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Dergi Üzerine

Yay›nlar›m›z ile ilgili olarak yeni bir geliflmeyi sizlerle paylaflmak istiyo-
ruz. Baromuzun süreli yay›nlar› olan gerek Dergimiz, gerekse Bültenimiz
ISSN (International Standart Serial Number) numaras› alm›fl bulunuyor. Bun-
dan böyle bu seri numaras›yla yay›nlanacak olan süreli yay›nlar›m›z, bilim-
sel literatürde daha etkili  bir yer edinece¤i gibi, çok daha genifl bir okuyucu
kitlesine de ulaflabilecektir.

Öte yandan, meslektafllar›m›z ve okuyucular›m›z›n, izlemek f›rsat›n› bu-
lamad›klar› Baromuz etkinliklerinin CD’lerini Baro’dan ço¤altarak temin et-
melerinin mümkün oldu¤unu belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Teknolojinin
verdi¤i bu olanak sayesinde, art›k h›z›na yetiflmekte zorland›¤›m›z kanun de-
¤ifliklikleri ile ilgili olarak büyük özveriyle haz›rlanan fakat zaman›m›z›n ye-
tersizli¤i nedeniyle pek az›m›z›n yararlanabildi¤i bu etkinliklerden, kat›lama-
d›klar›m›z›n CD’lerini Baro’dan temin edebilece¤iz. Örne¤in, Ceza Kanunu
ile ilgili olarak verilen seminerler, CMK ile ilgili verilen seminerler, CMK
uygulama seminerleri, yap›lan panel ve söylefliler CD olarak Baromuzda
mevcut olup bundan böyle yap›lacak olanlar da arflivlenecek ve meslektaflla-
r›m›z›n yararlan›m›na sunulacakt›r.

Dergimizde, Baromuzun yapt›¤› etkinliklerin bant çözümlerine yer ver-
meyi -ileride ç›kabilecek zorunluluklar d›fl›nda bu aflamada- gerekli görme-
mekteyiz. fiöyle ki; Baromuzun etkinliklerinin say›s› oldukça artm›fl bulun-
maktad›r. Zaman zaman haftada bir söylefli, seminer, panel vs. oldu¤undan,
bunlar›n hepsinin bant çözümünü yapman›n ve yay›nlaman›n zorlu¤u yan›n-
da, kimilerini istisna etmenin eflitsizli¤e  neden olaca¤› gerçe¤i karfl›s›nda,
hepsinin ayr› önemde oldu¤u gözetilerek ve ayr›ca CD’lerini temin etmenin
de mümkün oldu¤u gerekçesiyle, böyle bir yöntemin uygun olaca¤›n› düflü-
nüyoruz. Günlerce süren TCK seminerlerinin bant çözümlerini yapman›n



66
‹Z

M
‹R

 B
A

R
O

S
U

 D
E

R
G

‹S
‹ N

‹S
A

N
 2

00
5

zorlu¤u ve yay›nlaman›n kapsam› düflünüldü¤ünde okuyucular›m›z›n bize
hak verece¤ini umuyoruz. Bu nedenle Baromuz etkinliklerine kat›lan yazar-
lar›m›z›n tebli¤ metnini yay›nlamay› ve etkinli¤in CD’sinin Baro’muzdan te-
min edilebilece¤ini belirtmeyi uygun görmekteyiz. Bu say›m›zdaki Prof. Dr.
Erol Manisal›’n›n makalesi bu yöntemle okuyucuya sunulmaktad›r.

Bu say›m›zda yine ilginizi çekecek makaleler, Anayasa Mahkemesi Ka-
rarlar›, Yarg›tay kararlar› bulunmaktad›r. Yaz›lar›n›z› ve yay›nlanmas›n› iste-
di¤iniz ilginç Yarg›tay Kararlar›n› göndermenizi bekliyoruz.

Gelecek say›da görüflmek dile¤iyle, sayg›lar›m›zla...

Yay›n Kurulu Ad›na
AAvv.. ÖÖzzddeemmiirr SSÖÖKKMMEENN

Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü
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Sevgili Konuklar

Sevgili arkadafllar›m,

‹zmir Barosu’nun de¤erli baflkan› ve yöneticileri, her halde meslekte bir
hayli k›dem kazand›¤›m için, avukatlar gününde benden ““‹‹zzmmiirr BBaarroossuu’’nnuunn
TTaarriihhsseell ççiizzggiissii”” konulu bir konuflma yapmam› istediler. K›vanç duyarak ka-
bul ettim. Dilimin döndü¤ünce, gücümün yetti¤ince sizlere gözlemlerimi an-
latmaya çal›flaca¤›m.

1942 y›l›nda ‹zmir Atatürk lisesini bitirdim. Elimde bir bavul, ‹stan-
bul’day›m. Nas›l Esop Atina sokaklar›nda güpegündüz elinde fenerle insan
arad›ysa, ben de ‹stanbul’da elimde bir bavul girecek fakülte ar›yorum. En
sonunda Edebiyat Fakültesi’nde karar k›l›yorum. Babama bir mektup: ““eeddee--
bbiiyyaatt ffaakküülltteessiinnee yyaazz››lldd››mm.. DDeerrsslleerr iiyyii ggiiddiiyyoorr.. ÇÇaall››flfl››yyoorruumm.. SSeellaamm..”” Baba-
m›n yan›t› flöyle oluyor: ““YYaa tt››pp ffaakküülltteessiinnee yyaa hhuukkuukk ffaakküülltteessiinnee ggiiddeerrssiinn..
AAkkssii ttaakkddiirrddee bbeeflfl kkuurruuflfl ggöönnddeerrmmeemm.. GGeerrii ddöönneerrssiinn..”” Bizim zaman›m›zda
öyle ÖSS, ÖYS  gibi uygulamalar yok. Edebiyat fakültesinden kayd›m› al›-
yorum ve hukuk fakültesine yaz›l›yorum. Bu nedenle beni zoraki bir hukuk-
çu sayabilirsiniz.

Askerlik ve stajdan sonra 1949 y›l›nda ‹zmir Barosunda serbest avukatl›-
¤a bafllad›m. Ve bir gün Diyojen de denilen Esop’un ““AAvvuukkaattll››kk eenn iiyyii,, aammaa
eenn kkööttüü bbiirr mmeesslleekkttiirr”” tümcesiyle karfl›laflt›m. Bu sözün do¤rulu¤unu sonra-
lar› daha iyi alg›lad›m. Bir davay› kazand›¤›n›z zaman, müvekkiliniz kadar
sevinirsiniz. Ama kaybetti¤iniz zaman ondan fazla üzülür, ondan fazla ac› çe-
kersiniz. Do¤al olarak bu, yaflam›n›z› da etkiler.

Bu arada hiç kuflkusuz mesle¤in tatl› yanlar›na da tan›k oldum. Bence en
tatl› yan› insan› sevmektir. ‹nsan sevgisini bilmek ve tan›makt›r. Biliyorsunuz
ki ünlü filozof Platon, Akademia adl› okulunun kap›s›na, ““bbuurraayyaa ggeeoommeettrrii
bbiillmmeeyyeenn ggiirreemmeezz”” tümcesini yazm›flt›. Bizim mesle¤imizin girifl kap›s›nda
da, “buraya insan sevgisi nedir bilmeyen giremez” tümcesi yaz›l›d›r. Çünkü
bir avukat için, dünyan›n insandan baflka bir anlam› yoktur. En büyük gerçek,

* 1970-74 Dönemi ‹zmir Barosu Baflkan›

‹zmir Barosunun
Tarihsel Çizgisi

n MM.. ‹‹sskkeennddeerr ÖÖZZTTUURRAANNLLII **
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“önce insan, sonra insan” gerçe¤idir. Demir nas›l dövüle dövüle tavlan›rsa,
biz de insan› seve seve insanl›k sevgisine ulafl›r›z.

Bu düflünceler içinde tam avukatl›k mesle¤ine ›s›nmak üzereyken, Napol-
yon’un bir sözüyle karfl›laflt›m. ““BBüüttüünn aavvuukkaattllaarr››nn ddiilllleerriinniinn kkeessiillmmeessii””
gerekti¤ini söylüyordu Napolyon. fiafl›rm›fl kalm›flt›m. Ne var ki sonunda Na-
polyon da bir avukata bafl vurmak zorunda kald›. Çünkü ister bir kral ve im-
parator, isterse bir devlet adam› olsun, bir gün gelir kendisini savunacak bir
kifliye gereksinim duyar, ondan yard›m ister. Bu kiflinin ad›na dünyan›n her
yerinde avukat denilmifltir. Dünya yüzünde avukat›n kap›s›n› çalmayacak tek
kifli düflünülemez. Umut kap›s›d›r çünkü bu kap›. Bu kap›n›n sa¤lam olmas›,
adaletin güçlü olmas› demektir. ‹ddia makam› ve yasama organ› karfl›s›nda
savunma makam›n›n ba¤›ms›z olmas›, adaletin yüceli¤i, ülkenin esenli¤i de-
mektir. Savunman›n k›s›tland›¤› bir yerde, vatandafl› yarg›n›n do¤ru karar
verdi¤ine inand›ramazs›n›z. Unutmayal›m ki kim özgürlü¤ünü yitirmiflse,
onu savunamad›¤› için yitirmifltir. Hangi toplum hukuk alan›nda, hukuka
ba¤l› devlet konusunda geri kalm›flsa savunmaya de¤er vermedi¤i için geri
kalm›flt›r.

Eski Yunan’da Periander, 7 ak›ll› adam onuruna bir flölen vermiflti. Bu flö-
lende 7 bilgeye ideal  devletin tan›m›n› sordu. Bilgeden biri olan Çilon’un ya-
n›t› flöyle olmufltur: ““HHuukkuukkuunn,, hhüükküümmeett aaddaammllaarr››nnddaann ddaahhaa ççookk ssaayygg››
ggöörrddüü¤¤üü vvee ddaahhaa ggüüççllüü oolldduu¤¤uu ddeevvlleett iiddeeaallddiirr..””

‹sa’dan önceki düflünürler, en yüksek de¤erin ne oldu¤u üzerinde durmufl-
lard›r, en yüksek iyiyi tan›mlamaya çal›flm›fllard›r. Kimisi hava, kimisi su de-
mifltir bu en yüksek de¤ere. Kimileri atefl, kimileri say› kimileri de atom de-
mifltir ona. Ça¤›m›zda en yüksek de¤erin hukuk ve adalet oldu¤u söylenmek-
tedir.

Büyük Alman filozofu Kant, hukuku, ““TTaannrr››nn››nn ggöözz bbeebbee¤¤ii ggiibbii sseevvddii¤¤ii
eevvllaadd››”” biçiminde tan›mlam›flt›r. Bu nedenle hukuku korumak için bir ülke-
nin avukatlar› ve hukukçular› toplum sorunlar›na e¤ilmek ve topluma yön
vermek zorundad›rlar. Bir ülkenin politikac›lar› o ülkenin devlet ifllerinden,
doktorlar› sa¤l›¤›ndan sorumludurlar. Bir ülkenin ö¤retmenleri o ülkenin e¤i-
timinden, mimar ve mühendisleri kentin güzelli¤inden ve binalar›n sa¤laml›-
¤›ndan sorumludurlar. Bir ülkenin hukukçular› ise O ülkenin adaletinden, hu-
kuk düzeninden sorumludurlar. Bu sorumluluk, yarg›çlar›n, savc›lar›n ve
avukatlar›n omuzlar›ndad›r. Özellikle avukatlar, dünyan›n her yerinde ““ttoopp--
lluumm ddookkttoorruu”” olarak bilinmektedir Bu nedenle de sessizce yaflamak hakk›na
ve lüksüne sahip de¤ildirler. Özgür toplumu, laik hukuku ve hukuk devletini
gerçeklefltirmek için savafl vermekle yükümlüdürler.

Hukuk devletinin tam olarak gerçekleflmesi, çok üstün nitelikte bir yarg›ç-
lar ve hukukçular toplulu¤unun var olmas›na ba¤l›d›r. Ve bir ülkede bulunan
yasalar›n de¤eri, o ülkede yaflayan yarg›çlar›n ve hukukçular›n de¤eri ile öl-
çülür.
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* * *

‹nsanl›¤›n ve uygarl›¤›n ilerlemesinde yaflayanlardan çok ölülerin eme¤i
ve katk›s› vard›r. Hiç kuflkusuz ‹zmir Barosu’nun çizgisini çizenler de bizden
önceki kuflaklard›r. Bu çizgi nas›l bir çizgidir, bafllang›ç noktas› neresidir?
Nas›l oluflmufltur ve hangi do¤rultudad›r? 

Türkiye’de barolar›n tarihi çok uzaklara gitmez. Avukatl›k mesle¤i, ne ya-
z›k ki uzun yüzy›llar hor görülmüfl,sayg› görmemifltir. Önceleri, ““mmüüzzeevvvviirr,,
tteezzvviirrccii”” sözcükleri lay›k görülmüfltür avukatlara. Daha sonra da “ayak kava-
f›” sözcü¤ü ç›km›flt›r ortaya. ““LLaaff eebbeessii”” deyimi de avukatlar›n baflka bir ad›
olarak bilinmektedir.

Ba¤›ms›zl›k Savafl›’ndan önce Türkiye’de bir hukuk devletinden söz edi-
lemezdi. Hukuk devletinin bilinmedi¤i bir ülkede ise Avukatl›k mesle¤inin
geliflmesi olanaks›zd›. Çünkü bu meslek, ancak hukukun sayg› gördü¤ü yer-
de oluflur ve geliflirdi. Hukukun bulunmad›¤› bir toplumda, avukat›n görev
yapabilmesi düflünülemezdi. Avukatl›k mesle¤i onurunu, hukukun onurun-
dan almaktayd›. Onun içindir ki Atatürk’ten önce avukatl›k mesle¤i onurlu
bir meslek say›lmam›flt›r. Oluflmam›fl ve geliflmemifltir. Mesle¤in onur kazan-
mas› için önce söz ve düflünce özgürlü¤ünün, sonra da savunma hak ve öz-
gürlü¤ünün bulunmas› gereklidir. Oysa Osmanl› döneminde bu tür özgürlük-
ler yoktur. Hukuk devleti kavram› ve hukuka sayg›, Atatürk’le birlikte gel-
mifltir. Atatürk, Türk toplumunu do¤u düflünce biçiminden bat› düflünce biçi-
mine kavuflturmak istiyordu. Türk ulusunu ““ççaa¤¤ddaaflfl uuyyggaarrll››kk ddüüzzeeyyiinniinn üüssttüü--
nnee”” ç›karmaya çal›fl›yordu. Bunun baflar›lmas› için de, önce hukuk alan›nda
bir at›l›m› gerekli gördü. Teokratik devlet ve teokratik hukuk sistemini bir ya-
na atarak, laik devlet ve laik hukuk sistemine yöneldi. Bu, tek sözcükle Türk
hukukunda bir devrimdi. Dünya hukuk tarihinde görülmemifl bir olayd›.

Bu devrimi gerçeklefltiren Atatürk, 1 Mart 1924 y›l›nda flöyle sesleniyor-
du Türk ulusuna: ““MMeeddeennii hhuukkuukkttaa,, aaiillee hhuukkuukkuunnddaa yyüürrüüyyeeccee¤¤iimmiizz yyooll,, aann--
ccaakk uuyyggaarrll››kk yyoolluu oollaaccaakktt››rr.. HHuukkuukkttaa iiflflii oolluurruunnaa bb››rraakkmmaakk,, mmaassaall››mmss›› ggöö--
rreenneekklleerree bbaa¤¤ll›› kkaallmmaakk,, uulluussllaarr›› uuyyaann››kkll››kkttaann aall››kkooyyaann aa¤¤››rr bbiirr kkaarraabbaassaann--
dd››rr.. TTüürrkk uulluussuu üüssttüünnee kkaarraabbaassaann ççöökkmmeessiinnee iizziinn vveerreemmeezz..”” ““BBüüssbbüüttüünn yyee--
nnii yyaassaallaarr ddüüzzeennlleeyyeerreekk eesskkii hhuukkuukk iillkkeelleerriinnii tteemmeelliinnddeenn yy››kkmmaakk ggiirriiflfliimmiinn--
ddeeyyiizz”” diye konufluyordu 1925 y›l›nda. Hukuk ve adaletin her fleyin temeli ol-
du¤unu söylüyordu çeflitli konuflmalar›nda. ““TTüürrkk hhüükküümmeettiinniinn iillkk aammaacc››
hhaallkkaa öözzggüürrllüükk vvee aaddaalleett vveerrmmeekkttiirr”” diyordu 1935 y›l›nda.

Savafllardan ve zaferlerden gelen yenilmez bir komutan olmas›na karfl›n,
1925 y›l›nda Ankara Hukuk Fakültesi’ni açarken, ““CCuummhhuurriiyyeettiinn yyaapp››cc››ss›› vvee
kkoollllaayy››cc››ss›› oollaann bbuu bbüüyyüükk kkuurruulluuflfluunn aaçç››ll››flfl››nnddaa dduuyydduu¤¤uumm mmuuttlluulluu¤¤uu hhiiçç--
bbiirr ddaavvrraann››flfl››mmddaa dduuyymmaadd››mm.. BBuunnuu bbööyylleeccee bbeelliirrttiipp aaçç››kkllaammaakkttaann ddaa aayyrr››--
ccaa sseevviinnççlliiyyiimm”” diye konufluyordu genç hukukçular›n önünde. Hukuka sayg›
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ve hukukçuya güven düflüncesinin en belirgin örne¤ini veriyordu bu sözleriy-
le.

‹flte bu nedenle Türk hukukçusu ve Türk avukat› da, Atatürk’ün bu güven
duygusunu hiçbir zaman unutmam›fl, Kemalist Cumhuriyetin en sa¤lam da-
yana¤›n›n hukuka sayg› oldu¤unu belle¤inden ç›karmam›flt›r. Gerek Ata-
türk’ün sa¤l›¤›nda, gerekse ondan sonra olanca gücüyle, olanca çabas›yla öz-
gürlük içinde bar›fl› ve bar›fl içinde özgürlü¤ü savunmufltur hep. En büyük ba-
r›flç› oldu¤u içindir ki, en büyük hukukçu olarak benimsemifltir Atatürk’ü.

‹zmir Barosu’nun hukukçu olan hukukçular› da Atatürk’ün bu hukuk an-
lay›fl› do¤rultusunda bugüne de¤in flaflmadan yürümüfllerdir. Bu anlay›fltan
hiçbir zaman ödün vermemifller, Atatürkçü hukuk çizgisinden ayr›lmam›fllar-
d›r.

* * *

Ba¤›ms›zl›k Savafl› y›llar›nda ‹zmir yanm›fl, y›k›lm›fl bir beldedir. Bu ara-
da savunma mesle¤inin belgeleri de yanm›fl, kül olmufl, yitip gitmifltir. Ne var
ki baz› gerçekler günümüze kadar ulaflm›flt›r. Cumhuriyetten önce savunma
mesle¤i yapanlar ‹zmir’de ““DDaavvaa VVeekkiilllleerrii CCeemmiiyyeettii”” ad›yla örgütlenmifller-
dir. 1908-1922 y›llar› aras›nda üstat Bekir Behlül Bey, çeflitli aral›klarla dört
kez bu cemiyetin baflkanl›¤›n› yapm›flt›r. ‹zmir’in al›n›fl›ndan sonra beflinci
kez 1922 y›l›nda baflkanl›¤a seçilmifltir. ‹zmir Barosu’nun düzenli kay›tlar›
da bu tarihten bafllamaktad›r. Daha önceye ait elimizde hiçbir belge yoktur.

Baromuzun ilk baflkan› olarak tan›d›¤›m›z Bekir Behlül Bey, meslek ya-
flam›n›n yan›nda ülke sorunlar›yla da yak›ndan ilgilenmifltir. ““NNiizzaammüüll HHuu--
kkuukk””  (Hukuk düzeni) adl› haftal›k bir dergiyi y›llarca tek bafl›na ç›karm›flt›r.
Ticaret Hukuku, aile hukuku ve hizmet hukuku üzerine yaz›lm›fl üç kitab›n
sahibidir. ‹zmir’in iflgali alt›nda ac›l› günler yaflad›¤› dönemde, ulusal emel-
lerin en güçlü savunucular›ndan biri olmufltur. Kuvay› Milliye’nin ‹zmir
ajanl›¤›n› yapmaktad›r. Bu yüzden 9 Eylül 1922’den az önce Yunanl›larca tu-
tuklanarak Atina’n›n Lüsye kamp›na gönderilmifltir. Zaferden sonra ‹zmir’e
dönen ve beyaz fleritli ‹stiklal Madalyas› ile ödüllendirilen Bekir Behlül Be-
yin meslek yaflam› aral›ks›z 57 y›l sürmüfltür.

‹zmir Barosu, bugüne de¤in ilerici do¤rultuda yerini alm›fl, hukuka sayg›-
l› insan›n, hukuka sayg›l› toplumun ve hukuka sayg›l› devletin yarat›lmas›
yolunda savafl vermifltir. Tüm baro baflkanlar› ve yönetim kurulu üyeleri ay-
n› do¤rultuda yürümüfllerdir. Bu u¤rafl günümüze kadar gelmifl ve günümüz-
de de sürmektedir.

* * *

Türkiye Barolar Birli¤i kurulmas› düflüncesini ortaya atan ‹zmir Baro-
su’dur. Bu amaçla 1934 y›l›nda ‹zmir’de bir toplant› düzenlenmifltir. Bu top-
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lant›ya baflka barolardan da temsilciler kat›lm›flt›r. K›sa sürede sonuç al›na-
mam›flt›r. Konu, sürekli olarak uyan›k tutulmufl, 5 Nisan 1958 tarihinde yeni-
den ‹zmir’de toplanan barolar aras› bir kurul, ““TTüürrkkiiyyee BBaarroollaarr BBiirrllii¤¤ii””
ad›yla bir örgütün kurulmas›n› kararlaflt›rm›flt›r. Bu giriflim, ancak 1969 y›l›n-
da olumlu bir sonuca ulaflm›fl ve 1136 say›l› Avukatl›k Yasas› ile Türkiye Ba-
rolar Birli¤i kurulmufltur. Bu nedenledir ki Baromuz, 1963 y›l›ndan beri 5 Ni-
sanlar› avukatlar günü olarak kutlamaktad›r. Konu, ‹zmir Barosu taraf›ndan
birlik genel kurullar›na götürülmüfl, Tekirda¤’da baromuzun önerisi kabul
edilmifltir. O zamana kadar çeflitli tarihlerde kutlanan Avukatlar günü, bir di-
sipline ba¤lanarak 5 Nisanlarda kutlanmaya bafllanm›flt›r.

Meslek kurallar›n›n saptanmas›n› isteyen kurulufl da ‹zmir Barosu’dur.
1958 y›l›ndaki toplant›da meslek kurallar› düflüncesini ortaya atan Baro bafl-
kan›m›z Hulusi Selek’tir. Bu istek ancak 1971 y›l›nda gerçekleflmifl ve 8
Ocak 1971 tarihindeki Adana Genel Kurulunda meslek kurallar› saptanm›fl-
t›r.

* * *

1960 y›l›nda siyasal iktidar›n hukuk d›fl› davran›fllar› nedeniyle Yönetim
Kurulunun ça¤r›s› üzerine 30 Nisan’da bir araya gelen ‹zmir Barosu avukat-
lar›, TBMM Baflkan›na, Baflbakana ve Cumhurbaflkan›na uyar› telgraflar›
çekmifller, cüppeleriyle birlikte Atatürk an›t›na sessiz yürüyüfl yapm›fllar ve
avukatl›k giysilerinden birini an›ta b›rakm›fllard›r. Bu davran›fllar›yla huku-
kun çi¤nendi¤i bir ülkede avukatl›k yap›lamayaca¤›n› eylem alan›nda vurgu-
lam›fllard›r. O günün yasalar›na göre bu eylemin cezas› en az bir y›l hapistir.
Ertesi gün haklar›nda kovuflturma bafllat›lm›fl ve 14 avukat›n ifadeleri savc›
yard›mc›lar›ndan biri taraf›ndan al›nmak istenmifltir. 14 avukat›n tümü yürü-
yüfle kat›ld›klar›n› söylemekle yetinmifller, ama ifade vermemifllerdir. Ve üç-
befl kifli hakk›nda dava aç›laca¤› söylentileri üzerine yürüyüfle kat›lan tüm
avukatlar, savc›l›¤a verdikleri dilekçede “yürüyüflte biz de vard›k” demifller,
kendileri hakk›nda da dava aç›lmas›n› istemifllerdir. Bu durum karfl›s›nda ko-
vuflturma bir süre durdurulmufltur. 27 May›s 1960 sabah› da kovuflturma bafl-
latanlar›n iktidar› sona ermifltir.

* * *

Daha sonraki günlerde ve y›llarda da ‹zmir Barosu ayn› çizgide yürümüfl-
tür. Bunlar›n tümünü saysam sabr›n›z› tüketebilirim. Bu nedenle önemli olan-
lardan ikisini vurgulamakla yetinmek istiyorum. Hep biliyoruz ki, ölüm ce-
zas› uygarl›¤›n önünde geri çekilmifltir. ‹zmir Barosu uzun süreden beri ölüm
cezas›n›n karfl›s›nda yer alm›flt›r. 1991 y›l›nda bir kampanya bafllat›lm›fl, k›sa
süre içinde ‹zmir’de yüzbinin üstünde imza toplanm›fl, ilgililere sunulmufltur.
Bu istemlerin birleflmesi sonucunda ölüm cezas› bir süre önce yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.
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1992 y›l›nda Birinci Körfez krizi ç›km›flt›r. zaman›n cumhurbaflkan› savafl
rüzgarlar› estirmektedir. Ülkeyi, ““bbiirr kkooyyuupp üüçç aall››nnaaccaa¤¤›› ddüüflflüünncceessiiyyllee”” sa-
vafla sürüklemek istemektedir. ‹flte o zaman Say›n Sabri Kurt’la birlikte yö-
netim kurulu Atatürk’ün ““yyuurrttttaa bbaarr››flfl,, ddüünnyyaaddaa bbaarr››flfl”” özdeyifli do¤rultusun-
da, savafl›n bir cinayet oldu¤u düflüncesiyle ola¤anüstü genel kurula gitmifl ve
savafl› lanetlemifltir. Bar›fltan yana tav›r koymufltur.

‹zmir Barosu’nun yürütmekte oldu¤u bu tarihsel çizgi, Ba¤›ms›zl›k Sava-
fl› y›llar›nda oluflmufl, cumhuriyete ve demokrasiye yönelmifltir. Bu çizgi,
ça¤dafll›¤›n, uygarl›¤›n, düflünce ve savunma özgürlü¤ünün yan›ndad›r. Bu
çizgi her türlü gericili¤in, ba¤nazl›¤›n ve zinay› yeniden suç haline getirmek
isteyen ilkel bir zihniyetin karfl›s›ndad›r. Bu çizgi, hukukun üstünlü¤ünü ve
hukuk devletini yaratma yolunda, hukukun alt›n kurallar› do¤rultusundad›r.

Beni sab›rla dinledi¤iniz için teflekkür eder, sayg›lar›m› sunar›m efendim.

55 NNiissaann 22000055 ttaarriihhiinnddee aavvuukkaattllaarr ggüünnüü nneeddeenniiyyllee  MM.. ‹‹sskkeennddeerr ÖÖzzttuurraannll››’’nn››nn ““‹‹zzmmiirr
BBaarroossuu’’nnuunn TTaarriihhsseell  ÇÇiizzggiissii”” kkoonnuulluu kkoonnuuflflmmaass››nn››nn mmeettnniiddiirr..
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Türk-AB Hukuklar›nda Üreticinin
Ay›pl› Mal Sebebiyle Tüketiciye
Karfl› Olan Sorumlulu¤u

n NN.. ‹‹llkkaayy KKAAÇÇMMAAZZ** -- TTuubbaa KKUUTTOO⁄⁄LLUU ****

II-- GGiirriiflfl

Günümüzün çetin piyasa koflullar›nda, di¤er piyasa aktörlerine göre nis-
peten zay›f durumda olan tüketicinin korunmas› sosyal devlet anlay›fl› bak›-
m›ndan zorunluluk haline gelmifltir. Özellikle geliflen teknoloji ve bilim sa-
yesinde sürekli yeni ürün ak›fl›n›n oldu¤u, di¤er yandan para ve mal piyasa-
lar›n›n küreselleflti¤i bir ortamda, hedef kifli olan tüketicinin manüplasyonlar-
dan korunmas› için gerek devlet gerek sivil toplum örgütlenmeleri harekete
geçmifltir.

Avrupa Birli¤i’nde önceleri sadece ortak pazar ve rekabet politikalar› ba¤-
lam›nda yerini bulan tüketici politikas›, bugün için Avrupa Birli¤i’nin temel
politikalar›ndan biri halini alm›flt›r. En son olarak AB Anayasas›’nda da bu
konuya do¤rudan ve dolayl› olarak yer verilmifltir.11

Konumuz itibariyle, imalatç›n›n sorumlulu¤una iliflkin olarak 07.08.1985
tarihli Topluluk Resmi Gazetesinde yay›nlanarak ç›kar›lan 25 Temmuz 1985
tarihli ve 85/374/EEC say›l› "Ay›pl› Ürünler Sebebiyle Sorumlulu¤a ‹liflkin
Üye Devletlerin Hukuki ve ‹dari Düzenlemelerinin Uyumlaflt›r›lmas› Hak-
k›ndaki Konsey Yönergesi"22 önem tafl›maktad›r. Yönerge ile üreticinin so-
rumlulu¤unun ortak asgari ilkeleri benimsenmifl; 13’üncü madde ile de üye
ülkelere iç hukuklar›nda tüketiciler için daha s›k› tedbirler alabilme hakk› ta-
n›nm›flt›r. 

1) Konu 172. ve 235. maddelerde do¤rudan ele al›n›rken, di¤er baz› maddelerde de dolayl› olarak yer
bulmufltur. 
2)  Bundan sonra Yönerge olarak an›lacakt›r.

* Avukat - ‹zmir Barosu Üyesi
** CBÜ ö¤retim görevlisi
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Ça¤dafl anlam› ile tüketicinin korunmas›na mevzuat›m›zda da yer veril-
mifltir. Anayasa’n›n 172. maddesiyle de vurgulanan tüketiciyi koruma hede-
fine yönelik ilk özel yasal düzenleme 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanun’un yürürlü¤e girmesiyle olmufltur. Daha sonra  bu do¤rul-
tuda özelikle AB mevzuat›na uyum amac›yla yasalaflma hareketi h›z kazan-
m›flt›r.

Ülkemizde tüketicinin ay›pl› mallar sebebiyle üreticiye karfl› do¤rudan ve
özel33 olarak korunmas› da ilk önce 4077 say›l› Kanun ile olmufl; ilerleyen za-
manlarda bu konuda çeflitli kanun ve yönetmelikler yürürlü¤e girmifltir. Bun-
lar›n aras›nda özellikle 4703 say›l› "Ürünlere ‹liflkin Teknik Mevzuat›n Ha-
z›rlanmas› ve Uygulanmas›na Dair Kanun"44 ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n-
ca ç›kar›lm›fl olan "Ay›pl› Mal›n Neden Oldu¤u Zararlardan Sorumluluk
Hakk›nda Yönetmelik"55 önem tafl›maktad›r.

IIII--KKaavvrraammllaarr

AA.. TTüükkeettiiccii

Yönergede tüketici kavram› yerine zarar gören kifli kavram› tercih edil-
mifltir. Ancak her iki kavram›n da aç›klamas› yap›lm›fl de¤ildir. Bununla be-
raber, tüketicinin bu yönerge çerçevesinde sadece tazmin hakk›n›n ele al›nd›-
¤›; bu sebeple de tüketici kavram›n›n zarar gören kifli kavram›yla özdeflleflti-

¤i söylenebilir.66 

Yönergede gerçek veya tüzel kifli olmas› aç›s›ndan aç›k bir ifadeye yer ve-
rilmemekle beraber, Toplulu¤un di¤er düzenlemeleri emsal al›nd›¤›nda, tüke-
ticiyi gerçek kifliden ibaret görmek gerekecektir.

Oysa mevzuat›m›zda tüketicinin gerçek kiflinin yan› s›ra tüzel kifli de ola-
bilece¤i TKHK’da aç›kça ifade edilmifltir. Buna göre tüketici, bir mal veya
hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yarar-
lanan gerçek ya da tüzel kiflidir. 4703 say›l› Kanunda ve ilgili Yönetmelikte
do¤rudan tüketicinin tan›m› yap›lmamakla birlikte TKHK’u ilga edici her-
hangi bir hüküm de yer almamaktad›r. Kald› ki an›lan Yönetmelik 3. madde-
sinde de aç›kça ifade edildi¤i gibi  4077 say›l› Kanuna dayan›larak haz›rlan-
m›flt›r.77

3)  Daha önce BK hükümleri çerçevesinde üreticinin sorumlu k›l›nmas›na dair bkz. ASLAN, Y›lmaz-1996-
Tüketici Hukuku-s.192 
4)  Resmi Gazete, 29.06.2001, say› 24459
5)  Resmi Gazete, 11.07.2001, say› . 25137, Bundan böyle yönetmelik olarak an›lacakt›r.
6)  Tüketici haklar› olarak flu haklar kabul edilmifltir. 1.Tüketicinin sa¤l›k ve güvenli¤inin korunmas› hakk›
2.Tüketicinin ekonomik ç›karlar›n›n korunmas› hakk› 3.Tüketicinin tazmin edilme hakk› 4.Tüketicinin bil-
gilendirilme ve e¤itilme hakk› 5. Tüketicinin örgütlenme ve temsil edilme hakk›. Ayr›nt›l› bilgi için bkz.
AK‹PEK, fiebnem-1999- Tüketici Kredisi,-s.116 vd. 
7) Vak›flar ve dernekler gibi ekonomik faaliyet gütmeyen tüzel kifliliklerin tüketici kimli¤i tafl›yabilecekleri
kabul görmekte ise de ticaret flirketleri aç›ndan fikir ayr›l›klar› vard›r.
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BB.. ÜÜrreettiiccii

Yönergeye göre üretici, öncelikle nihai mal›, hammaddesini veya tamam-
lay›c› parças›n› üreten veya kendisini üretici gibi göstermek suretiyle o mal
üzerine ad›n›, ticari markas›n› veya niflan›n› koyan kiflidir. Ancak bu kiflinin
kimli¤inin ortaya ç›kar›lmad›¤› durumlarda hatta bu mal ithal edilmiflse üre-
ticinin kimli¤i ortaya ç›kar›lsa bile ithalatç›s›n›n kimli¤inin ortaya ç›kar›lma-
d›¤› durumlarda bu mal› piyasaya süren kifliler de üretici gibi sorumludur. Zi-
ra üreticinin sorumlulu¤u sakl› kalmak flart›yla o mal› sat›fl, kiralama, leasing
veya herhangi bir flekilde topluluk piyasas›na ithal eden kifliler de ayn› flekli-
de sorumlu k›l›nm›flt›r.    

Mevzuat›m›zda TKHK 3. maddesinin (›) bendinde üretici "kamu tüzel ki-
flileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmufl olan mal veya hizmetleri ya
da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallar›n› üretenler ile
mal üzerine kendi ay›rt edici iflaretini, ticari markas›n› veya ünvan›n› koya-
rak sat›fla sunan kifli" olarak tan›mlanm›flt›r. Tan›m, yönerge ile uyum halin-
dedir. Ancak kamu tüzel kiflileri ayr›ca zikredilmifltir. 

Yönetmelik ise, üretici tan›m›nda ay›pl› mal ve hizmetlerin kanun baz›n-
da ayr›lmas›n›n do¤al bir sonucu olarak, hizmet kavram›n› d›flar›da tutmufl,
ancak üretici kavram› içerisine ithalatç›y› da eklemifltir. Asl›nda TKHK da, it-
halatç› kavram›n› göz ard› etmifl de¤ildir, aksine bu kavram ayr› bir f›krada
özel olarak düzenlenmifltir. Buna göre ithalatç›, kamu tüzel kiflileri de dahil
olmak üzere, tüketiciye sunulmufl olan mal ve hizmetleri ya da bu mal ve hiz-
metlerin hammaddelerini yahut ara mallar›n› yurt d›fl›ndan getirerek sat›fla
sunan gerçek veya tüzel kiflidir. Ancak; kanuna göre; ithalatç› kavram› yönet-
melikten farkl› olarak üretici kavram› içerisinde yer almamaktad›r.

4703 say›l›  Kanunda ise üretici "bir ürünü üreten, imal eden, ›slah eden
veya ürüne ad›n›, ticari markas›n› veya ay›rt edici iflaretini koymak suretiyle
kendini üretici olarak tan›tan gerçek veya tüzel kifliyi; üreticinin Türkiye d›-
fl›nda olmas› halinde, üretici taraf›ndan yetkilendirilen temsilciyi veya itha-
latç›y›, ayr›ca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün gü-
venli¤ine iliflkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kifliyi" ifade eder.
Bu tan›mda TKHK’na k›yasla, farkl› unsurlar yer almaktad›r. Buna göre za-
ten bir baflkas› taraf›ndan imal edilmifl bir ürünü (›slah etmek) iyilefltirmek
suretiyle yenileyen kifli de üretici kavram› içerisinde görülmüfltür. Ancak iyi-
lefltirmeden ne kast edildi¤i, baflka bir ifadeyle mal›n ne ölçüde iyilefltirilece-
¤i kanunda aç›klanm›fl de¤ildir. Bunun yan› s›ra, üreticinin temsilcisi, o ma-
l›n ithalatç›s› ve sat›c›s› da üretici kavram› içerisinde ele al›nm›flt›r. Ancak
üretici temsilcisinin ve mal›n ithalatç›s›n›n sorumlulu¤unun do¤abilmesi için
üreticinin Türkiye d›fl›nda olmas›; sat›c›n›n sorumlu olabilmesi için ise bu ki-
flinin faaliyetlerinin ürünün güvenli¤ini etkiler mahiyette olmas› aranacakt›r. 
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TKHK ithalatç› kavram› yan›nda sat›c› tan›m›n› da yapmaktad›r. Buna gö-
re, sat›c› "kamu tüzel kiflileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faali-
yetleri kapsam›nda tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kiflilerdir". An-
cak sat›c› da ithalatç› gibi üretici kavram› içerisinde yer almamaktad›r. Oysa,
4703 say›l› Kanunun 5’inci maddesinde üreticinin tespit edilemedi¤i durum-
larda, yetkili kurulufllarca belirlenecek süre içerisinde üreticinin veya mal› te-
darik etti¤i kiflinin kimli¤ini bildirmeyen sat›c› (da¤›t›c›) üretici olarak kabul
edilmektedir. Bu anlamdaki düzenleme, yönerge ile de uyumludur. Bununla
beraber, makul süre kavram›n›n yerini yetkili makamlarca belirlenecek süre
alm›flt›r.  

Sonuç olarak; yönerge ile k›yasland›¤›nda TKHK sat›c› ve ithalatç› kav-
ramlar›n› üretici kavramlar› içerisinde görmez; ancak bunlar›n da zarara se-
bep olmalar› söz konusu ise bunlar› sorumlu k›lmakta iken, yönetmelik ile sa-
dece ithalatç› üretici olarak kabul edilip sat›c› ancak onun da zarara sebep ol-
mas› durumunda müteselsilen sorumlu k›l›nm›flt›r. 4703 say›l› kanun ise, it-
halatç›n›n sorumlu olmas›n› üreticinin yurt d›fl›nda olmas›na ba¤larken (ki it-
halat durumunda aksinin kabulü yani ithal edilen mal›n üreticisinin de yurt
içinde olmas› baflka bir ifade ile ihraç edilen bir mal›n sonradan ithal edilmifl
olmas› zor bir ihtimaldir) sat›c›n›n sorumlulu¤u için, bu kiflinin faaliyetleri-
nin ürün güvenli¤ini etkilemesini aramaktad›r. Ancak kanun üreticinin tesbit
edilemedi¤i durumlarda, yetkili kurulufllarca belirlenecek süre içerisinde üre-
ticinin veya mal› tedarik etti¤i kiflinin kimli¤ini bildirmeyen sat›c›y› (da¤›t›-
c›y›) do¤rudan üretici olarak kabul etmektedir.

CC.. ÜÜrrüünn ((MMaall))

Yönergeye göre, ürün öncelikle tafl›n›r olmak zorundad›r. Elektri¤in de ta-
fl›n›r kavram› içerisinde oldu¤u özellikle vurgulanm›flt›r. Yönergenin ilk ha-
liyle d›flar›da b›rakt›¤› ifllenmemifl tar›msal ürünler ve av eti daha sonra
99/34/EC say›l› yönerge ile yap›lan de¤ifliklikle dahil edilmifltir.

Mevzuat›m›zda, TKHK ile mal "al›flverifle konu olan tafl›n›r eflya, konut
ve tatil amaçl› tafl›nmaz eflya ve elektronik ortamda kullan›lmak üzere haz›r-
lanan gayri-maddi mal" olarak tan›mlanm›flt›r. Yönetmelik mal kavram›n› ay-
nen kabul etmifltir. 4703 say›l› Kanunda ise ürün ifadesi tercih edilmifl ve hiç
bir ayr›ma gidilmeden piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünler kanun
kapsam›na al›nm›flt›r. 

Yönergeye k›yasla mevzuat›m›zda da tafl›n›r mal ay›r›m›na gidilmemifl,
belli koflullarda tafl›nmazlar ve gayri-maddi mallar dahi ürün kavram› içeri-
sinde görülmüfltür. Hatta 4703 say›l› kanunda bu koflullar dahi aranmam›flt›r.
Yönergede özel olarak vurgulanan elektri¤e gelince; elektrik88 ve elektrik te-

8)  O⁄UZMAN,M. Kemal- SEL‹Ç‹, Özer-1992- Eflya Hukuku-s. 644
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sisat› da Medeni Kanunun 762. maddesi anlam›nda tafl›n›r eflya say›laca¤›n-
dan99 mevzuat›m›zda aç›kça belirtilmemifl olsa da üreticinin sorumlulu¤u an-
lam›nda ürün kavram›na dahil olacakt›r. 

DD.. AAyy››ppll›› MMaall

Yönergenin 6. maddesinde ay›pl› mal kavram›, “güvenli olmayan mal”
kavram›na endekslenmifltir. Güvenli olmayan mal kavram› ise, özellikle ürü-
nün sunum fleklini, üründen makul olarak beklenecek kullan›m amac›n› ve
ürünün piyasaya sürülme zaman›n› da dikkate alarak o mal›n ondan bekle-
nenleri sa¤layamayacak olmas›n› ifade eder. Ancak, sonradan sadece daha iyi
bir ürünün piyasaya sürülmüfl olmas›, o ürünü ay›pl› k›lmayacakt›r.

Mevzuat›m›zda ay›pl› mal kavram› çeflitli flekillerde ifade edilmifltir.
TKHK’un 4. maddesi gere¤ince ay›pl› mal "ambalaj›nda, etiketinde, tan›tma
ve kullanma k›lavuzunda ya da reklam ve ilanlar›nda yer alan veya sat›c› ta-
raf›ndan bildirilen veya standard›nda veya teknik düzenlemesinde tespit edi-
len nitelik veya niteli¤i etkileyen niceli¤ine ayk›r› olan ya da tahsis veya kul-
lan›m amac› bak›m›ndan de¤erini veya tüketicinin ondan bekledi¤i faydalar›
azaltan veya ortadan kald›ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içe-
ren mald›r". Ancak bu tan›m üreticinin sorumlulu¤una iliflkin ay›pl› mal kav-
ram›yla örtüflmemektedir. Her ne kadar üreticinin de, TKHK’da say›lan di¤er
kifliler yan›nda, sat›c›n›n sorumlulu¤una ay›pl› mal›n de¤ifltirilmesi, onar›l-
mas›, bedelinden indirim yap›lmas›, sözleflmenin feshi gibi yapt›r›mlarla1100

müteselsilen  ortak olmas› söz konusuysa da, ay›pl› mal için yap›lan bu ta-
n›mlama, üreticinin tüketiciye verdi¤i zarar sebebi ile olan tazminat sorum-
lulu¤unu karfl›lamamaktad›r. Zira say›lan yapt›r›mlar güvenli olan ancak ma-
l›n do¤as›na veya sat›c› beyanlar›na uymayan mallar için de uygulanabilecek-
tir. Oysa üreticinin zarar sebebi ile sorumlulu¤una esas olan, o mal›n güven-
siz olmas›d›r. Mal›n güvensizli¤i kavram›na ise TKHK’un 4’üncü maddesin-
de düzenlenen ay›pl› mal kavram› içinde yer verilmemifltir. Ancak yine de sa-
t›c›n›n bu anlamdaki sorumlulu¤u ve ay›b›n mahiyeti ayn› madde içinde ele
al›nm›flt›r.

4703 say›l› kanunun 3. maddesinde ise, güvenli ürün tan›m› bafll› bafl›na
yap›lm›flt›r. Buna göre güvenli ürün "kullan›m süresi içinde normal kullan›m
koflullar›nda risk tafl›mayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk tafl›yan ve te-
mel gerekler bak›m›ndan azami ölçüde koruma sa¤layan üründür". Beflinci
maddede ise, teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli kabul edilece¤i,

9) ZEVKL‹LER, Ayd›n-2004- Tüketicinin Korunmas› Hukuku-s. 92
10)  Her ne kadar sözleflmenin feshi ve semenden indirim pratikte üreticiye karfl› ileri sürülemeyecek
haklarsa da kanunun 4. maddesi gere¤ince üretici ve kanunda say›lan di¤er kifliler bu seçimlik haklardan
dolay› da müteselsilen sorumlu k›l›nm›fllard›r.
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teknik düzenlemelerin bulunmad›¤› hallerde ulusal ya da uluslararas› stan-
dartlar›n, bunlar›n da olmamas› durumunda söz konusu sektördeki iyi uygu-
lama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi ile tüketicinin güvenli¤ine iliflkin
beklentisinin dikkate al›naca¤› düzenlenmifltir. Bir ürünün güvenli kabul edi-
lebilmesi için ayn› zamanda ürünün bileflimi, ambalajlanmas›, montaj ve ba-
k›m›na iliflkin talimatlar da dahil olmak üzere, özellikleri, baflka ürünlerle bir-
likte kullan›lmas› öngörülüyorsa, bu ürünlere yapaca¤› etkiler, piyasaya arz›,
etiketlenmesi, kullan›m› ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve ürünü kul-
lanabilecek risk alt›ndaki tüketici gruplar›n›n temel gerekleri ölçüsünde aza-
mi korumay› sa¤lamas› beklenecektir. Maddede ürünü piyasaya süren üretici
ve da¤›t›c›lar›n yükümlülüklerine de yer verilmifltir. 

Yönetmelik ise ay›b›, "o mal›n piyasaya sunum tarz›, makul kullan›m flek-
li ve piyasaya sürüldü¤ü an ve benzeri di¤er hususlar göz önüne al›narak bir
kimsenin o maldan hakl› olarak bekleyece¤i güvenli¤i sa¤lamama hali" ola-
rak tan›mlam›flt›r. Bir mal›n s›rf sonradan piyasaya daha iyi bir mal›n sürül-
mesi sebebi ile ay›pl› say›lamayaca¤› özel olarak vurgulanm›flt›r. Ayn› esas
4703 say›l› kanunda da vard›r. Buna göre daha güvenli bir ürünün üretilme-
sinin mümkün olmas› veya piyasada daha az risk tafl›yan ürünlerin mevcudi-
yeti, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe bir ürünün güvenli olma-
d›¤› anlam›na gelmeyecektir. Görüldü¤ü üzere yönetmelik ve kanun, yöner-
ge hükümleriyle uyumludur.

EE.. ZZaarraarr

Yönergenin 9. maddesi gere¤ince zarar, ya kiflinin ölümüne veya yaralan-
mas›na yol açan zarard›r ya da yönergede belirtilen alt s›n›r›n alt›nda kalma-
mak kayd›yla, ay›pl› mal›n kendisinden baflka herhangi bir malda meydana
gelen zarar veya ziyand›r. Burada bir baflka maldan kast edilen özel kullan›m
veya tüketim amaçl› mal olup, bunun bizzat zarara u¤rayan kifli taraf›ndan
özel olarak kullan›lm›fl veya tüketilmifl olmas› aranacakt›r. Ulusal hukuklara
istinaden manevi zarar›n tazmin edilmesi yönergeye ayk›r›l›k teflkil etmeye-
cektir.

Yönergenin 14. maddesinde, üye devletler taraf›ndan onaylanm›fl ulusla-
raras› konvansiyonlar kapsam›nda olan nükleer kazalardan kaynaklanan ya-
ralanma ve zararlar›n ayr›k tutuldu¤u özel olarak ifade edilmifltir. 

Mevzuat›m›zda da, TKHK ile zarar kavram› ay›pl› mal›n neden oldu¤u
ölüm ve/veya yaralanmalar ile di¤er mallardaki zararlarla s›n›rland›r›lm›flt›r.
Zarar kavram›  asl›nda 4822 say›l› kanunun 4077 say›l› kanunda yapt›¤› de-
¤ifliklik ile bu hale gelmifltir. De¤ifliklikten önce, s›n›rlay›c› bir yaklafl›m›n ol-
mamas› sebebi ile tazmini istenebilecek olan manevi zarar da art›k  istenemez
hale gelmifl; ve yönergenin tan›d›¤› inisiyatiften de yararlan›lamaz olmufltur.
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Ayn› esas yönetmelikle de kabul edilmifltir. Ancak mal›n bir baflka mal oldu-
¤u özel olarak vurgulanmam›flt›r. Ancak, kuflkusuz yönetmelik kanundan ay-
r› yorumlanmayacakt›r. 4703 say›l› kanun ise kanunun amac›na uygun olarak
zarar kavram›n› ele almam›flt›r, zira burada esas olan üreticinin sorumlulu¤u
de¤il, ürün güvenli¤i meselesidir.

IIIIII-- ÜÜrreettiicciinniinn SSoorruummlluulluu¤¤uu

Üreticinin sorumlulu¤u yönergede hukuki, emredici, müteselsil, objektif
ve s›n›rl› sorumluluk olarak düzenlenmifltir. 

Yönerge öncelikle üreticiyi cezai anlamda yapt›r›ma ba¤lam›fl de¤ildir.
Bu sebeple üreticinin sorumlulu¤u cezai de¤il hukuki sorumluluktur. 

Yönergenin 12. maddesi gere¤ince, bu yönerge ile üreticiye getirilmifl
olan sorumluluk, s›n›rland›r›lamaz ya da kald›r›lamaz oldu¤undan üreticinin
sorumlulu¤u ayn› zamanda emredici sorumluluktur. 

5. madde ise zarardan iki veya daha fazla kiflinin sorumlu olmas› duru-
munda bunlar›n sorumlulu¤unun müteselsil sorumluluk oldu¤unu aç›kça dü-
zenlemifltir.  

Yönergenin getirdi¤i bir di¤er ilke de üreticinin kusursuz sorumlulu¤udur.
Zira tüketicinin ispatlamas› gereken husus, zarar, ay›p ve bunlar aras›ndaki
nedensellik ba¤› ile s›n›rl›d›r. Tüketici bunlar›n ötesinde üreticinin kusurunu
ispatlamak zorunda b›rak›lmam›flt›r. Bununla beraber, üreticiye kusursuzlu-
¤unu kan›tlayarak sorumluluktan kurtulma ihtimali tan›nm›flt›r. Buna göre,
üretici 

-  o mal› piyasaya sürmedi¤ini, 

- flartlar göz önüne al›nd›¤›nda, zarara yol açan ay›b›n mal›n piyasaya sü-
rüldü¤ü esnada oluflma imkan›n›n olmad›¤›n› veya daha sonra ortaya ç›k-
t›¤›n› 

- mal›n üreticinin iflinin bir parças› olarak sat›fl amac›yla üretilip sat›lma-
d›¤›n› veya satmak veya ekonomik amaçl› olarak herhangi bir flekilde el-
den ç›kar›lmak amac›yla üretilmedi¤ini,

- üründe meydana gelen ay›b›n kamu otoritelerinin belirledi¤i emredici
hükümlerin uygulanmas›ndan kaynakland›¤›n›, 

- ürünün piyasaya sürüldü¤ü esnada var olan bilimsel ve teknik bilginin
ay›b›n ortaya  konulmas›na elveriflli olmad›¤›n›1111 kan›tlayarak sorumlu-
luktan kurtulabilecektir.

11)  Üye devletlere bu maddeyi ayr›k tutma hakk› tan›nm›flt›r.
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Nihai mal›n tasar›m› ya da bu mal›n üreticisinin talimat› sebebiyle zarar
oluflmufl ise, bütününü oluflturan parçalardan birinin üreticisi, o mal›n ay›b›n-
dan sorumlu tutulmayacakt›r.

‹zleyen 8. maddede ise, zarara ay›b›n yan› s›ra, üçüncü kiflinin ihmal ve-
ya kast›n›n yol açmas› ihtimalinde, üreticinin sorumlulu¤unun azalt›lamaya-
ca¤›; bununla beraber ulusal hukuklar›n rücu hakk›na yönelik düzenlemeleri-
nin geçerlili¤ini korudu¤u, ancak; zarar görenin kendisinin veya sorumlu ol-
du¤u üçüncü flahs›n ihmal veya kast›n›n ay›b›n yan› s›ra zarara yol açmas›
durumunda sorumlulu¤un azalt›labilece¤i hatta kald›r›labilece¤i düzenlen-
mifltir.    

Yönergeye göre üreticinin sorumlulu¤u rakamsal olarak da gerek alt ge-
rek üst s›n›r olmak üzere s›n›rlanm›flt›r. Yönerge alt s›n›r› orijinal metni ile
500 ECU olarak belirlemifltir. Baflka bir ifadeyle bu s›n›r›n alt›ndaki zararla-
r›n tazmini için yönerge hükümlerine baflvurulamayacakt›r. Bir di¤er s›n›r da
70 milyon ECU’lük üst s›n›rd›r. Fakat bu s›n›r zorunlu olmay›p üye devletle-
re tan›nm›fl inisiyatif bir hakt›r.Yani; üye devletler isterlerse ayn› zarar›n yol
açt›¤› toplam tazminat› 70 milyon ECU ile s›n›rlayabileceklerdir. Ancak bu-
rada söz konusu olan zarar, bir baflka malda meydana gelen zarar de¤il sade-
ce ölüm veya yaralanmaya yol açan zarard›r. 

Yönergenin 10. maddesinde üye devletlerin kendi yasalar›nda zarar›n taz-
mini için zamanafl›m› süresini üç y›l olarak kararlaflt›rabilecekleri; bu sürenin
zarar›n, ay›b›n ve üreticinin kimli¤inin davac› taraf›ndan ö¤renildi¤i veya ö¤-
renilmesi gerekti¤i günden itibaren iflleyece¤i, üye devlet hukuklar›n›n zama-
nafl›m›n› kesen ya da durduran hükümlerinin bu yönergeden etkilenmeyece-
¤i düzenlenmifltir. ‹zleyen 11. maddede ise üye devletlerin, zarar gören kifli-
nin zarara yol açan ürünün piyasaya sürümünden itibaren 10 y›l içinde dava
yoluna baflvurmas› gerekti¤i, aksi halde hakk›n› yitirece¤ine dair düzenleme-
leri yapmalar› gerekti¤i yer alm›flt›r. 

Mevzuat›m›zda da üreticinin sorumlulu¤u hukuki, cezai, emredici, müte-
selsil, objektif ve s›n›rs›z sorumluluktur. Üreticinin sorumlulu¤u Türk huku-
kunda gerek hukuki, gerek cezai sorumluluk olarak düzenlenmifltir. TKHK
ile güvenli olmayan mallar›n piyasaya sürülmesi gerek tazminat yapt›r›m›na
gerekse 25. maddede düzenlenen cezai yapt›r›mlara ba¤lanm›flt›r. Bunun ya-
n› s›ra zararl› ve tehlikeli mal ve hizmetlerin tüketicinin kullan›m›na sunul-
mas› durumunda bunlar›n üzerinde ve kullan›m k›lavuzunda yer almas› gere-
ken uyar›lar›n bulunmamas› yine 25. maddeye göre cezai yapt›r›mlara ba¤la-
m›flt›r. Ayr›ca 24. madde ile güvenli olsa bile sadece ay›pl› olan mal›n gere-
¤inde üretiminin ve sat›fl›n›n durdurulmas› ile toplat›lmas› hususunda uygu-
lanacak idari tedbirler ele al›nm›flt›r. ‹lgili yönetmelikle de üreticinin tazmi-
natla yükümlü oldu¤u aç›kça ifade edilmifltir. 4703 say›l› kanunun 12. mad-
desi ile de güvenli olmayan ürünlerin piyasaya sürülmesi durumu için idari
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para cezalar› öngörülmüfltür. Yeni Türk Ceza Kanununda do¤rudan üreticinin
ay›pl› mal üretimiyle birebir örtüflen suç hali olmamakla beraber, suçun un-
surlar›yla örtüfltü¤ü oranda TCK’nun de¤iflik maddeleriyle tüketici korunabi-
lecektir. 

Hukukumuzda, her ne kadar TKHK ile aç›kça ifade edilmemifl ise de, üre-
ticinin ay›pl› mallar nedeniyle do¤an sorumlulu¤unun, s›n›rland›r›lamayaca-
¤› ya da kald›r›lamayaca¤› yönetmeli¤in 8. maddesi ile aç›kça düzenlenmifl-
tir.  

Üreticinin sorumlulu¤u yönerge paralelinde hukukumuzda da bireysel so-
rumluluk de¤ildir. E¤er birden fazla kifli zarara neden olursa bunlar›n sorum-
lulu¤u müteselsildir. Bu husus hem TKHK’un 4. maddesi hem de yönetmeli-
¤in 6. maddesi ile aç›kça düzenlenmifltir.

Yine yönerge paralelinde, üreticinin sorumlulu¤u bir kusursuz sorumlu-
luk halidir. Sat›lan mal›n ay›pl› oldu¤unun bilinmemesinin bu sorumlulu¤u
ortadan kald›rmayaca¤› TKHK ile; üreticinin sorumlu tutulabilmesi için za-
rar görenin üreticinin kusurunu de¤il sadece ay›p, zarar ve bunlar aras›ndaki
nedensellik ba¤›n› ispatlamak zorunda oldu¤u yönetmelik ile vurgulanm›flt›r.
Bununla beraber mevzuat›m›zda da yönetmelik ile üreticiye kusursuzlu¤unu
ispatlayarak sorumsuzluktan kurtulma imkan› tan›nm›flt›r. Bu haller flunlar-
d›r: 

- mal› piyasaya sürmemifl olmas›, 

- mal›n sat›lmak gayesiyle veya ticari faaliyetlerinin seyri s›ras›nda üretil-
memifl olmas›, 

- zarara sebep olan ay›b›n tüm flartlar göz önünde bulunduruldu¤unda mal
sat›ma sunuldu¤unda mevcut olmamas›, 

- mal›n teknik düzenlemesinin ay›ba neden olmas›, 

- mal piyasaya sürüldü¤ünde mevcut bulunan bilimsel ve teknolojik bilgi-
lerin, ay›b›n varl›¤›n›n bilinmesine imkan tan›mayacak düzeyde olmas›.
(Ancak bilim ve teknolojide ulafl›lan düzeyin, mal›n piyasaya sürülmesin-
den sonraki 10 y›l içinde ay›pl› oldu¤unun tespit edilmesine imkan verme-
si halinde, üretici, bu ay›b›n olas› zararl› sonuçlar›n›, ortadan kald›rmak
için azami çabay› sarf etmez ise sorumluluktan kurtulamayacakt›r.)

E¤er mal›n nihai tasar›m› ya da bu mal›n üreticisinin talimat› sebebiyle
zarar oluflmuflsa, bütününü oluflturan parçalardan birinin üreticisi, o mal›n
ay›b›ndan sorumlu tutulmayacakt›r. Bu hükümler de yönerge ile örtüflmekte-
dir.  

Ayn› flekilde,yönergeye paralel olarak zarar›n tüketicinin veya tüketicinin
sorumlu oldu¤u üçüncü bir kiflinin kusurundan kaynaklanmas› halinde tüm
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hal ve flartlar göz önüne al›narak üreticinin sorumlulu¤un azalt›labilece¤i ve-
ya kald›r›labilece¤i düzenlenmifltir. 

4703 say›l› kanun ise üreticinin, güvenli olmad›¤› tespit edilen ürünün
kendisi taraf›ndan piyasaya arz edilmedi¤ini veya ürünün güvenli olmamas›
halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan kaynakland›¤›n› ispatlad›¤›
takdirde sorumluluktan kurtulabilece¤ini düzenlemifltir.

Mevzuat›m›z aç›s›ndan üreticinin sorumlulu¤unu alt veya üst eflik anla-
m›nda rakamsal olarak s›n›rlayan herhangi bir hüküm yer almamaktad›r.

‹lgili yönetmeli¤in 9. maddesinde ay›pl› mal›n neden oldu¤u zararlardan
dolay› yap›lacak taleplerin zarar görenin zarar›, maldaki ay›b› ve üreticinin
kim oldu¤unu ö¤rendi¤i veya ö¤renebilece¤i günden itibaren üç y›ll›k zaman
afl›m›na tabi oldu¤u düzenlenmifltir. Ay›pl› mal›n neden oldu¤u her türlü za-
rara karfl› tazminat taleplerinin, zarara sebep olan mal›n piyasaya sürüldü¤ü
günden bafllayarak 10 y›ll›k hak düflümü süresi içerisinde yap›labilece¤i izle-
yen 10. maddede ele al›nm›flt›r. Yönetmelik bu anlamda da yönerge ile uyum
halindedir.  

IIVV-- SSoonnuuçç vvee DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee 

AB mevzuat› ile k›yasland›¤›nda, üreticinin ay›pl› mallar sebebi ile so-
rumlulu¤unda, özellikle yönetmelik hükümleri ile yönergenin getirdi¤i il-
keler benimsenmifl; zarar gören kifli s›fat› ile tüketici 4077 ve 4703 say›l›
kanunlar da dahil olmak üzere bu anlamda ilk defa  özel olarak korunmufl ve
konunun sadece Borçlar Kanunu’nun genel hükümleriyle çözümüne
gidilebilmesine son verilmifltir.

KKAAYYNNAAKKÇÇAA

AK‹PEK, fiebnem – 1999 - Tüketici Kredisi
ASLAN, Y›lmaz – 1996 - Tüketici Hukuku
O⁄UZMAN, M. Kemal – SEL‹Ç‹, Özer – 1992 - Eflya Hukuku
ZEVKL‹LER, Ayd›n – 2004 -  Tüketicinin Korunmas› Hukuku
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Uluslar›n ulusal politikalar› varsa, "uluslararas› iliflkilerden" ya da poli-
tikalardan söz edebiliriz. Ulusal politikalar›n varl›¤›, uluslararas› dengeler
bak›m›ndan büyük önem tafl›r.

Ulusal politikalarla, "uluslararas› iliflkilerde denge" sa¤lanabilir. Çünkü
ulusal politikalar toplumlar›n (ve devletlerin) kendilerini koruma reflek-
sleridir. Bir ülke emperyalizme karfl› kendisini ulusal politikalarla koruya-
bilir.

Ulusal politika, "politikalar›n bütünlefltirilmeleri" anlam›na gelir. Bir ülke
uluslararas› toplumdaki yerini ancak,

- ulusal iktisat politikalar›

- ulusal siyaset politikalar›

- ulusal güvenlik politikalar›

- ve ulusal kültür politikalar› ile dengeli bir biçimde sa¤layabilir.

Bunlar› yapmad›¤› taktirde di¤er devletler veya büyük çok uluslu flirketler
taraf›ndan ezilmeye mahkumdurlar. Bu bak›mdan ulusal politikalar ulus-
lararas› iliflkilerdeki adalet ve dengenin de bir parças›d›rlar.

Ancak ülkelerin bir bölümü ulusal politika izlerken, di¤erlerine "zorla
engelleme yapt›klar›nda" emperyalizm yani sömürü düzeni do¤mufl olur.
Bugün ABD ve Avrupa büyükleri ulusal politika izleyen ülkelerdir. AB içinde
de, "ulusal politikalarla örtüfltürülmüfl" bir AB politikas› vard›r. Bu AB
flemsiyesi Fransa'n›n, Almanya'n›n, Hollanda'n›n ya da ‹sveç'in ulusal ç›kar-
lar›n› uluslararas› alanda daha iyi korumalar›na yol açar.

Avrupa ülkeleri ve ABD iktisadi, siyasi, askeri ve kültürel güçleri aras›nda
eflgüdüm ve bütünleflmeler yaratarak ulusal politikalar›n› en etkin konuma
getirirler.

- Bu bazen d›fl pazarlar›n ve yer alt› kaynaklar›n›n sömürülmesinde etk-
isini gösterir:

- Bazen siyasi ve askeri uluslararas› etkinli¤i artt›r›r.

Türkiye’nin Taraf›nda Olmak
ya da Olmamak..

n EErrooll MMAANN‹‹SSAALLII **

*  Prof. Dr. Erol Manisal› ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fak. ‹ktisat Bölümü Baflkan›
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- Bazen de kültürel ve dini yay›lmalarda sonuç verir.

Ancak esas olan iktisadi, siyasi, askeri ve kültürel faktörlerin "birbirleri
üzerinde d›flsall›klar sa¤lanmas›na olanak veren" bir politika denetiminin ve
bütünlü¤ünün ortaya konmufl olmas›d›r.

- Bazen önce tanklar, arkas›ndan da flirketler ve papazlar girer;

- Bazen de flirketler öncü kuvvet olarak piyasalara yerlefltikten ve gerekli
altyap›y› haz›rlad›ktan sonra askerler ve papazlar boy gösterirler.

- ‹ktisadi, siyasi, askeri ve kültürel faktörlerin birbirleri üzerinde
d›flsall›klar (yard›m) sa¤layacak flekilde ortak kullan›mlar›, sonuçta ulusal
politikan›n etkinli¤i anlam›na gelir.

Ancak Bat› kapitalizminin üyeleri olan ülkeler aç›s›ndan ulusal etkinlik
sömürgecilikle özdeflleflmektedir. Buna karfl›l›k kapitalizm taraf›ndan
sömürülmek istenen ülkelerde ulusal politikalar›n izlenmesi, "sömürgecili¤e
karfl› durmak" anlam›n› tafl›r.

- Türkiye'de Türk çiftçisini çok uluslu tekellere ezdirmemek;

- ‹ç piyasada sanayi ve ticaretin dev yabanc› tekellerin eline geçmesine
karfl› ç›kmak;

- Güvenlik ve kültür politikalar›n› kendi tercihlerimiz do¤rultusunda
yürütmek, ulusal politika izlemek anlam›na gelir.

KKüürreesseelllleeflflmmee vvee uulluussaallll››kk

So¤uk savafl sonras›nda Bat› kapitalizmi, "küreselleflme tezi" ile küresel
egemenli¤ini sa¤lamak amac›na yönelmifltir. Bat› kapitalizmine göre "küre-
selleflmek demek" flu anlamlara gelmektedir;

- Bat› kapitalizminin ve flirketlerinin "öngördü¤ü tüketim kal›b›n›" ben-
imsemek.

- Liberal ekonomik politikalar izleyerek iktisadi s›n›rlar› kald›rmak;
kalkan s›n›rlardan yabanc› flirketlerin Bat› d›fl›ndaki ülkelerin piyasalar›na
yerleflmesine olanak sa¤lamak. Bat› ülkelerine ve flirketlerine karfl› hiçbir
biçimde korumac› bir politika yürütmemek.

- Kald›r›lan siyasi ve kültürel s›n›rlardan H›ristiyanl›¤›n ve di¤er kültürel
ö¤elerin girip yerleflmelerine ses ç›karmamak.

- Sonuçta Bat› kapitalizminin egemenli¤inde, "onun öngördü¤ü iktisadi,
siyasi, askeri ve kültürel ö¤eleri benimsemek". K›sacas› küresel ve
21.yüzy›la özgü bir Roma imparatorlu¤u Bat› kapitalizmi taraf›ndan day-
at›lmak istenmektedir.

UUlluussaall TTüürrkkiiyyee--KKüürreesseell TTüürrkkiiyyee...... 

Ulusal politikalar› tercih eden Türkiye flöyle bir görüntü verir.
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l) Kendi iktisadi refah›na yönelik ulusal tar›m, sanayi, hizmetler ve d›fl
ticaret politikalar› olan bir Türkiye söz konusu olur.

2) Bat›'ya tek yanl› ba¤lanmayan, Asya ülkeleri ile de iliflkilerini iktisadi
olarak gelifltirerek denge kuran bir Türkiye ortaya ç›km›fl olacakt›r.

3) Siyasi ve askeri olarak Bat› ve Asya aras›nda denge sa¤lam›fl ve
Bat›'n›n Sevr'e yönelik taleplerine set çekmifl bir Türkiye anlafl›lm›fl ola-
cakt›r.

4) Gümrük Birli¤i ve I.M.F.  örneklerinde olmad›¤› gibi "Bat›'n›n
güdümüne karfl› koymufl ve Türkiye'nin ulusal ç›karlar›n› korumufl bir
Türkiye tarif edilmektedir.

Buna karfl›l›k küresel sistemin parças› olmufl bir Türkiye flu sonuçlara kat-
lanmak durumundad›r.

1) ‹ç piyasas›, Bat›'n›n dev tekelleri taraf›ndan tamamen iflgal edilmifl bir
Türkiye olur.

2) Bankac›l›k sektörü, para piyasas› ve borsalar› Bat› ülkelerinin tekeline
ve denetimine girmifl bir ülke ortaya ç›kar.

3) Kendi ulusal kimli¤i, kültürü, dili kaybolmufl veya yozlaflm›fl bir toplu-
luk görüntüsü verir.

4) Siyaseti ve güvenli¤i Bat› büyüklerinin denetimi alt›na al›nm›fl bir man-
da haline dönüflür.

Küreselleflmeyi tercih eden bir Türkiye'nin ödemesi gereken bedeller bun-
lard›r. Say›lan ö¤elerin eksi¤i vard›r ama fazlas› bulunmuyor.

Ulusall›k ve küresellik cepheleri aras›nda "karars›z dolaflan çevrelerin"
yukar›daki olas›l›klar üzerinde düflünmeleri gerekmektedir.

Ulusall›k ülkeye sahip ç›kmakt›r; küresellik ise Türkiye'yi gayri milli
çevrelerin ellerine b›rakmakt›r. Etkili ve etkisiz tüm odaklar›n tercihlerini bu
do¤rultuda yapmalar› gerekir; Türkiye'nin taraf›nda olmak ya da olma-
mak.(*)

(*) ‹zmir Barosu’nca düzenlenen 28.4.2005 tarihli Ulusal Egemenlik ve Türkiye
AB ‹liflkisi konulu paneldeki sunumun özetidir.

Panelin tam metni Baromuzdan CD olarak temin edilebilir.
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‹nsano¤lunun öteki canl› yarat›klardan ayr›l›p, insanl›¤›n› kazanmas›, se-
sine egemen olmas› ile bafllad›. Sesini söze dönüfltürmesi, bir araç gibi kul-
lanmas› ile gerçekleflti. Sözlü anlat›m da (dil) böylece do¤du. ‹nsan, düflün-
ceyi söze dönüfltürmeyi ö¤rendi. Böylece söz ve düflünce birbirinden ayr›l-
maz oldu. Usunu ve bilincini söz yoluyla gelifltirdi. K›saca, insano¤lu, insan-
l›¤›na da, düflünme/yaratma gücüne de sözlü anlat›m yoluyla (dil yolu ile) ka-
vufltu. Sözün gücünden yararlanarak kültürü ve uygarl›¤› gelifltirdi. Yaln›z in-
sand›r ki bu dünyada;

sesini söze, sözünü sözcü¤e,

sözcükleri sözlü¤e, sözlü¤ü yaz›ya,

yaz›y› resme, resmi musikiye

musikiyi notaya, notay› sanata,

sanat› savafla ve savafl› sanata dönüfltürebilir

çünkü o bir soyutlama, simgelefltirme ustas›d›r.11

TTaarriihhççee::

Türk uygarl›¤›, uygarl›klar›n en eski ve köklü olanlar›ndan biridir. Türkçe
konuflan toplum ba¤lam›nda Türklerin kökeni M.Ö. 4000 y›l›na uzanmakta-
d›r. Çin kaynaklar›n›n M.Ö. 2. inci yüzy›lda Türkçeden ve Türklerden söz et-
ti¤i bilinmektedir. Kök Türkler (552/745), flimdi Mo¤ollar›n yaflad›¤› yurtla-
r›nda, kendi dilleri için oldukça yeterli olan bir yaz› (alfabe) sistemi düzenle-
mifllerdir.22 Tarihte ilk Türk ad› Orhun yaz›tlar›nda Türük olarak geçmekte,
devletine ba¤l› güçlü ulus anlam›na gelmektedir. ‹lk yaz›l› belgemiz Orhun

Dil ve Türk Dil Devrimi

n NNeevvzzaatt EERRDDEEMM‹‹RR **

*  Avukat, ‹zmir Barosu Baflkan›

1) Bozkurt Güvenç; ‹nsan ve Kültür, sf. 319.
2) M. fiakir Ülkütafl›r; Atatürk ve Harf Devrimi, sf. 16.
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yaz›tlar›d›r. Kültegin ve Bilge Kagan, Orhun yaz›tlar› ile Türk diline ilk ve
önemli eme¤i vermifller, Türkçeyi an›tlaflt›rm›fllard›r. Yaz›tlarda “beylik o¤-
lun kul oldu, temiz kar›n cariye oldu. Türk Beyler Türkçe adlar›n› b›rak›p
Çince adlar ald›lar”... biçimindeki sözlerle, dilin bir ulusun varl›¤›n› sürdür-
mesinde ne denli önemli oldu¤una vurgu yap›lm›flt›r. Bu tarihimizde dildeki
bozulmaya, yabanc›laflmaya ilk tepki ve ilk direnifl olmas› bak›m›ndan çok
önemlidir.

Tarih boyu s›ras›yla:

XI yy’da Kaflgarl› Mahmut,

XII yy’da Balasagunlu Yusuf

XIII yy’da Sultan Veled ve Karamanl› Mehmet,

XIV yy’da Ahmet Fakih ve özellikle Yunus Emre,

XV yy’da Afl›k Pafla,

XVI yy’da Edirneli Nazmi, Tatavlal› Mahremi,

Yüzy›llar› aflarak, gelece¤e gelecek kuflaklara Türk dili Türkçe ad›na ses-
lendiler.

XVII ve XVIII yüzy›llarda, zaman›n ayd›nlar› Türkçenin tümden ç›kmaza
girdi¤ini gördüler ve bundan kurtulmas›n›n umar›n› aramaya bafllad›lar.

XIX yüzy›lda fiinasi, Ziya Pafla, Nam›k Kemal gibi yurtsever Osmanl› ya-
zarlar› Türkçe için “sadeleflme” için yollar arad›lar...

Türkler hakk›nda Selçuklular devrinde bafllayan, Osmanl›’da doruk nok-
tas›na ulaflan kötü yarg›lar vard›r. Türklerin, Osmanl› ‹mparatorlu¤u döne-
minde, kökleri, kimlikleri, dilleri unutturulmaya, yok edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Osmanl›’n›n ilk iki Padiflah›n›n d›fl›nda di¤erlerinin analar› Türk de¤ildir. Pa-
diflahlar  ço¤unlukla yetkili ve etkili görevlere Türk olmayanlar› getirmifl,
Türk soyu ile yönetim aras›nda adeta duvar örmüfltür. Bunun ötesinde, Türk’e
yönelik sald›r› ve hakaretler k›y›m düzeyine varm›flt›r. Osmanl›’n›n henüz
kurulufl dönemi olan 1466 y›l›nda yap›lan bir derleme çal›flmas›nda “Türk iti,
flehre indi¤inde Farisi ce ürürü” diye Türk’e hakaret edilmifl, fiair Nef’i “Tan-
r›, Türk’e irfan çeflmesini yasaklad›¤›n›” ileri sürmüfltür. Divan Humayun
yazman› Haf›z Hamdi Çelebi 1499 y›l›nda “Sak›n Türk’ü adam sanma, Ba-
ban da olsa Türk öldür” biçiminde fliir yazm›fl, bu sözlerin Peygamber Hz.
Muhammet’e  ait oldu¤unu söylemifltir. Yine H›rvat kökenli Sadrazam Kuyu-
cu Murat Pafla döneminde 1606/1611 155.000 Türk öldürülmüfltür. 1453 y›-
l›ndan IV. Murat’›n ölümüne dek geçen 187 y›l içinde, devflirmelerden 166,
Türk kökenlilerden ise sadece 10 kifli sadrazaml›¤a atanm›fl, ayn› dönemde
devflirmeler 167 y›l; Türk kökenli sadrazamlar ise 17 y›l görev yapm›fllard›r.
Osmanl› düflüncesi “kavmi necip olarak” gördü¤ü Araplar karfl›s›nda Türk
afla¤›lanm›flt›r” Osmanl› tarihçisi Naima tarihinde Türkler için; nadan (kaba)
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idraksiz, hilekar vb.” afla¤›lay›c› ifadeler kullanm›flt›r. Hiçbir ulus, Müslüman
olduktan sonra, Osmano¤ullar› kadar öz benli¤inden kopmam›fl, Araplaflma-
m›flt›r. Dini ile birlikte dilini de de¤ifltiren tarihte ilk ve tek örnek Osman-
l›’d›r. Türklü¤ünün simgesel bir özellik tafl›d›¤›n› söyleyen Osmanl›; zaman
içinde kendisine, Türk denilmesini hakaret saym›fl, bu sözcük Anadolu köy-
lüleri için kullan›lm›flt›r. Osmanl›’n›n asli ve kurucu ö¤esi Türk, Türklük bi-
lincini kendi k›rsal yöresinde bir cevher olarak korumufltur. Ulusal Kurulufl
Savafl›, kutsal hazine olarak Anadolu’nun ba¤r›nda saklanan bu cevhere da-
yanm›flt›r. 33

Türk ulusu kurtuluflunu ve kuruluflunu nas›l ki Mustafa Kemal Atatürk’e
ve silah arkadafllar›na borçlu ise; Türk dili, yabanc› dillerin özellikle Farsça,
Arapça ve di¤er dillerin boyunduru¤undan kurtuluflunu da büyük devrimciye
borçludur. Türk’ün onuruna sahip ç›kan Mustafa Kemal Atatürk ve onun kur-
du¤u Cumhuriyettir.

Ayn› dili konuflan insanlar aras›nda çok güçlü, duygusal bir ba¤ vard›r. Di-
lin, dil birli¤inin, ulusun oluflum ve devam›nda birlefltirici ve etkin bir rolü
vard›r. Mustafa Kemal Atatürk bunu flöyle ifade etmifltir: “Ulusalla¤›n en be-
lirgin niteliklerinden biri dildir. Türk Ulusundand›m diyen, her fleyden önce
Türkçe konuflmal›d›r. Türkçe konuflmayan bir kimse Türk kültürüne, toplulu-
¤una ba¤l›l›¤›n› iddia ederse, buna inanmak do¤ru olmaz.” M. Kemal Ata-
türk’ün bu tutumunu, onun Türk ö¤esini ayr›cal›kl› kabul etti¤i biçimde alg›-
lamak yanl›flt›r. Bunu, d›fl kaynakl› temelsiz ve yanl›fl yönlendirmelere karfl›
toplumun birlik ve bütünlü¤ünü ulusal temelde sa¤lamaya yönelik bir giriflim
olarak nitelemek do¤ru olur. Öyle oldu¤u içindir ki, 1924, 1961 ve 1982 Ana-
yasalar›n›n hemen tümünde Türkiye Cumhuriyetine yurttafll›k ba¤› ile ba¤l›
olan herkes bir ve birinci s›n›f yurttafl olarak kabul edilmifltir. Türkiye’de ko-
nuflulan ve yaz›lan türkçe, hem Türk halk›n›n ulusal dili, hem de devletin res-
mi dilidir.

Dillerini yitiren uluslar›n, tarih sahnesinden silindi¤ini bilen M. Kemal
Atatürk, Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudi Arsal’›n dil konusunda yazd›¤› yap›ta,
flu ön sözü yazm›flt›r: “Ülkesini, yüksek ba¤›ms›zl›¤›n› korumas›n› bilen Türk
ulusu, dilini de yabanc› diller boyunduru¤undan kurtarmal›d›r. Ulusal duygu
ile dil aras›nda ba¤ çok güçlüdür. Dilin ulusal ve zengin olmas› ulusal duy-
gunun gelifliminde bafll›ca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir;
yeter ki bu dil bilinçle ifllensin.”

Türk dilini bilimsel yöntemlerle inceleyen ve inceleten Atatürk: Dil konu-
sunda devrim yap›lmas› gerekti¤ine inanm›fl 1928/1938 y›llar› aras›nda ke-
sintisiz dil ve kültür devriminin uygulanmas›n› ve öncülü¤ünü yapm›flt›r. 1

3) Hüsnü Merdano¤lu; Yeniden Müdafaa-i Hukuk, sf. 44, 45.
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Kas›m 1928’de yeni Türk Alfabesi kabul edildi. Harf devrimi ile yeni yaz›m-
la, Arapça ve Farsça sözcüklerin dayanaklar› ortadan kald›r›ld›. Harf devrimi
sürecinde, soyad›, ticarette Türkçe, uluslaras› takvim ve saati kabul eden ya-
salar kabul edildi. Sokak adlar›, rakamlar, k›l›k ve k›yafeti de¤ifltiren düzen-
lemeler yap›ld›.

Dil devriminin temeli ö¤retim birli¤idir. Kültür birli¤i, ancak dil birli¤i ile
sa¤lanabilir. Dil birli¤i ise Türkçenin birli¤i, üstünlü¤ü demekti. Cumhuriye-
tin ilan›ndan hemen sonra 5 Mart 1924’te kabul edilen E¤itim Birli¤i Yasas›-
n›n gerekçesinde, E¤itim birli¤inin amac› flu biçimde aç›klanm›flt›r: Bir ulu-
sun bireyleri ancak bir e¤itim görebilir. ‹ki türlü e¤itim bir ülkede iki türlü in-
san yetifltirir bu ise duygu birli¤i (vahdeti his) dayan›flma amaçlar›na tümüy-
le ayk›r›d›r. E¤itim Birli¤i Yasas› yurdumuzda tüm ö¤retim kurumlar›n› Mil-
li E¤itim Bakanl›¤›na ba¤lam›fl, medreseleri kapatm›fl ve uzman din adam›
yetifltirmek üzere “bir ilahiyat fakültesi kurulmas›n›, “imamet ve hitabet gibi
dini hizmetlerin” yap›lmas›nda gerekli elemanlar›n yetifltirilmesi için ayn›
bakanl›¤a görev ve yetki verilmifltir. 1973 y›l›nda ara rejim döneminde ‹mam
Hatip okullar› liseye dönüfltürülmüfl, 1976 y›l›nda ilk mezunlar›n› veren bu li-
selere “yetifltirildikleri yönde e¤itim veren fakülterele girifl kap›s› aç›lm›flt›r.
12 Eylül 1980 darbesi, Atatürk ad›na Atatürkçülük ad›na, onun tüm kurumla-
r›n› yerle bir etmifltir. Onun ad›na oluflturulan yeni kurumlara ço¤unlukla,
sözde Atatürk’çü özde ise onun devrim ve ilkelerine karfl› olan kifliler getiril-
mifltir. 12 Eylül darbesi Türkiye’de teokratik gidiflin hukuksal alt yap›s›n› ha-
z›rlam›flt›r. 1983 y›l›nda Bülent Ulusu hükümeti döneminde, Milli E¤itim Te-
mel Yasas›n›n 31 nci maddesi de¤ifltirilerek seçme hakk›n› teokratik e¤itim
görme yönünde kullanan kiflilere, tüm laik e¤itim kurumlar›na girme hakk›
tan›nm›flt›r. ‹flte yurdumuzdaki teokratik gidiflin milad› bu tarihtir. Yani ülke-
mizdeki laik, anti/laik kutuplaflma ve fleriatç› kadrolaflma kayna¤›n› e¤itim
sistemindeki ikili yap›dan almaktad›r.

Devlet Anayasa ve E¤itim Birli¤i yasas›n›n amaçlar›na ayk›r› olarak “usa
ve bilime dayal›” hukuk düzenini yok etmeyi amaçlayan unsurlar› kendi ola-
naklar› ile yetifltirmifltir. Bir baflka deyiflle yasa koyucu Milli E¤itim Temel
Yasas›nda yap›lan de¤iflikle” Cumhuriyetin niteliklerini tedrici biçimde de-
¤ifltirme yolunu aralam›flt›r. Bunun hukuk literatüründeki ad› “yasaya karfl›
hiledir”. Hile ve desise ile Cumhuriyetin kaleleri bir bir ele geçirilmektedir.
Bu kara gidifle dur diyen Atatürk devriminin yi¤it evlatlar› birer birer katle-
dildi. Cavit Orhan Tütengil, Bedrettin Cömert, Abdi ‹pekçi, Do¤an Öz, Mu-
ammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Turan Dursun, U¤ur Mumcu, Ali
Günday, Onat Kutlar, Ahmet Taner K›fllal› ve son Necip Hablemito¤lu, insan-
l›k ve ulus düflmanlar› taraf›ndan flehit edildi. 37 ayd›n Sivas’ta hunharca ate-
fle verildi. E¤itim ve ö¤renim birli¤ini bozanlar›n gerçek niyetini görmemek
için insan›n gözünün görmez, kula¤›n›n duymaz, vicdan›n›n ise nas›rlaflm›fl
olmas› gerekir.
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Gelinen noktada, dilde kirlenme, e¤itim sistemindeki yozlaflma, emperyal
odaklar›n kuflatma ve dayatmas› doruk noktaya ulaflm›flt›r. Türkiye ad› konul-
mam›fl, ilan edilmemifl bir ekonomik ve kültürel savafl sonucu, üstü örtülü bir
iflgal ve teslimiyet süreci içine girmifltir. Türkiye’de ço¤u kurum ve kurulufl-
lar art›k Türkiye’den yönetilmemektedir. Vatan topraklar› özellefltirme ad› al-
t›nda haraç mezat yabanc›lara peflkefl çekilmekte, ülke elden gitmektedir. Ya-
z›l› ve görsel bas›n›n önemi bölümü d›fl odaklar›n güdümündedir. fiu anda
ekonominin ipi ‹MF, Dünya Bankas› ve OECD’nin elinde, politikan›n düme-
ni ise, AB ve ABD’nin eline geçmifltir. Siyasal iktidar, Türkiye’ye karfl› düfl-
manca politikalar izleyen Avrupa Birli¤i ve Amerika’ya karfl› tam bir teslimi-
yet içindedir. Tarihin hiçbir döneminde iç ve d›fl odaklar›n Türkiye üzerinde-
ki amaç ve niyetleri bu denli çak›flmam›flt›r. Bu gidiflle sadece Türkçe az›nl›k
dili olmakla kalmayacak, Türklerde Türkiye’de giderek az›nl›k durumuna
düflecektir. Gün, hiçbir politik ve ideolojik ay›r›m gözetmeksizin tüm yurttafl-
lar›n, tüm yurtseverlerin, “bu üstü örtülü iflgal ve kuflatmaya karfl› yeniden ve
aynen 1918/1919 y›llar›nda oldu¤u gibi Kuvayi Milliye ruhu ile bir araya gel-
me, iflgalcilere karfl› 2. Kurtulufl Savafl› ve kurtulufl mücadelesi verme” günü-
dür. Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençli¤e/Ulusa sesleniflindeki görev hepimi-
zi beklemektedir. Bu onurlu ve ulusal direnifl saf›nda birleflmek, hepimizin
ortak görevi ve yurtseverlik borcudur.
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Dört Avrupa Konseyi ülkesi tarafindan 1985 tarihinde imzaya aç›lan yerel
özerklik flart› 1991 yilinda 3721 say›l› yasa ile TBMM taraf›ndan ve
06.08.1992 tarihli Bakanlar Kurulu tarafindan baz› maddelere çekince konu-
larak onaylanm›fl ve yürürlü¤e girmifltir. fiart› onaylayan her ülke, flart›n 12.
maddesinde belirtilen paragraflardan en az 10 tanesi zorunlu olmak flart›yla,
toplam 20 paragraf› ile kendisini ba¤l› k›lmay› taahhüt etmifltir.

Yerel özerklik flart› 3 bölümde incelenebilir:

a- Zorunlu olarak onaylanan maddeler

b- Zorunlu olmadan Türkiye'nin serbest  iradesiyle onaylanan maddeler

c- Çekince koydu¤u maddeler

Zorunlu maddelerin ilki olan 2. madde flu flekildedir: ''ÖÖzzeerrkk YYeerreell YYöönnee--
ttiimmlleerr ‹‹llkkeessii uulluussaall mmeevvzzuuaattllaarr vvee mmüümmkküünn oolldduu¤¤uu dduurruummllaarrddaa aannaayyaa--
ssaayyllaa ttaann››nnaaccaakktt››rr..''

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›, mahalli idareleri düzenleyen 127. mad-
desinde yerel özerklik deyimi yer almam›flt›r. 2. f›kras›nda ''mmaahhaallllii iiddaarreellee--
rriinn kkuurruulluuflfl ggöörreevv vvee yyeettkkiilleerrii yyeerriinnddeenn yyöönneettiimm iillkkeessiinnee uuyygguunn oollaarraakk
kkaannuunnllaa ddüüzzeennlleenniirr..'' Denmifltir.

fiart›n 3. maddesine göre; ki Türkiye taraf›ndan zorunlu olarak kabul edil-
mifltir, yerel özerklik tan›m› yap›lm›flt›r. ''YYeerreell öözzeerrkklliikk iillkkeessiinniinn yyeerreell yyöö--
nneettiimmlleerree,, kkeennddii tteemmeell kkuurraallllaarr››nn›› kkooyymmaakk,, kkeennddii iiflfllleerriinnii iisstteeddii¤¤ii ggiibbii yyüü--
rrüüttmmeekk,, mmeerrkkeezzii yyöönneettiimmiinn yyeerreell iiflfllleerree kkaarr››flflmmaass››nn›› öönnlleeyyeebbiillmmeekk,, kkeennddii
yyeerreell kkaayynnaakkllaarr››nn›› yyaarraattaabbiillmmeekk vvee yyeerreell ttoopplluulluukk üüyyeelleerriinniinn ggeenneell rreeffaa--
hh›› vvee mmuuttlluulluu¤¤uunnaa kkaattkk››ddaa bbuulluunnaabbiillmmeekk hhaakk vvee yyeettkkiissiinnii ssaa¤¤llaadd››¤¤››nn››
ssööyylleeyyeebbiillmmeekk mmüümmkküünnddüürr..''

3723-5170 Say›l› Yasalar
Aç›s›ndan Yerel Özerklik
fiart›n›n Yarg›lanabilirli¤i

n HH.. EEnniiss DD‹‹NNÇÇEERROO⁄⁄LLUU **

*  Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi



3322
‹Z

M
‹R

 B
A

R
O

S
U

 D
E

R
G

‹S
‹ N

‹S
A

N
 2

00
5

Bu temel çerçevede yerel özerklik ilkesinin 3 temel amaca hizmet etti¤i
aç›kt›r.

1- Giderek artan yerel hizmet taleplerini karfl›layabilmek için, yerel yöne-
time yetki ve esneklik sa¤lamak;

2- Yerel yönetimin kendi koflul ve ihtiyaçlar›na en uygun yönetim yap›s›-
n› belirlemesine imkan tan›mak;

3- Yerel yönetimi merkezi yönetimin müdahalelerine karfl› korumak, ayn›
zamanda merkezi yönetimi de mevcut ya da yeni ihtiyac›n› karfl›lamak
için yerel yönetimin talep ve bask›lar›na muhatap k›lmamak.

Kamu yönetiminin dolay›s›yla da yerel yönetimlerin temel yetki ve so-
rumluluklar›, Anayasa ve yasalarla belirlenmektedir. Yasama yetkisi ulu-
sal parlamentoda bulunmaktad›r. Ça¤dafl yerel yönetim, özerk yerel yöne-
tim, tabii ki özerklik tan›m› ile anlat›lmak istenen yönetsel özerkliktir, ida-
ri özerkliktir.

4. Özerklik ilkesi bizim yasalar›m›zda yer almam›flt›r. Ancak 7. Befl y›ll›k
kalk›nma plan›nda flu cümlelere rastlamak mümkündür; ''‹‹ddaarrii vvee mmaallii
öözzeerrkkllii¤¤ee ssaahhiipp mmaahhaallllii iiddaarree yyöönneettiimm mmooddeellii ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa,, mmaahhaall--
llii iiddaarreelleerriinn tteeflflkkiillaatt ggöörreevv vvee mmaallii mmeevvzzuuaatt››nnddaa ggeerreekkllii ddüüzzeennlleemmeelleerr
yyaapp››llaaccaakk,, kkööyy,, bbeelleeddiiyyee,, iill öözzeell iiddaarreelleerrii yyeenniiddeenn öörrggüüttlleenneecceekk iiddaarrii
vvee mmaallii öözzeerrkkllii¤¤ee ssaahhiipp mmaahhaallllii iiddaarree bbiirriimmlleerrii hhaalliinnee ggeettiirriilleecceekkttiirr.. ''

Görülüyor ki özerk yerel yönetim tabiri planda kullan›lm›flt›r. Yedinci 5
y›ll›k kalk›nma plan›nda Avrupa Yerel Yönetim özerklik fiart›'ndan birçok
düzenlemeler mevcuttur.

Di¤er taraftan ülkemizde yerel yönetim karar organ› seçimle iflbafl›na gel-
mektedir. Anayasan›n 65. Maddesinde, seçimler ve halk oylamas›n›n serbest,
eflit, gizli, tek dereceli, genel oy, aç›k say›m ve döküm esaslar›na göre yarg›-
n›n yönetimi ve denetimi alt›nda yap›laca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Anaya-
sadaki bu düzenleme flarttaki maddeye uygunluk göstermektedir.

Avrupa Yerel Yönetimler özerklik flart› Türkiye'nin de zorunlu olarak im-
zalad›¤› 8. Maddesi, idari vesayeti prensip olarak "hukuki uygunluk" deneti-
miyle s›n›rlam›flt›r.

Yerel özerklik kavram›, idari vesayet kavram› ile ba¤daflmamaktad›r.
Çünkü idari vesayet yetkisi merkezi yönetime yerel yönetimlerin yetkilerini
kullanmada s›n›rlama getirebilmektedir. Oysa ki 8. madde idari vesayeti hu-
kuka uygunluk denetimi ile s›n›rlam›flt›r. Sadece merkezi idare kurulufllar›na
ait olup da, yerel  yönetim birimlerine yapt›r›lan hizmetler ve onlara devredi-
len merkezi yönetimlerin hizmetleri aç›s›ndan denetim ancak yerindelik de-
netimiyle mümkün olabilir.

EN‹S D‹NÇERO⁄LU
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fiart›n 4. maddesine göre yerel yönetim yasas›n›n çizdi¤i s›n›rlar içerisin-
de Yerel Yönetimler kendi görev alanlar›na dahil olup da baflka yönetime b›-
rak›lmam›fl olan konularda faaliyette bulunabilirler.

Bu hükmün Anayasan›n 6. maddesinde yer alan ''HHiiçç kkiimmssee vveeyyaa oorrggaann
kkaayynnaa¤¤›› aannaayyaassaa oollmmaaddaann bbiirr ddeevvlleett yyeettkkiissii kkuullllaannaammaazz..'' Hükmüne ayk›-
r› oldu¤u ileri sürülebilir.

Yine anayasan›n 90. maddesinde ve son f›kras›na göre ''uussuullüünnee ggöörree yyüü--
rrüürrllüü¤¤ee kkoonnuullmmuuflfl mmiilllleettlleerraarraass›› aannllaaflflmmaallaarr kkaannuunn hhüükkmmüünnddeeddiirr vvee
bbuunnllaarr››nn aannaayyaassaayyaa aayykk››rr››ll››¤¤›› iiddddiiaass›› iillee AAnnaayyaassaa MMaahhkkeemmeessiinnee ggiiddiillee--
mmeezz,, iippttaall ddaavvaassii aaçç››llaammaazz..'' hükmünü tafl›maktad›r.

22 May›s 2004 tarihinde 5170 say›l› kanunla yap›lan de¤ifliklikle 90. mad-
denin son f›kras›na flu cümle eklenmifltir:

‘‘UUSSUULLÜÜNNEE GGÖÖRREE YYÜÜRRÜÜRRLLÜÜ⁄⁄EE KKOONNUULLMMUUfifi TTEEMMEELL HHAAKK VVEE
ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKKLLEERREE ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹NN MM‹‹LLLLEETTLLEERRAARRAASSII AANNLLAAfifiMMAALLAARR--
LLAA KKAANNUUNNLLAARRIINN AAYYNNII KKOONNUUDDAA FFAARRKKLLII HHÜÜKKÜÜMMLLEERR ‹‹ÇÇEERRMMEE--
SS‹‹ ‹‹LLEE ÇÇIIKKAABB‹‹LLEECCEEKK UUYYUUfifiMMAAZZLLIIKKLLAARRDDAA,, MM‹‹LLLLEETTLLEERRAARRAASSII
AANNLLAAfifiMMAA HHÜÜKKÜÜMMLLEERR‹‹ EESSAASS AALLIINNIIRR''

Bu yeni düzenleme 9 paket halinde ç›kan AB uyum yasalar› ile taahhüt
edilen Paris fiart›, Helsinki Nihai Senedi, Yerel Özerklik fiart› vs gibi ulusla-
raras› sözleflmeler ve metinlerin iç hukuk hükmünde oldu¤u hükmünü içer-
mektedir.

Anayasadaki yap›lan bu de¤ifliklikle uluslararas› sözleflmelerin normlar
hiyerarflisindeki yerine yeni bir boyut getirilmifl,  uluslararas› anlaflmalar›n
anayasaya ayk›r›l›k itirazlar›n›n olanaks›zl›¤›ndan hareketle bunlara anayasal
ya da en az›ndan yasa üstü bir de¤er tan›mak gerekti¤i hüküm alt›na al›nm›fl-
t›r, ö¤retide sözleflmeyi ola¤an kanun gücünde kabul eden görüfl hakimdir.

En önemli sorun uluslararas› belgelerin (örne¤in;  yerel özerklik flart›n›n)
hhuukkuukkii ddee¤¤eerriinnee iliflkindir. Gerçekten 90. maddenin yaz›m flekli göz önüne
al›narak uluslararas› anlaflmalar›n normlar hiyerarflisindeki yeri tart›fl›labilir.
Bununla birlikte kanun hükmünde oluflan uluslararas› sözleflme daha çok nor-
matif de¤er atfeden bir buyruk olarak anlafl›lmakta ve 90. maddenin düzenle-
me tarz›, tekçi (monist) sisteme uygun düflmektedir. Yasayla onaylanm›fl
uluslararas› belgeler mahkemeler taraf›ndan do¤rudan uygulanacakt›r. Ana-
yasan›n 138. maddesinde yarg›c›n anayasaya, kanuna ve hukuka uygun ola-
rak vicdani kanaatine göre karar verme yetkisindeki hukuk, kuflkusuz ulusal
hukukla s›n›rl› de¤ildir. Yarg›ç hem ulusal ölçekte hem de uluslararas› düz-
lemde geçerli hukukun genel ilkelerinden yararlanacakt›r.

22 May›s 2004 tarihli 5170 say›l› kanunla de¤iflikli¤e u¤rayan 90. madde-
nin son fikrasina konu olan uluslararas› anlaflma aç›s›ndan olaya bak›ld›¤›n-
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da, sadece anlaflmalar›n de¤il, insan haklar› belgelerinin uluslararas› anlaflma
kapsam›nda oldu¤u düflünülmelidir.

Yap›lan de¤ifliklik EESSAASS AALLMMAA deyimine iliflkindir. Buna göre uluslara-
ras› sözleflme hükmü ilgili uyuflmazl›¤›n çözümünde belirleyici olacakt›r.
Gerçekten ESAS ALMA öncelik tafl›ma yada uygulanma biçiminde anlafl›la-
bilir.

90. maddede yap›lan en önemli de¤iflikliklerden biri uyuflmazl›k ve bunun
muhatab› ile ilgilidir. Hak ve özgürlü¤ün uygulanmas›na iliflkin her türlü
uyuflmazl›k yeni düzenleme alan›na girmektedir. Bu hükmün öncelikli muha-
tab› yarg›çt›r. Sonra savc›lar, avukatlar ve idari makamlar gelir. Uluslararas›
belgelere iliflkin düzenlemeleri yapma ve de¤ifltirme yetkisi göz önüne al›n-
d›¤›nda yasama organ›n›n da, yeni düzenlemenin detayl› muhatab› oldu¤u
ileri sürülebilir.

90. maddeye eklenen (yasa - uluslararas›) anlaflma iliflkisidir. Her iki norm
aras›ndaki iliflki de uluslararas› anlaflman›n yasadan daha güvenceli bir düz-
lem yans›tt›¤› varsay›m›na dayanmaktad›r. Önemli bir sorun olarak karfl›m›-
za ç›kan 90. madde de¤iflikli¤i ile uluslararas› bir sözleflmenin anayasadan
daha ileri bir düzlem öngörmesi halinde, hiyerarflik iliflkiden mi yoksa iki
norm aras›ndaki çat›flman›n giderilmesi gere¤i kurumsal ve yeni bir düzlem
ile çözülüp çözülmeyece¤i üzerinde durulmal›d›r.

Kanunun KKUURRAAMMSSAALL DDÜÜZZLLEEMM ‹‹LLEE BBAA⁄⁄LLAANNTTIILLII OOLLMMAASSIINNIINN
anlam› fludur:

Uluslararas› sözleflme ile uluslararas› normlar aras›nda 90. madde benze-
ri düzenlemeler yapan anayasalar genellikle AANNAAYYAASSAA MMAAHHKKEEMMEESS‹‹''NN‹‹
devreye sokarlar. Bunu daha çok, önceden; denetim yetkisi ile ve sonradan;
yorum yetkisi fleklinde düzenlerler. Bundan amaç uluslararas› sözleflme ile iç
hukuk aras›nda uyum sa¤lamakt›r. 11998822 AAnnaayyaassaass››''nnddaa yyaapp››llaann yyeennii ddüüzzeenn--
lleemmee iillee kkaannuunnuunn kkuurraammssaall yyöönnüünnüü aaçç››kkttaa bb››rraakkmmaakkttaa kkaall››cc›› nneeddeennllee
aannaayyaassaall yyaarrgg›› ssiisstteemmiimmiizzee öönncceeddeenn aannaayyaassaayyaa uuyygguunnlluukk ddeenneettiimmii yyoolluu
aaçç››kk ttuuttuullmmaakkttaadd››rr..

Anayasan›n 90. maddesine eklenen cümle, çeflitli aç›lardan yeni tart›flma-
lar› beraberinde getirse de, yarg›ç ile yasa-üstü ve ulusal-üstü normlar aras›n-
daki iliflki do¤rultusunda önemli bir denklem olarak nitelendirilebilir. Yeni
düzenlemeyle 90. madde uyar›nca, kanunla onaylan›p yürürlü¤e giren ulus-
lararas› antlaflmalar›n yerini ve çerçevesini belirli ölçülerde alt› çizilmifl ol-
mas› nedeniyle art›k uluslararas› anlaflmalar›n yasa düzeyinde oldu¤u görü-
flünü genelleyebiliriz.

fifiaarrtt››nn 44.. mmaaddddeessiinniinn 33.. ffiikkrraass›› zzoorruunnlluu oollmmaassaa ddaahhii TTüürrkkiiyyee ttaarraaff››nn--
ddaann kkaabbuull eeddiillmmiiflfl oolluupp,, öönneemmllii bbiirr iillkkee iiççeerrmmeekktteeddiirr.. Bu ilkede; sübsida-
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rite ilkesi olup buna göre kkaammuu hhiizzmmeettlleerrii ggeenneelllliikkllee vvee tteerrcciihheenn vvaattaannddaa--
flflaa eenn yyaakk››nn bbiirriimmlleerr ttaarraaff››nnddaann ggeerrççeekklleeflfleecceekkttiirr..

Böylece hizmetin merkezden planlamas›, finansman› ve yürütülmesinin
önüne geçilerek hizmete etkinlik, verimlilik, ekonomiklilik ve sürat sa¤lana-
cakt›r.

Bu ilke ülkemizde ilk defa 28 Ocak 1992 tarihli Baflbakanl›k Genelgesin-
de yer alm›fl ayr›ca yedinci 5 y›ll›k kalk›nma plan› mahalli idareler özel ihti-
sas› konusu raporlar›nda da yer alm›flt›r.

ZZoorruunnlluu oollaarraakk iimmzzaallaannaann 55.. mmaaddddee yyeerreell yyöönneettiimmlleerriinn ss››nn››rrllaarr››nnddaa
mmüümmkküünnssee hhaallkk ooyyllaammaass››nnaa bbaaflflvvuurruulluupp,, iillggiillii yyeerreell ttoopplluulluukkllaarraa ddaann››flfl››ll--
mmaaddaann ddee¤¤iiflfliikklliikk yyaapp››llaammaayyaaccaa¤¤››nn›› iiççeerrmmeekktteeddiirr.. Türk hukuk sisteminde
bir belediyenin s›n›r de¤iflikli¤inde veya kurulmas›nda halk oylamas›na, ples-
tibiteye gidilmesidir.

Türkiye'nin yerel özerklik flart›na çekince koydu¤u maddelerin neler oldu-
¤unu s›ras›yla sayacak olursak:

1- Yerel makamlar› ilgilendiren planlama ve karar süreçlerini kendine da-
n›fl›lmas› (5216 yasa ile stratejik plan yapma yetkisi belediyelere b›rak›l-
m›fl olup, bu çekince kald›r›lm›flt›r.)

2- Yerel yönetimlerin iç hukuklar›n› kendilerinin belirlemesi

3- Vesayete ancak vesayete tabi olanlar›n iflletilmesi,

4- Yerel yönetimlerin kaynak art›fllar›n›n sa¤lanmas›nda hizmet maliyet-
lerindeki art›fl›n hesaba kat›lmas›

5- Yap›lacak artç›l yard›mlar›n olabildi¤ince yerel yönetimlerin kendi po-
litikalar› uygulamalar› konusunda flartl› hibe yard›m›ndan vazgeçilmesi
(5216 say›l› yasa ile bu çekince de kald›r›lm›flt›r.)

6- YereI yönetim haklar›n› savunabilmeleri için yabanc› yerel yönetimler-
le iflbirli¤i yapmalar›, uluslararas› birliklere kat›labilmeleri)

Yerel Yönetimlerin yarg›sal  korunmas›na aç›k olarak yer veren flart›n 11.
Maddesi bizzat flart›n temel ilkeler bütünü olarak nitelemekte oldu¤u 14.
maddesi aras›nda yer almaktad›r.

Bu maddenin anlat›m›na göre kural olarak, Yerel Yönetimler yetkilerinin
serbestçe kullan›lmas›n› ve Anayasa'da kendi ülkelerinin yasalar›nda yer alan
yerel özerklik ilkelerine sayg›l› davran›lmasm› sa¤lamak için yarg› yollar›na
baflvurma hakk›ndan yararlan›rlar.

fiart›n 2. Maddesi Yerel özerkli¤in iç mevzuatla tan›nmal›; olanaklar hu-
susunda "Anayasa da yer almal›" derken 3. Madde Yerel özerkli¤in yasa gü-
cünde kurallarla korunmasi gerekti¤ini 4. Madde 1. paragraf "Yerel Yönetim-
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lerin Temel yetkileri Anayasa yada yasa ile belirlenir denilmektedir.

Son olarak 8. l flart maddesine göre "Yerel Yönetimler üzerindeki her tür-
lü denetim ancak Anayasa ' da ve yasalarda gösterilen durumlarda ve biçim-
lerde yap›l›r" denilmektedir.

5170 say›l› yasa ile 22.5.2004 tarihli yap›lan Anayasa de¤iflikli¤inin sonu-
cunda yerel özerklik flart›n›n ulusal hukuk düzeninin içindeki norm hiyerar-
flisindeki yerinin neresi oldu¤una Anayasa Mahkemesi karar vermelidir.

fiart›n ulusal düzeninin bir parças› haline gelmifl olmas› halinde genel ku-
ral olarak t›pk› ulusal yasalar›n sahip oldu¤u güce sahip olmas› gerekir.

Bu bütünleflmenin sonucu kuramsal olarak daha sonra ç›kar›lacak yasala-
r›n "5216 gibi" flart›n hükümleriyle çal›flmas› halinde bunlar›n ortadan kald›-
r›lmas› ve daha sonra ç›kacak normlar›n uygulanmas›na iliflkin idari ifllemin
yok say›lmas› istenebilecektir.

Anayasa de¤iflikli¤înde ki en önemli hüküm "Esas alma" öncelik tafl›ma
ya da uygulanma biçimi olarak tan›mlanacakt›r. Buradan da anlafl›l›yor ki
Kogenhagen Kriteriyle, A.B. uyum paketleriyle taahhüt edilen ve 22 Ma-
y›s'da gerçeklefltirilen de¤ifliklikle Yerel Özerklik fiart›'na normal yasalardan
daha üstün bir statü tan›nmaktad›r. BBuunnuunn ssoonnuuccuu iissee flflaarrtt››nn kkuurraallllaarr›› iillee ççee--
lliiflfleenn yyaassaallaarr››nn çç››kkmmaass›› hhaalliinnddee bbuu yyaassaallaarr››nn uuyygguullaannaabbiillmmeessiinniinn dduurrdduu--
rruullaabbiilleeccee¤¤iinnii ggöösstteerrmmeekktteeddiirr..

Ulusal hukukta tan›nan flart›n normlar hiyerarflisindeki s›ras› ne olursa ol-
sun, bu kurallar›n›n mahkeme önünde dikkate al›nmas›, iç hukukun yorumuna
ba¤l›d›r.

fiart›n 8.3. maddesi "Yerel Yönetimler üzerindeki denetim, bu denetimi
yapacak olan yönetimin müdahalesinin geniflli¤i ile onunla korunmak istenen
ç›karlar aras›nda denge sa¤lamak ilkesi çerçevesinde yerine getirilmek zo-
rundad›r" denilmektedir.

Bu madde idarenin her türlü eylem ve tasarrufunun yarg› denetimi ilkesiy-
le zaten örtüflmekte yarg›lama makam› kamu yarar› ile yerel özerklikler ara-
s›nda vesayet makam›n›n müdahalesinin geniflli¤inin boyutlar›n› ba¤›ms›z
bir biçimde belirlenmektedir.

Arz edildi¤i gibi çekince konulan, fakat fiilen uygulamada en genifl flek-
liyle Anayasal denetim yollar›n›n aç›k oldu¤u bu maddenin uygulamas›n›n
önündeki yaz›l› engel Anayasal de¤ifliklikle tamamen kald›r›lm›flt›r.

7- ‹ç hukukta kendinde toplanm›fl olan yetkileri serbestçe savunabilmek
ve özerk yerinden yönetim ilkesini koruyabilmek için yarg› yoluna baflvu-
rabilmelidir.

Çekince konulan yedi maddenin büyük bölümünün Türk yerel yönetim
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mevzuat›nda eskiden beri uyguland›¤›m da ifade etmek istiyorum. Yerel yö-
netim birlikleri kardefl flehir iliflkilerinde 1173 say›l› yasa gere¤i bakanl›k iz-
niyle yürütülmektedir. Yerel yönetim birliklerinin yarg› yoluna baflvurabilme-
si, idare mahkemelerine konuyu intikal ettirebilmesi mümkün olup, yürürlük-
teki bir yasan›n anayasaya ayk›r›l›k iddias›n›n ciddi bulunmas› halinde gerek
yerel mahkemelerin, gerekse Dan›fltay'›n re'sen konuyu Anayasa mahkemesi-
ne intikal ettirme yolu her zaman aç›kt›r. Gerek ‹zmir ‹dare Mahkemelerinin
gerek Dan›fltay'›n ilgili dairelerinin say›s›z Anayasaya ayk›r›l›k iddias›n› gün-
deme getirdikleri bilinen bir gerçektir. Bu nedenle yerel özerklik flart›n›n çe-
kince konmas›na ra¤men belediyelerin ve mahalli idarelerin idari yarg›ya
baflvurma yolu her zaman aç›k tutan Türk Hukuk Sisteminin bu yolda bir ek-
si¤i veya s›k›nt›s› bulunmamaktad›r.



Bilindi¤i gibi genel ifadesiyle silah hukukumuzun (mevzuat›m›z›n) teme-
lini 6136 say›l› Ateflli Silahlar ve B›çaklar ile Di¤er Aletler Hakk›nda Kanun
oluflturmaktad›r. Buna göre ssiillaahh; "uzaktan veya yak›ndan canl›lar› öldürebi-
len, yaralayan, etkisiz b›rakan, canl› organizmalar› hasta eden, cans›zlar› par-
çalayan veya yok eden araç ve aletlerin tümü" fleklinde tan›mlanmaktad›r.
(Ateflli Silahlar ve B›çaklar ile Di¤er Aletler Hakk›nda Yönetmelik, 2. mad-
de - 01.06.1991 tarihli, 20888 say›l› resmi gazetede yay›nlanm›flt›r) AAtteeflflllii ssii--
llaahh ise yine mevzuat›m›zda "mermi veya fiflek ad› verilen özel flekil ve nite-
likteki eczal›, canl›lar› bay›ltmaya yarayan maddeleri barut gaz› veya bu ne-
viden patlay›c› itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlar" olarak"
tan›mlanm›flt›r. Ateflli silahlardan da konumuzla ilgili olan› 'tabanca'd›r. Çün-
kü tabanca d›fl›ndaki silahlar›n - yivli tüfekler, makinal› tüfek, roketatar,
uçaksavar ve sair harp silahlar›n›n- iç ve d›fl güvenlikle görevlendirilen kifli-
ler d›fl›nda tafl›nmas›n›n hem yasal hem de fiili bak›mdan mümkün olmad›¤›
meydandad›r. (Ayr›ca bkz. 6136 say›l› yasa 4. md. f›kra 1-2)

Burada incelenecek konu; avukatlar›n silah tafl›ma yetkilerini hangi norm
ya da normlardan ald›klar› ve kapsam›d›r. Ayr›ca "kamu hizmeti gören avu-
kat›n silah tafl›ma ruhsat› için sivil kimseler gibi ruhsat almak nedeniyle dev-
lete ödedikleri harçlar v.s giderler de elefltirilecektir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki herkes bbuulluunndduurrmmaakk maksad›yla silah sa-
t›n alabilir. Fakat silah ttaaflfl››mmaakk için yasan›n ve ilgili yönetmeli¤in öngördü-
¤ü koflullara haiz olmak gerekmektedir. Böylece gelifligüzel, yerli yersiz si-
lah tafl›ma eylemi önlenmek istenmifltir. 6136 say›l› yasan›n 7. maddesinde
silah tafl›yabilecek olanlar aç›kça ve tadadi olarak belirtilmifltir. Say›lanlar›n
tamam› kamu görevlisidir. Fakat bu hükümden bütün kamu görevlilerinin si-
lah tafl›ma ruhsat› alabilecekleri sonucu ç›kar›lmamal›d›r. Bu say›lanlar için-
de avukatlar maalesef yoktur. Avukatlar›n silah tafl›ma yetkileri yukar›da ta-
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Silah Hukukumuz
Bak›m›ndan Avukatlar›n
Silah Tafl›malar› ve
Yetkileri

n GGüürrkkaann KKAARRAAAASSLLAANN **

*  Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi 
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rih ve resmi gazete numaras› verilen yönetmeli¤in 9. maddesinin (fl) bendin-
den kaynaklanmaktad›r, Gerçi ad› geçen yönetmelikte ilgili yasan›n 7. mad-
desine göre silah tafl›yabilecek olanlar tekrardan say›lm›flt›r. Ancak burada 7
maddenin tekrar›n›n yap›lmas›n›n iki sebebi vard›r:

11)) SSiillaahh ttaaflfl››mmaa yyeettkkiissiinniinn kkaappssaamm›› bbaakk››mm››nnddaann,,

22)) SSiillaahh ttaaflfl››mmaa rruuhhssaatt›› hhaarrççllaarr›› bbaakk››mm››nnddaanndd››rr..

SSiillaahh ttaaflfl››mmaa yyeettkkiissiinniinn her zaman ve her yerde olaca¤› ve bunun istisna-
s›z oldu¤u ilk anda düflünülebilir. Ancak bunun 6136 say›l› yasan›n 7. mad-
desine göre tafl›ma ruhsat› alanlar, yani daha aç›k ifadesiyle kamu görevlisi
olanlar için do¤ru oldu¤u yönetmelikte belirtilmifltir. Nitekim yönetmeli¤in
5. maddesinin atf›yla ilgili yasan›n ek 1. maddesinde silah tafl›ma yetkisi s›-
n›rland›r›lm›flt›r. Buna göre tafl›ma ruhsat›na sahip olunsa bile;

A) Duruflmalarda, mahkeme salonlar›nda, hastanelerin psikiyatri klinikle-
rinde, ak›l hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ›slah ve infaz
kurumlar› ile bunlar›n eklentilerinde,

B) Ö¤rencilerin toplu olarak bulundu¤u yurtlarda, e¤itim ve ö¤retim ku-
rumlar›nda, izinli ya da izinsiz yap›lan toplant› ve gösteri yürüyüfllerinde,
siyasal partilerin aç›k hava ve kapal› salon toplant›lar›nda, sendikalarda,
derneklerde ya da bunlara yönetim ve yap› olarak do¤rudan ba¤lant›l› olan
yerlerde ya da bunlar›n toplant› ve kongrelerinde, her türlü spor karfl›lafl-
ma ya da yar›fllar›n›n yap›ld›¤› yerlerde, yasal ya da yasad›fl› grev ya da
lokavt yap›lmakta olan iflyerlerinde,

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binalar› ile Meclis Baflkanl›¤›nca
belirlenen yerlerde, 

silah tafl›nmas› kesinlikle yasaklanm›fl bulunmaktad›r. Ayn› yerlerde 6136
say›l› yasan›n 4. maddesinde yaz›l› yasak aletleri de tafl›man›n yasak oldu¤u
tart›flmas›zd›r. Ancak tabiidir ki buralarda genel kolluk kuvvetine mensup za-
b›tan›n silah tafl›mas›na engel bir durum yoktur. Çünkü onlar›n zaten buralar-
da bulunmalar› görevleri ile ilgilidir. Bu böyle olmakla birlikte bir de yasan›n
7. maddesinin 1, 2, 3 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen kifliler (cumhurbaflkan›,
baflbakan, milletvekilleri ve bu görevlerde bulunanlar, özel yasalar›na göre
silah tafl›ma yetkisine sahip bulunanlar;

Bakanlar Kurulu Karar› ile silah tafl›yabileceklerine karar verilen Devlet,
belediye, özel idare ve kamu iktisadi teflebbüsleri memur ve mensuplar› ile
emekli subay, astsubay, vali, kaymakam, hakim, savc›, M‹T mensubu emek-
lileri v.b) 6136 say›l› yasan›n ek 1. maddesinde belirtilen yasak yerlerde de
silah tafl›yabileceklerdir. Gerçi bunun uygulamas› tart›flmal› olup mevzuat ge-
re¤i tafl›ma ruhsatlar› yasaklanan yerler d›fl›nda ""hheerr zzaammaann vvee hheerr yyeerrddee""
tafl›nabilirse de her kurulufl (özel ve kamu kurulufllar›) bunu kendi alanlar›n-
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da s›n›rlama gayretindedir. Kap› önüne koyduklar› X-ray cihazlar›yla silahla
girifle engel olmaktad›rlar.

Buradaki esas sorun avukatlar›n silah tafl›ma yetkisinin 6136 say›l› yasa-
n›n 7 maddesine göre verilmeyip de neden ilgili yönetmeli¤e göre verildi¤i-
dir. Bunun sonucu olarak da avukat›n silah tafl›ma yetkisi kamu görevlilerin-
den daha s›n›rl› olmaktad›r. Örnek vermek gerekirse; emekli olmufl bir jan-
darma uzman çavuflu dahi avukatlardan daha genifl yetkiyle silah tafl›yabil-
mektedir. Emekli olmufl kamu görevlilerinin silah tafl›mas› kanaatimizce o
kadar da gerekli de¤ildir. Belki özel soruflturmalara girmifl, belirli ve özel gö-
revlerde bulunmufl kamu görevlileri için tafl›ma ruhsat› verilebilmeli ancak
bunun d›fl›ndaki kamu görevlilerine ancak ve ancak can güvenli¤i nedeniyle
tafl›ma ruhsat› verilmelidir. Fakat yasaya göre pek çok emekli kamu görevli-
sine silah tafl›ma ruhsat› verilmektedir.  Burada yasa koyucunun yasa koyar-
ken güttü¤ü amaç (ratio legis) anlafl›l›r gibi de¤ildir. 02.05.2001 tarihli 4667
say›l› yasayla de¤iflik 1136 say›l› Avukatl›k Kanununun 1. maddesinde avu-
katlar›n yarg›n›n kurucu unsuru oldu¤u emredici bir hüküm olarak aç›kça be-
lirtilmifltir. Hal böyle olmas›na ra¤men avukatlar silah tafl›ma yetkisi bak›-
m›ndan hiçbir kamu görevi yapmayan kimseler gibi nitelendirilip ruhsat al-
maktad›rlar. Bunun nedeni gerek yasa koyucunun ve gerekse devlet ad›na ha-
reket eden hükümetlerin avukatlar› kamu hizmeti bak›m›ndan de¤erlendirir-
ken avukatlar›n kamu ""yyeettkkiissiinnddeenn"" ziyade kamusal ""ssoorruummlluulluu¤¤uu"" yö-
nünden hareket etmeleridir. Bu konuda da avukatlar üvey evlat gibi alg›lan-
maktad›rlar.

SSiillaahh ttaaflfl››mmaa rruuhhssaatt›› hhaarrççllaarr›› bbaakk››mm››nnddaann de¤erlendirildi¤inde ise han-
gi görev ve makamda olursa olsun kamu görevlilerine verilen silah tafl›ma
ruhsatlar›ndan görevleri süresince herhangi bir harç ya da bedel al›nmamak-
tad›r. Ancak emekli olduklar› vakit az miktarda harç al›nmaktad›r. E¤er avu-
katlar da ruhsat bak›m›ndan kamu görevlisi olarak mütalaa edilseler ruhsat
harçlar›ndan muafiyetleri söz konusu olacakt›r. Sorun genellikle devlet gelir-
leri bak›m›ndan ele al›nd›¤›ndan avukatlar›n ruhsat bak›m›ndan da kamu gö-
revlisi say›lmalar›, devletin silah tafl›ma ruhsat› nedeniyle elde edece¤i vergi
benzeri gelirlerden (parafiskal gelirler) mahrum kalmas› fleklinde de¤erlendi-
rilmektedir. Bu de¤erlendirme elbetteki devlet yönünden (yasa koyucu, hü-
kümet) yap›lmaktad›r.

RRuuhhssaattll››llaarr››nn SSiillaahh KKuullllaannmmaa YYeettkkiissii::

Silah bulundurma ya da tafl›ma belgesini (ruhsat›n›) alanlar, kapsaml› ve
genifl boyutlu silah kullanma hakk›na sahip de¤ildirler. Özellikle bu silahlar
hiçbir suretle bir sald›r› amac›na yönelik olarak kullan›lamaz. Hiçbir neden
yokken havaya silah boflaltma, baflkalar›n› tedirgin etme, e¤lence yerlerinde
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amaçs›z atefl etme kesinlikle yasakt›r. Bu durumda eylemin niteli¤ine göre
Türk Ceza Kanununda öngörülen cezalar gündeme gelecek; kifli eylemleri
nedeniyle kovuflturulup hüküm giyecektir. Kifli hangi gerekçe ile ve hangi
amaç için alm›flsa ancak bu amaç ve gerekçe ile silah kullanma yetkisine sa-
hiptir. Bu da genel olarak meflru müdafaa (nefsin korunmas›) ile ilgilidir.
Çünkü hiçbir zaman unutulmamal›d›r ki ister bulundurma, ister tafl›ma olsun
ruhsat asla sald›r› amac›yla verilmez. Silah kiflinin kendisini ya da gerekti¤in-
de mal›n› korumak ve o andaki tehlikeyi ortadan kald›rmak, savmak, defet-
mek için kullan›labilir. Avukat›n nefsini korumas› için silah kullanmas› da bu
çerçevede düflünülmelidir. Silah›n kullan›lmas›yla meydana gelecek sonuç-
lardan da silah kullanan kifli genel hükümler çerçevesinde sorumluluk tafl›r.

RRuuhhssaattll››llaarr››nn SSiillaahh EE¤¤iittiimmii::

Yeni düzenlenecek mevzuatla ruhsat alan kiflilere mutlak suretle e¤itim
verilmesi gerekti¤i meydandad›r. Hali haz›rdaki düzenlemede ise silah
e¤itimine iliflkin bir hüküm bulunmamaktad›r. Bunun yan›nda uygulama ise
son derece ürkütücüdür. Hangi e¤itim düzeyinde olursa olsun bulundurma ya
da tafl›ma ruhsat›na sahip kimselere silah ile ilgili e¤itim verilmesi iki yönde
olmal›d›r: Birincisi mevzuat e¤itimi ve silah›n hangi zorunlu - müflkül haller-
de kullan›laca¤›, ikincisi de silahla ilgili teknik e¤itimdir. D›fl güvenlik görev-
lileri (Türk Silahl› Kuvvetleri) ve iç güvenlik görevlileri (Emniyet Teflkilat›
ve jandarma ile özel güvenlik görevlileri) teknik e¤itimi kendilerini mesle¤e
haz›rlayan okullarda ö¤renmektedirler. Fakat bunlar›n d›fl›ndaki kimseler
hangi konumda olursa olsunlar silahla ilgili bilgileri biraz meraklar› ve biraz
da el yordam›yla ve k›smen de hatal› olarak edinmektedirler. Bu konuda da
ayr›m yap›lmaks›z›n iç-d›fl güvenlik görevlileri d›fl›nda silah ruhsat› almak
isteyenler öncelikle "silah temel e¤itimi"nden geçirilmelidir. Trafikte araç
kullanmak için ehliyet  verilirken böylesine tehlikeli ve hatta ölümcül bir alet
için e¤itim evleviyetle sa¤lanmal›d›r.

Sonuç olarak; yetkisini ald›¤› yasa bak›m›ndan yarg›n›n kurucu unsuru
addedilen avukatlar›n silah tafl›ma yetkilerini de yasadan almalar› gerekmek-
tedir. Bunun için de yap›lacak bir yasa de¤iflikliyle 6136 say›l› yasan›n 7.
maddesinin 4. f›kras›n›n B bendinin b) alt bendine ""aavvuukkaattllaarr"" ibaresi ek-
lenmelidir. Olmas› gereken hukuk (de lege ferenda) bak›m›ndan da yasa
maddesinin; ""..........hhaakkiimm,, CC.. bbaaflflssaavvcc››ss›› vvee CC.. ssaavvcc››ss››,, aavvuukkaattllaarr,, nnootteerrlleerr îîllee
bbuu mmeesslleekktteenn ssaayy››llaannllaarr........ "" fleklinde düzenlenmesi gereklidir. Böylelikle
avukatlardan silah tafl›ma ruhsat› nedeniyle al›nan harç da ortadan kalm›fl
olacakt›r.
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‹simli Soruflturmalar

n ÖÖmmeerr FFaarruukk EEMM‹‹NNAA⁄⁄AAOO⁄⁄LLUU **

*  Yarg›tay Cumhuriyet Savc›s›

‹çtihat hukukunda her dava belirli bir isimle an›l›r. Bir karar herhangi bir
davada referans olarak kullan›lacaksa, karar›n ismi belirtilir ve karar hakk›n-
da baflka bir bilgiye gerek duyulmaz. Ülkemizdeki gibi esas numaras›, karar
tarih ve numaras›na gerek duyulmaz. Karar›n isminden zaten o bilgilere de
ulafl›l›r. Kararlar›n onlara verilen isimle an›lmas›, o kararlara herkesin kolay-
ca ulaflabilmesini de sa¤lamaktad›r.

‹çtihat hukukunda, yasa kurallar› çok somut düzenlemeler içermez. Daha
çok genel ilkeler söz konusudur. Yasa kurallar› mahkeme kararlar›yla ortaya
ç›kan yorumlarla flekillenir ve anlam kazan›r. Bu kararlar yani içtihatlar, so-
mut olaylara göre yasan›n hangi anlam ve içerikle uyguland›¤›n› gösterirler.

‹çtihatlar, yasa maddelerinin kapsam›n› çizerler. Bunu yaparken her somut
olay kendi koflullar› içerisinde de¤erlendirilir. Yasalar›n kapsam› içtihatlarla
çizilince, hukukun dinamik yap›s› da ortaya ç›kar. Çünkü yasa maddeleri,
dogmatik ve dar çerçeveli bir yap› ortaya koymaz. De¤iflen ve geliflen durum-
lar karfl›s›nda, yasalar›n kapsam› da bu koflullar gözetilerek yorumlan›r ve iç-
tihatlar ortaya ç›kar. Bu nedenle yasalarda sürekli bir de¤iflikli¤e de ihtiyaç
duyulmaz. De¤ifliklik, gerekti¤inde içtihatlarda kendisini gösterir. Böylece
hukukun canl› bir varl›k oldu¤u, dogmatik olmad›¤› içtihatlarla ortaya konu-
lur.

‹çtihat hukukunda davalara daha do¤rusu kararlara isim verilmesi, karar
aflamas›ndan sonra söz konusudur. Çünkü verilen karar içtihat niteli¤ini al-
m›flt›r.

***

Ülkemizde mahkeme kararlar›, isimlerle an›lmamaktad›r. Kararlara, kara-
r› veren mahkeme, esas ve karar numaras› ve karar tarihiyle ulaflmak müm-
kündür. Yasalar›n kapsam›n›, de¤iflen koflullara içtihatlarla uydurmak yerine;
sürekli yasa de¤iflikli¤i yaflanarak, de¤iflen koflullar nedeniyle yasalarda ç›-
kan sorunlar içtihatlara b›rak›lmadan, yasa de¤ifliklikleriyle çözülmektedir.
Sürekli yasa de¤iflikli¤i yaflanmas› ise, var olan hukuk prati¤ini yani içtihat-
lar› öldürdü¤ü gibi yenilerinin ortaya ç›kmas›na da engel olmaktad›r.
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Hukuk prati¤i, yani içtihatlar yasalardan az önemde de¤ildir, hatta daha
önemlidir. Ancak ülkemizde hukuk prati¤i önem verilen bir durum de¤ildir.
Ya da içtihatlarla var›lan kararlar, de¤ifliklikler yoluyla yasalara monte edile-
rek, içtihatla yarat›lan o dinamizm yasa maddesi halinde dondurulmakta, bu
durum ise yeni sorunlar yaratmaktad›r. Örne¤in 765 say›l› TCY'de, baflka-
s›n›n mal›m onun r›zas› d›fl›nda almak olarak tan›mlanan h›rs›zl›k suç olup,
bu suçun oluflabilmesi için mal›n nitelik ve nicelik boyutunun de¤erlendiril-
mesi gerekti¤i Yarg›tay kararlar›nda ortaya konulmufl, böylece örne¤in bir
salk›m üzüm, bir adet elman›n al›nmas›n›n suç olarak kabul edilmeyece¤i,
somut durumlara göre karara ba¤lanm›fl idi. Böylece olaylara göre yasaya an-
lam vererek, adil bir çözüm ortaya ç›kart›lm›flt›, iflte içtihad›n önemi burada-
d›r. 5237 say›l› Yeni TCY'nin 145 nci maddesinde h›rs›zl›k suçuna konu ma-
l›n de¤eri az ise ceza verilemeyebilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. An›lan Yar-
g›tay kararlar›yla somut durumlara göre çözülen sorun, yasa metnine aktar›-
larak dondurulmufl, ancak bu düzenlemeyle de yeni sorunlara yelken aç›lm›fl-
t›r.

***

Ülkemizde kararlara de¤il soruflturmalara isim verilmektedir. Yüksek yar-
g› organlar›n›n içtihadi kararlar›na isim verilmesi ve bu kararlar›n isimleriy-
le an›lmas› ülkemiz için yerleflmifl bir uygulama de¤ildir.

Soruflturmalar›n gizlili¤i kural›na sonuna kadar uyulmas› halinde, sorufl-
turmalara isim verilmesinin ayk›r› bir taraf› ortaya ç›kmayacakt›r. Ancak giz-
li kalan de¤il de, kamuoyuna deflifre edilen soruflturmalara isim verildi¤i dik-
kat çekicidir. Verilen isimler soruflturmalara flov boyutu kazand›rmakta, san-
sasyonel bir hava yaratmakta ve medyatikte k›lmaktad›r.

Soruflturmalara isimleri, acaba yarg›sal makamlar m› vermektedir yoksa
cumhuriyet savc›l›¤›n›n emri alt›nda hareket etmesine ra¤men zab›ta yani so-
nuçta idare mi vermektedir? Soruflturmaya isim verilmesinin yasal bir daya-
na¤› var m›d›r? Bir baflka bak›fl aç›s›yla soruflturmalara isim verilmesi, hukuk
d›fl› bir uygulama m›d›r?

‹simli soruflturmalarda esas olan, soruflturma kapsam›ndaki kiflilerin ma-
sumlu¤u de¤ildir. Masumluk kural› ön planda tutulsa, bu soruflturmalar ka-
muoyunda ve medyada yer almamal›d›r. Dolay›s›yla soruflturmalara isim ve-
rilerek, bu kapsamdaki kifliler her halükarda mahkum edilmektedir. Sonuçta
verilen isimlerle kiflilerin yarg›lanmalar›na gerek kalmadan, "yarg›s›z infaz"
yap›lmaktad›r.

Genellikle yeterli hukuksal kan›tlar ortaya konulamayan soruflturmalara
verilen isimler gözetildi¤inde, daha soruflturmalar›n en bafl›nda kamuoyu ve
yarg›sal makamlar etki alt›na al›nmaya çal›fl›lmaktad›r. Yani kan›t elde edil-
mesi halinde yarg›sal yolla, kan›t elde edilememesi halinde ise yarat›lan san-



4444 ÖMER FARUK EM‹NA⁄AO⁄LU

‹Z
M

‹R
 B

A
R

O
S

U
 D

E
R

G
‹S

‹ N
‹S

A
N

 2
00

5

sasyonel ortamla, amaca her halükarda ulafl›lmakta, infazlar gerçeklefltiril-
mektedir. Soruflturmalar bitti¤inde ak›llarda kalan, kiflilerin o soruflturman›n
san›¤› oldu¤udur.

Demokratik bir hukuk devletinde, soruflturmalar›n gizlili¤i ile amaçlanan,
kuflkusuz soruflturmalar›n salimen yürütülmesinin yan› s›ra, soruflturma kap-
sam›nda kalan kiflilerin de peflinen suçlu ilan edilmemesi düflüncesine dayan-
maktad›r. Ancak (soruflturmalara verilerek)  deflifre edilen bu soruflturma
isimleriyle ve bas›nla birlikte yap›lan, hatta adeta bas›na yapt›r›lan bu sorufl-
turmalar kapsam›nda kalan kifliler, mahkeme önünde akland›klar›nda bile,
mahkemelerin verdi¤i kararlar, art›k kiflileri yarat›lan ortam nedeniyle "ka-
muoyu" önünde aklamaya yetmemektedir. Bu durum yarg›n›n sayg›nl›¤›n›n
azalmas›na (azalt›lmas›na) neden olmakta, yarg›y› kendisi için s›n›rland›r›c›
bir güç olarak gören yürütme organ› ise olaylar› istedi¤i gibi yönlendirme ba-
flar›s›n› yaflayarak, yap›lanlar› d›flardan seyretmekle yetinmektedir. Bu ise de-
mokratik bir hukuk devletinin varl›¤› aç›s›ndan, yürütme organ›n›n keyfi uy-
gulamalar›na karfl›, hak ve özgürlükleri hatta kamu düzenini koruyan bir yar-
g› organ›n›n düflmemesi ve de düflürülmemesi gereken bir durumdur. Sonuç-
ta amaçlanan›n, yürütme erkinin mutlakl›¤›n›n yaflanaca¤› bir ortam yarat›l-
mas› oldu¤unda kuflku duyulmamal›d›r.

Her fleye ra¤men ve her koflulda yarg›, hukuksal ilke ve kurallar çerçeve-
sinde hareket etti¤i sürece, kuflkusuz yürütme organ›n›n izleyece¤i manzara,
emellerine ulaflabilmenin "hukuk devleti içerisinde mümkün olmad›¤›n› gör-
mek ve kendisini hukuk devleti ilkelerine ba¤l› hale getirmekten" baflkas› ol-
mayacakt›r. Ancak bunun için, yarg›n›n ve yarg›da görev alan kiflilerin de
yapmas› gereken, kiflisel veya kurumsal beklenti içerisinde olmadan, yürüt-
menin gücünden etkilenmeden, hak ve hakl›n›n yan›nda yer almak ve huku-
ka uygun kararlarla sonuca varmakt›r.

***

‹çtihad hukukunda kararlara isim verilmesinin hukuksal bir esprisi vard›r.
Ancak gizli kalmas› gereken soruflturmalara isim verilmesinin ve bu isimler-
le beraber soruflturma kapsam›n›n haf›zalara kaz›nmas› ile yarat›lan durumun
hukuksal yönden izah› var m›d›r?

Hukuk devletinde yap›lmas› gereken, bu soruflturmalara isim vermekten
ve bunlar› kamuoyuna deflifre etmekten vazgeçmektir.
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‹nternet Ortam›nda
Güvenlik

n SSeerrkkaann ‹‹NNCCEEKKAAfifi **

*  ‹zmir Barosu Üyesi

‹nternet s›n›r, zaman ve mekan fark› olmadan bilgisayarlar› ve kullan›c›-
lar›n› birbirine ba¤layan, birçok iflin zaman ve masraftan kazand›rarak çözül-
mesini ve bilgiye ulafl›lmas›n› sa¤layan yüzy›l›n en önemli bulufllar›ndan bi-
ridir. Ancak zaman içinde sorunlar›n› da beraberinde tafl›yan internet, son dö-
nemde güvenlik sorunlar› nedeniyle kayg›l› kullan›c›lara sahip bulunmakta-
d›r.  Çal›flmam›n amac›, internet ortam›ndaki ciddi riskleri saptamak ve çö-
züm yollar› hakk›nda kullan›c›lara basit bilgiler vermektir.

‹nternet yoluyla bir a¤a ba¤lanan kullan›c› ne kadar güvendedir ? 

Asl›nda bu sorunun yan›t› en çok internet üzerinden ticaret yapmak iste-
yenleri özellikle de bankalar› ilgilendiriyor. Ancak tüketici ve müflteri olarak
tüm insanlar› da etkiledi¤i ve tedirgin etti¤i de bir gerçek.

Bankalar ve elektronik ticaret yapan firmalar  internetin güvenli oldu¤una
insanlar› inand›rmak ve bu kanal›n kullan›lmas›n› sa¤lamak isterler. Tüketi-
ciler ve müflteriler de bu güvene inand›klar› ölçüde internet kanal›n› kullan›r.
Zarar gördükleri anda da hemen kaçarlar. Bu nedenle güven sa¤lanmal› ve
korunmal›d›r.

II-- ‹‹NNTTEERRNNEETT KKUULLLLAANNIIMMII NNEEDDEENN BB‹‹RR AAVVAANNTTAAJJ??

Ticaret flirketleri ve bankalar neden internet kullan›m›n› özendiriyor?

-‹nternet üzerinden ticaret demek

a) Çal›flan maliyetleri

b) Depolama maliyetleri

c) Sergileme maliyetleri

d) Ürün tan›t›m maliyetleri 

e) Reklam maliyetleri

f) Müflteri iliflkileri maliyetleri

konusunda yani özetle neredeyse tüm maliyetlerde ciddi bir indirim sa¤-
lar.
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Üstelik;

-Müflteri profili saptanabilir.

-Kifliye özel servis sa¤lama olana¤› ortaya ç›kar.

Müflteri taraf›ndan bak›ld›¤›nda ise

a) Zamandan tasarruf

b) Sat›n almay› düflündü¤ü ürünü genifl bir kapsamda k›yaslama olana¤›
(bilgisayar bafl›nda)

c) Daha genifl al›flverifl olana¤›. Fiziksel olarak ulaflamayaca¤› veya çok
pahal›ya mal olacak ürünleri sat›n alabilme olana¤› sa¤layan elektronik ti-
caret avantajlar› ile hemen tercih edilirli¤ini ortaya koymaktad›r.

Ancak bu ifllemler yap›l›rken, kullan›c›lar  ciddi flekilde risk alt›nda bu-
lundu¤unu da bilmek ve tedbirini  almak zorundad›r.

IIII-- ‹‹NNTTEERRNNEETT OORRTTAAMMIINNDDAA TTEEHHDD‹‹TTLLEERR

‹nternet ortam›nda iken kiflisel bilgilerin  ele geçirilmesine ba¤l› ve kim
oldu¤unu ay›rmaks›z›n zarar verici unsurlar olarak bafll›ca iki tehdit bulun-
maktad›r.

11.. GGEENNEELL OOLLAARRAAKK 

Sadece bankalar ve ticaret flirketleri de¤il, tüm kurumlar internet üzerin-
deki sahteciliklerden, kiflisel verilerin ele geçirilmesinden, rahats›zl›k veren
elektronik postalardan zarar görmektedirler.

Son günlerde iyice artan internet kullan›c›lar›na yönelen tehditler üzerine,
birçok banka sitelerindeki güvenlik önlemlerini art›rmak zorunda kalm›fl, bu
durum da beraberinde internet bankac›l›¤›n› rahatl›¤› ve kolayl›¤› nedeniyle
tercih eden kullan›c› kesiminde tepkiye ve hizmeti kullanma konusundaki ka-
rarlar›n› gözden geçirmeye yöneltmifltir.  

18 fiubat 2005 tarihli Milliyet gazetesinde "ABD gizli servisi uyard›: in-
ternet sahtekarl›¤› ekonomiyi tehdit ediyor" bafll›¤› ile ç›kan haberde gizli
servis baflkan›n›n''Bu tehdidin gerçekli¤i hakk›nda art›k flüpheye mahal yok...
Sadece bir kaç tufla dokunmakla ulusal ekonomimizi sarsabilirler'' ifadesi
dikkat çekici ve ürkütücüdür. Ayn› aç›klamadan haberde yer bulan önemli bir
di¤er nokta ise internette sahtecilik ve verilerin ele geçirilmesi ile u¤raflan ki-
flilerin as›l hedefinin bireysel kullan›c›lar ve nispeten güvenlik önlemleri da-
ha az olan küçük flirketler oldu¤u yönündeki beyanat›d›r.

Meselenin ciddiyetini ve sald›rganlar›n gözükaral›¤›n› ortaya koymak için
FBI (Federal Bureau Of Investigation) resmi sitesinde (www.fbi.gov) 22 fiu-
bat 2005 tarihinde yay›nlanan aç›klamay› incelemek yeterli olacakt›r.
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FBI resmi internet sitesinin sa¤ üst köflesinde gayet dikkat çekici bir bi-
çimde, FBI’dan geldi¤i izlenimi verilen elektronik postalar ile ilgileri olma-
d›¤›n› ve  bu flekilde gelen elektronik postalara itibar edilememesi isteniyor-
du.

Yap›lan aç›klamada ise FBI’ dan geldi¤i izlenimi verilen e-postalarda ek-
teki dosya da mevcut sorular›n cevaplanmas›n›n istendi¤i, bu ekli dosyalar›n
ise virüs içerdi¤i uyar›s› yap›l›yor. Ayn› aç›klamada tan›nmayan kiflilerden
gelen elektronik posta eklerinin aç›lmas›n›n tehlikeli oldu¤u ve zarar verebi-
lece¤i de vurgulan›yor.

Yukar›daki haberin yay›nlanmas›ndan 2 gün sonra Milliyet gazetesi "in-
ternette banka vurgunu" bafll›¤› ile bankadaki hesab›ndan 3.000.USD’ n›n çe-
kildi¤ini fark eden bir kiflinin flikayeti üzerine paray› internet üzerinde baflka
bir hesaba aktaran ve bu hesaptan çekmeye çal›flan bir kiflinin yakaland›¤›
bildiriliyor.

22.. KK‹‹fifi‹‹SSEELL VVEERR‹‹LLEERR‹‹NN EELLEE GGEEÇÇ‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹

En basitinden kredi kart› veya banka bilgileri ele geçirilerek, inan›lmaz
borçlara muhatap olma riskidir. Bir di¤er kiflisel verilerin izlenmesi ise inter-
nette yap›lan tüm hareketlerin izlenerek kiflisel e¤ilimlerin saptanmas›d›r.

‹‹nntteerrnneett ÜÜzzeerriinnddeenn yyaapp››llaann BBaannkkaacc››ll››kk ‹‹flfllleemmlleerrii 

‹nternet üzerinden bankac›l›k ifllemleri konusunda güvenli¤i sa¤lamakta
as›l yükümlülük bankalara düflmektedir. Müflterilerinin art›k flubelere gelme-
sini istemeyen bankac›lar, müflterilerine hem kendilerini internet üzerinde
sergiliyor hem de ifllemlerini internet üzerinden yaparak, karfl›l›kl› olarak za-
man kazanc› sa¤l›yorlar. 

Elbette müflteriler, bankalar›na güvendikleri ve sorun yaflamad›klar› süre-
ce bankalar›n›n sitesinde ifllem yapacaklard›r. 

Bankalar güvenli¤i sa¤lamak için müflterisine ait birçok kiflisel bilgiyi al›r
ve veri tabanlar›nda saklarlar. Öncelikli yükümlülükleri müflterilerine ait bir
çok kiflinin sahip olmak isteyece¤i bu bilgileri hiç kimseyle hiçbir koflul ve
ticari anlaflma dahilinde paylaflmamakt›r. Birçok kurulufl ve bankalar "pri-
vacy statement" kullanma ihtiyac› hisseder. Sitesinin görünür bir yerinde
mahremiyetinize önem verildi¤i bilgilerinizin talepleriniz d›fl›nda kullan›l-
mayaca¤› beyan edilir. Kiflisel verilerinizin gizlili¤i ve hiçbir koflulda üçün-
cü kiflilerle paylafl›lmayaca¤› taahhüt edilir.

Site giriflinde sorulan güvenlik sorular› müflterinin saptayaca¤› çeflitli so-
rular olabilece¤i gibi, kötüniyetli kiflilerin müdahalesinin önlenmesi için en
çok kullan›lan yollardan biri rakamsal flifreler kullanmakt›r. Rakamsal flifre-
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ler, do¤um tarihi, okul numaras›, meslek sicil numaras› gibi herkesin rahat-
l›kla ulaflabilece¤i rakamlardan oluflturulmad›¤› sürece  tahmin edilmesi ve
ulafl›lmas› güç olacakt›r. Ancak sisteme müdahale yoluyla bu flifreler de elde
edilebilmektedir.

33.. KK‹‹fifi‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹NN ÖÖNNEEMMLL‹‹ OOLLMMAADDII⁄⁄II SSAADDEECCEE ZZAARRAARR VVEERR‹‹CC‹‹
SSAALLDDIIRRIILLAARR

Burada kast etti¤imiz sald›r› bilgisayara programlar yükleyerek istenme-
yen dosyalar›n ve programlar›n çal›flmas›na yol açan eylemler, sadece reklam
amaçl› hiçbir do¤rudan zarar›  olmayan e-postalar (spam)  ve sadece ekli dos-
yalar çal›flt›r›ld›¤›nda bilgisayara zarar veren eylemler olarak ayr›labilir.

Baz› küçük yaz›l›mlar bilgisayara yüklendi¤inde bilgisayar›n standart ola-
rak ba¤lant› sa¤lad›¤› internet servis sa¤lay›c› (ISS veya ISP) yerine bir bafl-
kas›ndan ba¤lant› kurulmas›n› ve bunun yüksek telefon faturalar› fleklinde
bedelinin ödenmesine yol açar.

Özellikle elektronik postay› çok kullanan ve elektronik gruplara üye olan-
lar için e posta adreslerinin istemleri d›fl›nda yay›lmas› çok ola¤an bir durum-
dur. ‹flte böyle yay›lan adresler baz›lar›n›n kazanç kap›s›n› oluflturmaktad›r.
Toplanan e posta adresleri firmalara sat›lmakta veya do¤rudan firmalar ad›na
bu adreslere elektronik postalar gönderilerek reklam yap›lmaktad›r. Hiçbir
zarar› yokmufl gibi görünse de zamanla hiçbir ifle yaramayan e postalarla do-
lu posta kutular›na sahip olunmas›na ve gereksiz zaman kayb›na yol açarlar. 

Elektronik posta yoluyla tan›t›m yapan, e bülten yollayan firmalar›n mut-
laka yapmas› gereken, e postan›n alt›nda posta almak istemeyenlerin yapma-
lar› gereken ifllemi anlatan küçük bir ek bulundurmak ve hatta online bu iflle-
mi yapmalar›n› sa¤lamakt›r. Ancak, bu bir görgü kural› veya ticari ahlak ku-
ral› niteli¤indedir.   

En zararl›s› ise özellikle elektronik postalarla tafl›nan virüslerdir. Ekli dos-
yalar çal›flt›r›ld›¤›nda bilgisayara zarar verirler. Genellikle ".exe" uzant›l›
dosyalar çal›flan ve virüs tafl›yan dosyalard›r.  

IIIIII-- GGÜÜVVEENNLL‹‹KK ‹‹ÇÇ‹‹NN

Her türlü ifllemin üçüncü kifliler taraf›ndan gözlenebilme riski olan inter-
net, toplumsal yaflam›n bir parças› ve sa¤lad›¤› kolayl›klar nedeniyle de bile-
rek veya bilmeyerek güvenlik risklerine karfl›n kullan›l›yor. Her geçen gün
yeni sald›r› yöntemleri gelifliyor ve her geçen gün bunlara karfl› çözümler..

Art›k birçok internet üzerinde var olan firma, internetin güvenli¤ini tehdit
edenlere terörist uygulamas› yap›yor. Karfl› sald›r›lar düzenleyip, zarar ver-
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melerini önlüyorlar.  Lycos adl› web portal› haz›rlad›¤› bir ekran koruyucu ile
sald›rgan bir kampanya yapmaya bafllad›. Amaç spam içerikli e posta gönde-
ren siteleri kilitlemek. Sistem, spam karfl›t› bir ekran koruyucuyu bilgisayar›-
na yükleyen internet kullan›c›lar›n›n, rahats›z edici e postalar yollayan flirket-
lerin web sitelerindeki trafi¤i yo¤unlaflt›rmak ilkesi üzerine kurulu. Bu yolla
hem sitesindeki trafik artan, hatta çok artan site sahibi, sitesini bar›nd›rd›¤›
(hosting) flirkete (server) yo¤un trafik nedeniyle yüklü faturalar ödemek zo-
runda kalacak hem de asli ifllevlerini yerine getiremez hale gelecektir. Bu ha-
reketi toplu bir spam karfl›t› hareket olarak de¤erlendirmek mümkündür. 

Kiflisel kullan›c›lar için yap›labilecekleri denemek ve kendi güvenli¤ini
sa¤lamak noktas›nda yap›lmas› gerekenler de afla¤›da s›ralanm›flt›r. 

- Mutlaka bir antivirüs program› kullan›lmal›, internetten düzenli olarak
güncellenmesi yap›lmal›d›r.

- Casus program yakalayan yaz›l›mlardan yararlan›lmal›d›r. Spysweeper
gibi birçok ücretsiz program, bilgisayarlara yerleflme giriflimi içindeki tro-
jan ve dialer türü dosyan›n sisteme giriflini önler.

- Çal›fl›lan bankan›n güvenlik tedbirleri konusunda bilgi sahibi olunmal›.
Birçok banka ana girifl sayfas›nda bu konuda gerekli bilgiyi verir. 

- fiifrelerin soruldu¤u alanlar›n mümkünse klavye ile yaz›lanlar yerine
mouse ile belirlenebilir ve hatta hareketli rakamlar aras›ndan seçilir ola-
n›n uygulamas›n› tercih edilmeli. Bu seçenekte flifre yaz›lan alan elle dol-
durulabildi¤i gibi mouse ile iflaretlenerek de doldurulabilir ve rakamlar
her tufllamadan sonra ekranda yer de¤ifltirir. Bu sayede bilgisayar› izlenen
bir kiflinin bile flifresini elde etmek güçleflir.

- fiifreler hat›rda kal›c› oldu¤u kadar, tan›yan kifliler taraf›ndan dahi zor
tahmin edilebilir seçilmelidir. fiifreler hiçbir koflulda özellikle internet or-
tam›nda ve chat türü programlarda paylafl›lmamal› aç›klanmamal›d›r.
Mümkünse belirli aral›klarla de¤ifltirilmelidir.

- Ekranda oluflan sanal klavyelerden yararlanarak sorular›n (flifre ve tan›-
t›c› sorular) cevaplanmal›d›r. Programlar/donat›lar/eriflilebilirlik/ekran
klavyesi sekmesinden (win xp için) ulafl›labilen sanal klavye  oluflturan
programlar di¤er sürümler için  internetten kolayl›kla bulunabilmekte,
hem çok az yer kaplayan hem de pratik olan bu programlarla klavyeyi el-
lemeden sadece ekrana gelen klavye üzerinde Mouse t›klamalar›  ile iste-
nen metin, her türlü programa girilebilmektedir. 

-Tan›nmayan kiflilerden gelen elektronik postalar aç›lmadan dikkatli olun-
mal›, antivirüs program›n›n e postalar› tarama seçene¤inin seçili oldu¤u-
nu denetlenmelidir.

-Tan›nmayan kiflilerden gelen elektronik postalarda gösterilen linklere t›k-
larken de dikkatli olunmal›. Bu sayfalar aç›ld›¤›nda, kendili¤inden birçok
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sayfalar daha aç›lmas›na yol açabilir (pop-up) bazen bu sayfalar›n kapan-
mas›n› sa¤layan sa¤ üst köfledeki Windows standard›nda çarp› olarak gö-
rünen iflaret yoktur. Bu durumda sayfalar› kapatmak için, o sayfa aktif
iken (yine Windows standart renk seçene¤inde kutunun üst k›sm› mavi
iken) klavyeden Alt+F4 tufllar›na bas›lmal›.  Bu flekilde de kapat›lamayan
sayfalar için Ctrl+Alt+Del tufllar›na birlikte bas›larak aktif programlar ve
sayfalar görüntülenip bunlar›n içinden kapat›lmas› istenen sayfa iflaretle-
nerek de sayfa kapat›lmal›d›r.

-"Bu sayfay› ana sayfan›z yapmak ister misiniz?" Ve "bu sayfay› s›k kul-
lan›lanlara eklemek ister misiniz?" sorular›na yan›t isteyen uyar› mesajla-
r›n›n sayfalar›n› da üzerindeki tufllar› t›klamadan ayn› yöntemle kapatmak
yararl› olacakt›r.

- Tan›mad›¤›n›z firmalardan gelen elektronik postalar özellikle reklamlar
can s›k›c› bir hal alm›fl olabilir. Ciddi firmalar›n hiçbiri istemedi¤iniz bir
e posta ile sizi rahats›z etmez. Mesaj listelerinden ç›kmak için e-postay›
cevaplamak veya "unsubscribe" ifllemlerini izlemek ifl görebilir. Ancak sa-
dece yayd›¤› e postayla para kazanan iflletmelerin çoklu¤u düflünülürse, e
posta adreslerinizi kay›tlar›ndan silmek istemeyecek firmalarla da karfl›-
laflmak mümkündür. ‹flte bu tarz özellikle tan›mad›¤›n›z, ad›n› duymad›-
¤›n›z firmalar için mesaj listesinden ç›kma iste¤inin tek anlam› vard›r, "e
posta hesab›n›n do¤ru oldu¤u ve postalar›n bir bilgisayar kullan›c›s›na
ulaflt›¤›." Bu da e postalar›n artarak gelmesine yol açar. Bazen umursamaz
ve yan›t vermezseniz çok k›sa sürede birkaç e postadan sonra gönderme-
yi keserler. Yine de önlemek isteniyorsa, yap›lmas› gereken adresi tan›m-
layarak bloke edilmesini sa¤lamakt›r. Bu konuda "incredimail" "Outlook"
"Outlook Express" gibi programlar göndericiyi önleme seçene¤i ile ta-
n›ml› elektronik postalar›n bilgisayar›n›za gelmeden durdurulmas›n› sa¤-
lar. Elektronik posta sunucunuzda yapaca¤›n›z ayarlar ile de bu sorundan
kurtulmak mümkündür. Bir çok elektronik posta hizmeti veren sunucu bu
seçene¤i kullan›c›lar›na sunmaktad›r.

- Tan›mad›¤›n›z kiflilerden gelen e postalar bazen tan›d›k kiflilerden geli-
yormufl izlenimi vermeyi baflarabilir. Bu konuda özellikle tan›nan kiflile-
rin e posta hesaplar›ndan gelen mesajlar›n diline dikkat edilmelidir. Örne-
¤in Türkiye’ de ve Türkçe konuflan bir kifliden hiçbir ön aç›klama bulun-
madan gelen ‹ngilizce bir mesaj, dikkatli bir kullan›c› için  bir virüs uya-
r›s› olabilir. Son zamanda çok kullan›lan yöntemlerden biri konu sat›r›na
"re:" ile bafllayan konu bafll›klar› yaz›lmas›d›r. Böylelikle mesaj›n bir
reply (gönderilmifl mesaj›n cevab›) oldu¤u izlenimi yarat›larak aç›lmas›
sa¤lan›r. Her ne kadar bu mesajlar›n eki dosyalar aç›lmadan virüs bulafl-
mas› olana¤› yok ise de bu tip mesajlar›n aç›lmadan silinmesi, riskten ko-
ruyucu olacakt›r.
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- Elektronik posta adresinin herkesin eline rahatl›kla geçmesinden hoflla-
n›lmad›¤› gibi, sahip olunan baflkalar›na ait e posta adresleri de korunma-
l›d›r. Sahibinden izinsiz olarak adres paylafl›lmamal›d›r. Bu noktada çok
da iyiniyetle yap›lan yard›m ça¤r›lar› önem kazan›yor. "Bu mesaj› yapa-
bildi¤iniz kadar çok kifliye ulaflt›r›n." "adres defterinizin tamam›na for-
ward edin" fleklinde uyar›larla gelen mesajlar kullan›c› için belki bir yarar
sa¤lamak birilerine yard›mc› olmak için gelmifltir. Oysa, kötüniyetli kifli-
ler için bir dolu adres anlam›na gelir. Bu tip mesajlarda "to" k›sm› (kime
ya da al›c›) bazen sayfan›n yar›s›n› doldurur.  Korunman›n yolu ise böyle
bir mesaj al›nd›¤›nda, zincire kat›lmak isteniyorsa yap›lacak ifl, "ilet" ve-
ya "forward" seçene¤i t›kland›¤› andan sonra bafllar. Bu aflamada al›c›ya
gelinceye kadar olan adresleri  silinebilir, yeni al›c›lar›n adresleri de "to
veya al›c›" k›sm›na de¤il k›sm› da "bcc" (blind carbon copy) k›sm›na ya-
z›labilir. Böylelikle al›c›lar›n›n hiçbirinin birbirinden haberdar olmad›¤›
çok say›da kifliye elektronik posta göndermek mümkün olur.

- Üzerinde çal›fl›lan sayfan›n gerçekten güvenli oldu¤undan emin olmak
için web adresi kontrol edilmelidir. www’den önce "http" standart bir bafl-
lang›çt›r. "https" ise sayfan›n güvenlik özelli¤ini ortaya koyar. Özellikle
bankac›l›k ifllemlerinin yap›ld›¤› sayfalarda bu özellik dikkat çekicidir. Bu
tip güvenli internet ba¤lant›s› sa¤layan siteler Explorer çerçevesinin alt›n-
da yer alan bir kutucuk içinde bir asma kilit simgesiyle de iflaretlenmifltir. 

- Yurtd›fl› kaynakl› bir çok e posta ile baflka ülkelerdeki insanlar›n iflleri
için arac›l›k yap›lmas› istenmekte, bu konuda gönderilen elektronik pos-
talara cevap al›nd›¤› takdirde ayn› posta adresi bir çok farkl› amaç için
kullan›labilmektedir. (Genellikle ‹ngilizce olarak gönderilen ve genellikle
Afrika’ da s›k darbe olan ülkelerden birinden kaçan bir liderin paralar› ile
ilgili çok ilgi çekici ve yüksek kazanç vaad eden e postalar) bu postalara
yan›t vermemekte yarar vard›r. 

- Baz› virüs programlar›, elektronik posta program›n›zda yer alan adresle-
rin tamam›na kendini gönderebilme yetene¤ine sahiptir. Böylelikle tan›-
nan kiflilerden gelen ve güvenli olaca¤› san›lan mesajlar ve ekleri ile vi-
rüsler tafl›n›r. Önlemenin yolu, özellikle an›lan programlarda kifli olarak "a
aaa" ad›nda bir isim tan›mlamakt›r. Bu isim alfabetik s›ralamada ilk s›ra-
da olaca¤›nda ilk mesaj hayali "a aaa" adl› kifliye gönderilmeye çal›fl›la-
cakt›r. E¤er antivirüs program›n› kurulu ise ve tarama yapt›¤› görülürse bu
ifllemi durdurarak di¤er kay›tl› al›c›lar› riskten korumak mümkündür. Bu
arada ayn› programlarda giden postalar› göndermeden önce sor seçene¤i-
nin iflaretlenmesi ile posta gönderilmesi onay ifllemine tabi tutulabilir. 

- Zaman zaman bankalar›n isimlerine benzer adresler al›narak veya yan›l-
t›c› e postalar (fake mail) kullan›larak, banka ad›na gönderilen e postalar
ile flifre teyidi yap›lmas› güvenlik bilgilerinin gönderilmesi gibi isteklerle
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karfl›lafl›lmaktad›r. Bazen bu e postalarda bulunan linkler çal›flt›r›ld›¤›nda
do¤rudan, tuza¤› haz›rlayan kiflinin veri taban›na düflecek flekilde kiflisel
bilgilerin ifllendi¤i formlara ulafl›lmaktad›r. Bu tip elektronik postalar gel-
di¤inde mutlaka bankadan teyidi istenmelidir. Genellikle bankalar, bilgi
güncellemek için bu yolu kullanmazlar. Gelen e postalarda kullan›lan dil
de genellikle bankan›n kurumsal tavr› ile örtüflmez. 

- Özellikle banka hesaplar›nda ifllem yap›ld›ktan sonra sayfadan güvenli
ç›k›fl seçene¤i kullan›lmal› veya sayfa son ifllemler yap›lmadan kapat›l›p
üzerine ifllem yap›lmal›d›r.

- E¤er ki tan›nmayan bir yerde örne¤in bir internet kafe de bulunan bilgi-
sayardan yararlanarak internete ba¤lanm›fl ve bir tak›m kiflisel bilgiler ya-
z›lm›fl ise, ifllem yap›lan bilgisayarda ekrana gelen flifre tamamlay›c›lar-
dan yararlan›lmamal›, tekrar bu sayfaya girdi¤inizde hat›rlamam›z› ister
misiniz? Uyar›lar›n› red etmeli ve bilgisayardan ayr›lmadan önce bilgisa-
yar›n geçmiflini silip, cookie klasörünü de temizlemek en do¤ru yol ola-
cakt›r. Bilgisayar›n geçmifli kolayca explorer program›nda araçlar/internet
seçenekleri sekmesinde geçmifli sil butonundan gerçeklefltirilebilir. Ayr›ca
masaüstünden bilgisayar›m/c: aç›ld›¤›nda c üzerinde sa¤ klik yap›larak
ulafl›lacak  seçeneklerde özellikler seçilerek diski temizle butonu kullan›l-
d›¤›nda bilgisayarda aç›lacak yer aç›klamas›n› takiben son uyar› ile karfl›-
lafl›l›r. Uzun süredir bu ifllem yap›lmayan bilgisayarlarda bu ifllem birkaç
dakika alabilir. Ancak son tamam tufluna bast›ktan sonra izlerinizi silmifl
olarak bilgisayar›n bafl›ndan kalkabilirsiniz. (E¤er yapt›¤›n›z ifllemleri
kaydeden baflka bir program o bilgisayarda çal›flm›yorsa..)

- ‹nternete eriflimi sa¤layan browser programlar›nda (en çok kullan›lanla-
r› IE internet Explorer) sürekli olarak güvenlik uyar›lar› ç›kar ve bu uya-
r›lardaki risk kabulüne göre ifllem devam eder veya durdurulur. E¤er bir
browser diline (genelde ‹ngilizce) hakim de¤ilse kullan›c›lar kendi dille-
rindeki browser programlar›n› tercih etmelidir.  

Anlat›lan yöntemlere her geçen gün yenileri eklenmekte, geliflen teknolo-
ji geliflen ve karmafl›klaflan sorunlara yol açmaktad›r. 

Saymakla bitirilemeyecek kadar risk ve k›sa yoldan ulafl›lan bilgi internet
kullan›m›n›n sa¤lad›¤› avantajlar bu kadar riske de¤mez  mi?
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Sivil toplum kurulufllar› içinde önemli bir yer tutan derneklerin kurulufl
yap›s› ve denetimine dair yasal düzenlemeler o ülkenin demokratik yap›s›
hakk›nda fikir verebilmektedir. 27 May›s devriminin bak›fl aç›s› ile haz›rla-
nan ve 1983 y›l›nda yürürlü¤e giren 2908 say›l› Dernekler Kanunu tam bir
tepki yasas› idi. Derneklerin kuruluflundan çal›flmalar›na kadar büyük k›s›tla-
malar ve denetim getirilmifl idi. Geçen zaman içinde önce Anayasada de¤i-
fliklik yap›larak derneklerin siyaset yapma yasa¤› kald›r›ld›. Arkas›ndan ç›ka-
r›lan yasalarla daha demokratik bir iflleyifl sa¤lanmaya çal›fl›ld›. Son iki y›lda
ç›kar›lan uyum yasalar› ile de dernekler neredeyse ça¤dafl bir yap›ya kavufl-
turulmufl idi. Öte yandan Ocak/2002’de yürürlü¤e giren yeni Medeni Ka-
nun’un 56-100 maddelerinde “Dernekler” bafll›¤› alt›nda yap›lan düzenleme-
ler, oldukça yeni hükümler içermekte idi. Tekrarlar ve çekiflkili hükümler bu-
lunmamas› için, yeniden haz›rlanan Dernekler Kanunu sadece 40 maddeden
ibaret çerçeve yasa olarak düflünüldü. Bunun aç›l›m› ise, ç›kar›lacak 7 adet
Yönetmelik olacakt›r.

YYaassaann››nn TTeemmeell NNiitteelliikklleerrii

5253 say›l› yeni Dernekler Kanunu, 23.11.2004 tarihli Resmi Gazete’de
yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir. Böylece 97 maddeden ibaret 2908 say›l›
Dernekler Kanunu dönemi kapanm›fl bulunmaktad›r.

Yeni yasan›n temel felsefesi ve nitelikleri flöyle s›ralanabilir:

1. Yeni yasa daha özgürlükçüdür. AB’ye uyum sa¤lamay› amaçlamakta-
d›r. K›s›tlamalar büyük ölçüde azalt›lm›flt›r. Bu yönüyle de daha k›sa bir
yasad›r; 40 maddeden ibarettir.

2. Ayr›nt›lar ve düzenlemeler daha ziyade derneklerin tüzü¤üne b›rak›l-
m›flt›r. Dernek tüzüklerine daha s›n›rlay›c› ve düzenleyici hükümler konu-
labilir.

3. Genel düzenleme ve k›sa tutulman›n bir sonucu olarak, ayr›nt›lar›n Yö-
netmeliklerle karfl›lanmas› yolu tercih edilmifltir. Öngörülen 7 adet yönet-
meli¤in alt› ay içinde ç›kar›lmas› gerekmektedir.

Yeni Dernekler Kanunu

n fifieerraaffeettttiinn GGÖÖKKAALLPP **

*  ‹zmir Barosu üyesi
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4. Dernekler üzerindeki devlet denetimi kald›r›lm›flt›r. Beyan usulü esas-
t›r. Denetleme, derne¤in kendi bünyesi içindeki Denetim Kurulu vas›tas›
ile yap›l›r. Yani iç denetim  esast›r. Gerekti¤inde ba¤›ms›z denetim kuru-
lufllar›na da denetim yapt›r›labilecektir.

5. Sivil toplum kuruluflu olan dernekleri düzenleyen bu yasa d›fl›nda ayr›-
ca  Medeni Kanun’un Md. 56 ve devam›nda da düzenlemeler oldu¤u dü-
flünülerek, tekrarlara yer verilmemesi için Medeni Kanunda yer alan hü-
kümler, bu yasada tekrarlanmam›flt›r. Örne¤in oy hakk›n›n devredileme-
mesi (vekaleten oy kullanma yasa¤›) kural›ndan Dernekler Kanunu söz et-
memesine karfl›n bu yasak Medeni Kanunda bulunmaktad›r. 

6. Yeni yasan›n temel felsefesi, derne¤in özeline girmemek, resmi merci-
lerin veya kamuoyunun gözetiminden uzak, serbestçe etkinlikte bulunma-
y› sa¤lamakt›r. Bu nedenle, örne¤in hükümet komiserinin genel kurulda
yer almas› kald›r›lm›flt›r. Dernek tüzü¤ünün, genel kurulun, ikametgah de-
¤iflikli¤inin gazete ile ilan› kald›r›lm›flt›r; sadece en büyük mülki amire
bildirimde bulunmak yeterlidir.

GGeettiirriilleenn YYeenniilliikklleerr vvee DDee¤¤iiflfliikklliikklleerr

5253 say›l› yeni Dernekler Kanunu ile getirilen yenilikler flunlard›r:

• En geç iki y›lda bir yap›lan genel kurullar, tüzükte gösterilmek kayd› ile
üç y›lda bir yap›labilecektir.

• Tüzü¤ün, tüzük de¤iflikli¤inin, yerleflim yeri de¤iflikli¤inin, genel kuru-
la ça¤r›n›n gazete ile yap›lmas› zorunlulu¤u kald›r›lm›flt›r. Genel kurul
ça¤r›lar› üyelere birer yaz› ile bildirilecektir.

• Genel kurullara art›k hükümet komiserinin ça¤r›lmas› ve kat›lmas› ge-
rekmiyor.

• Yönetim kurullar›n›n seçimlerinin gizli oyla yap›lmas› zorunlulu¤u kal-
d›r›lm›flt›r.

• Genel kurul  sonuçlar› 7 gün içinde de¤il, 30 gün içinde en büyük mül-
ki amire bildirilecektir.

• Gerçek kiflilerin yan› s›ra, tüzel kifliler de dernek kurabilecekler ve der-
neklere üye olabileceklerdir.

• Dernek flubelerinin tüzel kiflili¤inin olmad›¤› hususu aç›k bir flekilde be-
lirtiliyor.

• Yüksek ö¤renim ö¤renci dernekleri ile ilgili s›n›rlamalar kald›r›l›yor.

• Derneklerin üç memurdan oluflan komisyonlarca her y›l denetlenmesi
kald›r›yor; onun yerine beyan esas› getiriliyor. Buna göre her y›l en geç
Nisan ay› sonuna kadar dört sayfadan ibaret form doldurularak dernek ça-
l›flmalar› ve mali durumu hakk›nda yaz›l› bildirimde bulunulacakt›r.
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• Dernekler ile ilgili her türlü kay›t ve ifllemler, ‹l Emniyet Müdürlü¤ü Gü-
venlik flubesince de¤il, Valilik bünyesinde oluflturulacak “‹l Dernekler
Müdürlü¤ü” taraf›ndan yap›lacakt›r. Büyük ilçelerde ise bu ifli “‹lçe Der-
nekler Büro fiefli¤i” yapacakt›r. Ancak Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar›
içindeki ilçelerde Dernekler Büro fiefli¤i bulunmayacakt›r.

• Federasyon kurma, uluslararas› iliflkilerde bulunma durumlar› daha öz-
gür bir ortamda gerçekleflebilecektir.

• Derneklerin siyasi partiler, sendikalar ve meslek kurulufllar›ndan yard›m
alabilecekler veya yard›m yapabileceklerdir.

• Dernek makbuzlar›n›n, Mal Müdürlü¤ünden sa¤lanmas› durumuna son
verilmekte, derneklerin kendi makbuzlar›n› kendilerinin bast›rmalar›na
olanak verilmektedir. Ancak bas›mevlerine yaz›l› bildirim zorunlulu¤u ge-
tirilmektedir.

• Yeni yasaya göre, dernek gelirlerini toplayacak kifliler, yönetim kurulu
karar› ile belirlenir ve bunlar ad›na yetki belgesini yönetim kurulu düzen-
ler.

• Tüzük de¤iflikli¤ine gerek kalmadan, derne¤in girifl ve y›ll›k üye aidat
miktar›n› genel kurulca serbestçe belirlemelerine olanak verilmektedir.

• Üye say›s› 100’ün üzerinde olan derneklerin yönetim  ve denetim kuru-
lu üyelerine ücret verilebilme olana¤› sa¤lanmaktad›r.

• Derneklerin hangi defterleri tutabilecekleri hususu Yönetmeli¤e b›rak›l-
m›flt›r. Ancak dernek defterlerinin notere onaylat›lmas›n›n yan› s›ra, der-
nek birimlerince de onaylat›lmas›na olanak sa¤lanm›flt›r.

• Dernek yönetim kurulu baflkanlar›n›n sorumluluklar› yeni yasa ile artt›-
r›lm›flt›r. Çünkü yeni yasada, “Bu kanunun ceza hükümlerini düzenleyen
32 inci maddesinde geçen “dernek yöneticileri” ibareleri, dernek yönetim
kurulu baflkan›n› ifade eder” fleklinde bir düzenleme vard›r.

• Derneklere, flube kurman›n yan› s›ra “Temsilcilik” açma olana¤› da ta-
n›nm›flt›r. Temsilciliklerin tüzel kiflili¤i veya organlar› bulunmamaktad›r.

ÖÖtteekkii YYeenniilliikklleerr

Yeni yasa ile baz› yeni düzenlemelere de yer verilmifltir.

PPllaattffoorrmm, öteden beri fiilen uygulanmakta olan bir oluflum idi. Yeni yasa-
da buna da olanak tan›nm›flt›r. Derneklerin kendi aralar›nda veya vak›f, sen-
dika ve benzeri sivil toplum kurulufllar› ile birlikte, ortak bir amac› gerçek-
lefltirmek üzere ve yetkili organlar›n›n karar› ile platform oluflturabilecekleri-
ne dair yasaya hüküm konulmufltur.

ÇÇooccuukk DDeerrnneekklleerrii, yasan›n getirdi¤i yeniliklerden biridir. Buna göre,
15,18 yafl aras›nda olup ay›rt edebilme gücüne sahip küçükler, yasal temsil-

YEN‹ DERNEKLER KANUNU
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cilerinin yaz›l› izni ile, “Çocuk Dernekleri” kurabileceklerdir. Çocuk dernek-
lerine 18 yafl›ndan büyükler kurucu ve üye olamazlar. 12 yafl›n› bitiren kü-
çükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler; ancak
yönetim ve denetim kurullar›nda görev alamazlar.

Yeni yasada CCeezzaallaanndd››rrmmaallaarrddaa farkl› bir bak›fl vard›r. Hapis cezas›ndan
ziyade para cezalar›na yer verilmek istenmifltir. Para cezalar› da “idari para
cezas›” olarak belirlenmifl ve en büyük mülki amir taraf›ndan verilmesi ön-
görülmüfltür. ‹dari para cezalar›na karfl› 30 gün içinde ‹dare mahkemesinde
itiraz hakk› tan›nm›flt›r. Devletin, derneklere karfl› bask›c› de¤il, kollay›c› tav-
r›n› göstermesi bak›m›ndan da Madde 17. hükmü dikkat çekicidir. Buna gö-
re, derneklerin ifl ve ifllemlerinde, yasa ve yönetmelik hükümlerine ayk›r›l›k
halinde, konusu suç teflkil etmeyen hata ve noksanl›klar›n giderilmesi için
mülki idari amirlerce 30 günlük mehil verilebilecektir.

GGeenneell DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee vvee SSoonnuuçç

Yeni yasa, çerçeve yasa niteli¤ini tafl›makta ve aç›l›m› 7 adet yönetmeli¤e
b›rak›lmaktad›r. Alt› ay içinde ç›kar›lmas› öngörülen Yönetmeliklerin de ay-
n› özgürlükçü anlay›fl içinde haz›rlanmas›n› diliyoruz. Aksine, bürokrasinin
dar bak›fl aç›s›na göre haz›rland›¤› takdirde, yasan›n özgürlükçü yap›s› kay-
bolacakt›r.

Geçen üç ayl›k zaman içinde, Anayasa Mahkemesi yeni yasan›n Madde:
10/1’deki “Dernekler siyasi partilerden, sendikalardan yard›m alabilirler”
cümlesi ile Md. 21.’deki “Dernekler, yurt d›fl›ndaki kurum ve kiflilerden mad-
di yard›m alabilerler ve ad› geçem kurumlara maddi yard›mda bulunabilir-
ler” cümleleri hakk›nda “yürürlü¤ün durdurulmas›na” karar vermifltir. (RG.
08.12.2004)

Öte Yandan CHP grubu taraf›ndan yap›lan baflvuru üzerine, Anayasa
Mahkemesi, siyasi partilerden yard›m al›nmas›na olanak veren Md. 10/1 ile
Madde 13/1’deki “Üye say›s› 100 kifliden çok olmas› flart›yla...” cümleleri
hakk›nda “yürürlü¤ün durdurulmas›na karar vermifltir. (RG: 31.12.2004)

Dernekler, yeni yasa karfl›s›nda,tüzükleri ile çeliflen durumlarda ne yapa-
caklard›r? Kanaatimizce, kamu düzeni ile ilgili durumlarda yeni yasan›n hü-
kümlerini uygulamal›; yorum gerektiren durumlarda ise tüzüklerinin hüküm-
lerini uygulamal›d›rlar.

Yap›lacak en uygun ifl, tüzüklerin yeni yasaya uyumu için, “tüzük de¤iflik-
li¤i”ne gitmek olacakt›r. Ancak bunun için acele etmemek gerekmektedir.
Çünkü alt› ay içinde ç›kar›lmas› öngörülen Yönetmeliklerin neler getirece¤i-
ni görmek ve bundan sonra tüzük de¤iflikli¤ine gitmek en uygun bir de¤er-
lendirme olacakt›r.

fiERAFETT‹N GÖKALP
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n KKuurrttuulluuflfl KKAANNAATT **

*  ‹zmir Barosu üyesi

Bafll›ktaki soruya yan›t vermeden önce ifltirak nafakas›n›n ne oldu¤unu
veya ne olmad›¤›n› incelersek: Nafakan›n kelime anlam›: ç›kmak, gitmek,
sarf etmektir.11 Hukuk doktrinimizde yazarlarca de¤iflik nafaka tan›mlar› ya-
p›lmaktad›r. Bunlar› sentezlersek: ““KKaannuunneenn bbaakkmmaakk zzoorruunnddaa oolluunnaann
kkiimmsseelleerree mmaahhkkeemmeeccee yyüükküümmllüünnüünn iiffaa eeddeeccee¤¤ii ppaarraann››nn bbaa¤¤llaannmmaass››dd››rr””
vveeyyaa ““YYaassaallaarrddaa bbeelliirrlleenneenn dduurruummllaarrddaa ggeenneelllliikkllee zzaarruurreett hhaalliinnddee bbuulluu--
nnaann kkiiflfliiyyee kkaannuunnddaa bbeelliirrttiillmmiiflfl yyüükküümmllüülleerr ttaarraaff››nnddaann vveerriillmmeessii ggeerreekkeenn
yyaarrdd››mmdd››rr..””22

Hukukumuzda nafaka: bak›m nafakas› ve yard›m nafakas› olarak ikiye
ayr›l›r. Bak›m nafakalar› da tedbir, yoksulluk, ifltirak olarak üçe ayr›l›r. ‹nce-
lemede yard›m nafakas›na da k›saca de¤inirsek:

AA)) YYaarrdd››mm NNaaffaakkaass››

Yard›m nafakas› hukukumuzda EMK 315, 316 da YMK 364, 365 ve 366.
maddelerinde düzenlenmifltir. Bu nafaka türü, genifl aile de dayan›flmay› sa¤-
lamak amac›yla ve yak›n h›s›mlar aras›nda sosyal güvenlik kayg›lar›yla ge-
lifltirilmifl bir nafaka türüdür. Bu nafaka alt soy-üst soy ve kardefller aras›nda
caridir; fakat kardefllerin birbirinden nafaka talep edebilmesi için nafaka ta-
lep edilenin ““HHaallii RReeffaahhttaa”” olmas› icap eder (YMK 364/2). Yard›m nafaka-
s›n›n bir baflka dikkat çekici yönü nafaka alacakl›s›na bakan kurumlar›nda
dava açabilmesidir (YMK 335/4). Yard›m nafakas› talebi için aç›lan davan›n
yetkili mahkemesi; taraflardan birinin yerleflim yeri mahkemesidir (YMK
365/6).

Hukukumuzda Nafaka ve
Özel Bir Problem: ‹fllemifl
‹fltirak Nafakas› Alaca¤›
Talep Edilebilir mi?

1) Bozoval›, H. Bak›m Nafakalar›, Ankara 2000, s. 4
2) Y›lmaz, E. Hukuk Sözlü¤ü, Ankara, 1996, s. 605
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Yard›m nafakas›na k›saca de¤indikten sonra çekirdek ailede geçerli olan
bak›m nafakalar›n› inceleyelim.

BB)) BBaakk››mm NNaaffaakkaallaarr››

Bak›m nafakalar› Medeni Hukukumuzda ayr›nt›l› olarak düzenlenmifl çe-
kirdek ailede geçerli nafakalard›r. Bu nafakalar› çocuklar anne babalar›ndan,
efller birbirlerinden talep edebilirler. Anne baban›n çocuktan talep edebilme-
si durumunda bu talebe yard›m nafakas› diyebiliriz. Hukukumuzda bak›m na-
fakalar› 1) Tedbir. 2) ‹fltirak. 3) Yoksulluk olarak üçe ayr›l›r.

BB--11)) TTeeddbbiirr NNaaffaakkaass››::

EEMMKK 113377,, YYMMKK 116699.. maddesinde ““ggeeççiiccii öönnlleemmlleerr”” bafll›¤› alt›nda dü-
zenlenmifl olan tedbir nafakas›, özetle boflanma davas› süresince veya dava
olmasa da efl ve çocuklar›n bak›m, geçim ve e¤itim giderlerinin karfl›lanma-
s›n› amaçlar ve hakimce kendili¤inden dikkate al›n›r.

EMK’da aile birli¤inin geçimini sa¤lama görevi kocaya yüklenmifl ((115522))
kad›na ise yard›mc› olma görevi verilmekle yetinmiflken YMK 186. madde-
sinin son f›kras›nda ““eeflfllleerr ggüüççlleerrii oorraann››nnddaa eevvlliilliikk bbiirrllii¤¤iinniinn ggiiddeerrlleerriinnee
eemmeekk vvee mmaallvvaarrll››kkllaarr››yyllaa kkaatt››ll››rrllaarr”” kural› getirilerek eflitlik sa¤lanm›flt›r,
böylelikle art›k tedbir nafakas› kar›dan da istenebilir.

Tedbir nafakas›, boflanma davas› d›fl›nda da istenebilir. Gerek efllerin evli-
lik birli¤i giderlerine güçleri oran›nda kat›l›m zorunluluklar› ((EEMMKK 115522,,
YYMMKK 118866)) gerekse çocuklara bak›m zorunlulu¤u ((EEMMKK 226611,, YYKKMM 332277)) ku-
rallar› icab› bak›m yükümünü yerine getirmeyen ana babadan dava yoluyla
istenebilir boflanma/ayr›l›k olmasa da talep edilebilir.

Bu nafaka erginli¤e dek devam eder, erginli¤e ra¤men e¤itimi süren çocu-
¤a ise e¤itimin devam zorunlulu¤u bulunan okulda sürmesi halinde ödenir.

BB--22)) ‹‹flflttiirraakk NNaaffaakkaass››

Boflanma ve ayr›l›k davas›nda boflanma ve/veya ayr›l›¤a karar veren mah-
keme, çocu¤un velayetinin hangi yana b›rak›laca¤›na karar verir ve di¤er ya-
n›n çocukla kiflisel iliflkisini düzenler. Velayet kendisine b›rak›lmayan efl, gü-
cü oran›nda ve mahkemenin belirleyece¤i miktarla çocu¤un bak›m ve e¤itim
giderlerine kat›l›r.

‹fltirak nafakas› EEMMKK 114488 vvee YYMMKK 118822//22’de düzenlenmifl YYMMKK 118822//33..
f›krada kanun koyucu öönncceekkii ddüüzzeennlleemmeeddeenn ffaarrkkll›› oollaarraakk gelecek y›llarda
da nas›l ödenece¤inin belirlenece¤ini düzenlemifltir.

BB--22 aa)) LLüüzzuumm vvee NNiitteellii¤¤ii

‹fltirak nafakas› veleyate de¤il ana baba olmaya ba¤l›d›r. Zaten ifltirak na-
fakas›n› velayet hakk›na sahip olmayan ana/baba öder.33

3) Zevkliler, A. Medeni Hukuk 1999, Ankara, s. 920



‹Z
M

‹R
 B

A
R

O
S

U
 D

E
R

G
‹S

‹ N
‹S

A
N

 2
00

5

5599HUKUKUMUZDA NAFAKA VE ÖZEL B‹R PROBLEM

“‹fltirak nafakas› kamu düzenine iliflkin oldu¤u için mahkemece resen dik-
kate al›n›r”44

“‹fltirak  nafakas› istememek söz konusu olamaz.”55

BB--22 bb)) MMiikkttaarr››nn bbeelliirrlleennmmeessii

“Çocu¤un ihtiyaçlar›, o zamana dek al›flt›¤› yaflam standartlar›, velayet
hakk›na sahip eflin durumu dikkate al›n›r, zira tek tarafl› bir yükümlülü¤e
dönüfltürülmesi düflünülemez.”66

“Kiflisel, afl›r› isteklerle toplumun lüks ya da fanzeti kabul edece¤i ihti-
yaçlar için yükümlü a¤›r yükler alt›na sokulmamal›d›r. ”77

“Yükümlü çok zengin olsa da nafakan›n üst s›n›r› çocuklar›n ihtiyaçlar›-
d›r”
“Hükme en yak›n flartlar dikkate al›n›r. ”
“Velinin çok zengin oluflu yükümlünün nafaka borcunu ortadan kald›r-
maz.”88

“Belirlenirken iki yan›nda gücüne dikkat edilir. ”99

“‹leride gerçekleflece¤i tahmin edilen gelire göre nafaka ba¤lanamaz”
BB--22 cc)) KKiimm ttaalleepp eeddeerr??

Hakk›n sahibi çocuktur1100. Hakk› kullanma yani talepte bulunma yetkisi
veli/vasidedir (Çocuk reflit olmad›¤› için)

Çocuk reflitse ve e¤itimi devam ediyor, çal›flma imkan› da yoksa örne¤in
örgün e¤itim veren bir okuldaysa reflit oldu¤u için kendisi talep etmelidir1111.

BB--22 dd)) NNee zzaammaann bbaaflflllaarr nnee zzaammaann ssoonnaa eerreerr??

Boflanma karar›yla birlikte verildiyse karar›n kesinleflti¤i tarihten itibaren
bafllar1122. Dava s›ras›nda ödenen nafaka, teknik olarak Tedbir Nafakas›d›r. Ay-
r› bir nafaka davas›yla boflanmadan sonra istendiyse, bu nafaka ne zamandan
itibaren iflleyecektir? ‹stek tarihinden itibaren iflleyece¤ini belirten kararlar
oldu¤u gibi doktrinde O¤uzman/Dural; Nafaka talep hakk›n›n, do¤umla ka-
zan›ld›¤›n›, alaca¤›n hakim karar›yla kesinleflti¤ini, karar›n geçmifle dönük
olarak yani çocu¤un do¤um an›na dek etkili oldu¤unu ölü çocuk için nafaka
istenemeyece¤ini savunuyor1133.

4) Y.2. HD. 21.12.1970. 7071 E. 68898 K.
5) Y.2.HD. 4.6.1973 T. 3793 E. 3681 K.
6) Y.2.HD.8.4.4337/4484
7) Y.2.HD. 23.10.1986, 8787/9191
8) Feyzio¤lu, N. Aile Hukuku ‹stanbul 1986, s. 391, YHGK. 27.6.1943 T. 930/934.
10 2.HD. 10.7.1973, T. 4711/4582
10) Feyzio¤lu, age, s. 391.
11) Bkz. afla¤›da “Ne zaman Bafllar Ne zaman sona erer” bafll›¤› alt›ndaki aç›klamalar
12) 2.HD.30.5.1985, T. 5087/5283
13) O⁄uzman/Dural Aile Hukuku, ‹stanbul, 1998, s. 357
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Ben de O¤uzman/Dural’›n görüflüne kat›larak ve çeflitli Yarg›tay kararla-
r›ndaki görüflleri birlefltirerek kamu düzenine dair, re’sen nazara al›nacak ifl-
tirak nafakas›n›n her nas›lsa gözden kaç›r›larak tespit edilmedi¤i durumlarda
sonradan aç›lan davalarda nafakan›n talep de¤il çocu¤un do¤um tarihinden
itibaren tespiti gerekti¤i görüflündeyim. Zira bir, iki yafl›ndaki çocu¤un hak-
k›ndan feragat etmesi mümkün de¤ildir.1144

Burada bir di¤er önemli husus nafakan›n ne zaman sona erece¤i mesele-
sidir. 

Asl›nda sona erme zaman›n› tespit etmeden önce YMK 182/2’ye sistema-
tik içinde uzak fakat dayanak/manaca yak›n YMK 327. maddeyi incelemek
gerekir. Bu maddenin birinci f›kras›nda çocu¤un bak›m, e¤itim ve korunma-
s› için gereken giderlerin ana/babaca karfl›lanaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Do-
lay›s›yla reflit olmas›na ra¤men e¤itimi süren, devam zorunlulu¤u olan okul-
da okuyan çocu¤un normal e¤itim süresince (Örne¤in Hukuk Fakültesinde
4+1 y›l staj) E¤itim ve bak›m giderlerinin karfl›lanmas› mecburidir.

Feyzio¤lu ifltirak nafakas›nda kural›n rüflte dek devam etme yolunda oldu-
¤unu rüfltün elde edilmesinden itibaren e¤itimi süren çocu¤un EMK 315 ve
YMK 364’e göre yard›m nafakas› isteyebilece¤ini, ifltirak nafakas› talep ede-
meyece¤ini savunuyor 1155

Velidedeo¤lu ise, kural›n rüflte dek devam oldu¤unu fakat mesleki e¤itimi
devam eden çocu¤a reflit olmas›na ra¤men ifltirak nafakas› ödenmeye devam
edilece¤ini savunuyor görüflüne dayanak olarak da Yarg›tay Hukuk genel ku-
rulu karar›n› gösteriyor.1166

Yarg›tay›m›z bu iki farkl› karardan sonra YHGK 1.10.1969 T.2-
627/720’da “3. s›n›ftaki ö¤rencinin reflit olsa da ve baba ile iliflkileri daval›-
n›n istedi¤i düzeyde olmasa da baban›n ifltirak nafakas› ödeme borcu oldu-
¤u” sonucuna varm›flt›r.

Yarg›tay 2.HD. bir karar›nda 

“Aç›k ö¤retimde reflit çocu¤un ‹fltirak nafakas› isteme hakk›n›n olmad›¤›-
n› çocu¤un çal›flabilece¤ine hükmetmifltir”1177.
BB--22 ee)) AAzzaallttmmaa--ÇÇoo¤¤aallttmmaa

Çocu¤un yafl›, ihtiyaçlar› artt›¤›/de¤iflti¤i sürece borçlu art›r›mla yükümlü
ise mali olanaklar› azald›¤› zaman yükümlü indirim isteyebilir. “Nafaka art›-
r›m davas›”da nafaka davas› gibi ayn› usul ve flekilde görülür.

“Yükümlünün emekliye ayr›lmas› tek bafl›na indirim sebebi de¤ildir. ”1188

14) Bkz. Afla¤›da Feragat  Mümkün müdür? bafll›¤› alt›ndaki aç›klamak
15) Y.2.HD. 2.3.1982 T. 1982/1388 E. 1982/1971 K. (YKD. 1982 CV 3, s.7 sf. 927
Feyzio¤lu, age. s. 390) ayr›ca bak›n›z O¤uzman/Dural age. s. 358)
16) YHGK. 13.3.1963 T. 2/99, 21
17) 23.6.1986 T. 6110/6293
18) YHGK 8.1.1969 T., 176/18
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“Çocu¤un gelirinin babadan fazla oluflu baban›n nafaka yükümünü orta-
dan kald›rmaz.1199

“Art›r›m/azaltma karar› da karar de¤il dava,talep tarihinden itibaren ge-
çerlidir.2200

BB--22 ff)) ‹‹flflttiirraakk NNaaffaakkaass››nnddaann FFeerraaggaatt MMüümmkküünn mmüüddüürr??

Feragat HUMK 91-95’de düzenlenmifltir. Davay› sona erdiren sebepler-
dendir. HMUM 93’e göre aç›k irade beyan›yla yap›l›r, mahkemeye yöneltile-
cek irade beyan›yla davac› davas›ndan ya da as›l haktan feragat edebilir.2211

Örtülü feragat mümkün de¤ildir. Hakk› Genel zamanafl›m› olan on y›l
içinde talep etmek flart›yla sonradan istemeye engel yoktur. Böyle bir s›n›rla-
ma getirmek zamanafl›m›, hak düflürücü süre gibi temel kaideleri hiçe saymak
demektir.

Yarg›tay kimi kararlar›nda Hakk›n as›l sahibi olan çocu¤un bile ifltirak na-
fakas› talebinden feragat edemeyece¤ini2222 KKiimmii kkaarraarrllaarr››nnddaayyssaa Kanuni
temsilcinin hak sahibi olmamas›ndan dolay› MK 23 gere¤i haktan feragatinin
mümkün olmad›¤›n›2233 içtihat ediyor fakat baz› kararlarda bu görüfle devamla
feragatin olsa olsa ifllemifl nafaka alaca¤› için söz konusu olabilece¤ine hük-
mediyor.

Kan›mca bu iki içtihat çelifliktir. “Çocu¤un hakk›ndan ana feragat ede-
mez” hatta “kamu düzenine dair bu haktan çocuk dahi feragat edemez” “yü-
kümlü, çocuktan daha zengin olsa da öder” dedikten sonra ifllemifl nafakalar
için kurala istisna getirip anan›n feragatini geçerli saymak kan›mca aç›klan-
mas› mümkün olmayan bir durumdur.

Burada feragat sorunu genellikle boflanma davas› s›ras›nda henüz ana rah-
minde olan çocuklar bak›m›ndan karfl›m›za ç›kar çünkü boflanma davas› s›ra-
s›nda hayatta olan çocuklar hakk›nda hakim re’sen ifltirak nafakas›n› dikkate
alacakt›r ve velayeti birine tevdi edip ya da vasi tayin edip ana babaya e¤i-
tim, bak›m giderlerini yükleyecektir.

Boflanma davas› s›ras›nda ana rahmine düflmüfl olan çocuk sa¤ do¤mas›
flart›yla ifltirak nafakas› talep etme hakk›na sahiptir. Kan›mca boflanma dava-
s› hakk›nda verilen kararda bir bent do¤acak çocu¤a do¤umdan itiraben ba¤-
lanacak nafakaya ayr›l›p kimin ne miktar ödeyece¤inin belirlenmesi, sonra-
dan bir nafaka davas›n›n aç›lmas›n› önleyece¤i için “usul ekonomisi” ilkesi-
ne hizmet eder. Her nas›lsa do¤acak çocu¤a nafaka ba¤lanmam›fl ise ve anne

19) Y.2. HD. 30.7.1984 T. 6316/6427

20) Feyzio¤lu age., s.393 Y‹BK. 28.11.1956 T. 15/15

21) Kuru/Y›lmaz/Arslan Medeni Usul Hukuku Ankara, 1991, s. 478

22) YHGK 1.12.1993 T. 2- 566 E. 772 K.; Y.2. HD.14.10.1998 T. 10493 E. 10861 K.

23) Y.2.HD. 21.12.1970 T. 7156 E. 6894 (‹BD. 1971/11-12 sh.1049-RKD 1971, II/2, s.17
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de anlaflmal› boflanmada hiçbir fley talep etmemiflse ifltirak nafakas›ndan da
feragat etti¤i sonucunu ç›karabilir miyiz? Öncelikle do¤mam›fl haktan fera-
gat edilemez.

“Hak çocu¤un hakk›d›r de¤il ana/baba çocuk dahi haktan feragat ede-

mez”2244 “Feragat aç›k irade beyan›yla yap›l›r.” (HMUK 93)

“Boflanma davas› s›ras›nda ifltirak nafakas› istememek sonradan isteme-
ye engel de¤ildir. ”2255

Yine do¤mam›fl çocuk ihtimaline devam edersek örne¤in; çocuk boflanma
karar›ndan dört ay sonra do¤mufl ve ana on iki ay boyunca tek bafl›na çocu-
¤a bakm›fl, baba hiçbir katk›da bulunmam›fl olsun ana on iki ay sonra ifllemifl
ve gelecekte iflleyecek nafakay› isteyemeyecek midir?

KKaann››mmccaa:: Ana, öncelikle velayet hakk›n›n tespiti için dava açacak ayn›
dava içinde dava tarihinden itibaren çocu¤una nafaka ba¤lanmas›n› isteye-
cek, geçmifl on iki ayl›k harcamalar›n›n ise vekaletsiz ifl görme hükümlerine
göre babaya düflen k›sm›n› talep edecektir; zira baban›n yapmas› gereken har-
cama ana taraf›ndan yap›lm›fl neticede anan›n malvarl›¤› azal›rken baban›n
mal varl›¤› artm›flt›r. Bu haks›z zenginleflmenin davac› ana yarar›na düzeltil-
mesi gerekir..2266

Bu noktada karfl›m›za Borçlar Kanunu 6622//22.. maddesindeki “ahlaki amaç-
la verilenin iadesi istenmez” kural› gelebilir, fakat bu kural istisnaidir ve is-
tisnai hükümler dar yorumlan›r. Kald› ki iade yard›m edilen çocuktan isten-
seydi 62/2 engeliyle karfl›laflt›r›l›rd› oysa baban›n yapmas› gereken harcama-
y› ana, baban›n yerine yapm›flt›r ve mal varl›¤›ndaki azalman›n karfl›lanma-
s›n› talep etmektedir.

BB--33)) YYookkssuulllluukk NNaaffaakkaass››::

Medeni hukukumuzda Boflanma sebebiyle yoksullu¤a düflecek olan efle
boflanmada daha a¤›r kusurlu olmamak flart›yla di¤er eflten mali gücü oran›n-
da süresiz olarak nafaka ba¤lanmas›n› isteme hakk› tan›nm›flt›r. Bu hükmün
amac›: boflanma halinde düflülecek olan yoksulluktan çekinen efllerin mutsuz
evlili¤e devam etmelerini engellemektir.

Eski Medeni Kanunumuzun 144. maddesinde kocan›n kar›dan yoksulluk
nafakas› isteyebilmesi için kar›n›n “hali refahta” olmas› flart› aran›rken Yeni

18) YHGK 8.1.1969 T., 176/18
19) Y.2. HD. 30.7.1984 T. 6316/6427
20) Feyzio¤lu age., s.393 Y‹BK. 28.11.1956 T. 15/15
21) Kuru/Y›lmaz/Arslan Medeni Usul Hukuku Ankara, 1991, s. 478
22) YHGK 1.12.1993 T. 2- 566 E. 772 K.; Y.2. HD.14.10.1998 T. 10493 E. 10861 K.
23) Y.2.HD. 21.12.1970 T. 7156 E. 6894 (‹BD. 1971/11-12 sh.1049-RKD 1971, II/2, s.17
24) YHGK. 1.12.1993 T. 2-566 E 772 K., Y2.HD 14.10.1998 T. 10493 E. 10861 K.
25) YHGK 1.12.1993 T. 2-565 E 752 K.
26) Tando¤an, H. Borçlar Genel Hukuku, c. 2 s. 482.
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6633HUKUKUMUZDA NAFAKA VE ÖZEL B‹R PROBLEM

Medeni Kanunumuzun 175. maddesinde bu flart aranmam›flt›r. Boflanan efl
kar›s› hali refahta olmasa da yoksulluk nafakas› talep edebilir.

BB--33 gg)) GGöörreevv,, YYeettkkii,, ZZaammaannaaflfl››mm››::

Eski Medeni Kanunumuzun yürürlükte oldu¤u dönemde yetkili mahkeme
daval›n›n ikametgah› mahkemesi idi. Yeni Medeni Kanunumuzun 177. mad-
desiyle boflanmadan sonra aç›lacak nafaka   davalar›nda nafaka alacakl›s›n›n
yerleflim yeri mahkemesi yetkili k›l›nm›flt›r. Yine YMK 178. maddesiyle bo-
flanma ile sona eren evlilikten do¤an dava haklar›n›n boflanma hükmünün ke-
sinleflmesinin üzerinden bir y›l geçmekle zamanafl›m›na u¤rayaca¤› hükmü
getirilmifltir. “Davaya bakan mahkeme öncelikle ask›da olan velayeti düzen-
leyecek ard›ndan di¤er yana nafaka ödemeye mahkum edecektir.” 2277

SSOONNUUÇÇ

Boflanma davas› s›ras›nda ana rahmine düflmüfl olan çocuklar için ifltirak
nafakas›n›n sa¤ do¤malar› flart›yla ve dava s›ras›nda belirlenmesine engel
yoktur. Hatta böyle bir tutum anayasam›z›n 142. maddesindeki usul ekono-
misi ilkesine uygun olaca¤› için (gereksiz nafaka davas›n› engelleyece¤in-
den) tercih edilmelidir.

‹fltirak nafakas› kamu düzenine iliflkin ve kendili¤inden belirlenmesi ge-
reken bir nafaka türü oldu¤undan haktan feragat mümkün olmamal›d›r. ana-
baban›n flahsi ç›kar umarak haktan feragat edece¤i kuvvetle muhtemel oldu-
¤u içindir ki feragat sonuç do¤urmamal›d›r.

‹fltirak nafakas›n›n tayin, tespit zaman› hakk›nda de¤iflik yarg› kararlar›
bulunmakla birlikte kan›mca çocu¤un do¤um tarihinden itibaren ba¤lanmas›
gerekir velinin talep tarihine veya hüküm tarihine itibar edilmeden karar ve-
rilmesi gerekir.

‹fltirak nafakas› rüflte dek devam etmeli buna karfl›l›k devam mecburiyeti
olan bir okulda ö¤rencili¤inin sürmesi durumunda rüflte ra¤men ö¤renim sü-
resince nafakan›n ödenmesine devam edilmelidir.

Tüm bunlarla birlikte yeni medeni kanunumuzun 178. maddesinde nafa-
ka talepleri boflanma karar›n›n kesinleflmesinden itibaren bir y›ll›k zamanafl›-
m› süresine tabi tutulmufltur. Madde metninde hükmün ifltirak nafakas›n›
kapsay›p kapsamad›¤› yolunda bir aç›kl›k yoktur. Madde gerekçesine bakt›-
¤›m›zda da yasa koyucunun bu hükümle boflanmadan y›llar sonra efllerin
maddi- manevi tazminat, yoksulluk nafakas› davalar› ile karfl›laflmalar›n› en-
gellemek amac›n› güttü¤ünü görmekle birlikte ifltirak nafakas› taleplerinin
gerekçe kapsam›na al›nmad›¤›n› tespit ediyoruz.

27) Y.2. HD. 12.9.1988 T. 7438/7888
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*  ‹zmir Barosu üyesi

Olumsuz Tespit
Davas›n›n Çeflitleri

1) Bknz: 11. HD. 26.2.1991 T. 105/1300; 2.2.1988 T. 5780/473; 31.3.1987 T. 123/1900
2)  KURU, B. ‹cra ve ‹flas Hukuku, 1988, C:1, s:471 – KURU, B. Tesbit Davalar›, 1963, s:28
vd. – KURU, B. ‹cra ve ‹flas Hukuku El Kitab›, 2004, s:307 – KURU, B. Menfi Tesbit ve
‹stirdat Davas›, 2003, s:24 - POSTACIO⁄LU, ‹. ‹cra ve ‹flas Kanununun Muaddel
Hükümlerine Göre Menfi Tesbit Davas› (‹HFM. 1967/2-4, s:826) – POSTACIO⁄LU, ‹. ‹cra
Hukuku Esaslar›, 1982, s:257 – ÜSTÜNDA⁄, S. ‹cra Hukukunun Esaslar›, 2004, s:131 –
BERK‹N, N. ‹cra Hukuku Rehberi, 1979, s:136 vd.
3) Bknz: 4. HD. 25.2.2004 T. 12950/2195
4)  Bknz: 11. HD. 2.2.1988 T. 5718/469 – 13. HD. 18.3.1985 T. 441/1792
5)  Bknz: 11. HD. 18.1.1988 T. 5330/5

Olumsuz tesbit davalar›  aç›lma  zaman›na  göre iki çeflittir:

AA-- ‹‹ccrraa ttaakkiibbiinnddeenn öönnccee aaçç››llaann oolluummssuuzz tteessbbiitt ddaavvaass›› ((‹‹‹‹KK.. mmaadd..
7722//IIII)):: Burada borçlu, kendisinden alacak isteminde bulunan ve fakat henüz
icra takibine geçmemifl olan kimseye karfl› «borçlu bulunmad›¤›n›n» tesbiti-
ni ister.11

II-- Borçlunun, kendisine karfl› bir icra takibi bafllamadan önce, böyle bir
dava açabilmesi için, «borçlu olmad›¤›n›n hemen tesbitinde hukukî bir ya-
rar› olmas›»22--33 gerekir.    Örne¤in; alacakl›, borçlunun gününden önce öde-
di¤i ve fakat borçlusuna iade etmedi¤i senedi tahsil için bankaya vermifl-
se, borçlu bu durumda, «tahsile verilen senetteki borcu ödemifl oldu¤unu»
belirterek ya da "kumar/bahis borcu olarak düzenledi¤ini bildirdi¤i senet
hakk›nda" olumsuz tesbit davas› açabilir. Keza, alacakl› oldu¤unu ileri sü-
ren kiflinin gönderdi¤i ihtarnameden sonra, alacakl›ya böyle bir borcu bu-
lunmad›¤› kan›s›nda olan borçlunun «borcu bulunmad›¤›n› tesbit için»
açaca¤› olumsuz tesbit davas›nda, davac›n›n hukukî yarar› vard›r.44

Hâmile karfl› açt›¤› olumsuz tesbit (senet iptali) davas› reddedilen keflide-
cinin, cirantaya karfl› olumsuz tesbit davas› açmakta hukukî yarar› vard›r.
Çünkü, hâmile karfl› senet bedelini ödemek zorunda kalan borçlu, bu ödeme-
den dolay›, borçlu olmad›¤›n› tesbit ettirdi¤i cirantaya karfl›, elindeki bu ilâ-
ma dayanarak rücu edecektir.55
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6655OLUMSUZ TESB‹T DAVASININ ÇEfi‹TLER‹

Buna karfl›n, aç›lm›fl ve görülmekte olan ya da aç›lacak bir davada iddia
ve savunma kan›t› oluflturacak bir senet hakk›nda ayr› bir mahkemede olum-
suz tesbit davas› açmakta hukukî yarar yoktur66...

Keza, borçlunun «kendisinden istenen alaca¤›n zamanafl›m›na u¤ram›fl ol-
du¤unu» ileri sürerek olumsuz tesbit davas› açmakta hukukî yarar› yoktur.77--88

Çünkü, borçlu bu durumda yap›lacak olan takibi «zamanafl›m› itiraz›nda» bu-
lunarak durdurabilecektir (‹‹K.mad. 66,168/5,169).

Bu örnekleri daha da ço¤altmak mümkündür. Nitekim yüksek mahkeme,
bu konuyla ilgili olarak;

- "Kanuna ayk›r› olarak gönderilen ikinci (flimdi; üçüncü) haciz ihbarna-
mesine karfl› yedi gün içinde ‘ikinci (flimdi; üçüncü) haciz ihbarnamesinin ip-
tali için’ icra mahkemesine flikayette bulunan üçüncü kiflinin ayn› zamanda  -
flimdi; onbefl gün içinde- genel mahkemede olumsuz tesbit davas› açmakta
hukuki yarar›n›n bulundu¤unu"99

- "‹‹K.nun 89/I haciz ihbarnamesine gecikmifl itirazda bulunarak takibin
iptalini istemifl olan üçüncü kiflinin icra mahkemesinden ald›¤› ‘gecikmifl iti-
raz›n kabulüne’ iliflkin karar›n kesinleflmesi halinde genel mahkemede açt›¤›
olumsuz tesbit davas›n›n ‘hukuki yarar yoklu¤u’ nedeniyle reddedilmesi ge-
rekece¤ini"1100

- "Borçlunun, hakk›nda henüz icra takibi bafllamadan önce de, yap›labi-
lecek olas› bir takibi düflünerek, kendisine bir borçla tehdit eden kimseye kar-
fl› ‘böyle bir borcu bulunmad›¤›n›n saptanmas› için de’ olumsuz tesbit dava-
s› açabilece¤ini, borçlunun ödemek zorunda olmad›¤› bir borç ile tehdit edil-
mesi durumunda hukuksal yarar›n›n varl›¤›n›n kabulü gerekece¤ini"1111

-"Davac›n›n ‘ikinci haciz ihbarnamesi gönderilmesinin yasaya ayk›r› ol-
du¤unu’ flikayet yoluyla icra mahkemesine bildirerek hatal› ifllemin iptalini
sa¤lama olana¤› varken, olumsuz tesbit davas› açmas›nda hukuki yarar›n›n
bulundu¤unun ileri sürülemeyece¤ini"1122

-"Kendisine birinci haciz ihbarnamesi tebli¤ edilememifl olan üçüncü ki-
flinin ‹‹K.nun 89. maddesine dayal› olumsuz tesbit davas› açma koflullar›
oluflmad›¤›ndan açt›¤› davan›n ‘hukuki yarar yoklu¤u’nedeniyle reddedilme-
si gerekece¤ini"1133

6)  Bknz: 11. HD. 10.11.1981 T. 6510/7103
7)  KURU, B. a.g.e. C:1, s:472 – KURU, B. El Kitab›, s:308 – KURU, B. Menfi Tesbit D. S:27
vd. - Karfl: POSTACIO⁄LU, ‹. a.g.e. s:261, dipn. 26 – PEKCANITEZ, H. /ALTAY, O./ÖZKAN,
M. S./ÖZEKES, M. ‹cra ve ‹flas Hukuku, 2004, s:130
8)  Bknz: 11. HD. 14.3.1983 T. 1143/1171
9)  Bknz: HGK. 6.10.2004 T. 4-472/481
10)  Bknz: 19. HD. 7.10.2003 T. 6341/9374
11)  Bknz: 19. HD. 1.10.1999 T. 2898/5464
12)  Bknz: 19. HD. 15.4.1999 T. 1887/2494
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-"Ciro silsilesinde imzas› bulunmayan kiflinin olumsuz tesbit davas› aç-
makta hukuki yarar›n›n bulunmad›¤›n›"1144

b e l i r t m i fl t i r …

Borçlunun böyle bir davay› açmakta hukuki yarar›n›n bulundu¤unun ka-
bul edilebilmesi için, alacakl›n›n borçlu aleyhine, borçlunun verdi¤i belgeye
dayanarak, icra takibinde bulunabilecek bir durumda olmas›, baflka bir deyifl-
le, borçlunun, alacakl›n›n cebri icra tehdidi alt›nda bulunmas› gerekir.1155 Borç-
lunun, «alacakl›n›n hiçbir belgeye -ya da ‹‹K. 68'de öngörülen nitelikte bir
belgeye- dayanmaks›z›n kendisine karfl› icra takibine geçece¤inden» bahisle,
olumsuz tesbit davas› açmas›nda hukukî yarar› yoktur. Çünkü, borçlu; ala-
cakl›n›n hiçbir belgeye dayanmadan hakk›nda yapaca¤› icra takibini, süresin-
de itiraz etmek suretiyle (‹‹K. mad. 62; 66) durdurma olana¤›na sahiptir.1166  Ay-
r›ca flu hususu da belirtelim ki, olumsuz tesbit davas› açmakta «hukuki yarar»
koflulunun gerçekleflmesi için, borcun vâdesinin (=gününün) gelmifl olmas›
(yani muaccel olmas›) gerekmez.1177 Bu nedenle; borçlu, alacakl›daki senedi-
nin hükümsüz hale geldi¤ini, henüz borcunun gününü (=vâdesini) bekleme-
den, olumsuz tesbit davas› açarak ileri sürebilir.1188 Bu davan›n aç›labilmesi
için, dava konusu senedin tahsile (veya takibe) konulmufl olmas›na gerek
yoktur.19 YYüükksseekk mmaahhkkeemmeenniinn ddeeyyiiflfliiyyllee2200 «bono karfl› taraf elinde oldu¤u
sürece, davac› borçlu ödeme tehdidi alt›ndad›r ve olumsuz tesbit davas›n› aç-
makta hukukî yarar› vard›r.»

IIII-- ‹cra takibinden  ö n c e  aç›lan olumsuz tesbit davas›, daha sonra, borç-
lu hakk›nda dava konusu alaca¤a iliflkin olarak bafllayacak olan icra takibini
kendili¤inden durdurmaz.2211 Yani; olumsuz tesbit davas›n›n aç›lmas›ndan son-
ra, alacakl› ayni alacak için takip talebinde bulunarak cebri icraya bafllarsa,
borçlunun daha önce açm›fl oldu¤u olumsuz tesbit davas› bafllam›fl olan icra
takibini kendili¤inden durdurmaz. Ancak, olumsuz tesbit davas›na bakan
mahkeme, «alaca¤›n yüzde onbeflinden afla¤› olmamak üzere gösterilecek gü-
vence karfl›l›¤›nda»  icra  takibinin  durdurulmas›  hakk›nda «ihtiyati tedbir

13)  Bknz: 19. HD. 2.7.1997 T. 431/6895
14)  Bknz: 19. HD. 20.12.1994 T. 2475/12804
15)  AKYAZAN, S. ‹cra ve ‹flas Kanunundaki Yeni ve De¤iflik Hükümler Üzerine ‹nceleme ve
Aç›klamalar, 1965, s:61
16)  KURU, B. a.g.e. C:1, s:471 – KURU, B. El Kitab›, s:308 – KURU, B. Menfi Tesbit D. S:26
vd. – POSTACIO⁄LU, ‹. a.g.e. s:257, dipn. 23 – AKYAZAN, S. age. S:61 - PEKCANITEZ,
H. /ALTAY, O./ÖZKAN, M. S./ÖZEKES, M. a.g.e. s:130
17)  POSTACIO⁄LU, ‹. a.g.e. s:258; a.g.m. s:827 – BERK‹N, N. a.g.e. s:136
18)  Bknz: 11. HD. 18.6.1991 T. 9057/4151 (UYAR, T. Olumsuz Tesbit ve Geri Alma Davalar›,
1993, C:1, s:37)
19)  Bknz: 11. HD. 2.4.1990 T. 2407/2916 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:44)
20) Bknz: 11. HD. 2.4.1990 T. 2407/2916 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:44)

21)  Bknz: 12. HD. 10.5.1990 T. 12960/5449; 1.5.1990 T. 11936/4820 (UYAR, T. a.g.e. C:1,
s:43)
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karar›» verebilir (HUMK. mad. 101 -103; mad. 72/II).2222 fiu hususu da hemen
belirtelim ki, buradaki «ihtiyati tedbir karar›» güvence gösterilmesi halinde
otomatik olarak verilecek de¤ildir. Özellikle, borçlunun s›rf takibi geciktir-
mek amac› ile bu davay› açt›¤›n›n anlafl›lmas› halinde, ihtiyati tedbir karar›
verilmeyebilir.

YYüükksseekk mmaahhkkeemmee,, -eski tarihli bir karar›nda2233- «takipten önce aç›lan
olumsuz tesbit davas›nda, mahkemece verilen tedbir karar›n›n icra takibini
durduraca¤›n› fakat ihtiyati haczin uygulanmas›n› önlemeyece¤ini» -kkaann››--
mm››zzccaa, maddenin amac›na ayk›r› olarak- belirtmifltir.

Mahkeme taraf›ndan, icra takibinden önce aç›lan olumsuz tesbit davas›n-
da "dava konusu senetlerin icraya konu edilmesinin önlenmesi" hususunda
verilen ihtiyati tedbir karar›na ra¤men, alacakl› taraf›ndan senetlerin icraya
konulmas› halinde,2244 icra mahkemesince "takibin iptaline" karar verilmesi ge-
rekece¤i gibi, mahkemece icra takibinden önce "icra takibinin durdurulma-
s›" konusunda ihtiyati tedbir karar› verilmiflse alacakl› yapt›¤› icra takibine
devam edemez…2255

‹‹K. mad. 72/II'de, bu varsay›m için öngörülen güvence, borçludan, «ala-
cakl›n›n ihtiyati tedbir nedeniyle alaca¤›n› geç almas› halindeki zarar›n› kar-
fl›lamak için» al›n›r. Maddede, sadece, gösterilecek güvencenin en az mikta-
r› belirtilmifltir. Bunun d›fl›nda, güvencenin türü, kimlerin güvenceden ba¤›-
fl›k olduklar› gibi konularda, HUMK.'nun güvenceye iliflkin genel hükümleri
uygulan›r.2266--2277  Bu nedenle, mahkeme gösterilmesi gereken  g ü v e n c e n i n
t ü r ü n ü  -HUMK. mad. 96'yagöre- 'nakit', 'Devlet tahvili' (hazine bonosu),
teminat mektubu' vb. olarak saptayabilir. Bu nedenle, yüksek mahkemenin -
eski tarihli bir karar›nda yer alan- «güvencenin mutlaka  n a k i t  olmas› ge-
rekti¤i»2288 fleklindeki görüflüne kat›lam›yoruz....

YYüükksseekk mmaahhkkeemmee2299 «teminata de¤inen itirazlar›n -niteli¤i gere¤i- temyi-
zen incelenemeyece¤ini» belirtmifltir.

22)  E¤er borçlunun açt›¤› "olumsuz tesbit davas›" -alacakl›n›n dayand›¤› senedin sahte
oldu¤unun tesbitini içeren- bir "sahtelik davas›" ise, bu davan›n icra takibine etkisinin ‹‹K.
mad. 72’ye göre de¤il, özel hüküm niteli¤inde bulunan HUMK. mad. 317 hükmüne göre
de¤erlendirmek gerekir. Yani, "sahtelik (olumsuz tesbit) davas›"na bakan mahkeme
‘sahteli¤i iddia edilen senet’ hakk›nda bilirkifli incelemesi yap›lmas›na ve senedin yaz›ld›¤›n›
görenlerin tan›k olarak dinlenmesine karar vermiflse, sahteli¤i iddia edilen senet sahtelik
(olumsuz tesbit) davas› sonuçlan›ncaya kadar hiçbir iflleme konu yap›lmamal›d›r.
23)  Bknz: 11. HD. 14.11.1990 T. 4400/11560 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:41)
24)  Bknz: 12. HD. 3.7.1995 T. 9844/9892
25)  Bknz: 12. HD. 4.5.1995 T. 6422/7055
26)  Bknz: Adalet Komisyonu Raporu Gerekçesi
27)  Karfl: YILMAZ, O. ‹htiyati Tedbirler, 1982, s:18 (Yazar; burada teminat›n ‘nakit’ olmas›
gerekti¤i görüflündedir. 
28)  Bknz: 11. HD. 6.2.1980 T. 9908/933 (UYAR, T. age. s: 67 vd.)
29)  Bknz: 11. HD. 24.5.1983 T. 1818/2687 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:54 vd.)

OLUMSUZ TESB‹T DAVASININ ÇEfi‹TLER‹
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IIIIII-- Davac› - borçlu, icra takibinden önce açt›¤› olumsuz tesbit davas›nda,
alaca-kl›n›n elindeki belgenin -örne¤in; tahsile verdi¤i senedin, protesto ettir-
di¤i senedin vb.- «icra takibine konu edilmemesi» yani «icraya konulmama-
s›» hakk›nda mahkemeden  i h t i y a t i  t e d b i r  k a r a r ›  verilmesini is-
teyebilir mi? ‹‹K. mad. 72/II'de, mahkemenin «icra takibinin durdurulmas›»
hakk›nda karar vermesi öngörülmüfl oldu¤u ve bundan önceki aflamadan bah-
sedilmemifl oldu¤u için  u y g u l a m a d a bu husus duraksama konusu ol-
maktad›r. KKaann››mm››zzccaa, mahkemelerin «icra takibi bafllamadan önce de» ‹‹K.
mad. 72/II'deki di¤er koflullar›n -örne¤in, «teminat» ve «talep» koflulunun-
gerçekleflmesi halinde, dava konusu belge (senet) hakk›nda, «alacakl› taraf›n-
dan icra takibine konulmamas›» hakk›nda ihtiyati tedbir karar› verebilmesi
gerekir. ‹‹K. mad. 72/II hükmünün amac› ve konulufl nedeni bu do¤rultuda
bir yorum ve uygulamay› gerektirir. Hükmün belirtti¤imiz flekilde yorumla-
n›p uygulanmamas›, alacakl› için telafisi güç hatta imkâns›z zararlara neden
olur. Örne¤in; alacakl›n›n bankaya tahsile verdi¤i hatta protesto ettirdi¤i se-
net hakk›nda -bunun ödendi¤i, sahte oldu¤u vb. iddialar› ile- olumsuz tesbit
davas› açan borçlu, pekâlâ bu senet hakk›nda henüz icraya konulmadan önce
«icraya konulmamas›» için mahkemeden ihtiyati tedbir karar› isteyebilmeli-
dir. Bu aflamada davac› - borçluya bu hak ve mahkemeye de bu konuda olum-
lu karar verme görevi yüklenmez ve senet ancak icraya verildikten sonra,
mahkemenin «bafllam›fl icra takibinin durdurulmas› konusunda ihtiyati tedbir
karar› verebilece¤i» ileri sürülürse, alacakl›n›n bu senede dayanarak ihtiyati
haciz karar› al›p borçlunun mallar›n› haczettirmesi hatta onlar› muhafaza al-
t›na almas› halinde, davac› - borçlunun istemi üzerine mahkeme ‹‹K. mad.
72/II uyar›nca «takibin durdurulmas›» konusunda ihtiyati tedbir karar› verse
bile, borçlunun mallar› üzerindeki haciz kalkmayaca¤› ve daha kötüsü muha-
faza alt›na al›nan mallar borçluya -bu kararla- geri verilemeyece¤ine göre,
«icra takibinden önce -%15 teminat yat›rarak- olumsuz tesbit davas› açm›fl
olmak borçluya hiçbir yarar sa¤lamayacak ve borçlu haczedilen (ve muhafa-
za alt›na al›nan) mallar›na kavuflabilmek için takip konusu borcun tamam›n›
ödemek ve ondan sonra «geri alma» (istirdat) davas› açmak zorunda kalacak-
t›r. ‹leride borçlunun böyle bir durumla karfl›laflmamas› için, mahke-melerin,
icra takibinden önce aç›lan olumsuz tesbit davalar›nda, dava konusu senet
hakk›nda "icraya konulmamas›" konusunda ihtiyati tedbir karar› verebilecek-
lerinin kabulü yerinde olacakt›r…

Burada flu hususu hemen belirtelim ki, dava konusu senet iyiniyetli kifli-
lere ciro edilmemiflse mahkemelerin rahatl›kla «dava konusu senedin icraya
konulmamas›» konusunda ihtiyati tedbir karar› verebilmesi gerekirse de, se-
net iyiniyetli üçüncü kiflilere ciro edilmiflse o zaman, davac› - borçlular›n her-
kese karfl› ileri sürebilecekleri -sahtelik iddias› gibi- ««mmuuttllaakk ddeeff’’ii»»lere da-
yanarak dava açm›fl olmas› halinde yine mahkemelerin iyiniyetli üçüncü ki-
fliler hakk›nda da «dava konusu senedin icraya konulmamas›»için ihtiyati
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tedbir karar› verebilmesi, fakat davac› - borçlular›n -senedin ödenmifl oldu¤u,
karfl›l›ks›z oldu¤u, kumar (ve bahis) borcu karfl›l›¤› düzenlenmifl oldu¤u gi-
bi- ««kkiiflfliisseell ddeeff’’ii»»lere dayanarak dava açm›fl olmalar› halinde, mahkemelerin
iyiniyetli üçüncü kifliler hakk›nda, «dava konusu senedin icraya konulmama-
s›» konusunda ihtiyati tedbir karar› vermemesi gerekir. Nitekim yüksek mah-
keme de, bu konu ile ilgili olarak, «lehtar aleyhine borçlu taraf›ndan aç›lan
olumsuz tesbit davas› nda verilen ihtiyati tedbir karar›n›n, o davada taraf ol-
mayan yetkili (hakl›) hâmile etkili olmayaca¤›n›»3300  buna karfl›n «senet borç-
lusunun, senet lehtar› hakk›nda 'senedin icraya konulmas›' için ald›¤› ihtiyati
tedbir karar›n›n, tahsil cirosuyla senede zilyet olan ve takip yapan bankay› da
ba¤layaca¤›n›, çünkü bu durumda bankan›n vekil - hâmil durumunda (yani,
lehtar›n vekili konumunda) bulundu¤unu»3311  belirtmifltir.

IIVV-- Davac› - borçlu, «icra takibinden önce» açt›¤› olumsuz tesbit davas›n-
da, %15 teminat karfl›l›¤›nda icra takibinin durdurulmas› konusunda tedbir is-
temez ve alacakl›n›n takibe devam edip, mallar›n› haczettirmesinden (hatta
onlar› muhafaza alt›na ald›rmas›ndan) sonra, «%15 teminat yat›raca¤›n›» bil-
dirip, «takibin durdurulmas›» konusunda ihtiyati tedbir karar› verilmesini is-
terse, mahkemenin «% 15 teminat yat›r›ld›ktan sonra takibin durdurulmas›-
na» karar vermesi gerekir.  

U y g u l a m a d a, «hacizden sonra»ki bu aflamada verilen «takibin dur-
durulmas›»na iliflkin ihtiyati tedbir karar›na dayan›larak, «konulan hacizlerin
de kald›r›lmas›na karar verilmesi» mahkemelerden istenmektedir. Kan›m›zca
bu istemlerin yerine getirilmemesi gerekir. Çünkü, mahkemenin bu aflamada
verece¤i karar sadece «takibin durdurulmas›»na iliflkin olabilir, yoksa «haciz-
lerin de kald›r›lmas›»na karar verme yetkisine mahkeme sahip de¤ildir. Mah-
kemece verilen ihtiyati tedbir karar›, «olumsuz tesbit davas›n›n reddine» ka-
rar verilmekle kendili¤inden kalkar. Tedbirin kald›r›labilmesi için, verilen red
karar›n›n kesinleflmesi gerekmez.3322

VV-- Ayr›ca uygulamadaki önemi nedeniyle flu hususu da belirtelim ki,
«%15 teminat», mahkemenin ihtiyati tedbir karar› verebilmesi için gereklidir.
Yoksa, olumsuz tesbit davas›n› n aç›labilmesi için -«borçtan kurtulma dava-
s›»ndan (I‹K. mad. 69) farkl› olarak- %15 teminat yat›r›lmas› zorunlu de¤il-
dir3333…

U y g u l a m a d a  mahkemeler genellikle,  -‹‹K. mad. 72/II (ve 72/III)’ün
aç›k hükmüne ra¤men- ‹‹K. mad. 72/IV ve V’de öngörülen tazminat miktar›-

30)  Bknz: 15. HD. 18.3.1992 T. 4876/1367; 12. HD. 8.10.1990 T. 2610/9666; 26.5.1988 T.
9518/6727
31) Bknz: 12. HD. 20.3.1986 T. 3294/3097 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:49)
32)  Ayr›nt›l› bilgi için bknz: (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:71)
33)  Bknz: 11. HD. 7.3.1983 T. 996/1105; 25.5.1982 T. 1948/2500 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:55
vd.)

OLUMSUZ TESB‹T DAVASININ ÇEfi‹TLER‹
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n›n %40’dan afla¤› olamayaca¤›n› gözönünde bulundurarak, borçlunun
"%15" de¤il "%40" tazminat yat›rmas›n› istemektedirler…

VVII-- Mahkemenin verdi¤i ihtiyati tedbir karar›ndan sonra, alacakl›, borç-
lunun ödeme emrine itiraz ederek icra takibini durdurmas› üzerine icra mah-
kemesine baflvurarak "itiraz›n kald›r›lmas›n›" isteyebilir mi? Bu konu ddookktt--
rriinnddee tart›flmal›d›r. Bir görüfle göre3344; "ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdu-
rulmas›na karar verilse bile, alacakl› icra mahkemesinden itiraz›n kald›r›l-
mas›n›" isteyebilir… Kat›ld›¤›m›z ddii¤¤eerr bbiirr ggöörrüüflflee ggöörree3355--3366 ise; "alacakl›,
‘icra takibinin durdurulmas›’ konusundaki ihtiyati tedbir karar›ndan sonra,
‘itiraz›n kald›r›lmas›’ için icra mahkemesine baflvuramaz. Alacakl›, ihtiyati
tedbir karar›ndan önce, ‘itiraz›n kald›r›lmas›’ için icra mahkemesine baflvur-
muflsa, icra mahkemesinin ‘itiraz›n kald›r›lmas›na’ karar vermeyip, olumsuz
tesbit davas›n›n sonucunu ‘bekletici mesele’ yapmas› gerekir… 

BB)) ‹‹ccrraa ttaakkiibbiinnddeenn  ss oo nn rr aa  aaçç››llaann oolluummssuuzz tteessbbiitt ddaavvaass›› ((‹‹‹‹KK.. mmaadd..
7722//IIIIII)):: Borçlu, kendisine karfl›, bir icra takibi bafllad›ktan sonra ve henüz
borcu ödenmemifl durumda iken, bu davaya açmakta  h u k u k î  yarar› bu-
lunmas› koflulu ile «borçlu olmad›¤›n›n tesbiti» için olumsuz tesbit davas›
açabilir. YYüükksseekk mmaahhkkeemmeenniinn deyifliyle; borçlunun olumsuz tesbit davas›
açmakta hukuki yarar›n›n bulundu¤unun kabul edilebilmesi için "davac›n›n
hakk›n›n güncel bir sald›r› ile tehdit edilmifl olmas›", "tehdidin davac›ya za-
rar verecek nitelikte bulunmas› ve "icraya yetki vermeyen tesbit hükmünün
tehlikeyi ortadan kald›rmaya elveriflli durumda olmas›"3377  gerekir. 

YYüükksseekk mmaahhkkeemmee;;

-"Çek bedelinin ve eklentilerinin ad›na bankada bloke edildi¤ini ö¤ren-
dikten sonra icra takibi yapm›fl olan alacakl›ya karfl› borçlunun, olumsuz tes-
bit davas› açmakta hukuki yarar›n›n bulunaca¤›n›"3388

-"Dava konusu bonolar›n cirantas› olan davac› taraf›ndan ‘bu bonolar›n
r›zas› d›fl›nda elinden ç›kt›¤›n› ve daval›n›n kötüniyetli hamil oldu¤unu’ iddia
ederek olumsuz tesbit davas› aç›lmas›nda davac›n›n hukuki yarar›n›n bulu-
naca¤›n›"3399 

-"Kendisine icra takibiyle ilgili ödeme emri gönderilen borçlunun, takibe
itiraz etmekle beraber alacakl›n›n bir y›l içinde itiraz›n iptali davas› ya da
genel hükümler çerçevesinde alacak davas› açmas›n› beklemeden borç tehdi-

34)  PEKCANITEZ, H. /ALTAY, O./ÖZKAN, M. S./ÖZEKES, M. age. s:130
35)  KURU, B. Menfi Tesbit D. s:33
36)  Ayn› do¤rultuda: Bknz: HGK. 27.11.1981 T. 12-3317/771 (‹K‹D. S:253, s:820; 12. HD.
19.3.1984 T. 604/3138 (Yasa D. 1984/9, s:1295)
37)  Bknz: 19. HD. 2.2.1999 T. 7417/428
38)  Bknz: 19. HD. 2.12.1996 T. 2048/10725
39)  Bknz: 19. HD. 2.10.1996 T. 5707/8509
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dinden kurtulmak amac›yla olumsuz tesbit davas› açmakta hukuki yarar›n›n
bulunaca¤›n›"4400 

-"Kiralayan taraf›ndan ihtarname ile talep edilen ve daha sonra icraya
konulmak suretiyle geçerlilik kazand›r›lmak istenilen artt›r›ml› kira paras›na
karfl› kiralayan›n haks›z muarazas›n›n önlenmesi için kirac› taraf›ndan aç›-
lan menfi tesbit davas›nda kirac›n›n hukuki yarar›n›n bulunaca¤›n›"4411

-"Mirasç›lar› taraf›ndan ‘mirasb›rakan›n düzenledi¤i senedin muvazaal›
oldu¤u’ iddias›yla  -senet lehtar› ve hamili aleyhine- olumsuz tesbit davas›
aç›labilece¤ini"4422 

-"Senedin son hamiline karfl› açt›¤› senet iptali davas›n› kaybeden borçlu-
nun, cirantaya karfl› borçlu olmad›¤›n› tesbit ettirebilmek için olumsuz tesbit
davas› açabilece¤ini" 4433

-"‹ptali istenen bonolar›n, üçüncü kiflilere ciro edilmifl olmas› halinde bi-
le, borçlunun senet lehtar›na karfl› ‘bu senetlerden dolay› borçlu bulunmad›-
¤›n›n tesbitini’ istemekte hukuki yarar› bulundu¤unu"4444

b e l i r ti r k e n,

-"Dava konusu bono ve takiple ilgisi bulunmayan kifli taraf›ndan  -ayn› is-
mi tafl›yan o¤lunun keflide etti¤i bonoya dayal› olarak, o¤lu aleyhine yap›lan
icra takibi hakk›nda- aç›lan olumsuz tesbit davas›n›n ‘hukuki yarar yoklu¤u
nedeniyle’ reddi gerekece¤ini"4455

-"Olumsuz tesbit davas›nda ileri sürülen iddialar itiraz›n iptali davas›nda
savunma sebebi olarak ileri sürülebilece¤inden borçlunun, aleyhine itiraz›n
iptali davas› aç›ld›ktan sonra, olumsuz tesbit davas› açmakta hukuki yarar›-
n›n bulunmad›¤›n›"4466 

-"Bonoda müflterek borçlu olanlar›n birbirlerine karfl› dava açmakta hu-
kuki yararlar›n›n bulunmad›¤›n›"4477 

-"‹cra ko¤uflturmas› sonucu daval›ya haks›z olarak ödenmifl olan para
hakk›nda ‘geri alma davas›’ yerine ‘borçsuzlu¤un tesbiti’ için dava aç›lama-
yaca¤›n›"4488

b e l i r t m i fl t i r …

40)  Bknz: 19. HD. 27.11.1995 T. 7875/10257
41)  Bknz: 13. HD. 13.3.1995 T. 599/2437; HGK. 22.11.1995 T. 13-823/1011 
42)  Bknz: 19. HD. 28.12.1993 T. 9934/9041
43)  Bknz: 11. HD. 18.1.1988 T. 5330/5 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:46 vd.)
44)  Bknz: 11. HD. 2.3.1982 T. 530/852 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:58 vd.)
45)  Bknz: 19. HD. 3.3.2004 T. 3881/2098; HGK. 20.10.2004 T. 19-618/552
46)  Bknz: 19. HD. 26.6.2003 T. 10019/6865
47) Bknz: 19. HD. 8.6.1999 T. 6900/2004
48) Bknz: 19. HD. 2.2.1999 T. 7417/428

OLUMSUZ TESB‹T DAVASININ ÇEfi‹TLER‹
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II-- Takibin kesinleflmesi halinde, takipten sonra aç›lacak olumsuz tesbit da-
valar›nda, kkeessiinnlleeflfleenn ttaakkiibbiinn  ii ll ââ mm ss ›› zz  yyaa ddaa  ii ll aa mm ll ››  oollmmaass›› ffaarrkk yyaa--
rraattmmaazz.. Baflka bir deyiflle, takibin kesinleflmesi halinde, olumsuz tesbit da-
vas›n›n aç›lmas› olana¤› sadece «ilams›z takipler» için öngörülmüfl de¤ildir.4499

‹cra ve ‹flâs Kanununda olumsuz tesbit davas›n›n, «ilaml›» ya da «ilams›z»
takip ayr›m› yap›lmaks›z›n aç›labilece¤i öngörüldü¤ü gibi, ‹‹K.'nun «ilâmla-
r›n icras›na iliflkin» 2. Bab›nda yer alan hükümlere ayk›r› olmayan hükümle-
rinin -bu arada ‹‹K. mad. 72'nin- ilaml› icrada da uygulanaca¤› ‹‹K. mad.
41'de aç›kça belirtilmifl oldu¤undan, ilaml› takiplere karfl› da ««oolluummssuuzz tteess--
bbiitt ddaavvaass››»» aç›labilir.5500--5511

‹ l a m l ›  t a k i b e karfl› da, ‹‹K. mad. 33'de öngörülen belgelerle itiraz
edilmedi¤i için «takibin geri b›rak›lmas› ya da iptali» istemleri reddedilen
borçlular da, olumsuz tesbit davas› açabilirler. Nitekim, ‹‹K. mad. 33/son'da
aç›kça ‹‹K. mad. 72'ye yollama yap›lm›flt›r. Gerçi, yap›lan yollama sadece
«takip konusu borcun ödenmifl olmas›» varsay›m›na iliflkin ise de -yani sade-
ce «geri alma davas› »na yollamada bulunulmuflsa da- bu yollamay› madde-
nin tümüne -yani, «olumsuz tesbit davas›»n› da içerecek flekilde- yap›lm›fl bir
yollama olarak kabul etmek gerekir. Çünkü, 538 say›l› Yasa ile ‹‹K.'da de¤i-
fliklik yap›l›rken, 33. maddede, 72. maddenin sadece son f›kras›na yap›lan
yollamada de¤ifliklik yap›lmas› unutulmufl ve 33. madde bu günkü hatal› flek-
lini alm›flt›r.5522

Keza, «ipote¤in paraya çevrilmesi» yolu ile yap›lan  i l a m l ›  (‹‹K. mad.
148) ya da ilams›z (‹‹K. mad. 149/b) takiplerde de, borçlu «olumsuz tesbit
davas›» açabilir (‹‹K. mad. 140/a; 150).5533--5544

««KKaammbbiiyyoo sseenneettlleerriinnee ddaayyaannaann»» haciz yolu ile takiplerde, «olumsuz tes-
bit davas›» açma olana¤› ‹‹K. mad. 170/b'de aç›kça öngörülmüfltür.5555 

««KKiirraallaannaann ttaaflfl››nnmmaazzllaarr››nn iillaammss››zz iiccrraa yyoolluu iillee ttaahhlliiyyeessii»» için yap›lan
takip-lerde de, olumsuz tesbit davas› aç›labilece¤i, ‹‹K. mad. 269’da da aç›k-
ça öngörülmüfltür.5566--5577  

49)  Bknz: 19. HD. 17.5.1996 T. 3301/4868; 4. HD. 16.11.1971 T. 8497/9729
50)  BERK‹N, N. a.g.e. s:139 – BERK‹N, N. Yarg›tay ‹cra ve ‹flas Dairesinin Son ‹çtihatlar›
(‹HFM. 1975/1-2, s:200)
51)  Bknz: 12. HD. 17.11.1981 T. 6665/8435 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:61)
52) POSTACIO⁄LU, ‹. a.g.e. s:259; agm. s:829 – UYAR, T. ‹cra Hukukunda ‹laml› Takipler,
1991, 2. Bas›, s:428 – KURU, B. Menfi Tesbit D. s:200 vd.
53)  Bknz: 12. HD. 12.11.1981 T. 6526/8237; 7.7.1980 T. 4854/5958 (UYAR, T. a.g.e. C:1,
s:61 vd.)
54)  UYAR, T. ‹cra Hukukunda Rehnin paraya Çevrilmesi, 1992, 2. Bas›, s:215, 223 –
KURU, B. Menfi Tesbit D. s:208 vd.
55)  UYAR, T. ‹cra Hukukunda Kambiyo Senetleri, 3. Bas›, 2. Cilt, s:2233 – KURU, B. Menfi
Tesbit D. s:219 vd.
56)  UYAR, T. ‹cra Hukukunda Tahliye, 1987, 2. Bas›, s:388 – KURU, B. Menfi Tesbit D.
s:220 vd.
57)  Bknz: 12. HD. 31.3.1981 T. 1539/3231 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:64 vd.)
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««‹‹hhttiiyyaattii hhaacciizz kkaarraarr››nnaa ddaayyaannaann ttaakkiipplleerrddee»»de «olumsuz tesbit dava-
s›» aç›labilir.5588

««‹‹ffllââss yyoolluu iillee yyaapp››llaann ttaakkiipplleerrddee»» olumsuz tesbit davas› açma olana¤›
var m›d›r? ‹‹K. mad. 175'de sadece «istirdat (geri alma) davas›» aç›labilece-
¤inin öngörülmüfl olmas›, bu maddede «olumsuz tesbit davas›ndan bahsedil-
memifl olmas› ddookkttrriinnddee tereddüt ve tart›flma konusu olmufltur. BBiirr ggöörrüüflflee
ggöörree,,5599 ‹‹K. mad. 175'de sadece istirdat davas›ndan bahsedilip, olumsuz tes-
bit davas›ndan bahsedilmemesi bir unut-ma sonucudur... Olumsuz tesbit da-
vas›n› açmakta hukukî yarar› olan herkes bu davay› açabilece¤inden, iflâs yo-
lu ile yap›lan takiplerde de -takipten önce ya da sonra- hukukî yarar› bulun-
mak koflulu ile, borçlu bu davay› açabilir. Bu görüfl çerçevesinde, borçlu if-
lâs tarihinden önce olumsuz tesbit davas› açm›flsa, mahkeme «bu davadan
sonra yap›lan iflâs takibinin durdurulmas› konusunda ihtiyati tedbir karar›»
verebilir. E¤er borçlu ihtiyati tedbir karar› istememifl ve alacakl› borçlu aley-
hine iflâs takibi yapm›fl ve daha sonra da iflâs davas› açm›fl ise, bu aflamada
olumsuz tesbit davas›na bakan mahkeme ‹‹K. mad. 72/II uyar›nca ihtiyati
tedbir karar› verirse, iflâs davas›na bakan mahkemenin olumsuz tesbit dava-
s›n›n sonucunu beklemesi yani bekletici mesele yapmas› gerekir.

Burada flu hususu belirtelim ki, borçlu e¤er iflâs takibine süresi içinde iti-
raz etmezse yukar›daki durum gerçekleflir. E¤er borçlu, hakk›nda yap›lan if-
lâs takibine süresi içinde itiraz etmifl ve alacakl› «itiraz›n kald›r›lmas›n› ve
borçlunun iflâs›na karar verilmesini» istemiflse, iflâs davas›nda borçlunun her
türlü savunmalar› araflt›r›laca¤›ndan art›k, olumsuz tesbit davas›na bakan
mahkemenin, iflâs davas›n›n sonucunu «bekletici sorun» saymamas› daha
do¤ru olur...6600

E¤er, borçlu iflâs takibinden sonra olumsuz tesbit davas› açm›flsa, burada
flöyle bir ayr›m yapmak gerekir. E¤er borçlu süresi içinde iflâs ödeme emri-
ne itiraz etmiflse, bundan sonra ayr›ca olumsuz tesbit davas› açmas›nda huku-
kî yarar› yoktur. Çünkü aç›lan (ya da aç›lacak olan) iflâs davas›nda borçlu bü-
tün itiraz ve def ilerini serbestçe ileri sürebilecek, «borçlu olmad›¤›n›» bu da-
vada kan›tlayabilecektir. E¤er borçlu süresi içinde iflâs ödeme emrine itiraz
etmemiflse, aleyhine iflâs davas› aç›lmadan önce veya sonra «borçlu olmad›-
¤›n›» kan›tlamak için olumsuz tesbit davas› açabilir, bunda hukukî yarar› var-
d›r. Çünkü bu olas›l›kta, aleyhine aç›lan iflâs davas›nda «borçlunun gerçek-
ten borçlu olup olmad›¤›» araflt›r›lmadan, sadece fleklî yönden inceleme ile
yetinilerek ‹‹K. mad. 158/II) iflâsa karar verilecektir. Bu olas›l›kta, borçlunun
açt›¤› olumsuz tesbit davas›, iflâs davas›ndan önce bitmez ve borçlu ticaret

58)  Bknz: 4. HD. 27.11.1980 T. 13480/13734 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:66 vd.)
59) KURU, B. Menfi Tesbit D. s:217 vd.
60)  ALTAY, S. Menfi Tesbit Davas› ‹le Takip Süreci ‹çinde Oluflan ‹flas Davas› Aras›ndaki
Karfl›l›kl› Etkileflim ve Özellikle Bekletici Sorun Konusu (‹BD. 1986/10-11-12, s:711)

OLUMSUZ TESB‹T DAVASININ ÇEfi‹TLER‹
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mahkemesinin depo karar› üzerine borcunu mahkeme veznesine depo ederse,
olumsuz tesbit davas›na bakan mahkemenin ‹‹K. mad. 72/III uyar›nca, «bu
paran›n alacakl›ya ödenmemesi» konusunda ihtiyati tedbir karar› vermesi ge-
rekir...

DDii¤¤eerr bbiirr ggöörrüüflflee ggöörree6611  ise, iflâs yolu ile takip içinde, olumsuz tesbit da-
vas›na yer verilmemifltir. Borçlu, iflâs takibinden  ö n c e  olumsuz tesbit da-
vas› açm›fl ise, daha sonra aleyhine aç›lacak iflâs davas›nda, bu olumsuz tes-
bit davas› «bekletici sorun» yap›lamaz. E¤er borçlu, iflâs takibinden s o n r a
olumsuz tesbit davas› açm›flsa, bu dava da iflâs takibini etkilemez. Borçlu if-
lâs davas› sonucunda, depo karar›na uyarak takip konusu borcu mahkeme
veznesine yat›rd›ktan sonra -‹‹K. mad. 175 uyar›nca- geri alma (istirdat) da-
vas› açabilir.

Belirtilen bütün bu durumlarda, olumsuz tesbit davas›n›n aç›labilmesi -da-
ha do¤rusu, dinlenebilmesi, görülebilmesi- için, davac›n›n «korunmaya de¤er
güncel hukukî yarar›»n›n bulunmas› gerekir. Hakk›nda yap›lan takibe süresi
içinde itiraz ederek takibi durduramam›fl olan borçlu, alacakl›n›n -ileride ha-
ciz, sat›fl istemek gibi- cebri icra tehdidi alt›nda bulundu¤undan, olumsuz tes-
bit davas› açmakta -kural olarak- hukukî yarar› vard›r. Ancak, yap›lan icra ta-
kibine karfl› süresinde -icra dairesine veya icra mahkemesine- zamanafl›m› iti-
raz›nda bulunmayarak takibin kesinleflmesine neden olmufl olan borçlunun,
daha sonra, bu nedene dayanarak «borçlu olmad›¤›n›n tesbitini» isteyemeye-
ce¤i (yani olumsuz tesbit davas› açamayaca¤›) gerek ddookkttrriinnddee6622--6633  ve gerek-
se yyüükksseekk mmaahhkkeemmeeccee6644  kabul edilmektedir. Buna karfl›l›k, borçlu ödeme
emrine itiraz ederken veya itiraz›n kald›r›lmas› duruflmas›nda (‹‹K. mad.
62/IV) zamanafl›m› definde bulundu¤u halde, bu defi yerinde görülmeyerek
«itiraz›n kesin olarak kald›r›lmas›na» karar verilmifl ise, borçlu, «takip konu-
su alaca¤›n takip talebinden önce zamanafl›m›na u¤ram›fl oldu¤unu» bildire-
rek olumsuz tesbit davas› açabilir.

Süresi içinde zamanafl›m› definde bulunmayan borçlunun, «art›k bunu ile-
ri sürme hakk›nda vazgeçti¤i» kabul edilerek (varsay›larak) bu sonuca ulafl›l-
maktad›r.

Süresi içinde ödeme emrine itiraz ederken zamanafl›m› itiraz›nda bulun-
mayan borçlu, alacakl›n›n icra mahkemesinden «itiraz›n kesin olarak kald›-
r›lmas›n›» istemesi üzerine, icra mahkemesindeki duruflmada -«senet metnin-

61)  POSTACIO⁄LU, ‹. a.g.m. s:830 – POSTACIO⁄LU, ‹. age. s:260 – POSTACIO⁄LU, ‹.
‹flas Hukuku ‹lkeleri, 1978, s:27 – BERK‹N, N. a.g.e. s:136
62)  KURU, B. ‹lams›z ‹crada Zamanafl›m›n›n ‹leri Sürülmesi (BAT‹DER, 1986, C:XIII, S:3-
4, s:91 vd.) – KURU, B. age. C:1, s:480 vd. – KURU, B. Menfi Tesbit D. s:40 – KURU, B.
El Kitab›, s:312 - PEKCANITEZ, H. /ALTAY, O./ÖZKAN, M. S./ÖZEKES, M. a.g.e. s:131
63)  Aksi görüfl: POSTACIO⁄LU, ‹. ‹cra Hukuku Esaslar›, s:261, dipn. 26
64)  Bknz: 11. HD. 6.2.1984 T. 487/541; 8.4.1982 T. 1081/1561
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den anlafl›lan» bir itiraz sebebi olan (‹‹K. mad. 63)6655- zamanafl›m› itiraz›nda
bulunmaz ve icra mahkemesi «itiraz›n kesin olarak kald›r›lmas›na» karar ve-
rirse, borçlu «takip konusu alaca¤›n takip talebinden önce zamanafl›m›na u¤-
rad›¤›n›» bildirerek olumsuz tesbit davas› açamaz.

GGeenneell hhaacciizz yyoolluu iillee ttaakkiippttee,, ödeme emrini alan borçlu, süresi içinde  b
o r c a  itiraz edip takibi durdurduktan sonra, «borçlu olmad›¤›n›n tesbiti» için
ayr›ca olumsuz tesbit davas› açabilir mi? E¤er alacakl›n›n elinde ‹‹K. mad.
68'de öngörülen «itiraz›n kesin olarak kald›r›lmas›n›» sa¤layacak bir belge
varsa, borçlu bu davay› açabilmeli, aksi takdirde, hukukî yarar› bulunmad›¤›
için açamamal›d›r.6666  YYüükksseekk mmaahhkkeemmee6677  ise -eski tarihli bir karar›nda- böyle
bir ayr›m yapmadan «ödeme emrine itiraz etmifl olan borçlunun ayr›ca olum-
suz tesbit davas› da açabilece¤ini» kabul etmifltir...

Yine genel haciz yolu ile takipte, ödeme emrini alan borçlu, süresi içinde
imza  inkâr›nda bulunup takibi durdurmuflsa, ayr›ca bu aflamada olumsuz tes-
bit davas› aç›p, «(âdi) senetteki imzan›n kendisine ait olmad›¤›n›n tesbitini»
isteyebilir mi? Bu soruya olumsuz yan›t vermek gerekir.6688 Çünkü, imza inkâ-
r› ile takip durdu¤una ve alacakl›n›n itiraz›n geçici olarak kald›r›lmas› için ic-
ra mahkemesine veya itiraz›n iptali için mahkemeye baflvurmas› üzerine,
«imzan›n borçluya ait olup olmad›¤›» araflt›r›laca¤›na göre, bu aflamada borç-
lu olumsuz tesbit davas› açamamal›d›r. Ancak hemen belirtelim ki, icra mah-
kemesince, yap›lan inceleme sonucunda, imzan›n borçluya ait oldu¤u anlafl›-
l›r ve «itiraz›n geçici olarak kald›r›lmas›na» karar verilirse, borçlu -7 gün
içinde, %15 teminat yat›r›p- «borçtan kurtulma davas›» (‹‹K. mad. 69) açabi-
lece¤i gibi -hiç teminat yat›rmak zorunda olmadan- «olumsuz tesbit davas›»
da açabilir...

Buna karfl›n, borçlunun itiraz›n›n takibi durdurmad›¤› hallerde, örne¤in,
kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde –icra mahkemesine, sü-
resi içinde baflvurup- «borca itiraz» veya «imzaya itiraz» eden borçlu, ayr›ca
mahkemede «olumsuz tesbit davas›» açabilir.

IIII-- Borçlunun, icra takibinden  s o n r a  açaca¤› bu dava, bafllam›fl olan
icra takibini kendili¤inden durdurmayaca¤› gibi6699,, davaya bakan mahkeme ta-
raf›ndan da, «ihtiyati tedbir» yolu ile takibin durdurulmas›na karar verile-

65)  UYAR, T. ‹cra Hukukunda ‹tiraz, 2. Bas›, s:94 –  UYAR, T. ‹cra ve ‹flas Kanunu fierhi,
C:3, s:4131 vd.
66)  KURU, B. a.g.e. C:1, s:481 – KURU, B. El Kitab›, s:311 vd. – KURU, B. Menfi Tesbit
D. s:42 - POSTACIO⁄LU, ‹. a.g.e. s:257
67) Bknz: 11. HD. 30.11.1982 T. 6501/7252 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:21)
68) KURU, B. a.g.e. s:482 – KURU, B. El Kitab›, s:312 – KURU, B. Menfi Tesbit D. s:43 -
ÜSTÜNDA⁄, S. a.g.e. s:132
69)  Bknz: 12. HD. 20.1.1981 T. 8519/387; 22.9.1980 T. 4943/6638 (UYAR, T. a.g.e. C:1,
s:65 vd.)

OLUMSUZ TESB‹T DAVASININ ÇEfi‹TLER‹
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mez.7700  Ancak olumsuz tesbit davas›, ssaahhtteelliikk iiddddiiaass››yyllaa aç›lm›flsa, bu takdir-
de, «sahteli¤i ileri sürülen senet hakk›nda bilirkifli incelemesi yap›lmas›na ve
senedin yaz›ld›¤›n› görenlerin tan›k olarak dinlenmesine karar verilince», ic-

ra takibi bu aflamada kendili¤inden durur (HUMK. mad 317).7711

‹cra takibinden sonra aç›lan olumsuz tesbit davalar›nda, davaya bakan
mahkeme alaca¤›n %15'den afla¤› olmamak üzere (u y g u l a m a d a ; mah-
kemeler genellikle, ‹‹K. mad. 72/III’ün aç›k hükmüne ra¤men, ‹‹K. mad.
72/IV ve V’de öngörülen tazminat miktar›n›n %40’dan afla¤› olamayaca¤›n›
gözönünde bulundurarak, borçlunun "%15" de¤il, "%40" teminat yat›rmas›-
n› istemektedirler) -borçlu taraf›ndan- gösterilecek güvence (teminat) karfl›l›-
¤›nda; «alacakl› ad›na icra veznesine girmifl olan paran›n, alacakl›ya veril-
memesi hakk›nda» bir ihtiyati tedbir karar› verebilir7722. Borçludan bu güvence
"alaca¤›n geç tahsil edilmesinden do¤an zararlar› karfl›lamak için" isten-
mekte olup7733  gösterilen güvence alaca¤› faiz ve takip giderleri ile birlikte kar-
fl›lamazsa, alacakl› borçlunun mallar›n›n haczini isteme hakk›n› elde eder…

Gösterilecek güvencenin miktar›n› ve türünü hakim takdir eder. Nitekim
bu husus aç›kça 72. maddeye ait Millet Meclisi Adalet Komisyonu Raporun-
da (Gerekçesinde): «...Maddede sadece teminat›n asgari haddi hakk›nda bir
kay›t konulmufltur. Bunun d›fl›nda, teminat›n nev'i, kimlerin teminattan muaf
olduklar› gibi hususlarda, HUMK.'nun teminat hakk›ndaki genel hükümleri
uygulanacakt›r» fleklinde belirtilmifltir. Durum böyle olmakla beraber, YYaarrgg››--
ttaayy7744  önce bu konu ile ilgili eski tarihli bir karar›nda, «buradaki %15 temina-
t›n mutlaka  nakit  olarak  yat›r›lmas› gerekti¤ini» belirtmifltir. KKaann››mm››zzccaa,
yüksek mahkemenin bu görüflü hatal›d›r. Maddede '%15 teminat›n mutlaka
«nakit» olaca¤›" hakk›nda bir aç›kl›k bulunmad›¤›ndan, bu konuda HUMK.
mad. 96 hükmünün örneksemeyle uygulanmas› maddenin konulufl amac›na
daha uygun olur.7755 YYüükksseekk mmaahhkkeemmee7766 daha sonraki bir karar›nda ise, «borç-
lunun ihtiyaten haciz edilen mallar›n›n dava konusu alaca¤› karfl›layacak
miktarda olmas› halinde, kendisinden ayr›ca teminat istenmesine gerek kal-
madan ihtiyati tedbir karar› verilebilece¤ini» -kan›m›zca, hatal› olarak- be-
lirtmifltir. Yüksek mahkemenin bu görüflü, ‹‹K. mad. 72'de buna olanak tan›-
yan bir hüküm -‹‹K. mad. 33/III'de oldu¤u gibi- bulunmad›¤›ndan elefltiriye
müsaittir...

70)  Bknz: 11. HD. 19.3.1981 T. 744/2749 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:65)
71)  Bknz: Yuk. dipn. 22 ve ‹leride; AÇIKLAMA: VI
72)  Bknz: 13. HD. 11.4.1994 T. 2767/2191
73)  Bknz: 19. HD. 25.2.2003 T. 917/3376
74)  Bknz: 11. HD. 6.2.1980 T. 9908/933 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s.67 vd.)
75)  Ayn› görüflte: KURU, B. a.g.e. C:1, s:488 – KURU, B. Menfi Tesbit, s:54 - Aksi görüflte:
YILMAZ, O. a.g.e. s:18
76)  Bknz: 11. HD. 1.4.1986 T. 997/1849 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:48)
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YYüükksseekk mmaahhkkeemmee, «teminata de¤inen itirazlar›n -niteli¤i gere¤i- temyi-
zen incelenemeyece¤i»ni belirtmifltir.7777

Borçlu icra takibinden sonra açt›¤› olumsuz tesbit davas›nda, icra dosya-
s›ndaki kesinleflmifl borcunu dosyaya nakit olarak yat›rmam›fl ve bunun için
teminat mektubu göstermiflse, teminat mektubu "vezneye girmifl para" olarak
kabul edilemeyece¤inden, alacakl› bu teminat mektubunun paraya çevrilme-
sini isteyebilir.7788

Borçlu, ‹‹K. 72/III uyar›nca, mahkemenin tedbir karar›nda öngörülen  -ve
borcunu faiz ve icra giderleri ile birlikte karfl›layan- teminat› yat›rmas› halin-
de, ayr›ca borçlunun mallar›n›n haczine gidilemez ve e¤er borçlunun mallar›
haczedilmifl ise borçlunun talebi üzerine konulmufl olan bu hacizlerin kald›-
r›lmas› gerekir.7799

IIIIII-- ‹cra dairesine yat›rd›¤› paran›n alacakl›ya ödenmesine, açt›¤› olumsuz
tesbit davas›nda mahkemeden ald›¤› ihtiyati tedbir karan ile engel olan borç-
lu, hangi tarihe kadar faiz ödemek zorundad›r? Bu konuda Yarg›tay 11. Hu-
kuk Dairesi ile 12. Hukuk Dairesi ayr› görüflte oldu¤unu görüyoruz. Bu ilginç
sorun ileride, «DÖRDÜNCÜ BÖLÜM»de incelenmifltir8800...

IIVV-- U y g u l a m a d a; iiccrraa ttaakkiibbiinnddeenn ssoonnrraa «olumsuz tesbit davas›»
açan borçlular, kimi kez  d a v a  a ç a r k e n, «takip konusu borcu ve ayr›ca
bunun %15'i oran›ndaki güvenceyi» mahkeme veznesine yat›rmakta ve mah-
kemeden, yat›rd›klar› bu paran›n dava sonuna kadar -davan›n sonunda veri-
lecek karar›n kesinleflmesine kadar- alacakl›ya ödenmemesi hususunda «ih-
tiyati tedbir» isteminde bulunmakta ve mahkemeler de istem gibi karar ver-
mektedirler.

Kimi kez de, --kkaann››mm››zzccaa daha do¤ru olarak- «icra dosyas›na» tüm dosya
borcunu -takip giderleri ile birlikte-  n a k i t  olarak yat›r›p, mahkemeden,
«icra dosyas›na yat›rd›klar› paran›n alacakl›ya ödenmemesi» hususunda ihti-
yati tedbir istemekte ve mahkemenin karar›nda bildirdi¤i -alaca¤›n en az
%15'i miktar›ndaki- teminat› «mahkeme veznesine» yat›rmaktad›rlar.

Böylece, ‹‹K. mad. 72/III hükmü, daha genifl ve daha farkl› bir uygulama
alan› bulmaktad›r. ‹‹K. mad. 72/III'de bu olanak aç›kça davac›-borçluya ta-
n›nmam›flt›r. Olumsuz tesbit davas› ile, «daha önce bafllam›fl olan takibin
durdurulamayaca¤›» yani bu davaya ra¤men, alacakl›n›n takibe devam ede-
ce¤i, borçlunun mallar›n› haciz ettirip satt›rabilece¤i ancak, «sat›fl (paraya
çevirme) sonunda icra veznesine girecek paran›n -yüzde onbefl güvence kar-
fl›l›¤›nda- alacakl›ya ödenmemesine» karar verilebilece¤i ‹‹K. mad. 72/III'de

77)  Bknz: 11. HD. 24.5.1983 T. 1818/2687 (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:54 vd.)
78)  Bknz: 12. HD. 23.12.1997 T. 13967/14401
79)  Bknz: 12. HD. 2.3.2004 T. 28009/4611; 24.5.2001 T. 8327/9219
80)  Bknz: (UYAR, T. a.g.e. C:1, s:71 vd.

OLUMSUZ TESB‹T DAVASININ ÇEfi‹TLER‹
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öngörülmüfltür. UUyygguullaammaaddaa -az önce belirtti¤imiz- izlenen yol için madde
›fl›k tutmamaktad›r. Maddenin yaz›l›fl biçiminden, borçlunun açaca¤› olum-
suz tesbit davas› ile «mallar›n paraya çevrilmesini önleyemeyece¤i» kan›s›
uyanmaktad›r. ‹leride, maddede yap›lacak yasa de¤iflikli¤inde, maddeye bu
yönden aç›kl›k getirilmesi yaral› olacakt›r.8811 Böylece bugünkü uygulama, ya-
sal dayana¤a kavuflmufl olacakt›r

‹‹K. 72/III’ün yaz›l›fl biçiminden, takip borçlusunun icra veznesine «takip
konusu borcu, faiz ve giderleri He birlikte» yat›rd›ktan sonra ve de onbefl gü-
vence göstermek suretiyle de olsa, «icra veznesindeki paran›n alacakl›ya
ödenmemesine dair» ihtiyati bir karar› alabilece¤i kuflkulu bulunmaktad›r.
Fakat, buna engel olmamak gerekir. Çünkü, bu olana¤›n kabulü, takip alacak-
l› s›n›n hakk›n› hiçbir bak›m›ndan ihlâl etmez.8822

Uygulamadaki önemi nedeniyle ayr›ca belirtelim ki; "lehtar aleyhine
borçlu taraf›ndan aç›lan olumsuz tesbit davas›nda mahkemece verilen ihtiya-
ti tedbir karar›  -o davada taraf olarak gösterilmemifl olan- takip yapan se-
net hamiline etkili olmaz." Baflka bir deyiflle "üçüncü kifliye (hamile) cira
edilmifl senetler hakk›nda, keflideci taraf›ndan lehtara karfl› aç›lan olumsuz
tesbit davas›nda, hamil taraf›ndan yap›lm›fl olan icra takibi hakk›nda" ihti-
yati tedbir karar› verilemez…8833

VV-- BBiirr ggöörrüüflflee ggöörree,8844  icra takibinden önce aç›lm›fl olan olumsuz tesbit da-
vas›nda, «takibin geri b›rak›lmas› için» tedbir karar› vermekte yarg›ç, takdir
hakk›na sahip bulundu¤u halde, alaca¤›n yüzde onbeflinden az olmamak üze-
re yat›r›lacak güvence karfl›l›¤›nda, paran›n alacakl›ya verilmeyerek icra vez-
nesinde saklanmas› istemi karfl›s›nda, böyle bir takdir hakk›na sahip de¤ildir,
yarg›ç bu iste¤i kabul etmek zorundad›r. Buna karfl›n, ddii¤¤eerr bbiirr ggöörrüüflflee ggöö--
rree,8855  bu durumda dahi,mahkeme takdir hakk›na sahiptir. KKaann››mm››zzccaa ikinci
görüfl daha uygundur.

VVII-- E¤er borçlu «senedin sahte oldu¤unun tesbiti için» -örne¤in; «senet
alt›ndaki imzan›n kendisine ait olmad›¤›n›», «senedin gününün (vâdesinin)
öne almam›fl oldu¤unu, senedin miktar›nda tahrifat (de¤ifliklik) yap›lm›fl ol-
du¤unu»  ileri  sürerek- olumsuz tesbit davas› açm›flsa, bu davan›n icra taki-

81)  Örne¤in; ‹‹K. mad. 72/IIIson cümle "….teminat karfl›l›¤›nda icra veznesindeki ya da
mahkeme veznesine yat›raca¤› takip konusu alaca¤›n tamam›n› karfl›layan teminat›n
(paran›n) alacakl›ya verilmemesini isteyebilir" fleklinde de¤ifltirilerek bu amaca ulafl›labilir. 
82)  UMAR, B. Prof. ‹. Postac›o¤lu’nun ‹cra Hukuku Esaslar› Kitab›n›n Tahlili (‹HFM. 1968/3-
4, s:342)
83)  Bknz: 15. HD. 18.3.1992 T. 4876/1367; 12. HD. 8.10.1990 T. 2610/9666; 26.5.1988 T.
9518/6727
84)  AKYAZAN, S. age. s:62
85)  ÖKTEMER, S. Menfi Tesbit Davas› (Ad. D. 1972/8-9, s:586; ABD. 1973/3, s:263) –
KURU, B. a.g.e. C:1, s:487
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bine etkisini ‹‹K.mad 72'ye göre de¤il, «özel hüküm» niteli¤indeki HUMK.
mad. 317'ye göre de¤erlendirmek gerekir. HUMK. mad. 317’de belirtildi¤i
gibi; «sahtelik davas›na bakan mahkeme, sahteli¤i iddia. edilen senet hakk›n-
da bilirkifli incelemesi yap›lmas›na ve senedin yaz›ld›¤›n› görenlerin tan›k
olarak dinlenmesine karar vermiflse, sahteli¤i iddia edilen senet, sahtelik da-
vas› sonuçlan›ncaya kadar hiçbir iflleme konu yap›lmamal›"d›r. Yani; "sahte-
lik davas›" aç›lan durumlarda, ‹‹K. mad. 72/III (ve II) hükümleri uygulanma-
mal›d›r.8866 Yüksek mahkemenin  içtihatlar› da bu do¤rultudad›r. 8877--8888

CC)) Olumsuz tesbit davas› ile icra takibi  a y n ›  g ü n  aç›lm›flsa, acaba
hangisi daha önce aç›lm›fl say›lacakt›r? BBiirr ggöörrüüflflee ggöörree,8899  icra takibini daha
önce aç›lm›fl kabul etmek, kötüniyetli borçlularla savaflma bak›m›ndan daha
uygun olur. DDii¤¤eerr bbiirr ggöörrüüflflee ggöörree,9900  hukuk kurallar›n›n duraksama halinde,
borçlu lehine yorumu yayg›n oldu¤undan, takiple ayn› güne rastlayan tesbit
davas›n›n, daha önce aç›lm›fl oldu¤unu kabul etmek zorunludur. Aksi görü-
flün, Millet Meclisi Adalet Komisyonu Gerekçesinde kabul edilmifl olmas›,
bu gerekçeye uyan bir hükmün 72. maddenin de¤iflik fleklinde yer almam›fl
olmas› nedeniyle, bu konuda gerekçeye dayan›lmamas›n› gerektirir.

«‹cra takibi»nin  n e  z a m a n  b a fl l a d › ¤ › n ›  belirlemek bu konuda
önem tafl›maktad›r.  ‹ l a m l ›  t a k i p, ilâm›n icra dairesine verilmesi ile bafl-
lar (‹‹K. mad. 35).  ‹ l a m s › z  t a k i p  ise, takip talebi ile bafllar (‹‹K. mad.

OLUMSUZ TESB‹T DAVASININ ÇEfi‹TLER‹

86)  KURU, B. a.g.e. C:1, s:485, dipn. 68 – KURU, B. Menfi Tesbit Davas›, s:18 vd.
87)  Bknz: 12. HD. 21.2.1983 T. 1368/1234; 14.12.1982 T. 9160/9471 (UYAR, T. a.g.e. C:1,
s:57)
88)  Alacakl›n›n takip konusu yapt›¤› (veya yapaca¤›n› sand›¤›) senedin sahte oldu¤u
konusunda hukuk mahkemesinde ‘olumsuz tesbit davas›’ (sahtelik davas›) açabilme hakk›na
sahip olan borçlu ayr›ca C. Savc›l›¤›na baflvurarak, alacakl› hakk›nda "sahtekarl›k
suçu"ndan dolay› soruflturma aç›lmas›n› isteyebilir. E¤er bu flikayet üzerine, alacakl›
hakk›nda "sahtekarl›k suçu"ndan dolay› kamu davas› aç›l›rsa, borçlu aç›lan bu ceza
davas›na kiflisel hak bak›m›ndan kat›larak (CMUK. mad. 237) "senedin iptalini" isterse, ceza
mahkemesinde "senet hakk›nda bilirkifli incelemesi yap›lmas›na" karar verilirse, dava
konusu senet ceza davas› sonuçlan›ncaya kadar hiçbir iflleme dayanak yap›lamaz (HUMK.
mad. 314). Yani, icra takibi kendili¤inden durur…

Hemen belirtelim ki, borçlu sadece "senedin sahte oldu¤u" iddias› ile olumsuz tesbit
davas› (sahtelik davas›) açar veya alacakl› hakk›nda "sahtecilik suçu"ndan dolay› ceza
davas› aç›l›rsa HUMK. mad. 317’deki koflullar çerçevesinde  -teminat yat›rmadan-
hakk›ndaki takibi durdurma olana¤›na sahip olup, borçlunun alacakl› hakk›nda aç›lmas›na
neden oldu¤u -"aç›¤a at›lan imzan›n kötüye kullan›lmas›" (TCK. mad. 209), "ödenmifl
(bedelsiz kalm›fl) senedin kullan›lm›fl olmas›" (TCK. mad. 156), "senet gasb› (ya¤mas›)"
(TCK. mad. 148), "korkutarak faydalanma" (TCK. mad. 148), "karfl›l›ks›z çek düzenlemek"
(3167 say›l› Kanun mad. 16 vd.) vb.- di¤er ceza davalar›nda, böyle bir olana¤a sahip de¤ildir
(Ayr›nt›l› bilgi için bknz: UYAR, T. Kambiyo Senetlerine ‹liflkin Suçlar (Ceza Hukukunda
Kambiyo Senetleri (ABD. 1982/4, s:127 vd.); ‹cra ve ‹flas Hukukunda Suç Say›lan Fiiller,
s:728 vd. 

89)  KURU, B. a.g.e. C:1, s:476 – KURU, B. Menfi Tesbit, s:34 – KURU, B. El Kitab›, s:310
vd. - ÜSTÜNDA⁄, S. a.g.e. s:132 – Adalet Komisyonu Raporu Gerekçesi
90)  POSTACIO⁄LU, ‹. a.g.e. s:264; a.g.m. s:834 – BERK‹N, N. a.g.e. s:138
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42). DDookkttrriinnddee9911 «icra dairesinde  t a k i p  t a l e b i n d e  bulunulmas› ile
de¤il, ödeme emrinin icra dairesince düzenlenip postaya verilmesi ile, icra ta-
kibinin bafllam›fl olaca¤›» belirtilmiflse de9922--9933    uuyygguullaammaaddaa, ödeme emri de
takip talebi ile birlikte alacakl› taraf›ndan haz›rlan›p icra dairesine verildi¤i
için bu görüflün pratik de¤eri azalmaktad›r.

DD)) ‹ h t i y a t i  h a c i z 'den sonra fakat normal takip bafllamadan önce -
yani, daha teknik bir ifade ile, ihtiyati haciz karar›ndan ya da bu karar›n uy-
gulanmas›ndan ‹‹K. mad. 261) s o n r a fakat alacakl›n›n takip talebinde bu-
lunmas›ndan (‹‹K. mad. 264/I) önce- aç›lacak olumsuz tesbit davas›, bbiirr ggöö--
rrüüflflee ggöörree9944  «ihtiyati haciz karar› -Yarg›tay'›n görüflünün tersine- 'icra takip
muamelesi'9955  say›ld›¤›ndan,9966  icra takibinden sonra aç›lm›fl bir dava» say›l›r.
YYüükksseekk mmaahhkkeemmee, öteden beri, ihtiyati haciz karar›n› bir 'icra takip muame-
lesi' saymad›¤›ndan, bu görüfl çerçevesinde, ihtiyati haciz karar›ndan sonra
aç›lan olumsuz tesbit davas›n›n, «icra takibinden önce aç›lm›fl» bir dava ola-
rak de¤erlendirilmesi gerekecektir. Doktrinde ileri sürülen -ve kat›ld›¤›m›z-
hukuk tekni¤ine daha uygun olan ddii¤¤eerr bbiirr ggöörrüüflflee ggöörree9977 ise «ihtiyati haciz
karar› (hatta, ihtiyati haciz talebi) icra takip ifllemi ise de, «icra takip talebi»
de¤ildir. ‹‹K. mad. 272/II ve III'deki «icra takibinden maksat, 'icra takip iflle-
mi' olmay›p 'icra takip talebi'dir (‹‹K. mad. 58). Bu nedenle, ihtiyati haciz ka-
rar›ndan ya da bu karar›n uygulamas›ndan sonra fakat icra takip talebinden
önce aç›lan olumsuz tesbit davas› da, «icra takibinden  önce  aç›lm›fl bir
olumsuz tesbit davas›»d›r.

91)  POSTACIO⁄LU, ‹. a.g.e. s:263; a.g.m. s:833
92)  Bu görüflün elefltirisi için bknz: UMAR, B. a.g.e. Tahlil, s:352
93)  Karfl: BERK‹N, N. a.g.e. s:137
94) POSTACIO⁄LU, ‹. a.g.e. s:264, 271, 709; a.g.m. s:833
95)  Bu kavram hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bknz: UMAR, B. ‹cra ve ‹flas Hukukunun Tarihi
Geliflmesi ve Genel Teorisi, 1973, s:171 vd.
96) UMAR, B. a.g.e. s:199 – POSTACIO⁄LU, ‹. a.g.e. s:264, 271, 709 – BERK‹N, N. ‹flas
Hukuku, s:408
97) KURU, B. a.g.e. C:1, s:476 – KURU, B. El Kitab›, s:311 – KURU, B. Menfi Tesbit Davas›,
s:34 vd.
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ÖÖzzeett:: 11-- 11113366 SSaayy››ll›› AAvvuukkaattll››kk YYaassaass››nn››nn
33//bb mmaaddddeessii vvee bbeennddii ggeerree¤¤iinnccee AAvvuukkaattll››kk
MMeessllee¤¤iinnee aannccaakk HHuukkuukk FFaakküülltteessii mmeezzuunn--
llaarr›› kkaabbuull eeddiilleebbiilliirr..

22-- HHuukkuukk FFaakküülltteessii dd››flfl››nnddaakkii ffaakküüllttee--
lleerrddeenn mmeezzuunn oollaann ‹‹ddaarrii YYaarrgg›› YYaarrgg››ççllaa--
rr››’’nn››nn AAvvuukkaattll››kk mmeessllee¤¤iinnee kkaabbuulllleerrii oollaa--

nnaakkss››zzdd››rr..

33-- HHuukkuukk FFaakküülltteessii mmeezzuunnuu oollmmaayyaann,, aannccaakk AAvvuukkaattll››kk MMeessllee¤¤iinnee ggiirr--
mmeekk iisstteeyyeenn,, ‹‹ddaarrii YYaarrgg›› YYaarrgg››çç’’llaarr››nn››nn,, 11113366 SSaayy››ll›› YYaassaann››nn 33//bb mmaaddddee--
ssiinniinn AAnnaayyaassaann››nn eeflfliittlliikk iillkkeessiinnee aayykk››rr››ll››kk iiddddiiaallaarr›› yyeerriinnddee ddee¤¤iillddiirr..

‹T‹RAZ YOLUNA BAfiVURAN: Van ‹dare Mahkemesi

‹T‹RAZIN KONUSU: 19.3.1969 günlü, 1136 say›l› Avukatl›k Kanu-
nu'nun 2178 say›l› Yasa ile de¤ifltirilen 3. maddesinin (b) bendinin Anaya-
sa'n›n 2., 10. ve 70. maddelerine ayk›r›l›¤› sav›yla iptali istemidir.

I-OLAY

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun ve idari yarg› hakimi olarak görev
yapan davac›n›n, avukatl›k mesle¤ine kabul için Van Bölge Barosu Baflkan-
l›¤›'na yapt›¤› baflvurunun reddine iliflkin ifllemin iptali istemi ile açt›¤› dava-
da. Mahkeme, 1136 say›l› Avukatl›k Kanunu'nun 3. maddesinin (b) bendinde
yer alan avukatl›¤a kabul edilebilmek için hukuk fakültesinden mezun olma
flart›n› arayan hükmün, Anayasa'ya ayk›r›l›¤› sav›n› ciddi bularak iptali için
baflvurmufltur.

II- ‹T‹RAZIN GEREKÇES‹

‹tiraz baflvurusunun gerekçe bölümü flöyledir:

"1136 say›l› Avukatl›k Kanunu'nun "Avukatl›¤›n amac›" bafll›kl› 2. mad-
desinde, "Avukatl›¤›n amac›; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her tür-
lü hukuki mesele ve anlaflmazl›klar›n adalet ve hakkaniyete uygun olarak çö-

19.3.1969 Günlü 1136 Say›l› Avukatl›k
Kanunu’nun 2178 Say›l› Yasa ile De¤ifltirilen 3.
Maddesinin (b) Bendinin Anayasan›n 2., 10. ve
70. Maddelerine Ayk›r›l›¤› Sav›yla ‹ptali ‹stemidir

AANNAAYYAASSAA
MMAAHHKKEEMMEESS‹‹ 

EEssaass:: 2002/132
KKaarraarr:: 2003/48
TTaarriihh:: 04.06.2003
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zümlenmesini ve hukuk kurallar›n›n tam olarak uygulanmas›n› her derecede
yarg› organlar›, hakemler, resmi ve özel kifli, kurul ve kurumlar nezdinde sa¤-
lamakt›r.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kifli-
lerin yararlanmas›na tahsis eder." hükmüne yer verilmifltir.

Ayn› Yasan›n 3. maddesinde; "Avukatl›k mesle¤ine kabul edilebilmek
için:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmak, b) Türk hukuk fakültelerinden
birinden mezun olmak veya yabanc› memleket hukuk fakültelerinden mezun
olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlar›na göre noksan kalan dersler-
den baflar›l› s›nav vermifl bulunmak, c) Avukatl›k staj›n› tamamlayarak staj
bitim belgesi alm›fl bulunmak, d) Avukatl›k s›nav›n› baflarm›fl olmak, e) Lev-
has›na yaz›lmak istenen baro bölgesinde ikametgah› bulunmak, f) Bu Kanu-
na göre avukatl›¤a engel hali olmamak gerekir.", 'istisnalar' bafll›kl› 4. mad-
desinin birinci f›kras›nda da;

"Adli, idari ve askeri yarg› hakimlik ve savc›l›klar›nda, Anayasa Mahke-
mesi raportörlüklerinde, Dan›fltay üyeliklerinde, üniversiteye ba¤l› fakültele-
rin hukuk bilimi dersleri dal›nda profesörlük, doçentlik, yard›mc› doçentlik
görevlerinde dört y›l, kamu kurum ve kurulufllar›n›n hukuk müflavirli¤i göre-
vinde on y›l süre ile hizmet etmifl olanlarda 3 üncü maddenin (c) vs (d) bent-
lerinde yaz›l› koflullar aranmaz." hükümlerine yer verilmifltir.

Yasan›n "Baroya yaz›lma istemi" bafll›kl› 6. maddesi ise; "Avukatl›k s›na-
v›n› baflarm›fl olanlar veya 4 üncü maddedeki koflullar› tafl›yanlar baflvurduk-
lar› yer barosu levhas›na yaz›lmalar›n› dilekçe ile isteyebilirler." hükmünü
amirdir.

Olayda, ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan ve
on y›la yak›n bir süredir idari yarg› hakimi olarak görev yapmakta olan dava-
c›n›n ikametgah›n›n bulundu¤u Van Bölge Barosu Baflkanl›¤›'na dilekçe ile
baflvuruda bulunarak Avukatl›k Kanununun ilgili maddeleri uyar›nca avukat-
l›k mesle¤ine kabul edilerek taraf›na ruhsatname verilmesi ve levhaya yaz›l-
ma talebinde bulundu¤u, Van Bölge Barosu Baflkanl›¤› taraf›ndan talebin
1136 say›l› Avukatl›k Yasas›n›n 3/b maddesi hükmüne uygun bulunmayarak
02.01.2002 tarihli ve 7219 sayd› ifllemle reddedildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Mahkememizce re'sen dava konusu ifllemin gerekçesini teflkil eden 1136
say›l› Avukatl›k Kanununun avukatl›k mesle¤ine intisap etme hakk›n› sadece
hukuk fakültesi mezunlar›na hasreden 3. maddesinin (b) bendi hükmü 2709
say›l› Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›'n›n "Kanun Önünde Eflitlik" bafll›¤›n›
tafl›yan 10. maddesinin birinci ve ikinci f›kralar› ile "hizmete girme" bafll›¤›-
n› tafl›yan 70. maddesinin birinci ve ikinci f›kralar›na ayk›r› görülmüfltür.

1136 say›l› Yasan›n 3. maddesinin (b) bendinin Anayasam›z›n ilgili mad-
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delerine ayk›r›l›¤› hususunun s›ras›yla incelenmesinden:

2709 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n 70. maddesinde, her
Türk'ün, kamu hizmetlerine girme haklar›na sahip oldu¤u, hizmete al›nmada,
görevin gerektirdi¤i niteliklerden baflka hiç bir ayr›m›n gözetilemeyece¤i ku-
rala ba¤lanm›flt›r. Hukuk fakültesi mezunu olmamakla birlikte hukuk fakül-
tesi mezunu olan di¤er hakim ve savc›larla ayn› görevi yapmakta olan ve do-
lay›s›yla görevin gerektirdi¤i niteliklere haiz olundu¤u halde hukuk fakülte-
si mezunu olmad›klar›ndan bahisle ayn› statüde bulunan hakim ve savc›lara
avukatl›k mesle¤ine intisap etme hakk›n›n verilmemesi nitelik itibariyle ayn›
ifli yapmakta olan ve hukuk fakültesi mezunu olan hakim ve savc›lar gibi gö-
revin gerektirdi¤i niteliklere sahip olan hukuk fakültesi mezunu olmayan ha-
kim ve savc›lardan görevin gerektirdi¤i niteliklerden baflka koflullar›n aran-
mas› sonucunu do¤urdu¤undan bu haliyle belirtilen Yasa hükmü Anayasa
hükmüyle çeliflmektedir.

Yine Anayasam›z›n 10. maddesinde; herkesin dil, ›rk, renk, cinsiyet, siya-
si düflünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayr›m gözetil-
meksizin kanun önünde eflit oldu¤u, hiç bir kifliye, aileye, zümreye veya s›-
n›fa imtiyaz tan›namayaca¤›. Devlet organlar› ve idare makamlar›n›n bütün
ifllemlerinde kanun önünde eflitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zo-
runda olduklar› bildirildi¤inden, 1136 say›l› Yasan›n 3. maddesinin (b) f›kra-
s› hükmü ile avukatl›k mesle¤ine girme hususunda getirilen s›ralaman›n ay-
n› Yasan›n 4. maddesinin birinci f›kras› hükmü yönünden fonksiyonel olarak
eflit statüde bulunan hukuk fakültesi mezunu ve hukuk fakültesi mezunu ol-
mayan hakim ve savc›lar aras›nda hukuk fakültesi mezunu olmayanlar aley-
hine bir eflitsizlik yarat›ld›¤›, hukuk fakültesi mezunu olsun ya da olmas›n ha-
kim ve savc›l›k görevinde bulunan kiflilerin nitelik itibariyle ayn› ifli yapt›k-
lar› ve ayn› statüde bulunduklar›, buna göre eflit durumda bulunduklar› halde
hukuk fakültesi mezunu olmayan hakim ve savc›lar›n avukatl›k mesle¤ine
kabul edilmemesinin Anayasada öngörülen eflitlik ilkesiyle ba¤daflmad›¤› gö-
rülmektedir.

Öte yandan; baflvuruya konu yasa hükmü fleklen Anayasa'ya ayk›r› olma-
makla birlikte, do¤urdu¤u sonuçlar nedeniyle özü itibariyle ayk›r›l›k olufltur-
maktad›r. Anayasa'n›n 140. maddesinde, hakim ve savc›lar "adli" ve "idari"
yarg› hakim ve savc›lar› olarak ayr›lm›flt›r. Yarg› türleri aras›ndaki bu genel
ayr›m d›fl›nda hakim ve savc›lar aras›nda statü ve sorumluluk yönünden bir
ayr›m yap›lmam›flt›r. ‹dari yarg› mensuplar›ndan hukuk fakülteleri veya di¤er
fakültelerden mezun olanlar aras›nda da gerek Anayasa'da, gerekse uygula-
mada herhangi bir ayr›m yap›lmam›flt›r. Eflit koflullarda yap›lan s›navla al›na-
rak yine eflit koflullarda tamamlanan staj program›ndan sonra mesle¤e baflla-
yan yarg› mensuplar› aras›nda herhangi bir ayr›m yap›lmas› Anayasa'n›n eflit-
lik ilkesine aç›k bir flekilde ayk›r›l›k oluflturmaktad›r. Yasa koyucunun hukuk
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fakültesi d›fl›ndan yarg› mensubu al›p almama konusunda takdir yetkisi bu-
lunmakla birlikte, hakim veya savc› olarak mesle¤e kabulü yap›lm›fl kifliler
aras›nda mezun oldu¤u okula göre ayr›m yap›lmas›n›n hukukla ve Anaya-
sa'yla ba¤daflmas›na olanak yoktur.

Anayasa'n›n 2. maddesinde 'Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, mil-
li dayan›flma ve adalet anlay›fl› içinde, insan haklar›na sayg›l›, Atatürk milli-
yetçili¤ine ba¤l› bafllang›çta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, la-
ik ve sosyal bir hukuk devletidir." hükmü yer alm›flt›r.

Hukuk devleti olman›n önemli bir koflulu yarg›n›n ve yarg› mensuplar›n›n
yasal konumunun hukuk devletinin gerektirdi¤i temel ilkelerle ba¤dafl›r ol-
mas›d›r. Bu nedenle ayn› konumdaki yarg› mensuplar› aras›nda hak ve yü-
kümlülükler yönünden ayr›m yap›lm›fl olmas›, Anayasa'n›n 10. maddesiyle
belirlenen eflitlik ilkesine ayk›r›l›k teflkil etti¤i gibi, 2. maddesinde tan›mla-
nan hukuk devleti ilkesiyle de ba¤daflmaz.

An›lan yasa hükmünün di¤er bir sonucu da hakimlik veya savc›l›k mesle-
¤ini avukatl›k mesle¤inden daha düflük bir statüde de¤erlendirmesin hakim
veya savc› olmufl baz› kimselerin avukatl›k yapma yeterli¤ine sahip olmad›-
¤›n› varsaymas›d›r. Bu ise yarg›n›n Anayasa'daki konumuna ve Türkiye
Cumhuriyeti'ni "hukuk devleti" olarak tan›mlayan Anayasa'n›n 2. maddesine
ayk›r›d›r.

Buna göre, netice itibariyle yarg›lama ifllevini yerine getirmeleri hesab›y-
la eflit statüde bulunan hakim ve savc›lar›n avukatl›k mesle¤ine kabul edilme
yönünden mezun olduklar› fakültelerin baz al›narak eflitler aras›nda eflitsizlik
do¤mas›na yol açan 1136 say›l› Yasan›n 3. maddesinin (b) bendi ile getirilen
k›s›tlay›c› hükmün yukar›da belirtilen gerekçelerle Anayasam›z›n 2, 10 ve 70.
maddelerine ayk›r› oldu¤u kanaatindeyiz.

Sonuç itibariyle 1136 say›l› Avukatl›k Yasas›n›n 3. maddesinin (b) bendi-
nin Anayasan›n 2,10 ve 70. maddelerine ayk›r› oldu¤u yolundaki davac› sav'›
mahkememizce ciddi bulundu¤u kan›s›na var›ld›¤›ndan söz konusu 1136 sa-
y›l› Yasan›n 3/b maddesinin iptali gerekece¤i görüflü ile konunun Anayasa
Mahkemesine intikal ettirilmesine, kararla birlikte dava dosyas›n›n onayl› bir
örne¤inin Anayasa Mahkemesine gönderilmesine ve Anayasa Mahkemesinin
bu konuda verece¤i karara kadar davan›n geri b›rak›lmas›na T.C. Anayasas›-
n›n 152. maddesi uyar›nca 7.6.2002 gününde oybirli¤i ile karar verildi."

III- YASA MET‹NLER‹

A- ‹tiraz Konusu Yasa Kural›

1136 say›l› Avukatl›k Kanunu'nun "Avukatl›¤a Kabul fiartlar›" bafll›¤›n›
tafl›yan 3. maddesinin iptali istenen (b) bendi flöyledir:
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“b- Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabanc›
memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri
programlar›na göre noksan kalan derslerden baflar›l› s›nav vermifl bulunmak”

B- Dayan›lan Anayasa Kurallar›

Baflvuru karar›nda Anayasa'n›n 2., 10. ve 70. maddelerine dayan›lm›flt›r.

IV- ‹LK ‹NCELEME

Anayasa Mahkemesi ‹çtüzü¤ü'nün 8. maddesi uyar›nca Mustafa BUM‹N,
Haflim KILIÇ, Yalç›n ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Nurettin TU-
RAN, Aysel PEK‹NER, Ertu¤rul ERSOY, Tülay TU⁄CU, Enis TUNGA ve
Mehmet ERTEN'in kat›l›mlar›yla 11.9.2002 günü yap›lan ilk inceleme top-
lant›s›nda dosyada eksiklik bulunmad›¤›ndan iflin esas›n›n incelenmesine oy-
birli¤iyle karar verildi.

V- ESASIN ‹NCELENMESÎ

Baflvuru karar› ve ekleri, iflin esas›na iliflkin rapor, iptali istenilen itiraz ko-
nusu Yasa kural›, dayan›lan Anayasa kurallar› ve bunlar›n gerekçeleriyle di-
¤er yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gere¤i görüflülüp düflünül-
dü:

Baflvuru karar›nda adli, idari ve askeri yarg› hakimlikleri. Anayasa Mah-
kemesi raportörlü¤ü ve Dan›fltay üyeliklerinde görev yapan hukuk fakültesi
mezunu hakimlerin dört y›ll›k hizmet süresi sonunda avukatl›k staj› yapma-
dan ve avukatl›k s›nav›na girmeden avukatl›k mesle¤ine kabul edilmelerine
olanak sa¤lanmas›na ra¤men, ayn› görevi yapan Siyasal Bilgiler, ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültelerinden mezun olan hakimlerin avukatl›k yapmalar›m
engelleyen 1136 say›l› Yasa'n›n 3. maddesinin (b) bendinin, Anayasa'n›n 10.
maddesinde yer alan eflitlik ilkesine, 70. maddesinde yer alan kamu hizmeti-
ne girme hakk›na ve ayr›ca ayn› konumda bulunan yarg› mensuplar› aras›n-
da hak ve yükümlülükler yönünden ay›r›m yap›lmas› sonucu hakimlik mes-
le¤inin avukatl›k mesle¤inden daha düflük bir statüde de¤erlendirilmesinin
Anayasa'n›n 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine ayk›r› oldu¤u ile-
ri sürülmektedir.

1136 say›l› Avukatl›k Kanunu'nun "Avukatl›¤a Kabul fiartlar›" bafll›¤›n›
tafl›yan 3. maddesinin iptali istenen (b) bendinde avukatl›k mesle¤ine kabul
edilebilmek için 'Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya ya-
banc› memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülte-
leri programlar›na göre noksan kalan derslerden baflar›l› s›nav vermifl bulun-
mak," flart› aranmaktad›r.

Anayasa'n›n 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve ifllemleri
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hukuka uygun, insan haklar›na sayg› gösteren, bu hak ve özgürlükleri koru-
yup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu gelifltirerek
sürdüren, Anayasa'ya ayk›r› durum ve tutumlardan kaç›nan, hukuku tüm dev-
let organlar›na egemen k›lan. Anayasa ve hukukun üstün kurallar›yla kendi-
ni ba¤l› say›p yarg› denetimine aç›k olan, yasalar›n üstünde yasakoyucunun
da bozamayaca¤› temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulundu¤u bilincinde olan
devlettir.

Yasalar›n, kamu yarar›n›n sa¤lanmas› amac›na yönelik olmas›, genel, ob-
jektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesi hukuk dev-
leti olman›n gere¤idir. Bu nedenle yasakoyucunun hukuki düzenlemelerde
kendisine tan›nan takdir yetkisini anayasal s›n›rlar içinde adalet, hakkaniyet
ve kamu yarar› ölçütlerini göz önünde tutarak kullanmas› gerekir. Avukatl›k
rnesle¤inin niteli¤ine göre bu mesle¤jn gerektirdi¤i formasyonu vermeye en
elveriflli ö¤retim kurumlar› hukuk fakülteleridir. Hukuk Fakültesi mezunlar›-
n›n hakimlik, avukatl›k ve noterlik bak›m›ndan ülke ihtiyaçlar›n› gere¤i gibi
karfl›layacak say›da olmad›klar› dönemlerde yasakoyucunun bu aç›¤› kapata-
cak geçici önlemler almas› ola¤and›r. Böyle bir uygulama sonucu hukuk fa-
kültesi mezunu olmayanlara hakimlik hakk› verilmesi, bu hakk›n avukatl›k
yapmak için kazan›lm›fl bir hak olarak düflünülmesine olanak vermez. Günü-
müzde hukuk fakültesi mezunu olanlar›n bile avukatl›k mesle¤ine ancak s›-
navla girebildikleri gözetildi¤inde, yasa koyucunun sözü edilen mesle¤i ülke
gerçeklerine uygun olarak sadece Hukuk Fakültesi mezunlar›na özgülenme-
sinde kamu yayar›na bulundu¤u kuflkusuzdur. Bu yönüyle Avukatl›k Yasas›-
n›n 3. maddesinin (b) bendi Anayasa'n›n 2. maddesine ayk›r› de¤ildir.

Anayasa'n›n 10. maddesinde "Herkes, dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasi düflün-
ce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay›r›m gözetilmeksizin
kanun önünde eflittir. Hiçbir kifliye, aileye, zümreye veya s›n›fa imtiyaz tan›-
namaz. Devlet organlar› ve idare makamlar› bütün ifllemlerinde kanun önün-
de eflitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad›rlar." denilmektedir.
Bu mutlak yasak, birbirinin ayn› durumunda olanlara ayr› kurallar›n uygulan-
mas›n› ve ayr›cal›kl› kifli ve topluluklar›n yarat›lmas›n› engellemektedir. Ay-
n› durumda olanlar için farkl› düzenleme, eflitli¤e ayk›r›l›k oluflturur. Ancak,
farkl›l›k, hakl› bir nedene dayan›yorsa bu kural›n eflitlik ilkesini zedeledi¤in-
den söz edilemez. Anayasa'n›n amaçlad›¤› eflitlik, mutlak ve eylemli eflitlik
de¤il hukuksal eflitliktir. Ayn› hukuksal durumlar ayn›, ayr› hukuksal durum-
lar ayr› kurallara ba¤l› tutulursa Anayasa'n›n öngördü¤ü eflitlik çi¤nenmifl ol-
maz. Baflka bir anlat›mla, kiflisel nitelikleri ve durumlar› özdefl olanlar aras›n-
da, yasalara konulan kurallarla de¤iflik uygulamalar yap›lamaz. Durum ve
hukuki statüdeki özellikler, kimi kifliler ya da topluluklar için de¤iflik kural-
lar› ve de¤iflik uygulamalar› gerekli k›labilir.

Kurulufl nedeni, okutulan dersler ve konular ile yetifltirme amaçlar› gözö-
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nünde tutuldu¤unda,  Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlar›yla Hukuk Fakülte-
si mezunlar› eflit durumda de¤ildirler. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlar›n›n
idari yarg› hakimi olarak görev yapmalar›; Hukuk Fakültesi mezunlar›n›n
e|de etti¤j bütün haklar› elde edecekleri anlam›na gelmez. ‹dari yarg›da görev
yapan Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlar› avukatl›k mesle¤ine girifl yönün-
den Hukuk Fakültesi mezunu olan hakim meslektafllar›yla baflvuru an›nda ay-
n› hukuksal statüde bulunmad›klar›ndan 1136 say›l› Yasa önünde eflit durum-
da de¤ildirler. Bu nedenle de¤erlendirmenin ayn› statüde olan hakimlerin
avukatl›k yapmas› yönünden de¤il, hukuk fakültesi mezunu olup olmamala-
r› bak›m›ndan yap›lmas› gerekir.

Bu durumda 1136 say›l› Yasa'n›n 3. maddesinin (b) bendi Anayasa'n›n 10.
maddesine ayk›r› de¤ildir.

Anayasa'n›n 70. maddesinde "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakk›-
na sahiptir. Hizmete al›nmada, görevin gerektirdi¤i niteliklerden baflka hiçbir
ay›r›m gözetilemez." denilmektedir.

Bu madde ile güvence alt›na al›nan kamu hizmetine girme hakk› idare hu-
kuku esaslar›na göre devlet memuriyetine girme hakk›n› ifade etmektedir.
Serbest meslek olan avukatl›k bu anlamda bir kamu hizmeti de¤ildir. Her ne
kadar 1136 say›l› Avukatl›k Yasas›'n›n l. maddesi, avukatl›¤›n kamu hizmeti
oldu¤una iflaret ediyor ise de, yasakoyucunun herhangi bir serbest meslek fa-
aliyetini kamu hizmeti olarak tan›mlanmas› onun Anayasa'n›n 70. maddesi
anlam›nda bir kamu hizmeti oldu¤unu göstermez.

Bu nedenlerle iptali istenilen kural Anayasa'n›n 70. maddesine ayk›r› de-
¤ildir.

‹stemin reddi gerekir.

SSOONNUUÇÇ

19.3.1969 günlü, 1136 say›l› "Avukatl›k Kanunu"nun 2178 say›l› Yasa ile
de¤ifltirilen 3. maddesinin (b) bendinin, Anayasa'ya ayk›r› olmad›¤›na ve iti-
raz›n REDD‹NE, 4.6.2003 gününde OYB‹RL‹⁄‹YLE karar verildi.

BBaaflflkkaann BBaaflflkkaannvveekkiillii ÜÜyyee ÜÜyyee
Mustafa BUM‹N Haflim KILIÇ Yalç›n ACARGÜN Sacit ADALI

ÜÜyyee ÜÜyyee ÜÜyyee ÜÜyyee
Ali HÜNER Fulya KANTARCIO⁄LU Ertu¤rul ERSOY Tülay TU⁄CU

ÜÜyyee ÜÜyyee ÜÜyyee
Ahmet AKYALÇIN Enis TUNGA Mehmet ERTEN

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi//‹‹zzmmiirr
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ÖÖzzeett:: BBaannkkaa fifiuubbeessiinnddeekkii hheessaabbaa ddoo¤¤rruu--
ddaann ppaarraa yyaatt››rr››lldd››¤¤›› ddaavvaall›› bbaannkkaann››nn kkoo--
mmiissyyoonn yyaa ddaa hhaavvaallee aadd›› aalltt››nnddaa bbiirr mmiikkttaarr
ppaarraayy›› ddaavvaacc››ddaann ttaahhssiill eettmmeessiinniinn yyaassaall ddaa--
yyaannaa¤¤›› bbuulluunnmmaammaakkttaa vvee yyaazz››ll›› ttaahhssiillaatt TTCC
MMeerrkkeezz BBaannkkaass››nn››nn 22000022//11 ss››rraa nnoolluu tteebbllii--

¤¤iinnee aayykk››rr››ll››kk ttaaflfl››mmaakkttaadd››rr..

Davac› vekili taraf›ndan daval› aleyhine mahkememizde aç›lan istirdat
davas›n›n yap›lan aç›k duruflmas› sonunda

GGEERREE⁄⁄‹‹ DDÜÜfifiÜÜNNÜÜLLDDÜÜ

Davac› vekili dava dilekçesi ile kirac›s› olduklar› D. G.’in daval› banka-
n›n ... fiubesindeki ....nolu hesab›na her ay kira paras› yat›rd›klar›n›,
03.11.2004 tarihinde 2004 y›l› kas›m ay› kira paras› ödenmesini yapmak üze-
re daval› bankan›n ... flubesine girildi¤ini ve ödeme yap›ld›¤›n›, ancak daval›
bankan›n kira paras›na ilaveten 20.00YTL fazladan para ald›¤›n› banka tara-
f›ndan verilen dekontta bu fazla tahsilat›n komisyon ve BSMV olarak göste-
rildi¤ini ne müvekkilinin ne de kendisinin daval› banka ile bu konuda arala-
r›nda bir akit olmad›¤›n› ileri sürerek daval› bankan›n hiçbir hukuki nedene
ve hakl› gerekçeye dayanmaks›z›n alm›fl oldu¤u 20.00 YTL.nin 03.11.2004
tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte daval›dan tahsiline karar verilmesi-
ni talep etmifltir.

Daval› vekili cevap dilekçesiyle davac›n›n kira senedini yat›rmak suretiy-
le bankadan hizmet alan kifli konumunda oldu¤unu ve kira bedelinin müvek-
kil banka arac›l›¤› ile ödenmesi hizmetini ald›¤›n›, Bankac›l›k ifllemleri için
al›nmas› gerekli tarifeye göre davac›lardan 20.00 YTL masraf al›nd›¤›, dava-
c›lar›n ifllemin muhatab› oldu¤unu, davan›n haks›z ve mesnetsiz oldu¤unu
ileri sürerek, davan›n reddine karar verilmesini istemifltir.

Dava, sebepsiz zenginleflme hukuksal nedenine dayal› istirdat davas›d›r.
Davac›lar bu dava ile komisyon ad› alt›nda fazladan ödemek zorunda kald›k-
lar› 20.00 YTLnin geri verilmesini istemifllerdir. Davac› ile daval› aras›nda

Bankalar›n Hesab›n Bulundu¤u fiubeye Para
Yat›r›lmas› Halinde, Komisyon ya da Havale
Ad› Alt›nda Yap›lan Tahsilat›n Yasal
Dayana¤› Bulunmamaktad›r.

YYAARRGGIITTAAYY
22.. HHuukkuukk DDaaiirreessii 

EEssaass:: 2003/9398
KKaarraarr:: 2004/10320
TTaarriihh:: 08.10.2003
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sözleflmeye dayal› herhangi bir hizmet iliflkisi bulunmamaktad›r. Davac›n›n
kiralayan› D.G.’in daval› Bankan›n ... fiubesindeki ... nolu hesab›na davac›
her ay kira paras› yat›rmaktad›r. Davac› yat›rd›¤› bu kira paras›n› bankan›n ...
flubesinden baflka bir flubeye havalesini istememektedir. Tersine, bizzat dava-
l› banka flubesine baflvurarak bu flubedeki kiralayana ait hesaba paras›n› ya-
t›rmaktad›r. Bu durumda, daval›n›n komisyon ya da havale ad› alt›nda bir
miktar paray› davac›dan tahsil etmesinin yasal dayana¤› bulunmamaktad›r.
Nitekim, daval› vekilince 24.02.2005 tarihli dilekçesi ekinde ibraz edilen Ba-
kanlar Kurulu karar› ile TC Merkez Bankas›n›n 2002/1 sar› nolu tebli¤i ile di-
¤er delil ve belgelerin incelenmesinde, daval›n›n yapt›¤› ifllemin dayana¤›n›n
bulunmad›¤› anlafl›lm›flt›r. Davac› yasal süresi içinde iflbu davay› mahkeme-
mize açm›flt›r. O halde davan›n kabulüne karar verilmelidir.

HHÜÜKKÜÜMM

Yukar›da anlat›lan olay, delil ve gerekçeye dayan›larak;

1. Davac›lar›n sebepsiz zenginleflme hukuksal nedenine dayal› istirdat da-
vas›n›n kabulüne, 20.00 YTL’nin 03.11.2004 tarihinden itibaren yasal faiziy-
le birlikte daval›dan al›n›p, davac›lara verilmesine,

2. 492 Say›l› Harçlar Kanunu uyar›nca al›nmas› gerekli 11.20 YTL mah-
keme maktu ilam harc›ndan peflin 10.10 YTL.nin mahsubu ile bakiye 1.10
YTL ilam harc›n›n daval›dan al›n›p, hazineye irad kayd›na,

3. Davac› tarafça bu dava nedeniyle yap›lan toplam 23.70. YTL harç ve
yarg›lama giderinin daval›dan al›n›p, davac›lara verilmesine,

4. Davac› vekili yarar›na karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatl›k as-
gari ücret tarifeleri uyar›nca hesap ve takdir olunan 175.00 YTL maktu ücreti
vekaletin daval›dan al›n›p, davac›ya verilmesine,

iliflkin karar taraf vekillerinin yüzlerine karfl› ve yasa yolu aç›k olmak
üzere aç›kça okunup usulen anlat›ld›. 06.04.2005

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. HHüürrrriiyyeett AAYYGGÜÜNN
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ÖÖzzeett:: KKeessiinn hhüükküümm oolluummssuuzz ddaavvaa kkooflfluu--
lluu oolluupp,, uussuull yyöönnllüü kkaazzaann››llmm››flfl hhaakkkk››nn aayyrr››kk
dduurruummuunnuu oolluuflflttuurruurr..

UUssuull yyöönnüünnddee kkaazzaann››llmm››flfl hhaakk,, ddaahhaa öönn--
ccee mmeeyyddaannaa ggeellmmiiflfl oollaann kkeessiinn hhüükkmmüü oorrttaa--
ddaann kkaalldd››rraammaazz..

YARGITAY ‹LAMI
Mahkemesi: Üsküdar 2. As. H. H.

Tarihi: 08.04.2003
Nosu: 930-257
Davac›: ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›
Daval›: Y›lmaz Avflar

Taraflar aras›nda görülen davada;

Davac› Belediye, maliki bulundu¤u 936 ada 2 parsel say›l› tafl›nmaz›na
daval›n›n elatt›¤›n› ileri sürerek önlenmesini, yap›n›n y›k›m›n› ve ecrimisil is-
tem›fltir.

Daval›, tapu tahsis belgesi oldu¤unu, davan›n reddini savunmufltur. Mah-
kemenin, daval›ya verilmifl olan tapu tahsis belgesinden dolay›, fuzuli iflgal-
den bahsedilemeyece¤i gerekçesiyle davan›n reddine iliflkin karar› Dairece
"‹stanbul - Bo¤aziçi alan›nda kalan yerlerde tapu tahsis belgesinin tapuya dö-
nüfltürülmesi olana¤› bulunmad›¤› ve bu belgenin hukuken ifa edilemeyecek
bir belge durumuna düfltü¤ü, bu nedenle elatman›n önlenmesi ve y›k›ma ka-
rar verilmesi gerekti¤i" belirtilerek bozulmufl, mahkemece bozmaya uyularak
elatman›n önlenmesine ve y›k›ma karar verilmifltir.

Karar, daval› taraf›ndan süresinde temyiz edilmifl olmakla. Tetkik Hakimi
Murat Ataker'in raporu okundu, düflüncesi al›nd›. Dosya incelendi, gere¤i gö-
rüflülüp, düflünüldü.

--KKAARRAARR--

Dava, çapl› tafl›nmaza elatman›n önlenmesi, kal ve ecrimisil iste¤ine ilifl-
kindir.

Mahkemece, davan›n k›smen kabulüne karar verilmifltir. Dosya içeri¤in-
den ve toplanan delillerden; davan›n reddine dair mahkemece verilen hük-

Usul Yönünden Kazan›lm›fl Hak, Daha Önce
Meydana Gelmifl Kesin Hükmü Ortadan
Kald›ramaz

YYAARRGGIITTAAYY
11.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹ 

EEssaass:: 2003/9398
KKaarraarr:: 2003/10320
TTaarriihh:: 08.04.2003
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mün Dairece bozulmas› üzerine bozma karar›na uyuldu¤u ve orada iflaret edi-
len do¤rultuda elatman›n önlenmesi ve kal istemi yönünden davan›n kabulü-
ne, ecrimisil iste¤inin ise, daval›n›n tafl›nmaz› tapu tahsis belgesine göre kul-
land›¤›ndan bahisle reddine karar verildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Di¤er taraftan, daval›n›n savunmas›na esas teflkil eden tapu tahsis belge-
sinin iptaline iliflkin 18.07.1997 günlü idari ifllemin aç›lan dava sonucu istan-
bul 3. idare Mahkemesinin 24.04.1998 tarih, 1997/1266 esas ve 1998/455 sa-
y›l› karar› ile iptal edildi¤i ve yasal yollardan geçerek 22.06.2001 tarihinde
kesinleflti¤i, böylelikle tapu tahsis belgesinin hukuken, varl›¤›n› korudu¤u
görülmektedir.

Bu durumda; somut olayda, iki temel usul hukuku kural›, bir baflka ifadey-
le kesin hüküm ile usuli kazan›lm›fl hak çat›flm›fl durumdad›r. Öyleyse, önce-
likle çözümlenmesi gereken sorun, bu iki usul kural›n›n ayn› olayda çat›flma-
s› sebebiyle hangisine üstünlük tan›naca¤› noktas›nda toplanmaktad›r.

Hemen belirtmek gerekir ki; kesin hüküm olumsuz dava flart› olup, usuli
kazan›lm›fl hakk›n istisnas›n› teflkil eder. Nitekim bu husus gerek ö¤retide ve
gerekse yarg›sal kararlarda hemen hiçbir sapma göstermeksizin benimsen-
mifltir. De¤iflik bir anlat›mla, usuli kazan›lm›fl hak daha önce meydana gelmifl
olan kesin hükmü ortadan kald›rmayaca¤› gibi kesin hükmün mahkemece
uyulan bozma ilam›ndan sonra ortaya ç›km›fl olmas› da sonuca etkili olmaz.

Somut olayda, mahkemece 04.02.1999 tarihinde Yarg›tay bozma ilam›na
uyulmufl, ne var ki; ‹darenin tapu tahsis belgesinin geri al›nmas› yönündeki
tasarrufu ise idari yarg› yerinde iptal edilip derecattan geçerek 22.06 2001 ta-
rihinde kesinleflmifltir. Buna karfl›n eldeki dava 08.04.2003 tarihinde kesin
hükümden sonra karara ba¤lanm›flt›r.

Bilindi¤i üzere; kesin hüküm kamu düzeniyle ilgili olup, yarg›laman›n her
safhas›nda re'sen göz önünde tutulmas› zorunludur. Bu olgunun yarg›laman›n
bir kesiminde nazara l›nmam›fl olmas› sonradan dikkate al›nmas›na engel ola-
maz ve Yarg›tay bozma ilam›ndan sonra gerçekleflen kesin hükme karfl› usu-
len kazan›lm›fl haktan da sözedilemez.

Hal böyle olunca, daval›ya ait tapu tahsis belgesinin kesinleflen idari yar-
g› karar› gere¤ince hukuken geçerlili¤ini korudu¤u gözetilerek 3290 Say›l›
Yasan›n 13. maddesi ile de¤iflik 2981 Say›l› ‹mar Aff› Yasas›n›n 22. madde-
sinin (b) bendi uyar›nca "davan›n durdurulmas›na" karar verilmesi gerekir-
ken, yaz›l› oldu¤u üzere iflin esas›na hükmedilmesi do¤ru de¤ildir. Daval›n›n
temyiz itiraz› yerindedir. Kabulüyle hükmün H.U.M.K.’nun 428. maddesi
uyar›nca BOZULMASINA, peflin al›nan harc›n temyiz edene geri verilmesi-
ne, 08.10.2003 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.

BBaaflflkkaann VV.. ÜÜyyee ÜÜyyee ÜÜyyee ÜÜyyee
A.U.Turan M.Y.Aydm E.Sanl› N.Koyuncu ‹. Orakç›o¤lu
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ÖÖzzeett::  TTüürrkk MMeeddeennii YYaassaass››nn››nn 116666.. MMaaddddee--
ssii hhüükkmmüü ttaammaammeenn kkuussuurrlluu eeflfliinn ddee ddaavvaa
aaççaabbiilleeccee¤¤ii vvee yyaarraarr››nnaa bbooflflaannmmaa hhüükkmmüü eell--
ddee eeddeebbiilleeccee¤¤ii bbiiççiimmiinnddee yyoorruummllaannaammaazz..

BBooflflaannmmaa iisstteeyyeebbiillmmeekk iiççiinn ttaammaammeenn kkuu--
ssuurrssuuzz yyaa ddaa aazz kkuussuurrlluu oollmmaayyaa ggeerreekk ooll--

mmaayy››pp,, ddaahhaa ffaazzllaa kkuussuurrlluu bbuulluunnaann ttaarraaff››nn ddaahhii ddaavvaa aaççmmaakk hhaakkkk›› bbuu--
lluunnmmaakkllaa bbeerraabbeerr,, bbooflflaannmmaayyaa kkaarraarr vveerriilleebbiillmmeessii iiççiinn,, ddaavvaall››nn››nn aazz ddaa
oollssaa kkuussuurruunnuunn vvaarrll››¤¤›› ggeerreekkmmeekktteeddiirr..

Taraflar aras›ndaki davan›n yap›lan muhakemesi sonunda mahalli mahke-
mece verilen ve yukar›da tarih numaras› gösterilen hüküm maddi-manevi taz-
minatlar ve nafaka yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gere¤i görüflü-
lüp düflünüldü.

1- Boflanmaya neden olan olaylarda eflinin çal›flmas›na izin vermeyen, bu
konuda uyuflmazl›k ç›karan davac› koca tamamen kusurludur.

• Türk Medeni Kanununun 166. maddesi hükmünü tamamen kusurlu eflin
de dava açabilece¤i ve yarar›na boflanma hükmü elde edebilece¤i biçiminde
yorumlamamak ve de¤erlendirmemek gerekmektedir. Çünkü böyle bir dü-
flünce, kimsenin kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak bir
hak elde edemeyece¤i yönündeki temel hukuk ilkesine ayk›r› düfler. Di¤er ta-
raftan gene böyle bir düflünce tek tarafl› irade ile sistemimize ayk›r› bir bo-
flanma olgusunu ortaya ç›kar›r. Boflanmay› elde etmek isteyen kifli karfl› tara-
f›n hiçbir eylem ve davran›fl› söz konusu olmadan, evlilik birli¤ini, devam›
beklenmeyecek derecede temelinden sarsar, sonra da madem ki birlik art›k
sars›lm›fl diyerek boflanma do¤rultusunda hüküm kurulmas›n› talep edebilir.

Öyle ise, Türk Medeni Kanununun 166. maddesine göre boflanmay› iste-
yebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmay›p da-
ha fazla kusurlu bulunan taraf›n dahi dava hakk› bulunmakla beraber, boflan-
maya karar verilebilmesi için daval›n›n az da olsa kusurunun varl›¤› ve bu-
nun belirlenmesi kaç›n›lmazd›r.

• Az kusurlu efl boflanmaya karfl› ç›karsa bu halin tespiti dahi tek bafl›na

Boflanma Karar› Verilebilmesi ‹çin,
Daval›n›n Az Da Olsa Kusurunun Bulunmas›
Gerekli Olup, Daval› Kusursuzsa Boflanma
Davas›n›n Reddi Gerekir

YYAARRGGIITTAAYY
22.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

EEssaass:: 2004/14918
KKaarraarr:: 2004/1370
TTaarriihh:: 10.02.2004
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boflanma karar› verilebilmesi çin yeterli olamaz. Az kusurlu eflin karfl› ç›kma-
s› hakk›n kötüye kullan›lmas› niteli¤inde olmal›, efl ve çocuklar için korun-
maya de¤er bir yarar›n kalmad›¤› anlafl›lmal›d›r. (TMK md. 166/2)

Mevcut olaylara göre evlilik birli¤inin  devam› efllerden beklenmeyecek
derecede, temelinden sars›ld›¤› kuflkusuzdur. Ne var ki bu sonuca ulafl›lmas›
tamamen davac›n›n tumum ve davran›fllar›ndan kaynaklanm›fl olup,daval›ya
atf› mümkün hiçbir kusur gerçekleflmemifltir. Bu durumda aç›klanan nedenle
iste¤in reddi gerekirken yasa hükümlerinin yorumunda yan›lg›ya düflülerek
boflanmaya karar verilmesi usul ve kanuna ayk›r›d›r. Ancak bu yön temyiz
edilmedi¤inden bozma sebebi say›lmam›fl, yanl›fll›¤a de¤inilmekle yetinil-
mifltir.

2. Hükmün nafaka ve tazminatlar yönünden temyizine gelince;

Dosyadaki yaz›lara karar›n dayand›¤› delillerle kanuna uygun sebeplere
ve özellikle delillerin takdirinde bir yanl›fll›k görülmemesine göre yerinde
bulunmayan bütün temyiz iste¤inin reddiyle hükmün ONANMASINA, afla-
¤›da yaz›l› onama harc›n›n temyiz edenlere yükletilmesine, peflin al›nan har-
c›n mahsubuna, ifl bu karar›n tebli¤inden itibaren 15 gün içinde karar düzelt-
me yolu aç›k olmak üzere oybirli¤iyle karar verildi. 

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. MMuuhhaarrrreemm ÖÖzzssüüeerr//‹‹zzmmiirr
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ÖÖzzeett:: 44885577 SSaayy››ll›› ‹‹flfl YYaassaass››nn››nn 1188//ssoonn mmaadd--
ddeessii uuyyaarr››nnccaa,, ‹‹flfllleettmmeenniinn ttüümmüünnüü sseevvkk vvee
iiddaarree eeddeenn iiflflvveerreenn vveekkiillii vvee yyaarrdd››mmcc››llaarr››
iillee iiflfl yyeerriinniinn ttüümmüünnüü sseevvkk vvee iiddaarree eeddeenn,,
iiflflççiiyyii iiflflee aallmmaa vvee iiflfltteenn çç››kkaarrmmaa yyeettkkiissii bbuu--
lluunnaann iiflflvveerreenn vveekkiilllleerrii iiflfl ggüüvveenncceessii kkaappssaa--
mm››nnddaann yyaarraarrllaannaammaazzllaarr..

‹‹flfl YYaassaass››nnddaa ddüüzzeennlleenneenn vvee ffeesshhiinn ggeeççeerrssiizzllii¤¤iinniinn ssoonnuuccuunnaa bbaa¤¤llaannaann iiflflee
bbaaflflllaattmmaammaa ttaazzmmiinnaatt›› vvee bbooflflttaa ggeeççeenn ssüürree üüccrreett aallaaccaa¤¤››,, iiflflççiinniinn bbaaflflvvuurruu--
ssuu vvee iiflflvveerreenniinn iiflflee bbaaflflllaattmmaammaass›› dduurruummuunnddaa uuyygguullaannmmaass›› ggeerreekkeenn tteess--
ppiitt nniitteellii¤¤iinnddee hhüükküümmlleerr oolldduu¤¤uunnddaann,, mmiikkttaarr bbeelliirrttiillmmeekkssiizziinn kkaarraarr aalltt››--
nnaa aall››nnmmaall››dd››rr..

AAyyrr››ccaa;; iiflflee bbaaflflllaattmmaammaa ttaazzmmiinnaatt›› vvee bbooflflttaa ggeeççeenn ssüürree üüccrreettii iiflflççii ttaarraaff››nn--
ddaann iisstteennmmeemmiiflfl oollssaa ddaahhii,, ddoo¤¤rruuddaann ddiikkkkaattee aall››nnmmaall››dd››rr..

TTeessppiitt nniitteellii¤¤iinnddeekkii hhüükküümmddee,, kkaarraarr hhaarrcc›› vvee vveekkaalleett üüccrreettiinniinn mmaakkttuu
oollaarraakk ttaakkddiirrii ggeerreekkiirr..

Hüküm süresi içinde davac› avukat› taraf›ndan temyiz edilmifl olmakla
dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü:

--YYAARRGGIITTAAYY KKAARRAARRII--

‹fl sözleflmesinin geçerli nedenle feshedildi¤ini iddia eden davac› feshin
geçersizli¤i ve ifle iadesine karar verilmesini talep etmifltir. 

Daval› iflveren, davac›n›n flirkette üst düzey yöneticisi olarak iflveren ko-
numunda oldu¤unu, ifl güvencesi kapsam›nda olmad›¤›n›, ayr›ca feshin dava-

‹flveren Vekilleri ‹fl Güvencesi
Kapsam›ndan Yararlanamazlar
‹fle Bafllatmama Tazminat› ve Boflta
Geçen Süre Ücreti, Talep Olmasa Dahi
Hüküm Alt›na Al›nmal›d›r

YYAARRGGIITTAAYY
99.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹ 

EEssaass:: 2004/20545
KKaarraarr:: 2004/26238
TTaarriihh:: 16.6.2004
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c›n›n davran›fllar›ndan kaynaklanan geçerli nedenlerle yap›ld›¤›n› savunmufl-
tur.

Mahkemece “Davac›n›n flirket ortakl›¤› yönetim kurulu üyeli¤i ve üst dü-
zey yöneticili¤i yapt›¤› anlafl›lm›fl olmakla 4857 ifl yasas›n›n 18. maddesinin
son f›kras› uyar›nca iddialar›n›n sübut bulmad›¤›” gerekçesi ile davan›n red-
dine karar verilmifltir.

4857 say›l› ‹fl Kanununun 18/son maddesi uyar›nca, “iflletmenin bütünü-
nü sevk ve idare eden iflveren vekili ve yard›mc›lar› ile iflyerinin bütününü
sevk ve idare eden ve iflçiyi ifle alma  ve iflten ç›karma yetkisi bulunan iflve-
ren vekilleri” ifl güvencesi kapsam›ndan yararlanamazlar. Somut olarak düflü-
nülürse iflletmenin bütününü sevk ve idare eden iflveren vekilinin genel mü-
dür; yard›mc›lar›n›nsa genel müdür yard›mc›lar› oldu¤u söylenebilir. O hal-
de personel müdürü, finans koordinatörü gibi kimseler bu kapsamda de¤er-
lendirilemez. Somut olayda davac›n›n yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yö-
neticili¤i yapmas› ifl güvencesi kapsam›na girmesine engel teflkil etmez. Zira
davac›  finans koordinatörü olarak iflletmenin bütününü sevk ve idare eden ifl-
veren vekili konumunda de¤ildir. Davac›n›n flirketi di¤er bir üye ile birlikte
hukuki ifllemlerde temsil etmesi sonuca etkili olamaz. Mahkemece yaz›l› fle-
kilde davan›n reddi hatal› bulunmufltur.

Dosyadaki delillere göre, ifl sözleflmesinin davac›n›n davran›fllar›ndan
kaynaklanan nedenlerle feshedilmesine ra¤men, savunmas›n›n al›nmad›¤›,
feshin geçerli nedenlere dayanmad›¤› anlafl›lmaktad›r. 4857 say›l› ‹fl Kanu-
nu’nda düzenlenen ve feshin geçersizli¤inin sonucuna ba¤lanan ifle bafllatma-
ma tazminat› ve boflta geçen süre ücret alaca¤›, davac›n›n baflvurusu ve dava-
l›n›n ifle bafllatmamas› halinde uygulanmas› gereken tespit niteli¤inde hü-
kümler oldu¤undan, miktar belirtilmeksizin karar alt›na al›nmal›d›r. Ayr›ca
ifle bafllatmama tazminat› ve boflta geçen süre ücreti talep olmasa da resen
dikkate al›nmal›d›r. Keza tespit niteli¤indeki bu hüküm nedeni ile karar har-
c› ve vekalet ücretinin maktu olarak takdiri gerekir.

4857 say›l› ‹fl Yasas›n›n 20/3 maddesi uyar›nca Dairemizce afla¤›daki fle-
kilde karar verilmifltir.

HÜKÜM: Yukar›da aç›klanan gerekçe ile;

1. Ankara 9. ‹fl Mahkemesinin karar›n›n BOZULARAK ORTADAN
KALDIRILMASINA,

2. Feshin GEÇERS‹ZL‹⁄‹NE ve davac›n›n ‹fiE ‹ADES‹NE,

3. Davac›n›n yasal süre içinde baflvurusuna ra¤men daval› iflverence süre-
si içinde  ifle bafllat›lmamas› halinde ödenmesi gereken tazminat miktar›n›n
davac›n›n k›demi, fesih nedeni dikkate al›narak takdiren davac›n›n 4 ayl›k
brüt ücreti tutar›nda BEL‹RLENMES‹NE,
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4. Davac› iflçinin ifle iadesi için iflverene süresi içinde müracaat› halinde
hak kazan›lacak olan karar›n kesinleflmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret
ve di¤er haklar›n›n daval›dan tahsilinin GEREKT‹⁄‹NE,

5. Harç peflin al›nd›¤›ndan yeniden al›nmas›na yer olmad›¤›na,

6. Davac›n›n yapm›fl oldu¤u 35.200.000.- TL yarg›lama giderinin daval›-
dan tahsili ile davac›ya verilmesine, daval›n›n yapt›¤› yarg›lama giderinin
üzerinde b›rak›lmas›na,

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 350.000.000.- TL üc-
reti vekaletin daval›dan al›narak davac›ya verilmesine,

8. Peflin al›nan temyiz harc›n›n iste¤i halinde ilgilisine iadesine, 

Kesin olarak 6.12.2004 gününde oybirli¤i ile karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: HHaalliill DDAALLCCAANN//‹‹zzmmiirr
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ÖÖzzeett:: iiffllaass ddaavvaallaarr››nnddaa,, kkaarraarr vveerriillmmeeddeenn
öönnccee ddaavvaaddaann ffeerraaggaatt oollaannaakkll›› iissee ddee,, iiffllaass››nn
eerrtteelleennmmeessii iisstteemmiinnddeenn ffeerraaggaatt eeddiillssee ddaahhii,,
flfliirrkkeett bboorrccaa bbaatt››kk dduurruummddaa iissee iiffllaass››nnaa kkaa--
rr aa rr vveerriillmmeelliiddiirr..

Taraflar aras›ndaki iflas›n ertelenmesi davas›n›n yap›lan yarg›lamas› so-
nunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n feragat sebebiyle reddine yö-
nelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahil vekilince  temyiz edilme-
si üzerine dosya incelendi, gere¤i görüflülüp düflünüldü;

--KKAARRAARR--

Davac› V.Afi. vekili ‹‹K’nun  179. maddesi ve TTK.nun 324. maddesine
dayanarak iflas›n ertelenmesi talebinde bulunmufl, erteleme talebinden vaz-
geçti¤ini beyan etmesi üzerine mahkemece feragat nedeniyle davan›n reddi-
ne karar verilmifl, hüküm müdahil banka vekilince temyiz edilmifltir.

Davac› Anonim fiirket ‹‹K. nunu 179 ve TTK.nun 324. maddesine daya-
narak iflas›n ertelenmesine karar verilmesini istemifltir. TTK.nun 324. mad-
desine göre flirket aktiflerinin flirket alacakl›lar›n›n alacaklar›n› karfl›lamaya
yetmedi¤i takdirde yönetim kurulu durumu derhal mahkemeye bildirmeye
mecburdur. Mahkemece bu bildirim üzerine flirketin borca bat›k durumda
olup olmad›¤› araflt›r›larak bir karar verilir. fiirketin borca bat›k durumda ol-
du¤u fakat ›slah›n›n mümkün olmad›¤› saptan›rsa iflas›na karar verilmelidir.
‹flas davalar›nda karar verilmeden önce davadan feragat mümkün ise de ifla-
s›n ertelenmesi talebinin içinde mahkemeye yap›lacak zorunlu bildirim de
bulundu¤undan, erteleme talebinden feragat edilse bile flirket borca bat›k du-
rumda ise iflas›na karar verilmelidir. Mahkemece bu yönler gözetilmeden fe-
ragat nedeniyle davan›n reddine karar verilmesinde isabet görülmemifltir.

SSOONNUUÇÇ

Yukar›da aç›klanan nedenlerle, karar›n BOZULMASINA 16.12.2004
tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: AA.. NNaaiill TTOOKKSSÖÖZZ//‹‹zzmmiirr

‹flâs›n Ertelenmesi Davas›ndan
Feragat Edilmesi, Borca Bat›k fiirket
Hakk›nda ‹flâs Karar› Verilmesine
Engel Teflkil Etmez

YYAARRGGIITTAAYY
1199.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹
EEssaass:: 2004/11113
KKaarraarr:: 2004/12672
TTaarriihh:: 17.9.2004
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ÖÖzzeett:: AAnnoonniimm flfliirrkkeettiinn bboorrccaa bbaatt››kk dduurruumm--
ddaa oollmmaass›› hhaalliinnddee,, iiffllaass››nn eerrtteelleennmmeessii ttaallee--
bbiinnii ddüüzzeennlleeyyeenn ‹‹ccrraa ‹‹ffllaass KKaannuunnuu’’nnuunn
117799.. vvee TTTTKK..nnuunn 332244.. mmaaddddeessiinnddee,, bbuu iissttee--
mmiinn iillaann››nnaa iilliiflflkkiinn bbiirr ddüüzzeennlleemmee yyaapp››llmmaa--
mm››flfltt››rr.. OOyyssaa,, flfliirrkkeett aallaaccaakkll››llaarr››nn››nn mmaa¤¤dduu--

rriiyyeettlleerriinniinn öönnlleennmmeessii,, kkööttüünniiyyeettllii ddaavvrraann››flflllaarr››nn öönnüünnee ggeeççmmeekk,, flfliirrkkeettiinn
bboorrccaa bbaatt››kk dduurruummddaa oollmmaadd››¤¤››nn››,, iiyyiilleeflflttiirrmmee pprroojjeessiinniinn yyeetteerrllii bbuulluunnmmaa--
dd››¤¤››nn›› kkaann››ttllaammaa oollaannaa¤¤››nn›› ssaa¤¤llaammaakk iiççiinn,, iiffllaass››nn eerrtteelleennmmeessii ttaalleebbiinniinn ddee
‹‹‹‹KK..nnuunn 116666//22.. mmaaddddeessiinnddee öönnggöörrüülleenn uussuullllee iillaann eeddiillmmeessii ggeerreekklliiddiirr.. BBuu
flfleekkiillddee iittiirraazzllaarr ddee¤¤eerrlleennddiirriilliipp,, eerrtteelleemmee kkooflfluullllaarr››nn››nn bbuulluunnuupp bbuulluunn--
mmaadd››¤¤›› aarraaflfltt››rr››llaarraakk,, vvaarr››llaaccaakk uuyygguunn ssoonnuuçç ççeerrççeevveessiinnddee bbiirr kkaarraarr vvee--
rriillmmeelliiddiirr..

Davac› vekilince has›ms›z olarak aç›lan iflas›n ertelenmesi davas›n›n ya-
p›lan yarg›lamas› sonunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n k›smen
kabulüne, k›smen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde H. D›fl
Tic. Ltd. fiti. ve B. Tic. A.fi. vekilince her ne kadar duruflmal› olarak temyiz
edilmifl ise de davan›n niteli¤i itibariyle bu iste¤in reddiyle incelemenin ev-
rak üzerinde yap›lmas›na karar verildikten sonra  dosya incelendi, gere¤i gö-
rüflülüp düflünüldü;

--KKAARRAARR--

Davac› vekili, konfeksiyon üretimi yapan müvekkili flirketin ekonomik
olumsuzluklar nedeniyle mali durumunun bozuldu¤unu, flirketin varl›¤›n›n
borçlar›n› karfl›lamaya yetmedi¤ini, iflas›n ertelenmesi halinde mali durumu-
nun düzelebilece¤ini ileri sürerek iflas›n bir y›l süreyle ertelenmesine, kay-
y›m atanmas›na, gerekli muhafaza tedbirlerinin al›nmas›na karar verilmesini
talep ve dava etmifltir.

Mahkemece davac› flirketin borca bat›k durumda oldu¤u, iyileflme proje-
sine göre mali durumunun düzelece¤inin bilirkifli raporu ile tesbit edildi¤i
gerekçesiyle davac› flirketin iflas›n›n 6.4.2004 tarihinden geçerli olmak üze-
re bir y›l süreyle ertelenmesine ve kayy›m tayinine, flirket aleyhine ‹‹K’nun
206. maddesinin birinci s›radaki takipler hariç icra takibi yap›lmamas›na, ya-
p›lanlar›n durdurulmas›na, leasingli mallar dahil olmak üzere ihtiyati tedbir
verilmesinden sonra flirket mallar› üzerine ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, haciz

‹flâs›n  Ertelenmesi Talebinin de
‹‹K.nun 166/2. Maddesinde Öngörülen
Usulle ‹lân Edilmesi Gerekir

YYAARRGGIITTAAYY
1199.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

EEssaass:: 2004/7679
KKaarraarr:: 2004/11354
TTaarriihh:: 28.4.2004
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ve muhafaza ifllemi uygulanmamas›na karar verilmifl, hüküm ... Bankas› A.fi.
... Bankas› A.fi. T.D.T. Afi. .. Tekstil Ltd. fiti. ... Tekstil Ltd. fiti. vekillerince
temyiz edilmifltir.

1. ... Tekstil Ltd fiti. hükmü temyiz etmifl ise de temyiz isteminden feragat
etti¤inden istemin reddi gerekmifltir.

2. Davac› Anonim flirket iflas›n ertelenmesi talebinde bulunmufltur. iflas›n
ertelenebilmesi için erteleme talebinde bulunan flirketin borca bat›k durumda
olmas›, mali durumunun iyilefltirilmesi ümidinin bulunmas› gerekir. Erteleme
talebi TTK’nun 324/2. maddesine göre borca bat›kl›k bildirimi anlam›ndad›r.
Bu nedenle mahkemenin öncelikle flirketin borca bat›k durumda olup olma-
d›¤›n› tesbit etmesi, borca bat›k durumda ise islah›n›n mümkün bulunup bu-
lunmad›¤›n› incelemesi gerekir. 

fiirketin mali durumunun iyilefltirilmesi ümidinin bulunmamas› halinde
flirketin iflas›na karar verilmelidir.

Anonim flirketin borca bat›k durumda olmas› halinde iflas veya erteleme
talebini düzenleyen ‹cra ‹flas Kanununun 179. ve TTK.nun 324. maddesinde
bu istemin ilan›na iliflkin bir düzenleme yap›lmam›flt›r.

‹flas›n  ertelenmesi kurumu erteleme talebinde bulunan flirketin menfaati
gözönüne al›narak düzenlenmifl ise de alacakl›lar›n de menfaatleri kuflkusuz
korunmal›d›r.

fiirket borçlar›n›n muvazaal›  olarak aktiften fazla olmas› sonucunu do¤u-
racak kötüniyetli davran›fllar›n önüne geçmek ve anonim flirketin borca bat›k
durumda olmad›¤›n›, iyilefltirme projesinin yeterli bulunmad›¤›n› kan›tlama
olana¤› vermek amac›yla iflas›n ertelenmesi talebinin ‹cra ‹flas kanunun
166/2. maddesinde öngörülen usulle ilan edilmesi ilan üzerine borca bat›kl›k
durumu ve iyilefltirme projesine itiraz edenler varsa bu itirazlar de¤erlendiri-
lip erteleme koflullar›n›n bulunup bulunmad›¤› araflt›r›larak var›lacak uygun
sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir.

Mahkemece bu yönün gözetilmemesi isabetsiz oldu¤u gibi aktifleri sat›fl
de¤eri üzerinden de¤erlendirmeyen yetersiz bilirkifli raporunun hükme esas
al›nmas› usul ve yasaya ayk›r› olup bozmay› gerektirmifltir.

SSOONNUUÇÇ

Yukar›da (1) nolu bentte aç›klanan nedenlerle ... Tekstil Ltd. fiti.nin tem-
yiz isteminin reddine, (2) nolu bentte aç›klanan nedenlerle hükmün BOZUL-
MASINA peflin harc›n istek halinde iadesine, 12.11.2004 tarihinde oybirli-
¤iyle karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: AA.. NNaaiill TTOOKKSSÖÖZZ//‹‹zzmmiirr
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Taraflar aras›ndaki elalman›n önlenmesi ve
2/B madde uygulamas›na itiraz davas›n›n ya-
p›lan yarg›lamas› sonuda; davan›n reddi yo-
lunda kurulan 26.01.2004 günlü hükmün
Yarg›tayca duruflmal› olarak incelenmesi da-
vac› A.A. vekili  taraf›ndan istenilmekle, ta-
yin olunan 28.09.2004 günü için ya›lan tebli-

gat üzerine,duruflmal› temyiz eden A.A. vekili Av. A.Ö. ile karfl›n taraf›ndan
temyiz edenler O.Y. vekili Av. S.T. ve Hazine vekili Av. G.fi. geldiler, baflka
gelen olmad›, aç›k duruflmaya baflland›. Süresinde oldu¤u anlafl›lan temyiz
dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, gelenlerin sözlü aç›klamalar›
dinlendi, duruflman›n bitti¤i bildirildi. ‹fl karara b›rak›ld›. Bilahare dosya için-
deki tüm belgeler incelenip,  gere¤i düflünüldü;

KKaarraarr

Davac› ad›na kay›tl› bulunan ....say›l› parselin 1976 y›l›nda yap›lan 1744
say›l› yasan›n 2. madde uygulamas› ile  hatal› olarak Hazine ad›na orman s›-
n›rlar› d›fl›na ç›kar›ld›¤›n› iddia ederek 2. madde gere¤i  Hazine ad›na orman
s›n›rlar› d›fl›na ç›karmaya iliflkin karar›n iptali ile ad›na orman s›n›rlar› d›fl›na
ç›kar›lmas›n›, tafl›nmaz›n zilyetli¤inin ve mülkiyetinin kendisine ait oldu¤u-
nun tespiti ve tafl›nmaza vaki elatman›n önlenmesini istemifltir. Mahkemece
... parsel say›l› tafl›nmaz›n tapuda davac› ad›na  kay›tl› oldu¤u ve davac› tara-
f›ndan kullan›ld›¤›n›n tespitine, tafl›nmaza elatman›n önlenmesi ve tafl›nma-
z›n orman d›fl›na ç›kar›lmas›na iliflkin idare karar›n›n iptaline iliflkin istemin
reddine karar verilmifl, hüküm davac› gerçek kifli vekili ile daval›lar Orman
Yönetimi vekili ve Hazine vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

‹ncelenen dosya kapsam›na, karar›n dayand›¤› gerekçeye ve çekiflmeli ta-
fl›nmaz›n 08.10.1976 tarihinde ilan edilerek kesinleflen orman tahdidinde or-
man s›n›rlar› içine al›narak 1744 Say›l› Yasan›n 2. maddesi ile orman s›n›rla-
r› d›fl›na ç›kar›ld›¤›na, 1976 y›l›nda ilk kez yap›lan orman tahdidinin 4785
Say›l› Yasa gözetilerek yap›ld›¤›na, dava konusu tafl›nmaz›n tapusunun bel-

Tafl›nmaza Vaki Elatman›n Önlenmesi
Davas›nda, Hazine Ad›na Orman D›fl›na
Ç›kar›lmas›na Karar Verilen Tafl›nmaza
‹liflkin Olarak “Tapuda Davac› Ad›na Kay›tl›
Oldu¤u ve Davac› Taraf›ndan
Kullan›ld›¤›n›n Tesbitine” fieklinde Hüküm
Kurulmas› Do¤ru De¤ildir

YYAARRGGIITTAAYY
2200.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

EEssaass:: 2004/4488
KKaarraarr:: 2004/9338
TTaarriihh:: 26.01.2004
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gesizden 05.05.1959 tarihinde ve 4785 Say›l› Yasaya göre Devlet Orman›
iken oluflturuldu¤una ve bu tür tapulara 1744 Say›l› Yasa uygulamas›nda de-
¤er verilemeyece¤ine göre, mahkemece davan›n reddi yolunda kurulan hü-
kümde bir isabetsizlik bulunmamaktad›r. Ancak kesinleflen 2. madde uygula-
mas› ile Hazine ad›na orman s›n›rlar› d›fl›na ç›kar›lan tafl›nmaza iliflkin, hü-
küm yerinde “davac› ad›na kay›tl› oldu¤u ve davac› taraf›ndan kullan›ld›¤›-
n›n tespitine” denilmifl olmas› do¤ru de¤il ise de, bu husus hükmün bozulma-
s›n› ve yeniden yarg›lama yap›lmas›n› gerektirmedi¤inden hükmün düzeltile-
rek onanmas› uygun görülmüfltür. Bu nedenle hüküm bölümünün 1.  bendin-
de yeralan “tapuda davac› ad›na kay›tl› oldu¤u ve davac› taraf›ndan kullan›l-
d›¤›n›n tespitine” cümlesinin hükümden ç›kart›lmak suretiyle düzeltilmesine
ve hükmün HYUY’n›n 438/7. maddesine göre bu düzeltilmifl flekliyle
ONANMASINA ve yürürlükte bulunan Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesine
göre belirlenen 375.000.000.-TL vekalet ücretinin davac› gerçek kifliden al›-
narak daval› Hazineye verilmesine, afla¤›da yaz›l› onama harc›n›n temyiz
edenlere yükletilmesine 28.09.2004 günü oybirli¤iyle karar verildi.
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ÖÖZZEETT:: YYeerreell MMaahhkkeemmee kkaarraarr›› yyaarraarr››nnaa
oollaann ttaarraaff››nn tteemmyyiizz eettmmeemmeessii vvee YYüükksseekk
MMaahhkkeemmeenniinn kkaarraarr›› ddüüzzeelltteerreekk oonnaayyllaammaass››
dduurruummuunnddaa,, tteemmyyiizz eettmmeeyyeenn ttaarraaff yyöönnüünn--
ddeenn,, yyeerreell mmaahhkkeemmee hhüükkmmüü kkeessiinnlleeflflmmiiflfl ooll--
dduu¤¤uunnddaann,, kkaarraarr ddüüzzeellttmmee iisstteemmiinniinn rreeddddii
ggeerreekkiirr..

Taraflar aras›ndaki el alman›n önlenmesi ve 2/B madde uygulamas›na itiraz
davas›ndan dolay› yerel mahkemece verilen yukar›da gün ve say›s› yaz›l›
hükmün; Dairemizin 28.09.2004 gün ve 2004/4488-9338 say›l› ilam›yla dü-
zeltilerek onanmas›na karar verilmifl, süresi içinde davac› A.A.  taraf›ndan
karar›n düzeltilmesi istenilmifl olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incele-
nip, gere¤i düflünüldü;

KKaarraarr

Taraflar aras›ndaki 2/B madde uygulamas›na itiraz ile elatman›n önlenme-
si davas› sonunda yerel mahkemece davan›n reddine iliflkin verilen karar,
Orman Yönetimi ve Hazine taraf›ndan temyiz edilmekle, Dairemizce düzel-
tilerek onanm›flt›r. Bu kez, davac› A.A. taraf›ndan karar›n düzeltilmesi iste-
nilmifltir.

Davac›n›n yerel mahkeme hükmünü benimseyerek temyiz etmedi¤i gibi,
dairece yerel mahkeme karar›n›n davac› aleyhine bozulmad›¤› anlafl›lmakla,
davac› yönünden yerel mahkeme hükmü kesinleflmifl oldu¤undan, hükmü
temyiz etmeyen davac› A.A.’›n karar düzeltme istemini içeren dilekçesinin
reddine karar vermek gerekmifltir.

SSOONNUUÇÇ

Yukar›da aç›klanan nedenlerle, karar düzeltme istemini içeren dilekçenin
REDD‹NE 12.01.2005 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.(*)

** NNOOTT:: BBuu kkaarraarr,, bbiirr öönncceekkii YYaarrgg››ttaayy’’››nn ddüüzzeelltteerreekk oonnaammaa kkaarraarr››nnaa kkaarrflfl›› yyaa--
pp››llmm››flfl kkaarraarr ddüüzzeellttmmee iisstteemmiinnee iilliiflflkkiinn oolluupp,, eessaass kkaarraarr›› tteemmyyiizz eettmmeeyyeenn ttaarraaff
yyöönnüünnddeenn mmeeyyddaannaa ggeelleebbiilleecceekk ssoonnuuççllaarr›› ggöösstteerreenn iillggiinnçç bbiirr kkaarraarr oollmmaass››
nneeddeenniiyyllee yyaayy››mmllaannmm››flfltt››rr..

Önceki Hükmü Temyiz Etmeyen ve
Bozma Hükmü Aleyhine Olmayan
Taraf›n Karar Düzeltme ‹stemini
‹çeren Dilekçesinin Reddi Gerekir

YYAARRGGIITTAAYY
2200.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

EEssaass:: 2004/14439
KKaarraarr:: 2004/446
TTaarriihh:: 26.01.2004
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ÖÖZZEETT:: ‹‹flfl kkaazzaass›› nneeddeenniiyyllee aaçç››llaann ttaazzmmiinnaatt
ddaavvaass››nnddaa SSoossyyaall SSiiggoorrttaallaarr KKuurruummuu ttaarraa--
ff››nnddaann kkaarrflfl››llaannmmaayyaann zzaarraarr››nn ggiiddeerriillmmeessii
ttaalleepp eeddiillmmiiflflttiirr.. BBööyyllee bbiirr ddaavvaaddaa,, öönncceelliikkllee
hhaakk ssaahhiipplleerriinnee iiflfl kkaazzaass›› nnddeenniiyyllee ggeelliirr bbaa¤¤--
llaann››pp bbaa¤¤llaannmmaadd››¤¤››nn››nn aarraaflfltt››rr››llmmaass››,, ggeelliirr
bbaa¤¤llaannmm››flflssaa bbuunnuunn ppeeflfliinn sseerrmmaayyee ddee¤¤eerrii--

nniinn bbeelliirrlleenneenn ttaazzmmiinnaattttaann mmaahhssuupp eeddiillmmeessii,, ggeelliirr bbaa¤¤llaannmmaamm››flflssaa,, SSooss--
yyaall SSiiggoorrttaallaarr KKuurruummuu ddaavvaayyaa ddaahhiill eeddiilleerreekk,, 550066 ssaayy››ll›› yyaassaann››nn 2244..
mmaaddddeessiinniinn öönnggöörrddüü¤¤üü kkooflfluullllaarr››nn ggeerrççeekklleeflfliipp ggeerrççeekklleeflflmmeeddii¤¤iinniinn aarraaflfl--
tt››rr››llmmaass›› ggeerreekkiirr..

Davac›lar, murisin ifl kazas› sonucu ölümünden do¤an maddi tazminat›n
ödetilmesine karar verilmesini istemifllerdir.

Mahkeme ilam›nda belirtildi¤i flekilde, iste¤in k›smen kabulüne karar ver-
mifltir.

Hükmün daval› vekili taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine temyiz iste¤inin
süresinde oldu¤u anlafl›ld›ktan ve Tetkik Hakimi Mesut Balc› taraf›ndan dü-
zenlenen raporla dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra iflin gere¤i düflünüldü
ve afla¤›daki karar tesbit edildi.

KKAARRAARR

Dava nitelikçe Sosyal Sigortalar Kurumu taraf›ndan karfl›lanmayan zara-
r›n giderilmesi istemine iliflkindir. Bu nedenle, haks›z zenginleflmeyi ve mü-
kerrer ödemeyi önlemek için kurum taraf›ndan hak sahiplerine ba¤lanan ge-
lirin peflin sermaye de¤erinin belirlenen tazminattan düflürülmesi gerekti¤i
Yarg›tay’›n oturmufl, yerleflmifl görüfllerindendir. Bu bak›mdan, davan›n nite-
li¤i gözönünde tutularak öncelikle hak sahiplerine Sosyal Sigortalar Kurumu
taraf›ndan ifl kazas› nedeniyle gelir ba¤lan›p ba¤lanmad›¤›n›n araflt›r›lmas›,
gelir ba¤lanm›fl ise, belirlenen tazminattan düflülmesi, gelir ba¤lanmam›fl ise

‹fl Kazas› Nedeniyle Aç›lan Tazminat
Davalar›nda, Öncelikle Hak Sahiplerine ‹fl
Kazas› Nedeniyle Gelir Ba¤lan›p
Ba¤lanmad›¤›n›n Araflt›r›lmas› Gerekir

YYAARRGGIITTAAYY
2211.. HHuukkuukk DDaaiirreessii 

EEssaass:: 2002/1634
KKaarraarr:: 2004/2097
TTaarriihh:: 29.11.2001
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bu yön, hak sahibinin tazminat hakk›n› do¤rudan etkileyece¤inden hak sahi-
bine  gelir ba¤lanmas› için Sosyal Sigortalar Kurumunu davaya dahil etmek
üzere önel verilmesinde yasal zorunluluk bulundu¤u ortadad›r. Baflka bir an-
lat›mla, hak sahibi taraf›ndan kurum aleyhine aç›lan davada 506 say›l› yasa-
n›n 24. maddesinin öngördü¤ü koflullar›n oluflmad›¤›n›n saptanmas› duru-
munda hak sahibine gelir ba¤lanamayaca¤› giderek, hak sahibinin destekten
yoksun kalma tazminat› isteme hakk›na sahip olamayaca¤› aç›k-seçiktir. So-
mut olayda hak sahibi anne ve baba yönünden yukar›da aç›klanan do¤rultu-
da inceleme ve araflt›rma yap›lmad›¤› ortadad›r.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaks›z›n yaz›l›
flekilde hüküm kurulmas› usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O halde, daval›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edilmeli
ve sair hususlar flimdilik incelenmeksizin hüküm bozulmal›d›r.

SSOONNUUÇÇ

Yukar›da aç›klanan nedenlerle, karar›n BOZULMASINA 18.03.2002 tari-
hinde oybirli¤iyle karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. GGüürrooll UUyyaann//ÖÖddeemmiiflfl
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ÖÖzzeett:: DDaavvaa ttaarriihhiinnddeenn ssoonnrraa yyüürrüürrllüü¤¤ee ggii--
rreenn 44007777 ssaayy››ll›› TTüükkeettiicciinniinn KKoorruunnmmaass››
HHaakkkk››nnddaakkii KKaannuunnuunn 44882222 ssaayy››ll›› KKaannuunnllaa
eekklleenneenn 1100//AA mmaaddddeessiinnddee,, kkrreeddii kkaarrtt›› iillee
mmaall vvee hhiizzmmeett aall››mm›› ssoonnuuccuu nnaakkddii kkrreeddiiyyee
ddöönnüüflfleenn vveeyyaa kkrreeddii kkaarrtt›› iillee nnaakkiitt ççeekkiimmii
ssuurreettiiyyllee kkuullllaann››llaann kkrreeddiilleerriinn ttüükkeettiiccii kkrree--

ddiissii hhüükküümmlleerriinnee ttaabbii oolldduu¤¤uu,, aayynn›› kkaannuunn iillee ddee¤¤iiflfliikk 2233.. mmaaddddeessiinnddee iissee;;
BBuu kkaannuunnuunn uuyygguullaannmmaass››yyllaa iillggiillii oollaarraakk çç››kkaaccaakk hheerr ttüürrllüü uuyyuuflflmmaazzll››kk--
llaarraa TTüükkeettiiccii MMaahhkkeemmeelleerriinnddee bbaakk››llaaccaa¤¤›› hhüükkmmee bbaa¤¤llaanndd››¤¤››nnddaann,, ddaavvaa--
nn››nn aasslliiyyee mmaahhkkeemmeessiinnddee ggöörrüüllmmeessiinnee oollaannaakk bbuulluunnmmaammaakkttaadd››rr..

SSoonnuuçç oollaarraakk,, 44007777 ssaayy››ll›› KKaannuunnaa 44882222 ssaayy››ll›› KKaannuunn iillee eekklleenneenn 1100//AA vvee
aayynn›› kkaannuunn iillee ddee¤¤iiflfliikk 2233.. mmaaddddeessii ggeerree¤¤iinnccee ddaavvaayyaa bbaakkmmaakkttaa TTüükkeettiiccii
MMaahhkkeemmeessii ggöörreevvllii oolluupp;; yyeerreell mmaahhkkeemmeeccee,, ggöörreevvssiizzlliikk kkaarraarr›› vveerriillmmeessii
ggeerreekkiirrkkeenn,, yyeerriinnddee oollmmaayyaann ggeerreekkççeelleerrllee öönncceekkii kkaarraarrddaa ddiirreenniillmmeessii
uussuull vvee yyaassaayyaa aayykk››rr››dd››rr..

Taraflar aras›ndaki menfi tespit davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama
sonunda; Ordu Asliye 1. Hukuk Mahkemesince davan›n k›smen kabulüne
dair verilen 27.06.2001 gün ve 1999/549-2001/496 say›l› karar›n incelenmesi
daval› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 19. Hukuk Dairesinin
04.04.2003 gün ve 2002/2193-2003/3516 say›l› ilam› ile; (...Dava konusu
uyuflmazl›k, banka kredi kart› borcundan kaynaklanmaktad›r. Temyiz
aflamas›nda 14.03.2003 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren
“Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
4822 Say›l› Kanun”un geçici 1. maddesinde; “Bu kanunun yay›m›ndan önce
borçlunun temerrüdü nedeniyle ödenmeyerek icra takibi aflamas›na gelen
veya icra takibine konu edilen kredi kart› borçlar›n›n, temerrüt tarihindeki
ana paraya, y›ll›k yüzde elliyi geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak
suretiyle on iki eflit taksitte ödenece¤i, kredi kart› borçlar› nedeniyle
gerçeklefltirilen her türlü takibin, yukar›da yer alan hükme göre ilk taksidin

Bankalar›n Tüketici Kredi Kart›
‹le ‹lgili Uyuflmazl›klara Tüketici
Mahkemelerinde Bak›l›r

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass:: 2004/19-550
KKaarraarr:: 2004/550
TTaarriihh:: 20.10.2004
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ödenmesiyle duraca¤› ve son taksidin ödenmesiyle birlikte tüm sonuçlar›yla
ortadan kalkaca¤›, bu madde hükümlerinin, tüketicinin kredi verene,
Kanunun yay›m› tarihinden itibaren otuz gün içinde yaz›l› müracaat etmesi
halinde uygulanaca¤›” öngörülmüfltür.

Somut olayda kanunun yay›m›ndan önce borçlunun temerrüdü
gerçekleflmifl oldu¤undan, an›lan yasa hükmü gere¤ince otuz günlük süre
içinde tüketicinin (borçlunun) kredi verene (bankaya) yaz›l› müracaat›
bulunup bulunmad›¤›, varsa bankaca yap›lan ifllemlerin neler oldu¤u
hususlar› araflt›r›larak sonucuna göre bir karar verilmek üzere hükmün
bozulmas› gerekmifltir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri
çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda, mahkemece önceki kararda
direnilmifltir.

TTeemmyyiizz EEddeenn:: Daval› vekili 

HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU KKAARRAARRII

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme karar›n›n süresinde temyiz
edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra gere¤i
görüflüldü:

Dava, menfi tespit istemine iliflkindir.

Mahkemece, davan›n k›smen kabulüne karar verilmifltir.

Daval› yan›n temyizi üzerine Özel Dairece verilen bozma karar›na karfl›
önceki kararda direnilmifl; hükmü daval› vekili temyiz etmifltir.

Özel Daire ile Yerel Mahkeme aras›ndaki uyuflmazl›k; 4077 say›l›
Kanunun 4822 say›l› Kanun ile getirilen geçici 1. maddesi hükmü gere¤ince
otuz günlük süre içinde tüketicinin (borçlunun) kredi verene (bankaya) yaz›l›
müracaat› bulunup bulunmad›¤›, varsa bankaca yap›lan ifllemlerin neler
oldu¤u hususlar›n›n somut olayda araflt›r›lmas›n›n gerekip gerekmedi¤i
noktas›ndad›r.

Ne var ki, kamu düzenine iliflkin olmakla, öncelikle; davaya bakma
görevinin tüketici mahkemesine mi, yoksa asliye hukuk mahkemesine mi ait
oldu¤u, hususunun çözümü gerekmektedir.

Somut olayda; Banka ile borçlu/davac› aras›nda “Elektron mavi kart
kredili mevduat hesab› taahhütnamesi” bafll›kl› 750.000.000 limitli
sözleflmenin imzaland›¤›, hesab›n çal›flma fleklinin “Kredi kart›” olarak
belirtildi¤i, çekiflmesizdir. Bu hesaba dayan›larak davac› taraf›ndan
kullan›lan kredinin ana paras› ödenmekle birlikte dönem faizi
ödenmedi¤inden bankaca hesap kat edilerek, borçlu hakk›nda takibe
giriflilmifl; borçlu taraf›ndan eldeki menfi tespit davas› aç›lm›flt›r.
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Bu dava; aç›kland›¤› üzere, temelinde banka kredi kart› sözleflmesinden
kaynaklanmaktad›r.

Uyuflmazl›¤›n çözümü için yasal düzenlemelerin irdelenmesinde yarar
vard›r.

4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunda De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair 4822 say›l› Kanunun 10/A maddesinde, kredi kart› ile
yap›lan harcamalar ve kullan›lan nakit krediler tüketici kredisi kapsam›na
al›nm›fl, ayn› Kanunun 10’uncu maddesine atf› gere¤i  tüketici kredileri için
getirilen korumalardan, kredi kart› kullan›c›lar›n›n yararland›r›lmas›
amaçlanm›flt›r.

Kanunun aç›k hükmüne göre; Kredi kart› ile mal veya hizmet al›m›
sonucu nakdi krediye dönüflen veya kredi kart› ile nakit çekim suretiyle
kullan›lan kredilerin 10’uncu madde hükümlerine tabi olmas› nedeniyle,
tüketiciler kredi kart› kulland›klar›nda tüketici kredileri için getirilen
korumalardan yararlan›rlar.

Bu noktada, Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunun10/A
maddesinin atf› gere¤i, 10’uncu maddesine göre; Sözleflmede baz› bilgilerin
yer almas› (m.10-I, c, d, e, f, g); Muacceliyet kayd›ndaki s›n›rlay›c› hallerin
uygulanmas› (m 10/III, c.1-2); Tüketici kredilerindeki kefaletin adi kefalet
olma zorunlulu¤u (m 10/III, c.3) öngörülmüfltür.

Öte yandan, mevcut banka kay›tlar›ndan ve icra dosyas›ndan borçlu-kart
hamilinin Elektron mavi kart/kredili mevduat/kredi kart› hesab›ndan kredi
kart› ile para çekti¤i ve daval› bankan›n “Elektron Mavi Kart sözleflmesinden
do¤an borcun” ödenmemesi nedeniyle, kart hamili borçlu aleyhine icra
takibine giriflmesi üzerine, menfi tespit istemli bu davan›n aç›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r.

fiu durumda, görülmekte olan davaya konu uyuflmazl›¤›n, banka kredi
kart› borcundan kaynakland›¤›, dolay›s›yla, tüketici mahkemesinin görev
alan› içerisinde oldu¤u kuflku ve duraksamadan uzakt›r.

Di¤er taraftan, görev kamu düzenine iliflkin oldu¤undan, mahkeme
görevli olup olmad›¤›n› yarg›laman›n her aflamas›nda kendili¤inden gözetir
ve görevli olmad›¤› kan›s›na var›rsa görevsizlik karar› verir (HUMK.m.7/1).

Bu itibarla görev konusunda taraflar için kazan›lm›fl hak do¤maz ve yeni
kanunla kabul edilen görev kurallar›, geçmifle de etkilidir (HUMK. m. 578/1)

Efl söyleyiflle, davan›n aç›ld›¤› andaki kurallara göre görevli olan
mahkeme yeni bir kanunla görevsiz hale gelmiflse, görevsizlik karar›
verilmesi zorunludur.

Dava tarihinden sonra yürürlü¤e giren 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas›

110099



111100
‹Z

M
‹R

 B
A

R
O

S
U

 D
E

R
G

‹S
‹ N

‹S
A

N
 2

00
5

Hakk›ndaki Kanunun 4822 say›l› Kanunla eklenen 10/A maddesinde, kredi
kart› ile mal ve hizmet al›m› sonucu nakdi krediye dönüflen veya kredi kart›
ile nakit çekimi suretiyle kullan›lan kredilerin tüketici kredisi hükümlerine
tabi oldu¤u, ayn› kanun ile de¤iflik 23. maddesinde ise; Bu kanunun
uygulanmas›yla ilgili olarak ç›kacak her türlü uyuflmazl›klara Tüketici
Mahkemelerinde bak›laca¤› hükme ba¤land›¤›ndan, davan›n Asliye
mahkemesinde görülmesine olanak bulunmamaktad›r.

Sonuç olarak 4077 say›l› Kanuna 4822 say›l› Kanun ile eklenen 10/A ve
ayn› kanun ile de¤iflik 23. madddesi gere¤ince davaya bakmakla Tüketici
Mahkemesi görevli olup; Yerel Mahkemece, görevsizlik karar› verilmesi
gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle önceki kararda direnilmesi usul ve
yasaya ayk›r›d›r.

Direnme karar› aç›klanan bu de¤iflik gerekçe ve nedenlerle iflin esas›na
girilmeksizin öncelikle görev yönünden bozulmal›d›r.

SSOONNUUÇÇ

Daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme karar›n›n
yukar›da gösterilen nedenlerden dolay› HUMK’nun 429. maddesi gere¤ince
BOZULMASINA, bozma nedenine göre esasa yönelik temyiz sebeplerinin
bu aflamada incelenmesine yer olmad›¤›na, istek halinde temyiz peflin
harc›n›n geri verilmesine, 20.10.2004 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: MMeehhmmeett HHaannddaann SSUURRLLUU
YYaarrgg››ttaayy 11.. BBaaflflkkaannvveekkiillii



‹Z
M

‹R
 B

A
R

O
S

U
 D

E
R

G
‹S

‹ N
‹S

A
N

 2
00

5

111111

ÖÖZZEETT:: SSoommuutt oollaayyddaa;; öölleenn ssiiggoorrttaall›› iiflfl--
ççii,, bbiirr bbaaflflkkaa iiflflççii iillee bbiirrlliikkttee iiflflyyeerrii kkaapp--
ssaamm››nnddaakkii iiflflççii llookkaalliinniinn tteessiissaatt››nn›› ggöözz--
ddeenn ggeeççiirrmmee vvee ttaammiirr iiççiinn ggöörreevvlleennddii--
rriillmmiiflfl;; bbuurraaddaa vveerriilleenn iiflflii yyaappmmaakkttaa
iikkeenn ddii¤¤eerr iiflflççiinniinn mmaallzzeemmee aall››mm›› iiççiinn
aayyrr››lldd››¤¤›› bbiirr ss››rraaddaa bbaayy››llaarraakk yyeerree ddüüflfl--

mmüüflfl vvee aammbbuullaannssllaa hhaassttaanneeyyee  ggööttüürrüüllüürrkkeenn yyoollddaa hhaayyaatt››nn›› kkaayybbeettmmiiflfl--
ttiirr.. ‹‹flflvveerreennccee iiflfl kkaazzaass›› bbiillddiirriimmii yyaapp››llmmaamm››flfl,, hhaassttaanneeccee ddoolldduurruullaann iissttaa--
ttiissttiikk rraappoorruunnddaa ssiiggoorrttaall››nn››nn ööllüümm nneeddeennii mmiiyyookkaarrdd eennffaarrkkttüüss oollaarraakk
ggöösstteerriillmmiiflflttiirr.. DDaavvaall›› kkuurruumm ddaa,, öölleenniinn hhaakk ssaahhiipplleerriinniinn iiflfl kkaazzaass››nnaa yyöö--
nneelliikk iisstteemmlleerriinnii rreeddddeettmmiiflflttiirr..

NNee vvaarr kkii,, bbiirr oollaayy››nn kkuurruumm yyaa ddaa iiflflvveerreenn aaçç››ss››nnddaann iiflfl kkaazzaass›› oollaarraakk kkaa--
bbuull eeddiillmmeemmiiflfl oollmmaass››,, hhaarriiccii eettkkeennlleerrllee vveeyyaa aanniiddeenn oorrttaayyaa çç››kk››pp çç››kkmmaa--
mmaass››,, yyaassaann››nn aaçç››kk hhüükkmmüü kkaarrflfl››ss››nnddaa oollaayy››nn iiflfl kkaazzaass›› ssaayy››llmmaammaass››nn›› ggee--
rreekkttiirrmmeeyyeecceekkttiirr.. ZZiirraa;; yyaassaaddaa aaçç››kkççaa iiffaaddee eeddiillddii¤¤ii üüzzeerree,, zzaarraarrllaanndd››rr››--
cc›› ssiiggoorrttaa oollaayy››nn››nn,, yyaassaaddaa ssaayy››llaann hhaall vvee dduurruummllaarrddaann hheerrhhaannggii bbiirriissiinn--
ddee ggeerrççeekklleeflflmmiiflfl oollmmaass›› ggeerreekkllii vvee yyeetteerrlliiddiirr..

DDaahhaa aaçç››kk iiffaaddeeyyllee;; ssiiggoorrttaall››nn››nn,, iiflflyyeerriinnddee ççaall››flflmmaakkttaa iikkeenn kkaallpp kkrriizzii ggee--
ççiirreerreekk ööllüümmüü,, 550066 ssaayy››ll›› SSoossyyaall SSiiggoorrttaallaarr KKaannuunnuu’’nnuunn 1111.. mmaaddddeessiinniinn
((AA)) ff››kkrraass››nn››nn ((aa)) bbeennddiinnddee ggöösstteerriilleenn ““SSiiggoorrttaall››nn››nn iiflflyyeerriinnddee bbuulluunndduu¤¤uu
ss››rraaddaa mmeeyyddaannaa ggeellmmee”” hhaalliinnee ddee uuyygguunn oolluupp;; iiflfl kkaazzaass›› ssaayy››llmmaass›› ggeerree--
kkiirr.. MMaaddddeeddee,, bbaaflflkkaaccaa bbiirr flflaarrtt yyaa ddaa kk››ss››ttllaammaayyaa yyeerr vveerriillmmeemmiiflfl oolldduu--
¤¤uunnddaann,, yyaassaaddaa oollmmaayyaann bbiirr kk››ss››ttllaammaann››nn yyoorruumm yyoolluuyyllaa ggeettiirriillmmeessiinnee
ddee oollaannaakk yyookkttuurr..

Taraflar aras›ndaki “tespit” davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda;
Ankara Alt›nc› ‹fl Mahkemesince davan›n reddine dair verilen 19.11.2003
gün ve 2001/515-2003/1112 say›l› karar›n incelenmesi davac› vedaval› SSK
vekilleri taraf›ndan istenilmesi  üzerine, Yarg›tay 21. Hukuk dairesinin
12.04.2004 gün ve 2004/501-3531 say›l› ilam› ile; (...1- Dosyadaki yaz›lara,

Sigortal›n›n ‹flyerinde Çal›flmakta
‹ken Kalp Krizi Geçirerek Ölümü
‹flkazas›d›r

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass:: 2004/21-529
KKaarraarr:: 2004/527
TTaarriihh:: 13.10.2004
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toplanan delillere, hükmün dayand›¤› gerektirici nedenlere göre daval› kuru-
mun tüm temyiz itirazlar›n›n reddi gerekir.

2- Dava, zararland›r›c› sigorta olay›n›n ifl kazas› say›lmas› gerekti¤inin
tesbiti istemine iliflkin olup, olay›n iflyerinde olufltu¤u konusunda taraflar ara-
s›nda uyuflmazl›k yoktur. Uyuflmazl›k davac› murisinin kalp krizi sonucu ölü-
münün ifl kazas› say›l›p say›lmayaca¤› noktas›nda toplanmaktad›r.

Bu yönüyle davan›n yasal dayana¤› 506 say›l› Yasan›n 11-A maddesidir.
An›lan maddeye göre, ifl kazas›, sigortal›y› hemen veya sonradan bedence ve-
ya ruhça ar›zaya u¤ratan olayd›r. Baflka bir anlat›mla yukar›da sözü geçen Ya-
san›n 11-A-a ve b maddelerine göre, zararland›r›c› sigorta olay›n›n sigortal›-
n›n iflyerinde bulundu¤u ve iflveren taraf›ndan yürütülmekte olan ifl dolay›s›y-
la iflverenin emrinde meydana gelmesi halinde, ifl kazas› say›lmas›nda yasal
zorunluluk oldu¤u aç›kt›r. Dava konusu olay davac›n›n elektrikçi olarak gö-
revini yürüttü¤ü ve iflyerinde bulundu¤u s›rada meydana gelmifltir. Davac› ifl-
yerine ait lokalde elektrik ar›zas›n› gidermek için görevli olarak bulundu¤u
s›rada kalp krizi neticesi ölmüfltür. Bu durumda meydana gelen olay›n ifl ka-
zas› say›lmas›nda yasal zorunluluk oldu¤u aç›k iken, mahkemece; Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi’nden al›nan rapor gerekçe gösterilmek suretiyle
davan›n reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.

O halde, davac›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edilmeli
ve hüküm bozulmal›d›r...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevril-
mekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda, mahkemece önceki kararda dire-
nilmifltir.

TTeemmyyiizz EEddeenn:: Davac› vekili ve daval› SSK vekili

HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU KKAARRAARRII

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar›n›n süresinde temyiz
edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra gere¤i görüflül-
dü:

1. Daval› SSK vekilinin ilk karara yönelik temyiz itirazlar› Özel Dairece
de¤erlendirilip, temyiz istemi reddedildi¤inden direnme karar›n› temyizde
hukuki yarar› yoktur. Bu nedenle temyiz dilekçesi reddedilmelidir.

2. Davac› vekilinin temyizine gelince;

Dava, zararland›r›c› sigorta olay›n›n ifl kazas› olarak kabulü gerekti¤inin
tespiti istemine iliflkindir.

Sigortal› iflçi Y. 02.10.2000 günü iflyerindeki iflçi lokalinin elektrik ar›za-
lar›n›n giderilmesi çal›flmas› s›ras›nda kalp krizi geçirerek  hayat›n› kaybet-
mifl; kurumca bu olay ifl kazas› olarak kabul edilmedi¤inden, ölenin hak sa-
hibi davac› taraf›ndan eldeki dava aç›lm›flt›r.
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Daval› SSK ve iflveren vekilleri davan›n reddini savunmufllard›r.

Mahkemece; doktorlardan oluflan bilirkifli kurulundan al›nan rapora daya-
n›larak olay ifl kazas›  olarak kabul edilmemifl; dava reddedilmifltir. Davac› ve
daval› SSK vekillerinin temyizi üzerine Özel Daire SSK vekilinin temyiz is-
temlerinin reddine, davac› vekilinin temyiz istemlerinin ise kabul edilerek
olay›n ifl kazas› say›lmas› gerekti¤ini ifadeyle hükmün bozulmas›na karar
vermifltir.

Mahkemenin önceki kararda direnmeye iliflkin hükmü davac› ve daval›
SSK vekillerince temyiz edilmifltir.

Ölenin sigortal› iflçi oldu¤u ve zararland›r›c› sigorta olay›n›n iflyerinde ve
iflverence verilen iflin yap›lmas› s›ras›nda gerçekleflti¤i konusunda uyuflmaz-
l›k bulunmamaktad›r.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuflmazl›k; iflyerin-
de çal›flma s›ras›nda meydana gelen kalp krizi sonucu ölümün ifl kazas› ola-
rak kabulünün olanakl› olup olmad›¤›, noktas›nda toplanmaktad›r.

Çekiflmenin çözümlenmesi için, öncelikle, hangi olay›n ifl kazas› oldu¤u-
nun saptanmas›nda baflvurulacak yasal dayanaklar›n ve uygulanacak ilkele-
rin ortaya konulmas›nda yarar vard›r.

Hemen ifade edilmelidir ki, “ifl kazas›” yasada tan›mlanmam›fl; ancak bir
kazan›n hangi “hal ve durumlarda” ifl kasaz› say›laca¤› “yer ve zaman” ko-
flullar›yla s›n›rlanarak belirtilmifltir.

Konuya iliflkin yasal düzenleme, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun
“‹fl Kazas› ve Meslek Hastal›¤›n›n Tarifi” bafll›kl› 11. maddesinde yer almak-
ta ve bu maddenin ifl kazas›na iliflkin (A) f›kras›nda aynen;

“A) ‹fl kazas› afla¤›daki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve si-
gortal›y› hemen veya sonradan bedence veya ruhça ar›zaya u¤ratan olayd›r.

a) S‹gortal›n›n iflyerinde bulundu¤u s›rada,

b) ‹flveren taraf›ndan yürütülmekte olan ifl dolay›s›yla,

c) Sigortal›n›n, iflveren taraf›ndan görev ile baflka bir yere gönderilmesi
yüzünden as›l iflini yapmaks›z›n geçen zamanlarda,

d) Emzikli kad›n sigortal›n›n çocu¤una süt vermek için ayr›lan zamanlar-
da,

e) Sigortal›lar›n, iflverence sa¤lanan bir tafl›tla iflin yap›ld›¤› yere toplu
olarak götürülüp getirilmeleri s›ras›nda...”

denilmektedir.

Aç›klanan bu madde hükmüne göre, ifl kazas›; maddede say›l› olarak be-
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lirtilmifl hal ve durumlardan herhangi birinde meydana gelen ve sigortal›y›
hemen veya sonradan bedence veya ruhça ar›zaya u¤ratan olayd›r.

Gerek uygulama ve gerek ö¤retide aç›kça kabul edildi¤i ve madde metin-
den de anlafl›ld›¤› üzere bu maddede say›lan haller örnekleme niteli¤inde de-
¤il, s›n›rlay›c› niteliktedir. Bu hallerden birine girmeyen sigorta olay› ifl kaza-
s› say›lamaz. Say›lan bu hallerin birlikte gerçekleflme koflulu bulunmay›p,
herhangi birinin gerçekleflmifl olmas› gerekli ve yeterlidir.

Efl söyleyiflle, ifl kazas› hukuksal nitelikte bir olay olup, bu olay›n yukar›-
da aç›klanan yasa maddesinde s›n›rland›r›lan ve belirtilen hallerden herhangi
birinin oluflmas›yla ortaya ç›kmas› gerekir.

Yeri gelmiflken, ifl kazas›n›n unsurlar› üzerinde de k›saca durulmal›d›r.
Bunlar flöyle s›ralanabilir: kazaya u¤rayan 506 say›l› Kanun anlam›nda sigor-
tal› say›lmal›; bu sigortal› bir kazaya u¤ramal› ve u¤ran›lan kaza 506 say›l›
Kanunun yukar›da ayr›nt›s› aç›klanan 11. maddesinin (A) f›kras›nda say›lan
hal ve durumlardan birinde meydana gelmeli; sigortal›y› hemen veya sonra-
dan bedence veya ruhça ar›zaya u¤ratan bir olay biçiminde gerçekleflmeli; bu
olay ile sigortal›n›n u¤rad›¤› zarar aras›nda uygun illiyet (nedensellik) ba¤›
bulunmal›d›r.

Hemen ifade etmek gerekir ki, yasan›n ifl kazas›n› sigortal›y› zarara u¤ra-
tan olay biçiminde nitelendirmifl olmas› illiyet (nedensellik) ba¤›n› ifl kazas›-
n›n bir unsuru olarak ele almay› gerektirmifltir. Ne var ki, burada aranan “uy-
gun illiyet (nedensellik) ba¤›” olup, bu da yasan›n arad›¤› hal ve durumlar-
dan herhangi birinde gerçekleflme olgusu ile sonucun birbiriyle örtüflmesi
olarak anlafl›lmal›, yasada olmad›¤› halde, herhangi baflkaca k›s›tlay›c› bir
koflulun varl›¤› aranmamal›d›r.

K›sacas›; an›lan yasal düzenleme, sosyal güvenlik hukuku ilkeleri içinde
de¤erlendirilmeli; maddede yer alan herhangi bir hale uygunluk varsa zarar-
land›r›c› sigorta olay›n›n kayna¤›n›n iflçi olup olmamas› ya da ortaya ç›kma-
s›nda di¤er etkenlerin de¤erlendirilmesinde dar bir yoruma gidilmemelidir.

Somut olayda da; ölen sigortal›-iflçi, bir baflka iflçi ile birlikte iflyeri kap-
sam›ndaki iflçi lokalinin tesisat›n› gözen geçirme ve tamir için görevlendiril-
mifl; burada verilen ifli yapmakta iken di¤er iflçinin malzeme al›m› için ayr›l-
d›¤› bir s›rada bay›larak yere düflmüfl ve ambulansla hastaneye götürülürken
yolda hayat›n› kaybetmifltir. ‹flverence ifl kazas› bildirimi yap›lmam›fl, hasta-
nece doldurulan istatistik formunda sigortal›n›n ölüm nedeni miyokard en-
farktüs olarak gösterilmifltir. Daval› Kurum da, ölenin hak sahiplerinin ifl ka-
zas›na yönelik istemlerini reddetmifltir.

Ne var ki, bir olay›n kurum ya da iflveren aç›s›ndan ifl kazas› olarak kabul
edilmemifl olmas›, harici etkenlerle veya aniden ortaya ç›k›p ç›kmamas›, ya-
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san›n aç›k hükmü karfl›s›nda olay›n ifl kazas› say›lmamas›n› gerektirmeye-
cektir. Zira; yasada aç›kça ifade edildi¤i üzere, zararland›r›c› sigorta olay›n›n,
yasada say›lan hal ve durumlardan herhangi birisinde gerçekleflmifl olmas›,
gerekli ve yeterlidir.

Daha aç›k ifadeyle; sigortal›n›n, iflyerinde çal›flmakta iken kalp krizi geçi-
rerek ölümü, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11 maddesinin (A) f›k-
ras›n›n (a) bendinde gösterilen “Sigortal›n›n iflyerinde bulundu¤u s›rada mey-
dana gelme” haline uygun bir olay oldu¤u gibi, ayn› maddenin (b) bendinde
yer alan “iflveren taraf›ndan yürütülmekte olan ifl dolay›s›yla meydana gel-
me” haline de uygun olup; ifl kazas› say›lmas› gerekir. Maddede, baflkaca bir
flart ya da k›s›tlamaya yer verilmemifl oldu¤undan, yasada olmayan bir k›s›t-
laman›n yorum yoluyla getirilmesine de olanak yoktur.

Mahkemece, yukar›da ve bozma karar›nda aç›klanan gerektirici nedenle-
re göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma karar›na
uyulmak ve olay ifl kazas› say›lmak gerekirken, aksine düflüncelerle, olay› ifl
kazas› saymayan rapor gerekçe al›narak önceki kararda direnilmesi ve dava-
n›n reddedilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r. Bu nedenle direnme karar› bozul-
mal›d›r.

SSOONNUUÇÇ

1. Daval› SSK vekilinin temyiz dilekçesinin yukar›da (1) bentte aç›klanan
nedenlerle reddine, harçtan muaf oldu¤undan harç al›nmas›na yer olmad›¤›-
na,

2. Davac› vekilinin temyiz itirazlar›n›n yukar›da (2). Bentte aç›klanan ne-
denlerle kabulü ile, direnme karar›n›n Özel Daire bozma karar›nda gösterilen
nedenlerden dolay› HUMKnun 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA,
istek halinde temyiz peflin harc›n›n geri verilmesine 13.10.2004 gününde, oy-
birli¤i ile karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: MMeehhmmeett HHaannddaann SSUURRLLUU
YYaarrgg››ttaayy 11.. BBaaflflkkaannvveekkiillii



111166
‹Z

M
‹R

 B
A

R
O

S
U

 D
E

R
G

‹S
‹ N

‹S
A

N
 2

00
5

ÖÖzzeett:: GGeenneell kkuurruulluunn öönnüünnee ggeelleenn uuyyuuflflmmaazz--
ll››kk,, 44885577 ssaayy››ll›› ‹‹flfl KKaannuunnuunnuunn 2200//33.. mmaaddddee--
ssiinnddee yyeerr aallaann ““mmaahhkkeemmeeccee vveerriilleenn kkaarraarr››nn
tteemmyyiizzii hhaalliinnddee YYaarrgg››ttaayy iillggiillii ddaaiirreessiinniinn
vveerreeccee¤¤ii kkaarraarr››nn kkeessiinn oollmmaass››”” kkuurraall››nnddaann
nnee aannllaaflfl››llmmaass›› ggeerreekkttii¤¤ii nnookkttaass››nnddaa ttooppllaann--
mmaakkttaadd››rr..

KKeessiinn kkaarraarr vveerrmmee hhuussuussuunnuunn YYaarrgg››ttaayy ÖÖzzeell DDaaiirree kkaarraarr››nn››nn kkeessiinn oolldduu--
¤¤uunnuu aammaaççllaadd››¤¤››,, bbuunnuunn iiççiinn ddee ddiirreennmmeeyyee kkoonnuu eeddiilleemmeeyyeeccee¤¤iinnii kkaabbuull
eettmmeekk ggeerreekkiirr.. YYaassaa kkooyyuuccuu bbuurraaddaa aaçç››kkççaa,, ““YYaarrgg››ttaayy’’ccaa kkeessiinn oollaarraakk
kkaarraarraa bbaa¤¤llaann››rr”” ddeemmeekk ssuurreettiiyyllee,, bboozzmmaa kkaarraarr››nnaa kkaarrflfl›› ddiirreennmmee yyoolluu--
nnuu kkaappaamm››flfl bbuulluunnmmaakkttaadd››rr..

OO hhaallddee ÖÖzzeell ddaaiirreenniinn bboozzmmaa kkaarraarr››nnaa bbuu nneeddeennllee uuyyuullmmaakk ggeerreekkiirrkkeenn,,
öönncceekkii kkaarraarrddaa ddiirreenniillmmeessii uussuull vvee yyaassaayyaa aayykk››rr››dd››rr.. DDiirreennmmee kkaarraarr›› bboo--
zzuullmmaall››dd››rr..

Taraflar aras›ndaki “ifle iade” davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonun-
da; Ankara 14. ‹fl Mahkemesince davan›n kabulüne dair verilen 17.03.2004
gün ve 2004/110-117 say›l› karar›n incelenmesi daval› vekili taraf›ndan iste-
nilmesi üzerine, Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin 07.06.2004 gün ve 2004/9669-
15327 say›l› ilam› ile;

“... ‹fl sözleflmesinin geçerli bir neden olmadan salt emeklili¤e hak kazan-
d›¤› gerekçesi ile feshedildi¤ini belirten davac›, 4857 say›l› ‹fl Kanunun 18.
ve devam› maddeleri uyar›nca feshin geçersizli¤ine ifle iadesine, ifle bafl-
latmama tazminat› ile boflta geçen süre için ücret alaca¤›na karar verilmesi-
ni talep etmifltir. Mahkemece istek kabul edilmifltir. Geçersizli¤e gerekçe gös-

‹fle ‹ade Davalar›nda Temyiz
Üzerine Yarg›tayca Verilen
Karar Kesin Olup Bu Karara
Karfl› Mahkemece Direnme
Karar› Verilemez

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass:: 2004/9-643
KKaarraarr:: 2004/642
TTaarriihh:: 01.12.2004



terilen nedenler, 2003 y›l› içinde gerçeklefltirilen fesihler için verilen karar-
lara esas al›nan nedenlerdir. Her dava, dava tarihindeki koflul ve maddi ol-
gular içinde de¤erlendirilmelidir. Nitekim daval› iflveren davac› ile ilgili fe-
sih gerekçesinde, 2003 y›l›ndaki fesih nedenlerinden baflka, Daire Baflkanl›k-
lar› ve müdürlüklerin azalt›ld›¤›n›, tasarruf tedbirlerine gitti¤ini, 2003 y›l›
sonu itibariyle zarar›n›n oldu¤unu belirtmektedir. 2003 y›l› fesihlerin geçer-
siz say›lmas›nda, o tarihteki flartlar ve maddi olgular de¤erlendirilmifl, dava-
l›n›n öncelikle tasarrufa gitmesi gerekti¤i, yeni iflçi al›nmamas› gerekti¤i be-
lirtilmifltir. Somut bu maddi ve hukuksal olgulara göre, fesih sebebi gösteri-
len yeni savunma nedenleri üzerinde durulmal›, bu konular aç›kl›¤a kavufltu-
rulmal›, davac›n›n yapt›¤› ifl dikkate al›narak, daval›n›n davac›ya ihtiyac›
olup olmad›¤› araflt›r›lmal›, gerekirse iflyeri kay›tlar› üzerinde bilirkifli mari-
fetiyle inceleme yap›larak sonuca gidilmelidir. Eksik inceleme sonucu yaz›l›
flekilde karar verilmesi hatal›d›r...)

gerekçesiyle oybirli¤i ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeni-
den yap›lan yarg›lama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TTEEMMYY‹‹ZZ EEDDEENN:: Daval› vekili

HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU KKAARRAARRII

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar›n›n süresinde temyiz
edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra gere¤i görüflül-
dü:

AA-- DDaavvaacc››nn››nn iisstteemmiinniinn öözzeettii:: Davac› vekili, davac›n›n daval›ya ait iflye-
rinde çal›flmakta iken SSK’dan yafll›l›k ayl››¤› almaya hak kazand›¤›, daval›
iflyerinin zarar etti¤i yönündeki gerekçelerle ifl sözleflmesinin feshedildi¤ini,
feshin geçerli bir sebebe dayanmad›¤›n› belirtilerek; “feshin geçersizli¤inin
tespitine, davac›n›n ifle iadesine ve ifle bafllatmama tazminat› ile boflta geçen
süre için ücret alaca¤›na” karar verilmesini istemifltir.

BB-- DDaavvaall››nn››nn cceevvaabb››nn››nn öözzeettii:: Daval› vekili, yeniden yap›land›rma çal›fl-
malar› ve iflyerinde otomasyona geçilmesi nedeniyle istihdam fazlal›¤›n›n
olufltu¤u, ayr›ca ekonomik kriz nedeniyle oluflan zarar nedeniyle emeklili¤e
hak kazanm›fl personelin ifl akitlerinin tüm yasal haklar› verilerek Yönetim
Kurulu karar› ile sona erdirildi¤ini, feshin geçerli nedene dayanmas› nedeniy-
le de davan›n yerinde olmad›¤› nedeniyle reddi gerekti¤ini savunmufltur.

CC-- YYeerreell mmaahhkkeemmeenniinn kkaarraarr››nn››nn öözzeettii;; Yerel mahkeme, daval› iflveren-
li¤in zarar etti¤i hususunda dosyaya delil sunulmad›¤›, davac›n›n yafll›l›k ay-
l›¤›na hak kazand›¤› iddias›n›n ise ifl akdinin feshi için hakl› bir neden olufl-
turmayaca¤› gerekçesi ile “davan›n kabulüne” karar vermifltir.
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DD-- TTeemmyyiizz eevvrreessii vvee ddiirreennmmee;; Hüküm, daval› vekilinin temyizi üzere
Özel Dairece yukar›ya aynen al›nan gerekçeyle bozulmufl, yerel mahkeme bu
bozmaya karfl› özetle; “4857 say›l› ‹fl Yasas›n›n fesih bildirimine itiraz ve
usulü bafll›kl› 20. maddesinin 3. f›kras› ifle iade ile ilgili davalar›n seri muha-
keme usulüne göre 2 ay içinde sonuçland›r›laca¤›n›, mahkemece verilen  ka-
rar›n temyizi halinde, Yarg›tay’ca bir ay içinde kesin olarak karar verilece-
¤ine amirdir. Bu durumda Yarg›tay Dairesinin mahkeme karar›na karfl› yeni-
den yarg›lama yap›lmak üzere bozma karar› verme yetkisi kald›r›lm›fl olmak-
tad›r. Yarg›tay Dairesince mahkeme karar›n›n bozulmas›na karfl› verildi¤i
takdirde, Yarg›tay’ca davan›n esas› ile ilgili hüküm oluflturularak kesin karar
verilece¤i, yasal düzenlemenin gere¤idir. Verilen bozma karar› Yasan›n amir
hükmüne ayk›r› olmakla, bu usulü nedenle önceki kararda direnilmesinin ge-
rekti¤i” gerekçesi ile direnme karar› vermifltir.

EE-- MMaaddddii OOllaayy:: Davac› iflçi, daval› Genel Müdürlü¤e ba¤l› ‹nsan Kay-
naklar› Müdürlü¤ünde daimi kadroda çal›flmakta iken, iflverence s›ralanan bir
k›s›m olumsuz ekonomik nedenler ile, iflletmenin otomasyona geçmesi, yeni-
den yap›land›rma çal›flmalar› çerçevesinde baz› müdürlük ve baflkanl›klar›n
kapat›lmas› sonucunda iflgücü fazlala›¤›n›n ortaya ç›kmas› ve davac›n›n
SSK’dan yafll›l›k ayl›¤›na hak kazanm›fl olmas› gibi di¤er bir k›s›m nedenler-
le ifl akdinin 7.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere “toplu iflten ç›karma
kapsam›nda” iflçilik haklar› verilmek üzere feshedildi¤i, davan›n yasal süre
içinde aç›lm›fl oldu¤u görülmektedir.

FF-- GGeerreekkççee;; Görüldü¤ü üzere, direnme karar›n› veren yerel mahkeme, ‹fl
Kanunun 20/3. maddesi uyar›nca Yarg›tay Özel Dairesinin böyle bir hükmü
uygun bulmamas› halinde bozup geri çeviremeyece¤i ve kendisinin davay›
kesin olarak sonuçland›rmas› gerekti¤i görüflündedir.

Sorunun çözümü için dayan›lan 4875 say›l› ‹fl Kanunun 20. maddesi ile
maddenin kaynak ald›¤› uluslararas› sözleflmelerinin incelenmesi gerekmek-
tedir. fiöyle ki;

Türkiye taraf›ndan 3999 say›l› Kanunla 1994 y›l›nda onaylanan “Hizmet
‹liflkisine ‹flveren Taraf›ndan Son Verilmesi Hakk›nda 158 say›l› (ILO) Söz-
leflmesi” ile, hizmet iliflkisine haks›z olarak son verildi¤i kan›s›nda olan bir
iflçiye, mahkeme, ifl mahkemesi, hakemlik kurulu veya hakem gibi tarafs›z
bir merci nezdinde itirazda bulunma hakk› tan›nm›fl, belirtilen bu mercilerin,
son verme nedenlerini ve davayla ilgili di¤er vak›alar› incelemeye ve son ver-
menin hakl› olup olmad›¤›na dair bir karar vermeye, taraflarca getirilen ka-
n›tlar ve ulusal mevzuat ve uygulamalar›n öngördü¤ü usuller çerçevesinde
son verme nedeni üzerinde bir sonuca varmaya yetkili k›l›nmalar› gerekti¤i
belirtilmifltir.

158 say›l› Sözleflme do¤rultusunda haz›rlanan ifl güvencesi yasa tasar›s›
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4773 say›l› Kanun ile kabul edilmifl, ard›ndan 4857 say›l› ‹fl Kanununda ye-
rini alm›flt›r.

An›lan Kanunun “Fesih bildirimine itiraz ve usulü”nü düzenleyen 20.
maddesi;

““‹‹flfl SSöözzlleeflflmmeessii ffeesshheeddiilleenn iiflflççii,, ffeessiihh bbiillddiirriimmiinnddee sseebbeepp ggöösstteerriillmmeeddii¤¤ii
vveeyyaa ggöösstteerriilleenn sseebbeebbiinn ggeeççeerrllii bbiirr sseebbeepp oollmmaadd››¤¤›› iiddddiiaass›› iillee ffeessiihh bbiillddiirriimmii--
nniinn tteebbllii¤¤ii ttaarriihhiinnddeenn iittiibbaarreenn bbiirr aayy iiççiinnddee iiflfl mmaahhkkeemmeessiinnddee ddaavvaa aaççaabbiilliirr..
TToopplluu iiflfl ssöözzlleeflflmmeessiinnddee hhüükküümm vvaarrssaa vveeyyaa ttaarraaffllaarr aannllaaflfl››rrllaarrssaa,, uuyyuuflflmmaazzll››kk
aayynn›› ssüürreeddee öözzeell hhaakkeemmee ggööttüürrüüllüürr..

““FFeesshhiinn ggeeççeerrllii bbiirr sseebbeebbee ddaayyaanndd››¤¤››nn›› iissppaatt yyüükküümmllüüllüü¤¤üü iiflflvveerreennee aaiitt--
ttiirr.. ‹‹flflççii ffeesshhiinn bbaaflflkkaa bbiirr sseebbeebbee ddaayyaanndd››¤¤››nn›› iiddddiiaa eettttii¤¤ii ttaakkddiirrddee,, bbuu iiddddiiaass››--
nn›› iissppaattllaa yyüükküümmllüüddüürr..

““DDaavvaa sseerrii mmuuhhaakkeemmee uussuullüünnee ggöörree iikkii aayy iiççiinnddee ssoonnuuççllaanndd››rr››ll››rr,, mmaahh--
kkeemmeeccee vveerriilleenn kkaarraarr››nn tteemmyyiizzii hhaalliinnddee YYaarrgg››ttaayy bbiirr aayy iiççiinnddee kkeessiinn oollaarraakk
kkaarraarr vveerriirr..

““ÖÖzzeell hhaakkeemmiinn oolluuflfluummuu ççaall››flflmmaa eessaass vvee uussuulllleerrii bbuu yyöönneettmmeelliikkllee bbeelliirr--
lleenniirr..””

Hükmünü getirmifltir.

Genel Kurulun önüne gelen uyuflmazl›k, 4857 say›l› ‹fl Kanununun 20/3.
maddesinde yer alan “mahkemece verilen karar›n temyizi halinde Yarg›tay il-
gili Dairesinin verece¤i karar›n  kesin olmas›” kural›ndan ne anlafl›lmas› ge-
rekti¤i noktas›nda toplanmaktad›r.

An›lan düzenlemede yer alan, ifl akdinin feshinin geçersizli¤ine iliflkin
olarak aç›lacak bir davan›n seri yarg›lama usulüne göre k›sa süre içerisinde
sonuçland›r›lmas› düflüncesi, iflçinin emek gelirinden olanaklar ölçüsünde en
k›sa yoksun kalmas› ilkesinden do¤mufl, bu nedenle de Yarg›tay Özel Daire-
since verilecek karar›n kesin olmas› amaçlanm›flt›r.

Yerel mahkeme, yukar›da da belirtildi¤i üzere, Yarg›tay’›n ilgili dairesinin
önüne gelen hükmü bozup geri çeviremeyece¤i, uygun bulmamas› durumun-
da kendisinin davay› kesin biçimde sonuçland›raca¤› düflüncesindedir.

Türk Medeni Kanunu’un 1. maddesi uyar›nca; yasan›n sözünden ç›kan
anlam, özünden ç›kan anlamla ba¤daflm›yorsa kabul edilemez. Yasa hükmü-
nün özünün araflt›r›lmas› ise onun amac›n›n belirlenmesini zorunlu k›lar. Bu
itibarla, yorum yap›l›rken do¤ru sonuca ulafl›labilmesi için ifl yasas› kural›n›n
amac›n›n (ratio legis) araflt›r›lmas› gerekir.

fiu hususta kuflku duyulmamas› gerekmektedir; temyiz üzerine önüne ge-
len karar› inceleyen Özel Daire, dosya içeri¤ini kendisini sonuca götürecek
mahiyette gördü¤ü takdirde karar›n› kesin olarak verecektir. Ancak, Özel Da-
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ire dosya içeri¤ini, kesin olarak karar vermeye yeterli bulmad›¤›ndan eksik-
liklerin giderilmesi amac›yla hükmü bozacak ve giderilmesini yerel mahke-
meden isteyebilecektik. Bir baflka anlat›mla, Yarg›tay Özel dairesinin bu
uyuflmazl›¤› nihai olarak neticelendirebilmesi için, ifl akdinin feshinin hakl›
bir sebebe dayan›p dayanmad›¤› olgusunun dosya içeri¤inden tam olarak an-
lafl›l›r olmas› gerekir. Madde ile kesin olarak karar vermeden amaçlanan, ye-
rel mahkemenin dosyas›n›n içeri¤inin Özel Daireyi karara götürecek nitelik-
te olmas›d›r.

Çünkü Yasa, ifl akdinin hakl› bir sebebe dayan›p dayanmad›¤›n›n belirle-
nebilmesi için taraflara kan›tlama külfeti yüklemifltir. Önemli olan, taraflar›n
iddia ve savunmalar› do¤rultusunda belirttikleri olgular›n, dayanaklar› olan
bilgi ve belgelerin karara esas olmak üzere dosyaya yans›t›lm›fl olmas›d›r.
Mahkemece, taraflarca ileri sürülen olgular ve dayana¤› delillerin toplanama-
s› kofluluyla verilecek karar, Yarg›tay’ca gerekti¤inde tekrar ele al›n›p kesin
sonuca bundan sonra ulaflabilecektir.

Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin, adil yarg›lama hakk›n› düzenleyen
6. maddesi ile herkes, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuflmazl›klar-
da hakkaniyete uygun yarg›lama yap›lmas›n› isteme hakk›na sahiptir. ‹fl hu-
kuku çerçevesinde hak ve yükümlülükler, maddede belirtilen “medeni hak ve
yükümlülükler” kapsam›nda ele al›nmaktad›r.

Benzer nitelikteki düzenlemelere; 2821 say›l› Sendikalar Yasas›n›n 4.
maddesi, 2822 say›l› Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 3, 12,
15 ve 60. maddelerinde de yer verilirken ifl hukukuna yön veren temel ilke ve
düflüncelerden hareket edildi¤i, Hukuk Genel Kurulu’nun 13.03.1985 gün
1984/9-834 Esas ve 1985/201 Karar say›l› karar›nda da, benzer bir konunun
ele al›nd›¤› görülmüfl ve 2822 say›l› Kanunun 15. maddesinde yer verilen
“Yarg›tay’ca... kesin karara ba¤lan›r” hükmü ile yasa koyucunun burada boz-
ma karar›na karfl› direnme yolunu kapamay› amaçlad›¤›n›n vurguland›¤›na
iflaret edilmifltir.

Belirtilen nedenlerle; taraflar›n iddia ve savunmalar› do¤rultusunda ikame
edilmek istenen kan›tlar dosyaya yans›t›larak, sonradan hüküm kurulmas›n-
da yasal zorunluluk vard›r. Ancak maddede yer alan, “Yarg›tay .... kesin ola-
rak karar verir” kural›ndan hareketle uyuflmazl›¤›n eksiklikler de içerse her
halukarda Yarg›tay Özel Dairesince sonuçland›r›lmas›n› beklemek do¤ru de-
¤ildir.

Aç›klanan nedenlerle, kesin karar verme hususunun Yarg›tay Özel Daire
karar›n›n kesin oldu¤unu amaçlad›¤›, bunun için de direnmeye konu edileme-
yece¤ini kabul etmek gerekir. Yasa koyucu burada aç›kça, “Yarg›tayca’ca ke-
sin olarak karara ba¤lan›r” demek suretiyle, bozma karar›na karfl› direnme
yolunu kapam›fl bulunmaktad›r.
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O halde Özel Dairenin bozma karar›na bu nedenle uyulmak gerekirken,
önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r. Direnme karar› bozulma-
l›d›r.

SSOONNUUÇÇ

Daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme karar›n›n yukar›-
da aç›klanan ve Özel Daire bozma karar›nda gösterilen nedenlerden dolay›
HUMK’nun 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde temyiz
peflin harc›n›n geri verilmesine, 01.12.2004 gününde oybirli¤i ile karar veril-
di.

GGöönnddeerreenn:: MMeehhmmeett HHaannddaann SSUURRLLUU
YYaarrgg››ttaayy 11.. BBaaflflkkaannvveekkiillii
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ÖÖzzeett:: DDeevvlleett OOrrmmaann››nnaa eellaattmmaann››nn öönn--
lleennmmeessii ddaavvaass›› aaççmmaakkttaa,, ddaavvaacc›› ss››ffaatt››,,
hhaakk ssaahhiibbii oollaarraakk HHaazziinnee vvee OOrrmmaann YYöö--
nneettiimmiinnee aaiittttiirr.. AAyyrr››ccaa,, kkiiflfliilleerriinn oorrmmaann--
ddaakkii iiflflggaall vvee ffaayyddaallaannmmaa flfleekklliinnddeekkii zziill--
yyeettlliikklleerrii 66883311 SSaayy››ll›› OOrrmmaann YYaassaass››nnddaa
ssuuçç oollaarraakk ttaann››mmllaannmm››flfltt››rr.. BBuu dduurruumm--

ddaa,, ggeerreekk ddaavvaacc›› ggeerrççeekk kkiiflfliinniinn ggeerreekkssee kkööyy ttüüzzeell kkiiflfliillii¤¤iinniinn ddaavvaa kkoonnuu--
ssuu ttaaflfl››nnmmaazzddaa kkoorruunnmmaayyaa ddee¤¤eerr zziillyyeettlliikklleerrii ssöözz kkoonnuussuu oollaammaazz.. DDaavvaacc››
ggeerrççeekk kkiiflfliinniinn oorrmmaann oolldduu¤¤uu ssaappttaannaann ddaavvaa kkoonnuussuu ttaaflfl››nnmmaazzaa ddaavvaall››nn››nn
eellaattmmaass››nn››nn öönnlleennmmeessii yyoolluunnddaa ddaavvaa aaççmmaakkttaa aakkttiiff ddaavvaa eehhlliiyyeettii bbuulluunn--
mmaadd››¤¤››nnddaann,, mmaahhkkeemmeeccee ddaavvaacc››nn››nn ddiinnlleennmmee oollaannaa¤¤›› bbuulluunnmmaayyaann eellaatt--
mmaass››nn››nn öönnlleennmmeessii ddaavvaass››nn››nn rreeddddiinnee kkaarraarr vveerriillmmeessii ggeerreekkiirrkkeenn,, ssoommuutt
oollaayyaa uuyymmaayyaann ggeerreekkççee iillee eellaattmmaann››nn öönnlleennmmeessiinnee kkaarraarr vveerriillmmeessii uussuull
vvee yyaassaayyaa aayykk››rr››dd››rr..

Taraflar aras›ndaki “menfi tespit, elatman›n önlenmesi” davas›ndan dola-
y› yap›lan yarg›lama sonunda; Tire Sulh Hukuk Mahkemesince davan›n ka-
bulüne dair verilen 11.7.2002 gün ve 2000/443-2002/572 say›l› karar›n ince-
lenmesi daval› taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 20. Hukuk Dairesinin
3.6.2003 gün ve 9891-1073 say›l› ilam› ile, (...Davac› Baflköy Köyü Eren
mevkiindeki, asl›nda orman niteli¤indeki tafl›nmaz›n, mera oldu¤u nedeniyle
köy tüzelkiflili¤ince kaymakaml›k makam›na yap›lan flikayet üzerine meraya
tecavüzünün önlenmesine karar verildi¤i ve köy tüzelkiflili¤ince otlakiye be-
deli olarak 300.000.000.-TL alaca¤›n tahsili için aleyhinde icra takibi baflla-
t›ld›¤›n› belirterek, tafl›nmaz›n mera olmay›p orman oldu¤u ile köy tüzelkifli-
li¤ine borçlu olmad›¤›n›n tebpitini ve daval›n›n haks›z elatmas›n›n önlenme-
sini istemifltir. Mahkemece davan›n kabulüne, dava konusu tafl›nmaza dava-

Devlet Orman›na Elatman›n
Önlenmesi Davas› Ancak
Hazine ve Orman Yönetimi
Taraf›ndan Aç›labilir

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass:: 2004/20-148
KKaarraarr:: 2004/148
TTaarriihh:: 10.03.2004
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l›n›n elatmas›n›n önlenmesine, 180.000.000.-TLn›n 18.08.2000 tarihinden
itibaren yasal faizi ile birlikte daval›dan al›narak davac›ya ödenmesine ve da-
vac›n›n daval›ya baflka borcunun olmad›¤›n›n tespitine karar verilmifl, hüküm
daval› taraf›ndan temyiz edilmifltir. 

1) Mahkemece çekiflmeli tafl›nmaz yap›lan keflifte uzmanl›¤›na baflvuru-
lan orman bilirkifli taraf›ndan resmi belgelere dayal› olarak yöntemine uygun
biçimde yap›lan inceleme ve araflt›rmada orman say›lan yerlerden oldu¤u
saptanm›fl olup, devlet ormanlar›n›n mülkiyet hakk› Hazineye intifa hakk› da
Orman Yönetimine aittir. Daval› köy tüzel kiflili¤i devlet orman›nda hak sa-
hibi olamad›¤›na göre otlakiye bedeli ad› alt›nda ücret talep etmesi de olanak-
s›zd›r. Bu nedenle, Tire ‹cra Müdürlü¤ünün 2000/2227 E. say›l› dosyas›nda
haks›z olarak tahsil edilen  180.00.000.-TL’nin yasal faizi ile birlikte daval›
köy tüzel kiflili¤inden al›narak davac›ya ödenmesine karar verilmesinde bir
isabetsizlik görülmedi¤inden, daval› köy tüzel kiflili¤inin otlakiye bedeli ala-
ca¤›na yönelik temyiz itirazlar›n›n reddi gerekmifltir.

2) Daval› köy tüzel kiflili¤inin elatman›n önlenmesi karar›na yönelik tem-
yiz itirazlar›na gelince; Devlet Orman›na elatman›n önlenmesi davas› açmak-
ta davac› s›fat›, hak sahibi olarak Hazine ve Orman Yönetimine aittir. Ayr›ca,
kiflilerin ormandaki iflgal ve faydalanma fleklindeki zilyetlikleri 6831 Say›l›
Orman Yasas›nda suç olarak tan›mlanm›flt›r. Bu durumda, gerek davac› ger-
çek kiflinin gerekse köy tüzel kiflili¤inin dava konusu tafl›nmazda korunmaya
de¤er zilyetlikleri söz konusu olamaz. Davac› gerçek kiflinin orman oldu¤u
saptanan dava konusu tafl›nmaza daval›n›n elatmas›n›n önlenmesi yolunda
dava açmakta aktif dava ehliyeti bulunmad›¤›ndan, mahkemece davac›n›n
dinlenme olana¤› bulunmayan elatmas›n›n önlenmesi davas›n›n reddine ka-
rar verilmesi gerekirken, somut olaya uymayan gerekçe ile elatman›n önlen-
mesine karar verilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r...) gerekçesiyle bozularak
dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda, mahke-
mece önceki kararda direnilmifltir.

TTEEMMYY‹‹ZZ EEDDEENN:: Daval›

HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU KKAARRAARRII

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar›n›n süresinde temyiz
edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra gere¤i görüflül-
dü: 

Taraflar›n karfl›l›kl› iddia ve savunmalar›na, dosyadaki tutanak ve kan›tla-
ra, keflifte uzmanl›¤›na baflvurulan orman bilirkifli taraf›ndan resmi belgelere
dayal› olarak yöntemine uygun biçimde yap›lan inceleme ve araflt›rma sonu-



112244
‹Z

M
‹R

 B
A

R
O

S
U

 D
E

R
G

‹S
‹ N

‹S
A

N
 2

00
5

cunda kaymakaml›kça men edilen yerin orman say›lan yerlerden bulunmas›-
na, davac›n›n dava dilekçesindeki kabulüne göre mevcut zilyetli¤inin MK.
887 (TMK. 973) anlam›nda fiili hakimiyet sa¤layacak mahiyette bulunma-
mas›na göre bu gerekçelerle Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel
Daire bozma karar›na uyulmas› gerekirken önceki kararda direnilmesi usul
ve yasaya ayk›r›d›r. Bu nedenle direnme karar› bozulmal›d›r.

SSOONNUUÇÇ

Daval›n›n temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme karar›n›n yukar›da ya-
z›l› gerekçeler ve Özel Daire bozma karar›nda gösterilen nedenlerden dolay›
HUMK.nun 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde temyiz
peflin harc›n›n geri verilmesine, 10.3.2004 gününde oyçoklu¤u ile karar ve-
rildi.

KKAARRfifiII OOYY

Yüksek 20. Hukuk Dairesi; davac› gerçek kiflinin, orman oldu¤u saptanan
dava konusu tafl›nmaza daval›n›n elatmas›n›n önlenmesi yolunda dava aç-
makta aktif dava ehliyeti bulunmad›¤›ndan bahisle davan›n reddine karar ve-
rilmesi gerekti¤ini aç›klayarak Tire Sulh Hukuk Mahkemesinin hükmünü
bozmufltur.

Mahalli mahkeme; Orman ‹daresinin taraf olmad›¤› davalarda, dava ko-
nusu tafl›nmaz›n orman say›lan yerlerden olmas›n›n taraflar aras›ndaki zilyet-
li¤in korunmas› davas›n›n incelenmesine engel teflkil etmeyece¤i gerekçesiy-
le direnme karar› vermifltir.

Davac› gerçek kifli, açm›fl oldu¤u davada herhangi bir hakka de¤il, sade-
ce önce olan zilyetli¤e dayanmaktad›r. O halde bu davada öncelikle çözüm-
lenmesi gereken sorun, davac›n›n daval›ya karfl› önceki zilyetli¤inin korunup
korunmayaca¤› hususu olmal›d›r.

Bilindi¤i gibi MK 887 (TMK. 973) maddesinde zilyetlik kavram› “... bir
fley üzerinde fiili hakimiyet sahibi olmak...” biçiminde tan›mlanm›flt›r. Bura-
da belirtilen “fiili hakimiyet” sözü “fiili kudret, iktidar, fiilen tasarruf” flek-
linde anlafl›lmal›d›r. Zilyetlik, eflya ile flah›s aras›nda eylemli (fiili) bir ba¤,
yani iliflkidir. Zilyetli¤in fonksiyonlar›ndan biri “koruma” fonksiyonu olmak-
la beraber, di¤er önemli fonksiyonu da “huzur ve sükunu sa¤lama” fonksiyo-
nudur. Zilyetlik davalar›nda as›l amaç toplumda daha önce tesessüs etmifl fi-
ili durumun bozulmas›n› önlemek, bozulmufl ise vakit geçirmeden eski hale
iadesini sa¤lamakt›r. (Tekinay Sulhi, Eflya Hukuku, ‹stanbul, 1978 s. 104)
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MK. m. 713 ve 3402 say›l› kanunun 14. maddesinde düzenlenen zilyetli-
¤in korunmas› davalar›n›, MK. M. 639 (TMK. m. 713) ve 342 say›l› kanunun
14. maddesinde düzenlenen “kazand›r›c› zamanafl›m›” zilyetli¤ine dayal› tes-
cil davalar› ile kar›flt›rmamak gerekir. Zilyetli¤in korunmas› davas›n› bir hak
davas› gibi görmek yanl›flt›r. Zilyetli¤in korunmas› davalar›nda as›l amaç;
hak sahibini belirlemek de¤il, do¤rudan do¤ruya zilyetli¤i korumakt›r. Zilye-
de tan›nan böyle bir korunma imkan›, onun eflya üzerindeki fiili hakimiyeti-
nin bir hakka dayan›p dayanmad›¤›na bak›lmaks›z›n sa¤lan›r. Hatta daval›,
zilyet olma hususunda daha üstün bir hakka sahip oldu¤unu iddia etse bile,
bu iddias› ilke olarak dinlenmez (Akipek Jale G., Türk Eflya Hukuku 1. kitap,
Zilyetlik ve Tapu Sicili 2. Bask› Ankara 1972, sf. 103)

Yarg›tay ‹çtihad› Birlefltirme Kurulunun 09.10.1946 tarih 1946/6 esas,
1946/12 say›l› karar› da aynen “MK.896. madde uyar›nca bir gayrimenkulde
zilyetli¤i tecavüze u¤rayan kimsenin bu hakk›n›n korunmas› için açaca¤› da-
vada; fleye malik oldu¤unu veya zilyetlik hakk›n› beyana lüzum olmadan sa-
dece zilyetlik s›fat›n› ileri sürerek tecavüzü ispat etmesi yeter. Bu halde ha-
kim, yaln›z davac›n›n gerçek ise zilyetlik halini tespit ederek tecavüzün önlen-
mesine karar verir. Bu karar, zilyetlik konusunda kesin hüküm meydana ge-
tirmez. Zilyede mülkiyet hakk› vermez ve di¤er tarafa mülkiyet iddias›yla yet-
kili mercilerde baflkaca dava açmak hakk›na dokunmaz..” denilmektedir.

Say›n ço¤unluk nitelik itibariyle zilyetlik yoluyla kazan›lamayacak böyle
bir yerde davac›n›n zilyetli¤inin korunmas› söz konusu olamaz derken, dava-
l›n›n “orman” nitelikteki tafl›nmazda zilyetli¤ini sürdürmesine imkan tan›-
maktad›r. Taraflar aras›ndaki hak ve kurallar dengesi bozulmufl olmaktad›r.
Zilyetlikle ilgili ihtilaf çözümsüz b›rak›lmaktad›r.

Zilyetli¤in korunmas› davalar› sonucunda verilen kararlar sadece zilyetlik
durumu ile ilgili oldu¤undan hakka dayanan kifliler her zaman dava açabilir-
ler. ‹çtihad› Birlefltirme Karar›nda aç›kland›¤› gibi, zilyetli¤in korunmas›na
iliflkin kararlar kesin hüküm sonuçlar›n› do¤urmayaca¤› gibi, davada taraf ol-
mayan Hazine ve tafl›nmaz›n niteli¤ine göre Orman ‹daresi bak›m›ndan aley-
he kesin delil neticesini de do¤urmaz.

Aç›klanan bu nedenlerle ço¤unluk görüflüne kat›lm›yorum.

SSeellaammeett ‹‹llddaayy

ÜÜyyee

GGöönnddeerreenn:: MMeehhmmeett HHaannddaann SSUURRLLUU
YYaarrgg››ttaayy 11.. BBaaflflkkaannvveekkiillii
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ÖÖzzeett::  KKaammuu ‹‹kkttiissaaddii TTeeflfleebbbbüüsslleerrii ttiiccaarrii iiflfl--
lleettmmee kkuurruupp iiflfllleettttiikklleerrii iiççiinn ttaacciirrddiirrlleerr..
BBuunnllaannnn sseerrmmaayyeelleerriinniinn ddeevvlleettee aaiitt oollmmaass››
vvee bbaazz›› yyöönneettiimm oorrggaannllaarr››nn››nn ttaayyiinn uussuulllleerrii--
nniinn öözzeelllliikk aarrzz eettmmeessii,, bbuu kkuurruummllaarraa kkaammuu
hhuukkuukkuu mmüüeesssseessii vvaassff›› vveerrmmeeyyiipp,, bbuu kkuurruu--

lluuflflllaarr öözzeell hhuukkuukk ttüüzzeell kkiiflfliissii oolluupp,, hhaakkllaarr››nnddaa hhuussuussii hhuukkuukk hhüükküümmlleerrii
uuyygguullaann››rr.. BBuu nneeddeennlleerrllee oollaayyaa 33553333 ssaayy››ll›› KKaannuunn hhüükküümmlleerriinniinn uuyygguu--
llaannmmaa oollaannaa¤¤›› bbuulluunnmmaammaakkttaadd››rr.. YYuukkaarr››ddaa yyaazz››ll›› ggeerreekkççeelleerrllee ddaavvaayyaa
ggeenneell mmaahhkkeemmee ss››ffaatt››yyllaa bbaakk››ll››pp ssoonnuuççllaanndd››rr››llmmaass›› uussuull vvee kkaannuunnaa uuyygguunn
oolluupp,, mmaahhkkeemmeenniinn bbuu kkoonnuuyyaa iilliiflflkkiinn ddiirreennmmeessii yyeerriinnddeeddiirr..

Tararlar aras›ndaki "menfi tesbit (istirdat)" davas›ndan dolay› yap›lan yar-
g›lama sonunda; Siirt Asliye Hukuk Mahkemesince davan›n k›smen kabulü-
ne dair verilen 24.4.2002 gün ve 2001/316-2002/170 say›l› karar›n incelen-
mesi daval› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi-
nin 26.3.2003 gün ve 2002/13132-2003/3587 say›l› ilam› ile; (... 3533   say›-
l› Kanunun l. maddesine göre genel, katma ve özel bütçelerle yönetilen da-
ireler ve belediyelerle sermayesinin tamam› devlete veya belediyelere yahut
özel idarelere ait olan daire ve müesseseler aras›nda ç›kan uyuflmazl›klardan
adalet mahkemelerinin görevi içinde bulunanlar o kanunda yaz›l› "tahkim
usulüne" göre çözümlenir. Mahkemece taraflar›n durumlar› gözetilerek sözü
edilen yasa buyru¤u uyar›nca dava dilekçesinin görev yönünden reddine ka-
rar verilmek gerekirken iflin esas›n›n incelenmifl olmas› bozmay› gerektirir...)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›-
lama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TTEEMMYY‹‹ZZ EEDDEENN :: Daval› vekili

HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU KKAARRAARRII

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar›n›n süresinde temyiz
edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra gere¤i görüflül-
dü:

Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri Özel
Hukuk Tüzelkiflisi Olup Haklar›nda
Özel Hukuk Hükümleri Uygulan›r

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass:: 2004/4-40
KKaarraarr:: 2004/113
TTaarriihh:: 26.01.2004
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Dava menfi tespit ve istirdat istemine iliflkindir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuflmazl›k Sermaye-
si TEDAfi (Türkiye Elektrik Da¤›t›m Anonim fiirketi) taraf›ndan verilen Si-
irt'te kurulu "Tedafl Siirt Müessese Müdürlü¤ü" ile Belediye aras›nda  ç›kan
hukuki uyuflmazl›¤›n taraflar›n s›fat›na göre Genel Mahkeme s›fat›yla m›,
yoksa 3533 say›l› Kanun hükümleri uyar›nca Zorunlu Tahkim prosedürü çer-
çevesinde mahalli yüksek dereceli hakim (hakem) s›fat›yla m› bak›l›p sonuç-
land›r›laca¤› noktas›nda topland›¤› anlafl›lmaktad›r.

233 say›l› "Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri hakk›nda Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin" irdelenmesinden önce burada yer alan Kamu ‹ktisadi Teflebbüs-
lerinin tarihi geçmifline bakmak gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulufl y›llar›nda faaliyetlerine ekonomi alan›na
yayd›kça bu sahalarda yaln›z düzenleyici ve denetleyici faaliyetleriyle kal-
may›p aktif bir vaziyete geçerek Türkiye'de sermaye birikiminin sa¤lanmas›
amac›yla bir müteflebbis gibi hareket etmeye bafllam›flt›r. Evvelce efline rast-
lanmayan bir tak›m teflekkül ve müesseseler oluflturmufltur. Osmanl›  ‹mpa-
ratorlu¤unda bu nevi müesseslerden Emniyet Sand›¤› ile Ziraat Bankas› mev-
cut iken Cumhuriyet ile birlikte Sümerbank, Etibank, Denizbank, Devlet Zi-
raat iflletmeleri kurulmufltur. Türkiye'de ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri tabiri ilk
kez 17 Haziran 1938 tarihinde ç›kar›lan "Sermayesinin Tamam› Devlet Tara-
f›ndan Verilmek Sureti ile Kurulan ‹ktisadi Teflekküllerin Teflkilat› ile ‹dare
ve Murakebeleri Hakk›nda" 3460 say›l› Kanun l. maddesi ile ortaya at›lm›fl-
t›r.Bu Kanunun 26. maddesinde kanun hükümlerine tabi teflekküllerin, elle-
rinde bulunan teflebbüsleri hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek ve
kendilerine ba¤l› olmak ve hükmi flahsiyeti haiz bulunmak üzere kurulacak
s›n›rl› sorumlu müesseselere devretmeye mecbur olduklar› belirtilmifltir. Yi-
ne ayn› konular› düzenleyen ve 3460 say›l› Yasadan sonra 21 Mart 1964 tari-
hinde yürürlü¤e giren 440 say›l› "‹ktisadi Devlet Teflekküleriyle Müesseleri
ve ‹fltirakleri Hakk›nda Kanun"un l. maddesinde "‹ktisadi Devlet Teflekküle-
rinin, sermayelerinin yar›s›ndan fazlas›n›n tek bafl›na veya birlikte Devlete
(Genel ve Katma Bütçeli ‹darelere) ve ‹ktisadi Devlet Teflekküllerine ait olup
‹ktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan ve kuru-
lufl kanunlar›nda bu kanuna tabi olacaklar› belirtilen teflebbüsler" olarak tarif
edilmifltir. Kanunun 2/A bendinde bu teflekküllerle müessese ve ifltiraklerinin
karma ekonominin kurallar›na ve ekonomik gereklere uygun olarak yönetil-
melerine kârl›l›k ve verimlilik anlay›fl› içinde çal›flmak ve sermaye birikimi-
ne yard›m etmek suretiyle daha fazla yat›r›m kayna¤› yaratmalar›n›n amaç-
land›¤› belirtilmifltir.

Kanunun ll. maddesinde teflekküllerin iflletmelerini kendilerine ba¤l›, tü-
zel kiflili¤i haiz müesseseler olarak teflkilatland›rmaya mecbur olduklar› ve
kurulacak müesseselerin ticaret unvan› al›p ticaret siciline tescil edilecekleri
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ve Limited veya Anonim flirket halinde teflkilatlanabilecekleri düzenlenmifl-
tir.

Halen yürürlükte bulunan ve Resmi Gazetenin 14.12.1984 gün ve 18435
say›l› mükerrer say›s›nda yay›nlanan ve ceza hükümleri hariç yay›nland›¤› ta-
rihte yürürlü¤e giren "Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri Hakk›nda" 233 say›l› KHK
K‹T ad› verilen Kamu ‹ktisadi Teflebbüslerini iki gruba ay›rm›flt›r.

1- ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri; Sermayesinin tamam› Devlete ait, iktisadi
alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek ve hususi hukuk hükümlerine
tabi olmak üzere bu teflekküllerin oluflturuldu¤u,

2- Kamu ‹ktisadi Kurulufllar›; Sermayesinin tamam› Devlete ait olan ve
tekel niteli¤indeki mallar ile temel mallar ve hizmetler üretmek, pazarlamak
üzere kurulduklar› aç›klanm›flt›r.

‹ktisadi Devlet teflekküllerinin ticaret flirketleri gibi verimlilik ve kârl›l›k
ilkeleri do¤rultusunda çal›flacaklar› vurgulanm›flt›r (233 say›l› KHK l/2md. B
bendi).

Yine 233 say›l› KHK'de Teflebbüslerin Kurulufl ve müesseseler biçimde
teflkilatlanacaklar› aç›kland›ktan sonra 16 nc› maddesinde kurulacak müesse-
selerin statülerini ve unvanlar›m ticaret siciline tescil ve ilân ettirecekleri,
bunlar›n özel hukuk hükümlerine tabi olacaklar›, sorumluluklar›n›n sermaye-
leri ile s›n›rl› olduklar›, Genel Muhasebe Kanunu ile ‹hale Kanunu hükümle-
rinin bunlara uygulanmayacaklar›, Say›fltay denetimine tabi bulunmad›klar›
kanunda yer alm›flt›r.

Kanun koyucu, bunlar› özel hukuk hükümlerine tabi tutarken her fleyi ile
bunlar›n birer ticaret flirketi veya tacir olduklar›n› benimsedi¤i anlafl›lmakta-
d›r. 233 say›l› KHK ile yay›nland›¤› tarihte bu kararnamenin 57/2-maddesin-
de teflebbüslerin tafl›n›r ve tafl›nmaz her türlü mallar›n›n haciz edilemeyece¤i
hükmü yer alm›flken 14.9.1994 gün 4011/1 say›l› Kanun ile 57/2 f›kra karar-
nameden ç›kar›larak bu teflebbüslerin mallar›n›n haciz edilebilece¤i hükmü
getirilmifltir. Di¤er taraftan Vergi Usul Kanununa göre müesseselerin tacirler
gibi defter tutacaklar› ve gelirlerinin kurumlar vergisine tabi bulundu¤u ka-
bul edilmifltir (Bkz. 5422 say›l› K. Md l/C ve md.4).

233 say›l› KHK'nin bu k›sa incelenmesinden sonra somut olay itibariyle
durumun TEDAfi (Türkiye Elektrik Da¤›t›m A.fi.) Ana statüsü bak›m›ndan
incelenmesi gerekmektedir.

Türkiye Elektrik Kurumu 233 say›l› KHK.nin verdi¤i yetki ile Resmi Ga-
zetenin 9 Kas›m 1984 say›s›nda yay›mlanan Ana statü ile kurulmufl olup, sta-
tünün 3. maddesinde kurumun (Tüzel kiflili¤e sahip, faaliyetlerinde özerk,
hususi hukuk hükümlerine tabi ve sorumlulu¤u sermayesi ile s›n›rl› bir Ka-
mu ‹ktisadi Kuruluflu oldu¤u aç›klanm›flt›r. 12.8.1993 gün ve 93/4789 say›l›
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Bakanlar Kurulu Karar› ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), Türkiye Elekt-
rik Üretim, ‹letim A.fi. (TEAfi) ve Türkiye Elektrik Da¤›t›m A.fi. (TEDAfi)
unvan› ile ‹ktisadi Devlet Teflekkülü oluflturulmufltur. Kanun koyucu bunun-
la da yetinmemifl (TEAfi) denen kurumu 3 ayr› kurulufl haline getirmifl ve bu
3 kurulufl özellefltirilmek suretiyle sermayeleri halka sunulmufltur.

TEDAfi Ana statüsünün 4. maddesinde bu teflekkülün elektrik da¤›t›m›
yan›nda, faaliyet konular› ile ilgili menkul, gayrimenkul almak ayn› ve fikri
haklara tasarruf etmek bu ifller için iflletme, ifltirak kurarak çal›flt›rmak ve bü-
tün bunlar› bir ticari iflletme kurup iflleten tacir gibi verimlilik ve kârl›l›k
esaslar›na göre yapabilece¤i belirtilmifltir. 29.2.1984 gün ve 2983 say›l› Yasa
ile bu teflebbüs ve müesseselerin hisse senedi ç›karabilece¤i benimsenmifl ve
bu yasan›n Anayasaya ayk›r› olmad›¤› Anayasa Mahkemesinin karar› ile ka-
bul edilmifltir (Anayasa Mah. 18.2.1985 gün E; 1984/9, K: 1985/4).

5590 say›l› Ticaret ve Sanayi Odalar› Hakk›ndaki Kanunun 9/2 ve 3.f›k-
ralar›nda K‹T'lerin kurdu¤u müesseseleri ticari iflletme olarak kabul etmifl
bunlar›n, faaliyette bulunduklar› yerin Ticaret ve Sanayi Odalar›na kay›t ol-
malar›n› hükme ba¤lam›flt›r.

BBUU MMÜÜEESSSSEESSEELLEERR‹‹NN TTTTKK 1188 ‹‹NNCC‹‹ MMAADDDDEESS‹‹NNEE GGÖÖRREE
‹‹NNCCEELLEENNMMEESS‹‹

TTK 18/l.maddesine göre "Ticaret flirketleriyle gayesine varmak için tica-
ri bir iflletme iflleten dernekler, kendi kurulufl kanunlar› gere¤ince hususi hu-
kuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari flekilde iflletilmek üzere"
kurulan teflebbüslerin tacir s›fat›m tafl›d›klar› belirtilmifltir. Ticaret yasas›nda
sözü edilen teflebbüslerin yukar›da an›lan ve 233 say›l› KHK'de belirtilen Ka-
mu iktisadi teflekküllerini kapsad›¤› benimsenmektedir. TTK.nun 18/l.mad-
desinde kurulufl kanunlar›ndan" söz edilmekte ise de bugün için Kamu ‹kti-
sadi Teflebbüslerinin kendi kurulufl kanunlar› bulunmad›¤› ve onlar›n yerine
Yüksek Planlama Kurulu taraf›ndan Ana statüler haz›rlan›p bunlar Resmi Ga-
zete'de ilan edildikleri için TTK 18/1 deki düzenlemeyi "Ana statüleri gere-
¤ince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek üzere kurulmak" fleklinde an-
lamak gerekti¤i benimsenmektedir. Bir Kamu ‹ktisadi Teflebbüsünün tacir sa-
y›labilmesi için Ticari flekilde iflletilmek üzere kurulmas› yeterlidir. Burada
sermayenin kime ait olaca¤› bir k›stas olarak al›nmam›flt›r. TTK 18/1 uyar›n-
ca teflebbüslerin tacir say›lmas› için kanunda öngörülen iki flart birlikte aran-
mamakta kendi kurulufl kanunlar› (Ana statüleri) gere¤ince hususi hukuk hü-
kümleri dairesinde idare edilmek cümlesinden sonra VEYA eki getirilerek
"Ticari flekilde iflletilmek üzere kurulan" teflebbüslerin de tacir say›lacaklar›
belirtilmektedir. Ö¤retide bask›n görüfl de Kamu ‹ktisadi Teflebbüslerinin ta-
cir olduklar› yönündedir (Bkz.Ali Bozer "Sosyal Sigortalar Kurumunun Ta-
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cir S›fat›" Bat›der 1962 C. l s.4 s.576, Karayalç›n Ticari ‹flletme s.209, Öcal
Akar, TTK 18/l.maddesinin uygulanmas› hakk›nda baz› düflünceler Esader,
1975 sa:1 s.238, Prof. Dr. Sabih Arkan, Ticari ‹flletme Hukuku 4. Bask› s.118
vd., Yrd. Doç. Dr. Ercüment Erdem, K‹T'lerin Tacir S›fat› 1992 s.49 vd).

Yine uygulamada Kamu ‹ktisadi Teflebbüsü olmamakla birlikte Belediye,
Vilayet gibi kamu tüzel kiflileri tarafindan   kurulan ve kurulufl kanunlar› uya-
r›nca hususi hukuk hükümleri dairesinde yönetilecekleri aç›klanan asl›nda
Kamu ‹ktisadi Kuruluflu gibi tekel niteli¤inde mal ve hizmet üreten ve kendi-
lerini meydana getiren Belediye, Vilayet ve Kamu tüzel kiflileri tacir say›lma-
d›¤› halde kurduklar› teflebbüs ve müesseselerin TTK 18/1 kapsam›na giren
birer tacir say›ld›klar› ve bu müesseselerin kendi aralar›nda ve 3. flah›slarla
olan iliflkilerinden do¤an uyuflmazl›klar›n zorunlu tahkime tabi olmay›p Ad-
li Yarg›da görülece¤i benimsenmektedir. Bu kurumlara örnek olarak (205 sa-
y›l› Kanun ile kurulan Ordu Yard›mlaflma Kurumu, 2560 say›l› Kurulufl Ka-
nunu ile oluflturulan ‹SK‹, ASK‹, ‹ZSU müesseseleri, YHGK.nun 21.9.1983
gün E; 1983/11-2721 K:1983/823, 21.11.1995 gün E:1995/ll-647
K:1995/1043, 26.6.2002 gün E:2002/19-559 K:2002/551)

UUYYUUfifiMMAAZZLLII⁄⁄IINN 33553333 SSAAYYIILLII KKAANNUUNN YYÖÖNNÜÜNNDDEENN
‹‹NNCCEELLEENNMMEESS‹‹

Kanunun ç›kar›ld›¤› 1938 y›l›nda yürürlükte olan 1924 tarihli Anayasa'da
idarenin kuruluflu fasl›nda Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri hakk›nda aç›k bir hü-
küm bulunmamaktad›r. ‹ktisadi Devlet Teflekkülü terimi ilk kez 3460 say›l›
Kanun ile dile getirilmifltir. Tasar›n›n Hükümet Gerekçesinde "Herbiri Dev-
let Müessesesi olan Umumi, Mülhak veya Hususi bütçelerle idare edilen da-
ireler aras›nda veya bunlardan biri ile Belediyeler aras›nda ç›kan hususi hu-
kuk hükümlerine göre oluflacak ve Adliye Mahkemelerinin görevine giren
uyuflmazl›klar›n yüksek dereceli Hukuk Mahkemesi Baflkan› veya Hakimi ta-
raf›ndan hakem s›fat›yla çözümlenece¤i" belirtilmifl. Dahiliye, Adliye, Mali-
ye Komisyonunca bu metin aynen benimsenmiflken, Bütçe Komisyonunca,
tasar›n›n önceki komisyonlardan geldi¤i flekliyle benimsendi¤i yaz›ld›¤› hal-
de hiçbir aç›klay›c› Gerekçe ilâve edilmeden "Sermayesinin tamam› Devlete
veya Belediyelere veya hususi idarelere ait" ibaresi eklenmifltir.

Öncelikle MK l inci maddesi uyar›nca Kanunun sözü ve özünü incelemek
ve yorumlamak gerekmifltir.

Ceza hukukunda, yasall›k ilkesinin do¤al sonucu olarak, metindeki sözler,
sözcükler, odak ö¤elerdir ve yorumda ç›k›fl ve var›fl noktalar›m olufltururlar.
Bu nedenle cezada, yasall›k ilkesi geçerlidir. Bu kural›n zorunlu sonucu ola-
rak "Yaz›l› ve metinsel (dar) yoruma tabi tutulur. Yasa kural› olmadan suç ol-
maz. O yüzden cezada "dar yorum" metin içinde kalan yorum esas al›n›r.
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Oysa Medeni Hukukta yorum Ceza Hukukundan farkl›d›r. TMK l. mad-
desine göre Kanun, sözüyle ve özüyle de¤indi¤i bütün konularda uygulan›r.
Kanunun yorumunda, kanun metninin anlam ve ruhu-özü önemlidir.Bu ruh,
kanun kural›n›n izledi¤i gayeden ç›kar›l›r. Buna gai (amaçsal) yorum ve ka-
nun kural›n›n amac›na göre yorum denir. Bir kanun hükmünün kanuna konu-
lufl amac›na ayk›r› bir sonuç do¤uracak flekilde yorumlanmas› hukuk ilkele-
rine ve kanunun hem sözü ile hem de özü ile uygulanmas›n› öngören
TMK.nun l.maddesine uygun düflmez. Alman Federal Anayasa Mahkemesi-
nin bir karar›na göre "Bireylerin Devletle olan iliflkileri bak›m›ndan bir yasa
hükmünün yorumunda duraksama halinde, yurttafla hak veren yorum tarz›
öncelik al›r. Kanunun amaçsal yorumunda/kanun metni sözel anlat›m› aflm›fl-
sa,amaçsal daralt›c› yoruma gidilir. Bilindi¤i gibi günümüzde ticaret tek bir
ülkenin s›n›rlar› içinde cereyan eden bir faaliyet olmaktan ç›km›fl ve ulusla-
raras› nitelik kazanm›flt›r. Yabanc› unsur tafl›yan ticari iliflkilerin yo¤un oldu-
¤u, bunlar›n birbirinden farkl› hükümler içeren hukuk sistemlerinden hangi-
sine tabi olaca¤› sorununun ön plâna ç›karm›flt›r. Ticaret Hukukunu ilgilendi-
ren bir çok Kanununun 21 inci yüzy›lda Uluslararas› Antlaflmalar yoluyla
yeknesak kurallara ba¤land›¤› görülmektedir. Örne¤in Posta ‹flletmesi Genel
Müdürlü¤ü as›l haberleflme hizmetinin yan›nda bankac›l›k iflleri de yapmaya
bafllam›flt›r. TTK 11/1 maddesinde ticarethane, fabrika ve ticari flekilde iflle-
tilen müesseselerin ticari iflletme say›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. TTK'nun
12/H maddesinde Bankac›l›k ifllerini görmek üzere kurulan müesseselerin ti-
carethane say›laca¤› belirtilmifltir. Örne¤in Belediye çal›flanlar›na ait ücretle-
rini PTT bankas› arac›l›¤› ile göndermesi halinde bu iki kurum aras›nda ç›ka-
cak hukuki uyuflmazl›klar›n 3533 say›l› Kanun ile oluflturulan Tahkim'de
(Hakem'de) görülmesini ileri sürmenin yasan›n amaçsal yorumuna aç›kça ay-
k›r› olaca¤› belirgindir. Ticaret Hukukunun kendine özgü kurallar› ve Ulusla-
raras› sözleflmelerin bolca uyguland›¤›. Ticaret Hukuku disiplini içinde Tica-
ret Kanunun anlam›nda tacir say›lan ticari iflletmeyi kurup iflleten, ticari esas-
lara göre hareket eden K‹T'leri bu kanunun kapsam› içine alman›n kanun ko-
yucunun 3533 say›l› Kanunla kurmak istedi¤i sisteme ve kanunun amaçsal
yorumuna ayk›r› oldu¤u aç›kt›r.

28 Mart 1945 tarih ve 1/6 say›l› Y‹BK Gerekçesinde "Devlet ‹ktisadi Te-
flekkülleri özel hukuk prensiplerine tabi olmak üzere kurulmufl müesseseler-
dir. Bu müesseselerin hukuk hayat›nda görülen sair teflekküllerden fark›n›n
sermayelerinin devlete ait olmas› ve baz› yönetim organlar›n›n tayin usulle-
rinde mevcut hususiyetten ibarettir. Gerçi bu teflekküllerin görecekleri vazi-
felerden bir k›sm› devletin ekonomik politikas›yla ilgilidir. Ancak bu keyfi-
yet. ‹ktisadi Devlet Teflekküllerine kamu hukuku müessesi vasf› vermeyip sa-
dece kurucusunun devlet oluflundan ve kuruluflunun bir kanuna dayanmakta
bulunmas›ndan ileri gelmektedir" denilerek bu kurulufllar›n özel hukuk tüzel
kiflisi olduklar› belirtilmifltir (RG. 9 fiubat 1946 s.6228). Yine 15 Mart 1950
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tarih ve 29/5 say›l› Y‹BK gerekçesinde de "Toprak Mahsulleri Ofisinin ken-
di çal›flanlar› ile aralar›nda hizmet ba¤›t› bulundu¤una göre, mevcut münase-
betin hususi hukuk icaplar›na ve aradaki ba¤›t hükümlerine göre çözümlen-
mesi gerekti¤i" vurgulanarak bu kurulufllar›n sermayesi devlet taraf›ndan ko-
nulsa bile özel hukuk tüzel kiflisi olduklar› ve do¤an uyuflmazl›k hakeme git-
meden özel hukuk hükümlerine göre Genel Adli Yarg› içinde çözümlenebile-
ce¤i aç›klanm›flt›r.

Nitekim Yarg›tay'›n kararl›l›k gösteren uygulamas›na göre de Belediye ile
Kit'ler aras›nda ç›kan uyuflmazl›klar›n 3533 say›l› Kanun ile Kurulan Zorun-
lu Tahkimde de¤il, Genel Adli Yarg›da görülece¤i benimsenmifltir (Bkz.
Y.l.H.D. 7.10.1996 gün E:10147 K;11001, Y.ll.H.D. 24.2.1994 gün
E:1993/4416 K: 1994/1461, ayn› dairenin 9.2.1998 gün E: 1997/9529 K:
1998/659, Y.13.H.D. 2.7.2002 gün E:6307 K:8407 ayn› dairenin 12.6.2000
gün E:4828 K:5756, Y.14.H.D. 13.11.2000 gün E:7473 K:7302, Y.19.H.D. ve
20.H.D kararlar› ayn› yöndedir).

DDUURRUUMMUUNN AAVVRRUUPPAA ‹‹NNSSAANN HHAAKKLLAARRII SSÖÖZZLLEEfifiMMEESS‹‹
BBAAKKIIMMIINNDDAANN ‹‹NNCCEELLEENNMMEESS‹‹

3533 say›l› Kanunun 6. maddesinde "Hakem taraf›ndan verilecek kararlar
kâfidir ve tescile tabi de¤ildir. Aleyhine hiçbir makam ve mahkemeye müra-
caat edilemez. Ancak hakem taraf›ndan verilmifl olan karara karfl› yeniden
tetkiki icap ettirecek hakl› sebeplerin mevcudiyeti halinde karar›n tebli¤i ta-
rihinden itibaren 30 gün içinde karar› veren hakeme itiraz olunabilir. ‹tiraz
üzerine verilecek kararlar kâfidir".

Bu düzenlemeden anlafl›laca¤› üzere, bu kararlar aleyhine baflka bir mah-
kemeye itiraz edilemeyece¤i, Yarg›tay'a baflvurma hakk›n›n bulunmad›¤› be-
lirtilmifltir. 1982 tarihli Anayasa'n›n 4709 say›l› Kanun ile de¤iflik 36 nc›
maddesine göre "Herkes, meflru vas›ta ve yollardan faydalanmak suretiyle
yarg› mercileri önünde davac› veya daval› olarak iddia ve savunma ile adil
yarg›lanma hakk›na sahiptir". Anayasan›n 90. maddesine göre uygulanmas›
zorunlu Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 6 ve 13. maddelerinde Adil yar-
g›lanma ve etkili baflvurma hakk›n›n demokratik toplumun vazgeçilmez hak-
lar›ndan oldu¤u aç›klanm›flt›r. Bu iki hak öylesine öncelikli bir etkiye sahip-
tir ki sözleflmenin 6/1 maddesinin dar yorumlanmas› bu maddenin amac›na
uygun düflmez. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi birçok karar›nda "Sözlefl-
me düzenledi¤i haklar alan›nda bireyi gerçeksel pratik olarak korumay›
amaçlam›flt›r. 6/1 maddeye göre kiflisel hak, yükümlülüklerin karara ba¤lan-
mas›nda taraflar›n etkili biçimde mahkemelere ulaflma imkân›ndan yoksun
b›rak›lmamas›n› istemektedir. Mahkeme, davan›n hakkaniyete uygun dinlen-
mesinden amac›n, hakka ulaflmak için maddi engellerin yan›nda hukuki en-
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gellerin de kald›r›lmas›n› bunun aksinin sözleflmenin 6/1 ve 13. maddesine
ayk›r›l›k teflkil edece¤ini kabul etmektedir (A‹HM 21.02.1975 tarihli Golder
Karar›, paragraf 26, 17.11.1970 tarihli Delcourt Karar› paragraf 25 Osman
Do¤ru, ‹nsan Haklar› Avrupa Mahkemesi, ‹çtihatlar› Adalet Bakanl›¤› yay›n›
2.Bas› 2003 Cilt:1 s.322 ve 323). Yarg› organ›na baflvuru hakk›n›n gerekli ve
etkin kullan›m›n›n engellenmesi (maddi  ve  hukuki  anlamda)  hallerinde
adil  yarg›lanma  hakk›n›n  ihlal  edildi¤i  kabul edilmektedir (Bkz. Prof. Dr.
Süheyl Donay  ‹nsan Haklar› Aç›s›ndan San›¤›n Haklar› ve Türk Hukuku
1982 s:39 vd).

A‹HM.si Zorunlu Tahkim ile ilgili olarak verdi¤i bir kararda bu kurulla-
r›n ba¤›ms›z ve tarafs›z mahkeme güvencesi ile çeliflir durumda bulundu¤u-
nu vurgulam›flt›r (Bkz.Appl.No.8588/79 ve 8589/79 Brameild and Malmst-
rom V.Sweden 12.12.1983, 38 Dr.18, 40-41, paragraf 37-40 (Kom.Rap). Dr.
Sibel ‹nceo¤lu ‹nsan Haklar› Avrupa Mahkemesi Kararlar›nda Adil Yarg›lan-
ma Hakk› 2002 s.169 vd).

Durumun Türk Anayasa Hukuku bak›m›ndan incelenmesine gelince; Bi-
lindi¤i gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen ‹htiyari Tah-
kim'de, bir hak üzerinde uyuflmazl›¤a düflmüfl olan iki taraf›n anlaflarak bu
uyuflmazl›¤›n çözümünü özel kiflilere b›rakmalar›na ve uyuflmazl›¤›n özel ki-
fliler taraf›ndan incelenip karara ba¤lanmas›n› amaçlar. Bu tahkim türünde ta-
raflar›n r›zalar› mevcut olup yanlar›n anlaflmalar› ile ihtiyari tahkimin baflla-
mas›nda bir sorun ç›kmayacakt›r. Çünkü ihtiyari tahkimde taraflar hakeme
baflvurmak zorunda de¤illerdir. Zorlama olmadan özgür iradeleri ile çözebi-
lecekleri alanlardaki uyuflmazl›klar›m yarg› önüne getirmeden anlaflarak ha-
keme götürerek çözebileceklerdir.

Zorunlu Tahkimde ise taraflar›n özgür iradeleri d›fl›nda uyuflmazl›klar›n›
belli kurullarda çözümletmeleri yasal zorunluk olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu
kurullardaki yarg›laman›n adil yarg›lama ilkesiyle hak arama özgürlü¤üyle
ba¤dafl›p ba¤daflmad›¤› hususu Anayasal bir sorun olup Hukuk Genel Kuru-
lu önüne gelen bir uyuflmazl›k de¤ildir. Ne var ki bu sorun Anayasa Mahke-
mesinin gündemine 19.3.1969 gün 1136 say›l› "Avukatl›k Kanunu'nun 4667
say›l› Kanun ile de¤ifltirilen 167 inci maddesinde yaz›l› Baro Hakem Kurulu
bak›m›ndan gelmifl olup, Anayasa Mahkemesi E:2003/98 K:2004/31 say›l›
karar›yla 167 inci maddenin Anayasaya ayk›r› olmas› nedeniyle iptaline oy-
birli¤i ile karar vermifltir.

Yukar›dan beri anlat›lanlar›n ›fl›¤›nda flu sonuca var›lm›flt›r. Kamu ‹ktisa-
di Teflebbüsleri ticari iflletme kurup ifllettikleri için tacirdirler. Bunlann ser-
mayelerinin devlete ait olmas› ve baz› yönetim organlar›n›n tayin usullerinin
özellik arz etmesi, bu kurumlara kamu hukuku müessesi vasf› vermeyip, bu
kurulufllar özel hukuk tüzel kiflisi olup, haklar›nda hususi hukuk hükümleri
uygulan›r. Bu nedenlerle olaya 3533 say›l› Kanun hükümlerinin uygulanma
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olana¤› bulunmamaktad›r. Yukar›da yaz›l› gerekçelerle davaya genel mahke-
me s›fat›yla bak›l›p sonuçland›r›lmas› usul ve kanuna uygun olup, mahkeme-
nin bu konuya iliflkin direnmesi yerindedir.

Ne var ki iflin esas›na yönelik temyiz itirazlar› özel dairece incelenmedi-
¤inden dosyan›n daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n incelenmesi için Özel
Daireye gönderilmesi gerekir.

SSOONNUUÇÇ

Yukar›da aç›klanan gerekçelere göre yerel mahkemenin direnme karar›
yerinde olup, iflin esas›na iliflkin daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n incelen-
mesi için dosyan›n 4.HUKUK DA‹RES‹NE gönderilmesine, 25.2.2004 gü-
nünde yap›lan 3. görüflmede oyçoklu¤u ile karar verildi.

KKAARRfifiII OOYY YYAAZZIISSII

3533 say›l› Yasada sermayesinin tamam› Devlet’e ait bulunan kurulufllar
aras›ndaki uyuflmazl›klar›n en yüksek dereceli hukuk mahkemesi baflkan› ve-
ya hakimi taraf›ndan hakem s›fat›yla çözümlenece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Ya-
sa koyucunun böyle bir düzenlemede güttü¤ü amaç, zaten kendisine ba¤l› bu-
lunan taraflara ait uyuflmazl›klar›n çabuk ve ucuz flekilde sonuçland›r›lmas›
olup, yasan›n kapsam›n›n tayininde nazara al›nmas› gereken k›stas da kuru-
luflun sermayesinin tamam›n›n Devlet’e ait olup olmad›¤›d›r. 233 say›l›
KHK.nin yürürlük tarihi kadar da bu kurulufllar aras›nda ç›kan uyuflmazl›klar
bu flekilde sonuçland›r›lm›flt›r.

Say›n ço¤unluk 233 say›l› KHK.nin yürürlü¤e girmesiyle bu kurulufllar›n
anonim flirket haline dönüfltü¤ü ve bu sebeple özel hukuk hükümlerine tabi
oldu¤u görüflüyle 3533 say›l› Yasa kapsam›nda de¤erlendirilemeyece¤i sonu-
cuna varmaktad›r. Yukar›da da izah edildi¤i üzere yasada öngörülen k›stas
sermayenin Devlet’e ait olmas› olup, kuruluflun anonim flirket veya tacir s›-
fat›na haiz bulunmas› bu aç›dan neticeye müessir de¤ildir. 233 say›l› KHK.de
kararname kapsam›na al›nan kurulufllar›n kendi aralar›ndaki veya yasada ya-
z›l› di¤er kurulufllarla olan ihtilaflar›nda 3533 say›l› Yasan›n uygulanmayaca-
¤› yolunda bir hüküm mevcut olmad›¤›ndan ve 3533 say›l› Yasada halen yü-
rürlükte bulundu¤undan sermayesinin tamam› Devlet’e ait bulundu¤undan
uyuflmazl›k bulunmayan daval› müessese ile davac› belediye aras›ndaki ih-
tilaf›n mecburi tahkime tabi oldu¤u görüflünde oldu¤umdan say›n ço¤unluk
görüflüne karfl›y›m.

Mehmet K›l›ç
11. Hukuk Dairesi Üyesi

GGöönnddeerreenn:: MMeehhmmeett HHaannddaann SSUURRLLUU
YYaarrgg››ttaayy 11.. BBaaflflkkaannvveekkiillii
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Yitirdiklerimiz

Av. Nihat KIRANfiA
Sicil No : 4759
Do¤um Tarihi : 16.03.1965
Ölüm Tarihi : 22.03.2005

Av. Fehmi ÇAM 
Sicil No : 1555
Do¤um Tarihi : 17.05.1943
Ölüm Tarihi : 29.03.2005

ÖÖllüümmüünnee ddee¤¤iinn mmeesslleekklleerriinnii oonnuurrlluu vvee ssaayygg››nn bbiiççiimmddee ssüürrddüürreenn
ddee¤¤eerrllii mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zzaa TTaannrr››''ddaann rraahhmmeett,, üüzzüünnttüüllüü aaiilleelleerriinnee
vvee mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zzaa bbaaflflssaa¤¤ll››¤¤›› ddiilliiyyoorruuzz..

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu YYöönneettiimm KKuurruulluu

Av. Hasan KARAHAN 
Sicil No : 1538
Do¤um Tarihi : 15.08.1944
Ölüm Tarihi : 19.04.2005
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Av. Yalç›n YILMAZ
Sicil No : 3440
Do¤um Tarihi : 15.03.1960
Ölüm Tarihi : 03.05.2005

Av. Ender KARAKURT
Sicil No : 1332
Do¤um Tarihi : 23.06.1944
Ölüm Tarihi : 28.06.2005

Yitirdiklerimiz

ÖÖllüümmüünnee ddee¤¤iinn mmeesslleekklleerriinnii oonnuurrlluu vvee ssaayygg››nn bbiiççiimmddee ssüürrddüürreenn
ddee¤¤eerrllii mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zzaa TTaannrr››''ddaann rraahhmmeett,, üüzzüünnttüüllüü aaiilleelleerriinnee
vvee mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zzaa bbaaflflssaa¤¤ll››¤¤›› ddiilliiyyoorruuzz..

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu YYöönneettiimm KKuurruulluu


