkim	Olan	İlkeler”	ara-
sında	düzenlenmemekle	birlikte,	Kanun’un	141’inci	maddesinde	“İddia	
ve	 savunmanın	 genişletilmesi	 veya	 değiştirilmesi”	 adı	 altında	 karşılık	
bulmaktadır.	Anılan	maddeye	göre,	yazılı	 yargılama	usulünde	 taraflar,	
cevaba	cevap	ve	ikinci	cevap	dilekçeleri	ile	serbestçe;	ön	inceleme	aşa-
masında	ise	ancak	karşı	tarafın	muvafakati	ile	iddia	veya	savunmalarını	
genişletebilir	 yahut	 değiştirebilirler.	Ön	 inceleme	 aşamasının	 tamam-
lanmasından	sonra	iddia	veya	savunma	genişletilmez.

	 Bilindiği	 üzere	 1086	 sayılı	 Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	 Kanunu	
(HUMK)	döneminde	 iş	mahkemelerinde	5521	sayılı	 İş	Mahkemeleri	
Kanunu’nun	7’nci	maddesine	göre	sözlü	yargılama	usulü	uygulanmak-
ta	 iken	 (4857	 sayılı	 İş	 Kanunu’nun	 20/3’üncü	 maddesi	 uyarınca	 işe	
iade	davalarında	seri	yargılama	usulü	uygulanmakta	 iken)	 ,	6100	sayı-
lı	HMK’nın	yürürlüğe	girmesiyle	birlikte	Kanun’un	316	ve	447/1’inci	
maddeleri	birlikte	değerlendirildiğinde,	iş	mahkemelerinin	görevine	gi-
ren	tüm	dava	ve	işlerde	basit	yargılama	usulü	uygulanmaya	başlamıştır.

	 1086	 sayılı	 HUMK	 döneminde	 sözlü	 yargılama	 usulünün	 uygu-
landığı	 davalarda,	 tarafların	 iddia	 ve	 savunmalarını	 bildirdikten	 sonra	
hâkimin	tarafların	delillerini	bildirmelerini	ve	göstermelerini	isteyeceği,	
bu	çerçevede	bir	süre	verebileceği,	(HUMK	m.	486,	479)	ancak	tarafla-
rın	tahkikat	bitinceye	kadar	delil	ibraz	edebileceği	(m.	482,	c.	3),	iddia	
ve	savunmayı	genişletme	ve	yasağının	tarafların	ilk	duruşmada	iddia	ve	
savunmalarını	 ileri	sürmeleri	 ile	başlayacağına	(m.	482,	c.	1,	c.	2)	dair	
hükümlere	yer	verilmiş;	6100	sayılı	HMK’da	ise	basit	yargılama	usulüne	
göre	görülen	davalarda	 tarafların,	dilekçeleriyle	birlikte	 tüm	delillerini	
açıkça	ve	hangi	vakıanın	delili	olduğunu	da	belirterek	bildirmek,	ellerin-
de	bulunan	delillerini	dilekçelerine	eklemek	ve	başka	yerlerden	getirtile-
cek	belge	ve	dosyalar	için	de	bunların	bulunabilmesini	sağlayan	bilgilere	
dilekçelerinde	yer	vermek	zorunda	oldukları	düzenlenmiştir	(m.	318).	



www.izmirbarosu.org.tr

325İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �

	 6100	sayılı	HMK’nın	319’uncu	maddesinde,	basit	yargılama	usulü-
ne	tabi	davalarda	iddia	ve	savunmanın	genişletilmesi	veya	değiştirilmesi	
yasağı,	davacının	davanın	açılması	(m.	322	uyarınca	m.	118)	anından	
itibaren	 iddiasını,	 davalının	 ise	 cevap	 dilekçesini	 mahkemeye	 verdiği	
(m.	322	uyarınca	126)	andan	 itibaren	savunmasını	genişletemeyeceği	
şeklinde	düzenlenmiştir.

	 Yine	 6100	 sayılı	 HMK’nın	 “Sonradan	 delil	 gösterilmesi”	 başlıklı	
145’inci	maddesinde	“Taraflar,	Kanunda	belirtilen	süreden	sonra	delil	
gösteremezler.	 Ancak	 bir	 delilin	 sonradan	 ileri	 sürülmesi	 yargılamayı	
geciktirme	amacı	taşımıyorsa	veya	süresinde	ileri	sürülememesi	ilgili	ta-
rafın	kusurundan	kaynaklanmıyorsa,	mahkeme	o	delilin	sonradan	gös-
terilmesine	izin	verebilir.”	hükmüne	yer	verilmiştir.

	 Somut	 olayda	 dava,	 01.10.2011	 tarihinde	 yürürlüğe	 giren	 6100	
sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’ndan	önce,	 sözlü	 yargılama	usu-
lünün	geçerli	olduğu	1086	sayılı	Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	Kanunu	
döneminde	 açılmış	olup,	 yargılama	devam	ederken	6100	 sayılı	HMK	
yürürlüğe	girmiştir.

	 Mahkemece	yapılan	yargılama	neticesinde	verilen	kısmen	kabul	ka-
rarı	davalı	vekili	tarafından	temyiz	edilmiş,	temyiz	dilekçesine	ek	olarak	
verilen	dilekçe	ekinde	iki	sayfadan	ibaret	yıllık	izin	defteri	sureti	eklen-
miş	ve	eklenen	bu	belgeler	dikkate	alınarak	davacıya	sorulmak	suretiyle	
değerlendirme	yapılması	gerektiği	gerekçesiyle	Özel	Dairece	bozulma-
sına	karar	verilmiştir.

	 Yukarıda	açıklanan	maddi	ve	hukuki	olgular	ışığında	somut	olay	de-
ğerlendirildiğinde,	temyiz	dilekçesi	ekinde	ibraz	edilen	yıllık	izin	belge-
lerinin,	yargılamanın	devamı	sırasında	gerek	davacı	işçinin	beyanlarında	
gerekse	davalı	işverenin	savunmalarında	yer	almadığı,	mahkemece	usu-
lüne	uygun	olarak	verilen	süreye	rağmen	davalı	tarafça	ibraz	edilmediği,	
kaldı	ki	davalı	işveren	tarafından	belgelerin	yargılama	aşamasında	sunul-
mamasına	yönelik	bir	mazeret	de	ileri	sürülmediği	gibi	12.11.2012	ha-
vale	tarihli	temyiz	dilekçesine	ek	olarak	verilen	04.12.2012	havale	tarihli	
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temyiz	dilekçesinde	açıkça	bahsi	geçen	belgelerin	“sehven”	sunulmadı-
ğının	belirtildiği	anlaşılmıştır.

	 Diğer	taraftan	yıllık	izinlerin	kullanıldığını	gösteren	belgelerin	işçi-
nin	imzasını	taşıması	durumunda	bu	nitelikteki	belgeler	ile	yıllık	izinle-
rin	kullanıldığı	ortaya	konulacağından,	fesih	ile	birlikte	muaccel	bir	borç	
hâline	gelen	yıllık	izin	ücreti	hakkı	doğmayacaktır.	Bu	itibarla,	yıllık	izin-
lerin	kullanıldığını	gösteren	belgeler	borcu	söndüren	nitelikte	bir	belge	
olmayıp,	hakkın	doğmadığını	kanıtlayan	nitelikte	belgelerdir.

	 Buna	göre	yasal	düzenlemeler	ve	yıllık	izin	belgelerinin	niteliği	dik-
kate	alındığında,	davalı	işverenin,	kanuni	süresinde	sunulmayan	hakkın	
doğmadığını	gösteren	yıllık	izin	belgelerine	dayanması	mümkün	değil-
dir.

	 Nitekim	Hukuk	Genel	Kurulunun	25.01.2017	gün,	2015/7-1556	
E.,	2017/129	K.	sayılı	kararında	da	aynı	sonuca	varılmıştır

	 Hukuk	Genel	Kurulunda	yapılan	görüşmeler	 sırasında	ödeme	sa-
vunması	niteliğindeki	belgelerin	her	zaman	dosya	içerisine	sunulabile-
ceği,	borcu	sonlandıran	bir	belgenin	bulunması	durumunda	bu	hususun	
mahkemece	değerlendirileceği,	bu	nedenle	direnme	kararının	bozulma-
sı	gerektiği	ileri	sürülmüş	ise	de,	bu	görüş	Kurul	çoğunluğu	tarafından	
benimsenmemiştir.

	 Hâl	 böyle	 olunca	 taraflarca	 getirilme	 ilkesinin	 geçerli	 olduğu	 el-
deki	 davada,	 yukarıda	 açıklanan	 hususlara	 göre	 ve	 ayrıca	 6100	 sayılı	
HMK’nın	145’inci	maddesinde	belirtilen	hâllerden	birinin	mevcut	ol-
madığı	 da	 dikkate	 alındığında,	 temyiz	 aşamasında	 sunulan	 belgelerin	
dikkate	alınmaması	gerektiği,	öte	yandan	bozma	nedenlerinin	 sayıldı-
ğı	 gerek	6100	 sayılı	HMK’nın	Geçici	3’üncü	maddesi	uyarınca	eldeki	
davada	uygulanması	gereken	1086	sayılı	Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	
Kanunu’nun	428’inci	maddesinde	gerekse	6100	sayılı	Hukuk	Muhake-
meleri	 Kanunu’nun	 371’inci	maddesinde	 temyiz	 aşamasında	 sunulan	
delilin	bozma	sebebi	yapılacağına	dair	düzenlemenin	de	bulunmadığı-
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nın	 anlaşılmasına	 göre,	 temyiz	 aşamasında	 sunulan	 belgelerin	 nazara	
alınamayacağı	yönündeki	direnme	kararı	yerindedir.	

	 Ne	var	ki,	Özel	Dairece	davalı	vekilinin	hüküm	altına	alınan	yıllık	
izin	alacağının	miktarına	yönelik	temyiz	itirazları	incelenmediğinden	bu	
yönde	 inceleme	 yapılmak	 üzere	 dosyanın	Özel	Daireye	 gönderilmesi	
gerekir.

 S O N U Ç :	 Yukarıda	 açıklanan	 nedenlerle	 direnme	 uygun	 bu-
lunduğundan,	davalı	vekilinin	hüküm	altına	alınan	yıllık	izin	alacağının	
miktarına	 yönelik	 temyiz	 itirazlarının	 incelenmesi	 için	 dosyanın	 22. 
HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,	 09.05.2018	 gününde	
yapılan	ikinci	görüşmede	oy	çokluğu	ile	karar	verildi.

 BİLGİ :	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu’nda	bulunan	23	üyenin	15’i	
ONAMA,	8’i	ise	BOZMA	yönünde	oy	kullanmışlardır.



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �328



www.izmirbarosu.org.tr

329İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �

YARGITAY

HUKUK DAİRESİ

KARARLARI
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ÖZET: Murisin	şirket	hissesini	devretmesi	bakımından	muvazaa	davası	
açılamaz.

T.C.
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2015/18776
KARAR NO  : 2018/592

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	 arasında	 görülen	 şirket	 hissesinin	 iptali	 davası	 sonunda,	
yerel	mahkemece	davanın	kabulüne	ilişkin	olarak	verilen	karar	davalı	ta-
rafından	süresinde	temyiz	edilmiş	olmakla	Tetkik	Hakimi	A.Elif	Arslan	
Kurt’un	raporu	okundu,	düşüncesi	alındı.	Dosya	incelendi,	gereği	görü-
şülüp	düşünüldü.

-KARAR-

	 Dava,	şirket	hissesinin	iptali	istemine	ilişkindir.

	 Davacı,	 mirasbırakan	 babası	 Alaattin	 S.’in	 şirketteki	 hisselerinin	
devri	 için	kızı	Hatice’ye	vekaletname	verdiğini,	vekalete	 istinaden	his-
selerin	mirasbırakanın	yeğeni	olan	davalıya	düşük	bir	bedelle	devredil-
diğini,	 mirasbırakanın	 devir	 işlemini	 gerektirecek	 bir	 durumunun	 ol-
madığını,	devrin	mirasçılardan	mal	kaçırma	amaçlı	ve	muvazaalı	olarak	
yapıldığını	ileri	sürerek,	davalı	adına	olan	hisselerin	iptali	ile	veraset	ila-
mındaki	payı	oranında	ortaklar	defterine	kaydı	ile	ticaret	sicil	defterine	
tesciline	karar	verilmesini	istemiştir.

	 Davalı,	hak	düşürücü	süre	ve	zamanaşımının	dolduğunu,	hisseleri	
bedel	karşılığı	satın	aldığını,	davacının	kötü	niyetle	eldeki	davayı	açtığını	
belirterek	davanın	reddini	savunmuştur.
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	 Mahkemece,	iddianın	sabit	olduğu	gerekçesiyle	davanın	kabulüne	
karar	verilmiştir.

	 Dava,	 muris	 muvazaası	 ve	 vekalet	 görevinin	 kötüye	 kullanılması	
hukuksal	nedenlerine	dayalı	olarak	açılmış,	mahkemece	taraf	muvazaası	
hukuksal	nedenine	dayanıldığı	gerekçe	yapılarak	dava	kabul	edilmiştir.

	 Dosya	içeriği	ve	toplanan	delillerden;	davacının	mirasbırakanı	Ala-
attin	 S.’in	 30/03/2009	 tarihinde	öldüğü,	 geriye	mirasçı	 olarak	davacı	
oğlu	 ile	 dava	 dışı	 çocuklarının	 kaldığı,	murisin	 14/02/2007	 tarihinde	
taşınmaz	satış	ve	şirket	hissesi	devri	yetkisi	 içeren	vekaletname	ile	kızı	
Hatice’yi	vekil	tayin	ettiği,	U.S.	Tekstil	San.	Ve	Tic.	Ltd.	Şirketi’nde	mi-
ras	bırakana	ait	173	hissenin	Hatice	tarafından	vekaleten	23/02/2007	
tarihinde	davalı	İsmet’e	satıldığı	anlaşılmaktadır.	

	 Bilindiği	ve	01/04/1974	tarihli	1/2	sayılı	İBK’da	düzenlendiği	üze-
re;	bir	kimsenin;	mirasçısını	miras	hakkından	yoksun	etmek	amacıyla,	
gerçekte	bağışlamak	istediği	tapu	sicilinde	kayıtlı	taşınmaz	malı	hakkın-
da	 tapu	 sicil	memuru	 önünde	 iradesini	 satış	 doğrultusunda	 açıklamış	
olduğunun	 gerçekleşmiş	 bulunması	 halinde,	 saklı	 pay	 sahibi	 olsun	 ya	
da	olmasın	miras	hakkı	çiğnenen	tüm	mirasçılarının,	görünürdeki	satış	
sözleşmesinin	Borçlar	Kanunu`nun	18.	maddesine	dayanarak	muvaza-
alı	 olduğunu	 ve	 gizli	 bağış	 sözleşmesinin	de	 şekil	 koşulundan	 yoksun	
bulunduğunu	ileri	sürerek	dava	açabilirler.

	 Somut	olaya	gelince;	şirket	hissesinin	devri	bakımından	01/04/1974	
tarihli	1/2	sayılı	İBK’nın	uygulanma	yeri	yoktur.	

	 Vekalet	görevinin	kötüye	kullanılması	hukuksal	nedenine	gelince;	
bu	istek	bakımından	üçüncü	kişiye	karşı	miras	payı	oranında	açılan	da-
vanın	dinlenilme	olanağı	yoktur.

	 Hal	böyle	olunca;	davanın	reddine	karar	verilmesi	gerekirken	yazılı	
olduğu	üzere	hüküm	tesisi	isabetsizdir.	
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	 Davalının	 yerinde	 bulunan	 temyiz	 itirazlarının	 kabulü	 ile,	 hük-
mün	 (6100	 sayılı	 Yasanın	 geçici	 3.maddesi	 yollaması	 ile)	 1086	 sayılı	
HUMK’un	 428.maddesi	 gereğince BOZULMASINA,	 alınan	 peşin	
harcın	temyiz	edene	geri	verilmesine,	31.01.2018	tarihinde	oybirliğiyle	
karar	verildi.
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ÖZET: HMK	20.	maddesindeki	süre	geçmişse	görevsizlik	-	yetkisizlik	
kararı	veren	mahkeme	esası	kapatmalıdır.

T.C.
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2015/6075
KARAR NO  : 2018/442

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasında	görülen	elatmanın	önlenmesi	davası	sonunda,	ye-
rel	mahkemece	davanın	kabulüne	ilişkin	olarak	verilen	karar	davalı	ve-
kili	tarafından	yasal	süre	içerisinde	temyiz	edilmiş	olmakla	dosya	ince-
lendi,	Tetkik	Hakimi	Merve	Arslantürk’ün	raporu	okundu,	açıklamaları	
dinlendi,	gereği	görüşülüp	düşünüldü;

-KARAR- 

	 Dava,	 el	 atmanın	 önlenmesi	 isteğiyle	 Sulh	Hukuk	Mahkemesine	
açılmış,	mahkemece	verilen	görevsizlik	kararının	19.06.2014	tarihinde	
kesinleşmesi	üzerine	dava	dosyası	kendiliğinden	(resen)	24.06.2014	ta-
rihinde	görevli	Asliye	Hukuk	Mahkemesine	gönderilmiştir.

	 Bilindiği	 üzere,	 görevsizlik	 kararı	 veren	 mahkeme	 bu	 kararında	
dava	dosyasının	görevli	mahkemeye	gönderilmesine	karar	vermekle	ye-
tinir.	Dava	dosyasını	kendiliğinden	(re’sen)	görevli	mahkemeye	gönde-
remez.	

	 01.10.2011	tarihinde	yürürlüğe	giren	6100	sayılı	Hukuk	Muhake-
meleri	Kanunu’nun	20.	maddesi	hükmü	gereğince;	 taraflardan	birinin	
görevsizlik	kararının	kesinleştiği	tarihten	itibaren	iki	hafta	içinde	kararı	
veren	mahkemeye	başvurarak	dava	dosyasının	görevli	mahkemeye	gön-
derilmesini	 talep	etmesi	gerekir.	Hemen	belirtmek	gerekir	ki;	bu	süre	
hak	düşürücü	nitelikte	olup	mahkemece	re’sen	gözetilir.
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	 Somut	olayda,	Sulh	Hukuk	Mahkemesince	verilen	görevsizlik	ka-
rarının	19.06.2014	tarihinde	kesinleştiği,	2	haftalık	hak	düşürücü	süre	
içinde	 tarafların	 dosyanın	 görevli	 mahkemeye	 gönderilmesi	 için	 her-
hangi	bir	müracaatta	bulunmadıkları,	dosyanın	mahkemece	kendiliğin-
den	(resen)	görevli	mahkemeye	gönderildiği	anlaşılmaktadır.

	 Hal	böyle	olunca;	6100	sayılı	HMK’nun	20.	maddesi	dikkate	alı-
narak	davanın	 açılmamış	 sayılmasına	 karar	 verilmesi	 gerekirken	 yazılı	
olduğu	üzere	hüküm	kurulmuş	olması	doğru	değildir.

	 Davalının	temyiz	itirazı	açıklanan	nedenden	ötürü	yerindedir.	Ka-
bulü	ile,	hükmün	(6100	sayılı	Yasanın	geçici	3.	maddesi	yollaması	ile)	
1086	sayılı	HUMK’un	428.	maddesi	gereğince	BOZULMASINA,	alı-
nan	peşin	harcın	 temyiz	edene	geri	 verilmesine,	18.01.2018	 tarihinde	
oyçokluğuyla	karar	verildi.

-KARŞI OY-

	 Dava	elatmanın	önlenmesine	ilişkin	olup	davanın	açıldığı	sulh	hu-
kuk	 mahkemesi	 tarafından	 verilen	 görevsizlik	 kararı,	 tarafların	 talebi	
olmaksızın	 kendiliğinden	 asliye	 hukuk	mahkemesine	 gönderilmiş,	 bu	
mahkemece	işin	esası	incelenerek	davanın	kabulüne	karar	verilmiştir.

	 Daierece,	HMK’nun	20.	maddesi	gözardı	edilerek	davanın	açılma-
mış	sayılmasına	karar	verilmesi	gerektiği	gerekçesi	ile	hükmün	bozulma-
sına	karar	verilmiştir.	

	 Tarafların	talebi	olmaksızın	dava	dosyasının	kendiliğinden	görevli	
olan	mahkemeye	 gönderilemeyeceği	 ve	HMK’nun	 20.	maddesi	 gere-
ğince	davanın	açılmamış	sayılmasına	karar	verilmesi	gerektiği	konusun-
da	 sayın	 çoğunluk	 ile	 görüş	 aykırılığı	 bulunmamakta	 ise	de,	 bu	 kararı	
verme	görevinin	hangi	mahkemeye	ait	olduğu	konusunda	görüş	aykırı-
lığı	bulunmaktadır.

	 6100	 sayılı	HMK’nun	 “Görevsizlik	 veya	 yetkisizlik	 kararı	 üzerine	
yapılacak	işlemler”	başlıklı	20.	maddesinde;



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �336

	 “(1)	Görevsizlik	veya	yetkisizlik	kararı	 verilmesi	hâlinde,	 taraflar-
dan	birinin,	bu	karar	verildiği	anda	kesin	 ise	bu	tarihten,	süresi	 içinde	
kanun	yoluna	başvurulmayarak	kesinleşmiş	ise	kararın	kesinleştiği	tarih-
ten;	kanun	yoluna	başvurulmuşsa	bu	başvurunun	reddi	kararının	tebliğ	
tarihinden	itibaren	iki	hafta	içinde	kararı	veren	mahkemeye	başvurarak,	
dava	dosyasının	görevli	ya	da	yetkili	mahkemeye	gönderilmesini	talep	
etmesi	gerekir.	Aksi	takdirde,	bu	mahkemece	davanın	açılmamış	sayıl-
masına	karar	verilir.	

	 (2)	Dosya	kendisine	gönderilen	mahkeme,	kendiliğinden	taraflara	
davetiye	gönderir.”	hükmü	düzenlenmiştir.
 
	 6100	sayılı	HMK’da,	gönderme	talebinin	süresinde	yada	hiç	yapıl-
mamasına	rağmen	kendisine	resen	dosya	gönderilen	mahkemenin	nasıl	
bir	işlem	yapacağı	açıkça	düzenlenmemiştir.	Öte	yandan	mahkemelerin	
görevinin	kanunla	düzenleneceği,	görev	hususunun	da	kamu	düzenin-
den	 olduğu	 tartışmasızdır.	 Düzenlemenin	 yer	 alıdğı	 20.	 madde	 hük-
münde;	“...dosyasının	görevli	ya	da	yetkili	mahkemeye	gönderilmesini	
talep	etmesi	gerekir.	Aksi	takdirde,	bu	mahkemece	davanın	açılmamış	
sayılmasına	 karar	 verilir.”	 düzenlemesi	 vardır.	 Maddenin	 yazım	 tarzı	
itibariyle	emredici	nitelikte	olduğu	ve	takdire	yer	vermediği	gözetildi-
ğinde	“bu	mahkeme”	ibaresinden	kastedilenin	görevsizlik	kararını	veren	
mahkeme	olduğundan	kuşku	etmemek	gerekir.	Öyleyse	dosya	kendisi-
ne	gelen	asliye	hukuk	mahkemesi	gönderme	talebinin	süresinde	olma-
dığını	veya	hiç	talep	bulunmadığını	fark	ettiğinde	20.	maddeye	göre	bir	
karar	verilmek	üzere	dosyayı	görevsizlik	veya	yetkisizlik	kararını	veren	
mahkemeye	iade	ederek	esasını	bu	şekilde	kapatmalıdır.

	 Dosya	kendisine	gönderilen	mahkemenin	davanın	açılmamış	sayıl-
masına	karar	verebilmesinin	usul	ekonomisine	uygun	olacağı	söylene-
bilir	ise	de;	mahkemelerin	görev	ve	yetkileri	kanunla	belirlenir.	Yorum	
yoluyla	bunu	genişletmek	veya	arttırmak	mümkün	değildir.	Öte	yandan	
farklı	mahkemelerce	hükmedilecek	vekalet	ücretlerinin	de	farklı	olabile-
ceği	gözetildiğinde	görevsizlik	kararı	veren	mahkemede	açılmamış	sayıl-
masına	karar	verilmesinin	tarafların	yararına	olacağı	da	kuşkusuzdur.	
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	 Mahkeme	kararının	bu	gerekçelerle	bozulması	gerektiği	kanaatinde	
olduğumuzdan	sayın	çoğunluğun	bozma	gerekçesine	katılmıyoruz.

ÜYE               ÜYE 
H. KAYA            R. ÜLGER
 
 BİLGİ : Yargıtay	 1.	Hukuk	Dairesi’nin	 18.04.2018,	 2015/10188	
E.	-	2018/9216	K.	sayılı	Kararı	da	aynı	yönde	olup	yine	oyçokluğu	ile	
alınmıştır.																																																				
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ÖZET: Her	iki	eşte	rahatsızlık	mevcut	değil	ve	kadın	da	cinsel	ilişkiden	
kaçınmıyorsa	erkek	eş	kusurludur.

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2016/9614
KARAR NO  : 2018/1547

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasındaki	davanın	yapılan	muhakemesi	sonunda	mahalli	
mahkemece	verilen,	yukarıda	tarihi	ve	numarası	gösterilen	hüküm	da-
vacı-karşı	davalı	kadın	tarafından;	kusur	belirlemesi,	reddedilen	tazmi-
natlar	 ve	nafaka	 talebi	 yönünden,	davalı-karşı	 davacı	 erkek	 tarafından	
ise;	kadının	kabul	edilen	davası,	kusur	belirlemesi	ve	reddedilen	manevi	
tazminat	talepleri	yönünden	temyiz	edilmekle,	evrak	okunup	gereği	gö-
rüşülüp	düşünüldü:

	 1-	 Dosyadaki	 yazılara,	 kararın	 dayandığı	 delillerle	 kanuna	 uygun	
sebeplere	ve	özellikle	delillerin	takdirinde	bir	yanlışlık	görülmemesine	
göre,	davalı-karşı	davacı	erkeğin	tüm,	davacı-karşı	davalı	kadının	ise	aşa-
ğıdaki	bendin	kapsamı	dışında	kalan	temyiz	itirazları	yersizdir.

	 2-	Mahkemece,	“boşanmaya	sebep	olan	olaylarda,	taraflar	ortak	ku-
surlu”	kabul	edilmiş,	buna	bağlı	olarak	davacı-karşı	davalı	kadının	tazmi-
nat	talepleri	reddedilmiştir.	Taraflar,	09.08.2014	tarihinde	evlenmişler,	
boşanma	davası	ise	27.02.2015,	karşı	boşanma	ise	01.03.2015	tarihinde	
açılmıştır.	 Tarafların	 evlilikleri	 süresince	 sağlıklı	 bir	 cinsel	 ilişki	 kura-
madıkları	 yapılan	 soruşturma	 ve	 toplanan	delillerden	 anlaşılmaktadır.	
Davacı-karşı	davalı	kadında,	cinsel	ilişkiye	engel	olacak	fizyolojik	ve	psi-
kolojik	bir	rahatsızlık	saptanmamıştır.	Cinsel	ilişkiden	kaçınanın	kadın	
olduğuna,	ilişkin	bir	delil	de	mevcut	değildir.	Bu	halde,	sağlıklı	bir	cinsel	
ilişkinin	gerçekleştirilememesinde,	her	iki	tarafın	da,	cinsel	ilişki	kurma-
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larına	yönelik	fiziksel	bir	engellerinin	bulunmaması	halinde,	davalı-karşı	
davacı	erkeğin	kusurlu	olduğu	kabul	edilmelidir.	Davacı-karşı	davalı	ka-
dının	başkaca	kusurlu	bir	davranışı	da	 ispatlanamamıştır.	O	halde	bo-
şanmaya	sebebiyet	veren	olaylarda	davalı-karşı	davacı	erkek	tam	kusur-
lu	olup,	bu	kusurlu	davranış	da	kadının	kişilik	haklarına	saldırı	niteliğini	
taşımaktadır.	 Kadın	 yararına	 TMK	 m.174/1-2	 koşulları	 oluşmuştur.	
Tarafların	kusurlarının	hatalı	belirlenmesi	ve	bu	yanılgılı	belirleme	so-
nucunda	davacı-karşı	davalının	tazminat	isteklerinin	reddedilmesi	usul	
ve	kanuna	aykırı	olup,	bozmayı	gerektirmiştir.

 SONUÇ :	Temyiz	edilen	hükmün	yukarıda	2.	bentte	gösterilen	se-
beple	BOZULMASINA, bozma	kapsamı	dışında	kalan	temyiz	itirazla-
rının	ise	yukarıda	1.	bentte	gösterilen	sebeple	ONANMASINA,	aşağıda	
yazılı	 harcın	H.’e	 yükletilmesine,	 peşin	harcın	mahsubuna	143.50	TL	
temyiz	başvuru	harcı	peşin	yatırıldığından	başkaca	harç	alınmasına	yer	
olmadığına,	temyiz	peşin	harcının	istek	halinde	yatıran	E.’ya	geri	veril-
mesine,	işbu	kararın	tebliğinden	itibaren	15	gün	içinde	karar	düzeltme	
yolu	açık	olmak	üzere	oybirliğiyle	karar	verildi.	07.02.2018	(Çrş.)
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ÖZET:	Her	iki	eşte	rahatsızlık	mevcut	değil	ve	kadın	da	cinsel	ilişkiden	
kaçınmıyorsa	erkek	eş	kusurludur.

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2016/16861
KARAR NO  : 2018/5575

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasındaki	davanın	yapılan	muhakemesi	sonunda	mahalli	
mahkemece	verilen,	yukarıda	tarihi	ve	numarası	gösterilen	hüküm	dava-
lı	erkek	tarafından	kusur	belirlemesi,	nafakalar	ve	tazminatlar	yönünden	
temyiz	edilmekle,	evrak	okunup	gereği	görüşülüp	düşünüldü:

	 1-	Dosyadaki	yazılara,	 kararın	dayandığı	delillerle	kanuni	gerekti-
rici	sebeplere	ve	özellikle	davalı	erkeğin	eşinden	habersiz	kredi	çekmek	
suretiyle	güven	sarsıcı	davranışta	bulunduğu,	mahkemece	erkeğe	yükle-
nen	hakaret	ve	aşağılama	eylemlerine	yönelik	tanık	beyanlarının	duyu-
ma	dayalı	olduğu,	yine	mahkemece	erkeğe	yüklenen	diğer	kusurlu	dav-
ranışların	ise	evlilik	birliğinin	devam	etmiş	olması	nedeniyle	affedildiği	
veya	en	azından	hoşgörüldüğü,	bu	nedenle	bu	eylemlerin	erkeğe	kusur	
olarak	yüklenemeyeceği,	ancak	bu	hale	göre	de	erkeğin	boşanmaya	se-
bep	olan	olaylarda	tamamen	kusurlu	olduğunun	anlaşılmasına	göre,	da-
valı	erkeğin	aşağıdaki	bentlerin	kapsamı	dışında	kalan	temyiz	itirazları	
yersizdir.

	 2-	 Boşanma	 sebebiyle	 manevi	 tazminata	 hükmedilebilmesi	 için,	
tazminat	talep	eden	tarafın	kusursuz	veya	az	kusurlu	olmasının	yanın-
da,	boşanmaya	sebep	olan	olayların	kişilik	haklarına	saldırı	niteliğinde	
olması	 da	 gerekir	 (TMK	m.	 174/2).Somut	 olayda,	 yukarıdaki	 bentte	
belirtildiği	üzere,	davalı	erkeğin	eşinden	habersiz	kredi	çekmek	suretiyle	
güven	sarsıcı	davranışta	bulunduğu,	mahkemece	erkeğe	yüklenen	haka-
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ret	ve	aşağılama	eylemlerine	yönelik	tanık	beyanlarının	duyuma	dayalı	
olduğu,	yine	mahkemece	erkeğe	yüklenen	diğer	kusurlu	davranışların	
ise	 evlilik	 birliğinin	 devam	 etmiş	 olması	 nedeniyle	 affedildiği	 veya	 en	
azından	hoşgörüldüğü,	bu	nedenle	bu	eylemlerin	erkeğe	kusur	olarak	
yüklenemeyeceği	anlaşılmış	olup;	davalı	erkeğin	boşanmaya	sebep	olan	
olaylarda	davacı	kadının	kişilik	haklarına	saldırı	niteliğinde	bir	kusuru	
ispatlanamamıştır.	Gerçekleşen	bu	durum	karşısında.	Türk	Medeni	Ka-
nununun	 174/2	maddesi	 şartlarının	 kadın	 lehine	 gerçekleşmediğinin	
kabulü	 gerekir.	Bu	husus	nazara	 alınmadan,	 kadının	manevi	 tazminat	
isteğinin	reddi	yerine	yetersiz	gerekçe	ile	davacı	kadın	yararına	manevi	
tazminat	hükmedilmesi	doğru	bulunmamıştır.

	 3-	 Tarafların	 gerçekleşen	 sosyal	 ve	 ekonomik	 durumlarına,	 nafa-
kanın	niteliğine,	 günün	ekonomik	koşullarına	göre	davacı	kadın	yara-
rına	 hükmedilen	 yoksulluk	 nafakası	 azdır.	Mahkemece	 Türk	Medeni	
Kanununun	4.	maddesindeki	hakkaniyet	ilkesi	de	dikkate	alınarak	daha	
uygun	miktarda	nafakaya	hükmedilmesi	gerekir.	Bu	yön	gözetilmeden	
yazılı	şekilde	hüküm	kurulması	usul	ve	yasaya	aykırıdır.

 SONUÇ :	Temyiz	edilen	hükmün	yukarıda	2.	ve	3.	bentlerde	gös-
terilen	 sebeplerle	 BOZULMASINA, bozma	 kapsamı	 dışında	 kalan	
temyize	konu	diğer	bölümlerin	ise	yukarıda	1.	bentte	gösterilen	sebeple	
ONANMASINA,	istek	halinde	temyiz	peşin	harcının	yatırana	geri	veril-
mesine,	iş	bu	kararın	tebliğinden	itibaren	15	gün	içinde	karar	düzeltme	
yolu	açık	olmak	üzere	oybirliğiyle	karar	verildi.	25.04.2018	(Prş.)
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ÖZET:	Boşanma	davası	açısından	sık	sık	iş	değiştirmek	manevi	tazmi-
natı	gerektirmez.

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2016/16670
KARAR NO  : 2018/5560

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasındaki	davanın	yapılan	muhakemesi	sonunda	mahalli	
mahkemece	verilen,	yukarıda	tarihi	ve	numarası	gösterilen	hüküm	da-
valı	erkek	tarafından	tamamına	yönelik	olarak	temyiz	edilmekle,	evrak	
okunup	gereği	görüşülüp	düşünüldü:

	 1-	 Dosyadaki	 yazılara,	 kararın	 dayandığı	 delillerle	 kanuna	 uygun	
sebeplere	ve	özellikle	delillerin	takdirinde	bir	yanlışlık	görülmemesine	
göre,	davalı	erkeğin	aşağıdaki	bendin	kapsamı	dışında	kalan	temyiz	iti-
razları	yersizdir.

	 2-	 Boşanma	 sebebiyle	 manevi	 tazminata	 hükmedilebilmesi	 için,	
tazminat	talep	eden	tarafın	kusursuz	veya	az	kusurlu	olması	yanında,	bo-
şanmaya	sebep	olan	olayların	kişilik	haklarına	saldırı	niteliğinde	olması	
da	gerekir	(	TMK	m.	174/2).	Boşanmaya	sebep	olan	olaylar	bu	nitelikte	
değilse	manevi	tazminata	hükmedilemez.	Mahkemece	erkeğin	düzenli	
çalışmadığı,	sık	sık	 iş	değiştirdiği,	 il	dışında	çalıştığını	söyleyerek	uzun	
süre	eve	gelmediği,	evin	geçimini	kadının	sağladığı,	bu	nedenle	erkeğin	
kusurlu	olduğu	belirtilmiştir.	Davalı	erkeğin	boşanmaya	neden	olan	ku-
surlu	davranışları,	davacı	kadının	kişilik	haklarına	saldırı	niteliğinde	de-
ğildir.	Davacı	kadın	yararına	TMK	m.	174/2	koşulları	oluşmamıştır.	Bu	
halde	davacı	kadının	manevi	tazminat	talebinin	reddi	gerekirken	yazılı	
şekilde	kadın	yararına	manevi	tazminata	hükmedilmesi	doğru	olmayıp	
bozmayı	gerektirmiştir.
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 SONUÇ : Temyiz	edilen	hükmün	yukarıda	2.	bentte	gösterilen	se-
beple	BOZULMASINA, bozma	kapsamı	dışında	kalan	 temyize	konu	
bölümlerinin	 ise	 yukarıda	 l.	 bentte	 gösterilen	 sebeple	 ONANMASI-
NA,	temyiz	peşin	harcının	istek	halinde	yatırana	geri	verilmesine,	işbu	
kararın	tebliğinden	itibaren	15	gün	içinde	karar	düzeltme	yolu	açık	ol-
mak	üzere	oybirliğiyle	karar	verildi.	25.04.2018	(Çrş.)
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ÖZET:	Kovuşturmaya	 yer	 olmadığına	dair	 kararda	 kesinleşen	maddi	
olgular	hukuk	yargılamasını	etkiler.

T.C.
YARGITAY
3. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2016/13458
KARAR NO  : 2018/2790

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasındaki	tazminat	davasının	mahkemece	yapılan	yargıla-
ması	sonucunda,	davanın	kısmen	kabulüne	yönelik	olarak	verilen	hük-
mün,	süresi	içinde	taraflarca	tarafından	temyiz	edilmesi	üzerine;	temyiz	
dilekçesinin	kabulüne	karar	verildikten	sonra,	dosya	içerisindeki	bütün	
kağıtlar	okunup	gereği	düşünüldü:

Y A R G I T A Y  K A R A R I

	 Davacı;	 B.	 Orman	 İşletme	 Müdürlüğüne	 bağlı	 K.	 şefliği	 orman	
muhafaza	memurluğu	tarafından	davalı	hakkında	26/07/2013	tarih	ve	
276-02	 sayılı	 tutanak	 tutulduğunu,	 davalının	 haksız	 eylemi	 nedeniyle	
20.061,03	TL	yangın	 söndürme	masrafı	 olduğunu	 ileri	 sürerek,	 belir-
tilen	tutarın	olay	tarihi	olan	26/07/2013	tarihinden	itibaren	işleyecek	
yasal	faizi	ile	birlikte	davalıdan	tahsiline	karar	verilmesini	istemiştir.	

	 Davalı	velisi	Bayram	E.;	ceza	soruşturması	neticesinde	davalı	Ok-
tay	hakkında	koğuşturmaya	yer	olmadığı	kararı	verildiğini,	dava	konusu	
tutanağın	görgüye	ve	bilgiye	dayanmadığını	savunarak,	davanın	reddini	
dilemiştir.	

	 Mahkemece,	davanın	kısmen	kabulü	ile	2.354,76	TL	‘nin	olay	ta-
rihinden	 itibaren	 işleyecek	 faizi	 ile	birlikte	davalılardan	tahsiline	karar	
verilmiş;	hüküm	taraflarca	temyiz	edilmiştir.



www.izmirbarosu.org.tr

345İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �

	 1-)	Dosyadaki	yazılara,	kararın	dayandığı	delillerle	kanuni	gerektiri-
ci	sebeplere	ve	özellikle	delillerin	takdirinde	bir	isabetsizlik	görülmeme-
sine	göre,	davacının	temyiz	itirazları	yerinde	değildir.

	 2-)	Dava,	orman	yangınından	kaynaklanan	maddi	zararın	tazmini	
istemine	ilişkindir.	Somut	olayda	davacı	zarara	neden	olan	yangının	da-
valı	tarafından	çıkarıldığını	iddia	etmiştir.

	 Uyuşmazlık,	yangının	olay	tarihinde	12	yaşından	küçük	olan	davalı	
tarafından	çıkartılıp	çıkartılmadığı	noktasında	toplanmaktadır.

	 Kanunda	aksi	öngörülmedikçe	kural	olarak	herkes	iddiasını	ispatla	
yükümlüdür.	HMK’nın	190.	maddesi	gereği	“ispat	yükü,	kanunda	özel	
bir	düzenleme	bulunmadıkça,	iddia	edilen	vakıaya	bağlanan	hukuki	so-
nuçtan	kendi	lehine	hak	çıkaran	tarafa	aittir.”

	 Mahkemece;	yaş	küçüklüğü	nedeniyle	hakkında	Cumhuriyet	Baş-
savcılığınca	koğuşturmaya	yer	olmadığına	dair	karar	verilen	davalının,	
soruşturma	dosyasına	göre	yangına	sebebiyet	verdiği	gerekçesiyle,	yu-
karıda	yazılı	şekilde	kısmen	kabul	hükmü	tesis	edilmiştir.	

	 Bu	nedenle	öncelikle	ceza	mahkumiyetine	ve	eldeki	dava	özelinde	
koğuşturmaya	yer	olmadığına	 ilişkin	kararın	Hukuk	Mahkemesindeki	
davaya	etkisini	açıklama	yoluna	gitmek	gerekmiştir.	

	 Ceza	 Mahkemesi	 kararlarının,	 Hukuk	 Mahkemesindeki	 davaya	
etkisini	 düzenleyen	TBK’nın	 74.	maddesinde;	 hakimin,	 zarar	 verenin	
kusurunun	 olup	 olmadığı,	 ayırt	 etme	 gücünün	 bulunup	 bulunmadığı	
hakkında	karar	verirken,	ceza	hukukunun	sorumlulukla	ilgili	hükümle-
riyle	bağlı	olmadığı,	ceza	hakimi	tarafından	verilen	beraat	kararıyla	bağlı	
bulunmadığı,	aynı	şekilde,	ceza	hakiminin	kusurun	değerlendirilmesine	
ve	zararın	belirlenmesine	ilişkin	kararının	da,	hukuk	hakimini	bağlama-
dığı	düzenlenmiştir.	
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	 Bu	açık	hüküm	karşısında,	 ceza	mahkemesince	verilen	beraat	ka-
rarı,	kusur	ve	derecesi,	zarar	tutarı,	illiyet	gibi	esasların	hukuk	hakimini	
bağlamayacağı	konusunda	duraksama	bulunmamaktadır.	

	 Hukuk	 hakiminin	 ceza	 mahkemesi	 kararındaki	 maddi	 olgularla	
bağlılığının	ölçüsü;	beraat	kararında	 suçun	 sanık	 tarafından	 işlenip	 iş-
lenmediğinin	kesin	olarak,	delilleriyle	tespit	edilip	edilmediğidir.	Ceza	
mahkemesinin,	kusurun	ve	zarar	miktarının	takdiri	hususundaki	kararı,	
yani,	fiilin	işlendiği	sabit	olduğu	halde,	kusurluluğa	ya	da	kusursuzluğa	
ilişkin	saptaması,	hukuk	hakimini	bağlamaz.	

	 Maddi	olayları	ve	yasak	eylemleri	saptayan	ceza	mahkemesi	kararı,	
taraflar	yönünden	kesin	delil	niteliğini	taşır.

	 Beraat	kararının	tespit	ettiği	vakıa	bakımından	kesin	delil	teşkil	ede-
bilmesi	için,	beraat	kararında	o	vakıanın	mevcut	olup	olmadığının	delil-
lerle	kesin	biçimde	tespit	edilmiş	olması	gerekir.	

	 Buna	göre	hukuk	hakimi,	ceza	mahkemesinin	kusura	ilişkin	değer-
lendirmesiyle	ve	buna	etkili	tespit	edilen	olgularla	bağlı	kalmaksızın,	ta-
raflarca	ileri	sürülen	delilleri	toplayıp,	tümünü	birlikte	değerlendirerek	
bir	sonuca	varmalıdır.

	 Her	 ne	 kadar	 hukukumuzda	 koğuşturmaya	 yer	 olmadığına	 dair	
kararın	hukuk	mahkemesindeki	davaya	etkisini	düzenleyen	özel	bir	hü-
küm	bulunmamakta	 ise	de;	maddi	olayın	ne	 şekilde	meydana	geldiği,	
eylemin	hukuka	 aykırılığı	 ve	 eylem	 ile	meydana	gelen	 sonuç	 arasında	
nedensellik	bağı	bulunup	bulunmadığı	noktalarını	kesin	olarak	delillerle	
ortaya	koyan	kararların	mahkemeyi	bağlayacağını	söylemekte	bir	sakın-
ca	bulunmamaktadır.	Zira,	koğuşturmaya	yer	olmadığına	dair	kararlar	
da	tıpkı	ceza	yargılaması	neticesinde	verilen	kararlar	gibi	taraf	delilleri	
ile	bağlı	olmaksızın	re’sen	yapılan	araştırma	neticesinde	edinilen	kanaa-
te	göre	verilen	kararlar	olup,	kesinleşen	maddi	olguların	hukuk	yargıla-
masına	etkisi	bakımından	aralarında	bir	farklılık	bulunmamaktadır.	
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	 O	halde;	yukarıda	ceza	mahkemesi	kararlarının	hukuk	yargılaması	
bakımından	bağlayıcılığına	ilişkin	açıklamalar	koğuşturmaya	yer	olma-
dığı	kararları	bakımından	da	geçerlidir.	

	 Somut	 uyuşmazlıkta;	 mahkemenin	 hükme	 esas	 aldığı	 B.	 Cum-
huriyet	 Başsavcılığı’nın	 2013/8.4	 esas	 sayılı	 soruşturma	 dosyasından;	
26.07.2013	tarihinde	tutulan	araştırma	tutanağında;	“olayı	bilen	ve	gö-
ren	kimseler	olmadığı,	ancak	Oktay	E.	isimli	çocuğun	çobanlık	yaptığı	
aynı	gün	olay	yerinden	geçtiği	olay	yerine	iki	metrelik	mesafede	bulu-
nan	2	adet	şeker	kabuğunun	adı	geçene	ait	olduğunun	babası	Bayram	
E.	tarafından	çocuğa	kendisi	tarafından	15	gün	önce	şeker	verildiğinin	
açıklanması	ile	anlaşıldığı,	şeker	kabuklarının	15	gün	süre	ile	patika	üze-
rinde	görülen	şekilde	duramayacağı,	rüzgar	ve	çevresel	faktörlerle	pati-
kadan	uzaklaşacağı	değerlendirildiğinde	şekerin	yeni	yendiği”nin	tespit	
edildiği	ve	şüphelinin	alınan	savunmasında	şeker	kabuklarının	kendisi-
ne	 ait	 olduğunu	 ikrar	 ettiği,	 böylece	 suça	 sürüklenen	 çocuğun	orman	
yangınına	neden	olma	suçunu	işlemiş	olduğu	suç	tarihinde	12	yaşından	
küçük	olması	nedeniyle	kovuşturma	yapılmasına	yer	olmadığına	karar	
verildiği	 anlaşılmaktadır.	 Soruşturma	 aşamasında	 dinlenen	 tanıkların	
yangının	nasıl	çıktığını	görmediklerini	beyan	ettikleri,	 tanık	olarak	ifa-
desi	alınan	Nuray	K.’ın	ise;	“...saat	06:	30	sıralarında	hayvanları	sulamak	
amacıyla	Oktay	ile	birlikte	yola	çıktık	Yalak	çeşmesi	denilen	dede	mev-
kiindeki	çeşmeye	gelip	hayvanları	suladıktan	sonra	saat	09:00	gibi	He-
likopterin	orman	yangınını	söndürmeye	çalıştığını	görünce	yangını	fark	
ettiğini,	...	yangının	kim	ya	da	kimlerin	çıkardığını	görmediği...”	şeklinde	
beyanda	bulunduğu	görülmüştür.	

	 Sonuç	 itibariyle,	 Cezai	 soruşturması	 neticesinde	 olayın	meydana	
gelme	sebebine	ilişkin	bir	tespit	yapılamadığı	gibi,	olay	mahallinde	bulu-
nan	ve	davalıya	ait	iki	şeker	kabı	nedeniyle	yangına	davalının	sebebiyet	
verdiğinden	hareketle	sonuca	varıldığı	anlaşılmaktadır.

	 Dava,	haksız	fiil	sorumluluğuna	dayalı	olarak	açılmış	olup,	6098	sa-
yılı	TBK’nın	49.	maddesi	uyarınca;	“Kusurlu	ve	hukuka	aykırı	bir	fiille	
başkasına	zarar	veren,	bu	zararı	gidermekle	yükümlüdür.	Zarar	verici	fii-
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li	yasaklayan	bir	hukuk	kuralı	bulunmasa	bile,	ahlaka	aykırı	bir	fiille	baş-
kasına	kasten	zarar	veren	de,	bu	zararı	gidermekle	yükümlüdür.”Anılan	
hükme	göre;	 haksız	 bir	 eylemin	 tazminat	 sorumluluğu	doğurabilmesi	
için	kusurlu	ve	hukuka	aykırı	bir	fiil	sonucunda	zarar	doğması,	zarar	ile	
fiil	arasında	da	illiyet	bağı	bulunması	şarttır.	

	 Bu	 itibarla;	mahkemece	 yangın	olayının	ne	 şekilde	meydana	 gel-
diğinin	ve	davalının	yangına	sebebiyet	verecek	nitelikte	bir	fiilinin	bu-
lunduğunun	saptanamadığı	dolayısıyla,	olay	yerine	çok	yakın	mesafede	
davalı	çocuğa	ait	şeker	kabının	bulunmasının	tek	başına	yangın	olayı	ile	
davalı	çocuğun	fiili	arasında	uygun	illiyet	bağı	bulunduğunun	kabulüne	
yetmeyeceği	 gözetilerek,	 ispat	 edilemeyen	davanın	 reddine	 karar	 ver-
mek	gerekirken;	yazılı	şekilde	davanın	kabulüne	karar	verilmesi	doğru	
olmamış;	bu	husus	bozmayı	gerektirmiştir.

 SONUÇ : Yukarıda	 (1)	 nolu	 bendde	 açıklanan	 nedenle	 davacı-
nın	temyiz	itirazlarının	reddine,	(2)	nolu	bendde	açıklanan	nedenlerle	
hükmün	temyiz	eden	davalı	yararına	BOZULMASINA,	ve	peşin	alınan	
temyiz	harcının	istek	halinde	temyiz	eden	davalıya	iadesine,	6100	sayılı	
HMK’nun	geçici	madde	3	atfıyla	1086	sayılı	HUMK.nun	440.	maddesi	
gereğince	kararın	 tebliğinden	 itibaren	15	günlük	 süre	 içerisinde	karar	
düzeltme	 yolu	 davacı	 yönünden	 açık,	 davalı	 yönünden	 kapalı	 olmak	
üzere,	21.03.2018	tarihinde	oybirliğiyle	karar	verildi.
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ÖZET: İhtiyati	 tedbir	 kararına	muhalefet	 suçunun	 temyiz	merci	özel	
görevli	yargıtay	ceza	dairesidir.

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2016/3826
KARAR NO  : 2018/849

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Davacılar	G.	Kuyumculuk	San	Tic	AŞ.ve	Hüseyin	G.	vekili	Avukat	
T.K.	tarafından,	davalılar	K.	Gazetecilik	ve	Yayın	A.Ş.	ve	Mesut	A.	aley-
hine	 17/09/2013	 gününde	 verilen	 dilekçe	 ile	 ihtiyati	 tedbir	 kararına	
muhalefet	nedeniyle	disiplin	hapsi	istenmesi	üzerine	mahkemece	yapı-
lan	yargılama	sonunda;	davanın	reddine	dair	verilen	15/05/2014	günlü	
kararın	Yargıtay’ca	incelenmesi	davacılar	vekili	tarafından	süresi	içinde	
istenilmekle	temyiz	dilekçesinin	kabulüne	karar	verildikten	sonra	tetkik	
hakimi	tarafından	hazırlanan	rapor	ile	dosya	içerisindeki	kağıtlar	incele-
nerek	gereği	görüşüldü.	

	 Dava,	 ihtiyati	 tedbir	kararına	aykırılık	nedeniyle	HMK	398.	mad-
desi	gereğince	disiplin	hapsi	ile	cezalandırılma	istemine	ilişkindir.	Mah-
kemece,	davanın	reddine	karar	verilmiş;	hüküm,	davacılar	vekili	tarafın-
dan	temyiz	edilmiştir.

	 Dosya	 içeriğinden;	 davacıların	 davalılar	 hakkında	 ihtiyati	 tedbir	
kararına	uymamaktan	dolayı	 yaptıkları	 şikayet	üzerine,	Kocaeli	Cum-
huriyet	Başsavcılığı	tarafından	yapılan	2013/1.2.6	sayılı	soruşturma	ne-
ticesinde,	konu	ile	ilgili	ihtiyati	tedbir	kararını	veren	mahkemede	dava	
açılması	gerektiği	ve	şüphelilerin	eylemlerinin	5187	sayılı	Kanun’un	16.	
maddesindeki	suçu	oluşturmayacağı	gerekçesiyle	kovuşturmaya	yer	ol-
madığına	ilişkin	karar	verildiği,	bunun	üzerine	davacılar	tarafından	ihti-
yati	tedbir	kararını	veren	Kocaeli	2.	Asliye	Hukuk	Mahkemesi’ne	eldeki	
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dava	açılarak,	davalılar	hakkında	disiplin	hapsi	isteminde	bulunulduğu,	
mahkemece	işin	esası	incelenerek	istemin	reddine	karar	verildiği	anlaşıl-
maktadır.

	 Mahkemece	verilen	disiplin	hapsi	isteminin	reddine	dair	bu	kararın	
temyiz	incelemesi	görevi	Dairemize	ait	olmayıp,	Yargıtay	Büyük	Genel	
Kurulunun	 20/01/2017	 gün	 ve	 1	 sayılı	 kararı	 gereğince	 Yargıtay	 19.	
Ceza	Dairesine	ait	olduğundan,	dosyanın	Yargıtay	19.	Ceza	Dairesince	
incelenmek	üzere	Yargıtay	Cumhuriyet	Başsavcılığı’na	gönderilmesine	
karar	verilmesi	gerekmiştir.

 SONUÇ : Yukarıda	 açıklanan	 nedenlerle,	 dosyanın	 Yargıtay	 19.	
Ceza	Dairesince	incelenmek	üzere	Yargıtay	Cumhuriyet	Başsavcılığına	
GÖNDERİLMESİNE	13/02/2018	gününde	oybirliğiyle	karar	verildi.
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ÖZET:	Kanun	yolu	süresinin	hatalı	gösterilmesi	sonucu	tarafın	yaptığı	
başvuru	incelenmelidir.

T.C.
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2015/15410
KARAR NO  : 2018/233

Y A R G I T A Y   İ L A M I
Taraflar	 arasında	görülen	ve	yukarıda	 açıklanan	davada	yapılan	yargı-
lama	sonunda	Mahkemece,	davanın	kabulüne	karar	verilmiş	olup	hük-
mün	davalı	tarafından	temyiz	edilmesi	üzerine,	Dairece	dosya	incelendi,	
gereği	düşünüldü.

KARAR

	 Basit	yargılama	usulüne	tabi	yargılamalara	ilişkin	olarak	6100	sayılı	
HMK.nun	“Hüküm”	başlıklı	321.	maddesinde	aynen;

	 1-	Tahkikatın	 tamamlanmasından	 sonra,	mahkeme	 tarafların	 son	
beyanlarını	alır	ve	yargılamanın	sona	erdiğini	bildirerek	kararını	tefhim	
eder.	Taraflara	beyanda	bulunabilmeleri	için	ayrıca	süre	verilmez.

	 2-	Kararın	 tefhimi,	mahkemece	hükme	 ilişkin	 tüm	hususların	 ge-
rekçesi	 ile	birlikte	açıklanması	 ile	gerçekleşir.	Ancak	zorunlu	hâllerde,	
hâkim	 bu	 durumun	 sebebini	 de	 tutanağa	 geçirmek	 suretiyle,	 sadece	
hüküm	özetini	tutanağa	yazdırarak	kararı	tefhim	edebilir.	Bu	durumda	
gerekçeli	kararın	en	geç	bir	ay	 içinde	yazılarak	 tebliğe	çıkartılması	ge-
rekir.”	hükmü	düzenlenmiştir.321.	maddedeki	“hükme	ilişkin	tüm	hu-
suslar”	dan	kastedilen	HMK.nun	297.	maddesindeki	unsurlardır.	Buna	
göre;	mahkeme,	tahkikatın	tamamlanmasından	sonra,	tarafların	son	be-
yanlarını	almalı	ve	yargılamanın	sona	erdiğini	bildirdikten	sonra	hükmü	
tefhim	etmelidir.	Kural	olarak,	mahkemece	kararın	tefhiminde	hükme	
ilişkin	tüm	hususlar	açıklanmalıdır.	
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	 HMK.nun	322.	maddesi	atfı	ile	uygulanmakta	olan	HMK.nun	297.	
maddesinde	 hükmün	 kapsamı	 açık	 bir	 şekilde	 düzenlenmiştir.	 Buna	
göre;	mahkeme,	gerekçesi	ile	birlikte	tefhim	ettiği	hüküm	de	taleplerden	
her	biri	hakkında	verilen	hükümle,	 taraflara	yüklenen	borç	ve	 tanınan	
hakların,	yargılama	giderleri	ile	taraflardan	alınan	avansın	harcanmayan	
kısmının	 iadesi,	 varsa	 kanun	 yolları	 ve	 süresini	 sıra	 numarası	 altında;	
açık,	şüphe	ve	tereddüt	uyandırmayacak	şekilde	göstermesi	gereklidir.	
Bu	kanunun	getirdiği	bir	zorunluluktur.	Ancak	zorunlu	hâllerde,	hâkim	
bu	 durumun	 sebebini	 de	 tutanağa	 geçirmek	 suretiyle	 sadece	 hüküm	
özetini	tutanağa	yazdırarak	kararı	tefhim	edebilir.	Bu	durumda	gerekçeli	
karar	en	geç	bir	ay	içinde	yazılarak	tebliğe	çıkartılmalıdır.	Bir	diğer	de-
yişle,	HMK.nun	321.	maddesinde	belirtilen	şekilde	hükme	ilişkin	tüm	
hususların	 gerekçesi	 ile	 birlikte	 tefhim	 edilemediği	 hallerde	 gerekçeli	
kararın	mutlaka	taraflara	tebliğ	edilmesi	gereklidir	(Yargıtay	Hukuk	Ge-
nel	Kurulu	21.01.2015	tarih	2014/9-1438	E	-	2015/580K.	kararı).	

	 09/06/1932	tarih	ve	2004	sayılı	İcra	İflas	Kanunu’nun	02/03/2005	
tarih	ve	5311	sayılı	Kanunla	değişmeden	önceki	363.	maddesine	göre	
icra	mahkemesinin	nihai	kararları	 tefhim	veya	 tebliğinden	 itibaren	10	
gün	 içinde	 temyiz	edilebilir.	Maddedeki	 “tefhim”	kavramının	 “hükme	
ilişkin	tüm	hususların	gerekçesi	ile	birlikte	açıklandığı	hal”	olarak	anla-
şılması	zorunludur.	Bu	nedenle,	yukarıda	açıklanan	nitelikte	bir	tefhim	
varsa	temyiz	süresi	tefhim	tarihinden	itibaren,	aksi	halde	gerekçeli	kara-
rın	tebliğinden	itibaren	başlayacaktır.

	 Mahkemece	 temyiz	 talebinin	 süresinde	olmaması	nedeniyle	 tem-
yiz	dilekçesinin	reddine	karar	verdiği	13.02.2015	tarihli	kararında	iş	bu	
kararın	tebliğ	tarihinden	itibaren	10	gün	içinde	Yargıtay’da	temyiz	yo-
luna	başvurulacağı	yazılmış	ve	ek	kararı	tebliğ	alan	alacaklı	vekili	de	10.	
gün	kararı	temyiz	etmiştir.	HUMK.	m.432/son	hükmü	gereğince	bu	ret	
kararına	 karşı	 temyiz	 süresi	 ise	 kararın	 tebliğinden	 itibaren	7	 gündür.	
Fakat	Mahkemece	‘’	tebliğ	tarihinden	itibaren	10	gün	içinde	‘’	denilmek	
suretiyle	 istinaf	 süresi	 konusunda	 tarafları	 yanıltacak	 şekilde	 hüküm	
oluşturulmuştur.	Anayasa	Mahkemesi’nin	20/1/2016	gün,	2013/7114	
başvuru	numaralı	kararında	da	belirtildiği	üzere	kararda	temyiz	süresi-
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nin	hatalı	gösterilerek	hukuki	belirsizliğe	yol	açılması,	Anayasa’nın	36.	
maddesinde	güvence	 altına	 alınan	adil	 yargılanma	hakkının	 ihlal	 edil-
mesi	sonucunu	doğurmaktadır.	6100	sayılı	HMK’nın	297/1-ç	maddesi	
ve	Anayasa’nın	40.	maddesi	hükümlerine	göre	de	kararda	yasa	yolu,	sü-
resi,	mercii	ve	şeklinin	açıkça	gösterilmesi	gerekmektedir.	

	 Yukarıda	açıklanan	mevzuat	hükümleri	ve	Anayasa	Mahkemesi’nin	
kararı	 ışığında	Mahkemenin	kanun	yolunu	ve	 süresini	 taraflara	doğru	
gösterme	yükümlülüğü	göz	önüne	alındığında	alacaklı	vekilinin	temyiz	
dilekçesinin	süre	yönünden	reddine	dair	karara	yönelik	 temyiz	 talebi-
nin	süresinde	olduğu	oyçokluğu	ile	kabul	edilerek,	temyize	konu	Gediz	
İcra	Hukuk	Mahkemesi’nin	2014/.1	Esas	sayılı	dosyasında	hükmün	tef-
him	edildiği	15.01.2015	tarihli	duruşmada	belirtilen	yasa	maddelerine	
uygun	karar	verilmediğinden	ve	yasa	yolu	süresinin	tefhimle	 işlemeye	
başlayacağından	 söz	 edilemeyeceğinden,	 davalı	 alacaklının	 temyiz	 di-
lekçesinin	süresinde	kabulü	gerekir.	Bu	nedenle	mahkemenin	temyizin	
süresinde	bulunmadığından	temyiz	dilekçesinin	süre	yönünden	reddine	
dair	verdiği	13.02.2015	tarihli	kararın	kaldırılmasına	oybirliği	 ile	karar	
verildi.	

	 Alacaklı	vekilinin	temyiz	itirazlarının	incelemesine	geçildi.

	 Tarafların	 karşılıklı	 iddia	 ve	 savunmalarına,	 dayandıkları	 belgele-
re,	 temyiz	olunan	kararda	yazılı	gerekçelere	göre	yerinde	bulunmayan	
temyiz	sebeplerinin	reddiyle	usul	ve	kanuna	uygun	Mahkeme	kararının	
İİK’nun	366.	ve	HUMK’nun	438.	maddeleri	uyarınca	ONANMASINA, 
taraflarca	 İİK›nun	366/3.	maddesi	 gereğince	Yargıtay	Daire	 ilamının	
tebliğinden	itibaren	ilama	karşı	10	gün	içinde	karar	düzeltme	isteğinde	
bulunulabileceğine	11.01.2018	tarihinde	oyçokluğuyla	karar	verildi.

MUHALEFET ŞERHİ

	 Her	 ne	 kadar	mahkemece	 13.02.2015	 günlü	 ek	 kararında	 temyiz	
süresi	olarak	10	gün	gösterilmişse	de	uygulanması	gereken	1086	sayılı	
HUMK’nun	423/son	maddesi	hükmü	uyarınca	ek	kararın	temyiz	süresi	
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7	gündür.	Yasanın	açıkça	gösterdiği	temyiz	süresi	yerel	mahkeme	haki-
mi	tarafından	yanlışlıkla	10	gün	olarak	gösterilmiş	ve	alacaklı	vekili	de	7	
günlük	temyiz	süresini	kaçırarak	onuncu	gün	ek	kararı	temyiz	etmiştir.	
Çözüme	kavuşturulması	gereken	ön	sorun,	alacaklı	vekilinin	ek	kararı	
temyizinin	süresinde	olup	olmadığıdır.

	 Yasada	 gösterilen	 süreler	 kesin	 olup	 (6100	 s.lı	HMK’nun	 94/1),	
hakim	 tarafından	 niteliği	 değiştirilemeyeceği	 gibi	 yasada	 belirtilen	 is-
tisnalar	 dışında	 artırılıp	 eksiltilmesi	 de	 mümkün	 değildir	 (HMK’nun	
90/1).

	 Anayasa	Mahkemesinin	2013/7114	sayılı	başvuru	üzerine	verdiği	
20.01.2016	 günlü	 kararda,	 benzer	 şekilde	 yasa	 yolunun	 hatalı	 göste-
rilmesi	 ile	 ilgilinin	 temyiz	 süresini	 kaçırmasına	 sebebiyet	 verilmesinin	
hukuki	güvenlik	ve	belirlilik	ilkelerini	zedelediği	ve	sonuç	olarak	mahke-
meye	erişim	hakkının	ihlal	edildiği	belirtilmiştir.	Hemen	belirtilmelidir	
ki,	Anayasa	Mahkemesinin	bireysel	başvuru	üzerine	verdiği	kararda	hak	
ihlaline	 işaret	edilmiştir.	Hak	 ihlali	 söz	konusu	olduğunda,	mağdurun	
6100	sayılı	HMK’nun	46	vd.	maddeleri	gereğince	devlet	aleyhine	taz-
minat	 davası	 açması	mümkündür.	Açıklanan	 hak	 ihlali,	 yasanın	 belir-
lediği	süreyi	uzatma	sonucunu	doğurmaz	(Yargıtay	HGK.	24.05.2017	
2017/23-857	E.	2017/1010	K.)

	 Yasanın	 belirlediği	 sürelerin	 ya	 da	 kanun	 yollarına	 başvurulacak	
yerlerin	mahkemece	yanlış	gösterilmesi	durumunda,	yasal	düzenleme-
deki	süre	yerine	mahkemece	yanlışlıkla	belirtilen	süreye	veya	gösterilen	
kanun	yoluna	(İstinaf	yerine	Yargıtay	ya	da	aksi)	başvurmak	yargılama-
nın	istikrarı	ve	güvenirliğini	ortadan	kaldıracaktır.	Tüm	bu	açıklamalar	
nedeniyle,	13.02.2015	tarihli	ek	kararın	temyiz	süresinin	geçirilmiş	ol-
ması	nedeniyle	temyiz	itirazının	reddine	karar	verilmesi	yerine	süresin-
de	 kabul	 edilmesinin	 doğru	 olmadığı	 düşüncesiyle	 sayın	 çoğunluğun	
görüşüne	katılmamaktayım.

Başkan 
Fahri AKÇİN
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ÖZET:	Mâlik	olmayan	kiraya	verene	yapılan	ödemeler	kiracının	temer-
rüdünü	engellemez.

T.C.
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2018/974
KARAR NO  : 2018/11154

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasında	görülen	ve	yukarıda	açıklanan	davada	yapılan	yar-
gılama	sonunda	Mahkemece,	davanın	kısmen	kabulüne	karar	verilmiş	
olup	hükmün	davalı	tarafından	temyiz	edilmesi	üzerine,	Dairece	dosya	
incelendi,	gereği	düşünüldü.

K A R A R

	 Tarafların	 karşılıklı	 iddia	 ve	 savunmalarına,	 dayandıkları	 belgele-
re,	 temyiz	olunan	kararda	yazılı	gerekçelere	göre	yerinde	bulunmayan	
temyiz	itirazlarının	reddiyle	usul	ve	kanuna	uygun	Mahkeme	kararının	
İİK›nun	366.	 ve	HUMK’nun	428.	maddeleri	uyarınca	ONANMASI-
NA, taraflarca	 İİK›nun	 366/3.	maddesi	 gereğince	Yargıtay	Daire	 ila-
mının	 tebliğinden	 itibaren	 ilama	 karşı	 10	 gün	 içinde	 karar	 düzeltme	
isteğinde	bulunulabileceğine	ve	29,20	TL	peşin	harcın	onama	harcına	
mahsubu	ile	kalan	6,70	TL’nin	temyiz	edenden	alınmasına,	11.04.2018	
tarihinde	oyçokluğuyla	karar	verildi.

KARŞI OY

	 Davacı	alacaklı	05.10.2009	başlangıç	tarihli	yazılı	kira	sözleşmesine	
dayanarak	09.10.2015	tarihinde	haciz	ve	tahliye	talepli	olarak	başlattığı	
icra	takibi	ile	aylık	740,00	TL’den	2014	yılı	Ekim	ayından	2015	yılı	Ey-



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �356

lül	ayına	kadarki	12	aylık	kira	alacağı	8.880,00	TL’nin	tahsilini	istemiş,	
ödeme	emri	davalı	borçluya	19.10.2015	tarihinde	tebliğ	edilmiştir.	Da-
valı	borçlu	22.10.2015	 tarihli	 itiraz	dilekçesinde,	kendisinin	alacaklıya	
kira	borcu	olmadığını	bildirerek	takibe,	borca	ve	ferilerine	itiraz	etmiş-
tir.	Davacı	alacaklı	icra	mahkemesine	başvurarak	itirazın	kaldırılması	ve	
tahliye	 isteminde	bulunmuştur.	Davalı	yargılama	sırasında	borçlarının	
tamamını	kiraya	veren	Rıza	A...l’a	elden	ve	banka	aracılığıyla	ödediğini,	
bir	kısmının	ise	tadilat	ve	mal	verme	nedeniyle	kiradan	düşüldüğünü	ile-
ri	sürmüştür.

	 Mahkemece,	 05.10.2009	 tarihli	 kira	 kontratı	 ile	 davacıya	 murisi	
Ali	A...L’dan	kalan	taşınmazda	kiracı	olarak	bulunmakta	olduğu,	davalı	
borçlunun	süresi	içerisinde	kira	sözleşmesine	ve	sözleşme	altındaki	im-
zasına	ayrıca	takibe	konu	aylık	kira	bedeline	açıkça	itiraz	etmediği	için	
kira	 sözleşmesini	 ve	 kira	 bedelini	 kabul	 etmiş	 olduğundan	 İ.İ.K.’nun	
269/c	maddesi	gereğince	borcu	olmadığını	geçerli	belgeler	ile	ispat	zo-
runda	olup	böyle	bir	ödeme	belgesi	sunmadığı,	davalının	iddiası	doğrul-
tusunda	getirtilen	Vakıfbank	Orhangazi	Şubesi’nde	bulunan	Rıza	A...l’a	
ait	hesap	ekstresinin	 incelenmesinde;	davalının,	davacının	dava	dilek-
çesinde	 talep	etmiş	olduğu	kira	bedellerini	 yatırmadığı,	davalının	kira	
borcunu	ödediğini	yasal	deliller	ile	ispat	edemediği	anlaşılmakla	haksız	
itirazın	kaldırılması	ile	takibin	devamına,	davacı	tarafın	tahliye	davasın-
dan	 feragat	 etmesi	nedeniyle	 tahliye	 isteminin	 reddine	karar	 verilmiş,	
karar	davalı	tarafından	temyiz	edilmiştir.	

	 Dava,	kira	alacağının	tahsili	ve	kiralanın	tahliyesi	için	başlatılan	icra	
takibine	itirazın	kaldırılması	ve	tahliye	istemine	ilişkindir.	

	 Takibe	dayanak	yapılan	ve	hükme	esas	alınan	05.10.2009	başlangıç	
tarihli	 ve	bir	 yıl	 süreli	 kira	 sözleşmesi	dava	dışı	 kiraya	veren	Rıza	A...l	
ile	davalı	kiracı	Engin	S..t	arasında	imzalanmıştır.	Dosyada	mevcut	tapu	
kaydına	göre,	kiralananın	29.12.1986	tarihinden	bu	yana	davacının	mi-
ras	bırakanı	Ali	A...l’a	ait	olduğu,	Ali	A...l’un	22.06.1992	tarihinde	vefat	
etmesiyle	veraset	ilamına	göre	tek	mirasçısının	davacı	Mehtap	A...l	kal-
dığı	anlaşılmaktadır.	
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	 Türk	Borçlar	Kanunu’nun	315.	maddesi	hükmü	uyarınca	temerrüt	
nedeniyle	açılacak	tahliye	davasının	kural	olarak	kiraya	veren	tarafından	
açılması	gerekir.	Kiraya	veren	birden	 fazla	 ise	aralarında	zorunlu	dava	
arkadaşlığı	 bulunduğundan	 ihtarnameyi	birlikte	 göndermeleri	 ve	 yine	
davayıda	birlikte	açmaları	zorunludur.	Kiraya	veren	durumunda	olma-
yan	malik	veya	kiralananı	sonradan	iktisap	eden	yeni	malikin	önceden	
kiracıya	ihbar	göndererek	kira	paralarının	kendisine	ödenmesini	isteme-
si,	bu	 ihbarın	 sonuçsuz	kalması	halinde	yasal	 içerikli	 ihtarname	 tebliğ	
ettirmek	suretiyle	dava	açması	gerekir.	Kiralanan	paylı	mülkiyete	konu	
ise	pay	ve	paydaş	çoğunluğunun	sağlanması,	el	birliği	mülkiyetine	tabi	
ise,	 tüm	ortakların	davaya	katılmaları	gerekir.	Dava	hakkına	 ilişkin	bu	
husus	mahkemece	kendiliğinden	göz	önünde	bulundurulmalıdır.	

	 Olayımıza	 gelince;	 Malik	 Mehtap	 A...l	 tarafından	 davalı	 kiracıya	
24.04.2015	 tarihinde	 tebliğ	edilen	22.04.2015	 tarihli	 ihtarname	 ile	ki-
racı	olarak	bulunulan	taşınmazın	Ali	A...l’a	ait	olduğunu,	Ali	A...l’un	ve-
fatıyla	söz	konusu	taşınmazın	mülkiyetinin	ve	kullanım	hakkının	kendi-
sine	geçtiğini,	başkasına	yapılacak	kira	ödemelerinin	geçersiz	olacağını	
bildirerek,	ihtarnamenin	tebliğinden	itibaren	2014	Ekim	ayından	2015	
Nisan	aylarına	ilişkin	birikmiş	kira	bedellerinin	hesabına	yatırılması	is-
tenmiştir.

	 Bu	 durumda,	 davalı	 kiracı	 ihtarnamenin	 kendisine	 tebliğ	 edildiği	
24.04.2015	tarihinden	sonra	gerçekleşen	kira	paralarını	davacıya,	ihtar-
namenin	tebliğinden	önce	gerçekleşen	kira	paralarını	ise,	kira	sözleşme-
sinin	tarafı	olan	kiraya	veren	Rıza	A...l’a	ödemekle	yükümlüdür.	Zira	kira	
sözleşmesi	iki	tarafa	karşılıklı	haklar	ve	borçlar	yükleyen	sinallagmatik,	
yani	iki	taraflı	sözleşmelerdendir.	Kiraya	veren	kiralananı	kiracıya	teslim	
etmek	ve	kira	 süresince	kira	 sözleşmesinin	amacına	uygun	bir	 şekilde	
tutmak	zorundadır.	Buna	karşılık	olarak	kiracı	da	sözleşme	ile	belirlenen	
kira	bedelini	sözleşmede	belirtildiği	şekilde	kiraya	verene	ödemekle	yü-
kümlüdür.	Bu	hal,	ahde	vefa	(sözleşmeye	bağlılık	ilkesi)	gereğidir.

	 6098	sayılı	Türk	Borçlar	Kanunu’nunda	kiraya	veren	olmayan	mali-
kin	kira	sözleşmesine	doğrudan	veya	dolaylı	olarak	katılması	gibi	bir	du-
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rum	söz	konusu	değildir.	Yani	böyle	bir	düzenleme	yoktur.	Bu	nedenle	
öğretide	kiraya	veren	olmayan	malikin	kira	sözleşmesine	dayalı	olarak	
kiracıdan	herhangi	bir	talepte	bulunması	mümkün	olmadığı	açıkça	be-
lirtilmektedir.

	 Buna	karşılık	olarak,	Yargıtay	uygulamalarında	öğreti	tarafından	be-
nimsenmemesine	ve	yoğun	eleştirilere	maruz	kalmasına	rağmen	kiraya	
veren	olmayan	malikin	belirli	koşullarda	kira	sözleşmesine	müdehalesi	
benimsenmiştir.	Kira	alacağını	istemek	ve	ödememesi	halinde	temerrüt	
nedeniyle	kiracıyı	tahliye	davası	açmak	bunlardan	bir	tanesidir.	

	 Ancak	az	yukarıda	açıklandığı	üzere	bunun	 için	malikin	öncelikle	
kiracıya	 ihtarname	tebliğ	ettirerek	kira	paralarının	kendisine	ödenme-
sini	 istemesi	 gerekir.	 İhtarname	 tebliğinden	 sonra	 gerçekleşecek	 kira	
paralarının	ödenmemesi	halinde	kiraya	veren	olmayan	malik	hem	kira	
paralarının	tahsili	ve	hem	de	temerrüt	nedeniyle	kiracının	tahliyesini	is-
teyebilecektir.

	 Somut	olayımızda	kiraya	veren	olmayan	davacı	malik	22.04.2015	
tarihli	ihtarname	ile	kira	parasının	kendisine	ödenmesini	istemiştir.	Bu	
ihtarname	24.04.2015	tarihinde	davalıya	tebliğ	edilmiştir.	Davalının	bu	
tarihten	önce	gerçekleşen	kira	paralarını	az	yukarıda	açıklandığı	üzere	
kiraya	verene	ödemekle	yükümlüdür.	Kiracı	bu	tarihe	kadar	gerçekleşen	
kira	paralarını	ancak	kiraya	verene	ödemekle	sözleşmeye	uygun	borcu-
nu	ifa	etmiş	sayılır.	

	 Bu	 itibarla,	 malikin	 ihtarname	 tebliğinden	 önce	 gerçekleşen	 kira	
paralarını	isteme	hakkı	yoktur.	Esasen,	kiraya	verenin	taraf	olmadığı	bir	
davada	kiracının	kira	paralarını	sözleşme	gereğince	kiraya	verene	öde-
yip	 ödemediğinin	 belirlenmesine	 hukuken	 imkan	 yoktur.	 Zira	 kiracı	
kira	parasını	ödediğini	yasal	delillerle	kiraya	verene	karşı	ispat	edebilir.	
Malikin	 ihtarname	 tebliğinden	 önce	 gerçekleşen	 kira	 paralarıyla	 ilgili	
olarak	bir	 talebi	var	 ise,	bunu	kiraya	verene	karşı	 ileri	sürmesi	gerekir.	
Aksinin	 kabulü	 kiracının	hem	kiraya	 verene	hem	de	malike	mükerrer	
ödeme	yapması	 gibi	hukuk	düzeninin	korumayacağı	bir	 sonuç	ortaya	
çıkmış	olur.
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	 Bu	nedenlerle,	ihtarnamenin	davalıya	tebliğ	edildiği	24.04.2015	ta-
rihinden	sonra	takip	tarihine	kadar	gerçekleşecen	kira	paraları	yönün-
den	 itirazın	 kaldırılması	 gerekirken,	 yasal	 olmayan	 gerekçeyle	 itirazın	
tümden	 kaldırılmasına	 karar	 verilmesi	 yerinde	 olmadığından	 kararın	
onanmasına	ilişkin	sayın	çoğunluğun	değerli	görüşüne	katılamıyorum.	
11.04.2018
Mustafa AYSAL 
Başkan Vekili
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ÖZET: Mecburi	dava	arkadaşlığı	ve	dava	yığılması	esasına	dayalı	hü-
küm	verilirse	tek	vekalet	ücreti	verilir.

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2017/23890
KARAR NO  : 2018/2675

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 DAVA    :	Davacı,	kıdem	tazminatı	ile	ulusal	bayram	ve	genel	tatil	
ücreti,	yıllık	izin	ücreti	ve	fazla	mesai	ücreti	alacaklarının	ödetilmesine	
karar	verilmesini	istemiştir.

	 Yerel	mahkemece,	davanın	kısmen	kabulüne	karar	verilmiştir.		

	 Hüküm	 süresi	 içinde	 davalılardan	 G.	 Üniversitesi	 Hastahanesi,	
P.	Temizleme	San.	ve	Tic.	Ltd.	Şti.	ve	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	avukatları	
tarafından	temyiz	edilmiş	olmakla,	dava	dosyası	için	Tetkik	Hakimi	ta-
rafından	düzenlenen	rapor	dinlendikten	sonra	dosya	 incelendi,	gereği	
konuşulup	düşünüldü:				

Y A R G I T A Y     K A R A R I 

	 A)	Davacı	İsteminin	Özeti:

	 Davacı	vekili,	davacının	2001	yılından	emekli	olduğunu	02/08/2012	
tarihine	kadar	G.	Üniversite	Hastanesi	ve	T.	Devlet	Hastanesinde	ça-
lıştığını,	aylık	brüt	ücretinin	1.100,00	TL.	olduğunu,	çalıştığı	süre	içeri-
sinde	hiç	bir	hata	ve	kusur	işlemediğini,	haftanın	altı	günü	07.00-17.00	
saatleri	arasında	çalıştığını,	 işçi	olarak	üzerine	düşen	yükümlülüklerini	
tam	olarak	 yerine	getirip	olağanüstü	gayret	 sarf	 ettiğini,	 davalının	da-
vacının	kanuni	haklarını	vermediğini	belirterek	kıdem	tazminatı,	 fazla	
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çalışma	ücreti,	hafta	tatili	ücreti,	resmi	ve	dini	bayram	ücreti,	yıllık	izin	
ücreti	alacağının	davalılardan	tahsilini	dava	etmiştir.

	 B)	Davalıların	Cevabının	Özeti:

	 Davalı	A.	Oto.	Tem.	Gıda	İnş.	Sağ.	Hiz.	Dağ.	San.	Tic.	Ltd.	Şti.	veki-
li,	davacının	A.	Ltd.	Şti.›ne	bağlı	olarak	asıl	işveren	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	
T.	Devlet	Hastanesi	bünyesindeki	işyerinde	01/01/2010	-	31/03/2011,	
01/01/2011	 -	 31/03/2011,	 01/04/2011	 -	 31/12/2011,	 01/01/2012	
-	 29/02/2012	 tarihleri	 arasında	 çalıştığını,	 dava	 konusu	olayda	davalı	
şirketle	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	T.	Devlet	Hastanesi	arasındaki	gerçek	an-
lamda	asıl	-alt	işveren	ilişkisi	olmadığını,	davalı	şirketin	işçiler	üzerinde	
yönetim	hakkı	bulunmadığını,	davacının	başlangıçtan	beri	asıl	 işveren	
T.C.	Sağlık	Bakanlığı	T.	Devlet	Hastanesi	işçisi	olduğunu,	ihbar	tazmi-
natı	talebinin	kanuna	aykırı	olduğunu,	yıllık	izin	ücretini	gerektirir	çalış-
masının	olmadığını,	resmi	ve	dini	bayramlarda	çalışılan	gün	ücretlerinin	
maaş	bordrolarında	tahakkuk	ettirildiğini,	davacının	çalıştığı	dönemde	
vardiyalı	sistemde	haftalık	45	saat	aşmadan	çalıştığını	savunarak	dava-
nın	reddini	talep	etmiştir.

	 Davalı	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	vekili,	 idare	yargının	görevlisi	olması	
sebebiyle	davanın	görev	yeninden	reddi	gerektiğini,	davalı	Bakanlık	ile	
davacı	arasında	herhangi	bir	iş	akti	bulunmadığı,	davalı	idarenin	işveren	
sıfatı	olmadığını,	davada	zamanaşımı	hak	düşürücü	sürenin	geçmiş	ol-
duğu	5	yıllık	zamanaşımına	uğrayan	ücret	taleplerinin	reddi	gerektiğini,	
davacının	Bakanlık	işçisi	olmayıp	çalıştığı	özel	firmalarca	tüm	ücretleri-
nin	ödendiğini	savunarak	davanın	reddini	talep	etmiştir.

	 Davalı	P.	Tem.	San.	Tic.	Ltd.	Şti.	vekili,	davalı	şirketin	işveren	sıfatı	
olmayıp	husumet	nedeniyle	davanın	reddini	talep	ettiği,	davalı	şirketin	
T.C.	Sağlık	Bakanlığı	T.	Devlet	Hastanesinin	2012	yılı	için	yapmış	oldu-
ğu	ihaleyi	kazanarak	davalı	hastanenin	açık	ve	kapalı	alan	temizlik	işini	
yapacak	personel	teminini	yüklendiğini,	alt	 işverenlik	sıfatı	olmadığını	
savunarak	davanın	reddini	talep	etmiştir.		
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	 Davalı	G.	Üniversitesi	vekili;	davalı	üniversitenin	işveren	sıfatı	ol-
madığını,	ihale	makamı	olduğunu,	davacının	herhangi	bir	fazla	çalışması	
olmadığını,	çalıştığı	dönemlerde	yıllık	izin	ve	hafta	tatillerini	kullandığı-
nı,	alacakların	zamanaşımına	uğradığını	savunarak	davanın	reddini	talep	
etmiştir.

	 C)	Bozma	ilamı	ve	Yerel	Mahkeme	Kararının	Özeti	ve	Yargılama	
Süreci:

	 Mahkemece	ilk	kararında,	davalılar	arasında	asıl-	alt	işveren	ilişkisi	
olduğu,asıl	işveren	alt	işveren	ilişkisini	sona	ermesinin	ardından	işyerin-
den	ayrılan	alt	işveren	ile	daha	sonra	aynı	işi	alan	alt	işveren	arasındaki	
hukuki	veya	fiili	bir	bağlantı	olsun	ya	da	olmasın	feshe	bağlı	haklar	ba-
kımından	önceki	işverenin	devir	tarihindeki	ücret	ve	kendi	dönemi	ile	
sınırlı	 sorumluluğu,	 son	alt	 işverenin	 ise	 tüm	dönemden	sorumluluğu	
olduğu	gerekçesiyle	21/03/2014	tarihli	bilirkişi	raporu	hükme	esas	alı-
narak	davanın	kısmen	kabulüne	karar	verilmiştir.

	 Hükmün	 davalılar	 tarafından	 temyizi	 üzerine	 Yargıtay	 7.H.D.	
16/11/2015	tarih	ve	2014/21290	E.,	2015/22384	K.	sayılı	ilamı	ile;	“.	
davacının	 2010	 yılına	 kadar	Üniversite’ye	 ait	Araştırma	 ve	Uygulama	
Hastanesi’nde	çalıştığı	sabit	olduğu	halde,	davalı	Üniversite’nin	kıdem	
tazminatından	 sorumlu	olup	olmadığı,	 sorumlu	 ise	ne	kadarından	 so-
rumlu	olduğunun	belirlenmemesinin	hatalı	olduğu,	davalı	A.	Oto.	Tem.	
Gıda	İnş.	Sağ.	Hiz.	Dağ.	San.	Tic.	Ltd.	Şti.	son	alt	işveren	olmadığı,	işçiyi	
çalıştırdığı	süre	ve	devir	tarihindeki	ücrete	göre	hesaplanacak	kıdem	taz-
minatından	son	alt	işveren	ve	asıl	işverenlerle	birlikte	sorumlu	tutulması	
gerektiği	halde,	sorumluluğunu	aşacak	şekilde	tüm	hizmet	süresi	ve	son	
ücrete	göre	hesap	edilen	kıdem	tazminatının	tamamından	sorumlu	tu-
tulmasının	hatalı	olduğu,	hüküm	altına	alınan	kıdem	tazminatına	dava	
tarihi	yerine	davacının	işten	ayrıldığı	tarihten	itibaren	faiz	işletilmesinin	
hatalı	olduğu,	davacının	yıllık	izin	alacağına	yönelik	başka	dosyada	ver-
diği	tanık	ifadesi	kendisini	bağladığından	davacı	isticvap	edilerek	tanık	
olarak	verdiği	bu	 ifadesinin	kendisine	sorulması,	yıllık	 izin	konusunda	
açıklayıcı	beyanının	alınması	ve	sonucuna	göre	davalılar	lehine	davacı-
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nın	kararı	temyiz	etmemesi	ile	oluşan	kazanılmış	haklar	ihlal	edilmeden	
ücreti	 ödenmesi	 gereken	yıllık	 izin	 süresi	 belirlenmesi	 gerektiği,	 yıllık	
izin	ücretinin	çıplak	ücret	üzerinden	hesap	edilmesi	gerektiği	halde,yol	
ücreti	 ekli	 giydirilmiş	 ücret	 üzerinden	 hesaplama	 yapılması,	 davalı	
A.	Oto.	Tem.	Gıda	İnş.	Sağ.	Hiz.	Dağ.	San.	Tic.	Ltd.	Şti.	son	alt	işveren	
olmamasına	rağmen	yıllık	 izin	ücretinden	sorumlu	tutulmasının	hatalı	
olduğu,	fazla	mesai	ücret	alacağının	reddi	yerine	kabulünün	hatalı	oldu-
ğu,	milli	bayram	ve	genel	tatil	çalışma	ücreti	bakımından	ise	hesaplama	
dönemi	içindeki	bordrolarda	milli	bayram	ve	genel	tatil	çalışma	ücreti	
zamlı	tahakkuku	olduğu	halde	bunların	dikkate	alınmamasının	ve	davalı	
A.	Oto.	Tem.	Gıda	İnş.	Sağ.	Hiz.	Dağ.	San.	Tic.	Ltd.	Şti.	son	alt	işveren	
olmadığı	halde	kendi	dönemini	aşar	şekilde	sorumluluğuna	gidilmesi-
nin	hatalı	olduğu,	davalı	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	ve	davalı	Üniversite	harç-
tan	muaf	 olduğu	 halde	 harçtan	 sorumlu	 tutulmalarının	 hatalı	 olduğu	
gerekçeleriyle	bozulmuştur.

	 Mahkemece	bozma	kararına	uyulmuş,	bozmadan	sonra	bozma	ila-
mı	doğrultusunda	raporlar	alınıp	davalılar	arasındaki	sorumluluk	mik-
tarları	yeniden	hesaplanarak	davanın	kısmen	kabulüne	karar	verilmiştir.

	 D)	Temyiz:

	 Kararı	davalı	G.	Üniversitesi	vekili,	davalı	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	ve-
kili	ve	davalı	P.	Tem.	San.	Tic.	Ltd.	Şti.	vekili	temyiz	etmiştir.

	 E)	Gerekçe:

	 1-	Dosyadaki	yazılara,	toplanan	delillerle	kararın	dayandığı	kanuni	
gerektirici	sebeplere	göre,	davalıların	aşağıdaki	bendlerin	kapsamı	dışın-
da	kalan	temyiz	itirazları	yerinde	değildir.

	 2-	Ulusal	bayram	ve	genel	 tatil	 çalışma	ücreti	bakımından	önceki	
bozma	ilamında	A.	Servis	Otomasyon	Temizlik	Gıda	Sağlık	Hizm.	Da-
ğıtım	San.	Ltd.	Şti.’nin	kendi	dönemi	ile	sorumluluğunun	belirlenmesi	
gerektiği	belirtilmiş	olup	bu	doğrultuda	bozma	sonrası	rapor	alınmışsa	
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da	hüküm	kurulurken	bu	 alacak	 yönünden	davalı	A.	Oto.	Tem.	Gıda	
İnş.	 Sağ.	 Hiz.	 Dağ.	 San.	 Tic.	 Ltd.	 Şti.’nin	 sorumluluğu	 hüküm	 altına	
alınmaması	ve	davalı	A.	Servis	Otomasyon	Temizlik	Gıda	Sağlık	Hizm.	
Dağıtım	San.	Ltd.	Şti.	yönünden	kıdem	tazminatı	için	sadece	kendi	dö-
nemi	 için	belirlenmiş	 ve	daha	önceki	 alt	 işverenlerde	devir	nedeni	 ile	
sorumluluk	belirtilmeyerek	hata	yapılmış	ise	de	davacının	kararı	temyiz	
etmemesi	ile	oluşan	kazanılmış	hak	ilkesi	gereği	bu	husus	bozma	nedeni	
yapılmamıştır.

	 3-	Davacının	tüm	çalışma	süresine	göre	kıdem	tazminatı	8.127,23	
TL.	net	olduğu	halde,	devir	ile	gelen	davalı	Üniversite’nin	de	devir	ne-
deni	ile	müştereken	ve	müteselsilin	sorumlu	tutulduğu	miktar	4.205,58	
TL.	miktarın	 ayrıca	 eklenerek	 12.392,81	TL.	 kıdem	 tazminatının	 hü-
küm	altına	alınması	hatalıdır.	

	 Keza	davalı	Üniversite’ye	ait	Araştırma	ve	Uygulama	Hastanesi’nde	
çalıştığı	dönemde	A.	Servis	Otomasyon	Temizlik	Gıda	Sağlık	Hizm.	Da-
ğıtım	San.	Ltd.	Şti.	nezdinde	çalışması	olmadığı	halde	davalı	Üniversite-
nin	sorumlu	olduğu	kıdem	tazminatı	miktarı	üzerinden	müştereken	ve	
müteselsilen	sorumlu	tutulması	hatalıdır.	Kabule	göre	asıl	işveren	T.C.	
Sağlık	Bakanlığı	ve	son	alt	işverenle	birlikte	sorumlu	tutularak	ayrı	ayrı	
sorumluluk	miktarlarının	belirlenmesi	gerekmektedir.

	 Diğer	taraftan	somut	uyuşmazlıkta,	dava	dilekçesinde	dava	1.000,00	
TL,	250,00	TL.	gibi	hesaplamaya	dayanmayan	kısmi	miktarlar	talep	edi-
lerek	belirsiz	alacak	davası	olarak	açılmış	olup,	dava	bu	nedenle	kısmi	
eda	külli	tespit	davası	niteliğindedir.	Bu	tür	davada	tahsil	amaçlı	belirsiz	
alacak	da	olduğu	gibi	talep	arttırım	yoluna	gidilemez.	Zira	kısmi	tahsil,	
külli	tespit	istemi	vardır.	Bu	nedenle	bozma	sonrası	yapılan	talep	artırı-
mı	da	ıslah	niteliğindedir.	Bozmadan	sonra	ıslaha	değer	verilerek	artırı-
lan	miktara	göre	de	kıdem	tazminatının	hüküm	altına	alınması	hatalıdır.

	 4-	Davacının	davalılar	aleyhine	asıl	işveren-alt	işveren	sorumluluğu	
ve	dava	yığılması	esaslarına	dayalı	olarak	dava	açması	ve	mahkemece	bu	
esaslar	doğrultusunda	karar	verilmesi	karşısında	mahkeme	hükmünde	
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reddedilen	ve	kabul	edilen	alacak	miktarları	yönünden	davalılar	lehine	
ve	aleyhine	tek	vekalet	ücreti	ve	tek	yargılama	giderine	karar	verilmesi	
gerekirken	ayrı	ayrı	vekalet	ücretine	ve	yargılama	giderine	hükmedilme-
si	de	hatalı	olup,	bozmayı	gerektirmiştir.

 F) SONUÇ:

	 Temyiz	 olunan	 kararın,	 yukarıda	 yazılı	 nedenlerden	 dolayı	 BO-
ZULMASINA,	peşin	alınan	temyiz	harcının	istek	halinde	ilgiliye	iadesi-
ne,	13/02/2018	gününde	oybirliğiyle	karar	verildi.
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ÖZET: HMK	177.	maddesine	göre	sözlü	yargılama	aşamasında	ıslaha	
izin	verilmediği	sonucu	çıkarılmaktadır.

T.C.
YARGITAY
10. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2018/76
KARAR NO  : 2018/1791

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Dava,	04.12.2007	 tarihinde	meydana	gelen	 iş	kazasında	 sürekli	 iş	
göremez	hale	gelen	sigortalıya	bağlanan	gelir	ve	yapılan	masraflar	nede-
niyle	oluşan	kurum	zararının	davalıdan	rücuan	tahsili	 istemine	ilişkin-
dir.

	 Mahkemece,	uyulan	bozma	 ilamı	sonrası	yapılan	yargılamada	 ila-
mında	belirtildiği	şekilde	davanın	kabulüne,	karar	verilmiştir.

	 Hükmün,	 davacı	 Kurum	 ile	 davalı	 avukatları	 tarafından	 temyiz	
edilmesi	üzerine,	temyiz	isteklerinin	süresinde	olduğu	anlaşıldıktan	ve	
Tetkik	Hâkimi	Volkan	Ergül	tarafından	düzenlenen	raporla	dosyadaki	
kâğıtlar	okunduktan	sonra	işin	gereği	düşünüldü	ve	aşağıdaki	karar	tes-
pit	edildi.

	 1-	Dosyadaki	yazılara,	toplanan	delillere	ve	hükmün	dayandığı	ge-
rektirici	sebeplere	göre,	davacı	Kurum	avukatının	tüm,	davalı	avukatı-
nın	sair	temyiz	itirazlarının	reddi	gerekir.

	 2-	Mahkemece,	Dairemizin	bozma	ilamına	uyularak	karar	verilmiş	
ise	de;	bozma	sonrası	davacı	avukatının	25.07.2017	tarihli	ıslah	dilekçesi	
ile	talebini	artırması	sonucu,	ıslah	ile	arttırılan	talebe	göre	karar	verildiği	
görülmektedir.
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	 Yargıtay	 Hukuk	 Genel	 Kurulun	 16.03.2005	 tarihli	 2005/13-97	
Esas,	 2005/150	Karar	 sayılı	 ilamında	 ayrıntıları	 açıklandığı	 üzere;	 bi-
lindiği	gibi,	ıslah,	taraflardan	birinin	usule	ilişkin	bir	işlemini,	bir	defaya	
mahsus	olmak	üzere	kısmen	veya	tamamen	düzeltmesine	olanak	tanı-
yan	ve	karşı	tarafın	onayını	gerektirmeyen	bir	yoldur.	Hüküm	tarihinde	
yürürlükte	bulunan	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	176.	ve	ardın-
dan	 gelen	 maddelerinde	 ıslah	 kurumu	 ayrıntılı	 şekilde	 düzenlenmiş;	
176.	maddede,	davanın	her	iki	tarafının	da,	yargılama	usulüyle	ilgili	bir	
işlemini	kısmen	veya	tamamen	ıslah	edebileceği,	ancak	aynı	dava	içeri-
sinde	bu	yola	 sadece	bir	kez	başvurulabileceği;	177.	maddede,	 ıslahın	
tahkikatın	sona	ermesine	kadar	yapılabileceği	belirtilmiştir.	Sonraki	hü-
kümler,	ıslahın	şekline	ve	sonuçlarına	ilişkin	düzenlemeleri	içermekte-
dir.	Yeri	gelmişken,	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	177.	maddesin-
deki	kuralın	ve	o	çerçevede	tahkikat	kavramının	 irdelenmesinde	yarar	
vardır.	Hukuk	Muhakemeleri	 Kanunu’nun	 147.	 ve	 izleyen	maddeleri	
hükümlerine	göre,	tahkikat	evresi,	ön	inceleme	aşamasının	tamamlan-
masından	sonra,	tarafları	duruşmaya	çağırmasıyla	başlar;	tarafların	veya	
vekillerinin	duruşmada	dinlenmelerinden	sonra,	gerektiğinde	çekişmeli	
hususlar	hakkında	tarafların	delillerinin	toplanmasıyla	ve	bunların	ince-
lenmesiyle	sona	erer.	Tahkikat	evresinin	ardından,	sözlü	yargılamanın	
da	(Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	md.	186	ve	devamı)	tamamlanma-
sından	 sonra,	 davanın	 hüküm	 verilecek	 derecede	 aydınlanmış	 olması	
halinde	hüküm	verilir	ve	tefhim	edilir.	Buna	göre,	tahkikat	kavramı,	layi-
halarla	yeterince	aydınlanmamış	olan	bir	davada,	tarafların	duruşmaya	
çağrılmalarıyla	başlayıp,	çekişmeli	yönlere	ilişkin	taraf	delillerinin	top-
lanmasıyla	biten	ve	uygulamada,	davaların	tamamına	yakın	bölümünde	
gerçekleşen	bir	evreyi	ifade	etmektedir.	Vurgulanmalıdır	ki;	tahkikat	ev-
resi,	bozmanın	içerik	ve	kapsamına	göre,	bazı	hallerde	bozmadan	sonra	
da	gerçekleşebilir.	Ancak,	177.	maddedeki	“Islah,	tahkikatın	sona	erme-
sine	kadar	yapılabilir.”	ifadesinden,	Kanunun,	tahkikat	ve	hüküm	arasın-
da	düzenlediği	sözlü	yargılama	evresinde	ıslaha	izin	vermediği	sonucu	
çıkarılabilmektedir.	

	 Uyuşmazlıkla	 doğrudan	 ilgisi	 bulunduğundan,	 Yargıtay	 İçtihadı	
Birleştirme	Büyük	Genel	Kurulu’nun	04.02.1948	tarih	ve	1944/10	E.,	
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1948/3	K.	ve	06.05.2016	tarih	ve	2015/1	E.,	2016/1	K.	sayılı	kararları	
uyarınca	da	bozmadan	sonra	ıslah	yapılabilmesinin	mümkün	olmadığı	
sonucuna	varılmış	olmakla,	ıslah	dilekçesi	ile	arttırılan	talep	miktarı	na-
zara	alınmaksızın,	karar	verilmesi	gerekirken,	yazılı	şekilde	hüküm	ku-
rulmuş	olması,	usul	ve	yasaya	aykırı	olup	bozma	nedenidir.

	 Mahkemenin,	yukarıda	açıklanan	maddi	ve	hukuki	esaslar	doğrul-
tusunda	ıslah	dikkate	alınmaksızın	karar	verilmesi	gerektiği	hususu	dik-
kate	alınarak	bir	karar	vermesi	gerekirken,	yazılı	şekilde	hüküm	kurması,	
usul	ve	yasaya	aykırı	olup,	bozma	nedenidir.

	 O	halde,	 davalı	 avukatının	 bu	 yönleri	 amaçlayan	 temyiz	 itirazları	
kabul	edilmeli	ve	hüküm	bozulmalıdır.

 S O N U Ç :	Temyiz	edilen	hükmün	yukarıda	açıklanan	nedenler-
le BOZULMASINA, temyiz	harcının	istem	halinde	davalıya	aidesine,	
07.03.2018	gününde	oy	birliğiyle	karar	verildi.
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ÖZET:	Özel	denetçi	tayinine	ilişkin	hüküm	temyiz	edilemez.

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2016/9407
KARAR NO  : 2018/2607

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	 arasında	 görülen	 davada	 İstanbul	 3.Asliye	 Ticaret	
Mahkemesi’nce	 bozmaya	 uyularak	 verilen	 17/02/2016	 tarih	 ve	
2015/731-2016/93	 sayılı	 kararın	Yargıtayca	 incelenmesi	davacı	 vekili	
tarafından	 istenmiş	ve	 temyiz	dilekçesinin	 süresi	 içinde	verildiği	 anla-
şılmış	 olmakla,	 dava	 dosyası	 için	Tetkik	Hakimi	Duygu	Koçyiğitoğlu	
tarafından	 düzenlenen	 rapor	 dinlendikten	 ve	 yine	 dosya	 içerisindeki	
dilekçe,	layihalar,	duruşma	tutanakları	ve	tüm	belgeler	okunup,	incelen-
dikten	sonra	işin	gereği	görüşülüp,	düşünüldü:

	 Dava,	6102	 sayılı	TTK’nin	439.	maddesine	dayanan	özel	denetçi	
tayini	 istemine	 ilişkin	 olup,	 mahkemece	 yapılan	 yargılama	 neticesin-
de	davanın	 reddine	karar	 verilmiştir.	TTK’nin	440.	maddesi	uyarınca	
mahkemece	verilen	kararlar	kesin	nitelikte	olduğundan	davacı	vekilince	
temyiz	edilen	kararın	temyiz	kabiliyeti	bulunmamaktadır.

	 HUMK	432/4	madde	ve	fıkrası	ile	01.06.1990	gün	3/4	sayılı	İçti-
hadı	Birleştirme	Kararı	uyarınca	temyizi	kabil	olmayan	kararların	tem-
yiz	 istemleri	 hakkında	mahkemece	bir	 karar	 verilebileceği	 gibi,	Yargı-
tay	 tarafından	da	bir	 karar	 verilebileceği	öngörüldüğünden,	davacının	
HUMK	432/4’üncü	maddesi	uyarınca,	temyiz	isteminin	reddine	karar	
verilmesi	gerekmiştir.

 SONUÇ : Yukarıda	açıklanan	nedenlerle,	davacı	vekilinin	 temyiz	
isteminin	 hüküm	 tarihinde	 yürürlükte	 bulunan	 HUMK	 432/4’üncü	
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maddesi	uyarınca	REDDİNE, ödediği	peşin	temyiz	harcının	isteği	ha-
linde	temyiz	edene	iadesine,	11/04/2018	tarihinde	oyçokluğuyla	karar	
verilmiştir.

KARŞI OY

	 Dava,	davalı	Anonim	Şirkette	özel	denetim	istemine	ilişkindir.

	 6102	sayılı	TTK	440	maddesinde	“Mahkemenin,	 şirketi	ve	 istem	
sahiplerini	dinledikten	sonra	kararını	vereceği,	mahkemenin	istemi	ye-
rinde	 görmesi	 durumunda,	 istem	 çerçevesinde	 inceleme	 konusunun	
belirleyerek	 bir	 veya	 birden	 fazla	 bağımsız	 uzman	 görevlendirileceği,	
mahkeme	kararının	kesin	olduğu”	düzenlenmiştir.

	 Madde	metninde	 de	 açıkca	 ifade	 edildiği	 üzere	mahkeme	 kararı-
nın	kesin	olması,	mahkemece	özel	denetci	atanması	yani	davanın	kabul	
edilmesi	hali	 için	öngörülmüştür.	Nitekim	mahkemenin,	 istemi	yerin-
de	görmesi	durumunda	özel	denetciyi	ne	şekilde	görevlendireceği	yasa	
hükmünde	ifade	edilmiştir.

	 Nitekim	 özel	 denetci	 atanması	 isteminin	 reddi	 halinde,	 kararın	
temyizinin	 kabil	 olduğu	 hususu,	 Poroy-Tekinalp-camoğlu	Ortaklıklar	
Hukukun	Cilt	 2.	 Sh	 69.	 “olumlu	 olan	mahkeme	 kararı	 kesindir.	 Yani	
atama	kararı	temyiz	edilemez.	Bunun	sebebi	temyiz	(istinaf)	ile	sürecin	
kesilip	bütünlüğünün	bozulmamasıdır....	Mahkeme	özel	denetci	tayini	
istemini	reddetmişse	HMK	382	uyarınca	karar	temyiz	edilebilir.	Çünkü	
önemli	bir	pay	sahipliği/	azlık	hakkı	olan	özel	denetim	istemi	red	edil-
miştir.	Bu	halde	istem	sahiplerinin	temyiz	hakkı	olmalıdır.”	şeklinde	ifa-
de	edilmiştir.

	 Kararın	kesin	olması	halinin	mahkemece	özel	denetci	atanması	ta-
lebinin	kabulüne	 ilişkin	karara	münhasır	bulunmasına	göre,	bu	konu-
da	davanın	kabulü	dışında	başkaca	bir	karar	verilmesi	halinde	kararın	
kesinliğinden	 söz	 edilmesi,	 T.C.	 Anayasa’sının	 36.	Maddesinde	 ifade	
edilen	adil	yargılanma	ve	hukuki	güvenlik	hakkını	ihlali	sonucunun	do-
ğurabilecektir.
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	 Somut	uyuşmazlıkta,	yerel	mahkemece	davanın	kabulüne	karar	ve-
rilmediğinden,	verilen	karar	niteliği	itibari	ile	temyizi	kabil	bir	karardır.

	 Açıklanan	nedenle,	yerel	mahkeme	kararının	esasının	 incelenerek	
sonucuna	göre	Dairece	karar	ittihaz	olunması	gerekirken	yazılı	şekilde	
temyiz	isteminin	reddine	karar	verilmesine	ilişkin	sayın	çoğunluğun	gö-
rüşüne	karşıyım.

Üye 
Eyüp	Sabri	BAYDAR
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ÖZET:	 Yönetim	 kayyımı	 atanmasına	 ilişkin	 hüküm	 istinaftan	 sonra	
temyiz	edilemez.

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2018/1916
KARAR NO  : 2018/4982

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasında	görülen	davada	Ankara	Bölge	Adliye	Mahkemesi	
21.	Hukuk	Dairesi’nce	verilen	01/02/2018	tarih	ve	2018/36	-	2018/108	
sayılı	 kararın	 Yargıtayca	 incelenmesi	 davalı	 vekili	 tarafından	 istenmiş	
ve	temyiz	dilekçesinin	süresi	içinde	verildiği	anlaşılmış	olmakla,	dosya	
içerisindeki	dilekçe,	layihalar,	duruşma	tutanakları	ve	tüm	belgeler	oku-
nup,	incelendikten	sonra	işin	gereği	görüşülüp,	düşünüldü:

	 Davacılar	vekili,	davalı	şirketin	yönetim	kurulu	üyelerinin	görevinin	
sona	 erdiğini,	 18/05/2017	 tarihinde	 toplanan	 şirket	 genel	 kurulunda	
yönetim	kurulu	 ibra	edilmediği	gibi,	yeni	yönetim	kurulunun	da	seçi-
lemediğini,	davalı	şirketin	yasal	ve	zorunlu	organlardan	mahrum	kaldı-
ğını,	 ortaklar	 arasında	 ihtilaf	 bulunduğunu	 iddia	 ederek	davalı	 şirkete	
yönetim	kayyımı	atanmasına	karar	verilmesini	istemiştir.	

	 Davalı	 vekili,	 eski	 yönetim	 kurulu	 üyelerinin	 görev	 süresini	 bitir-
mesi	halinde	yeni	yönetim	kurulu	seçilinceye	kadar	görevlerinin	devam	
edeceğini,	 şirketin	organsız	kalmadığını	bildirerek	davanın	 reddini	 sa-
vunmuştur.	

	 İlk	 derece	mahkemesince,	 davanın	 kabulü	 ile	 davalı	 şirkete	 İlyas	
O.	ve	Abdülkadir	B.’ın	yönetim	kayyımı	olarak	atanmasına	karar	veril-
miştir.	
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	 Karara	 karşı	 davalı	 vekili	 istinaf	 yoluna	 başvurmuş	Ankara	 Bölge	
Adliye	Mahkemesi	 21.	Hukuk	Dairesi’nce	davalı	 vekilinin	 istinaf	baş-
vurusunun	HMK	353	(1)-b.1.	maddesi	gereğince	esastan	reddine	karar	
verilmiştir.	

	 Kararı	davalı	vekili	temyiz	etmiştir.	

	 Dava,	davalı	A.	Yayıncılık	San.	ve	Tic.	A.Ş.	yasal	ve	zorunlu	organla-
rının	yokluğu	nedeni	ile	yönetim	kayyımı	atanması	istemine	ilişkindir.	

	 Davanın	yasal	dayanağı	TMK	427/4	maddesi	olup,	bir	tüzel	kişinin	
gerekli	organlarından	yoksun	kalması	ve	yönetiminin	başka	yoldan	sağ-
lanamaması	durumunda	yönetim	kayyımı	atanacağı	düzenlenmiştir.

	 HMK	382/1	maddesinde,	 uyuşmazlığın,	 hangi	ölçütlere	 göre	 çe-
kişmesiz	 yargı	 işi	 sayılacağı	 açıklanmış,	 Yasa’nın	 382/2.	 maddesinde	
çekişmesiz	 yargı	 kapsamında	 olan	 işler	 sayılmış,	 Yasa’nın	 382/2-b-19	
maddesinde	de	vesayet	işlerinin	çekişmesiz	yargı	işlerinden	sayıldığı	dü-
zenlenmiştir.	

	 HMK	 362/1-ç	maddesinde	 ise	 çekişmesiz	 yargı	 işlerinde	 verilen	
kararların	temyizinin	kabil	olmadığı	öngörülmüştür.

	 Açıklanan	yasal	düzenlemeler	karşısında	TMK	427/4	maddesinde	
ifade	edilen	eldeki	kayyım	tayini	davası,	HMK	382/2-b-19	maddesinde	
düzelenen	 vesayet	 işleri	 kapsamında	 bulunması	 nedeniyle	 çekişmesiz	
yargı	işi	olup,	HMK	362/1-4	maddesi	gereğince	bu	nitelikteki	kararların	
temyizi	kabil	olmadığından	HMK	366.	maddesi	delaletiyle	HMK	346.	
maddesi	gereğince	davalı	vekilinin	temyiz	dilekçesinin	reddine	karar	ve-
rilmesi	gerekmiştir.

 SONUÇ :	Yukarıda	açıklanan	nedenlerle	davalı	vekilinin	temyiz	di-
lekçesinin	REDDİNE, HMK	359/3.	maddesi	gereğince	işlem	yapılmak	
üzere	dosyanın	ilk	derece	mahkemesine	gönderilmesine,	temyiz	peşin	
harcının	istek	halinde	temyiz	edene	iadesine,	03/07/2018	tarihinde	oy-
birliğiyle	karar	verildi.
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ÖZET:	İcra	mahkemesine	yapılan	itiraz,	HMK	anlamında	bir	dava	ol-
madığından	ıslah	müessesesi	uygulanamaz.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2017/9229
KARAR NO  : 2018/1301

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Yukarıda	 tarih	 ve	 numarası	 yazılı	 mahkeme	 kararının	 müddeti	
içinde	temyizen	tetkiki	borçlu	tarafından	istenmesi	üzerine	bu	işle	ilgili	
dosya	mahallinden	daireye	gönderilmiş	olup,	dava	dosyası	 için	Tetkik	
Hakimi	Elif	 Şirin	 tarafından	 düzenlenen	 rapor	 dinlendikten	 ve	 dosya	
içerisindeki	tüm	belgeler	okunup	incelendikten	sonra	işin	gereği	görü-
şülüp	düşünüldü	:

	 Sair	temyiz	itirazları	yerinde	değil	ise	de;

	 Alacaklı	tarafından	borçlu	hakkında	çeke	dayalı	olarak	kambiyo	se-
netlerine	mahsus	haciz	yolu	ile	icra	takibine	geçildiği,	borçlunun	yasal	
sürede	icra	mahkemesine	yaptığı	başvuruda;	yetki	itirazı	ile	birlikte	keşi-
deci	imzasına	itiraz	ettiği,	itirazın	incelenmesi	sırasında	ıslah	adı	altında	
dilekçe	vererek	 takibe	konu	çekin	keşide	 tarihinde	 tahrifat	 yapıldığını	
ileri	sürdüğü	ve	parafa	da	itiraz	ettiği,	mahkemece,	bilirkişi	 incelemesi	
neticesinde	imzaya	itirazın	reddine	karar	verildiği,	borçlu	tarafından	iti-
razın	incelenmesi	sırasında	ileri	sürelen	tahrifat	yönünden	ise	inceleme	
yapılmadığı	görülmektedir.

	 İİK’nun	170/b	maddesi	göndermesiyle	aynı	kanunun	63.	maddesi	
gereğince	borçlu,	itirazın	incelemesi	sırasında	alacaklının	dayandığı	se-
net	metninden	anlaşılan	itiraz	sebeplerini	ileri	sürebilir.	Borçlu,	itirazın	
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incelenmesi	sırasında	verdiği	dilekçesinde,	takibe	konu	çekin	tarih	kıs-
mında	tahrifat	yapıldığını	ileri	sürmüş	olup,	bu	itiraz	“senet	metninden	
anlaşılan”	itiraz	sebepleri	arasındadır	(Prof.Dr.	Baki	Kuru,	İcra	ve	İflas	
Hukuku	1-Cilt,	1988,	sayfa	242	ve	devamı).	İcra	mahkemesine	yapılan	
itiraz,	HMK	anlamında	bir	dava	olmadığından	ıslah	müessesesi	uygula-
namaz.	Ancak,	yukarıda	da	açıklandığı	üzere,	borçlu	yargılama	sonuçla-
nıncaya	kadar	senet	metninden	anlaşılan	itiraz	sebeplerini	ileri	sürebilir.
Somut	olayda,	mahkemece,	keşide	tarihinde	mevcut	paraf	imza	ile	tahri-
fatın	varlığı	yönünden	bir	inceleme	yapılmadığı	anlaşılmaktadır.

	 O	halde,	mahkemece,	 çekin	keşide	 tarihindeki	paraf	 imzanın,	ke-
şidecinin	eli	ürünü	olup	olmadığının,	eli	ürünü	değilse	çekin	keşide	ta-
rihinde	tahrifat	yapılıp	yapılmadığının,	tahrifat	var	ise,	keşide	tarihinin	
tahrifattan	önceki	halinin	bilirkişi	marifetiyle	 tespit	edilerek,	bu	 tespi-
te	göre	ibrazın	süresinde	olup	olmadığı	belirlenmek	suretiyle	oluşacak	
sonuca	göre	karar	verilmesi	gerekirken,	eksik	inceleme	ile	yazılı	şekilde	
hüküm	tesisi	isabetsizdir.

 SONUÇ : Borçlunun	temyiz	 itirazlarının	kısmen	kabulü	 ile	mah-
keme	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	düzelt-
me	yolu	açık	olmak	üzere, 14/02/2018	gününde	oybirliğiyle	karar	ve-
rildi.
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ÖZET:	Alacaklı	tarafından	def’i	yoluyla	savunma	yapılırsa	menfi	tespit	
davası	da	zamanaşımını	keser.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2016/29709
KARAR NO  : 2018/2708

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Yukarıda	tarih	ve	numarası	yazılı	mahkeme	kararının	müddeti	için-
de	 temyizen	 tetkiki	 alacaklı	 tarafından	 istenmesi	 üzerine	 bu	 işle	 ilgili	
dosya	mahallinden	daireye	gönderilmiş	olup,	dava	dosyası	 için	Tetkik	
Hakimi	Erdal	Güney	tarafından	düzenlenen	rapor	dinlendikten	ve	dos-
ya	içerisindeki	tüm	belgeler	okunup	incelendikten	sonra	işin	gereği	gö-
rüşülüp	düşünüldü	:

	 Borçlu	vekili	takibin	kesinleşmesinden	sonraki	devrede	icra	mahke-
mesine	başvurarak,	takip	konusu	senedin	zamanaşımına	uğradığını	ileri	
sürerek	 takibin	 iptalini	 talep	etmiş,	mahkemece	zamanaşımı	 itirazının	
kabulüne,	icranın	geri	bırakılmasına	karar	verilmiştir.

	 Takip	dayanağı	belge	kambiyo	senedi	niteliğinde	bono	olduğundan	
davaya	konu	olayda	takip	dayanağı	senedin	tanzim	ve	takip	tarihi	itibarı	
ile	yürürlükte	bulunan	6762	sayılı	TTK’nun	661,	662.	ve	663.	madde-
lerinin	uygulanması	gerekir.	TTK’nun	661.	maddesi	uyarınca	bonolar	
için	3	yıllık	zamanaşımı	öngörülmüştür.	Diğer	yandan	818	sayılı	Borç-
lar	 Kanunu’nun	 133.	maddesine	 nazaran	 daha	 özel	 nitelikte	 bulunan	
TTK’nun	 662.	maddesinde	 “müruruzaman;	 dava	 açılması,	 takip	 tale-
binde	bulunulması,	davanın	ihbar	edilmesi	veya	alacağın	iflas	masasına	
bildirilmesi	sebepleriyle	kesilir”	hükmüne	yer	verilmiştir.
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 TTK’nun	662.	maddesinde	dava	 açılması	 ile	 kastedilen,	 kambiyo	
senetleri	 hukukuna	 ilişkin	 bir	 talep	 dolayısıyla	 yetkili	 mahkeme	 nez-
dinde,	usulüne	uygun	bir	davanın	açılmış	bulunmasıdır.	Örneğin	senet	
borçlusunun	açtığı	senet	iptal	davası	zamanaşımını	kesmez.	(TTK	669	
vd.	md.)	Keza	 ihtiyati	haciz,	 ihtiyati	 tedbir,	önceki	davada	fazlaya	 iliş-
kin	hakların	saklı	tutulması	vs.	davaları	da	zamanaşımını	kesici	nitelikte	
değildir.	Zira	açılmış	bulunan	davanın,	HUMK’nun	237.	maddesindeki	
kesin	hükme	konu	teşkil	edecek	biçimde	nizalı	kazaya	konu	edilmesi	ge-
rekir	(12.	H.D.	07/04/1983-1439	K.-2701	E.).

	 Anılan	maddede	mücerret	dava	açılmasından	söz	edilmekte	olup,	
bu	davanın	kimin	tarafından	açılacağı	hususunda	bir	açıklık	bulunma-
maktadır.	 TTK’nun	 662.	 maddesinde	 belirtilen	 dava	 açılması	 ibare-
sinden,	 esas	 olarak,	 kambiyo	 senetlerine	 ilişkin	 bir	 alacak	 dolayısıyla	
alacaklı	tarafından	borçlu	hakkında	açılan	alacak	davasının	anlaşılması	
gerekir.	Ancak	borçlu	tarafından	açılacak	davada,	alacaklı	durumundaki	
davalının,	savunmalarını	def’i	yolu	ile	ileri	sürmesi	halinde,	borçlu	tara-
fından	alacaklı	aleyhine	açılan	menfi	tespit	davasının	da	zamanaşımını	
keseceğinin	kabulü	gerekir.	Nitekim,	Yargıtay	HGK’nun	20.1.1996	ta-
rih	ve	1996/12-654	Esas,	1996/805	sayılı	kararı	 ile	de	aynı	 ilke	kabul	
edilmiştir.	Dolayısıyla,	az	evvel	değinilen	koşulun	varlığı	halinde,	menfi	
tespit	davası	hakkında	verilen	karar	kesinleşinceye	kadar	zamanaşımı-
nın	işlemeyeceği	tartışmasızdır.

	 Somut	 olayda,	 şikayetçi	 borçlunun	 İstanbul	 31.	 Asliye	 Ticaret	
Mahkemesi’nin	2011/4.6	Esas	sayılı	dosyasında	menfi	tespit	davası	aç-
tığı,	takip	alacaklısı	vekili	tarafından,	açılan	menfi	tespit	davasında	ala-
cak	def’inde	bulunmaları	nedeniyle	zamanaşımının	kesildiği	dolayısıyla	
takibin	zamanaşımına	uğramadığı	yönünde	iddiada	bulunulduğu	görül-
müştür.

	 Bu	durumda,	mahkemece,	menfi	tespit	davasının	takibe	konu	ala-
cakla	 ilgisi	 tespit	 edildikten	 sonra	 davalı	 olan	 alacaklı	 tarafça	 alacak	
def’inde	 bulunulup	 bulunulmadığı	 araştırılarak	 oluşacak	 sonuca	 göre	
karar	verilmesi	gerekirken	eksik	inceleme	ile	yazılı	şekilde	hüküm	tesisi	
isabetsizdir.
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 SONUÇ : Alacaklının	temyiz	itirazlarının	kabulü	ile	mahkeme	ka-
rarının	 yukarıda	 yazılı	 nedenlerle	 İİK›nun	 366.	 ve	 HUMK’nun	 428.	
maddeleri	uyarınca	(BOZULMASINA), peşin	alınan	harcın	 istek	ha-
linde	iadesine,	ilamın	tebliğinden	itibaren	10	gün	içinde	karar	düzeltme	
yolu	açık	olmak	üzere,	19/03/2018 gününde	oybirliğiyle	karar	verildi.
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ÖZET:	Vekille	borca	 itiraz	edilmiş	 ise	 itirazın	 iptali	davası	 için	vekile	
tebligat	yapılması	gerekir.

T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2015/36321
KARAR NO  : 2018/2344

Y A R G I T A Y   İ L A M I
	 Taraflar	arasındaki	 itirazın	iptali	davasının	yapılan	yargılaması	so-
nunda	ilamda	yazılı	nedenlerden	dolayı	davanın	kabulüne	yönelik	ola-
rak	verilen	hükmün	süresi	içinde	davalı	avukatınca	temyiz	edilmesi	üze-
rine	dosya	incelendi	gereği	konuşulup	düşünüldü.

K A R A R

	 Dava,	 itirazın	 iptali	 talebine	 ilişkindir.	Mahkemece,	 Bakırköy	 11.	
İcra	Müdürlüğü’nün	2011/2..3	Esas	sayılı	iken	yenilenmekle	2013/1.8.7	
Esas	sayılı	icra	takip	dosyasına	ilişkin	olarak;	17.000,00-TL	asıl	alacağın	
takip	tarihi	olan	01/02/2011	tarihinden	itibaren	işleyecek	yasal	faizi	ile	
birlikte	 tahsilini	 teminen	davalı-borçlu	 İsa	Koç’un	borca	 itirazının	 ip-
taline	takibin	devamına,	faiz	yönünden	fazlaya	ilişkin	istemin	reddine,	
3.400,00-TL	icra	inkar	tazminatının	davalı	taraftan	tahsili	ile	davacı	ta-
rafa	ödenmesine	karar	verilmiş;	hüküm,	davalı	 tarafından	temyiz	edil-
miştir.

	 1-	 7201	 sayılı	 Tebligat	 Kanunu’nun	 11	 ve	 Tebligat	 Kanunu’nun	
Uygulanmasına	Dair	Yönetmeliğin	18.	maddeleri	gereğince	vekil	ile	ta-
kip	edilen	işlerde,	tebligatın	vekile	yapılması	zorunludur.

	 Somut	 olayda;	 davalı	 vekili	 aracılığıyla	 Bakırköy	 11.	 İcra	
Müdürlüğü’nün	2011/2..3	Esas	ve	yenileme	 ile	2013/1.8.7	esas	 sayılı	
dosyasında	gönderilen	Ödeme	emrine	karşı	süresi	içerisinde	borca	itiraz	
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ettiğinden	ve	vekile	ait	vekaletname	takip	dosyası	 içinde	bulunduğun-
dan,	itirazın	iptali	davasında,	ekinde	dava	dilekçesi	bulunan	ve	üzerinde	
duruşma	gününün	yazılı	olduğu	tebligatın	vekile	yapılması	gerekirken	
asile	yapılması	doğru	değildir.

	 Davalı	şirkete	(asile)	yapılan	tebligat,	yukarıda	açıklanan	yasal	dü-
zenlemeler	gereğince	usulsüz	olup	söz	konusu	tebligata	dayanılarak	taraf	
teşkili	sağlandığından	söz	edilemez.	6100	Sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	
Kanunu’nun	27.	maddesi	hükmüne	göre	hakim	davanın	taraflarını	din-
lemeden,	onları	İddia	ve	savunmalarını	bildirmeleri	için	usulüne	uygun	
olarak	davet	etmeden	hüküm	veremez.	Mahkemece,	dava	dilekçesi	ve	
duruşma	gününün	davalı	vekiline	usulüne	uygun	şekilde	tebliğ	edilerek	
taraf	teşkili	sağlandıktan	sonra	işin	esası	hakkında	karar	verilmesi	gere-
kirken,	bu	husus	göz	ardı	edilerek	karar	verilmesi	doğru	değildir

	 2-	Bozma	nedenine	göre	davalının	sair	temyiz	itirazlarının	incelen-
mesine	bu	aşamada	gerek	görülmemiştir.

 SONUÇ :	 1.	 bentte	 açıklanan	 nedenle,	 hükmün	 davalı	 yararına	
BOZULMASINA, 2.	 bentte	 açıklanan	 nedenle	 davalının	 sair	 temyiz	
itirazlarının	 incelenmesine	 bu	 aşamada	 yer	 olmadığına,	 peşin	 alınan	
harcın	istek	halinde	iadesine,	HUMK’nun	440/I	maddesi	uyarınca	teb-
liğden	itibaren	15	gün	içerisinde	karar	düzeltme	yolu	açık	olmak	üzere,	
22/02/2018	gününde	oyçokluğuyla	karar	verildi.

 M U H A L E F E T    Ş E R H İ

	 Toplanan	delillere,	oluşan	duruma,	delillerin	takdir	ve	değerlendi-
rilmesi	dosya	kapsamına	uygun	düştüğünden	usul	ve	yasaya	uygun	olan	
hükmün	 ONANMASI	 görüşünde	 olduğumuzdan	 sayın	 çoğunluğun	
hükmün	bozulması	yünündeki	görüşlerine	katılamıyoruz.

ÜYE                              ÜYE 
Hamit DÜNDAR           Adviye Füsun AYAZ
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ÖZET: TMK	610/2.	maddesinde	 zamanaşımı	 ve	 hak	 düşürücü	 süre	
öngörülmemiştir.

T.C.
YARGITAY
14. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2016/18256
KARAR NO  : 2018/2453

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Davacı	vekili	tarafından,	davalılar	aleyhine	28.04.2014	gününde	ve-
rilen	dilekçe	ile	mirası	reddin	iptali	talebi	üzerine	bozma	ilamına	uyula-
rak	yapılan	duruşma	sonunda;	davanın	kabulüne	dair	verilen	30.06.2016	
günlü	hükmün	Yargıtayca	incelenmesi	davalılar	vekili	tarafından	istenil-
mekle	 süresinde	 olduğu	 anlaşılan	 temyiz	 dilekçesinin	 kabulüne	 karar	
verildikten	sonra	dosya	ve	içerisindeki	bütün	kağıtlar	incelenerek	gereği	
düşünüldü:

K A R A R

	 Dava,	mirası	reddin	iptali	istemine	ilişkindir.

	 Davacı,	davalıların	murisi	Zeki	K.	aleyhine	Bursa	5.	Asliye	Hukuk	
Mahkemesi’nin	2009/4..6	Esas	sayılı	dosyasında	hayati	tehlike	geçire-
cek	 derecede	 yaralanmadan	 dolayı	maddi	 ve	manevi	 tazminat	 davası	
açtığını,	davada	70.298	TL.	maddi,	20.000	TL.	manevi	tazminata	hük-
medildiğini,	kararın	kesinleştiğini,	bu	esnada	murisin	vefatı	üzerine	da-
valılar	 aleyhine	Bursa	14.	 İcra	Dairesi’nin	2013/6..3	 sayılı	 dosyasında	
ilama	dayalı	 icra	 takibi	başlatıldığını,	 davalıların	Bursa	3.	 Sulh	Hukuk	
Mahkemesi’nin	2013/9.3	-	1..4	E.K.	sayılı	mirası	gerçek	reddine	ilişkin	
kararı	 icra	 dosyasına	 sunduklarını,	 davalılardan	 Selami	 K.’nın	murise	
vasi	tayin	edilmeden	önce,	murise	ait	taşınmazı	vekaletle	üçüncü	kişiye	



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2018 �382

sattığını,	Bursa	 5.	Asliye	Hukuk	Mahkemesi’nin	 2009/4..6	Esas	 sayılı	
dosyasının	28.12.2012	tarihli	oturumunda	murisin	ölmeden	önce	bir-
çok	şeyi	çocuklarına	devrettiğinin	beyan	edildiğini,	davalıların	mirastan	
faydalandığını,	kaldı	ki	murise	ait	olup	resmiyette	satılmış	gibi	gözüken	
evde	davalıların	bedelsiz	olarak	oturmaya	devam	ettiklerini	ileri	sürerek	
davalıların	murisin	mirasını	kayıtsız	şartsız	reddettiğinin	tesciline	karar	
verilen		Bursa	3.	Sulh	Hukuk	Mahkemesi’nin	2013/9.3	-	1..4	E.K.	sayılı	
kararın	iptalini	talep	etmiştir.

	 Davalılar	 vekili	 cevap	dilekçesinde,	davanın	6	 aylık	hak	düşürücü	
süre	 içinde	 açılmadığından	 reddi	 gerektiğini,	 davalıların	mirastan	 fay-
dalanmadıklarını,	 murisin	 sağlığında	 malvarlığını	 satmış	 olabileceğini	
belirterek	davanın	reddini	savunmuştur.

	 Mahkemece	ilk	olarak	davanın	TMK	617/1.	maddesi	uyarınca	hak	
düşürücü	 süre	 geçtikten	 sonra	 açıldığından	 bahisle	 davanın	 usulden	
reddine	karar	verilmiş,	davacı	vekilinin	temyiz	talebi	üzerine	Dairemi-
zin,	10.12.2015	tarih,	2015/3576	-	11415	E.,	K.	sayılı	ilamıyla	hükmün	
bozulmasına	karar	verilmiştir.

	 Mahkemece,	bozma	ilamına	uyularak	davanın	kabulüne	karar	veril-
miştir.

	 Hükmü,	davalılar	vekili	temyiz	etmiştir.	

	 Davacı,	davalıların	murisinin	alacaklısıdır.	Kanun	koyucu	murisin	
alacaklılarına	mirasçıların	 mirası	 ret	 hakkından	mahrum	 olduklarının	
tespiti	davası	açma	 imkanı	 tanımıştır.	Ödemeden	aciz	bir	murisin	mi-
rasını	 reddeden	mirasçılar,	onun	alacaklarına	karşı	ölümünden	önceki	
beş	yıl	içinde	ondan	almış	oldukları	ve	mirasın	paylaşılmasında	geri	ver-
mekle	yükümlü	olacakları	değer	ölçüsünde	sorumlu	olurlar	(TMK	m.	
618	f.I).	Murisin	alacaklılarının	korunması	belirtilen	koşulların	gerçek-
leşmesine	bağlıdır.	Bunun	için;	Miras	açılmış	olmalıdır,	ödemeden	aciz	
bir	muris	bulunmalıdır.	Miras	süresinde	reddedilmelidir.	Reddeden	mi-
rasçıya	kazandırma	yapılmış	olmalıdır.	Mirasın	kayıtsız	şartsız	reddi	ka-
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rarının	iptali	davası	tüm	mirasçılara	yöneltilmelidir.	Bu	konuda	açılacak	
dava	herhangi	bir	 süreye	 tabi	değildir.	Mirasbırakanın	ödemeden	aczi	
açıkça	belli	olabileceği	gibi	 resmen	tespit	edilmiş	olabilir.	Borç	miras-
bırakana	ait	olmalıdır.	Mirasbırakanın	ödemeden	aczi	her	 türlü	delille	
ispatlanabilir.	 İspat	yükü	davacıdadır.	Miras,	mirasbırakanın	ölümüyle	
açılır.	Mirasbırakanın	sağlığında	yapmış	olduğu	mirasla	ilgili	kazandır-
malar	ve	paylaştırmalar,	terekenin	ölüm	anındaki	durumuna	göre	değer-
lendirilir	(TMK	m	575).

	 Somut	olayda,	talep	hakkında	karar	verilebilmesi	için	mirasbıraka-
nın	ölüm	anında	ödemeden	aczinin	tespit	edilmesi	gerekir.	Mirasbıra-
kanın	ödemeden	aczi	ölüm	tarihi	itibariyle	terekesinin	aktif	ve	pasifini	
belirlemek	suretiyle	olur.	Bu	amaçla	mirasbırakanın	tüm	taşınır	ve	taşın-
maz	mallarının	ilgili	yerlerden	sorularak	belirlenmesi	malvarlığı	değer-
lerinin	tespit	edilmesi	mirasbırakanın	borcunu	karşılayabilecek	yeterli-
likte	olup	olmadığının	açıklığa	kavuşturulması	gerekir.	Mirasbırakanın	
borcundan	dolayı	mirasçıların	mirası	reddinin	 iptali	 istenebilmesi	 için	
diğer	bir	koşul	da	reddeden	mirasçılara	kazandırma	yapılmış	olduğunun	
saptanmasıdır.

	 Mirasçının,	mirasbırakanın	ölümünden	evvelki	beş	yıl	içinde	miras-
bırakandan	sağlar	arası	tasarrufla	almış	oldukları	ve	mirasın	paylaşılma-
sında	geri	vermekle	yükümlü	oldukları	değerler	de	belirlenip,	varılacak	
sonuca	göre	karar	verilmesi	gerekirken	eksik	araştırmayla	davanın	red-
dine	karar	verilmesi	doğru	görülmemiş,	hükmün	bu	nedenle	bozulması	
gerekmiştir.

 SONUÇ :	Yukarıda	açıklanan	nedenlerle	 temyiz	olunan	hükmün	
BOZULMASINA, peşin	yatırılan	harcın	istek	halinde	yatıranlara	iade-
sine,	kararın	tebliğinden	itibaren	15	gün	içinde	karar	düzeltme	yolu	açık	
olmak	üzere,	29.03.2018	tarihinde	oyçokluğu	ile	karar	verildi.

 BİLGİ : Kararın	sonuç	kısmında	her	ne	kadar	“oyçokluğuyla	karar	
verildi”	ifadesi	bulunmakta	ise	de	kararda	muhalefet	ifadesine	veya	mu-
halefet	şerhine	(karşı	oya)	rastlanmamıştır.
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ÖZET: Miras	payına	mahsuben	aile	konutunun	sağ	kalan	eşe	özgülen-
mesi	kararı	HMK	362	gereği	temyiz	edilemez.

T.C.
YARGITAY
14. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2017/5025
KARAR NO  : 2018/4468

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Davacı	 vekili	 tarafından,	 12.06.2015	 tarihinde	 verilen	 dilekçey-
le	miras	hakkına	mahsuben	aile	konutunun	sağ	kalan	eşe	özgülenmesi	
talep	edilmesi	üzerine	yapılan	duruşma	sonunda	davanın	reddine	dair	
verilen	10.01.2017	tarihli	hükmün	İzmir	Bölge	Adliye	Mahkemesince	
istinaf	yoluyla	incelenmesi	davacı	vekili	tarafından	talep	edilmiştir.	Böl-
ge	 adliye	mahkemesince	 istinaf	 talebinin	 esastan	 reddine	 dair	 verilen	
kararın	davacı	vekili	tarafından	temyiz	edilmesi	üzerine	dosya	ve	içeriği	
incelenerek	gereği	görüşülüp	düşünüldü.	

KARAR

	 6100	sayılı	HMK’nın	341.	maddesinde	istinaf	yoluna	başvurulabi-
len	kararlar,	361	ve	362.	maddelerinde	de	temyiz	edilebilen	ve	temyiz	
edilmeyen	kararlar	belirlenmiştir.	

	 Temyiz	edilemeyen	kararlar	başlıklı	362/1-b	maddesinde	“4	üncü	
maddede	gösterilen	davalar	ile	(23/6/1965	tarihli	ve	634	sayılı	Kat	Mül-
kiyeti	Kanunundan	doğup	taşınmazın	aynına	ilişkin	olan	davalar	hariç)	
özel	 kanunlarda	 sulh	 hukuk	mahkemesinin	 görevine	 girdiği	 belirtilen	
davalarla	ilgili	kararlar”	hükmü	yer	almaktadır.	HMK’nın	4.	maddesinde	
münhasıran	Sulh	Hukuk	Mahkemesinin	görev	alanına	giren	miras	payı-
na	mahsuben	aile	konutunun	sağ	kalan	eşe	özgülenmesine	ilişkin	olan	
ve	 20.06.2016	 tarihinden	 sonra	 verilen	 kararlar	 temyiz	 kanun	 yoluna	
tabi	değildir.	
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	 Bu	nedenle	temyiz	dilekçesinin	reddiyle	dosyanın	mahalline	iadesi-
ne	karar	vermek	gerekmiştir.	

 SONUÇ : Yukarıda	açıklanan	nedenlerle	HMK’nın	362/1-b	mad-
deleri	uyarınca	davacı	vekilinin	temyiz	talebinin	reddine,	dosyanın	ma-
halli	mahkemeye	 İADESİNE,	 05.06.2018	 tarihinde	oybirliğiyle	 karar	
verildi.
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ÖZET: Eser	sözleşmesinde	akdi	 ilişkinin	varlığı	halinde	teslim	olgusu	
tanıkla	ispatlanabilir.

T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2018/3663
KARAR NO  : 2018/3397

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Yukarıda	tarih	ve	numarası	yazılı	hükmün	temyizen	tetkiki	davacı	
vekili	 tarafından	istenmiş	ve	temyiz	dilekçesinin	süresi	 içinde	verildiği	
anlaşılmış	olmakla	dosyadaki	kağıtlar	okundu	gereği	konuşulup	düşü-
nüldü:

- K A R A R -

	 Dava,	 iş	bedeli	 alacağının	 tahsili	 için	yapılan	 ilamsız	 icra	 takibine	
itirazın	iptâli	ve	takibin	devamı	istemine	ilişkindir.	Mahkemece	davanın	
reddine	dair	verilen	karar,	davacı	vekilince	temyiz	edilmiştir.

	 Davalı	iş	sahibine	ait	16.	...	782	plaka	sayılı	aracın	14.03.2014	günü	
davacı	yükleniciye	ait	servise	çekici	ile	yağ	kaçağı	olduğu	şikayeti	ile	ge-
tirildiği,	aynı	tarih	1.7.5	sıra	nolu	servis	iş	emri	ile	servise	alındığı	bu	su-
retle	taraflar	arasında	eser	sözleşmesi	ilişkisi	kurulduğu	anlaşılmaktadır.	
Davalı	 iş	 sahibi	 söz	konusu	 iş	emri	ve	kurulan	eser	 sözleşmesine	göre	
01.04.2014	gün	A	1.79.3	numaralı	ve	313,90	TL	bedelli	faturadaki	işle-
rin	yapıldığı	 ve	bedelinin	ödendiğini	 savunmaktadır.	Davacı	yüklenici	
ise,	bu	fatura	dışında	17.05.2014	gün	A	1.86.4	numaralı	faturadaki	işle-
rin	de	yapıldığı	ancak	bedelinin	ödenmediğini	iddia	etmektedir.

	 Bu	duruma	göre	 taraflar	 arasında	davalının	 aracının	 çekici	 ile	da-
vacının	 servisine	 yağ	 kaçağı	 arızası	 ile	 getirilip	 giderilmesi	 konusunda	
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eser	 sözleşmesi	 ilişkisi	 kurulduğu	 sabit	 olup	 uyuşmazlık	 sözleşmenin	
kapsamı	 ile	1.86.4	nolu	faturadaki	 işlerin	yapılıp	davalıya	teslim	edilip	
edilmediği	noktalarında	toplanmaktadır.	Dairemizin	yerleşik	uygulama-
larında	akdi	 ilişkinin	varlığı	halinde	maddi	vakıaların	tesbitine	yönelik	
olduğundan	sözleşmenin	kapsamı	ve	teslim	olgusunun	tanık	beyanları	
ile	kanıtlanabileceği	kabul	edilmektedir.	

	 Bu	 durumda	mahkemece	 tarafların	 bildirdikleri	 tanıkların	 sözleş-
menin	kapsamı	ve	17.05.2014	gün	138684	numaralı	 faturadaki	 işlerin	
yapılıp	davalıya	 teslim	edildiği	 ile	 ilgili	dinlenip	bu	şekilde	saptanacak	
kapsamı	ve	yapılıp	teslim	edilen	iş	ve	imalâtlar	belirlendikten	sonra	da-
vacı	 yüklenicinin	 yapıp	 teslim	 ettiğini	 ispatladığı	 bu	 iş	 ve	 imalâtların	
6098	sayılı	TBK’nın	481.	maddesi	gereğince	uzman	teknik	bilirkişiden	
yapıldığı	2014	yılı	mahalli	piyasa	rayiçleri	ile	bedeli	konusunda	ek	rapor	
alınıp	sonucuna	uygun	bir	karar	verilmesi	yerine	bu	husus	gözden	kaçı-
rılarak	eksik	inceleme	ile	davanın	reddi	doğru	olmamış,	kararın	bozul-
ması	uygun	görülmüştür.

 SONUÇ : Yukarıda	açıklanan	nedenlerle	temyiz	itirazlarının	kabu-
lü	ile	hükmün	davacı	yararına	BOZULMASINA,	ödediği	temyiz	peşin	
harcının	istek	halinde	temyiz	eden	davacıya	geri	verilmesine,	karar	dü-
zeltme	yolu	kapalı	olmak	üzere	25.09.2018	gününde	oybirliğiyle	karar	
verildi.
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ÖZET: Kasko	bedelinden	kaynaklı	alacak	likit	nitelikte	değildir.

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2018/1644
KARAR NO  : 2018/4304

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasındaki	dava	sonucu	mahkemece	verilen	hükmün	Dai-
remizce	bozulması	üzerine,	verilen	direnme	kararına	ilişkin	dava	dosya-
sı	02.12.2016	tarihinde	yürürlüğe	giren	6763	sayılı	Yasa’nın	geçici	4/1.	
maddesi	 uyarınca	Dairemize	 gönderilmiş	 olmakla,	 dosyadaki	 kağıtlar	
okundu	gereği	görüşülüp,	düşünüldü:

-K A R A R-

	 1-	Dosya	içerisindeki	yazılara,	direnme	kararının	yerinde	görülme-
sine,	kararın	dayandığı	delillerle	gerektirici	sebeplere	göre,	davalı	veki-
linin	aşağıdaki	bent	kapsamı	dışında	kalan	ve	yerinde	görülmeyen	sair	
temyiz	itirazlarının	reddine	karar	vermek	gerekmiştir.

	 2-	Dava;	kasko	bedelinin	tahsili	için	başlatılan	icra	takibine	vaki	iti-
razın	iptali	istemine	ilişkindir.

	 Alacak	likit	olmadığından	davacının	icra	inkar	tazminatı	isteminin	
reddine	karar	verilmesi	gerekirken,	davacı	lehine	icra	inkar	tazminatına	
hükmedilmesi	doğru	görülmemiştir.

	 Ne	var	ki,	bu	yanılgının	giderilmesi	yeniden	yargılamayı	gerektir-
mediğinden,	 6100	 Sayılı	 H.M.K.nun	 geçici	 3/2.	 maddesi	 delaletiyle	
HUMK.nun	438/7.	maddesi	uyarınca	hükmün	düzeltilerek	onanması	
gerekmiştir.
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 SONUÇ : Yukarıda	(1)	numaralı	bentte	açıklanan	nedenlerle	da-
valı	vekilinin	temyiz	itirazlarının	reddine,	(2)	numaralı	bentte	açıklanan	
nedenlerle	davalı	vekilinin	temyiz	itirazlarının	kabulü	ile	hükmün	2	nu-
maralı	fıkrasının	3	numaralı	bendinde	yer	alan	“Alacağın	%20’sine	teka-
bül	eden	1.365,80	TL.	İcra	inkar	tazminatının	davalıdan	alınarak	dava-
cıya	verilmesine”	ibaresinin	hüküm	fıkrasında	çıkarılmasına	ve	hükmün	
bu	şekli	ile	DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin	alınan	harcın	is-
tek	halinde	temyiz	eden	davalıya	geri	verilmesine	18.04.2018	gününde	
oybirliğiyle	karar	verildi.
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ÖZET: HMK	141.	maddesi	gereğince	menfi	tespit	davası	istirdat	dava-
sına	dönüştürebilinir.

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2016/15654	
KARAR NO  : 2018/221

Y A R G I T A Y   K A R A R I

	 Taraflar	arasındaki	 itirazın	iptali	davasının	yapılan	yargılaması	so-
nunda	ilamda	yazılı	nedenlerden	dolayı	davanın	reddine	yönelik	olarak	
verilen	hükmün	süresi	 içinde	davacı	vekilince	temyiz	edilmesi	üzerine	
dosya	incelendi,	gereği	konuşulup	düşünüldü.

- K A R A R -

	 Davacı	vekili,	taraflar	arasında	görülen	ticari	ilişki	nedeniyle	davalı-
ya	fazladan	ödenen	paranın	iadesi	talep	edilmiş	olmasına	rağmen	öde-
me	yapılmadığını,	bunun	üzerine	davalı	aleyhine	 icra	 takibine	geçildi-
ğini,	davalının	cari	hesaptan	kaynaklanan	alacağa	itirazı	üzerine	takibin	
durduğunu	ileri	sürerek,	davalının	itirazının	iptaline,	takibin	devamına,	
icra	inkar	tazminatına	karar	verilmesini	talep	ve	dava	etmiştir.

	 Davalı	vekili,	takipte	cari	hesaba	ilişkin	alacağın	talep	edildiğini	an-
cak	cari	hesap	dayanağının	ne	olduğunun	belirtilmediğini,	taraflar	ara-
sında	cari	hesap	sözleşmesi	bulunmadığını	savunarak,	davanın	reddini	
istemiştir.

	 Mahkemece,	davacının	yargılama	sırasında	verdiği	dilekçe	ile	takibe	
konu	alacağın	davalının	hesabına	fazladan	yatırılan	para	için	yapıldığını	
iddia	ettiği	ancak	davanın	itirazın	iptali	davası	olduğunu	değerlendirildi-
ğinde	takip	talebinde	dayanak	gösterilen	takip	sebebinin	dava	aşamasın-
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da	değiştirilmesinin	mümkün	olmadığı,	takip	talebinde	dayanılan	belge	
olarak	30/03/2015	 tarihli	 cari	hesap	gösterildiği,	TTK	gereğince	 cari	
hesap	sözleşmesinin	yazılı	olarak	yapılması	gerektiği,	davacı	tarafından	
geçerli	bir	cari	hesap	sözleşmesinin	yapıldığı	ve	bu	sözleşme	gereğince	
alacaklı	 konumda	bulunduğunun	 ispat	 edilemediği	 gerekçesiyle	dava-
nın	reddine	karar	verilmiş,	hüküm	davacı	vekili	tarafından	temyiz	edil-
miştir.

	 Dava	taraflar	arasındaki	cari	ilişkiden	dolayı	fazladan	ödenen	para-
nın	iadesine	ilişkin	itirazın	iptali	talebine	ilişkindir.

	 Ne	var	 ki	davacı	 cevaba	 cevap	dilekçesinde,	haciz	 tehdidi	 altında	
Seydişehir	1.	İcra	Dairesi’nin	2015/4.9	esas	sayılı	dosyasına	mahsuben	
ödeme	yaptığını	beyan	etmiştir.	Bu	durumda	mahkemece	davanın	cari	
hesap	 ilişkisinden	kaynaklı	 fazla	ödemenin	tahsiline	mi	yoksa	İİK’nun	
72.	maddesinden	kaynaklanan	istirdat	talebine	mi	ilişkin	olduğu	husu-
sunda	 davacı	 talebi	 somutlaştırılıp	 netleştirilerek	 uygun	 sonuca	 göre	
karar	 verilmesi	 gerekirken	 takibin	 dayanağının	 olayda	 uygulama	 yeri	
bulunmayan	TTK’nın	89.	maddesi	 kapsamında	 cari	hesap	 sözleşmesi	
olarak	nitelendirilerek	hatalı	değerlendirme	sonucu	yazılı	şekilde	karar	
verilmesi	bozmayı	gerektirmiştir.

 SONUÇ :	 Yukarıda	 açıklanan	 nedenlerle	 hükmün	 BOZULMA-
SINA,	bozma	nedenine	göre	davacı	vekilinin	diğer	temyiz	itirazlarının	
şimdilik	incelenmesine	yer	olmadığına,	peşin	harcın	istek	halinde	dava-
cıya	iadesine,	30/01/2018	gününde	oyçokluğuyla	karar	verildi.

KARŞI OY YAZISI

	 HMK’nun	141/1	maddesine	göre,	davacı	cevaba	cevap	dilekçesi	ile	
serbestçe	yani	davalının	muvafatine	ihtiyaç	olmadan	iddiasını	genişlete-
bilir	yahut	değiştirebilir.

	 Ancak	bu	şekilde	İİK’nun	67.	maddesinde	düzenlenen	itirazın	iptali	
davasını	İİK’nun	72.	maddesinde	düzenlenen	istirdat	davasına	dönüştü-
remez.
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İtirazın	 iptali	davaları	 takip	 talebine	 sıkı	 sıkıya	bağlı	davalardır.	Dava-
cı	Serik	2.	İcra	Müdürlüğü’nün	2015/1..4	esasına	kayıtlı	olarak	yaptığı	
dava	konusu	ilamsız	takipte	alacağının	sebebini	cari	hesap	alacağı	olarak	
göstermiştir.

	 Davacı	vekili	daha	sonra	cevaba	cevap	dilekçesinde	ve	22.01.2016	
tarihli	celsede,	alacak	sebebini	cari	hesap	alacağına	dayandırmaktan	vaz-
geçtiklerini	 alacaklarının	 sebebinin	 Seydişehir	 1.	 İcra	Müdürlüğü’nün	
2015/4.9	esas	sayılı	dosyasına	yaptıkları	ödemenin	istirdadı	olduğunu	
bildirmiştir.

	 Serik	2.	 İcra	Müdürlüğü’nün	2015/1..4	esas	sayılı	 takip	dosyasın-
daki	borçlu	itirazının	iptali	davasına,	Seydişehir	1.	İcra	Müdürlüğü’nün	
2015/4.9	esas	sayılı	dosyasına	yapılan	ödemenin	istirdadı	davası	olarak	
devam	 edilemeyeceğinden,	 yerel	 mahkemenin	 davanın	 reddi	 kararı	
sonucu	 itibariyle	doğru	olup	onanması	gerektiği	görüşünde	olduğum-
dan	saygıdeğer	çoğunluğun	yazılı	şekildeki	bozma	kararına	muhalifim.	
30.01.2018

Başkan 
M.Bülent	SELÇUK	
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ÖZET: Almanya	 ile	Türkiye	 arasında	 teminat	muafiyeti	 için	 anlaşma	
olduğundan	davacıdan	teminat	istenemez.

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2016/16175
KARAR NO  : 2018/1079

Y A R G I T A Y   K A R A R I
Taraflar	arasındaki	alacak	davasının	yapılan	yargılaması	sonunda	ilamda	
yazılı	nedenlerden	dolayı	davanın	usulden	reddine	yönelik	olarak	veri-
len	hükmün	süresi	içinde	davacı	Müjdat	Ç.	vekili	tarafından	temyiz	edil-
mesi	üzerine	dosya	incelendi,	gereği	konuşulup	düşünüldü.

- K A R A R -

	 Davacılar	 vekili,	 davacıların,	 davalı	 Ş.	 Otomotiv	 ...	 Ltd.	 Şti.’den	
ticari	 araç	 satın	aldığını,	diğer	davalı	M.	Kamyon	ve	Otobüs	A.Ş.’	nin	
ise	 davaya	 konu	 aracın	 Türkiye’de	 yetkili	 satış	 ve	 servis	 hizmetlerini	
yürüttüğünü,	dava	konusu	araçta	sevkiyat	aşamasında	yangın	çıktığını,	
yangın	sonucu	araca	bağlı	çekici,	dorse	ve	araçlarda	bulunan	taşımaya	
konu	tüm	malların	yandığını,	yangının	çıkış	sebebinin	çekicideki	üretim	
hatasından	kaynaklandığını,	davalıların	araçtaki	gizli	ayıp	nedeniyle	ağır	
kusurlu	olduğunu	ileri	sürerek,	araç	satışı	için	verilen	senetlerden	dolayı	
davacının	borçlu	olmadığının	tespitine	karar	verilmesini	 talep	ve	dava	
etmiştir.	

	 Davalılar	davanın	reddini	istemiştir.

	 Mahkemece,	 dava	 konusu	 alacağın	 temlik	 edildiği,	 temlik	 alanın	
Almanya	adresini	bildirerek	Almanya’da	düzenlenen	bir	vekaletname-
yi	 dosyaya	 sunduğu	 ve	 alacağa	 ilişkin	 yazılı	 temlikname	 beyan	 ettiği,	
HMK	84.	maddesi	gereğince	temlik	alanın	Türkiye’de	mutat	meskeni-
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nin	olmadığı	anlaşıldığından	10.000,00-TL	teminatın	1	aylık	kesin	süre	
içerisinde	yatırılması	 için	 temlik	alana	kesin	süre	verildiği,	HMK’	nun	
88/1.	maddesi	gereğince	davacıya	verilen	kesin	süre	içerisinde	belirle-
nen	teminatın	yatırılmadığı	gerekçesiyle,	davanın	usulden	reddine	karar	
verilmiş,	hüküm	davacı	Müjdat	Ç.	vekili	tarafından	temyiz	edilmiştir.

	 Davacı	Türkiye	vatandaşıdır.	Davacının	yurtdışında	ikamet	ediyor	
olmasının	yabancılar	için	öngörülen	teminat	şartının	davacı	yönünden	
de	aranacağı	anlamına	gelmediği	gibi	Türkiye	ile	Almanya	arasında	te-
minat	muafiyeti	konusunda	ikili	anlaşma	olduğu	da	gözönüne	alınmak-
sızın	yazılı	şekilde	karar	verilmesi	doğru	görülmemiş	ve	bozmayı	gerek-
tirmiştir.

 SONUÇ : Yukarıda	 açıklanan	 nedenlerle	 hükmün	 BOZUL-
MASINA peşin	 harcın	 istek	 halinde	 davacı	 Müjdat	 Ç.›ya	 iadesine,	
01/03/2018	gününde	oybirliğiyle	karar	verildi.
 
 İÇTİHAT YORUMU : Yargıtay	19.	Hukuk	Dairesi’nin	01	Mart	
2018	 tarihli	kararında,	“Davacı Türkiye vatandaşıdır. Davacının yurtdı-
şında ikamet ediyor olmasının yabancılar için öngörülen teminat şartının 
davacı yönünden de aranacağı anlamına gelmediği gibi ...”	 ifade	 tarzı,	
HMK	m.	85/1-a)	hükmü	açısından	hukukî	anlamda	hatalıdır.	Hukuk	
Muhakameleri	Kanunu	m.	85/1-a)	“Türkiye’de mutad meskeni olmayan 
Türk vatandaşının dava açması, davacı yanında davaya müdahil olarak 
katılması veya takip yapması.” hükmünü	içermektedir.	Söz	konusu	hü-
kümden	de	 anlaşılacağı	 üzere,	 somut	olayda	 yurtdışında	 ikamet	 eden	
davacı	Türk	vatandaşı	için	teminat	şartı	aranacağı	her	türlü	izahtan	va-
restedir.	Bu	yüzden	kanımızca,	söz	konusu	karardaki	ifadenin,	HMK	m.	
85	hükmü	açısından,	“Davacı Türkiye vatandaşıdır. Davacı yurtdışında 
Almanya’da yaşıyor ise de, Türkiye ile Almanya arasında teminat muafiyeti 
konusunda ikili anlaşma olduğu gözönüne alınmaksızın yazılı şekilde karar 
verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.” şeklinde	anlaşılma-
sı	yerinde	olacaktır.
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ÖZET: Basit	yargılamada	dava-cevap	dilekçesinde	tanık	delili	varsa	bil-
dirilmesi	için	süre	verilmelidir.

T.C.
YARGITAY
22. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2015/20384
KARAR NO  : 2018/1043

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	arasında	görülen	dava	sonucunda	verilen	kararın,	temyizen	
incelenmesi	davalı	vekili	tarafından	istenilmekle,	temyiz	talebinin	süre-
sinde	olduğu	anlaşıldı.	Dava	dosyası	için	Tetkik	Hakimi	N.	Taş	Çörekçi	
tarafından	düzenlenen	rapor	dinlendikten	sonra	dosya	incelendi,	gereği	
konuşulup	düşünüldü:

Y A R G I T A Y     K A R A R I

 Davacı İsteminin Özeti:

	 Davacı	vekili;	davacının	25/01/2005	tarihinde	kadın	reyon	şef	yar-
dımcısı	olarak	 işe	 girdiği	davalı	 iş	 yerinde,	 kozmetik	 reyon	 şefi	olarak	
çalışmasına	devam	ederken	11/10/2010	tarihinde	fazla	mesai	ücretleri	
ile	diğer	yasal	haklarının	ödenmemesi	 sebebi	 ile	 iş	 akdini	 feshettiğini,	
davacının	hafta	sonları	da	dahil	09.45	-	21.00	saatleri	arasında	ve	ulusal	
bayram	ve	genel	tatil	günlerinde	çalıştığını,	yıllık	izinlerini	kullanmadı-
ğını	belirterek;	kıdem	tazminatı,	yıllık	izin	ücreti,	fazla	mesai	ücreti,	haf-
ta	tatili	ücreti	ve	ulusal	bayram	ve	genel	tatil	ücreti	alacaklarını	davalıdan	
talep	etmiştir.

 Davalı Cevabının Özeti:

	 Davalı	vekili;	davacının	işten	ayrıldıktan	iki	yıl	sonra	açtığı	davanın	
kötü	niyetli	olduğunu,	iş	akdinin	haklı	bir	sebep	olmaksızın	davacı	tara-
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fından	feshedildiğini	bu	sebeple	kıdem	tazminatı	talep	edilemeyeceğini,	
ödenmeyen	 fazla	mesai	 alacağının	 bulunmadığını,	 resmi	 ve	 dini	 bay-
ramlarda	çalışmadığını,	yıllık	 izinlerini	kullandığını	savunarak	davanın	
reddine	karar	verilmesini	talep	etmiştir.	

 Mahkeme Kararının Özeti:

	 Mahkemece,	toplanan	deliller	ve	bilirkişi	raporuna	dayanılarak,	da-
vanın	kısmen	kabulüne	karar	verilmiştir.	

 Temyiz:

	 Kararı	davalı	taraf	temyiz	etmiştir.	

 Gerekçe:

	 Davalı	tanıklarının	dinlenmemesinin	yerinde	olup	olmadığı	ihtilaf-
lıdır.

	 6100	 sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	137.	maddesinde,	
“(1)	 Dilekçelerin	 karşılıklı	 verilmesinden	 sonra	 ön	 inceleme	 yapılır.	
Mahkeme	ön	incelemede;	dava	şartlarını	ve	 ilk	 itirazları	 inceler,	uyuş-
mazlık	konularını	tam	olarak	belirler,	hazırlık	işlemleri	ile	tarafların	de-
lillerini	sunmaları	ve	delillerin	toplanması	için	gereken	işlemleri	yapar,	
tarafların	üzerinde	serbestçe	tasarruf	edebileceği	davalarda	onları	sulhe	
teşvik	eder	ve	bu	hususları	 tutanağa	geçirir.	(2)	Ön	 inceleme	tamam-
lanmadan	ve	gerekli	kararlar	alınmadan	tahkikata	geçilemez	ve	tahkikat	
için	duruşma	günü	verilemez.”

	 140.	maddesinde	ise,	“(1)	Hâkim,	ön	inceleme	duruşmasında,	dava	
şartları	ve	ilk	itirazlar	hakkında	karar	verebilmek	için	gerekli	görürse	ta-
rafları	dinler;	daha	sonra,	tarafların	iddia	ve	savunmaları	çerçevesinde,	
anlaştıkları	ve	anlaşamadıkları	hususları	 tek	 tek	 tespit	eder.	(2)	Uyuş-
mazlık	konularının	tespitinden	sonra	hâkim,	tarafları	sulhe	teşvik	eder;	
bu	konuda	sonuç	alınacağı	kanaatine	varırsa,	bir	defaya	mahsus	olmak	
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üzere	yeni	bir	duruşma	günü	tayin	eder.	(3)	Ön	inceleme	duruşmasının	
sonunda,	tarafların	sulh	faaliyetinden	bir	sonuç	alıp	almadıkları,	sonuç	
alamadıkları	takdirde	anlaşamadıkları	hususların	nelerden	ibaret	oldu-
ğu	 tutanakla	 tespit	 edilir.	Bu	 tutanağın	 altı,	 duruşmada	hazır	bulunan	
taraflarca	imzalanır.	Tahkikat	bu	tutanak	esas	alınmak	suretiyle	yürütü-
lür.	(4)	Ön	inceleme	tek	duruşmada	tamamlanır.	Zorunlu	olan	hâllerde	
bir	defaya	mahsus	olmak	üzere	yeni	bir	duruşma	günü	tayin	edilir.	(5)	
Ön	inceleme	duruşmasında,	taraflara	dilekçelerinde	gösterdikleri,	ancak	
henüz	sunmadıkları	belgeleri	mahkemeye	sunmaları	veya	başka	yerden	
getirtilecek	belgelerin	getirtilebilmesi	amacıyla	gereken	açıklamayı	yap-
maları	için	iki	haftalık	kesin	süre	verilir.	Bu	hususların	verilen	kesin	süre	
içinde	 tam	olarak	yerine	getirilmemesi	hâlinde,	o	delile	dayanmaktan	
vazgeçilmiş	sayılmasına	karar	verilir.”	

	 Somut	olayda,	 davalı	 cevap	dilekçesinde	 tanık	deliline	dayanarak	
tanık	isimleri	ve	adreslerini	bildirdiği,	sonrasında,	2.4.2013	tarihli	ön	in-
celeme	duruşmasının	yapıldığı	ve	tahkikat	aşamasına	geçildiği	celsede	
ise	tarafların	bildirdikleri	tanıklardan	isimlerini	bildirecekleri	iki	tanığa	
duruşma	günü	bildirir	davetiye	çıkartılmasına,	tanık	ücreti	ve	davetiye	
giderinin	 tarafların	 delil	 avansından	 karşılanmasına	 karar	 verilmiş	 ise	
de	Mahkemece	herhangi	bir	süre	sınırlaması	yoluna	gitmemiştir.	Yine	
sonraki	celsede	davalının	bildirmiş	olduğu	 isimlere	davetiye	gönderil-
mesine	karar	verildiği	 ancak	yine	 süre	verilmediği	 sonraki	26.11.2013	
tarihli	duruşmada	ise	mahkemece		tensip	tutanağı	ile	birlikte	davalı	tara-
fa	gider	avansı	yatırılması	hususunda	kesin	süre	verildiği,	kesin	sürenin	
gereğinin	yerine	getirilmediği	anlaşıldığından	davalı	tarafın	tanık	delil-
line	dayanmaktan	vazgeçmiş	sayılmasına	karar	verilerek	davalı	tanıkları	
dinlenmemiştir.

	 Yukarıda	 içeriği	aktarılan	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	137	
ve	140.	maddesi	hükümleri	dikkate	alındığında	mahkemenin	ön	 ince-
leme	duruşması	yaparak	öncelikle	uyuşmazlık	konularını	belirlemesi	ve	
ondan	sonra	ihtilaflı	konularla	ilgili	delillerini	bildirmeleri	için	süre	ver-
mesi	gerekmektedir.	Buna	karşın	Mahkeme,	davalıya	tensip	ile	iki	hafta	
kesin	süre	içerisinde	delillerini	bildirmesi	ve	masraf	yatırması	için	süre	
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vermiş,	yine	aşamalarda	da	yapılan	celselerde	davalıya	tanık	bildirmesi	
ve	masraf	yatırması	yönünde	karar	verilmiş	ise	de;	mahkemece	tensiple	
verdiği	kesin	süreye	istinaden	davalının	savunma	hakkını	kısıtlar	biçim-
de	tanıklarının	dinlenmesi	 talebini	 reddetmesi	hatalı	olmuştur.	Davalı	
tanıklarının	usulünce	celbi	ile	beyanlarının	alınarak	tüm	deliller	ile	bir-
likte	değerlendirildikten	sonra	karar	verilmesi	gerektiğinden	kararın	bu	
yönden	bozulması	gerekmiştir.	

 SONUÇ : Temyiz	olunan	yukarıda	yazılı	nedenlerle	BOZULMA-
SINA,	bozma	nedenine	göre	davalının	sair	temyiz	itirazlarının	şimdilik	
incelenmesine	 yer	 olmadığına,	 temyiz	 harcının	 istek	 halinde	 davalıya	
iadesine,	23.01.2018	gününde	oybirliği	ile	karar	verildi.
 
 İÇTİHAT YORUMU : Tanık	delili	“eklenecek	belge”	niteliğinde	
bir	delil	olmadığından,	basit	yargılama	usulünde	ve	ayrıca	yazılı	yargıla-
ma	usulünde,	dilekçelerin	teatisi	aşamasında,	tanık	deliline	dayanılması	
durumunda,	en	erken	ön	inceleme	aşamasında	bu	delile	dayanan	tarafa	
tanık	listesi	vermesi	için	süre	verilmelidir.	Bu	nedenle,	Yargıtay	22.	Hu-
kuk	Dairesi’nin	23	Ocak	2018	tarihli	kararı,	HMK	açısından	doğru	ve	
yerinde	bir	karardır.	

	 Bu	konu	hakkında	bkz.	KARAMERCAN, Fatih, Basit	Yargılama	
Usulünde	Tanık	Deliline	Başvurulması,	Terazi	Hukuk	Dergisi,	Cilt:10	
Sayı:102,	Yıl:	2015,	s.	60-67.
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ÖZET:	Basit	yargılama	usulüne	tabi	olan	davalarda	süreler	adli	tatilde	
de	geçerlidir.

T.C.
YARGITAY
22. Hukuk Dairesi

ESAS NO  : 2015/9470
KARAR NO  : 2018/2261

Y A R G I T A Y   İ L A M I

	 Taraflar	 arasındaki	 sıra	 cetveline	 itiraz	 davasının	 yapılan	 yargıla-
ması	sonunda	ilamda	yazılı	nedenlerden	dolayı	davanın	süre	yönünden	
reddine	yönelik	olarak	verilen	hüküm	süresi	içinde	davacı	vekilince	du-
ruşmalı	olarak	temyiz	edilmiştir.	

	 Temyize	konu	karar	niteliği	gereği	duruşmaya	 tâbi	olmadığından	
duruşma	isteminin	reddiyle	incelemenin	evrak	üzerinde	yapılmasına	ka-
rar	verildikten	ve	temyiz	isteğinin	süresinde	olduğu	anlaşıldıktan	sonra	
dosya	incelendi,	gereği	konuşulup	düşünüldü.	

- K A R A R -
 
	 Davacı	vekili,	borçlu	N.	Aydınlatma	Elektrik	Elektronik	Bilgisayar	
End.	Ür.	ve	İnş.	Mal.	Tur.	Oto.	San.ve	Tic.	A.Ş’ye	satmış	olduğu	ürünle-
rin	satış	bedeline	karşılık	olarak;	aldığı	senetlerin	ödenmemesi	nedeniy-
le	İstanbul	9.İcra	Müd.’nün	2014/2..1	E.sayılı	dosyasından	icra	takibine	
başlandığını,	borçluya	ait	malların	haczedildiğini,	dosyadan	yapılan	ihale	
neticesinde	hacizli	malların,	alacağa	mahsuben	davacı	tarafça	alındığını,	
ancak	 ihalenin	kesinleşmesi	sonrasında	Adana	3.	 İcra	Müdürlüğü’nün	
2013/1.5.2E.	Sayılı	dosyasından,	hacizli	malların	kendi	dosyalarından	
da	hacizli	bulunduğu	öne	sürülerek,	“Sıra	Cetveli	ve	Derece	Kararı”	ya-
pılmış	olduğunu,	ancak	ortada	geçerli	bir	ihalenin	bulunmaması	ve	bu	
nedenle	paylaştırılacak	bir	 tutarın	da	olmaması	hususları	nazara	alına-
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rak,	yapılmış	olan	sıra	cetveli	ve	derece	kararının	yokluğunun	tespitine,	
davalılara	ait	alacakların	muvazaalı	olduğu	gerekçesiyle	davalıya	isabet	
etmiş	gözüken	tutarın	davacıya	ait	olacağına	karar	verilmesini	talep	ve	
dava	etmiştir.

	 Davalı	vekili,	davanın	reddini	savunmuştur.

	 Mahkemece	iddia,	savunma	ve	tüm	dosya	kapsamına	göre,	Adana	
13.	 İcra	 Müdürlüğü’nün	 2013/1.5.2	 sayılı	 dosyası	 üzerinden	 yapılan	
sıra	cetvelinin	davacı	tarafa	11.08.2015	tarihinde	tebliğ	edildiği,	davanın	
ise	25.08.2015	tarihinde	açıldığı,	sıra	cetveline	itiraz	davasının	7	günlük	
süre	 içerisinde	 açılmasının	 gerektiği,	 davanın	 basit	 yargılama	 usulüne	
tabi	olduğu,	sürelerin	adli	tatilde	geçerli	sayıldığı	göz	önüne	alınarak	da-
vanın	süre	yönünden	reddine	karar	verilmiştir.

	 Kararı,	davacı	vekili	temyiz	etmiştir.

	 Dosyadaki	yazılara,	kararın	dayandığı	delillerle	gerektirici	sebeple-
re,	delillerin	takdirinde	bir	isabetsizlik	bulunmamasına	göre,	davacı	ve-
kilinin	temyiz	itirazları	yerinde	görülmemiştir.

 SONUÇ : Yukarıda	 açıklanan	 nedenlerle,	 davacı	 vekilinin	 tüm	
temyiz	 itirazlarının	 reddiyle	 usul	 ve	 kanuna	 uygun	 bulunan	 hükmün	
ONANMASINA,	 aşağıda	yazılı	onama	harcının	 temyiz	edenden	alın-
masına,	 kararın	 tebliğinden	 itibaren	15	gün	 içerisinde	karar	düzeltme	
yolu	açık	olmak	üzere,	20.03.2018	tarihinde	oybirliğiyle	karar	verildi
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ÖZET:	 Dairemizce	 gidilen	 içtihat	 değişikliği	 gereğince,	 CMK’nın	
141/1-i	maddesinde	düzenlenen	arama	koruma	tedbiri	nedeniyle	taz-
minata	hükmolunabilmesi	için	arama	kararının	ölçüsüz	şekilde	gerçek-
leştirilmiş	olması	gerekir.

T.C.
YARGITAY
12. Ceza Dairesi

ESAS NO  : 2016/4925
KARAR NO  : 2017/9688

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y    İ L A M I

	 Davacının	tazminat	talebinin	kısmen	kabulüne	ilişkin	hüküm,	dava-
lı	vekili	ve	davacı	vekili	tarafından	temyiz	edilmekle,	dosya	incelenerek	
gereği	düşünüldü;

	 Bozma	ilamına	uyularak	yapılan	incelemeye,	toplanıp	karar	yerinde	
gösterilen	delillere,	mahkemenin	kovuşturma	sonuçlarına	uygun	olarak	
oluşan	kanaat	ve	takdirine,	incelenen	dosya	kapsamına	göre	davacı	veki-
linin	tüm,	davalı	vekilinin	sair	temyiz	itirazlarının	reddine,	ancak;

	 1-	06.12.2013	tarihinde	davacının	 ikametinde	arama	yapıldığı	an-
cak	 arama	 kararının	 ölçüsüz	 şekilde	 gerçekleştirildiği,	 zile	 basıp	 kapı-
nın	açılmasını	beklemeden	dış	kapının	koçbaşı	 tabir	edilen	alet	 ile	kı-
rılarak	 içeri	 girildiği,	 dış	 kapı	 ve	 camlarının	 kullanılamaz	 hale	 geldiği,	
evin	içindeki	kapı	ve	dolaplarda	da	hasar	meydana	geldiği,	hane	halkına	
kaba	davranıldığı,	eşyaların	gelişi	güzel	etrafa	saçıldığı,	davacıya	ve	ço-
cuklarına	kötü	muamelede	bulunulduğu,	kötü	muamele	nedeniyle	suç	
duyurusuna	 ilişkin	 soruşturmanın	 Adana	 Cumhuriyet	 Başsavcılığının	
2013/74453	sayılı	dosyası	üzerinden	yürütüldüğü	ve	derdest	olduğun-
dan	bahisle	tazminat	talebinde	bulunulduğu,	Dairemizce	gidilen	içtihat	
değişikliği	gereğince,	CMK’nın	141/1-i	maddesinde	düzenlenen	arama	
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koruma	tedbiri	nedeniyle	tazminata	hükmolunabilmesi	 için	arama	ka-
rarının	ölçüsüz	 şekilde	gerçekleştirilmiş	olması	gerektiği,	 arama	kararı	
ve	 arama	 tutanağındaki	 usuli	 aykırılıkların	madde	metninde	 tazminat	
nedeni	olarak	sayılmadığı,	tüm	dosya	kapsamı	ve	özellikle	arama	işlemi-
ne	ilişkin	tutanak	ve	davacı	tarafça	sunulan	kamera	kayıt	CD’si	içeriğine	
göre,	koçbaşı	ile	kırılması	nedeniyle	dış	kapıda	ve	camında	meydana	ge-
len	 zarardan	dolayı	davalının	CMK’nın	141	vd.	maddelerine	göre	 so-
rumlu	tutulamayacağı,	evin	iç	kısmındaki	kapı,	dolap	ve	eşyaların	arama	
sırasında	zarar	gördüğüne	ilişkin	herhangi	bir	delil	bulunmadığı,	ayrıca	
arama	dolayısıyla	bir	 zararın	olmadığına	dair	 zaptın	davacı	 tarafından	
imzalandığı,	 arama	 sırasında	 kötü	 muamelede	 bulunulduğuna	 ilişkin	
iddiaların	 ise	 suç	 soruşturmasına	 konu	 olabileceği,	CMK’nın	 141/1-i	
maddesinde	 düzenlenen	 arama	 koruma	 tedbirinin	 ölçüsüz	 gerçekleş-
tirilmesi	nedeniyle	tazminat	kapsamında	bulunmadığı	dikkate	alınarak	
davanın	reddine	karar	verilmesi	gerekirken,	yazılı	şekilde	kısmen	kabu-
lüne	karar	verilmesi,

	 2-	Gerekçeli	karar	başlığında,	‘’dava’’	yerine	‘’suç’’	yazılması	ile	ko-
ruma	 tedbirleri	nedeniyle	 tazminat	davası	olan	dava	 türünün	 ‘’Kanun	
dışı	yakalanan	veya	tutuklanan	kişilere	tazminat	verilmesi’’	olarak	belir-
tilmesi,		

	 Kanuna	 aykırı	 olup,	 davalı	 vekilinin	 temyiz	 itirazları	 bu	 itibarla	
yerinde	 görüldüğünden	 hükmün	 bu	 sebeplerden	 dolayı	 5320	 sayı-
lı	Kanunun	8.	maddesi	uyarınca	halen	uygulanmakta	olan	1412	 sayılı	
CMUK’un	321.	maddesi	gereğince	isteme	aykırı	olarak	BOZULMASI-
NA,	04.12.2017	tarihinde	oybirliğiyle	karar	verildi.
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ÖZET: Dairemizce	gidilen	içtihat	değişikliğine	göre;	kıdem	tazminatı	
ve	sigorta	primine	ilişkin	maddi	tazminat	taleplerinin	koruma	tedbirleri	
nedeniyle	tazminat	davası	kapsamında	değerlendirilemez.

T.C.
YARGITAY
12. Ceza Dairesi

ESAS NO  : 2017/11755
KARAR NO  : 2018/6320

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y    İ L A M I

 
	 Davacının	tazminat	talebinin	kısmen	kabulüne	ilişkin	hüküm,	dava-
lı	vekili	tarafından	temyiz	edilmekle,	dosya	incelenerek	gereği	düşünül-
dü;	

	 Bozma	ilamına	uyularak	yapılan	incelemeye,	toplanıp	karar	yerinde	
gösterilen	delillere,	mahkemenin	kovuşturma	sonuçlarına	uygun	olarak	
oluşan	kanaat	ve	takdirine,	incelenen	dosya	kapsamına	göre	davalı	veki-
linin	sair	temyiz	itirazlarının	reddine,	ancak;

	 1-	Dairemizce	 gidilen	 içtihat	 değişikliğine	 göre;	 kıdem	 tazminatı	
ve	sigorta	primine	ilişkin	maddi	tazminat	taleplerinin	koruma	tedbirleri	
nedeniyle	tazminat	davası	kapsamında	değerlendirilemeyeceği	dikkate	
alınarak,	bu	hususlara	yönelik	tazminat	taleplerinin	reddine	karar	veril-
mesinin	luzumu,

	 2-	Gerekçeli	karar	başlığında,	‘’Dava’’	yerine	‘’Suç’’,	‘’Koruma	ted-
birleri	nedeniyle	tazminat’’	olan	dava	türü	yerine	 ‘’Yakalama	veya	Tu-
tuklama	Sonrası	KYO	veya	Beraat	Kararı	Verilmesi	Halinde	Tazminat’’,	
‘’Dava	tarihi’’	yerine	‘’Suç	tarihi’’	yazılması	ile	‘’Suç	yeri:	İstanbul/Kar-
tal’’	ibaresine	yer	verilmesi,	
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	 Bozmayı	gerektirmiş	olup,	davacı	vekilinin	temyiz	itirazları	bu	ne-
denle	yerinde	görüldüğünden	hükmün	5320	sayılı	Kanunun	8/1.	mad-
desi	 gereğince	 halen	 uygulanmakta	 olan	 1412	 sayılı	 CMUK’un	 321.	
maddesi	gereğince	 isteme	aykırı	olarak	BOZULMASINA,	04.06.2018	
tarihinde	oybirliğiyle	karar	verildi.		
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ÖZET:	Göçmen	kaçakçılığı	suçundan	yürütülen	soruşturma	kapsamın-
da	suçta	kullanıldığı	iddiasıyla	el	konulduğu	dikkate	alındığında,	daire-
mizce	gidilen	görüş	değişikliğine	göre,	davacının	5271	sayılı	CMK’nın	
141/1-j.	maddesi	kapsamında	haksız	el	koyma	nedeniyle	tazminat	talep	
etme	hakkı	bulunmamaktadır.

T.C.
YARGITAY
12. Ceza Dairesi

ESAS NO  : 2017/10982
KARAR NO  : 2018/7639

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y    İ L A M I

	 Davacının	tazminat	talebinin	kısmen	kabulüne	ilişkin	hüküm,	dava-
lı	vekili	ve	davacı	vekili	tarafından	temyiz	edilmekle,	dosya	incelenerek	
gereği	düşünüldü;	

	 Bozma	ilamına	uyularak	yapılan	incelemeye,	toplanıp	karar	yerinde	
gösterilen	delillere,	mahkemenin	kovuşturma	sonuçlarına	uygun	olarak	
oluşan	kanaat	ve	takdirine,	incelenen	dosya	kapsamına	göre	davacı	veki-
linin	tüm,	davalı	vekilinin	sair	temyiz	itirazlarının	reddine,	ancak;

	 Davacının	ruhsat	sahibi	olduğu	aracı	haricen	Nedim	Canan	isimli	
şahsa	satarak	teslim	ettiği	ve	araca	Nedim	Canan’ın	kullanımında	iken	
kardeşleri	olan	Necattin	C.	ve	Vedat	C.	hakkında	göçmen	kaçakçılığı	su-
çundan	yürütülen	soruşturma	kapsamında	suçta	kullanıldığı	 iddiasıyla	
el	konulduğu	dikkate	alındığında,	Dairemizce	gidilen	görüş	değişikliği-
ne	göre,	davacının	5271	sayılı	CMK’nın	141/1-j.	maddesi	kapsamında	
haksız	el	koyma	nedeniyle	tazminat	talep	etme	hakkı	bulunmadığı	gö-
zetilerek	davanın	reddine	karar	verilmesi	gerekirken,	yazılı	şekilde	karar	
verilmesi,		
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	 Kanuna	 aykırı	 olup,	 davalı	 vekilinin	 temyiz	 itirazları	 bu	 itibarla	
yerinde	 görüldüğünden	 hükmün	 bu	 sebeplerden	 dolayı	 5320	 sayı-
lı	Kanunun	8.	maddesi	uyarınca	halen	uygulanmakta	olan	1412	 sayılı	
CMUK’un	321.	maddesi	gereğince	isteme	aykırı	olarak	BOZULMASI-
NA,	05.07.2018	tarihinde	oybirliğiyle	karar	verildi.		
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