


‹‹ZZMM‹‹RR BBAARROOSSUU DDEERRGG‹‹SS‹‹''nnddee yyaayy››mmllaannaann yyaazz››llaarr yyaazzaarrllaarr››nn kkiiflfliisseell
ggöörrüüflflüünnüü yyaannss››tt››rr.. GGöönnddeerriilleenn yyaazz››llaarr yyaayy››mmllaannss››nn yyaa ddaa yyaayy››mmllaannmmaass››nn ggeerrii
vveerriillmmeezz.. YYaayy››mmllaannmmaayyaann  yyaazz››llaarr iiççiinn  ggeerreekkççee ggöösstteerrmmee zzoorruunnlluulluu¤¤uu yyookkttuurr..

‹‹ZZMM‹‹RR BBAARROOSSUU DDEERRGG‹‹SS‹‹
YY››ll:: 7700 •• TTeemmmmuuzz 22000055 •• SSaayy››:: 33 •• ÜÜçç aayyddaa bbiirr yyaayy››mmllaann››rr •• IISSSSNN 11330055--775577XX



M. ‹skender Özturanl› ile Söylefli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-17

Ifl›l Özkan
Avrupa Birli¤inde Hizmet Edimi Serbestisi Ba¤lam›nda
Avukatlar›n Serbest Dolafl›m›  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-32

N. ‹lkay Kaçmaz
Avrupa Toplulu¤u ‹lk Derece Mahkemesi  . . . . . . . . . . . . . .33-41

Hüseyin Durdu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n Kifli Hak-Ödev ve  
özgürlükler düzenlemesine bir Elefltiri Denemesi  . . . . . . .42-53

Talih Uyar
Tafl›n›r ve Tafl›nmaz Mallar›n Haczi  . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-65

Yarg› kararlar›  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Yitirdiklerimiz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142

‹çindekiler



44
‹Z

M
‹R

 B
A

R
O

S
U

 D
E

R
G

‹S
‹ O

C
A

K
 2

00
5

‹ZM‹R BAROSU DERG‹S‹
YIL: 70 • SAYI: 3 • TEMMUZ 2005
ISSN 1305-757X

ÜÇ AYDA B‹R YAYIMLANIR

SAH‹B‹:
‹zmir Barosu Ad›na Baflkan
Av. Nevzat Erdemir

YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ:
Av. Özdemir Sökmen

YAYIN KURULU
Av. Abbas ERDO⁄AN
Av. A. Kadir ÖN
Av. Erdem GÜMÜfi
Av. Ertu¤rul PER‹M
Av. Hüseyin DURDU
Av. Kurtulufl KANAT
Av. Mehrigül KELEfi
Av. Muhittin ÜSTÜNDA⁄
Av. Nizamettin ERKUL
Av. Özcan Ö⁄ÜTÇÜ
Av. Sad›k YÜREKL‹

YÖNET‹M YER‹
‹ZM‹R BAROSU
1456 Sokak No: 16 Kat: 6 Barohan
35220 Alsancak / ‹ZM‹R
Tel: 0232 463 00 14 PBX 12 Hat
Fax: 0232 463 66 74
www.izmirbarosu.org.tr.
e-posta: info@izmirbarosu.org.tr.
e-posta: yayin.kom@izmirbarosu.org.tr.

BASIMA HAZIRLIK: Egetan Bas. Yay. Ltd. fiti. • 0232 421 08 96
BASKI: Uflflak Matbaac›l›k San. ve Tic. Ltd. fiti. • 0232 464 99 67
C‹LT: Kardefller Ciltevi • 0232 4449 17 79
Bas›m Tarihi: 10.11.2005



55

‹Z
M

‹R
 B

A
R

O
S

U
 D

E
R

G
‹S

‹ T
em

m
uz

 2
00

5

""GGeeççmmiiflfliinnii iiyyii bbiilleenn,, ggeelleeccee¤¤iinnii iiyyii bbeelliirrlleerr"" ddeenniirr.. BBuu ssööyylleeflfliiyyii   yyaapp--
mmaakk,, ‹‹zzmmiirr BBaarroossuu YYaayy››nn KKuurruulluu aadd››nnaa iillkkii   nniissaann 11999966  ssaayy››:: 22 ‘‘ddee yyaayy››mm--
llaannaann  EEsskkii BBaaflflkkaannllaarrddaann CCeennggiizz ‹‹LLHHAANN;;  iikkiinncciissii ooccaakk 11999977 ssaayy››::11 ‘‘ ddee
yyaayy››mmllaannaann EEsskkii BBaarroo BBaaflflkkaann›› KKaass››mm SSÖÖNNMMEEZZ   iillee yyaapp››llaann vvee mmeesslleekkttaaflfl--
llaarr››mm››zzddaann ççookk oolluummlluu tteeppkkiilleerr aallaann ssööyylleeflfliilleerrddeenn   bbuu yyaannaa,,  ‹‹zzmmiirr BBaarroossuu
YYaayy››nn KKuurruulluunnuunn ssüürreekkllii ggüünnddeemmiinnddeeyyddii.. GGeeççttee oollssaa aannccaakk,,  ggeerrççeekklleeflflttiirrii--
lleebbiillddii..

DDii¤¤eerr ssaayygg›› ddee¤¤eerr bbaaflflkkaannllaarr››mm››zzllaa vvee üüssttaattllaarr››mm››zzllaa ddaa  bbuu ssööyylleeflflii ggeellee--
nnee¤¤ii ssüürrddüürrmmee ddüüflflüünncceessiinnddeeyyiizz.. 

‹‹yyii ddiilleekk vvee ssaayygg››llaarr››mm››zzllaa !! ……

YYaayy››nn KKuurruulluu

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: De¤erli  Üstad›m! Bizler, sizi 1970‘li y›llar›n bafllar›n-
dan bu yana ciddi bas›ndaki yüzlerce köfle yaz›lar›n›zla, onlarca kitaplar›n›z-
la  hukukçulara yol gösterici, ›fl›k tutucu  ça¤dafl meslektafl üstatlar›m›zdan
say›yoruz. Bu fikir yay›nlar›n›z yan›nda bir de;  Baromuz yönetim kurulun-
da, iki dönem Baro Baflkanl›¤›nda, Türkiye Barolar Birli¤i Delegeli¤inde ki
çal›flmalar›n›za tan›¤›z. Yine kamuoyu, sizi,   ikinci bir özelli¤iniz olan TC
Tarihinde Atatürk Devrim ve ‹lkelerini en iyi yorumlayan, en iyi anlatan, en
iyi belgeleyen az say›da ayd›nlar›m›zdan biri  olarak da tan›yor. Bu konuda

(*) ‹zmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
(**) ‹zmir Barosu Yönetim Kurulu Baflkan›
(***) ‹zmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
(****) ‹zmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Av. M. ‹skender ÖZTURANLI
ile Söylefli

n FFaahhrrii CCOOfifiKKUUNN((**))  
NNeevvzzaatt EERRDDEEMM‹‹RR((****)) 
EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi((******))
AAyyttüüll ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄((********))
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yazd›¤›n›z eserlerinizden halk›m›z yararlanmakta ve bilinçlenmektedir. Bu
sayg›n birikimleriniz, deneyimleriniz  nedeniyle ‹zmir Barosu Yay›n Kurulu
ad›na günümüz hukukçu meslektafllar›m›za ve  gelecek kuflaklara ›fl›k tutma-
s› için bu birikimlerinizden, deneyimlerinizden  k›smen de olsa  bizlere bil-
giler verirseniz çok mutlu olaca¤›z.

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Teflekkür ederim. Dilimin döndü¤ünce, gücümün yetti-
¤ince sizlere yaflad›klar›m› ve gözlemlerimi anlatmaya çal›flaca¤›m.1942 y›-
l›nda ‹zmir Atatürk Lisesini bitirdim. 1946 ‹stanbul Hukuk Fakültesi ve as-
kerlikten sonra 1949 y›l›nda ‹zmir’de serbest avukatl›¤a bafllad›m. O zaman-
dan beri baroyla, baronun sorunlar›yla ilgilenen bir arkadafl›n›z›m. Avukatl›-
¤a bafllad›¤›m zaman ‹zmir Barosu il ve ilçeleriyle birlikte 300 kiflilik bir top-
luluktu.1970 y›l›nda Baro Baflkan› oldu¤um zaman 800 kifliye ulaflm›flt›.
fiimdi ise dev bir kurulufl oldu ve yaklafl›k 5000 kiflilik bir güç haline geldi.

1960 y›l›na geldi¤imiz zaman ülkemizde bir devrim oldu. Bu devrim ön-
cesini ben ‹zmir’de bir avukat olarak yaflad›m. Zaman›n iktidar› hukuk, ada-
let diye bir kavram tan›mamaya bafllam›flt›. Mahkemelerin görevini meclis
içinden seçti¤i Tahkikat Komisyonu’na verdi. Bu komisyon gazetecileri yar-
g›layacak, partiler hakk›nda kararlar verecekti. Türkiye bir kaos içine girmifl-
ti. 28 Nisanda gençlik olaylar› s›ras›nda ‹stanbul Üniversitesi Rektörü S›dd›k
Sam› Onar polislerce h›rpalanm›fl, tartaklanm›flt›. Gençlik olaylar› 29 Nisan-
da Ankara’ya s›çrad›. Bu kez gençler zaman›n baflbakan›n› sorgulamaya bafl-
lad›lar. Baflbakan hukukçular hakk›nda anlams›z sözler söylemeye bafllam›fl-
t›. ‹flte bu dalgalanmalar üzerine Baro Yönetim Kurulu’nun ça¤r›s› üzerine 30
Nisan günü tüm avukatlar Baro’da topland›k. Baflkan›m›z Hulusi Selek’ti. Bu
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toplant›da Baflbakana, Meclis ve Cumhurbaflkan›na hukuka sayg›y› sa¤lama-
lar› için uyar› telgraflar› çekildi. Bir ara öyle bir ortam olufltu ki, ben de za-
ten onu bekliyordum, Ekrem Oran diye bir üstad›m›z, ""yyeetteerr aarrtt››kk,, bb››ççaakk kkee--
mmii¤¤ee ddaayyaanndd››"" diye hayk›rd›. ‹flte o zaman aya¤a kalkt›m ve ""bbiizz ee¤¤eerr hhuu--
kkuukkççuuyyssaakk,, bbiizz ee¤¤eerr aavvuukkaattssaakk,, bbuu üüllkkeeddee aarrtt››kk aavvuukkaattll››kk yyaapp››llaammaayyaaccaa¤¤››--
nn›› kkaann››ttllaammaakk iiççiinn,, bbiirr ççeelleennkkllee bbiirrlliikkttee ccüüppppeelleerriimmiizzii AAttaattüürrkk AAnn››tt››’’nnaa bb››--
rraakkmmaakk zzoorruunnddaayy››zz"" biçiminde sözler söyledim. Bir alk›fl koptu ve k›sa süre
içinde bir çelenk haz›rland›. O zamanki yasaya göre bu davran›fl›m›z bir y›l-
l›k cezay› gerektiriyordu. Buna ald›r›fl eden yoktu. ‹zmir Barosu yürüyüfle
geçmiflti. Konakta polis direnciyle karfl›laflt›k. Badireyi atlatt›k. Ne var ki
gümrük önünde çelengimizi parçalad›lar. Yürüyüflümüze devam ettik. Yolda
bir han›mefendinin elindeki bir buket çiçe¤i al›p Atatürk an›t›na sembolik bir
cüppe ile birlikte b›rakt›k. O günkü görevimiz sona ermiflti. 

Ertesi günü hakk›m›zda savc›l›k soruflturmas› bafllat›ld›. 14 kiflinin ifade-
si al›nd›. Arkadafllar›m›z›n tümü yürüyüfle kat›ld›klar›n›, ancak ifade verme-
yeceklerini söylediler. Birkaç kifli hakk›nda dava aç›laca¤› söyleniyordu. ‹flte
o zaman yürüyüfle kat›lan arkadafllar savc›l›¤a dilekçe verdiler, ""bbiizz ddee vvaarr--
dd››kk,, bbiizziimm hhaakkkk››mm››zzddaa ddaa ddaavvaa aaçç››nn"" dediler. Savc› flafl›rm›flt›. Zaten çok
geçmeden 27 May›s devrimi geldi ve soruflturma da kendili¤inden ortadan
kalkt›. 

AAyyttüüll ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄:: Bahsedilen bu olaylar›n foto¤raflar› da var. Ben
hepsini gördüm. Polislerle yaflanan tart›flmalar, cüppe b›rakmalar› foto¤rafla-
ra geçmifl durumda.

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Bu olaylar›n arkas›ndan 27 May›s devrimi geldi. Çeflitli
kurulufllar Atatürk An›t›’na gitti. An›t çiçeklerle donand›. 1961 y›l›nda Kuru-
cu Meclis kurulacak, biliyorsunuz. Barolardan da alt› kifli Kurucu Meclise
gönderilecek. Toplant› Kayseri’de yap›lacak ve ‹zmir’den dört temsilci gide-
cek. Genç arkadafllar›m temsilcilik konusuna olumlu bakmad›lar. Gençlerden
bir kadro kurmaya çal›flt›m, olmad›. Bu savafl›mda tek bafl›ma kald›m. Ve yö-
netimin belirledi¤i listeyi delerek temsilcili¤e seçildim. Dört arkadafl önce
Ankara’ya, sonra da Kayseri’ye gittik. Samsun temsilcileri bir düflünce att›-
lar ortaya. ""HHeeppiimmiizz aavvuukkaatt››zz,, hheeppiimmiizz hhuukkuukkççuuyyuuzz"" dediler. ""AAttaattüürrkk’’üünn
iillkk aayyaakk bbaasstt››¤¤›› yyeerr SSaammssuunn’’dduurr.. TTüümm tteemmssiillcciilleerriinn aaddllaarr››nn››nn bbiirr ttoorrbbaayyaa
kkoonnuullaarraakk ççeekkiimm yyaapp››llmmaass››nn›› vvee aalltt›› kkiiflfliinniinn bbeelliirrlleennmmeessiinnii"" ileri sürdüler.
Bir çok baro temsilcisi bu görüflü benimsedi. Ama biz oraya demokrasiyi kur-
mak için gidiyorduk, oysa önerilen yöntem demokrasiye taban tabana z›t bir
yöntemdi. Bu oyunu bozmak için sabahlara kadar çal›flt›k. ‹zmir’den gelen üç
arkadafl›m bu çal›flmalara kat›lmad›. Toplant›da, ‹zmir delegelerinin  beni
temsilci seçtiklerini söylemek zorunda kald›m. Ve alt› kiflilik bir liste olufltur-
duk. Bu listeye beni de lay›k gördüler. ‹zmir’den baflkan›m›z Hulusi Selek ve
ben listeye girdik. Ertesi gün hiçbir fleyden haberi olmayan arkadafllar›m be-
nim adayl›¤›ma karfl› ç›kt›lar. Sen listede olursan Hulusi Selek’in seçilmesi
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zor olur dediler. Bunun üzerine ad›m›n aday olarak kara tahtaya yaz›lmas›na
karfl›n ""HHuulluussii SSeelleekk yyaarraarr››nnaa aaddaayyll››kkttaann ffeerraaggaatt eettttii¤¤iimmii"" söyledim. Bizim
listeden befl kifli kazand›. Alt›nc› için balotaja gidildi, Kayseri’den avukat
K›ryar Kurucu Meclise gitti. O zaman feragat etti¤ime piflman oldum. Ama
bir sorumluluk duygusu içindeydim. Ya Hulusi Selek’i seçtiremezsek ben ba-
rodaki arkadafllar›m›n yüzüne nas›l bakar›m diye düflündüm. Çekilmemin ne-
deni bu sorumluluk duygusudur. 

fiimdi 1970’lere geliyoruz. Bu arada çok fleyler oldu. 1970 Aral›k ay›nda
baflkanl›¤a aday oldu¤umu  aç›klad›m. 

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Çok özür diliyorum. Sözünüzü kesece¤im. Önce hiç
yönetim kurulu üyeli¤i yapt›n›z m›?

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: 1962-1963 aras›nda yönetimde çal›flt›m. Yönetim kuru-
lunda gerek meslek, gerekse ülke sorunlar› hakk›nda önerilerimi kabul ettire-
medi¤im için sürem dolmadan istifa etmek zorunda kald›m.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Kimin baflkanl›¤› döneminde say›n baflkan›m.

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Hulusi Selek baflkanl›¤›nda. Bunu hat›rlatman›z iyi oldu.
Çünkü daha önce bir y›ll›k bir yönetim kurulu üyeli¤im vard›. Seçimlere üç
aday girdik. Lütfü Do¤utürk, Riyaz Kay›han ve ben. Seçimi ben kazand›m.
‹ki y›l sonunda bir dönem daha adayl›¤›m› koymak istedim. Karfl› ç›kanlar
oldu, dinlemedim. ‹ki y›l›n yeterli olmayaca¤›n› savundum. O zamandan be-
ri dört y›l gelenek haline geldi. Dört y›ldan fazla adayl›¤›n› kimse koymad›.
Koysayd› da kazanamazd›. Dört y›l ‹zmir Barosu için bir gelenek olmufltu.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Rakibiniz yine Do¤utürk müydü?

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Hay›r, bu kez avukat ‹lhan Ege’ydi. Böylece 1973’e gel-
dik. Baro yönetiminden yedi arkadafl›m, baroyu siyasete kar›flt›r›yorum, ga-
zetelerde Baro Baflkan› titriyle yaz›lar yaz›yorum, Cumhurbaflkan›’na telgraf-
lar çekiyorum, Yönetim Kurulu’na dan›flmadan demeçler veriyorum diye ge-
nel kurul toplant›s› istediler. 7 Temmuz 1973 tarihinde ola¤anüstü toplant›ya
gittik. Yönetimdeki arkadafllar›ma hukuk yolunda savafl verdi¤imi anlatama-
d›m. Genel Kurulda, suçlamalar› yar›m saatlik bir zaman içinde yan›tlad›m.
Konuflmam›n son k›sm› flöyledir: ""AAyydd››nn oollaarraakk,, hhuukkuukkççuu oollaarraakk ddüüflflüünnccee--
lleerriimmiizzii kkaammuuooyyuunnaa dduuyyuurrmmaakk zzoorruunnddaayy››zz.. DDüüflflüünncceelleerriimmiizzii mmuummyyaallaayy››pp
mmüüzzeeddee ssaakkllaadd››¤¤››mm››zz ttaakkddiirrddee TTüürrkk uulluussuunnaa kkaarrflfl›› ssoorruummlluu dduurruummaa ddüüflflee--
rriizz.. KKaarruunn’’uunn eellmmaassllaarr››nn››,, iinncciilleerriinnii,, aalltt››nnllaarr››nn›› hhaazziinneessiinnii ggiizzlleeddii¤¤ii ggiibbii,,
ddüüflflüünncceelleerriimmiizzii iinnssaannddaann vvee ttoopplluummddaann ssaakkllaadd››¤¤››mm››zz ssüürreeccee ssoorruummlluu oolluu--
rruuzz..

BBuu ssoorruummlluulluukkttaann kkuurrttuullmmaakk iiççiinn bbaarroommuuzzaa yyeennii bbiirr yyöönntteemm ggeettiirrmmeekk
iisstteemmiiflflttiikk.. BBiirr aavvuukkaatt››nn bbeelliirrllii kkiiflfliilleerrii mmaahhkkeemmeelleerrddee ssaavvuunnmmaa ggöörreevviinnddeenn
bbaaflflkkaa TTüürrkk uulluussuunnuunn,, TTüürrkk ttoopplluummuunnuunn ddaavvaallaarr››nn›› ddaa ssaavvuunnmmaakk zzoorruunnddaa
oolldduu¤¤uunnuu ddaa kkaarraarrllaaflfltt››rrmm››flfltt››kk ççeeflfliittllii ggeenneell kkuurruull ttooppllaanntt››llaarr››nnddaa.. AAvvuukkaatt››nn
bbiirr ttoopplluumm ddookkttoorruu oolldduu¤¤uunnuu vvuurrgguullaamm››flfl,, hhuukkuukkççuullaarr››nn ttoopplluumm ssoorruunnllaarr››--
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nnaa aa¤¤››rrll››¤¤››nn›› kkooyymmaakk ggeerree¤¤iinnddeenn ssöözz eettmmiiflflttiikk.. TTüürrkk ttoopplluummuunnuunn kkaallkk››nnmmaa--
ss››nnddaa TTüürrkk hhuukkuukkççuussuunnuu bbiirr ttaakk››mm ggöörreevvlleerriinn bbeekklleeddii¤¤iinnii bbeelliirrttmmiiflflttiikk.. BBuu
ddüüflflüünncceelleerriimmiizzddeenn ddöönneemmeeyyiizz.. AAkkssii ttaakkddiirrddee TTüürrkk ttoopplluummuunnuunn bbuu ggüünnüünn--
ddeenn ssoorruummlluu oolldduu¤¤uummuuzz kkaaddaarr,, ggeelleeccee¤¤iinnddeenn ddee ssoorruummlluu oolluurruuzz..

BBeenn bbiirr iinnssaann oollaarraakk,, bbiirr hhuukkuukkççuu oollaarraakk ddüüflflüünncceelleerriimmii ssööyylleeyyeeccee¤¤iimm
ddee,, bbaarroo bbaaflflkkaann›› oollaarraakk ssööyylleeyyeemmeeyyeeccee¤¤iimmii hhiiçç kkiimmssee iilleerrii ssüürreemmeezz.. KKiiflfliisseell
ddüüflflüünnccee öözzggüürrllüü¤¤üümmüü kkiimmssee eelliimmddeenn aallaammaazz.. TTüürrkkiiyyee BBaarroollaarr BBiirrllii¤¤iinniinn
vvee ‹‹zzmmiirr BBaarroossuu GGeenneell KKuurruulluu’’nnuunn kkaarraarrllaarr›› ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa ddüüflflüünncceelleerrii--
mmii ssööyylleemmeekktteenn ççeekkiinnmmeeddiimm.. VVee yyaassaallaarr ççeerrççeevveessiinnddee ggöörreevv yyaapptt››mm.. AAnnaayyaa--
ssaann››nn,, yyaassaallaarr››nn,, öözzeelllliikkllee AAvvuukkaattll››kk YYaassaass››’’nn››nn ttaann››dd››¤¤›› yyeettkkiilleerriinn eelliimmddeenn
aall››nnmmaass››nnaa GGeenneell KKuurruull’’uunn ddee¤¤eerrllii üüyyeelleerrii hhiiççbbiirr zzaammaann iizziinn vveerrmmeeyyeecceekk--
ttiirr.. BBuunnaa iinnaann››yyoorruumm..

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu bbuuggüünnee ddee¤¤iinn oolldduu¤¤uu ggiibbii bbuunnddaann bbööyyllee ddee iilleerriiccii ddoo¤¤rruull--
ttuuddaa yyüürrüüyyüüflflüünnüü ssüürrddüürrmmeelliiddiirr vvee ssüürrddüürreecceekkttiirr ddee.. ""Dünyada iki fley çile-
den ç›kar›r insan›. Susulacak yerde söylemek, söylenecek yerde susmak."" öözz--
ddeeyyiiflflii iiççiinnddee ssüürrddüürreecceekkttiirr ssaavvaaflfl››mm››nn›› vvee ssüürrddüürrmmeelliiddiirr ddee.. HHuukkuukkuunn eeggee--
mmeennllii¤¤ii yyoolluunnddaa ççaall››flflaaccaakktt››rr.. NNeerreeddeenn ggeelliirrssee ggeellssiinn ttüümm hhuukkuukkaa aayykk››rr››
ddaavvrraann››flflllaarr››nn kkaarrflfl››ss››nnddaa yyeerr aallaaccaakktt››rr.. 

SSaavvuunnmmaa dduurruummuunnddaa ddee¤¤iilliimm,, iiddddiiaa eeddeecceekk dduurruummddaayy››mm.. fifiiikkaayyeett eeddiillee--
cceekk dduurruummddaa ddee¤¤iilliimm,, flfliikkaayyeettççii oollaaccaakk dduurruummddaayy››mm.. BBuuggüünnee ddee¤¤iinn ssaavvuunn--
dduu¤¤uumm vvee bbuunnddaann bbööyyllee ddee ssaavvuunnaaccaa¤¤››mm kkuurraallllaarr,, aaddaalleettiinn aalltt››nn kkuurraallllaa--
rr››nnddaann bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy oollmmaayyaaccaakktt››rr.."" 

AAyyttüüll ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄:: Bu arada ‹skender Bey’in sözünü kesiyorum. O dö-
nemde yaz›lanlarla ilgili bas›n arflivi mevcuttur. Yani baro ad›na yap›lan aç›k-
lamalar, Anayasan›n iptali ile ilgili Cumhurbaflkan›na yazd›¤› telgraflar›n me-
tinleri, o zamanki bütün gazetelerde yer alm›flt›r. 

Özturanl›: Ola¤anüstü kongre bir bildiri de yay›mlad›. Burada Baronun
bir bask› grubu oldu¤u belirtiliyordu. Genel Kurul, yap›lan oylama sonucun-
da  tüm davran›fllar›m› ve eylemlerimi onayl›yordu. Bu suretle suçlay›c›lar
yenik düflmüfl ve yönetim kurulundan istifa etmifllerdi. Ben yenik düflseydim
Yönetim Kurulu karar› gere¤ince ben istifa edecektim. Genel Kuruldan son-
ra yedekleri ça¤›rarak yolumuza devam ettik. 1974 Aral›k ay›nda görevi bafl-
ka bir arkadafl›ma devrettim.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Baflkan seçildikten sonra neler getirmek istediniz. Ne-
rede baflar›l›, nerede  baflar›s›z oldunuz. Bu konular› da ayd›nlat›rsan›z mem-
nun oluruz.

AAyyttüüll ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄:: Ben de bir öneride bulunabilir miyim ? ‹skender
A¤abey. Avukatl›k hukukuna iliflkin neler yap›ld›?  Medeni Kanun var. Ana-
yasa hukuku ve di¤er yasalar var. Bizi daha çok avukatl›k hukuku ilgilendi-
riyor. Bu konuda neler yap›ld›, 5 Nisan kutlan›r hale nas›l geldi?    

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: fiöyle bafllayay›m. Ben avukatl›¤a bafllad›¤›m zaman
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avukatl›¤›n ne oldu¤unu bilmiyordum. Avukatl›¤›n ne oldu¤unu araflt›rmaya
bafllad›m. Karfl›ma Esop’un flu sözü ç›kt›: ""AAvvuukkaattll››kk mmeesslleekklleerriinn eenn iiyyiissii,,
aammaa eenn kkööttüüssüüddüürr..""  bu yaklafl›m üzerinde çok durdum. Daha sonra bu an-
lat›m biçimine hak verdim. Bir davay› kazand›¤›n›z zaman çok mutlu oluyor-
sunuz. Ama kaybetti¤iniz zaman müvekkilinizden daha çok üzülüyor, ac› çe-
kiyorsunuz. 

Sonra avukatlar öteden beri ülkemizde iyi karfl›lanmayan kiflilerdir. Mes-
le¤in bafllang›c›nda bunun ac›s›n› da çektim. Türkiye’de avukat›n ilk ad› mü-
zevvirdir. Yani ondan ona laf tafl›yan tezvirci. Daha sonra laf ebesi, ayak ka-
vaf› denilmifltir avukata. Bu arada Napolyon’un ""bbüüttüünn aavvuukkaattllaarr››nn ddiilllleerrii--
nnii kkeessmmeekk ggeerreekk"" sözüyle karfl›laflt›m. Büsbütün flafl›rd›m. Bir ara avukat ol-
du¤uma piflman bile oldum. 

Avukatl›¤a bafllad›¤›m zaman 1136 say›l› yasa yoktu. Avukatl›¤a bafllad›-
¤›m andan itibaren avukatl›k yasas› taslaklar› yapmaya bafllam›flt›k. 1969 y›-
l›nda yasa de¤iflti ve Barolar Birli¤i kuruldu. Gene taslaklarla u¤rafl›yorduk,
Çünkü avukatlar›n ve barolar›n ba¤›ms›zl›¤› yeni kanunla da kabul edilme-
miflti. fiimdi, görüyorum ki sizler de yasa tasar›lar› yapmakla u¤rafl›yorsunuz.
Bu bizim sonu gelmeyen bir çilemizdir. Ama bir gün mutlaka sonlanacakt›r. 

‹zmir Barosu 1934 y›l›nda çevre barolar›n› da yan›na alarak bir toplant›
düzenlemifl ve avukatl›k mesle¤ine onurunu, barolara ba¤›ms›zl›¤›n› kazan-
d›rmak için düflünceler ortaya atm›flt›r. Bu toplant›da bir avukatlar birli¤i ku-
rulmas› da düflünülmüfltür. Tabii bunlar benim kufla¤›mdan önceki olaylard›r.
5 Nisan 1958’de gene ‹zmir Barosu’nun öncülü¤ünde daha genifl bir baro
toplulu¤u oluflturulmufl, ‹stanbul, Ankara, Antalya, Manisa, Denizli, Ayd›n
gibi barolar›n›n kat›l›m›yla görkemli bir toplant› düzenlenmifltir. ‹flte bu top-
lant›da Barolar Birli¤i kurulmas› da kararlaflt›r›lm›flt›r. O tarihten sonra bu
düflünceyi sürekli olarak uyan›k tutan ‹zmir Barosu, en sonunda 1136 say›l›
yasan›n ç›kar›lmas›nda öncülük etmifl say›lmaktad›r. 1969 y›l›ndan sonra çe-
flitli barolar, avukatlar gününü ayr› ayr› zamanlarda kutluyorlard›. ‹zmir Ba-
rosu o günden sonra Barolar Birli¤i düflüncesinin 5 Nisan 1958’de ‹zmir’de
ortaya at›lmas› nedeniyle avukatlar gününü 5 Nisanlarda kutlamaya baflla-
m›flt›. Ve sonunda Tekirda¤ Genel Kuruluna ‹zmir Barosu’nun önerisini gö-
türdük. Genel Kurul görüflümüzü kabul etti ve o günden itibaren tüm Türki-
ye barolar› 5 Nisan› avukatlar günü olarak kutlamaya bafllad›lar.

Baro baflkan› oldu¤um zaman çok fley düflünmüfltüm. Yap›lacak çok ifl
vard›. Bir kez ülkemiz 1970 faflizmini yaflamaktayd›. Buna karfl› direnmek
zorundayd›k ve direndik de. Baro baflkanl›¤›m›n ilk y›llar›nda uyum içinde
ifllerimizi yürütüyorduk. Hasan Basri Güder baflkan yard›mc›s›yd›. Yönetim-
deki tüm arkadafllar›m›n kat›l›m›yla bir program yapt›k ve bu program›m›z›
uygulama alan›na geçirdik. Bazen yönetim kurulu karar› ile, bazen da yöne-
tim kurulunun çizgisini bildi¤im için tek bafl›ma demeçler verdim, düflünce-
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ler sergiledim ve de¤erlendirmeler yapt›m. 2. Baro baflkanl›¤› dönemimde
yönetim kurulunun bir kesim üyeleri,  beni suçlayarak ola¤anüstü genel ku-
rula götürdüler. Bu suçlamalara karfl› da bir hukuk savafl›m› vermek zorunda
kald›k ve sonunda kazand›k. 

Yapamad›¤›m›z fleylerin yapt›klar›m›zdan çok oldu¤u kan›s›nday›m. Ya-
p›lacak fleylerin ancak bir k›sm›n› yapabildik. Bir yandan özgürlük savafl› ve-
rirken, öte yandan barolar›n ba¤›ms›zl›k savafl›n› da veriyorduk. Barolar Bir-
li¤i’yle birlikte verdi¤imiz bu savafl, olumlu sonuçlar vermifltir. Siyasal ikti-
dar›n mahkeme kararlar›n› uygulamamas› nedeniyle, Eskiflehir’de al›nan bir
Genel Kurul karar› ile tüm avukatlar bir gün duruflmalara ç›kmad›k. Yarg›ç-
lar hepimizi mazeretli sayd›. 

1971 ve 1973 anayasa de¤ifliklikleriyle kabul edilen Devlet Güvenlik
Mahkemelerinin, ola¤anüstü bir mahkeme oldu¤u için, Türkiye Barolar› ve
Türkiye Barolar Birli¤i bu düzenlemeye karfl› ç›kt›. Barolar›n verdi¤i sava-
fl›m sonucunda Diyarbak›r Devlet Güvenlik Mahkemesi, yap›lan itirazlar›
hakl› buldu¤u için konuyu Anayasa Mahkemesine götürdü. Yüksek Mahke-
me DGM. Kurulufl Yasas›n› flekil bak›m›ndan iptal etti ve siyasal iktidara ye-
ni bir yasa ç›karmas› için bir y›ll›k süre tan›d›. Süre, 12 Ekim 1976’da sona
eriyordu. Siyasal iktidar söz konusu yasay› yeniden ç›karmak e¤ilimindeydi.
‹flte o zaman Türkiye Barolar Birli¤i 18-19 Eylül 1976’da Ankara’da ola¤a-
nüstü bir genel kurul yap›lmas› karar› ald›. Bu toplant›da Güvenlik Mahke-
melerinin niçin mahkeme say›lamayaca¤› derinlemesine tart›fl›ld› ve görüfller
ortaya at›ld›. O günün siyasal iktidar› bu davran›fllar› nedeniyle avukatlar› va-
tan hainli¤iyle suçlamaya kalk›flm›flt›. Bu toplant›da Birlik Baflkan›m›z Faruk
Erem, flu unutulmaz tümcelerle bu suçlamay› siyasal iktidara iade etmifltir:
""‹‹nnssaannll››kk ttaarriihhiinnddee eenn ggüüçç flfleeyy,, kkiimmiinn vvaattaann hhaaiinnii oolldduu¤¤uunnuu kkeessttiirrmmeekkttiirr..
BBuu ssöözzüü,, bbaaflflkkaallaarr››nnaa vvaattaann hhaaiinnii ddeemmeekk aall››flflkkaannll››¤¤›› iiççiinnddee oollaannllaarraa iitthhaaff
eeddiiyyoorruumm.."" Ne yaz›k ki siyasal iktidar, 1980 Anayayas› ile DGM’leri yeni-
den gündeme getirmifltir. Biliyorsunuz, bu mahkemeler en sonunda büsbütün
yürürlükten kald›r›lm›fl, Barolar›n ve Barolar Birli¤inin y›llar süren savafl›m›
olumlu bir sonuç vermifltir.         

Barolar, dün oldu¤u gibi bugün de tam olarak özgür ve ba¤›ms›z de¤ildir.
Çünkü ba¤›ms›zl›k demek, her alanda, her konuda bir kuruluflun özgür olma-
s›, özgür çal›flmas› ve özgür yaflamas› demektir. Böyle bir ba¤›ms›zl›k ve
özerklik henüz elde edilmemifltir.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: ‹zninizle burada bir soru ile araya girece¤im. Bugün-
lerde tart›fl›lan bir konu var. Bir grup, ""BBaarroollaarr kkeennddii bbaaflfl››nnaa bbaa¤¤››mmss››zz vvee öözz--
ggüürr oollmmaall››dd››rr"" diyor. Baflka bir grup da ""BBaarroollaarr BBiirrllii¤¤ii ddeemmookkrraattiikk  mmeerr--
kkeezzii oottoorriittee dduurruummuunnddaadd››rr.. TTeemmeell iiflflbbiirrllii¤¤ii ssaa¤¤llaayy››cc›› vvee  yyöönnlleennddiirriiccii oollmmaall››--
dd››rr.. OOnnuunn,, bbiirrllii¤¤ii ssaa¤¤llaammaa aadd››nnaa,, eeflflggüüddüümmüü ssaa¤¤llaammaa aadd››nnaa bbeellllii kkoonnuullaarr--
ddaa ttaassaarrrruuff yyeettkkiissii oollmmaall››dd››rr"" görüflünü savunuyor. Tart›flma devam etmek-
tedir. Bu konuda siz ne düflünüyorsunuz?
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ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Elimizde bir yasa var. Bu yasaya göre Barolar var, Baro-
lar Birli¤i var. Barolar›n ve Barolar Birli¤inin görevleri belli. Tüm kurumlar
kendi görevleri içinde kal›rlarsa bir sürtüflme söz konusu olmaz. Ama bir ba-
ro kalkar da, birli¤in ve genel kurulun daha önce alm›fl oldu¤u kararlara ay-
k›r› bir davran›fl içine girerse, iflte o zaman sürtüflme olur. Barolar Birli¤inin
kurulmas› için Türk avukatlar› y›llarca savafl›m vermiflleredir. Barolar ve Ba-
rolar Birli¤inin uyum içinde çal›flmamas› için hiçbir neden göremiyorum.    

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Zaten kan›mca gereksinim oldu¤u için her halde siz ve
arkadafllar›n›z o zamanlar Barolar Birli¤i’nin kurulmas›na öncülük ettiniz.

ÖÖZZTTUURRAANNLLII::Gereksinin olmadan hiçbir fley ç›kmaz ortaya. Her fley ge-
reksinimden do¤ar. Her insan düflüncesini uygulama alan›na geçirmek ister.
Ne var ki düflünce özgür olmal›, hukuk yolunda ve hukukun üstünlü¤ü yolun-
da olmal›d›r. Baro savafl› hukuk savafl›yla birlikte yürür. Hukuk savafl› veril-
meden barolar›n savafl› düflünülemez. Barolar ve hukukçular ayn› zamanda
yarg›çlar›n ve savc›lar›n özgürlü¤ü için de çal›flm›fllard›r,  çal›flmal›d›rlar
Çünkü 1971’den önce yarg›çlar ve savc›lar ba¤›ms›zd›. Yüksek Hakimler
Kurulu ve Yüksek Savc›lar Kurulu diye özerk iki kurulufl vard›. Özlük iflleri-
ni kendileri çözümlüyorlard›. Ne var ki 1971 ve 1973 de¤ifliklikleriyle önce
bu kurulufllar›n özerkli¤ine son verildi. Ayn› zamanda özlük ifllerinden ötürü
yarg›ç ve savc›lar›n hak arama özgürlükleri ellerinden al›nd›. Tüm insanlara
hak da¤›tan yarg›çlar›m›z, kendi haklar›n› isteyemez duruma düfltüler. Ana-
yasa Mahkemesi bu düzenlemeyi 27/1/19777 ve 27/9/1977 tarihli kararlar›y-
la iptal etti. Bu kararlardan biri savc›lar, öteki yarg›çlar hakk›ndayd›. Anaya-
sa Mahkemesi karar›nda ""hhuukkuukk ddeevvlleettii kkuurraall››nnaa vvee eeflfliittlliikk iillkkeessiinnee aayykk››rr››--
ll››kkttaann"" söz ediliyor ve flu gerçek vurgulan›yordu: ""YYaarrgg››ççllaarr›› yyaarrgg›› hhaakkkk››nn--
ddaann yyookkssuunn oollaann bbiirr ddeevvlleettttee,, bbiirreeyylleerriinn hhuukkuukkssaall ggüüvveenncceeyyee ssaahhiipp oolldduu¤¤uu
ssaavvuunnuullaammaazz.."" 1982 Anayasas›yla bu sistem pekifltirildi ve Hakimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu meydana ç›kt›. Bu kez kurul baflkanl›¤›na Adalet Ba-
kan› ve sekreterli¤e de Adalet Bakanl›¤› Müsteflar› getirildi. Kurul kararlar›
gene kesindi. Yarg›çlar ve savc›lar bir haks›zl›¤a u¤rayacak olsalar, yasal yol-
lara baflvuramazlard›. Sistem bugün de ayn›d›r. Alt› kez uyum yasalar› diye
anayasa de¤ifltirilmifl, ne var ki bu konu ele al›nmam›flt›r.

NNeevvzzaatt EERRDDEEMM‹‹RR:: Say›n Baflkan›m. Sizin döneminizde verilen en
önemli savafl›mlardan biri, hiç kuflkusuz avukatlar›n sosyal güvencesidir. Bu
konuda arkadafllar›n›zla birlikte yo¤un çal›flmalar yapt›¤›n›z› biliyorum. Bu-
gün sahip oldu¤umuz topluluk sigortas› sizlerin savafl›m› sonucunda gerçek-
leflti. Konuyu biraz daha aç›klar m›s›n›z?

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: 1969 dan önce Türkiye Barolar Birli¤i kurulmas› çal›fl-
malar› aras›nda sosyal güvenlik sorunu da düflünülmüfltü. Barolar›n bir tasa-
r›s› vard›. Bu tasar›da özerk Baro ile birlikte Emekli Sand›¤› önerilmifltir. Ne
var ki Adalet Bakanl›¤› bunlar› kabul etmemifl Meclis’e sundu¤u tasar›da tür-
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lü vesayet hükümleriyle birlikte   sosyal sigortalar düzenlemesi de getirilmifl-
tir. Daha önce avukatlar›n hiçbir güvencesi yoktu. Sosyal sigortalara raz› ol-
mak durumunda kald›k.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Bu konuda Avrupa devletleri avukatl›k yasalar›n› k›-
yaslay›p onlar›n sosyal sistemlerini  inceleyip, ülkemizde uygulan›r duruma
getirme yolunda hiçbir çal›flma oldu mu?

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Olmad›. O zamanlar Ba¤ Kur da yoktu. ‹ki güvenlik sis-
temi vard›. Emekli Sand›¤› ve Sosyal Sigortalar. Yeni bir sistem yaratamaz-
d›k. Bu nedenle Avrupa sistemlerini araflt›rmad›k.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Günümüzde ‹stanbul Barosu olsun, ‹zmir Barosu ol-
sun, Avrupa barolar›yla görüflüyorlar, iflbirli¤i yapmaya çal›fl›yorlar. Sizin dö-
neminizde hiç böyle çal›flmalar olur muydu?

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Öteden beri Avrupa Birli¤i ve Avrupa Parlamentosunun
yan›nda bir de Avrupa Barosu düflüncesi vard›. Ama bu düflünce uygulama
alan›na geçirilemedi.  Baz› arkadafllar›m›z›n ve yönetimin, d›fl ülke barolar›y-
la  kiflisel temaslar› biçiminde kald›. Paris Barosu Baflkan›n› benin  dönemim-
de davet ederek kendisine konferanslar bile verdirdik ve çok yararland›k.       

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Avukatlar›n mesle¤ini icra ederken , yarg›ç, savc› ve
personel ile olan diyaloglar›nda sizce özen gösterilmesi gereken noktalar ne-
lerdir?

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: ‹zmir Barosu dergisinde yay›mlanan "Avukatl›k Mesle¤i
Üzerine" konulu alt› yaz›m var. Konu çok uzun oldu¤u için o yaz›lar› size
takdim etmekle yetiniyorum.(*)

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Sizin döneminizde Yarg›tay Baflkan› ‹mran Öktem’in
baz› demeçleri sosyal olaylara neden olmufltu. O konulardaki bilginiz ve tav-
r›n›z neydi?

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: ‹mran Öktem Yarg›tay Baflkan› olduktan sonra laik cum-
huriyeti ve  Atatürk ilkelerini savunmaya bafllad›. Yarg›tay Genel Kurulu
Nurculu¤un aleyhine bir karar vermiflti. Bir yandan o karar› savunuyor, bir
yandan da gericili¤in ülkeye verdi¤i zararlardan söz ediyordu. 1966, 1967
yarg› y›l› aç›l›fllar›nda irtica tehlikesinden söz etti. Bu nedenle gericilerin
flimfleklerini çekti üzerine. Yarg›tay’›n 100. Kurulufl y›l› nedeniyle bir bas›n
toplant›s› düzenlemiflti. Bu toplant›da gazetecilerin baz› sorular›na da yan›t
vermiflti. Bu arada sorulan bir soru üzerine "insan o kadar kuvvetli ve kudret-
li bir varl›kt›r ki, toplumun geliflmesinde, uygarl›¤›n ilerlemesinde bafll›ca ro-
lü oynam›flt›r. E¤er dünya hep haflarat ve hayvanlarla dolu olsayd› Allah dü-

(*) An›lan "AVUKATLIK MESLE⁄‹ ÜZER‹NE" bafll›kl› alt› bölümden oluflan  yaz›, ‹zmir
Barosu Dergisinin Ocak, Nisan, Temmuz 1988; Ocak, Nisan 1999 ve  Ekim 1990 tarihli
say›lar›nda yay›mlanm›flt›r.
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flüncesi dahi do¤mazd›." deyince, bir gazetecinin araya girmesi üzerine Ök-
tem, "Bu felsefi bir görüfltür. E¤er insanlar olmasayd›, Allah düflüncesi de ol-
mazd› diyen felsefeciler vard›r. Allah düflüncesini insan yaratm›flt›r ve onu
ancak insanlar anlayabilir, demifllerdir." Bu sözlerinden sonra, "bu konular
felsefi konulard›r. Herkes anlamaz, yanl›fl anlayabilir. O nedenle bunlar› yaz-
maman›z› rica ediyorum" demifl olmas›na karfl›n ertesi gün gerici bas›n, "Yar-
g›tay Baflkan› Allah’› insanlar yaratt› dedi. Yarg›tay baflkan› Allah yok dedi"
biçiminde manfletten haberler vermifllerdir. 

Öktem, 1 May›s 1969 günü bir fleker komas› sonucunda yitirmifltir yafla-
m›n›. Gerici bas›n sevinçler içindedir. Bu düflmanl›k duygular› içinde Bafl-
kan’a hakaretler ya¤d›rm›fllar ve namaz›n›n k›l›nmayaca¤›n› söyleyerek saf
insanlar› k›flk›rtm›fllard›r. Ertesi günü bir grup cenaze namaz›n› k›ld›rmak is-
tememifl ve  devlet kuvvetleriyle çat›flm›flt›r. Türkiye, o günlerden bu günle-
re gelmifltir. ‹zmir Barosu da o zaman konuyu bir toplant› yaparak, çeflitli ko-
nuflmalarla k›nam›flt›r. Baro Baflkan›m›z Enver Arslanalp’t›r. Konuflmac›lar-
dan biri de bendim. 

NNeevvzzaatt EERRDDEEMM‹‹RR:: Baflkan›m, izniniz olursa bu olayla ba¤lant›l› bir so-
ru sormak istiyorum. Biliyorsunuz Yarg›tay Ceza Genel Kurulu son günlerde
Türk Ceza Yasas›’n›n 312. maddesiyle ilgili ald›¤› bir kararla, resmi ideolo-
jinin halk› geri b›rakt›¤›n› iddia etti. Bu, flu anlama gelmiyor mu? Resmi ide-
oloji ad› alt›nda ifade edilen Mustafa Kemal Atatürk’ün görüfl ve düflüncele-
ridir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin bafllan-
g›çta belirtilen temel ilkelere ba¤l›, Atatürk ulusalc›l›¤›na dayanan demokra-
tik, laik bir sosyal hukuk düzeni oldu¤undan söz ediyor. Onu, bir tak›m ku-
rallar bütününe ba¤l›yor. Bu anlamda laikli¤e karfl› eylemleri yapt›r›ma ba¤-
layan 312. maddeyi ifllemez hale getiren bu de¤erlendirmeyi siz nas›l karfl›l›-
yorsunuz? Konu güncel oldu¤u için lütfen bunun de¤erlendirmesini yapar
m›s›n›z?

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: fiuradan bafllayal›m. Uzun süreden beri Türkiye’de geri-
ciler ortal›¤› kar›flt›rmaktad›rlar. Aç›kça söylemek gerekirse, ilericilerden çok
gericilerin borusu ötmektedir. Biliyorsunuz, Özal zaman›nda laikli¤in koru-
yucusu 163. madde yürürlükten kald›r›ld›. Türk ayd›n›n›n öteden beri kald›-
r›lmas›n› istedi¤i 141 ve 142. maddeler de 163’le birlikte kalkt›. 163’ü tüm-
den kald›rmak do¤ru de¤ildi. Ne var ki 163, düflünceyi de suçluyordu. Ama
madde düzeltilerek bu sak›nca giderilebilirdi. Ama, Terörle Mücadele Yasa-
s›yla kald›r›lan bu maddelerden 163 tümden yok oldu, 141 ve 142 ise ayn› ya-
san›n içine sokuldu. O zamandan beri de laikli¤i koruyan en önemli madde
ortada yok. Laikli¤i korudu¤u ileri sürülen 312. madde de daha sonra de¤i-
flikli¤e u¤rad›. 

fiimdiki duruma bakal›m. Nas›l her  kiflinin kendini savunma hakk› varsa,
devletin ve demokrasinin de kendini savunma hakk› vard›r. Demokrasi ken-
dini silahla savunacak de¤ildir, sözle ve düflünce ile savunacakt›r. Yasalara
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konulacak maddelerle savunacakt›r. Bu maddeleri yarg›çlar uygulayacakt›r.
Ceza Genel Kurulu’nun verdi¤i son karar sak›ncal› bir karard›r. Karara göre
""llaaiikklliikk kkiittlleelleerree mmaall oollmmuuflfl,, yyaassaayyllaa ssaavvuunnmmaann››nn ggeerree¤¤ii yyookkmmuuflfl,, oonnuu  kkiitt--
lleelleerr ssaavvuunnaabbiilliirrmmiiflfl.."" Laikli¤i yasalarla savunmak varken, kitlelere b›rak›-
labilir mi? O zaman bir kargafla ç›kmaz m›?  Karara göre art›k ""llaaiikklliikk ddiinn--
ssiizzlliikk ddeemmeekkttiirr"" deyimi suç olmaktan ç›kar›lm›flt›r. Ne var ki kendini savu-
namayan demokrasi de, laiklik de güçsüz kalm›fl demektir. Bu nedenle söz
konusu karar günün birinde mutlaka de¤ifltirilecektir. Çünkü ülkemizde laik-
lik henüz yasalarla korunmaya muhtaç durumdad›r. Unutmayal›m ki bat›da-
ki laiklikle ülkemizdeki laiklik aras›nda farklar vard›r. Bizdeki laiklik top-
lumsal koflullar gere¤ince bat›daki laikli¤e uymamaktad›r. Bat›da öteden be-
ri bir cemaat teflkilat› vard›. Ve bir ruhban s›n›f› oluflmufltu. Kiliseye karfl› ve-
rilen savafllar sonucunda laiklik ve demokrasi gerçekleflti. Ruhban s›n›f› da,
cemaatler de yerli yerinde kald›. 

Bizde ise ne cemaat teflkilat›, ne de ruhban s›n›f› vard›. Padiflah hem dev-
letin, hem dinin reisiydi. Devletten ayr› bir din örgütü yoktu. Türk devrimci-
leri bat›daki gibi bir laikli¤i kabul etselerdi, o güne de¤in var olmayan cema-
at teflkilat›n› da benimsemek zorunda kal›rlard›. O zaman da cumhuriyet do-
¤ar do¤maz batard›. Cemaatlar, devleti ele geçirmeye kalkarlard›. Her ülke-
nin kendine özgü toplumsal gerçekleri vard›r. Türk devrimcileri bu nedenle
öteden beri var olmayan cemaat teflkilat› kurmam›fllar, din hizmetlerini dev-
lete ba¤l› bir kurulufl olan Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›na vermifllerdir. Bu ne-
denle bizdeki laiklik bir Müslüman laikli¤i olarak nitelenebilir. Gericilik ve
irtica tehlikesi bitinceye kadar böyle devam edecektir. Ne var ki irtica tehli-
kesi henüz bitmemifltir. Bafl›m›zdaki yöneticiler sayesinde gittikçe de k›z›fl-
maktad›r. 

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Baflkan olmadan önce, baflkan adaylar›n› destekleyen
bir gruplaflma var m›yd›? Bu gruplaflma kifli baz›nda m›, yoksa düflünce ba-
z›nda m›yd›? Baflkanl›ktan ayr›ld›ktan sonra Ça¤dafl avukatlar grubunun  ku-
rulufl gerekçesi ve günümüz gruplaflmas› hakk›ndaki düflünceleriniz nelerdir?

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Avukatl›¤a bafllad›¤›m günlerde ve daha sonra, benim dö-
nemimde de bir gruplaflma yoktu. Ekip çal›flmas› da söz konusu de¤ildi. Bafl-
kan adaylar› aras›ndan bir baflkan seçilir, yönetim kuruluna da kimler seçilir-
se, onlar gelirlerdi. Benim zaman›mda da böyleydi. Daha sonra gruplaflmalar
bafllad›. O zaman içimizde gericiler de vard›. Baflkanl›¤a ve yönetim kurulu-
na aday gösteriyorlard›. Öyle san›yorum ki Ça¤dafl grup bu gereksinimden
do¤du ve ad›n› da oradan ald›. Ne var ki çeflitli gruplar›n bulunmas› demok-
rasiye daha uygundur. Bir ekip çal›flmas› yap›l›r. Birbirini daha iyi tan›yan
grup yönetime gelir. Böylesine bir ekip içinde de, benim bafl›ma gelen ola¤a-
nüstü genel kurul diye bir olay yaflanmaz.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Son olarak yay›nlar›n›zla ilgili bilgi vermenizi diliyo-
rum. Hangi dergilerde ve gazetelerde yaz›lar›n›z ç›kt›?  Yay›mlanm›fl kitapla-
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r›n›z hakk›nda da bilgi verir misiniz?

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Cumhuriyet gazetesinde 1971 y›l›ndan beri yaz›lar yaz›-
yorum. Bu yaz›lar›n say›s› 250’yi geçti. Daha önce de ‹zmir’de yay›mlanan
Anadolu, Demokrat ‹zmir, Yeni As›r ve Ege Ekspres’te çeflitli yaz›lar›m ç›k-
t›. Milliyet, Vatan ve Yeni Ortam gazetelerindeki yaz›lar› da bunlara ekleye-
bilirsiniz. Uzun süre Varl›k dergisinde ve Türk Dili’nde  yaz›lar yazd›m. fiim-
di ise Ça¤dafl Türk Dili, Sanat Çevresi, ‹leri ve Türk Solunda sürekli yaz›lar
yaz›yorum.

Yay›mlanm›fl kitaplar›ma gelince, bugüne de¤in 12 kitab›m yay›mland›.
S›ras›yla adlar› flöyle: 1) Kurtulduk mu? Kovan Yay›nlar›. 1961  2) Bar›fl ve
Özgürlük Sander Yay›nlar›  1976  3) Gecenin Neresindeyiz? Ümit Yay›nlar›
1996  4) Türkiye’de Laikli¤in Serüveni  Toplumsal Dönüflüm Yn. 1999  5)
Baflbafla  Toplumsal Dön. Yn. 2000   6) Uygarl›k, Özgürlük ve Atatürk
Top.Dön.Yn.  2002   7) Laik Devlet ve Sar›kl› Siyaset  Top.Dön.Yn.  2002
8) Türkiye ve Atatürkiye. Top.Dön.Yn 2002  9) ‹nsanl›¤›n De¤iflmeyen Serü-
veni Top.Dön.Yn. 2003  10) Nerdesin Ey Atatürk? Top.Dön.Yn. 2004   11)
Savafl› Atatürk Kazanacak  Top.Dön.Yn.  2004   12) Büyük Hukukçular  Top,
Dön.Yn. 2004

Dizgisi yap›lm›fl ve yak›nda ç›kacak olanlar: 1) Nerdesin Ey ‹nsanl›k?  2)
Nerdesin Ey Adalet   3) Devler ve Cüceler. Bu arada haz›rlan›fl olan bir kita-
b›m daha var: Hukuk Yolunda Altm›fl Y›l.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Bir de say›n baflkan›m,  sormak istedi¤im  özel bir so-
ru daha var. Öncelikle daha uzun, sa¤l›kl› ve mutlu yaflaman›z› dilerim, Ya-
flama bu kadar s›k› s›k›ya ba¤l› kalmak, 82 y›l gibi uzun ömür sürmenin s›r-
lar› konusunda da bize bilgi verir misiniz ? 

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Uzun yaflaman›n önemli olmad›¤› kan›s›nday›m. Önemli
olan dinç ve sa¤l›kl› yaflamakt›r. Büyük hukukçu H›fz› Veldet Velidedeo¤lu
89 yafl›ndayken bana, ""‹‹sskkeennddeerr’’ ccii¤¤iimm.. UUzzuunn yyaaflflaammaann››nn bbeeddeelliinnii ööddüüyyoo--
rruumm"" demiflti. Çünkü çeflitli a¤r›lar s›z›lar içinde yaflamaktayd›. Rahmetli
Genel Baflkan›m›z Faruk Erem’e bir gün Yarg›tay’da rastlam›flt›m. Duruflma-
ya gelmiflti. Birlikte çal›flt›¤› iki avukat da yan›ndayd›. Hat›r›n› sordu¤umda
flu yan›t› verdi: ""BBeeyyiinn aayynn›› bbeeyyiinn,, aammaa aarrtt››kk oo bbeeyynnii aayyaakkllaarr››mm ttaaflfl››mm››yyoorr.. ""
Manevi bir güçle son nefesine kadar çal›flt›.

AAyyttüüll ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄:: ‹skender a¤abeyi uzun süredir yak›n komflumu ola-
rak tan›d›m. Gerçekten ça¤dafl bir insan. Dünü kendi içersinde b›rakan, hep
gelece¤e bakan bir kifli. Dil konusunda da öyle. Yaflam tarz›, stili her fleye ba-
k›fl› ilerici oldu¤u için, dünle olan hesaplaflmas›n› gündeme getirip insanlar›
b›kt›rmad›¤› için hayata ba¤l› kalmakta. ‹skender a¤abey, dünle olan her fle-
yi an› olarak anlat›r, ama as›l sorunu gelecekle ilgilidir, yar›nlarla ilgilidir.
Bütün çal›flmalar› gelece¤e dönüktür.

FFaahhrrii CCOOfifiKKUUNN:: Ben de bir gözlemimi anlatmak istiyorum. Yan›nda staj
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yapt›m. Dava dilekçelerinde gözlemledi¤im fley fluydu: Bizim üç sayfada an-
latmaya çal›flt›¤›m›z› en fazla bir sayfada anlat›rd›. Konuyu toplamakta özel
bir yetene¤i vard›. Vurgulamas› gereken noktalar› k›sa bir sürede vurgulard›.

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Önemli olan uzun yazmak de¤il, uzun yazd›¤›mda baz›
yarg›çlar okumaz diye düflündü¤üm için yaflam›m boyunca k›sa yazmaya ça-
l›flt›m. Tüm deneme yaz›lar›mda da  ayn› yöntemi uygulad›m. Bir heykeltrafl
düflünün, kocaman bir kayan›n oras›n› buras›n› oyarak bir flaheser meydana
getirir. Fazlal›klar› ç›kar›p atm›flt›r. Frans›z deneme ustas› Alaine’in deneme-
lerine bak›n›z, bir sayfay› geçti¤ini göremezsiniz. 

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi:: Bir de üstad›m, meslektafllar aras›nda meslek ilkeleri-
ne uyma, karfl›l›kl› sevgi ve sayg› konusunda geçmiflle günümüz aras›nda bir
fark görüyor musunuz?

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Her zaman iyi örnekler de, iyi olmayan örnekler de gö-
rülmüfltür. Kimileri için ""öönnccee iinnssaann ssoonnrraa iinnssaann"" düflüncesi önemlidir. Ki-
milerine göre de ""öönnccee bbeenn,, ssoonnrraa iinnssaann"" düflüncesi... Her yerde oldu¤u gi-
bi mesle¤imizde de çeflit çeflit insan bulunabilir. Bunu do¤al karfl›lamal›d›r.
Biliyorsunuz meslek kurallar› Barolar Birli¤i taraf›ndan 1971 Adana Genel
Kurulu’nda kabul edilmifltir. Ondan önce hiçbir kural yoktu. Ama iyi insan
için kurala gerek yoktur. Dünyan›n en ak›ll›, en bilgili, en erdemli insan› olan
Sokrates’i niçin öldürdüler?  K›skançl›ktan. Kötü insanlar çekemediler Sok-
rates’i. Gençlerin ahlak›n› bozdu¤u ve  tanr›lar› tan›mad›¤› için yarg›lad›lar.

AAyyttüüll ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄:: Sokrates ile ilgili Faruk Erem’in bir anlat›m› vard›.
""OOnnuu yyaarrgg››llaayyaann 550000 yyaarrgg››cc››nn aaddllaarr››nn›› bbuuggüünn kkiimmssee hhaatt››rrllaamm››yyoorr.. AAmmaa ssaa--
nn››kk SSookkrraatteess kkeennddiinnii hhaallaa ssaavvuunnmmaakkttaadd››rr"" biçimindeydi bu anlat›m. 

ÖÖZZTTUURRAANNLLII:: Mahkeme kurulu, e¤er bir daha felsefe dersi vermeyece-
¤ine dair söz verirse, beraat edece¤ini ileri sürdü¤ü zaman flu yan›t› vermifl-
tir: ""BBeenniimm ggöörreevviimm iinnssaannllaarr›› aayydd››nnllaattmmaakktt››rr.. ÖÖllüümmüünn nnaass››ll bbiirr flfleeyy oolldduu--
¤¤uunnuu bbiillmmiiyyoorruumm.. BBeellkkii iiyyii bbiirr flfleeyyddiirr.. AAmmaa ggöörreevvddeenn kkaaççmmaann››nn aahhllaakkss››zzll››kk
oolldduu¤¤uunnuu ççookk iiyyii bbiilliiyyoorruumm.. OO nneeddeennllee ffeellsseeffee ddeerrssii vveerrmmeekktteenn vvaazzggeeççee--
mmeemm.."" Bu suretle de korkmadan ölümü tercih etmifltir. Çünkü Sokrates"e
göre ölüm korkusu, korkular›n en çirkinidir.

Erdem GÜMÜfi; Say›n Baflkan›m, birkaç saattir sorular›m›zla sizi yordu-
¤umuzun bilincindeyiz. Biraz uzad›. Ama, birçok konuda bizleri ve meslek-
tafllar›m›z› ayd›nlatt›n›z. Bu özverinizden dolay›, ‹zmir Barosu Yay›n Kurulu
ad›na Size çok çok teflekkür ediyoruz. Sa¤l›kl› ve mutlu  günler diliyoruz! …
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Avrupa Birli¤inde Hizmet Edimi
Serbestisi Ba¤lam›nda Avukatlar›n
Serbest Dolafl›m›

n IIflfl››ll ÖÖZZKKAANN**

GG‹‹RR‹‹fifi

Avrupa Birli¤i (AB) dört temel özgürlük üzerine kurulmufltur. Bunlar
mallar›n, kiflilerin (iflçilerin), hizmetlerin, sermayenin serbest dolafl›m›d›r. Bir
baflka özgürlük ise yerleflme hakk›d›r, eme¤in ve hizmetlerin serbest dolafl›-
m› için olmazsa olmaz (sine qua non) nitelik tafl›maktad›r. AB bir ekonomik
bütünleflme modelidir.  Serbest dolafl›m özgürlü¤ü olmadan ekonomik bütün-
leflmeden söz edilemez. Üye ülkeler aras›nda O (s›f›r) gümrük, 3. ülkelere
karfl› Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) uygulamas› ve miktar k›s›tlamalar›n›n
(kotalar›n) kald›r›lmas›yla mallar›n serbest dolafl›m› sa¤lanm›flt›r. Ancak iç
pazar›n gerçekleflmesi için mallar yan›nda di¤er üretim faktörlerinin (serma-
ye, iflçi, hizmetli) serbest dolafl›m›n›n da sa¤lanmas› gerekiyordu. 

Avrupa Toplulu¤unu kuran Andlaflman›n Topluluk Politikalar› bafll›kl› 3.
k›sm› II. Bafll›¤›nda 23-31 maddeler mallar›n serbest dolafl›m›na, III. Bafll›k
ise kiflilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolafl›m›na ayr›lm›flt›r. Bu
bafll›k alt›nda 1. bölümde iflçiler (39-42md), 2. bölümde yerleflme hakk› (43-
48md), 3. bölümde hizmetler (49-55md) 4. bölümde sermaye ve ödemeler
(56-60md) yer alm›flt›r. Ayr›ca AT’yi kuran Andlaflmaya Maastrich Andlafl-
mas›yla giren  Avrupa vatandafll›¤› kavram›n›n bir sonucu olarak Avrupa va-
tandafll›¤› bafll›¤›n› tafl›yan ikinci k›s›mda yer alan Nice Andlaflmas›yla de¤i-
flik flekliyle 18/1. maddesi (eski 8a) Avrupa Birli¤i vatandafllar›n›n üye ülke-
lerde serbestçe dolafl›m ve yerleflme hakk›ndan söz etmektedir. Topluluk Po-
litikalar› bafll›kl› 3. k›sm›n kiflilerin serbest dolafl›m› ile ilgili 4. bölümü vize,
s›¤›nma, göç ve di¤er politikalarla ilgilidir. Daha önce Avrupa Birli¤ini kuran
Andlaflman›n getirdi¤i 3.sütunda Adalet ve ‹çifllerinde ‹flbirli¤i bafll›¤› alt›n-
da  yer alan bu konu Amsterdam Andlaflmas› ile AT’yi kuran Andlaflman›n

Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birli¤i Hukuku ve Devletler Özel Hukuk Ö¤retim Üyesi
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1)  Burrows, F, Free Movement in  European Community Law, Oxford, 1987, s.214.

içine al›nm›flt›r. Bunun sonucu olarak AB Andlaflmas›n›n 3.sütununun bafll›-
¤› Polis ve Adli ‹fllerde ‹flbirli¤i olarak de¤ifltirilmifltir. 

Hizmetler AT’yi kuran Andlaflman›n 50. maddesinde mallar›n, sermaye-
nin ve iflçilerin serbest dolafl›m›n› düzenleyen hükümler d›fl›ndaki faaliyetler
olarak belirlenmifltir. Bunlar s›nai, ticari faaliyetler, el sanatlar› ve serbest
meslek faaliyetleridir. Avukatlar›n AB’de serbest dolafl›m›; doktorlar, mimar-
lar ve di¤er hizmet sektörlerinde oldu¤u gibi bir ücret karfl›l›¤› yap›lmayan
serbest meslek faaliyetleri içinde de¤erlendirilmektedir. AB kurumlar› önce
bu serbest mesleklere mensup kiflilerin diplomalar›n›n tan›nmas› konusunda
ikincil mevzuat ç›karm›fl, daha sonra da her bir meslek mensubunun hizmet
edimini serbestçe di¤er üye ülkelerde icra edebilmesi için gerekli kurallar›
belirlemifltir. Avukatlara iliflkin Direktifler de bu amac› sa¤lamaya yöneliktir. 

Araflt›rmam›zda hizmet edinimi serbestisine iliflkin genel kurallar› ve dip-
lomalar›n karfl›l›k tan›nmas› konusundaki mevzuat› inceledikten sonra avu-
katlara iliflkin AB mevzuat› ve üye ülkelerdeki uygulamalar› ele alacak ve
Türkiye’nin AB’ye tam üye olmas› hainde Türk mevzuat›nda yap›lmas› ge-
rekli de¤iflikliklere yer verece¤iz.  

II.. HHiizzmmeett EEddiimmii SSeerrbbeessttiissii  

11.. GGeenneell OOllaarraakk 

AT’yi kuran Andlaflman›n III. Bafll›¤›n›n 3. bölümü "hizmetler"(services)
bafll›¤›n› tafl›maktad›r. Bu konu 49 (eski 59) – 55 (eski 66) maddeler aras›n-
da düzenlenmifltir. III. Bafll›¤›n 2. bölümünde yer alan "yerleflme hakk›"
(right of establishment) ile "hizmetler" baz› ortak hükümleri paylafl›rlar. Zira
55. (eski 66) madde, yerleflmeye iliflkin 45-48 (eski (55-58) maddelerin hiz-
metler k›sm›n›n kapsad›¤› konulara da  uygulanaca¤› ifade etmektedir. Ancak
iki k›s›m aras›nda bir uygulama farkl›l›¤› vard›r ve ay›rt edici çizgiyi belirle-
mek gerekir1.

AA.. HHiizzmmeettlleerr vvee YYeerrlleeflflmmee KKaavvrraamm››

AT Andlaflmas›n›n 2. ve 3. maddelerinde iç pazar›n gerçekleflmesi için
amaçlar belirlenmifltir. 3. maddenin (c) bendinde, bu amaçlar aras›nda malla-
r›n, sermayenin ve iflçilerin serbest dolafl›m›n›n önündeki engellerin kald›r›l-
mas› say›lm›flt›r.

AT Andlaflmas›n›n 50. (eski 60.) maddesi, normal  olarak bir ücret karfl›-
l›¤›nda yap›lan, mallar›n, sermayenin ve iflçilerin serbest dolafl›m›na iliflkin
hükümler taraf›ndan düzenlenmeyen edimleri, hizmet olarak de¤erlendirmifl-
tir. Say›lan hizmetler özellikle s›nai, ticari nitelikteki faaliyetler, küçük el sa-
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natlar› ve serbest meslek faaliyetleridir. Önemli olan faaliyetin bir kazanç te-
min etmesidir2.

Hizmetli teriminin tan›m› esas olarak Avrupa Topluluklar› Adalet Divan›
(ATAD) içtihatlar›yla belirlenmifltir. Divan Webb davas›nda, bir flirkette çal›-
flan ve hiçbir ifl akdi yap›lmayan kiflilerin faaliyetlerini hizmet olarak de¤er-
lendirmifltir. Sacchi davas›nda4, televizyon sinyallerinin gönderilmesini hiz-
met olarak telakki etmifltir. Yerleflme geçici planda da olsa bir iflyeri veya
benzer yerin di¤er bir ülkede kurulmas›n› gerektirir. Hizmetlerin serbest do-
lafl›m›nda ise bu husus flart de¤ildir5.

Yerleflme hakk›nda ba¤›ms›z bir ekonomik faaliyet zorunludur. Divan’a
göre bir üye devlet, e¤er fahifleli¤in kurallar›n› belirlemiflse, bu mesle¤in ic-
ras›n› kamu düzeni nedeni ile engelleyemez.  Dava Hollanda ile ilgili idi ve
bu konu Amsterdam’da belli kurallarla düzenlenmiflti. Bir Polonyal› ve bir
Çek kad›n›n   mesle¤ini icras›n›, 3. bir kifli taraf›ndan zorlanmad›kça, Divan
kendi sorumlulu¤u alt›nda ba¤›ms›z bir ekonomik faaliyet olarak yerleflme
hakk› kapsam› içinde kabul etti6. Buna  karfl›n, hizmet edimi serbestisi, yer-
leflim hakk›ndan geçici karakteri ile ayr›l›r. Bununla birlikte ATAD  geçici ol-
ma özelli¤ini bir üye ülkede avukatl›k mesle¤ini icra için gerekli bir büro, ka-
bine veya etüd kurmas›na engel olmad›¤›n› belirtmifltir7. Bu nedenle ‹talya
mahkum edilmifltir8.

‹talya ayn› flekilde baflka bir üye ülkede yerleflik mimarlara, getirdi¤i ya-
sak nedeniyle de mahkum edilmifltir9. 

Faaliyetin geçici olmas› sadece hizmetin süreci ile de¤il, s›kl›¤›, düzenli-
li¤i veya devaml›l›¤› ile belirlenir10. 

Hizmetler çok genifl bir alan› kapsar. Tar›m iflletmelerinden, kiflisel da-
ta’lara, flirketlerden kobi’lere, madencilikten g›da imalatç›l›¤›na, yat›r›m ve
kredi firmalar›ndan bankac›l›k ve sigortac›l›¤a kadar pek çok meslek bu kap-
sama girmektedir11. 

AB’ye 1 May›s 2004 tarihinde üye olan 10 ülkeden baz›lar› ile Bulgaris-
tan  hizmet sunumu serbestisine iliflkin geçifl dönemleri kabul etmifltir. Daha

2) Lasok, D,Q.C, The Professions and Services in the European Economic Community, Deventer, 1986,
s,7.
3)  279/80 (1981) ECR, s. 3305.
4)  155/73/(1974) ECR, s. 409
5) Bkz. Özkan Ifl›l, Yabanc›lar›n Çal›flma Hürriyeti ve Avrupa Toplulu¤unda Kiflilerin Serbest Dolafl›m›,
‹stanbul, 1997, s.88.
6)  Karar ve elefltirisi için bkz. Prieto, Catherine,’’ Liberté d’établissement et de Prestation de Services"
RTD eur 39 (3) Juil-sept, 2003, s. 494.
7) Gebhard, C-55/94, CJCE, 30 nov, 1 995.
8)  Commission/ Italie, C-145/99 CJCE 7 Mars 2002.
9)  Commission/ Italie,C-.298/99 CJCE 21 Mars 2002.
10)  Commission/ Italie, C-131/01 CJCE 13 Fev 2003.
11)  Bkz. ISIC Major Groups OJ.L.001.03.01.94.
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düflük yat›r›m muafiyet oranlar› uygulanmas›nda Bulgaristan 2009 sonuna,
Slovakya 2006 sonuna kadar derogasyon (istisna) koymufltur. Kredi birlikle-
rinin yeni  mevzuat d›fl›nda tutulmas› (Polonya 2006 ya kadar), daha düflük
banka garantisi ve yat›r›m muafiyeti oranlar› uygulanmas› için (Litvanya, Po-
lanya, Estonya, 2007 y›l› sonuna kadar) süre alm›flt›r. Macaristan ise iki ihti-
sas bankas›n›n mevzuat d›fl›nda  tutulmas›  ve daha düflük banka garantisi ve
yat›r›m muafiyeti oranlar› için 2007 y›l› sonuna kadar derogasyon alm›flt›r12. 

BB.. ÜÜyyee DDeevvlleett VVaattaannddaaflfl›› KKaavvrraamm››

Hizmetlerin serbest dolafl›m›ndan yararlanacak kifliler üye devletlerin va-
tandafllar›d›r. Kimin vatandafl oldu¤unu her üye devlet kendi iç hukukuna gö-
re saptayacakt›r. Üye devlet vatandafllar›n›n, üye devlet vatandafl› olmayan
aile üyeleri için baz› flartlarla serbest dolafl›m imkan› sa¤lanm›flt›r.13 Buna
karfl›l›k üçüncü devlet vatandafllar›n›n bu devletlerle üye devletlerin 1 Ocak
1958’den önce veya kat›l›mdan önce  yapt›klar› anlaflmalarla elde etti¤i avan-
tajlar› devam etmektedir (307. (eski 234) madde)14. 

AT’yi kuran Antlaflmaya Avrupa Birli¤i (Maastrich) Andlaflmas›yla ekle-
nen 2. k›s›mda yer alan "Avrupa Vatandafll›¤›" kavram› tamamlay›c› nitelik-
te olup, milli vatandafll›klar›n yerini almaz. Bir üye ülkenin vatandafl› olan
herkes ayn› zamanda Birlik vatandafl›d›r. 2. k›s›mda Birlik vatandafllar›na ta-
n›nan haklar ifade edilmifltir. 18. maddenin (eski 8/a) Nice Andlaflmas›yla de-
¤iflik 1. paragraf› bu haklar aras›nda Birlik vatandafllar›n›n üye ülkeler top-
raklar›nda serbest dolafl›m ve yerleflme hakk›n›, bu Andlaflman›n getirdi¤i
flartlar ve s›n›rlamalar dahilinde kabul etmektedir15. Ayr›ca 29 Nisan 2004 ta-
rihli ve 2004/38 say›l› Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, Birlik va-
tandafllar›na ve onlar›n ailesi üyelerine üye ülkelerde serbestçe dolafl›m ve
yerleflme hakk› tan›maktad›r16.

Bu Direktif 30 Nisan 2004’de yürürlü¤e girmifltir. 73/148 say›l› Konsey
Direktifi, 75/34 say›l› Direktif, 90/365 say›l› Direktif, 2004/38 say›l› Direktif
yürürlü¤e girdi¤i tarihten 2 y›l sonra yürürlükten kalkacakt›r (md. 38)17.

Üye devlet vatandafl› kavram›, flirketler ve firmalar› da kapsamaktad›r.
Yerleflim hakk›na iliflkin 48. maddede (eski 58) bir üye ülke hukukuna göre
kurulan ve kay›tl› ofisi, idare merkezi veya esas ifl yeri Topluluk içinde olan

12) Tablo için bkz. ‹KV, Avrupa Birli¤i’nin Hizmetlerin Serbest Dolafl›m› ve Bankac›l›k Müktesebat› ve
Türkiye’nin Ayr›m›, ‹stanbul 2004. s. 76.
13)  Greenwood, Christopher, "Nationality and the Limits of Free Movemet of Persons in Community
Law" YEL, 7, 1987, s. 199-.200.
14)  Cerexhe, Etienne, Le Droit European (La libre circulatin des Personnes et des Entreprises), Brux-
elles, 1982, s.43.
15)  Andlaflman›n de¤ifliklikler içine al›narak yenilenmifl flekli için bkz. Blackstone’s E C Legistation,
2004-2005, 15 th ed, Ed: Nigel G Foster, Oxford, 2004, s.6.
16)  OJ. 2004, L 158/77, Bkz. Blackstone, s. 291 vd.
17)  Bkz Blackstone, s. 306.
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flirket ve firmalar›n, üye devlet vatandafllar› gerçek kiflilerle ayn› muameleye
tabi olaca¤› kabul edilmifltir. "fiirket veya firma" terimi, medeni hukuk veya
ticaret hukukuna göre kurulan, özel hukuk veya kamu hukukuna tabi olan
(kooperatifler dahil) ve kazanç sa¤lama amac›yla çal›flan tüm tüzel kiflileri
kapsar. Andlaflman›n hizmetlere iliflkin 55. maddesi (eski 66), 45-48 madde-
lerin hizmetler içinde uygulanaca¤›n› ifade etmektedir. Bu gönderme nede-
niyle yukar›daki tan›ma uyan flirket ve firmalar  da hizmetlerin serbest dola-
fl›m ve yerleflme hakk›ndan yararlanacakt›r. fiirketler için teflebbüs hakk›ndan
da söz edilebilir. 

22.. AAyyrr››mmcc››ll››kk YYaappmmaa YYaassaa¤¤›› vvee ‹‹ssttiissnnaallaarr››

AA.. KKuurraall 

AT’yi kuran Andlaflman›n 12 maddesi (eski 6) genel kural olarak vatan-
dafll›ktan dolay› ayr›mc›l›k yasa¤› getirmektedir. Andlaflman›n Nice Andlafl-
mas›yla de¤iflik 13. maddesi (eski 6/a) Konseye, Komisyonun önerisi ve Av-
rupa Parlamentosuna dan›flt›ktan sonra cinsiyet, ›rk, dil, etnik köken, din ve
inanç, özürlülük, yafl ve seksüel yap›s›na göre insanlar aras›nda ayr›mc›l›kla
mücadele için gereken önlemleri alma görevi vermektedir. 

Ayr›ca hizmetlere iliflkin 54. madde (eski 65) hizmet edimi serbestisinde
k›s›tlamalar kalkmad›kça, her üye Devletin bu k›s›tlamalar› vatandafll›k veya
ikamet konusunda ayr›m yapmadan 49. maddenin 1. paragraf› anlam›nda uy-
gulayaca¤›n› ifade etmektedir. 49. maddenin (eski 59) 1. paragraf› ise hizmet
edimi serbestisine getirilen tüm k›s›tlamalar›n, hizmet al›c›s›n›n bulundu¤un-
dan baflka bir Topluluk ülkesinde yerleflen üye devlet uyruklar› bak›m›ndan
yasakland›¤›n› ifade etmektedir. Topluluk içinde yerleflik 3. ülke vatandaflla-
r›n›n durumu ise Konsey taraf›ndan belirlenecektir (49/2). Ayr›mc›l›k, bir ül-
kedeki mevzuattan kaynaklanabilece¤i gibi (hukuki ayr›mc›l›k), uygulama-
dan da kaynaklanabilir (fiili ayr›mc›l›k)18. ATAD Van Duyn19 ve Rutili20 gi-
bi pek çok davada ayr›mc›l›k yapmama gere¤inin alt›n› çizmifltir. Ancak ya-
banc›lar lehine pozitif bir ayr›mc›l›kta istenmemektedir21.

Ayr›ca bu konuyu düzenleyen ikincil mevzuat ç›kar›lm›flt›r. 21 May›s
1973 tarihli ve 73/148 say›l› Konsey Direktifi22 hem yerleflme hakk› hem de
hizmetlerle ilgilidir. 75/34 say›l› Konsey Direktifi23 ise serbest meslek sahip-
lerinin bu faaliyetleri sona erdikten sonra da üye ülkede oturma hakk›na ilifl-
kindir. Bu konuda iflçilerin ve serbest meslek sahiplerinin ifl bittikten sonra o

18)  Bkz., Özkan,  101-102. 
19)  41/74 (1974) ECR, s. 1346. 
20)  36/75 (1975) ECR. s. 1236.
21)  Lasok, D. s. 29
22)  OJ 1973, L. 172/14, Bkz. Blackstone,. s. 237. vd.
23)  OJ. 1975, L 14/10, Bkz Blackstone, s. 239. vd. 
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üye ülkede oturma hakk›na iliflkin 90/365 say›l› bir Konsey Direktifi24 de ç›-
kar›lm›flt›r.  

BB.. ‹‹ssttiissnnaallaarr

Hizmetlere iliflkin 55. madde (eski 66) yerleflim hakk›na  iliflkin 45-48
maddelerin hizmet edimi serbestisine de uygulanaca¤›n› belirtmifltir. 

45. madde (eski 55) resmi yetkililerin faaliyetlerine ( geçici de olsa) yer-
leflim serbestisine iliflkin hükümlerin uygulanmayaca¤›n› belirtmifltir. Ayn›
husus hizmetler için de geçerlidir. Hakimlik ve savc›l›k mesle¤i ve di¤er me-
mur statüsündeki kiflilerin durumu bu istisnaya girer. Buna karfl›n Divan yar-
g›lamas›n›n do¤ru bir biçimde yap›lmas›na yard›mc› olan avukatl›k faaliyeti-
ni resmi yetkililerin faaliyeti  ile ilgili bir faaliyet olarak alg›lamam›fl ve böy-
le bir yorumun 45. maddenin amac›n› aflt›¤› görüflünü benimsemifltir25.

Mahkemeye göre faaliyetin resmi otoritenin kullan›lmas›yla do¤rudan ve
özel bir iliflkisi olmal›d›r ve bu kavram bir Topluluk hukuku kavram›d›r26. 

Divan trafik kazalar›nda  bilirkiflilik yapman›n bir kamu yetkisi faaliyeti
olmad›¤›n› kabul etmifltir27.

Andlaflman›n  46. maddesi (eski 56) serbest dolafl›m ve yerleflme hakk›-
n›n yabanc›lar için kamu düzeni, kamu güvenli¤i ve kamu sa¤l›¤› nedeni ile
öngörülen özel muamelelere tabi olmas›na  izin vermektedir. Van Duyn v.
Home Office davas›nda28 bu kavramlar›n bir Topluluk kavram› olmad›¤›n›
ve ülkeden ülkeye de¤iflti¤ini kabul etmifltir. Ancak kural›n uygulama alan›
Topluluk organlar›n›n kontrolü alt›nda belirlenmelidir. 25 fiubat 1964 tarihli
Yabanc›lar›n Dolafl›m ve Yerlefliminde Kamu Düzeni, Kamu Güvenli¤i ve
Kamu Sa¤l›¤› Konusundaki Özel Tedbirlerin Koordinasyonuna iliflkin Kon-
sey Direktifinin (64/221)29 3. maddesi bu nedenlerle al›nacak önlemlerin il-
gili kiflilerin kiflisel davran›fl›na dayanmas› gerekti¤ini, önceki cezai mahku-
miyetin bu tedbirler için sebep olmad›¤›, hüviyet kart› veya pasaport ya da
ikamet tezkeresinin süresinin bitmesinin s›n›rd›fl› edilmeyi hakl› göstermeye-
ce¤ini kabul etmifltir. Ayr›ca bu tedbirler orant›l› olmal›d›r. Oranl›l›k (propor-
tionalité) prensibi konusunda ATAD kontrol yapmaktad›r. Hocsman davas›n-
da30, Arjantin as›ll› bir doktor daha sonra Frans›z olmufltur. Onun Arjan-
tin’den ald›¤› diploman›n denkli¤i ‹spanya’da kabul edilmifltir. ‹spanya’da
üroloji dal›nda uzmanl›k yapm›flt›r. ‹spanya’dan al›nan bu diploma Fransa’da

24)  OJ. 1990, L 180/28, Bkz..Blackstone, s.  271. vd.
25)  Reyners v. Belgian state, 2/74 (1974) ECR, 631
26)  (1974) ECR, 631, 654
27)  306/89 (1991) RJCTPI, s.1-5863.
28)  41/74 (1974) ECR, s. 1337.
29)  OJ. Sp. ed. 1964, No: 850/64, s. 117.
30)  14 Eylül 2000,C-238/98, Rec. s. 1-6623
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doktorlar›n serbest dolafl›m›na ve diplomalar›n tan›nmas›na iliflkin 93/16 sa-
y›l› Konsey Direktifine31 göre tan›nmal›yd›. Ancak t›p diplomas› bir üye ül-
keden al›nmam›flt›. 1991’den beri Frans›z hastanelerinde mesle¤ini asistan
olarak icra ediyordu. Frans›z yetkilileri ba¤›ms›z olarak çal›flma iste¤ini red-
detti. Divan 3. bir ülkeden al›nan ve denkli¤i bir üye devlet taraf›ndan tan›-
nan diploman›n baflka bir üye devletçe tan›nmak zorunda olmad›¤›n›; fakat
kabul eden ülkenin, diplomay› tan›yan  ülkede geçen faaliyet y›llar›n› göz
önüne almas› gerekti¤ini kabul etti. Bir baflka zorluk ise Hocsman’›n dil bil-
gisi idi. Frans›zca bir genel t›p s›nav›n› zorlukla geçmiflti. Bu dil zorunlulu¤u
oranl›l›k prensiplerine tabi olmal›yd›. Bir ülkede uzun y›llar doktorluk yapan
birinin s›navda kalmas› oranl›l›k prensibine ayk›r›yd›. 

4 Temmuz 2000 tarihli Salomone Haim davas›nda32 bir Türk difl hekimi
diplomas›na sahip ‹talyan vatandafl›n›n, diplomas› Belçika taraf›ndan tan›n-
m›flt›. Fakat Alman yetkilileri Almanya’da mesle¤ini icraya izin vermiyordu.
Mahkeme burada Topluluk hukukuna ayk›r›l›¤›n›n üye ülkenin iç hukukuna
göre de¤il, Topluluk hukukuna göre tespiti gerekti¤ini belirtmifltir. Ayr›ca
milli hakim, dil bilgisi gereklili¤inin orant›s›z olup olmad›¤›n› de¤erlendir-
melidir, sonucuna vard›. Oranl›l›k prensibine  sayg› her zaman bir olguya de-
¤il, bazen de hukuki sorunlar›n takdirine iliflkindir. Bu nedenle kontrol yetki-
sinin her zaman milli hakime b›rak›lmas› do¤ru bulunmam›flt›r33. 

IIII-- AABB’’ddee AAvvuukkaattllaarr››nn SSeerrbbeesstt DDoollaaflfl››mm›› 

11.. ‹‹kkiinncciill MMeevvzzuuaattttaa

Avukatlar›n hizmet serbestisinde Birlik içindeki faaliyetlerine iliflkin esas-
lar› belirleyen ilk mevzuat 2 Mart 1977 tarihli 77/249 say›l› Konsey Direkti-
fidir34. En az 3 y›l süren yüksek ö¤renim diplomalar›n›n  tan›nmas›na iliflkin
21 Aral›k 1988 tarihli ve 89/48 say›l› genel Direktif35 avukatl›k mesle¤i için
de uygulan›r. 21 aral›k 1988 tarihli ve 89/49 say›l› Konsey Tavsiye Karar›36

üye ülke vatandafllar›n›n 3. ülkelerden ald›¤› diplomalarla ilgilidir. Ba¤lay›c›
olmamakla birlikte üye ülkelere bu diploma, sertifika ve di¤er belgelerin ta-
n›nmas› için düzenleme yap›lmas› tavsiye edilmektedir. 98/5 say›l› ve 16 fiu-
bat 1998 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi37 avukatlar›n dip-
lomalar›n› ald›klar› ülke d›fl›nda mesleklerini devaml› olarak icra etmelerine
iliflkindir. 

31)  JOCEL 165, p. 1
32)  C-424/97, Rec, 1-5123.
33)  Huglo, Jean-Guy, "Liberté  d’établissement et Libre Prestation de Services’’, RTD eur. 37(4) oct-
d_c. 2001, s. 755.
34)  Direktifin de¤iflik hali için bkz. OJ 2003 L. 236 /257.
35)  OJ 1989, L-19/16. Bu Direktif 2001/19 say›l› ve 14.5.2001 tarihli Direktifle de¤iflikliklere u¤ram›flt›r.
OJ.2001, L. 206/1
36)  OJ. 1989, L.19/24
37)  OJ. L. 77/36, 1998, de¤ifliklik, OJ. 2003, L.236/257.
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AA.. 7722//224499 SSaayy››ll›› KKoonnsseeyy DDiirreekkttiiffii 

Bu Direktifin 1.maddesinin 1. paragraf›nda üye ülkelerin, miras›n idaresi
ve tafl›nmazlar üzerindeki haklarla ilgili belgelerin düzenlenmesi için belli
avukat kategorisinin yetkili olaca¤›n› kabul edebilece¤i belirtilmifl, 2. parag-
rafta her bir üye ülke için "avukat" terimi kendi dillerinde ifade edilmifltir.
Üye ülkelerden birinde mesleki faaliyetlerde bulunan avukat, ikamet ve mes-
leki kurulufllara (Baro) kay›t flart› d›fl›nda ev sahibi ülkenin kurallar›na tabi
olmaktad›r (4/1). Bir mahkemede müvekkilini temsil için üye ülke, avukat›n
mahalli adetlere göre hakime veya Baro Baflkan›na takdim edilmesini veya
mahalli bir avukatla birlikte çal›flmas›n› isteyebilir (5.md).

Bir üye devlet, di¤er üye devlette kamu veya özel teflebbüste ücretle ça-
l›flan avukat›n yerleflti¤i ülkede dava takip etme hakk› yoksa, bu kuruluflu
mahkemede temsilini kabul etmeyebilir (6.md). 77/249 say›l› Direktif’e gö-
re baflka bir üye ülke vatandafl› avukat, kabul eden ülkede (host State),  gön-
deren ülke (home State) ülkesindeki unvan›yla çal›flmakta ve kabul eden ül-
kenin meslek kurallar›na tabi olmaktad›r. Bu durum ‹ngiltere ve ‹rlanda’da
sorun teflkil etmektedir. ‹ngiliz hukukuna göre üç ayr› avukat vard›r: Bunlar
advocate, barrister ve solicitor’dur. Mahkemede sözlü savunmaya ancak bar-
rister ç›kabilir. Bu ülkede kabul eden ülkenin  mesleki kurallar›, e¤er bu fa-
aliyet barrister  veya advocate’e tahsis edilmemiflse,  solicitors’a ait kurallar-
d›r.  

‹ngiltere’deki barrister ve advocate, ‹rlanda’da barrister’lar› yöneten mes-
leki kurallara tabidir (4/3).

Ancak bu durum 1990 tarihli Mahkemeler ve Hukuki Hizmetler Kanunu
ve 1999 tarihli Adalet Kanununda Geliflim Kanunu ile de¤iflti. fiimdi hem
barrister, hem solicitors duruflmaya ç›kma konusunda tam haklara sahip oldu.
Ve yine baz› s›n›rlamalarla ‹stinaf Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme önüne ç›-
kabiliyorlar38.

Avrupa’da pek çok ülkede normal mahkemelere ç›kan avukatlar ile Yük-
sek Mahkeme avukatlar› farkl›d›r (Alman Avukatl›k K. 25. md.) (Norveç
Mahkemeler Usulü  Kanunu 221 md). Frans›z avukatl›k kanunda en az 3 y›l
çal›flma zorunlulu¤u vard›r (md.4)39. Genellikle Yüksek Mahkeme huzurun-
da avukatl›k yapmak için fakülteden sonra en az 1 y›l avukatl›k yapmas› ve-
ya en az 3 y›l, bir avukat›n yard›mc›l›¤›n›, yarg›çl›k, savc›l›k veya akademis-
yenlik  yapmas› gerekir. 

BB.. 9988//55 ssaayy››ll›› DDiirreekkttiiff 

1997 Direktifi bir baflka üye ülkede geçici olarak avukatl›k mesle¤ini yap-

38)  Elliott, Catherine-Frances  Quinn, English Legal   System, 5th ed, London, 2004,. s.147.
39)  Bkz. Evrensel Bak›fl ‹çin Avukatl›k Yasalar› I, ‹zmir Barosu Yay›nlar›, ‹zmir, 2004, s.20, 143, 376.
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may› sa¤l›yordu. Buna karfl›l›k 1998 Direktifi, baflka bir üye ülke avukat›n›n
devaml› olarak (yerleflik) bir üye ülkede mesle¤ini icra etmesine yöneliktir.
Noterler hariç tutulmufltur. Latvia (Letonya Cumhuriyeti) d›fl›ndaki bütün
üyelerde Direktif uygulanmaktad›r. Her avukat, baflka bir üye ülkede, gönde-
ren ülkenin unvan›yla avukatl›k yapabilir (2.md.).

Bir üye ülkede çal›flmak isteyen di¤er üye vatandafl› avukat bu ülkede yet-
kili otoritelere kay›t olmal›d›r (3/1). Kabul eden ülke gönderen ülkedeki Ba-
rodan gerekli belgeleri isteyebilir (4/1). Gönderen ülke unvan›yla çal›flan
avukat bu ülke hukuku, Avrupa Toplulu¤u hukuku, uluslararas› hukuk ve ka-
bul eden ülke hukuku konusunda görüfl verebilir. Duruflmalara ç›kmak için
bu ülke avukat›yla birlikte hareket etmesi istenebilir. Üye ülke yüksek mah-
kemeye ç›kmak için uzmanlaflm›fl avukat isteme hakk›na sahiptir (5.md). 

En az 3 y›l düzenli ve etkili bir flekilde çal›flt›ktan sonra, kabul eden ülke
unvan›yla çal›flmaya devam edebilir (10.md). Mesleki davran›fl kurallar› ba-
k›m›ndan host ülke kurallar›na tabidir (6/1). Buna ilaveten home ülkenin de-
ontoloji kurallar› da uygulan›r (çifte deontoloji-etik). Host ülke Barosunun
disiplin kurallar›na tabi olur (7/1.md). Home ülke Barosuna haber verilir
(7/2).

Bilgi testi yap›lmaz, tecrübe yaz›l› delillerle gösterilmelidir. Diploman›n
89/48 say›l› Direktife göre tan›nmas› flartt›r. Kabul eden Baro bir uyum testi
isteyebilir (Bu test maddi hukuk ve usul hukukundaki farkl›l›klar için olabi-
lir) .

Kamu veya özel teflebbüste ücretli olarak çal›flsa da, kabul eden devlet
izin veriyorsa bu imkanlardan yararlan›r(8/1).

12. madde bir avukat›n, di¤erinin veya avukatl›k firmas›n›n yan›nda bir
grup ismi ile çal›flmalar›na iliflkindir. Gönderen ülkedeki grup ad›yla kabul
eden ülkede çal›flabilirler. Kabul eden ülke grubun hukuki fleklinin ismin ya-
n›na eklenmesini isteyebilir. 

Ayr›ca kendi ülkesinde grup olarak çal›flan avukatlar kabul eden ülkede
bir acente veya flube açabilirler. Kabul eden ülke gruba izin vermiyorsa kamu
yarar›na ayk›r›l›k vard›r. 

Kabul eden ülke, farkl› ülkeler aras›nda avukatlar›n birleflmesi veya bun-
lar›n kabul eden ülke avukatlar›yla birlikte çal›flmalar› için gerekli tedbirleri
almal›d›r (11/3).

Kabul eden ülke kendi kanunlar›na ayk›r› ise grup içinde meslek üyesi ol-
mayan kifliler varsa, grubun kendi ülkesindeki unvan›yla tescilini reddedebi-
lir (11/5).

Üye ülkeler 14 Mart 2000 tarihine kadar gereken mevzuat› ç›karmal› ve
yetkili otoriteyi belirlemelidir (14.md).
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CC.. DDiipplloommaallaarr››nn KKaarrflfl››ll››kkll›› TTaann››nnmmaass›› kkoonnuussuunnddaa 8899//4488 ssaayy››ll›› DDiirreekkttiiff
vvee 9922//5511 ssaayy››ll›› eekk DDiirreekkttiiff::

89/48 say›l› Direktif40 Topluluk içinde en az 3 y›ll›k e¤itimi gösteren dip-
loma, sertifika ve di¤er belgelerin tan›nmas› ile ilgilidir (1.md). Bu Direktif
herhangi bir  üye ülke vatandafl›n› kabul eden ülkede serbest meslek sahibi
veya iflçi olarak çal›flmas› durumunda uygulan›r (2.md).

Bir üye devlet, di¤er üye devletin vatandafl›n›n yapaca¤› meslek için ge-
rekli diplomay› kendi vatandafllar›na uygulad›¤› flartlar içinde kabul etmeli-
dir (3. md). Üye devlet baflvuruda mesleki tecrübe veya staj isteyebilir
(4.md).

Kabul eden devlet, mesle¤ini icra etmek isteyen kifliden iyi bir flöhrete sa-
hip oldu¤unun veya iflas veya mesle¤i icradan men edilmedi¤inin ispat›n› is-
teyebilir (6.md).

Üye devletin yetkili makamlar› kendi ülkesinde kulland›¤› akademik un-
vanlar› tan›mal›d›r (7/2). Kabul eden ülke belgelerin ibraz›ndan itibaren 4 ay
geçmeden incelemeyi tamamlamal›d›r (8.md). Üye ülkeler bu konuda yetki-
li makamlar›n› belirlemelidir (9.md) .

Aranan mesleki tecrübe süresi 4 y›l› geçemez (4/1.b). Üye ülke bir uyum
süreci veya test isteyebilir (4/1.b ve 10.md.). 92/51 say›l› ve41 18 Haziran
1992 tarihli Diplomalar›n Tan›nmas› Konusunda 2. genel sistem Direktifi
89/48’e ek olarak ç›kar›lm›flt›r. Bu Direktif en az 1 y›l süren lisansüstü diplo-
malar ile ya da e¤itim ve mesleki kurslarla ilgilidir (1.md). Baflvurucu mes-
le¤ini tam gün olarak, geçen 10 y›l içinde 2 y›l veya yar›m gün olarak buna
eflit zamanda baflka bir üye ülkede yapm›flsa, bu onun gerekli e¤itim ve tec-
rübeye sahip oldu¤una delil teflkil eder (3.md). Bir üye devlet mesle¤i icra
için yetki belgesi istiyorsa, kendi vatandafllar›na uygulad›¤›ndan baflka ne-
denlerle bunu reddedemez (8.md). Üye devletin yetkili makam› iyi bir flöh-
ret, iflasa tabi olmamak, mesle¤ini icradan men edilmemek flartlar› ar›yorsa,
kendi ülkesinden getirdi¤i belgeler yeterli delil olarak kabul edilmelidir
(10.md). Ek C ve D’de belirtilen e¤itim ve meslek kurslar›n›n listesi her üye
Devletin Komisyona baflvurusuyla de¤iflebilir (15.md). 21 Aral›k 1988 tarih
ve 89/49 say›l› Konsey Tavsiye Karar›, 3. bir ülkeden diploma alan üye ülke
vatandafllar›n›n bu diplomalar›n›n tan›nmas›n› tavsiye etmektedir.42

DD-- DDeeoonnttoolloojjii KKoodduu 

AB’de avukatlar›n etik kurallar› (meslek ahlak›) Kodu Aral›k 2002’de ka-
bul edilmifltir. CCBE (Avrupa Barolar Konseyi) 1960’da kuruldu. Avrupa’da

40)  OJ. 1989, L.19/16, 2001/19, 14.5.2001 OJ 2001, L 206/ 1 ile düzeltilmifltir. 
41)  OJ. 1992, L 209/25, 2001/19, OJ. 2001, L. 206/1 ‹le de¤iflmifltir. 
42)  OJ. 1989, L 19/24.
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Barolar›n ve Hukuk Derneklerinin  (AB ve Avrupa Ekonomik Alan›) bir ara-
ya geldi¤i bir dernek statüsünde olan  CCBE’nin statüsü ve Deontoloji Kodu
mevcuttur.43

Bu Kod 28 Ekim 1988 tarihli oturumda kabul edildi ve 28 Kas›m 1998 ve
6 Aral›k 2002 toplant›lar›nda de¤ifltirildi. Avukatlar hem kendi Barolar›ndaki
mesleki kurallara hem de bu Kod’daki kurallara uymak zorundad›r (çifte de-
ontoloji) (1.3.1). ‹ç hukuktaki etik kurallar› bu koda göre ve ona uygun ola-
rak yorumlanmal›d›r (1.3.2). Bu kurallar s›n›r aflan her türlü avukatl›k faali-
yetlerine uygulan›r (1.5). 

Kod ayr›ca her türlü bask›dan uzak bir ba¤›ms›zl›¤› (2.1), güvenilirli¤i
(2.2), meslek s›rlar›na sayg›y› (2.3) kapsar. 2.5 madde avukatl›kla ba¤daflma-
yan iflleri saym›flt›r. Avukat›n medyaya bilgi vermesi, iflin gerektirdi¤i kural-
lara ve meslek s›rlar›na sayg›l› olmal›d›r (2.6). Avukat hukuki ve mesleki ah-
lak kurallar› içinde müvekkilinin menfaatini korumal›d›r (2.7). Müvekkilini
geliflmelerden haberdar etmelidir (3.1.2). 

Avukat ayn› davada e¤er aralar›nda ihtilaf varsa, birden fazla müvekkile
sahip olamaz (3.2). Avukat ücretini "de quata litis" anlaflmas›yla  sabitleye-
mez. Bu anlaflma, davan›n çözümünden önce, müvekkilin davan›n sonucuna
göre kazan›lacak paran›n bir k›sm›n› avukata verme taahhüdü ile ilgilidir
(3.3.1.2).  Taraflar aksini kararlaflt›r›lmad›kça, ücret Baro kurallar›na uygun
olmal›d›r (3.4). 

Avukat avans talep ederse, bunun miktar› tahmin edilen avukatl›k ücreti-
ni geçemez (3.5). Avukat›n vekalet ücretini avukat olmayan biriyle paylaflma-
s› prensip olarak yasakt›r (3.6). Müvekkilin adli yard›mdan  yararland›¤› hal-
lerde, avukat onu bilgilendirmelidir (3.7).

Avukat müvekkilleri için bankada bir hesap açt›¤›nda (Fonds-Clients)  be-
lirli kurallara uymak zorundad›r (3.8).  Üye devletin yetkili otoritesi bu hesa-
b› denetleyebilir (3.8.1.7).

Avukatlar mesleki sorumluklar› nedeniyle makul bir limit içinde sigorta
edilmelidir (3.9.1). Limit, onun faaliyeti nedeniyle karfl›laflaca¤› risklere gö-
re belirlenir (3.9.1). E¤er baflka bir üye ülkede sigortal› ise, kabul eden ülke-
de istisna edilebilir (3.9.2.2). E¤er kendi ülkesinde böyle bir zorunluluk yok-
sa, kabul eden ülkede sigorta yapt›rmal›d›r (3.9.2.3). Avukat bir sigortaya sa-
hip olam›yorsa, durumu müvekkiline bildirmelidir (3.9.2.4).

Avukat yarg›ca yalan ya da hatal› bilgi veremez (4.4). Ayn› kural hakem-
de görülen davalarda da geçerlidir (4.5) .

Avukatlar aras›ndaki iliflkiler de güvenli olmal›d›r (1.5). 

43)  http://www.ccbe.org/doc/Fr/code 2002-fr. pdf.
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Baflka bir üye ülkede yetkili olmad›¤› bir davay› alan avukat bu konuda
baflka bir avukattan yard›m almal›d›r (5.2.1).

Baflka bir üye ülkedeki meslekdafl› ile iletiflimde "gizlilik" istiyorsa bunu
aç›kça belirtmelidir (5.3).

22.. AATTAADD KKaarraarrllaarr››nnddaa 

Binsbergen davas›nda44, Divan AT. 59/1, 60/3’ün do¤rudan etkisini kabul
etti. Bu hükümlere göre vatandafll›k veya ikamet nedeniyle ayr›mc›l›k yap›-
lamayaca¤› belirtildi. Ancak bu özgürlü¤ün s›n›rlar›n›n deontoloji kurallar›
ve meslek yeterlilikleri oldu¤unu da belirtti (kamu yarar›) .

Dava Hollanda mahkemesi taraf›ndan ön karar usulüne göre ATAD’a gö-
türülmüfltür (AT.177). Hollanda kanunlar›na göre sadece Hollanda’da yerle-
flik kifliler dava  takip edebiliyordu. Mahkeme henüz bir uygulama Direktifi
ç›kar›lmad›¤› halde, Hollanda mevzuat›ndaki ülkede devaml› oturma flart›n›n
hizmetlerin serbest dolafl›m›nda her türlü ayr›mc›l›¤› yasaklayan AT Andlafl-
mas›na ayk›r› oldu¤u sonucuna vard›. Hizmetlerin serbest dolafl›m›na milli
hukukça hiçbir özel flart getirilemeyece¤i belirtildi. 

Klopp karar›nda45 ATAD, yerleflme hakk›n›n Topluluk içinde birden  faz-
la faaliyet merkezi yaratmak ve sürdürmek hakk›n› kapsad›¤›n› belirtti. Dava
Düsseldorf Barosu’na kay›tl› bir avukat›n ayn› zamanda Paris Barosu’na ka-
y›tl› olmas› ile ilgiliydi. Mahkeme, Klopp karar›yla yerleflme hakk›n›n, Top-
luluk içinde birden fazla faaliyet merkezi tesis etmeyi de kapsad›¤›n› kabul
etti. 

30 Kas›m 1995 tarihli Gebhard Karar›nda ise46, yerleflme hakk› ile hiz-
metlerin serbest dolafl›m›n›n birbirinden nas›l ay›rt edilece¤ine iliflkin kriteri
göstermektedir. Mahkemeye göre yerleflme hakk›, bir üye ülke vatandafl›n›n
baflka bir üye ülkede ekonomik hayata devaml› ve istikrarl› bir biçimde kat›-
l›m›yla ilgilidir. Buna karfl›l›k hizmet edimi serbestisi geçici karakter tafl›r.
Ancak geçici karakter tafl›mas›, iflini yapabilmesi için gerekliyse, bir avuka-
t›n baflka bir üye ülkede bir büro, kabine veya çal›flma yeri oluflturmas›na en-
gel de¤ildir . Divan devaml› ya da geçici faaliyetlerin kriterlerini ise flöyle be-
lirlemifltir: Hizmetin geçici karakteri, AT 60/3’e göre süresi, s›kl›¤› veya  dü-
zenlili¤i ve devaml›l›¤› ile anlafl›l›r. ‹talyan hukukuna göre, baflka bir üye ül-
kede yerleflik avukat›n ‹talya’da hizmet edimi serbestisi çerçevesinde bir ka-
bine veya esas ya da ikincil büro açmas› yasakt›. ‹talya bu nedenle Komisyon
taraf›ndan aç›lan ihlal davas›nda mahkum edildi47. Bu nedenle üye ülke ken-

44)  CJCE 3. Aral›k 1974, 33-73.
45)  CJCE 12 Temmuz 1984, 107/83.
46)  C-55/94, Rec, L-.4186; CJCE, 30 Kas›m 1995.
47)  Commissione/ ‹talie, C.145/99.
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di ülkesinde bir büro açmas›na engel olamaz48.

Diplomalar›n tan›nmas› konusunda genel Direktif 21 Aral›k 1988 tarihli
ve 89/4849 say›l› Konsey Direktifidir. Direktif en az 3 y›ll›k yüksek ö¤renim
diplomalar›na iliflkindir. 92/51 say›l› Direktif ise 18 Haziran 1992 tarihlidir50.
89/48 say›l› Direktifi tamamlayan ikinci bir Direktiftir ve lisansüstü e¤itimi
kapsar. Bu Direktifler mesleki diplomalar›n tan›nmas› ile ilgilidir, yoksa aka-
demik bir tan›ma sistemi de¤ildir. Prensip olarak tan›ma zorunlulu¤u var-
d›r51. 89/48 say›l› Direktif 4 Ocak 1991’de AT’ye üye ülkeler ve 1 Ocak 1994
de 5 EFTA üyesi için yürürlü¤e girmifltir. 

‹talya’n›n bir Baroya kay›t için orada oturmay› flart koflmas› nedeni ile
mahkum edilmesine iliflkin kararda52, 89-48 say›l› Direktif’e gönderme ya-
p›lm›flt›r. Bu Direktife göre avukat baflka bir üye ülkede diplomas›n›n tan›n-
mas›n› her üye ülkede yap›lan bir s›nav kayd›yla isteyebilirdi. Komisyon,
‹talyan yetkililerin bu s›nav› yaparken zorluk ç›kard›klar›n›  tespit etti.
ATAD’a göre bu s›nav her bir olaya göre de¤erlendirilmeydi. ‹talya 89/48 sa-
y›l› Direktife uyum için gerekeni yapmam›flt›. 

89/48 say›l› Direktifin iptali davas› reddedildi53. Fransa 14 Mart 2000’e
kadar Direktifin gereklerini yerine getirmedi¤i için mahkum edildi54. ‹rlanda
ayn› nedenle mahkum edildi.55

98/5 say›l› Direktif aleyhine Lüksemburg taraf›ndan aç›lan iptal davas›
ATAD taraf›ndan reddedildi56. 13 Kas›m 2003 tarihli Morgenbesser karar›n-
da57 bayan Morgenbesser, Frans›z vatandafl› idi ve ‹talya’da oturuyordu.
Fransa’dan ald›¤› hukuk diplomas›yla stajyer olarak ‹talyan Barosuna kay-
dolmak istiyordu. ATAD onun ne 89/48 ne de 98/5 say›l› Direktiften yararla-
namayaca¤›n› kabul etti. Zira 98/5 stajyerleri kapsam›yordu. Ayr›ca Fran-
sa’da gerekli s›nava tabi tutulmam›flt›.Bayan Morgenbesser avukatl›k mesle-
¤ine de¤il, stajyerli¤e kabul istiyordu. Bu süre 6 y›ll›k bir uygulama süresiy-
di. Bu faaliyet düzenli bir meslek (ifl) olarak de¤erlendirilemezdi. ATAD sta-
j›n da bir ekonomik faaliyet oldu¤unu kabul etti ve ‹talya’da bir baroya staj-
yer olarak kayd›n› kabul etti. 

48)  Bkz. Prieto, Catherine, "Liberté d’Etablissement, et de Prestation de Services,’’ RTD eur, 39 (3)
Juil-sept. 2003,s.500.
49)  OJ 1989,  L.19/24.
50)  OJ 1992, L 209/25, 2001/19, OJ 2001, L 206/1 ile de¤ifltirilmifltir. 
51)  Favret, Jean More, ‘’Le Systeme General de  Reconnaissance des Diplômes et des Formations
Professionelles en  droit Communautaire: L’Esprit et la Mèthode;Règles Actuelles et Developpements
Futurs’’ ,RTD eur. 32(2) Avr. Juin 1996, s.261.
52)  Commission / ‹talie C.145/99, CJCE 7 Mart 2002.
53)  CJCE 7 Kas›m 2000, L, 168/98.
54)  CJCE 26 Eyül 2002, Commission / France, C. 351/01.
55)  CJCE 10 aral›k 2002, Commissions/ ‹rlande,C362/01,RDJ,2002,I-11433,  Bkz. Prieto, Catherine,
‘’Liberté d’Etablissement et de Prestation de Services’’, RTD eur, 39(3) Juil Sep. 2003, s.5233-524.
56)  7 Kas›m 2000, C.168/98.
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A‹D.’nin (3.oda) 13 Ocak 2005 tarih T.184/04 say›l› Sulvida karar›nda
Portekiz’de kurulan bir flirket müdürü olan Buchbinder taraf›ndan avukat ola-
rak temsil ediliyordu. Avukat›n Komisyon aleyhine açt›¤› davada, Mahkeme
sadece bir üye devlette mahkemede bu görevi ifa eden veya Avrupa Ekono-
mik Bölgesi Andlaflmas›na taraf olan ülke avukatlar›n›n Divan›n önünde tem-
sil yetkisine sahip oldu¤unu belirterek, Bay Buchbinder’in hem avukat, hem
da flirketin temsilcisi olarak davay› temsil etmeye yetkili olmad›¤› sonucuna
vard›. Zira avukat 3. flah›s de¤ildi.58

Lüksemburg ‹dare Mahkemesince Divan’a ön karar usulüyle gönderilen
bir davada (7 Aral›k 2004)59, Graham J. Wilson taraf›ndan Lüksemburg Ba-
rosuna karfl› aç›lan bir dava söz konusuydu. Mahkeme, Divan’a 98/5 say›l›
Direktifin 9. maddesi ve 5. maddesine iliflkin sorular sordu. 5. maddeyle ilgi-
li olarak avukat›n sözlü bir de dil s›nav›na tabi olup olmayaca¤› soruldu. 

12 Ekim 2004 tarihli Bloetzer davas› ise ‹sviçre ile ilgili idi. Federal mah-
keme sadece AB’ye üye ülkeler ve EFTA’ya üye ülkelerin vatandafllar› olup,
‹sviçre’de devaml› olarak çal›flan avukatlar›n ‹sviçre’de kay›tl› olabilece¤ini
kabul etti. (23 Haziran 2000 tarihli Avukatlar›n Serbest Dolafl›m› Kanunu 28.
md.) Bir Alman avukat Zoug Kontonuna avukat olarak kaydolmak istedi. Bu
talebin reddi üzerine dava Federal Mahkemeye geldi. Mahkeme bu avukat›n
mesle¤ini ‹sviçre’de devaml› flekilde yapabilece¤ine ve kantona kaydoldu¤u
unvan› kullanabilece¤ine karar verdi. Ancak temsilcinin durumu geçici idi ve
oturma izni yoktu.60

SSOONNUUÇÇ ::

Öncelikle hizmet edimi serbestisi konusunda genel kurallar koyan AB ku-
rumlar›, daha sonra doktorlar, mimarlar, avukatlar gibi baz› serbest faaliyet-
leri için özel düzenlemeler getirmifltir. Avukatlar›n serbest dolafl›m›n› sa¤la-
mada en önemli kurulufl AB’ye üye Devletler de ve Avrupa Ekonomik Böl-
gesindeki bütün ulusal Baro ve  avukat birliklerinin temsilcisi olan CCBE
‘dir (Avrupa Barolar› Konseyi).  CCBE, üye baro ve avukat birliklerinin gö-
rüfl ve  politikalar›n› koordine eder. Genel Kurul 28 delegasyondan oluflur.
Bulgaristan, H›rvatistan Makedonya, ‹sviçre ve Türkiye gözlemci statüsün-
dedir. CCBE’ nin Türkiye Barolar Birli¤i için de önemi vard›r. Büyük baro-
lar›n kaynaklar›ndan yararlanma imkan› sunar. Türkiye AB’ye girdi¤inde
CCBE komitelerine kat›lma ve görüfllerini Avrupa kurumlar›na bildirme im-

57)  CJCE 13 Kas›m 2003, C.313/01, bkz. Prieto, Catherine, ‘’Libert_ d’Etablissement et de Presta-
tion de Services’’, RTD eur. 40 (3) Juil-sept. 2004, s.540, 551.
58)  http://curia.eu.int/jurisp/cai-bin/gettext-pl?Lang=fr8num= 79949886T19040184 18
doc=T8ouve…)
59)  C.506/04
60)  (http: // www. unige. ch/droit/ ceje/ actualites. php. 3? ‹d-article: 150)
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kanlar›na sahip olacakt›r. Di¤er barolarla ortakl›klar kurulabilece¤i gibi, Av-
rupa yasalar›n›n haz›rlanmas› için projeler üretmek de mümkün olacakt›r. 

Türkiye’de çeflitli tarihlerde de¤iflikliklere u¤rayan 19.3.1969 tarihli ve
1136 say›l› Avukatl›k kanununun61 30.01.1979 tarih – 2178 /1 md ile de¤i-
flik 3. maddesi a bendi avukatl›k mesle¤ine kabul edilebilmek için, TC vatan-
dafl› olmak flart› aramaktad›r. Ayr›ca Türk Hukuk fakültelerinden mezun ol-
mak ya da yabanc› hukuk fakültelerinden mezun olanlar›n Türkiye’de denk-
lik s›nav›na tabii olmalar› gerekmektedir (3/6). 

Ayn› maddenin (e) bendinde levhas›na yaz›lmak istenen baro bölgesinde
ikametgah sahibi olmas› aranmaktad›r. 

2.5.2001 tarih ve 4667/30 md. ile de¤iflik 44. maddesinin B bendi avukat-
l›k ortakl›¤›na iliflkindir. 

Bu bentte Yabanc› Sermayeyi Teflvik Mevzuat› çerçevesinde Türkiye’de
faaliyet göstermek isteyen yabanc› avukatl›k ortakl›klar›n›n, bu kanuna uy-
gun olarak kurulmas› flart›yla, yaln›zca yabanc› hukuklar ve milletleraras› hu-
kuk konusunda dan›flmanl›k  hizmeti verebilece¤i, ayn› s›n›rlamalar›n bu ya-
banc› ortakl›kta çal›flan TC vatandafllar› ya da yabanc› ortaklar› da kapsad›¤›,
ortaklar›n baroya kay›tl› olmas› flart› aranmad›¤›, bu kural›n uygulanmas›n›n
mütekabiliyet esas›na ba¤l› oldu¤u kabul edilmektedir. Bu düzenleme AB
üyesi olmayan ülke vatandafl›  avukatlar için yeterli olabilir. Ancak Türki-
ye’nin AB’ye tam üye olmas› halinde, vatandafll›k ve ikametgah nedeniyle
ayr›mc›l›k yapmama kural›n›n AB üyesi ülke vatandafllar› avukatlar için
geçerli olaca¤› aç›kt›r.

61) RG.7.4.1969-13168



‹Z
M

‹R
 B

A
R

O
S

U
 D

E
R

G
‹S

‹ O
C

A
K

 2
00

5

3333

II-- GGeenneell OOllaarraakk

Uluslarüstü niteli¤i ile ekonomik topluluktan birli¤e giden süreçte devlet
organlar›n› oluflturmufl olan Avrupa Toplulu¤u’nda,1 AT hukukunu denetle-
me, koruma ve gelifltirme temel görevi Avrupa Topluluklar› Mahkemesi2 ile
‹lk Derece Mahkemesi’ne3 verilmifltir. ATM’nin verece¤i kararlar ile toplu-
luk hukukunu bütünleflme ruhuyla gelifltirece¤i ve böylece "bütünleflmenin
motoru" olaca¤› dile getirilirken,4 bu görevinde ATM’ye yard›mc› olmas›
amac›yla ‹DM’nin kurulmas› Avrupa Tek Senedi’nde öngörülmüfl ve Kon-
sey’e ‹DM’yi kurma yetkisi verilmifltir.5 Bu yetkiye dayal› olarak Konsey’in
24 Eylül 1988 tarihli karar›6 ile ‹DM kurulmufltur. Böylece Toplulu¤un yarg›
mekanizmas› iki dereceli hale gelmifltir. Mahkeme 1989 Ekim ay› sonunda
faaliyetine bafllam›flt›r.

Avrupa Toplulu¤u Anlaflmas›’n›n7 220. maddesinde ‹DM, ATM ile birlik-
te ATA’n›n uygulanmas› ve yorumlanmas›n›, kendisine verilen yetkiler çerçe-
vesinde sa¤lamakla görevli organ olarak gösterilmifltir. Ayr›ca Avrupa Atom
Enerjisi Toplulu¤u Anlaflmas›8 ve Avrupa Kömür Çelik Toplulu¤u Anlaflma-
s›’nda9 da ‹DM’ye yetkiler verilmifltir. 

‹DM sadece toplulu¤un birincil hukukunu10 de¤il, ayn› zamanda bu hu-
kuk üzerine infla edilen ikincil hukukun11 uygulanmas›, yorumlanmas› ve ge-
lifltirilmesinde de kendisine verilen görevleri yerine getirir.   

AT’nun yarg› sistemini gelifltirmek üzere zaman içinde de¤ifliklikler yap›l-

Avrupa Toplulu¤u ‹lk Derece
Mahkemesi

n  NN.. llllkkaayy KKAAÇÇMMAAZZ **

*  Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi

1)  Bundan böyle AT olarak an›lacakt›r.
2)  Bundan böyle ATM olarak an›lacakt›r.
3)  Bundan böyle ‹DM olarak an›lacakt›r.
4)  Hans-Wolfgang Arndt, "Europarecht", CF Müller UTB 5.Auflage, s. 51
5)  ‹ktisadi Kalk›nma Vakf› web sayfas›.http://www.ikv.org.tr/print.php?ID=1007
6)  ABl. L 319 vom 25 November 1988, s.1-8
7)  Bundan böyle ATA olarak an›lacakt›r.
8)  Bundan böyle AAETA olarak an›lacakt›r.
9)  Bundan böyle AKÇTA olarak an›lacakt›r.
10)  Birincil hukuk, Topluluklar› kuran Anlaflmalar ve bu Anlaflmalara iliflkin sonradan yap›lan
Anlaflmalar› kapsar. 
11)  ‹kincil hukuk, Topluluk anlaflmalar›na dayal› olarak Topluluk organlar› taraf›ndan ç›kar›lan Tüzük,
Yönerge, Karar niteli¤indeki hukuki tasarruflard›r.
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m›fl ve yap›lmaktad›r. Örne¤in Nice Sözleflmesi ile yap›lan de¤iflikliklerle
ATM ve ‹DM aras›nda daha iyi yetki paylafl›m› sa¤lanm›fl ve ‹DM’nin ala-
n›nda uzman mahkeme olarak çal›flmas› imkan› do¤mufltur.12

Son zamanlarda gerek ATM gerekse ‹DM’de görülen dava say›s›ndaki
h›zl› art›fl belirli hukuksal alanlarda uzman mahkeme kurma e¤ilimini güç-
lendirmifltir.13 Bu e¤ilimin izleri henüz Toplulu¤a üye devletlerce onay afla-
mas›nda olan Avrupa Birli¤i Anayasas›’nda, yarg› sistemine getirilen yenilik
ve de¤iflikliklerde görülmektedir.14

Buna göre AB Anayasas›’n›n I-29. maddesinde Avrupa Birli¤i Yüksek
Mahkemesi teriminin; Yüksek Mahkeme, Mahkeme ve Özel Mahkemeleri
içerdi¤i belirtilmifltir. Böylece, ATM "AB Yüksek Mahkemesi", ‹DM "Mah-
keme" olarak adland›r›l›rken, AB yarg› sistemi içinde yeni "Özel Mahkeme-
ler" in yer alaca¤› kabul edilmifltir.

AB Anayasas›’n›n III-357. maddesinde de Avrupa Özel Mahkemeler Ka-
nunu ile Özel Mahkemelerin kuruluflu ve görev alanlar›n›n belirlenmesinin
yap›laca¤› öngörülmüfltür. Bu hüküm do¤rultusunda Konsey 2 Kas›m
2004’de ald›¤› kararla "Avrupa Birli¤i Kamu Hizmetleri Mahkemesi" olarak
adland›r›lan mahkemenin kuruluflunu düzenlemifltir.15 Daire fleklinde çal›fla-
cak bu mahkeme AT’nun kamu hizmetleri alan›nda do¤acak uyuflmazl›klar›
çözümlemekle yetkilendirilen alan›nda ilk derece mahkemesi olacakt›r. Buna
göre Toplulukla çal›flanlar› aras›nda do¤an anlaflmazl›klar› çözümleyecek
yarg› organ› olarak, ‹DM‘nin görev alan› içinde olan bu davalara yeni kuru-
lan mahkeme bakacakt›r. 

Kurulan özel mahkemenin baz› kararlar›na karfl› ‹DM’ye baflvuru olana¤›
getirilirken, istisnai olarak da itiraz üzerine ‹DM’nin verdi¤i bu kararlar için
ATM’ye gidilebilecektir.16 Böylece ‹DM bir yandan ilk derece mahkemesi
olarak yarg› yetkisini kullan›rken, di¤er yandan yeni kurulan Özel Mahke-
me’lerin baz› kararlar›n› inceleme merci olarak da görev yapacakt›r.    

AB Anayasas›’n›n yarg› alan›nda getirdi¤i yeniliklerden biri de ‹DM’ye
kiflisel baflvuru yolunu kolaylaflt›r›lmas›d›r.17

IIII-- ‹‹DDMM’’nniinn YYaapp››ss››

‹DM’nin oluflumuna iliflkin kurallar ATA, ‹DM’yi kuran Konsey Karar›,
ATM ve ‹DM’ye iliflkin Tüzük18 ve ‹DM Yarg›lama Usulü Kurallar›19-20’nda
yer almaktad›r. 

12)  ABl. C 80 vom 10 März 2001 
13)  http://de.wikipedia.org./wiki/Europ%C3%Aisches_Gericht_erster_Instanz
14)  http://europa.eu.int/scadplus/constitution/institutions_de.htm
15)  Konsey’in 2004/752/EG, Eurotom karar›, ABl. L 333 vom 09/11/2004, s. 7-11
16)  http:/curia.eu.int/de/instit//presntationfr//tpi.htm
17)  http://europa.eu.int/scadplus/constitution/institutions_de.htm  
18)  ABl. C. 325 vom 24.12.2002, s. 167-181 
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‹DM’nin oluflumu ATM ile benzemektedir. Her bir üye devletten, üye dev-
letlerin karfl›l›kl› anlaflmalar› ile seçilen yirmibefl yarg›çtan meydana gelmek-
tedir. Yarg›çlar alt› senelik görev süresi için seçilirler. Yeniden seçilmek
mümkündür. ‹DM baflkan› üç sene görev yapmak üzere, üye yarg›çlar tara-
f›ndan kendi aralar›ndan seçilir. Baflkan yarg› erkinin verdi¤i görevleri yeri-
ne getirmenin yan› s›ra ‹DM’nin idari yöneticisi durumundad›r.

‹DM’de ATM yer alan kanun sözcüsü bulunmamaktad›r. Ancak mahkeme
üyelerinden biri, belirli hukuki olaylarda kanun sözcüsü gibi çal›flmak üzere
atanabilir. Atanan üye davayla ilgili görüflünü mahkemeye sunar. Kanun söz-
cülü¤ü görevini yerine getiren üye karara kat›lamaz.21 (Tüzük 49. mad.) 

‹DM a¤›rl›kl› olarak üç veya befl yarg›çtan oluflan daireler halinde çal›fl›r.
Baz› davalarda ise Büyük Daire veya Genel Kurul olarak toplan›r.22

17 May›s 1999 tarihinde yap›lan düzenleme23 ile belirli hukuki konularda
tek yarg›c›n karar verebilece¤i durumlar kabul edilmifltir. 

‹DM’de görülen davalar›n konusu a¤›rl›kl› olarak;  tar›m, devlet yard›m-
lar›, rekabet, ticaret politikas›, bölgesel politikalar, kurumsal hukuk, marka
haklar›, ulafl›m, AT çal›flanlar›n›n statüsü hakk›ndad›r.24

‹DM faaliyete bafllad›¤› 1989 y›l›ndan 31 Aral›k 2004 y›l›na kadar 4182
dava hakk›nda karar vermifltir.25

‹DM Lüksemburg’da faaliyet göstermektedir.

IIIIII-- ‹‹DDMM’’nniinn YYeettkkiissii vvee ‹‹DDMM’’ddee GGöörrüülleenn DDaavvaallaarr

11--YYeettkkiissii

‹DM’nin yetkisi ATM’nin yetkisinde oldu¤u gibi zorunlu ve seçimlik ol-
mas›na göre ikiye ayr›labilir.26

AA-- ZZoorruunnlluu YYeettkkii:: Mahkemenin yetkisinin AT Anlaflmalar› ve ilgili di¤er
AT Mevzuat›ndan do¤mas› halinde zorunlu yetkiden bahsedilir. ‹DM’nin yet-
kisi kural olarak zorunlu yetkidir. Yetkinin mecburili¤i ‹DM’nin uluslarüstü
bir yarg› organ› olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. 

BB-- SSeeççiimmlliikk YYeettkkii:: ATA, AAETA, AKÇTA’lar›n›n çeflitli maddelerine gö-
re AT organlar› veya kamu veya tüzel kiflilerinin yapm›fl olduklar› kamu hu-
kuku veya özel hukuk sözleflmelerinde hakem flart›, tahkim flart› öngörmele-

19)  ABl. L. 136 vom 30.5.1991, s.1 mit Berechtigung im ABl. L 193 vom 17.7.1991, s. 44 und im ABl.
L 317 vom 19.11.1991. s. 34
20)  Bundan böyle ‹DM YUK olarak an›lacakt›r.
21)  Protokol 49. mad. ABl.C. 325/178 vom 24.12.2002
22)  Hangi konularda, ne flekilde toplanaca¤›, ‹DM YUK’da belirlenmifltir. 
23)  ABl. L. 135 vom 29.05.1999
24)  http:/curia.eu.int/de/instit//presntationfr//tpi.htm, s.3
25)  http:/curia.eu.int/de/instit//presntationfr//tpi.htm, s.2
26)  Ünal Tekinalp, (Tekinalp/ Tekinalp), "Avrupa Birli¤i Hukuku", Beta-‹stanbul, s. 239
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ri durumunda, hakem s›fat›yla ‹DM bu sözleflmelerden do¤an anlaflmazl›kla-
r› çözümlemekle görevlidir. Burada ‹DM’nin seçimlik yetkisinden söz edilir.

22-- ‹‹DDMM’’ddee GGöörrüülleenn DDaavvaallaarr

‹DM kural olarak, ATM’nin tüzü¤ünde sakl› tutulanlar ile Avrupa Özel
Mahkemelerinin görev alanlar›na girenler d›fl›nda kalan davalar için yetkili
ilk derece yarg› merciidir. 

Genel çerçevesiyle ATA 225. maddesinde, ‹DM’nin bakaca¤› davalar› dü-
zenlemifltir. Ayn› flekilde AAETA’n›n 140a maddesinde de benzer bir çerçeve
hüküm vard›r. Ancak ATM ve ‹DM’nin Tüzü¤ü’nde bu iki çerçeve hükme ba-
z› istisnalar öngörülmüfltür. Bu hükümler ›fl›¤›nda ‹DM’nin bakaca¤› davalar
flunlard›r: 

AA-- ‹‹ppttaall DDaavvaass››

ATA’n›n 230.27 ve 231. maddelerinde düzenlenen iptal davas› yoluyla, Av-
rupa Parlamentosu ve Konsey’in birlikte yapm›fl oldu¤u tasarruflar›n, Avru-
pa Parlamentosu’nun üçüncü kiflileri etkileyen hukuki tasarruflar›n, Konsey,
Komisyon ve Avrupa Merkez Bankas›’n›n ifllemlerinin AT hukukuna uygun-
lu¤u denetlenir. AAETA’n›n 146. ve 147. maddelerinde de iptal davas› düzen-
lenmifltir. Fakat hem ATA 225 1/I. maddesi, hem de AAETA’n›n 146. madde-
sine göre ‹DM’ye verilen bu yetki Tüzü¤ün 51. maddesiyle s›n›rland›r›lm›fl-
t›r.28 Buna göre üye bir ülkenin, Topluluk organ›n›n veya Avrupa Merkez
Bankas›’n›n açaca¤› iptal davalar›na ATM bakacakt›r. Daha genifl bir ifadey-
le üye ülkeler, Konsey, Avrupa Parlamentosu, Komisyon, Avrupa Merkez
Bankas›, Denetim Kurulu’nun açaca¤› iptal davalar› ATM’de görülecektir. 

‹DM ise gerçek ve tüzel kiflilerin,  yukar›da say›lan organlar›n;

— do¤rudan kendilerine yönelik bireysel tasarruflara veya 

— genel düzenleme fleklinde ya da üçüncü kifliler için yap›lm›fl olmakla
birlikte do¤rudan ve bireysel olarak kendilerini ilgilendiren ifllemlerine karfl›
açaca¤› iptal davalar›na bakar.29

‹ptali istenilen tasarruflar ba¤lay›c› nitelikte olmal›d›r. Bu sebeple bu or-
ganlar›n tavsiye ve görüflleri dava konusu olamaz. (ATA 230/II mad.)   

‹DM iptal davas›nda dava konusu ifllemi dört aç›dan inceler (ATA 230 /II
md.): 

27)  ATA 230. madde Nice Zirvesinde yeniden düzenlenmifltir.
28)  Bu s›n›rland›rman›n da istisnalar› vard›r. 1. ATA 88/II/2’ye göre Konsey’in verdi¤i kararlar, 2. ATA
133. maddesi anlam›nda; d›fl politikaya iliflkin koruyucu tedbirler için ç›kar›lan düzenlemeler, 3. ATA
202. madde gere¤ince Konsey’in yapm›fl oldu¤u eylemlere karfl› aç›lacak davalar için ‹DM yetkilidir.       
29)  Kabul aflamas›nda olan AB Anayasas›’nda kiflisel baflvuru hakk›, do¤rudan kiflileri etkileme flart›
aranmaks›z›n, genel düzenleyici nitelikteki düzenlemelere karfl› dava açma fleklinde geniflletilmektedir.
http://europa.eu.int/scadplus/constitution/institutions_de.htm, http://www.ikv.org.tr/kurumlar.php
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— Avrupa Parlamentosunun, Konsey’in, Komisyonun yetkisi30, 

— flekil flartlar›n›n ihlali, 

— ATA’n›n veya ATA’na dayal› hukuki bir kural,  

— takdir yetkisinin kötüye kullan›m›.

Davan›n aç›lma süresi, söz konusu tasarrufun yay›nlanmas›, davac›ya teb-
li¤i veya davac›n›n bu tasarrufu ö¤rendi¤i tarihten itibaren iki ayd›r.

‹ptal davas› konusu olabilecek bir ifllem için, süresi içinde iptal davas›n›n
aç›lmamas›, ‹DM önünde bu ifllemin hukuka ayk›r›l›¤›n›n def’i olarak ileri
sürülmesine engel teflkil etmez. (ATA 231/I md.) 

‹ptal davas› sonucu verilen karar, geriye do¤ru etkili (ex tunc) ve herkes
için ba¤lay›c›d›r (erga omnes). (ATA 231.mad.)31. Mahkeme gerekli gördü-
¤ünde iptal karar›n›n do¤uraca¤› etkileri ayr›nt›l› olarak karar›nda aç›klar.
(ATA 231 /II md.)  

BB-- HHaarreekkeettssiizzlliikk DDaavvaass›› 

ATA’n›n 232., AAETA’n›n 148. maddelerinde düzenlenen hareketsizlik
davas› Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon ve Avrupa Merkez Bankas›
ATA veya AAETA’n›n ihlali durumunu ortadan kald›rma konusunda hareket-
siz kalmalar› halinde aç›lan davad›r. Gerçek ve tüzel kifliler de topluluk orga-
n›n›n hareketsizli¤inden hukuksal menfaatlerinin do¤rudan etkilenmesi ha-
linde hareketsizlik davas› açabilirler. 

‹ptal davas›nda oldu¤u gibi, hareketsizlik davas›nda da ‹DM’ye verilen
yetki Tüzü¤ün 51. maddesiyle s›n›rland›r›lmas› sonucunda, ‹DM sadece Av-
rupa Toplulu¤unun gerçek ve tüzel kifli vatandafllar›n›n yukar›da belirtilen or-
ganlara karfl› açacaklar› hareketsizlik davalar›na bakabilecektir.

Hareketsizlik davas›, ATA veya AAETA’dan do¤an yükümlülüklerini, ih-
lal niteli¤inde olmak üzere yerine getirmeyen Topluluk organ›n›n hareketsiz-
li¤ine karfl› aç›l›r. Di¤er bir ifade ile Topluluk hukukundan do¤an yükümlü-
lü¤üne ayk›r› olarak, karar almaktan kaç›nan Topluluk organ› dava edilir.32

Gerçek veya tüzel kifliler, Topluluk organ›n›n hareketsizli¤inden do¤rudan
ve bireysel olarak etkileniyorlar ise ‹DM' bu dava için baflvurabileceklerdir.
Ayr›ca üçüncü bir flahsa yönelik olan hareketsizlik do¤rudan ve bireysel ola-
rak kifliyi etkiliyor ise, bu durumunda da dava açma hakk› do¤acakt›r.33

Hareketsizlikte bulunan organa, öncelikle eylemde bulunmas› için talepte
bulunulmas› gerekmektedir. Topluluk organ› iki ay içinde bu davetin gerek-

30)  Yetkisizlik; mutlak, nisbi, yer itibariyle yetkisizlik, maddi anlamda yetkisizlik flekilde olabilir.
Tekinalp, (Tekinalp/Tekinalp), age., s. 261.
31)  Marcus Desax- Claudia Christen- Madeleine Schim van der Loeff, "EG/EU-Recht", Schulthess
Juristische Medien AG Zürich, s. 68
32)  Desax- Christen- Schim van der Loeff, age. , s. 70
33)  Desax- Christen- Schim van der Loeff, age. , s. 70.
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tirdiklerini yapmad›¤› takdirde, bu sürenin bitimini izleyen iki ay içinde ha-
reketsizlik davas› aç›lacakt›r. 

CC-- TToopplluulluu¤¤aa KKaarrflfl›› TTaazzmmiinnaatt DDaavvaass›› ((SSöözzlleeflflmmee dd››flfl››-- HHaakkss››zz FFiiiill SSoo--
rruummlluulluu¤¤uu)) 

ATA 288. maddesinin 2. f›kras›na göre Topluluk organlar›n›n veya çal›-
flanlar›n›n görevleri s›ras›nda hukuka ayk›r› davran›fllar›ndan do¤an zararlar-
dan dolay› Toplulu¤un haks›z fiil sorumlulu¤u mevcuttur.34 Avrupa Merkez
Bankas› çal›flanlar›n›n da görevleri sebebiyle neden olduklar› zararlardan do-
lay› ayn› flekilde Topluluk sorumludur. (ATA 288/III mad.) ‹flte bu tazminat
davalar›na ATA 235. madde gere¤i ‹DM bakar. Ayn› flekilde AAETA’n›n 151.
mad IV. f›kras› gere¤ince ayn› anlaflman›n 188/II. f›kras› uyar›nca sözleflme
d›fl› sorumluluktan do¤an davalara ‹DM bakacakt›r.    

Haks›z fiil sorumlulu¤un kapsam›n›, üye ülkelerin hukuk düzenlerinde or-
tak olan genel hukuk ilkelerine göre belirlenir. (ATA 288/III mad.). Zarara
u¤rayan gerçek ve tüzel kifliler35 bu davay› açabilirler. Dava sadece Toplulu-
¤a karfl› aç›labilir. Zarar› veren Topluluk çal›flan› daval› s›fat›na haiz de¤ildir.
Zarar› veren Topluluk çal›flan›n, ba¤l› oldu¤u Topluluk organ› daval› olarak
gösterilebilir.

Düzenlemelerde sorumlulu¤un flartlar› aç›kça belirlenmemifl olmakla bir-
likte zarar›n giderimi talebi için flu flartlar›n varl›¤› aran›r36: 

- Hukuka ayk›r›l›k: Bir Topluluk organ›n›n ve çal›flan›n görevini yerine
getirdi¤i s›rada yapm›fl oldu¤u hukuka ayk›r› davran›fl. Mahkemece Topluluk
organ› ve çal›flan› kavramlar› genifl yorumlanmaktad›r. Organ olarak Toplu-
lu¤un sadece ana organlar› de¤il, Toplulu¤un tüm kurum ve daireleri anlafl›-
l›rken, çal›flan ise buralarda çal›flan her türlü statüdeki çal›flan ve hizmetliler
anlafl›l›r.37

- Zarar: Maddi zarar yan›nda manevi zarar38 da sorumlulu¤u içerir.

- Zarar ile davran›fl aras›nda illiyet ba¤›.

Bu davan›n Tüzü¤ün 46. maddesi uyar›nca zarar›n meydana gelmesinden
itibaren befl y›l içinde aç›lmas› gerekir.

Tazminat davas› ba¤›ms›z bir davad›r. Dolay›s›yla da di¤er davalara ait
hukuk yollar›n›n tüketilmesi bu davan›n aç›labilmesi için zorunlu de¤ildir.
Ayr›ca, ayn› konuya iliflkin hareketsizlik davas›nda verilmifl olan karar so-
rumluluk davas›n› etkilemez.39

34)  ATA 288 /I. f›kras›nda ise ATA’n›n uygulanmas›ndan dolay› Toplulu¤un sözleflmesel sorumlulu¤u
kabul edilmifltir.
35)  Davac›n›n, vatandafl› oldu¤u ülkenin maddi hukukuna göre belirlenir.
36)  Arndt, age.,s. 58
37)  Tekinalp, (Tekinalp/Tekinalp), age., s. 257
38)  Tekinalp, (Tekinalp/Tekinalp), age., s. 257
39)  Tekinalp, (Tekinalp/Tekinalp), age., s. 254, 258



AVRUPA TOPLULU⁄U ‹LK DERECE MAHKEMES‹

‹Z
M

‹R
 B

A
R

O
S

U
 D

E
R

G
‹S

‹ T
em

m
uz

 2
00

5

3399

Topluluk çal›flan›n, Toplulu¤a karfl› kiflisel sorumlulu¤u; memurun statü-
sünü tespit eden veya çal›flan›n hizmet sözleflmesinde öngörülen hükümlere
göre belirlenecektir.(ATA 288/IV mad.) Bu konuyla ilgili davaya ise ATA 236
mad. uyar›nca ‹DM bakacakt›r.

Toplulu¤un sözleflmeden do¤an sorumlulu¤u ise, ATA’n›n 288/I. maddesi
gere¤i Toplulu¤un taraf› oldu¤u kamu-özel hukuk sözleflmesine uygulanan
hukuka göre belirlenir. Yine bu anlaflmazl›klara iliflkin davalarda; sözleflme-
de ‹DM hakem flart› veya sözleflmesi ile yetkili k›l›nmam›fl ise, ATA 240.
maddesi uyar›nca üye ülkelerin mahkemeleri yetkilidir.    

DD-- TToopplluulluukk ‹‹llee TToopplluulluukk ÇÇaall››flflaannllaarr›› AArraass››nnddaakkii DDaavvaallaarr

ATA 236. maddeye göre ‹DM Topluluk ile çal›flanlar› aras›ndaki tüm an-
laflmazl›klar› çözümlemekle görevlidir. ‹DM’nin yarg› yetkisi; memurun sta-
tüsünde veya çal›flan›n hizmet sözleflmesinde belirlenen alanda do¤an anlafl-
mazl›klar› kapsar. Benzer hüküm AAETA’n›n 152. maddesinde de vard›r. 

Memurlar›n statüleri, özel hizmetlilerin ifl flartlar› hakk›nda Konsey’in
259/28 say›l› karar›40 da bu davada dikkate al›nacakt›r.

Topluluk çal›flan› kavram›ndan, Toplulu¤un tüm kurum ve kurulufllar›nda
çal›flan bütün kifliler anlafl›l›r. 

Çal›flanlar›n disiplin davalar› da ‹DM’de görülür.41

E- Toplulu¤un Kamu-Özel Hukuk Sözleflmelerindeki Hakem fiart› veya
Hakem Sözleflmelerine Göre Yetkili Olmas› 

ATA 238. maddesine göre Toplulu¤un kamu veya özel hukuk sözleflmele-
rine konulan hakem flart›-tahkim flart› ile ‹DM yetkili k›l›nm›fl ise, bu sözlefl-
melerden do¤an anlaflmazl›klar› ‹DM çözümler. 

Ayn› flekilde AAETA’n›n 140a maddesinde yap›lan at›fla, 152. maddesi
uyar›nca da tahkim flart› olan Toplulu¤un akdetti¤i kamu-özel hukuk sözlefl-
melerine iliflkin ihtilaflar› çözüme kavuflturacakt›r.       

FF-- ÖÖnnkkaarraarr UUssuullüü

ATA’da ATM’nin yetki alan› için düzenlenmifl olan ön karar usulünde ya-
p›lan de¤ifliklik42 ile belirli baz› konularda ‹DM’nin yetkili olaca¤› kabul
edilmifltir.  

ATA’n›n 225. maddesinin 3. bendi gere¤ince ‹DM, tüzü¤ünde belirlene-
cek konularda ATA 234. maddesinde düzenlenen ön karar usulü konusunda
yetkili k›lm›flt›r. Ancak ‹DM, ATA 225/3.bendi II. f›kras› uyar›nca, önüne ge-
len hukuki bir konu Topluluk hukukunun birli¤ine ve ba¤dafl›kl›¤›na iliflkin

40)  EWG, Euratom, EGKS des Rates vom 1968, ABl. L 56, s.1
41)  Tekinalp, (Tekinalp/Tekinalp), age., s. 259
42)  Nice Sözleflmesi’yle bu yetki ‹DM’ye tan›nm›flt›r. 
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ise –prensip karar› gerektiriyorsa- bu hukuki konuyu hakk›nda karar verilmek
üzere ATM’ye havale edebilecektir.  

Ayn› flekilde AAETA’n›n 140-a maddesinin 3.bendinde de ön karar usulü
için ‹DM’ye yetki verilmifl, yetkili olaca¤› konular›n ise ‹DM’nin tüzü¤ünde
gösterilece¤i belirtilmifltir.

Ancak ‹DM’nin tüzü¤ünde yap›lmas› öngörülen düzenleme halen yap›l-
mam›fl oldu¤undan ‹DM henüz bu alanda yetkisini kullanamamaktad›r.43

Ön karar usulünde; ‹DM’ye tan›nan yetki konusu durumlar hakk›ndaki
görüfl, üye ülkelerden birinin mahkemesi önüne gelen davada karar verilme-
si aç›s›ndan önem tafl›yor ise, yerel mahkeme bu hususu ‹DM’ye tafl›yacak-
t›r.

Ön karar usulüne sadece toplulu¤a üye ülkelerin mahkemeleri baflvurabi-
lecektir. Yarg›laman›n çeflidi; çekiflmeli, basit yarg›lama usulünde veya çekifl-
mesiz olmas› önemli de¤ildir. 

Toplulu¤a üye olmayan ülkelerin mahkemeleri, özel hakem mahkemeleri,
üye ülkelerin idari makamlar› ve partiler baflvuru hakk›na sahip de¤illerdir.44

Ön karar usulü topluluk hukukunun yorumu ve uygulanmas›ndaki birli¤in
sa¤lanmas›nda güvence teflkil eder.45 Di¤er yandan, topluluk mevzuat›n›n
hukuka uygunlu¤unun denetimi topluluk vatandafllar› için hukuksal teminat-
t›r.46

IIVV-- ‹‹DDMM’’ nniinn KKaarraarrllaarr››nnaa KKaarrflfl›› HHuukkuukk YYoollllaarr››

1. ATA’n›n 225. maddesinin 1. bendine göre, ‹DM’nin ATA 223, 232, 235
ve 238. maddelerine istinaden, bakmakla yetkili oldu¤u davalarda vermifl ol-
du¤u kararlara karfl› tüzükte belirlenen flartlar ve s›n›rlar içinde ATM’ye iti-
raz yoluna gidilebilir.

2. Avrupa Özel Mahkemelerince verilen kararlar için, itiraz mercii olan
‹DM’nin itiraz üzerine vermifl oldu¤u kararlara karfl›, istisnai olarak, tüzü-
¤ünde öngörülen flartlar ve s›n›rlar içinde Topluluk hukukunun birli¤i ve ba¤-
dafl›kl›¤›na iliflkin bir durum söz konusu ise ATM’ne baflvurulabilir.   

3. Ön karar için yap›lan baflvuru üzerine ‹DM’ce verilmifl karar; yine is-
tisnai olarak, tüzü¤ünde öngörülen flartlar ölçüsünde ve s›n›rlar içinde olmak
üzere Topluluk hukukunun birli¤i ve ba¤dafl›kl›¤›yla iliflkili olmas› durumun-
da ATM taraf›ndan incelenir.  

VV-- KKaarraarrllaarr››nn TTeennffiizzii:: 

‹DM’nin kararlar› tüm üye ülkeler için ba¤lay›c›d›r. Ancak ‹DM’nin ka-

43)  Helmut Rue_mann, http://ruessmann.jura.uni-sb.de/gvgbild/europaeug.htm
44)  Desax- Christen- Schim van der Loeff, age. , s. 73 
45)  Desax- Christen- Schim van der Loeff, age. , s. 71
46)  Tekinalp, (Tekinalp/Tekinalp), age., s. 261
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rarlar›n›n tenfizi için hukuki bir düzenleme yoktur.47 Burada karar›n uygulan-
mas›na iliflkin tek yapt›r›m, üye ülkenin Topluluk içinde itibar›n› kaybetme,
hukuk devleti s›fat›na ayk›r› hareket etmesi fleklinde manevi yapt›r›md›r.

VVII-- YYaarrgg››llaammaa UUssuullüü 

Ancak ‹DM’de yarg›lama usulüne iliflkin kurallar "‹lk Derece Mahkeme-
si Yarg›lama Usulü Kurallar›"48 ad›yla özel olarak düzenlenmifltir. ‹DM’nin
kendine özgü yarg›lama usulü bulunmaktad›r.

Yarg›lama süreci s›ras›yla yaz›l› ve sözlü yarg›lama usulü fleklinde ger-
çekleflir. Ayr›ca, örne¤in fikri mülkiyet haklar›na iliflkin ‹DM YUK’n›n
130–136. maddelerinde oldu¤u gibi baz› konularda özel yarg›lama usulü ku-
rallar› getirilmifltir. 

Mahkemede yarg›lama dili olarak, Birli¤in 21 resmi dilinden bir tanesi se-
çilebilir. Bu seçim kural olarak davac› taraf›ndan yap›l›r. Daval› üye bir ülke
veya üye bir ülkenin gerçek veya tüzel vatandafl› ise bu üye ülkenin resmi di-
li de yarg›lama s›ras›nda kullan›lacak dil olabilir49. Ön Karar Usulü için ya-
p›lan incelemede mahkemenin seçti¤i dil yarg›lama dili olur. Konu, ‹DM
YUK’n›n 35, 36, 37. maddelerinde ayr›nt›l› olarak düzenlenmifltir.

Yarg›lama masraflar›, ‹DM YUK’n›n 87- 93. maddelerinde, yarg›lama
masraflar› yard›m› ise ‹DM YUK’n›n 94-97. maddelerinde düzenleme
konusu olmufltur.

47)  Bununla birlikte ATM’nin yetki alan› içinde kalan Sözleflmeyi (ATA) ‹hlal Davas›’nda üye ülke
ATM’nin verdi¤i karar› yerine getirmemesi halinde para cezas›na benzer nitelikte bir miktar parasal
tutar›n ödenmesine mahkum edebilir. (ATA 228 mad.)   
48)  ABl. L 136 vom 30. Mai 1991
49  Davaya taraf olan üye ülkenin birden fazla resmi dili var ise bu dillerden bir tanesi yarg›lama dili
olarak seçilebilir.
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Temel hak, özgürlük ve ödevleri TC Anayasas› ikinci k›s›m Temel Haklar
ve Ödevler bafll›¤› alt›nda 63 madde halinde düzenlenmifltir.

Birinci bölümde genel hükümler, ikinci bölümde kiflinin haklar› ve ödev-
leri, üçüncü bölümde sosyal, ekonomik haklar ve ödevler, dördüncü bölüm-
de de siyasi haklar ve ödevler belirlenmifl olup, elefltirim bu bölümlerle s›n›r-
l› olacakt›r.

Gerçek yaflam ve objektif veriler esas al›narak, yöneltece¤im elefltiriler-
den amaç, hiç kuflkusuz, daha iyiyi ve daha güzeli yakalayabilmektir.

Temel hak ve özgürlüklerin s›ralan›fl›nda, Alman hukukçu, Jellinek yönte-
mini esas alaca¤›m.

AA-- KKOORRUUYYUUCCUU HHAAKKLLAARRII 11

Kifliyi devlete ve içinde bulundu¤u ve üyesi oldu¤u topluma karfl› koru-
yan haklard›r.

Bunlar;

1) Kifli Dokunulmazl›¤›2

“T›bbi zorunluluk ve Kanun’da yaz›l› haller d›fl›nda, kiflinin vücut bütün-
lü¤üne dokunulamaz, r›zas› olmadan bilimsel ve t›bbi deneylere tabi tutula-
maz”3

Anayasan›n bu hükmündeki terimlere aç›kl›k ve tan›m getirmek gerekir-
se;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n
Kifli Hak-Ödev ve Özgürlükler
Düzenlemesine Bir Elefltiri Denemesi

n HHüüsseeyyiinn DDUURRDDUU **

*  Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi

1) TC Anayasas› Kiflinin Haklar› ve ödevleri bafll›¤› alt›nda 17. maddeden 40. madde dahil düzenlemifltir.
2) TC Anayasa 17. madde.
3) TC. Anayasa 17/2 madde
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1.1- a) Vücut bütünlü¤ü: Fiziksel beden, pisiflik ve ruhsal tümlüktür.

b) Dokunulmazl›k: Yasan›n öngördü¤ü ayr›cal›k, ba¤›fl›kl›kt›r.

c) R›za göstermek: Herhangi bir konuda ortaya ç›kacak ya da ç›km›fl bir
duruma karfl› aç›k ya da kapal› flekilde iradi onamad›r.

d) Bilimsel ve t›bbi deney: Anayasan›n bu f›kras›nda t›bbi deney fazla ya-
z›lm›flt›r. Çünkü bilimsel deney ayn› zamanda t›bbi deneyi de içerir.

Bilimsel deney; bir fley üzerinde, yetkin kimseler taraf›ndan  bilim ve tek-
ni¤e uygun olarak inceleme, araflt›rma ve de¤erlendirme yapmak ifli olarak
tan›mlanabilir.

1.2 - a) ‹slam anlay›fl›n›n bir gere¤i olarak “SÜNNET” kurumu TC Ana-
yasas›n›n bu hükmüyle çeliflmektedir.

Genellikle erkek çocuklar üzerinde veli ya da vasi iradesiyle yap›lan bu
uygulama hangi amaç ve gerekçe ile yap›l›rsa yap›ls›n, aç›k olarak vücut bü-
tünlü¤ünü bozucu bir eylemdir.

T›bbi de¤il, dini bir zorunluluktan kaynaklanmaktad›r.

b) Kiflinin r›zas› olmadan vücudu bilimsel ve t›bbi deneylere tabi tutula-
maz hükmünün tersi yorumunda; “r›zas› oldu¤u takdirde bilimsel deneylere
tabi tutulur” sonucu do¤maktad›r. 

Kifli vücudunun bilimsel deneylere tabi tutulmas›nda r›za arama mant›¤›-
n›n alt›nda “ÖTENAZ‹”yi kabul vard›r.

Kiflinin kalbini ya da beynini bilimsel deneye tabi tutulmas› konusundaki
r›za aç›klamas›, ölümü istemesinden baflka bir fley de¤ildir.

Hukuk sistemimizde ölümü istemenin bir hak olmad›¤›, kifliye vücut bü-
tünlü¤ü üzerinde ölümlü sonuç yaratacak tasarrufta bulunma hakk› tan›nma-
d›¤›na göre kifliyi r›zal› kobay olarak görmek “Herkesin yaflama hakk›”4 hük-
müne ters düflece¤i ve insan yaflam›na sayg›l› devlet anlay›fl› ile de ba¤dafl-
mayaca¤› aç›kt›r.

1.3 - “Kimseye iflkence ve eziyet yap›lamaz; kimse insan haysiyeti ile
ba¤daflmayan bir ceza veya muameleye tabi tutulamaz.

‹flkence ve eziyet: Herhangi bir kimse ya da kimselerin, anatomik ve psi-
flik yap›lar› üzerinde, devlet memurlar›nca, kendine özgü de¤iflik yöntemler
kullanmak suretiyle, uygulanan, fiziki, ruhsal ve psiflik tazyik sonucu, iflken-
ce görende meydana gelen ya da gelecek olan s›k›nt›, ac› ve ›zd›rap iflkence
olarak tan›mlanabilir.

4) TC Anayasa 17)1 maddesi
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Kökü, köleci topluma dayanan, gadir, eziyet, haks›zl›k gibi terimlerle de
ifade edilen ve iflkence terimini de içeren en genifl kapsaml› olan ZULÜM te-
rimi ile anlat›lm›flt›r.

Bu nedenle ben de iflkence terimini zulüm terimi içerisinden de¤erlendi-
rece¤im.

‹flkence, “‹flkenc’den gelme olup Farsça kökenlidir. Zulüm’de ‘z-l-m’den
gelme Arapça kökenli bir terimdir. “Bir fleyi kendi yerinden baflka bir yere
koymak” anlam›nda olup, bir kimseye adalet vermek yerine, hakk›n› ondan
esir gemek”5 adaleti yan›lg›ya düflürecek eylemle, hakk› ortadan kald›rmak-
t›r.

Zulüm yaln›zca yetkili ve görevli olan devlet memurlar› taraf›ndan halka
karfl› iflledikleri suçlar olarak kabul görmüfl ve s›n›rland›r›lm›flt›r.

Tevrat6 ve ‹ncil’de7 oldu¤u gibi, ‹slam hukuku kaynaklar› olan Kur’an8 ve
hadislerde de zulüm konusu ifllenmifl ve zalimlerin Tanr› kat›nda cezalar›n›n
büyük olaca¤› vurgulanm›flt›r.

Zulüm kelimesi, halk diline girmifl “Zulüm ile erbab olan, ahir-i berbar
olur”, “Zalim etti¤ini bulur”, “Mazlumun ah› yerde kalmaz”. “Alma mazlu-
mun ah›n›, ç›kar aheste, aheste” gibi özdeyifllerle ifade edilerek k›nanmak is-
tenmifltir.

Zulmetme nedenleri, ekonomik, psikolojik, ruhsal, sosyolojik ve kültürel
olabilir.

Tür bak›m›ndan, zulüm tasnifi gerekirse bunlar;

– Herhangi bir yarar ya da psikolojik ve ruhsal tatmin için zor kullanmak
suretiyle,

– Sahtecilik, doland›r›c›l›k, rüflvet, h›rs›zl›k, irtikap ve ihtilas yoluyla,

– Eflkiyal›k amaçl› birey ya da suç örgütleriyle iflbirli¤i yapmak yoluyla,

– ‹flsiz b›rakmak ve biyolojik olan zorunlu gereksinimlerini karfl›lamay›
engellemek yoluyla,

– Angarya ya da en az ücretle çal›flt›rmak yoluyla,

– Kiflili¤i afla¤›lay›c› davran›fllarda bulunmak yoluyla,

ortaya ç›kabilir.

5) Mumcu Ahmet; Osmanl› Hukukunda zulüm Kavram›, Birey ve Toplum Yay. Toplumsal Araflt›rmalar
dizisi, 1.2. Bafl. Ankara, A¤ustos 1985.
6) Tevrat; Tensiye Suresi, 18 ve 19. ayetler.
7) ‹ncil; a) Luka suresi 6. Bölüm 27’den 42. ayete kadar. b) Luka suresi, 20. Bölüm, 25. ayet.
8) Kur’an; Bakara Suresi 191, 193, 217. ayetler. Nisa Sures 75, 76, 97. Ayetler, Muninün Sures 46. Ayet,
fiuara Suresi 130, 227. Ayet Kasas suresi 5, 21, 25, 76. ayetler. Talak suresi 5. ayet, Ali ‹mran suresi 28.
ayet, En’am suresi 65. ayet, Yunus suresi 83. ayet, ‹sra suresi 7. ayet.
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Zulmün varl›k ve yayg›nlaflma nedenleri konusunda da bir tasnif yap›lma-
s› gerekirse;

– Yürütme gücünü elinde bulunduranlar›n, kendilerine ve yak›nlar›na ç›-
kar sa¤lamalar› ve lüks yaflamalar›,

– Yasama gücünü elinde bulunduranlar›n yozlaflm›fll›klar›, kendilerine,
yak›nlar›na ya da yandafllar›na devlet kurum ve kurulufllar›nda ç›kar sa¤lama-
lar›, yasama yetersizlikleri, ayak tak›m›n›n a¤›rl›kta bulunmas›

– Yarg› gücünün güdük kalmas›, Yarg›ca ola¤anüstü ifl yüklenmesi, hukuk
sisteminin belli bir az›nl›¤›n yarar›na düzenlenmifl olmas›, yarg› mekanizma-
s›n›n yavafl ifllemesi ve bunlara ba¤l› olarak do¤an yarg› gücü bofllu¤unun,
yasad›fl› suç örgütlerince doldurulmufl olmas›,

– Kamu hizmetine al›nanlardan nitelik de¤il, yandafll›k aranmas›, hizmet
içi e¤itim yetersizli¤i, adam kay›rma, ifle göre adam de¤il, adama göre ifl, ku-
ral›n›n uygulanmas›,

– Kamu hizmetinde bulunanlar›n ücretlerine iliflkin olarak, uygulanan üc-
ret politikas›n›n sa¤l›ks›z oluflu,

– Yetersiz ücretle çal›flmak zorunda b›rak›lan kamu görevlilerinin, yasad›-
fl› yollarla ç›kar sa¤lamas›,

– Ucuz iflgücü kapatma, bireysel ç›karlar›n ulaflt›¤› çapulculuk, vurgun,
köfle dönme anlay›fl›n›n normal ve meflru görülmesi

– Halk›n e¤itim ve kültür düzeyi düflüklü¤ü,

– Ülke ekonomisinin bat›kl›¤›, iç ve d›fl ekonomik politik zorlamalar,

– Devlet örgütünün yozlaflmas› ve zay›flamas›,

– Devlet görevlilerinin iflledikleri suçlar›n, cezas›z kalmas› ya da hafif ce-
zalarla geçifltirilmesi, bu suçlulara siyasilerin ve devletin destek olmas›, ko-
rumas› ve adeta ödüllendirmesi,

– Devletin, kendi yurttafllar›n›, ekonomik kaynak ve soyulmas› gereken
olarak görmesi,

– Ulusal gelirin dengeli ve adaletli da¤›t›lmamas›,

– Devletin, insan›n temel hak ve özgürlüklerinin ihlali karfl›s›nda kay›ts›z
kalmas›, bahanelerle görmezlikten gelmesi, zulmü yaratan ve yayg›nlaflt›ran
nedenler olarak say›labilir.

b) ‹nsan haysiyeti ile ba¤daflmayan ceza ya da ifllem, insan›n de¤eri, itiba-
r› ve onuru, ‘haysiyet’ terimi alt›nda toplanm›flt›r.

Haysiyet, insan›n varl›k nedenidir.
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‹nsan, hak ve özgürlükleri ile haysiyet kazan›r.

‹nsan›n itibar, de¤er ve onuruna uygun olmayan bir ifllem, eylem ve ceza
flekli uygulanamaz.

TC Anayasas› 17/3 madde ve f›kras›yla “kimseye iflkence ve eziyet yap›-
lamayaca¤›n›, insan haysiyeti ile ba¤daflmayan bir muameleye tabi tutulama-
yaca¤›n›” hüküm alt›na alm›fl ise de;

Zulüm’de taraflar, biri devlet ad›na görevli ve yetkili olan memur, di¤eri
de kifli ya da kiflilerdir.

Yukar›da sayd›¤›m›z, zulmü yaratan ve yayg›nlaflt›ran nedenlerin tamam›-
n›n devletten kaynakl› oldu¤u görülmektedir.

‹nsan›n hak ve özgürlükleri esas›ndan hareketle, koruma ve gelifltirme yö-
nünde ekonomik, sosyal ve kültürel alt yap› sa¤lanmadan, bu haklara sayg›l›
devlet yaratmak ya da böyle bir devletin varl›¤›ndan söz etmek olas› de¤ildir.

Zulmü yaratan ve yayg›nlaflt›ran nedenler ortadan kald›r›lmad›kça, Ana-
yasan›n ilgili hükmü, bir iyi niyet dile¤i olmaktan öteye gitmeyecektir.

765 Say›l› TCK 243-250 maddeleri ile ve 5237 Say›l› TCK’da 94, 95 ve
96. maddeleri ile pek fena ifllem ve iflkence yapan devlet memurlar› hakk›n-
da ceza düzenlemesi getirmifltir.

Zulmü yaratan ve yayg›nlaflt›ran faktörün devletin memuru de¤il, devlet-
ten kaynakl› oluflu nedeniyle, devlet bu durumu gizlemek ve negatif tutumu
ile günah keçisi arayarak, bir memurun omuzuna y›kmak çabas› içerisinde
görülmektedir.

Bir devletin siyasal, sosyal ve ekonomik politikas›n› belirleyen, devletin
memuru olmad›¤› gibi rejimin sorumlusu ve belirleyicisi de de¤ildir.

‹nsan haklar›na sayg›l› ve koruyucu bu anlamda evrensel de¤erlere ba¤l›
bir devlet yap›lanmas›n› yaratmak, insanl›¤a yap›lan en önemli yat›r›m ola-
cakt›r.

22)) ÖÖzzeell YYaaflflaamm››nn GGiizzlliillii¤¤ii vvee KKoorruunnmmaass››99

Özel yaflam›n gizlili¤i, konut dokunulmaz›l¤› ve haberleflme özgürlü¤ü,
“ancakl›” maddeler grubunda yer alm›flt›r.

Yarg›ç karar›, kifli güvenli¤inin ba¤›ms›z yarg› korumas›na al›nmas› hu-
kuk devleti olma anlay›fl›d›r.

Ne var ki, yetkili k›l›nan merci emrini anlamak oldukça zordur. Gecikme-
sinde sak›nca bulundu¤u ya da bulunmad›¤› hangi verilere göre ve kim sap-

9) TC Anayasas› 20, 21, 22 madde.
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tayacakt›r. S›radan bir ihbar›n dahi, gecikmesinde sak›ncal› bir duruma geti-
rilece¤i, uygulamada görülmemifl bir fley de¤ildir. Bir anlamda yarg› yetkisi-
nin, yürütme gücüne terk edilmesinden baflka bir amaç tafl›mamaktad›r. 

33)) YYeerrlleeflflmmee vvee GGeezzii ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü1100

Anayasan›n bu maddesi bir bütünsellik içerisinde de¤erlendirildi¤i takdir-
de;

Yürütmenin takdir etti¤i yere yerleflilebilir ve yurt d›fl›na da yine takdirle
gidilebilir.

Yurt içi gezileri, paran›z oran›nda serbesttir. Baflka bir anlat›mla para har-
camaktan herkes serbesttir. Tabi var.

Anayasa’n›n bu maddesindeki özgürlü¤ü kullanabilmek için ekonomik
durum uygunlu¤unun varl›¤› gerekli ön kofluldur.

44)) DDiinn vvee VViiccddaann ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü1111

Dine inanan ve inanmayan; vicdani duyarl›l›¤› olan, olmayan; ibadet
eden, etmeyen bu konulara iliflkin olmak üzere, düflüncelerini aç›klayan,
aç›klamayan herkes bu ülkede birlikte ve birarada yaflamak hakk›na sahip ve
zorundad›rlar.

Anayasa 24/3 madde ve f›kras›nda “Din ve ahlak e¤itimi ve ö¤retimi dev-
letin gözetim ve denetimi alt›nda yap›l›r” hükmünün bulunmas› kan›mca; la-
ik devlet anlay›fl› ile çeliflir durumdad›r. Devlet nas›l ki dinin kendisi üzerin-
deki etkisini hofl görmeyerek reddediyor ve laiklik kurallar›na ayk›r›l›k kabul
ediyor ise, kendisinin de din iflleri üzerinde etki ve hakimiyetini kald›rmas›
gerekti¤i, laiklik ilkesi ve laik devlet anlay›fl›n›n bir gere¤i almal›d›r.

Diyanet kurumunun seçimi halk taraf›ndan yap›lmal› ve buna iliflkin gelir
ve gider kaynaklar› da bu hizmetten yararlananlar taraf›ndan karfl›lanmal›d›r.

Nas›l ki baflka ülkelerde bulunan ‹slam kökenlilerin dini gereklerini  yeri-
ne getirmeleri için, o ülke taraf›ndan atanan din görevlilerini hofl görmüyor,
k›n›yor ve protestolar gönderiyor ve tepki gösteriyorsak, din görevlilerinin o
yer halk›nca seçilmesini isteyen Türkiye, ayn› uygulamay› kendisi için de dü-
flünmelidir.

‹lk ve orta ö¤renim kurumlar›nda, din kültürü ve ahlak  ö¤renimininin zo-
runlu tutulmas›n›n laik devlet anlay›fl› ile ba¤dafl›r yan›n›n olmad›¤› aç›kt›r. 

Tanr› ile insan aras›ndaki iliflkiyi zorlaman›n, insani mant›¤› da yoktur.
Kald› ki bir ülkede birden fazla dinlerin oldu¤u ba bilinmektedir. Herkesin

10) TC Anayasas› 23. madde.
11) TC Anayasas› 24. madde.
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bir hakim din kültürü alt›nda birleflmesini sa¤lamak, laik devletlere de¤il,
peygamberlere iliflkin bir davran›flt›r. 

55)) DDüüflflüünnccee vvee KKaannaaaatt ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü

Anayasa 25. maddesiyle “Herkesin düflünce ve kanaat özgürlü¤üne sahip
oldu¤unu, kimsenin düflünce ve kanaatini aç›klamaya zorlanamayaca¤›n›, bu
nedene ba¤l› olarak k›nanamayaca¤› ve suçlanamayaca¤›n›” hükümlendir-
mifltir.

Kan›mca; Anayasan›n bu maddesinin hiç bir hukuki  ve sosyal de¤eri ol-
mad›¤› gibi, yarar› da yoktur.

Öncelikle düflünceyi tan›mlamak gerekirse; insan›n, nesnel ve sosyal re-
alite karfl›s›nda görmek, alg›lamak, senteze varmak, bilgilenmek, ifllev ve sü-
recinin tümü düflünce olarak tan›mlanabilir.

Soyut, fizikötesi bir kavramdan baflka bir fley olmayan düflünceyi özgür
b›rakmak ya da yasaklamak, fiilen ya da hukuken olas› de¤ildir.

Hukukun yasaklad›¤› ya da özgür b›rakt›¤› düflüncenin kendisi olamaz.
D›fla yans›mayan düflüncenin, hukuka ya da sa¤ töreye ayk›r› oldu¤unu sap-
tamak için kain olmak gerekir. ‹nsan›n akl›ndan ne geçti¤i ve tasar›mlar› bi-
linemez. Kald› ki, ne düflündü¤ünün hukuken önemi de yoktur. Hukukun ara-
d›¤› insan›n ne düflünü¤ü de¤il, düflünceye dayal› iradenin d›fla yans›mas›yla
meydana getirece¤i zarar› önlemek, do¤an zarar› da karfl›lamakt›r. 12

Düflüncenin aç›klanmas› ve yay›m› hukuku ilgilendirir ve baz› koflullarda
hukuki düzenleme ve yasal denetimi gerekli k›labilir. Bu konu da Anayasa-
n›n 26. maddesiyle “Düflünceyi aç›klama ve yayma özgürlü¤ü” bafll›¤› alt›n-
da düzenlenmifltir.

66)) BBaass››nn vvee YYaayy››nn ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü1133

Anayasa bas›n ve yay›na önemli bir yer ay›rm›flt›r. Bunun nedeni de bas›-
n›n halk›n kula¤›, gözü ve duyusu oluflu düflüncesidir.

Sözü edilen özgürlük, devletin bam teline dokunmayan bas›n ve yay›na
iliflkindir.

Hatta o kadar özgürdür ki; devletin üst düzey yöneticileri varl›klar›n› bu
bas›na borçlu olduklar› için, bir vefa borcu olarak, sosyal bilimler literatürün-
de yeri olmasa da bas›n›n dördüncü güç oldu¤undan sözetmekten çekinmez-
ler.

Bu yöneticiler, ya¤c›l›k ve dalkavukluklar›n›n üst boyutlar›na vararak, o

12) Durdu Hüseyin- Sa¤l›k Mesle¤inde Hukuki Sorumluluk, S. 32, C. 1, ‹zmir, 1986.
13) TC Anayasas› 28, 29, 30, 31, 32. Mad.
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kadar ileri giderler ki; zaman zaman yarg›, yasama ve yürütmenin de üstün
de bir yerlere koymaya çal›fl›rlar bas›n›.

Türkiye’de bir bas›n yay›n kargaflas› ve diktotoryas›n›n yafland›¤› bilinen
bir gerçektir.

Haks›zl›¤a u¤rayan yurttafllar›n, adalet dairelerinde ve yarg› önünde hak
arama yerine, bas›n ve yay›n kurulufllar›na baflvurduklar› bilinmektedir.

Bu ac› tablonun, flakflakç›lar›n ve dalkavuk ç›karc›lar›n bir eseri oldu¤u
aç›kt›r. Önlenmesi için malesef bir çaba da yoktur.

Bir de devletin ve bilinen ç›kar çevrelerinin borazanl›¤›n› yapmayan, ge-
nelin yarar›na ve bas›n ahlak kurallar›na uygun olarak yaflam›n› sürdürmeye
çal›flan bas›n ve yay›n kurulufllar› vard›r ki, vay bunlar›n haline, yazs›nlar, ya-
y›nlas›nlar da görsünler özgürlü¤ün ne oldu¤unu.

Anayasa bu maddesiyle özgür ve sansürsüz b›rakt›¤› bas›n; kuponlu bur-
juva bas›n›d›r.

77)) MMüüllkkiiyyeett HHaakkkk››

Anayasa 35. maddesiyle “herkesin mülkiyet ve miras hakk›na sahip oldu-
¤unu, bu haklar›n ancak kamu yarar› amac›yla kanunla s›n›rlanabilece¤ini, bu
hakk›n toplum yarar›na ayk›r› kullan›lamayaca¤›n›” hüküm alt›na alm›flt›r.

Ancak; 

2863 Say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu hükümleri ge-
re¤ince, derece yöntemine göre tafl›nmaz mülkiyeti üzerinde sit karar› ile s›-
n›rlama koymak yine ayn› kanunda belirlenen kurullara verilmifltir. Bu kurul-
lar›n kararlar› ile kifli ya da kiflilerin mülkiyet hakk› üzerindeki tasarruf yet-
kileri s›n›rlanmaktad›r. Baz› hallerde de tasarruf yetkileri tamamen kald›r›l-
maktad›r.

Gelin görün ki; bu tür uygulama ile mülkiyet hakk› üzerinde tasarrufu en-
gellenen kiflilere devlet taraf›ndan herhangi bir bedel ödenmemifltir.

Ayn› kanunun 15/f madde ve f›kras›nda 17.6.1987 gün ve 3386 say›l› ya-
sa ile yap›lan de¤ifliklik sonucu, bu tür yerlerin, hazineye ait baflka yerlerle
takas yap›labilece¤i belirlenmifl ise de, 1987’den bugüne kadar sadece birkaç
adet takas iflleminin yap›labildi¤i ve binin üzerinde baflvurunun ise hâlâ bek-
lemekte oldu¤u yapt›¤›m araflt›rma sonunda ö¤renmifl bulunmaktay›m.

Kamu yarar›n› ileri sürerek, tek tarafl› bir irade ile ve kararla, kifli mülki-
yeti üzerindeki hakk›n› kald›ran devlet, bu mülkiyetin karfl›l›¤› olan bedeli de
zarar verdi¤i flah›sa ödemek zorunda olmal›d›r. Mülkiyet hakk›na sayg›l› dev-
letten bu beklenir.

Uygulamalar› ile ayyuka ç›kan, An›tlar Yüksek Kurulu’nun  hangi verilen
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›fl›¤›nda de¤erlendirme yaparak sit kararlar› verdikleri de henüz bilinmemek-
tedir.

Yine, 2873 Say›l› Milli Parklar Kanunu da 2863 Say›l› Yasa gibi mülkiyet
hakk›n› engelleyen niteliktedir.

6830 Say›l› Kamulaflt›rma Yasas› hükümleri uyar›nca, kamulaflt›r›lan ta-
fl›nmaz mal sahiplerine, bedelinin tam olarak saptan›p, ödendi¤i görülmemifl-
tir.

Mülkiyetinin tam de¤eri konusunda, kamulaflt›ran kurumla anlaflma sa¤-
layamayan sahip, kendinisini yarg› mercileri önünde bulur ve y›llara da¤›lan
bir yarg›lama süreci¤ine katlanmak zorunda kal›r. Tabii ömrü yeterse.

Anlat›lan bu nedenlerle, Anayasan›n hükümlendirdi¤i mülkiyet hakk›n›n
da emin ellerde bulunmad›¤› ve tehlikede oldu¤u görülmektedir. 

88)) HHaakk AArraammaa ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü1144

TC Anayasas› 36, 37, 38. maddeleriyle hak arama özgürlü¤üne iliflkin dü-
zenlemeler getirmifltir.

Yasalar›n öngördü¤ü esas ve usuller do¤rultusunda herkes daval› ya da
davac›, iddiac› ya da savunman, ma¤dur ya da san›k s›fatlar›ndan birisi ile
yarg› yerine baflvurabilir.

Yarg› yeri, usul yasalar›nda belirlenen yetki ve görev alanlar›na giren tüm
anlaflmazl›klar› kabul ve çözmekle yükümlüdür.

Yarg›lama yetkisini yarg› yeri d›fl›nda, hiç bir kurum, kurulufl ya da kim-
se kullanamaz ve hiç kimse yasal olarak ba¤l› oldu¤u yarg› yeri d›fl›nda bafl-
ka bir merci önüne ç›kar›lamaz.

Adalet mekanizmas›n›n yavafl çal›flmas› nedeniyle, yasa d›fl› güçlerin ken-
dilerini hak arama mercii olarak görmeleri ve sorunlar› yine yasa d›fl› yollar-
la çözme yoluna gitmeleri ciddi bir tehlike boyutuna varmaktad›r.

Yasal yarg›ç güvencesi ise; Hakim ve Savc›lar yüksek Kurulu’nun siyasi
bir kimli¤e sahip olan Adalet Bakan› ve onun müsteflar› baflkanl›¤›na b›rak›l-
mas›, Anayasan›n yasa yarg›ç güvencesi hükmüne ayk›r› düflmektedir.

Cezan›n kifliselli¤i ise; kaçak olan san›k ya da hükümlünün aranmas› ve
yakalanmas› ifline ba¤l› olarak, aile ve yak›nlar›n›n sürekli taciz ve hatta za-
man zaman sorgulanmas› psikolojik ve fiziki bask›, suç ve cezan›n kifliselli-
¤i kural›na uygun düflmemektedir. Esasen, suç ve cezan›n kifliselli¤i ancak in-
faz s›ras›nda ve infaz kurumlar›nda sözkonusu olabilmektedir.

14) TC Anayasas› Mad. 36, 37, 38.
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Gecenin bir vaktinde birileri aya¤›n›n çamur ve tozuyla kap›y› zorlayarak
içeri girip arama yapmak istiyorsa, bu duruma muhatap olanlar cezaland›r›l-
mam›flt›r denilemez.

BB-- ‹‹sstteemmee HHaakkllaarr››1155

Anayasa, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bafll›¤› alt›nda 25 madde
halinde bu haklar› düzenlemifltir.

11-- AAiilleenniinn KKoorruunnmmaass››1166

“Aileyi Türk toplumunun temeli” gören Anayasa, ailenin korunmas› göre-
vini de devlete vermifltir.

Yurt d›fl›nda iflçi olarak çal›flmaya giden ailelerin, Anayasan›n bu hükmü
ile korunduklar› söylenemez. Kald› ki yurt içindeki aile kurumunun da koru-
nuyor oldu¤unu ileri sürmek oldukça zordur.

Ayn› maddenin ikinci f›kras›nda , “Özellikle ana ve çocuklar›n korunma-
s›” hükmü, baban›n en son korunaca¤› sonucunu do¤urmaktad›r. Oysa ki; ai-
le tüm bireyleri ile bir bütün olup korunmaya muhtaçt›r. Anne, baba ya da ço-
cuk fleklinde bir suni ay›r›m yap›lmas› ve baz›lar›n›n korunmas› gerekti¤i dü-
flüncesi hukuk mant›¤› ile ba¤daflmayaca¤› gibi, kanun önünde eflitlik kural›-
na da ayk›r› düflmektedir.

22-- EE¤¤iittiimm vvee ÖÖ¤¤rreettiimm HHaakk vvee ÖÖddeevvii

E¤itim ve ö¤retimin yurttafllar için bir hak, ilkö¤retimin de bir ödev oldu-
¤u, devletin gözetim ve denetimi alt›nda yap›laca¤›, devletin belirlemifl olduu
esas ve usullere ayk›r› e¤itim ve ö¤retim yerleri aç›lamayaca¤›, Anayasan›n
42. maddesiyle düzenlenmifltir.

‹lkö¤retim bir zorunluluk olarak getirildi¤ine göre, bu e¤itim ve ö¤retimin
yap›laca¤› kurulufllar›n fiziki ve e¤itsel altyap›s›n›n devlet taraf›ndan olufltu-
rulmas› gere¤i vard›r.

“Kendi okulunu kendin yap”, “Herfley devletten beklenmez” tekerlemele-
rinin moda oldu¤u bir yer ve dönemde, Anayasan›n bu hükmünün tam olarak
uygulama alan› buldu¤u söylenemez.

Devletten beklenen, Anayasan›n devlete yüklemifl oldu¤u ödevler manzu-
mesidir. Devlet bu ödevleri yerine getirmekten kaç›namaz. Yurttafllar›n ödev-
lerini yerine getirmesini isteyen devletin de kurala  uymas› gerekir.

Kimsenin e¤itim ve ö¤retim hakk›ndan yoksun b›rak›lamayaca¤› yine
Anayasada hüküm alt›na al›nm›flt›r.

15) TC Anayasas› Mad. 41’den 65’e kadar.
16) TC Anayasas› Mad. 41.
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Bu hükmünde koflula ba¤l› oldu¤u aç›kt›r. Paral› e¤itim döneminin yaflan-
d›¤› günümüzde, paras› olmayan›n böyle bir hakk›n›n da olmayaca¤› aç›kt›r.

Devlet okullar›ndaki e¤itim ve ö¤retim düzeyinin düflüklü¤ü sonucu, aç›-
lan dershaneler, kurslar, özel ders alma ifllerinin temelinde para yatmaktad›r.

Üniversitelerimizin durumu da çok iç aç›c› de¤ildir. Fiziki yap›, eleman
yetersizli¤i, bütçe yetersizli¤i, çok say›da aç›lan gecekondu üniversiteleri ifli
ç›¤›r›ndan ç›karm›fllard›r.

Bilimsel araflt›rmalara a¤›rl›k verecek, kadrolar› ile donat›lm›fl, kendine
yetebilecek ekonomik kaynaklar› sa¤lam›fl, özerk üniversite özlemi hâlâ çe-
kilmektedir.

33-- ÇÇaall››flflmmaa HHaakk vvee ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü

“Çal›flman›n herkesin hakk› ve ödevi” oldu¤u Anayasada belirlenmifltir.
Ancak; ekonomik alt yap› oluflturulmadan, yat›r›m pay›na ayr›lan miktar›n
bütçe belirlemelerinden %15’lere ç›kar›larak büyüme sa¤lanmadan, özet ola-
rak ifl alanlar› yarat›lmadan, çal›flmak isteyen kimse nerede ve nas›l çal›flacak
ve üretime kat›lacakt›r?

Verimlili¤i art›ran bir faktör olarak görülen özellefltirme hareketinin yeni
kapkaçç›lar ve vurguncular yarataca¤›ndan hiç kimsenin kuflkusu olmamal›-
d›r.

Liberal ekonomi bafl› boflluk de¤ildir. Devleti soy, yurttafllar› soy ve iflçi-
yi soy mant›¤› hiç de¤ildir. Kontrolden ç›kan liberal marka ekonomi otobü-
sünün bu gidiflle bir yerlere çak›laca¤›ndan da hiç kimsenin kuflkusu olmas›n.

‹flsizlerin milyonlar› aflt›¤›, çal›flan›n eme¤inin karfl›l›¤›n› alamad›¤›, iflve-
renin yar›na güveninin kalmad›¤› bir dönem yaflayan ülkenin herhalde iyi bir
yerde oldu¤u iddia edilemez.

‹flçi ve iflveren aras›ndaki çeliflkinin her geçen gün derinleflti¤i, ulusal ge-
lirin dengesiz da¤›l›m›n›n, çal›flma bar›fl›n› bozmayaca¤› ileri sürülemez.

44-- SSaa¤¤ll››kkll›› ÇÇeevvrree vvee KKoonnuutt HHaakkkk››

Sa¤l›kl› insan sa¤l›kl› toplumu yarat›r. ‹nsan sa¤l›¤›na önem veren devlet,
insana sayg›l› olan devlettir.

Ekonomik koflullara ba¤l› olarak, yeterli beslenmenin sa¤lanamad›¤› ül-
kemizde sa¤l›kl› insandan söz etmek oldukça zordur. Çöp tenekelerinde ek-
mek k›r›nt›lar› arayan çocuklar›n varl›¤› ve bu manzaran›n TV kanal›nda ya-
y›nlanmas› sonucu infial yaratan tablo hâlâ belle¤imizdedir.

Ayl›k 450 YTL bir ücretle çal›flan di¤er bir insan›n da durumu pek farkl›
de¤ildir.
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Gölge kentlerin olufltu¤u ülkemizde, gecekondu hareketini engelleyecek
hiçbir ekonomik, politik önlem al›nm›fl de¤ildir. Her geçen gün sa¤l›ks›z söz-
de konut -ki kümes olmalar› nedeniyle, konutta denilemez- ço¤ald›¤› bilinen
bir gerçektir.

Özet olarak, Anayasa’n›n hükümlendirdi¤i, yurttafllar›n isteme hakk› bafl-
l›¤› alt›ndaki konular, emredici pozitif hukuk normlar› olmas›na karfl›n, birer
iyiniyet önerileri niteli¤inden öteye gitmedi¤i ortadad›r.

CC-- KKaatt››llmmaa HHaakkkk››

Yurttafll›¤›n kazan›lmas›, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, parti
kurma, partilere üye olma ve ç›kma, siyasi partilerin uyacaklar› esaslar, ka-
mu hizmetlerine girme, yurt hizmeti ve vergi ödevi, dilekçe hakk› Anayasa-
da Siyasi Haklar ve Ödevler bafll›¤› alt›nda düzenlenmifltir.

Yukar›da say›lan bu haklar, devletin temel ideolojisine ayk›r› bir flekilde
kullan›lamaz.

Siyasi partilere üye olabilir ve siyasi partiler kurabilirsiniz. Ancak kurulu-
flunu devletin onad›¤› parti için bir hakt›r. siyasi faaliyette bulunma hakk›n›z
vard›r, bu hakk› devlete karfl› kullanamazs›n›z. Seçme hakk›n›z vard›r. Ancak
size ne seçece¤inizi küme halinde devlet sunar, sizin de seçim hakk›n›z bu
küme içerisinde kalarak s›n›rl›d›r. Kamu hizmetine girebilirsiniz, adam›n›z
var devlette kadro açm›flsa, verginizi ödemeyin de sonuçlar›n› görün, tabi kü-
çük vergi mükkelefi için, büyük vergi yükümlülükleri için bu koflul pek ge-
çerli say›lmaz. Yurt hizmeti, paras› olmayanlar içindir. Yani Mehmetçik için-
dir. Mehmet bey ya da Mehmet a¤alar için böyle bir hizmet sözkonusu de¤il-
dir. Dilekçe hakk›n› herkes kullanabilir. Nas›l olsa kimse incelemiyor ve bir
sonuç alam›yor.

Anlat›lan bu nedenlerle siyasi haklar ve ödevler de pek yerine oturmufl
de¤ildir.

Kuramsal kavramlara bo¤ulmadan, yaflam›n gerçekle buluflmas› için, her
düflünene ödevler düfltü¤ü, ayd›n yükümlülü¤ü ile düflüncenin eyleme dönüfl-
türülmesi sosyal ve toplumsal devinim ancak bu suretle gerçeklefltirilece¤i
unutulmamal›d›r.

5533TC CUMHUR‹YET‹ ANAYASASININ K‹fi‹ HAK-ÖDEV VE ÖZGÜRLÜKLER DÜZENLES‹NE B‹R ....
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*  ‹zmir Barosu üyesi

Borçlunun tafl›n›r mallar› ile tafl›nmaz mallar›’n›n «ne flekilde haczedile-
ce¤i» ve «haczin tafl›n›r mallarda do¤urdu¤u sonuçlar» ‹‹K. mad. 85/I, II, V,
VI, 86, 87, 88 (ve 102, 103)’de düzenlenmifltir.

AA-- II-- Tafl›n›r mallar›n haczi, alaca¤›n asl› ile faizlerini ve takip giderleri-
ni karfl›layacak ölçüde yap›l›r (‹‹K. mad. 85/I). (1)

Faiz, haczedilen mallar›n sat›labilece¤i umulan tarihe kadar hesaplan›r.(2)

Bu ölçü çerçevesinde, «borçlunun, takip konusu alaca¤›, faizleri ve takip
giderlerini karfl›layacak miktarda» mal› haczedilirken, borçlu ve alacakl›n›n
karfl›l›kl› ç›karlar› uzlaflt›r›larak yoklu¤u borçluya en az zarar verecek ve hac-
zi, saklanmas›, sat›fl› (paraya çevrilmesi) en kolay olacak olan mallara önce-
lik tan›n›r. Çünkü, icra memuru (haczi yapan memur) alacakl› ile borçlunun
karfl›l›kl› ç›karlar›n› mümkün oldu¤u kadar uzlaflt›rmakla yükümlüdür (‹‹K.
mad. 85/IV).(3)

‹cra mahkemesinin, «alacak miktar›ndan fazlaya iliflkin haciz iflleminin
kald›r›lmas›» konusundaki flikâyet üzerine verdi¤i kararlar kesin olup, temyiz
edilemez (‹‹K. mad. 363).(4)

IIII-- Maddede, mallar›n hangi s›raya göre haczedilece¤i tam bir aç›kl›kla -
‹sviçre ‹cra ve ‹flâs Kanununun bu maddeye karfl›l›k olan 95. maddesinin ak-
sine- gösterilmifl de¤ildir.

Önce, borçlunun nizas›z (çekiflmesiz) mallar›n›n haczedilmesi gerekir. Ya-
ni, borçlu taraf›ndan baflkas›na ait oldu¤u bildirilmeyen (‹‹K. mad. 96) yahut

Tafl›n›r ve Tafl›nmaz
Mallar›n Haczi
(‹‹K. mad. 85)

(1) Bknz: ‹‹D. 27.4.1956 T. 2530/2511 
(2) BELGESAY, M. R. ‹cra ve ‹flas Kanunu fierhi, 1949, s: 249
(3) Bknz: 12. HD. 31.7.1987 T. 12091/8559 
(4) Bknz: 12. HD. 28.2.2002 T. 3073/4186; 7.3.1988 T. 4369/2601 



TAfiINIR VE TAfiINMAZ MALLARIN HACZ‹

‹Z
M

‹R
 B

A
R

O
S

U
 D

E
R

G
‹S

‹ T
em

m
uz

 2
00

5

üçüncü kifliler taraf›ndan daha önce haczedilmemifl yahut istihkak iddia edil-
memifl olan mallar›n birinci s›rada haczinin düflünülmesi gerekir. Bu neden-
le, borçlunun nizas›z mallar›n›n alaca¤› karfl›lamas› halinde, nizal› mallar›n
haczine gidilmemelidir.

3494 ve 4049 kanunlar ile yap›lan de¤ifliklik sonucunda, bir tafl›n›r mal›
haczedilen borçluya ya da borçlu ile mal› birlikte elinde bulunduran üçüncü
kifliye bu mal üzerinde «üçüncü bir kiflinin mülkiyet veya rehin hakk› gibi s›-
n›rl› bir aynî hakk› bulunmas› veya bu mal›n üçüncü bir kifli taraf›ndan -da-
ha önce- haciz edilmifl olmas› halinde, bu hususu haciz yapan memuru bildir-
me» ve haciz yapan memurun da «borçluya ve borçlu ile birlikte mal› elinde
bulunduran (üçüncü) kifliler bu beyana davet etme» zorunlulu¤u kabul edil-
mifltir (‹‹K. mad. 85/II).

Bu tür mallar ile, üçüncü kifliler taraf›ndan -daha önce- ihtiyaten haciz
edilmifl veya istihkak iddia edilmifl mallar›n haczi en sonraya b›rak›l›r (‹‹K.
mad. 85/II, c.2).

«Hâs›lat› paraya çevirme masraflar›n› ve icab›nda muhafaza ve idare mas-
raflar›n› karfl›lamayaca¤› muhakkak olan fleyler haczedilmez» (‹‹K. mad.
85/V).

IIIIII-- Baz› tafl›n›r mallar›n haczedilebilmesi özellik gösterir:

- Triptik belge ile yurt d›fl›ndan getirilen (ve yurttan ayr›l›rken geri götü-
rülmesi gereken) yabanc› plâkal› araçlar haciz edilebilir mi?

Yüksek mahkeme(5), «bu tür araçlar›n gerekli gümrük vergilerinin öden-
mesi koflulu ile, bu vergi miktar›n›n sat›fl bedelinden ödenmesi koflulu ile -du-
rum TC. Baflbakanl›k Gümrük Müsteflarl›¤›ndan sorularak- sat›labilece¤ini
ve bu flekilde sat›lmak üzere haciz edilebilece¤ini» -hükümetin ithalat reji-
minde yapt›¤› son de¤iflikliklerden önceki dönemde- oyçoklu¤u ile belirtmifl-
ti... KKaann››mm››zzccaa,, bir fleyin haciz edilebilip edilemeyece¤i -yasalardaki özel
hükümler d›fl›nda- o fleyin «devir edilip edilememe» niteli¤i ile belirlendi¤in-
den(6), baflka bir deyiflle «ancak devri mümkün (serbest) olan fleyler haciz
edilebilece¤i»nden yabanc› plâkal› arac›n ithalat rejimimiz gere¤ince, yurt
d›fl›ndan Türkiye’ye ithalinin serbest olup olmad›¤›n›n -TC. Baflbakanl›k
Gümrük Müsteflarl›¤›ndan sorularak- araflt›r›lmas› ve «ithalinin serbest oldu-
¤unun» belirlenmesi halinde, bu araçlar›n ‘haciz edilebilece¤i’, aksi takdirde
‘haciz edilemeyece¤i’ sonucuna varmak gerekir.(7)

- Trafik siciline kay›tl› olmayan araçlar; herhangi bir tafl›n›r mal gibi (‹‹K.
mad. 85 vd.) haczedilebilir.

5555

(5) Bknz: 12. HD. 19.2.1993 T. 14120/3126; 12.2.1993 T. 13343/2517; 6.6.1991 T. 366,
7377 
(6) Bknz: UYAR, T. ‹‹K. 2005, C:5, s:6987 vd. 
(7) UYAR, T. ‹cra Hukukunda ‹hale ve ‹halenin Bozulmas› 3. Bas›, 2002, C: 1, s: 199
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Trafik siciline kay›tl› olan araçlar; 2918 s. Karayollar› Trafik Kanununun
20/d maddesi uyar›nca, icra memurunun haciz karar›n›n do¤rudan trafik sici-
line flerh verilmesi ile (‹‹K. mad. 79/II, son) haczedilebilece¤i gibi(8) (kaydî
haciz); di¤er tafl›n›r mallar gibi fiilen de (‹‹K. 86 vd.) haciz edilebilir.(9)

Bu iki haciz flekli, do¤urdu¤u sonuçlar bak›m›ndan farkl›l›k yaratmaz. Ya-
ni; trafik siciline kay›tl› bir araç ister kaydi haciz fleklinde ister fiili haciz flek-
linde haczedilmifl olsun; haciz tarihinde, haczedilmifl say›l›r. Sat›fl bedelinin
paylaflt›r›lmas› bak›m›ndan -«s›ra cetvelinde yer alma bak›m›ndan- birinin
di¤erine önceli¤i yoktur.(10) Yani; hangi haciz önce ise, onu koymufl olan ala-
cakl›, alaca¤›n› daha önce al›r, o alacakl›ya öncelik tan›n›r.

«Kaydi haciz»in, bunu uygulatan alacakl›ya sa¤lad›¤› yarar; üçüncü kifli-
ler daha sonra bu arac› borçludan sat›n al›rlarsa, haciz koydurmufl olan ala-
cakl›, bu kiflilere karfl› da, alaca¤›n› ileri sürebilir. Yani, üçüncü kifliler, trafik
kayd›nda haciz bulunan arac›, hacizle yükümlü olarak sat›n alm›fl olurlar...

Buna karfl›n «fiilen haczedilmifl» ve borçluya ya da üçüncü kifliye yedi-
emin olarak b›rak›lm›fl arac›, trafik sicilinde haciz flerhi bulunmad›¤›n› gör-
dükten sonra, borçludan -noterde yap›lan› sat›fl ile(11)- iyiniyetle sat›n alan
üçüncü kiflilere, karfl› arac› fiilen haciz ettirmifl olan alacakl› bir hak talep
edemez.(12)

Alacakl›lar›n, «sat›fl aflamas›»n› da düflünerek, sadece kaydi haciz ile ye-
tinmeyerek ayr›ca arac› fiilen de haciz ettirip muhafaza alt›na almalar›, ara-
c›n talep edildi¤i zaman sat›labilmesini garanti eder. Aksi taktirde, alacakl›
sat›fl aflamas›na gelindi¤inde kaydi haciz tarihinden itibaren bir y›l içinde
(‹‹K. mad. 106, 110) sat›fl istedi¤i halde, sat›fl gününde arac›n sat›fl yerinde-
k›ymet takdiri yap›lm›fl ve k›ymet takdiri kesinleflmifl olarak- haz›r bulundu-
rulmas›n› temin edemezse, araç üzerindeki haczi düfler.

- Üzerinde «ipotek» bulunan (‹‹K. mad. 83/c) ya da bulunmayan fabrika-
daki makinalar, fabrika haciz edilmeden ba¤›ms›z olarak haciz edilebilir mi?
Fabrikan›n tapu kayd›na haciz konulmas› halinde, fabrikada bulunan makina-
lar da haciz edilmifl olur mu?

√ Üzerinde ipotek bulunmayan tafl›nmazlar›n içindeki teferruat (eklenti)
niteli¤indeki tafl›n›rlar -örne¤in; makinalar- tafl›nmazdan ayr› olarak -tafl›n-
maz haciz edilmeden- haciz edilebilirler (MK mad. 686).(13)

Buna karfl›n, üzerinde ipotek bulunan tafl›nmazlar›n içindeki teferruat (ek-

(8) Bknz: 19. HD. 27.11.1997 T. 7786/10094; 20.11.1997 T. 7368/9877 - HGK. 17.12.1993
T. 19-490/718 
(9) Bknz: 19. HD. 25.2.1999 T. 7242/1117 (‹leride; ‹çt. No: 29/II) - 3.11.1998 T. 624/12586 
(10) Bknz: 19. HD. 24.6.1999 T. 3616/4400; 25.2.1999 T. 7242/1117 
(11) Bknz: 15. HD. 29.9.1986 T. 2269/3067 
(12) Bknz: 21. HD. 10.6.1997 T. 2790/3958 
(13) Bknz: 12. HD. 4.4.2005 T. 4292/7160 - 24.3.1999 T. 2976/3922 
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lenti) niteli¤indeki tafl›nmazlar -örne¤in makinalar- tafl›nmaz haciz edilme-
den, tafl›nmazdan ayr› olarak haciz edilemezler (‹‹K. mad. 83/c).(14)

√ Üzerinde ipotek bulunsun/bulunmas›n tafl›nmazlar›n tamamlay›c› par-
ças› (mütemmim cüz’ü) niteli¤indeki tafl›n›rlar, ancak tafl›nmazla birlikte ha-
ciz edilebilirler, tafl›nmazdan ayr› olarak haciz edilemezler (MK. mad.
684)(15)

√ Bir tafl›nmaz›n haczi onun teferruat›n› (eklentilerini) (MK. mad. 686,
862) ve tamamlay›c› (bütünleyici) parçalar›n› (mütemmim cüz’ülerini) (MK.
mad. 684) de kapsar. Yani, bir tafl›nmaz haciz edilince (tafl›nmaz›n tapu kay-
d›na haczi konulunca); onun eklenti ve tamamlay›c› parçalar›(16) da haciz
edilmifl olur.

Uygulamada, tafl›nmazlar›n haczi için, tafl›nmaz›n bulundu¤u yere gidil-
medi¤inden -yani; fiili haciz yap›lmad›¤›ndan- tapu kütü¤ünde eklenti oldu-
¤u yaz›l› olmayan tafl›n›rlar ile, tafl›nmaz›n eklentisi niteli¤inde say›l›p say›l-
mayaca¤› tereddüt konusu olan bütün tafl›n›r mallar›n ayr›ca yerinde haciz
edilerek (fiili haciz yap›larak) haciz tutana¤›na geçirilmesi isabetli olur(17)...

«Tafl›n›r» hükmünde olduklar› için, gecekondular(18) ve barakalar(19),
«arsa»dan ayr› olarak haciz edilebilir.

Gemi’lerin haczi uygulamada özellik gösterir.(20)

Sicile kay›tl› olmayan Türk gemileri ile (sicile kay›tl› olan ve olmayan) ya-
banc› gemiler tafl›n›r hükmünde oldu¤undan, haciz olunan bu tür gemilere
ayr›ca icra dairesince el konulmas›, borçlunun elinden al›nmas› (muhafaza al-
t›na al›nmas›) gerekir (‹‹K. mad. 88/II). Bu nedenle, icra dairesinin, geminin
hareket etmesine engel olacak tedbirleri almas› için, geminin haciz edildi¤i-
ni liman baflkanl›¤›na ve deniz polisi ile sahil S›hhiye müdürlü¤üne bildirme-
si gerekir. E¤er alacakl› haciz edilen (ve borçlu ya da üçüncü kiflide yediemin
olarak b›rak›lan) geminin iflletilmesine aç›kça izin verirse, icra müdürü (yar-
d›mc›s›) alacakl›n›n bu beyan›n› tutana¤a yaz›p, kendisine imzalatt›ktan son-
ra, haciz etti¤i gemiyi bu koflulla borçlu veya üçüncü kifliye teslim edebilir.

Sicile kay›tl› olan Türk gemileri tafl›nmaz hükmünde oldu¤undan (‹‹K.
mad. 23/son), bu gemilerin haciz edildi¤i, icra dairesi taraf›ndan gemi sicil
memurlu¤una bildirilir. Bu bildirme iflleminin, istinabe yoluyla -yani; gemi
sicil memurlu¤unun bulundu¤u yerdeki icra dairesine talimat yazarak- de¤il,
do¤rudan do¤ruya haciz karar› veren icra dairesince yap›lmas› uygun olur.

(14) Ayr›nt›l› bilgi için bknz: UYAR, T. ‹‹K. fierhi, C:5, s:7450 vd. 
(15) Bknz: 12. HD. 24.3.1999 T. 2976/3922 
(16) Bknz: 12. HD. 17.9.1992 T. 7866/4237 
(17) KURU, B. ‹cra ve ‹flas Hukuku, El Kitab›, 2004, s: 385
(18) Bknz: 12. HD. 18.11.1985 T. 4031/9636 
(19) Bknz: ‹‹D. 4.6.1965 T. 6853/7026 
(20) Ayr›nt›l› bilgi için bknz: ÇA⁄A, T. Deniz Ticaret Hukuku, III, 4. Bas›, 2005, s: 142 vd.
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Haczin gemi siciline ifllenmesi, alacakl› için yeterli bir himaye sa¤lama-
maktad›r. Çünkü, haciz edilen geminin iflletilmesine izin verilmesi halinde
hacizden sonra do¤acak yeni «gemi alacaklar›» (TK. mad. 1235) denilen bâ-
z› alacaklar âdi ve rehinli bütün di¤er alacaklardan -yasa gere¤i- önce geldi-
¤inden (TK. mad. 1257), hacizli geminin sat›lmas› halinde haciz koydurmufl
olan alacakl› alaca¤›n› ya k›smen alabilecek veya hiç alamayacakt›r. Bu ne-
denle, gemiyi haciz ettirmifl olan alacakl›n›n etkin bir flekilde korunabilmesi
için, geminin ayr›ca seferden men edilmesi de gerekir.(21) Ancak, haciz koy-
mufl olan alacakl›, ileride haczinin haks›z say›lmas› nedeniyle hukukî sorum-
luluk alt›na girmemek için, geminin borçlu veya üçüncü kifli taraf›ndan iflle-
tilmesine müsaade edebilir...

Bu konuda «yola haz›r gemiler»in, ihtiyati haciz yoluyla da haciz edile-
meyeceklerini hat›rlatal›m (TK. mad. 892).(22)

- Markalar›n Korunmas› Hakk›nda 556 say›l› Kanun Hükmündeki Karar-
nameye göre; tescilli bir marka, ancak marka siciline ifllenerek haciz edilebi-
lir (mad. 19). Marka sicilindeki bu haciz, daha sonra, markay› devir alana da
ileri sürülebilir...

IIVV-- Çekiflmesiz (nizas›z) mallar›n haczinde, tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar
aras›nda bir s›ra öngörülmüfl müdür?

BBiirr ggöörrüüflflee ggöörree(24); önce tafl›n›r mallar haczedilmeli, bunlar borcu öde-
meye yetmezse, tafl›nmazlar›n haczi yoluna gidilmelidir.

DDii¤¤eerr bbiirr ggöörrüüflflee ggöörree(25) ise; tafl›n›rlar ile tafl›nmazlar aras›nda haciz ba-
k›m›ndan «s›ra fark›» yoktur. Tafl›n›r haczine gitmeden önce de, tafl›nmazla-
r›n haczi istenebilir.

Uygulamaya ikinci görüfl egemendir. KKaann››mm››zzccaa da do¤ru olan› budur.
Çünkü, maddede, birinci görüflü hakl› gösterecek bir aç›kl›k yoktur. Halbuki,
24.4.1929 tarih ve 1424 say›l› yasada aç›kça; «Alacaklara da flamil olmak
üzere evvelâ menkul mallar haczedilir. Hacze, kolayca sat›labilen fleylerden
bafllan›r ve mahruyimeti borçluya en az a¤›r gelenleri önce haczolunur. Ta-
fl›nmazlar›n haczi, ancak borcu ödemeye kâfi menkul mal bulunmad›¤› veya
kalmad›¤› yahut alacakl› ve borçlu müfltereken istedikleri takdirde kabildir»
(mad. 74) denilmek suretiyle sorun çözümlenmiflti.(26) Ayr›ca, birinci görüflün
kabulü, tafl›nmaz haczi talep eden alacakl›n›n, borçlunun alaca¤› karfl›lamaya

(21) ÇA⁄A, T. age. s: 144 vd.
(22) Bknz: 12. HD. 3.7.2003 T. 13178/15827 
(24) KURU, B. ‹cra ve ‹flas Hukuku, 1988, C: 1, s: 634 - BERK‹N, N. ‹cra Hukuku Rehberi,
1980, s: 230 - SEV‹⁄, V. R. Doktrin ve ‹çtihatlar Aç›s›ndan Türk ‹cra ve ‹flas Kanunu, 1966,
s: 117 - ANSAY, S. fi. Hukuk ‹cra ve ‹flas Usulleri, 1960, s: 74 - ARAR, K. ‹cra ve ‹flas Hü-
kümleri, 1944, s: 198.
(25) POSTACIO⁄LU, ‹. ‹cra Hukuku Esaslar›, 1982, s: 305
(26) UMAR, B. ‹cra ve ‹flas Hukukumuzun Tarihi Geliflmesi ve Genel Teorisi, 1973, s: 146
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yeterli tafl›n›r mal› bulunmad›¤›n› icra dairesine kan›tlamas› zorunlu k›lar ki
bunun da masraf ve zaman kayb›na neden olaca¤› aç›kt›r. Biz, bu gerekçeler-
le ikinci görüfle kat›l›yoruz.

YYüükksseekk mmaahhkkeemmee, bir olayda «borçlunun tafl›nmaz› üzerine haciz konul-
mufl olmas›n›n, bu haciz kald›r›lmadan, ayr›ca bankadaki borçluya ait para-
n›n haczedilmesini önlemeyece¤ini»(27), «borçlunun, arac› üzerindeki haczin
kald›r›larak, kedisine ait tafl›nmaz üzerine haciz konulmas› isteminde buluna-
mayaca¤›n›»(28) belirtmifltir.

VV-- Tafl›n›r mallar haczedilirken de önce fazla para eden, korunmas› ve sa-
t›lmas› kolay olan, borçlunun daha az gereksinme duydu¤u mallar tercih edil-
melidir.

Hacze, borçlunun tercih etti¤i mallardan bafllanmas› yerinde olur. Böyle-
ce, borçlunun ya da üçüncü kiflilerin «istihkak davas›» (‹‹K. mad. 97) açmak
suretiyle, takibi aksatma u¤rafl›lar›n›n önüne geçilmifl olunur.

Üzerinde para saklad›¤› anlafl›l›rsa, mevcut mallara ra¤men, borçlunun
flahs›na zor kullan›larak, bu para haczedilir. Böylece, haczedilecek mal› sak-
lamak ve paraya çevirmek külfetinden kurtulunmufl olunur (‹‹K. mad.
80/IV).(29)

VVII-- Getirece¤i gelir (hâs›lat›) paraya çevirme ve gerekti¤inde koruma ve
idare giderlerini karfl›lamayaca¤› kesin olan fleyler haczolunamaz (mad.
85/V). Bu nedenle, modeli çok eskimifl ve makinalar› y›pranm›fl, sat›fla ç›ka-
r›ld›¤› takdirde hiçbir al›c› bulamayaca¤› besbelli olan bir otomobili haczede-
rek ayda belirli bir garaj kiras› vermek yahut, borçlunun sergide bir çuval›
geçmeyen üzümünün kurutulmas›na kadar sergi yerinde ücretle bekçi koy-
mak, ne borçlunun ve ne de alacakl›n›n yarar›na bir davran›fl olur.(30)

BB-- Borçlunun tafl›nmaz mallar›’n›n «ne flekilde haczedilece¤i» ve «haczin
tafl›nmaz mallarda do¤urdu¤u sonuçlar» ‹‹K. mad. 85/I, III, IV, V, 87, 91, 92,
93 ve 95’de düzenlenmifltir.

II-- Tafl›nmaz mallar›n haczi -«tafl›n›r mallar» da oldu¤u gibi(31)- alaca¤›n
asl› ile faizlerini ve takip giderlerini karfl›layacak ölçüde yap›l›r (‹‹K. mad.
85/I).(32)

Borçlunun tafl›nmaz› haczedildikten sonra ve fakat sat›fla ç›kar›lmadan
önce, borçlu, borcun ödenmesine yetecek tafl›n›r mal ya da vâdesi gelmifl sa¤-
lam alacak gösterirse, tafl›nmaz üzerindeki haciz devam etmek kofluluyla,
gösterilen tafl›n›r mal ya da alacak haczedilir. Bu taktirde ‹‹K. mad. 92’nin

(27) Bknz: ‹‹D. 8.7.1971 T. 8216/3225 
(28) Bknz: 12. HD. 27.2.2003 T. 1158/3758 
(29) BERK‹N, N. age. s: 230
(30) Bknz: 3890 say›l› Kanuna ait Hükümet Tasar›s› Gerekçesi
(31) Bknz: Yuk. dipn. 1 civar›
(32) Bknz: ‹‹D. 27.4.1956 T. 2530/2511 
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aksine olarak, icra dairesi «tafl›nmaz›n idare ve iflletilmesine ve sa¤lad›¤› ge-
lirlere» kar›flmayarak, tafl›nmaz› borçlunun idaresine b›rak›r (‹‹K. mad.
85/III, IV).

IIII-- Tafl›nmaz›n haczini talep eden alacakl›n›n icra dairesine «borçlunun
baba ad›n› ve mümkünse do¤um tarihini» hatta büyük yerlerde -köy d›fl›nda-
«tafl›nmaz›n ada ve parsel numaras›n›»da bildirmesi uygun (hatta çok kez zo-
runlu) olur.(33)

IIIIII-- ‹‹K. mad. 102/II; «tafl›nmaz›n haczi s›ras›nda mahallinde tutanak tu-
tularak, tafl›nmaz›n nevinin, ve hudutlar› ile önemli niteliklerinin tutana¤a ge-
çirilmesi»nden bahsetmekte ise de uygulamada bu hüküm hemen hemen hiç
uygulanmam›fl ve alacaklar›n -ada, parsel numaralar›n› bildirerek- borçlunun
tafl›nmazlar›na haciz konulmas›n› talep etmeleri halinde icra daireleri ile ilgi-
li tapu sicil müdürlüklerine -do¤rudan do¤ruya veya talimatla- haciz teskere-
leri (müzekkereleri) göndermifller(34), daha sonra alacakl›lar›n «kayd›na haciz
konulmufl olan tafl›nmazlar›n k›ymetlerinin takdir edilmesini istemeleri üze-
rine, tafl›nmaz›n bulundu¤u yere giderek hem tapu kayd›n› o tafl›nmaza uygu-
lam›fllar ve hem de -bilirkiflilerden de faydalanarak- tafl›nmaza k›ymet takdir
etmifllerdir. Bu amaçla, tafl›nmaz›n bulundu¤u yerde fiili haciz ve k›ymet tak-
diri tutana¤› düzenlemifllerdir...

4949 say›l› Kanun ile -15.7.2003 tarihinde- kabul edilen yeni ‹‹K. mad.
79/II, c: 3 hükmü ile, tafl›nmazlar›n haczi konusunda uygulaman›n benimse-
di¤i çözüm flekli (izledi¤i yol) kanun hükmü haline gelmifltir. Bu yeni hü-

(33) Bknz: Tapu Kadastro Genel Md. Tasarruf ‹flleri Daire Baflkanl›¤›n›n kanal› ile ‹cra Da-
irelerine gönderdi¤i 2.5.1983 T. 4-1-11-34/2541 say›l› Tamim (Naklen; YYEEfifi‹‹LL,, MM.. Tapu ‹fl-
lemleri Rehberi, 1987, s: 174, dipn. 242)
Ayr›ca bknz: Ad. Bak. Huk. ‹fll. Gn. Md. 20.10.1986 T. ve 9-107-32604 s. genelge «Baflba-
kanl›k Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ünden al›nan bir yaz›da, baz› icra memurluklar›n-
ca tapu sicil müdürlüklerine gönderilen haciz veya ihtiyati haciz tezkerelerinde, borçlunun
sadece ad› ve soyad› yaz›ld›¤›ndan, tapuda ve isme uygun tüm kiflilerin tafl›nmazlar›na da
haciz flerhi konulmak veya hiçbir ifllem yap›lmadan icra dairesinden aç›klama istenilmek su-
retiyle gereksiz yaz›flmalara veya baflkas›n›n ma¤duriyetine sebebiyet verildi¤i belirtilerek,
haciz bildirimlerinde borçlunun aç›k kimli¤inin yaz›lmas›n›n sa¤lanmas› istenilmektedir. Bi-
lindi¤i üzere, ‹cra ve ‹flas Kanununun 91 inci maddesi hükmüne göre, gayrimenkul haczi ile
tasarruf hakk› Medeni Kanunun 920 inci maddesi anlam›nda tahdide u¤ramakta ve haciz
keyfiyetinin, sicile flerh verilmek üzere tapu veya gemi siciline icra dairesi taraf›ndan bildiril-
mesi gerekmektedir. Tasarruf hakk›n› tahdide u¤ratan haczin tapu kayd›nda bir yanl›fll›¤a ve
dolay›s›yla iki daire aras›nda sorumluluk do¤uracak bir olaya sebebiyet verilmemesi için, ic-
ra dairesinin haciz bildirim yaz›s›nda, borçlunun aç›k kimli¤i de dahil hacizle ilgili her türlü
bilginin eksiksiz bulunmas› gerekece¤i tabiidir. Bu itibarla, tapu sicil müdürlüklerine gönde-
rilecek haciz veya ihtiyati haciz müzekkerelerine borçlunun ad› ve soyad› ile birlikte baba
ad›n›n ve varsa kimli¤i aç›klayan di¤er bilgilerin mutlaka yaz›lmas› ve ayr›ca biliniyorsa gay-
rimenkulün ada ve parsel numaras›n›n da belirtilmesi lüzumunun yarg› çevrenizdeki tüm ic-
ra ve iflas dairelerine imza karfl›l›¤›nda duyurulmas›n› rica ederim.» (Ad. D. 1986/5, s: 146
vd.)
(34) Bknz: 12. HD. 20.10.1987 T.13118/10414, 21.10.1986 T. 483/10931 
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kümde aç›kça; «resmi sicile kay›tl› mallar›n (tafl›nmazlar›n) haczinin, takibin
yap›ld›¤› icra dairesince kayd›na iflletilmek suretiyle do¤rudan do¤ruya yap›-
labilece¤i» belirtilmifltir...

Bu yeni düzenlemeden sonra art›k «baflka yerde bulunan tafl›nmazlar»›n
tapu kay›tlar›na haciz konulmas› için, oradaki icra dairelerine «haciz talima-
t›» yaz›lmas› uygulamas›ndan vazgeçilerek -daha pratik oldu¤u ve yasal da-
yana¤a kavufltu¤u için- ilgili tapu sicil müdürlüklerine do¤rudan do¤ruya
«haciz teskereleri» gönderilecektir...

CC-- ‹cra memuru, alacakl›n›n haciz talebini yerine getirmek zorunda olup,
«mal›n haczinin mümkün olmad›¤›», «borçlunun maafl›n›n tamam›n›n veya
bir k›sm›n›n haciz edilemeyece¤i;» vb. gibi gerekçelerle, alacakl›n›n haciz ta-
lebini yerine getirmekten -«takdir hakk›n› kulland›¤›n›» belirterek- kaç›na-
mayaca¤› gibi, «haciz edilmek istenen fleyin üçüncü kifliye ait oldu¤u» iddia
ediliyorsa, bu iddia haciz yap›lmas›na engel teflkil etmeyip, bu durumda is-
tihkak iddialar›na (‹‹K. mad. 96 vd.) iliflkin hükümlere göre ifllem yap›lmas›
gerekir.(35)

‹‹K. mad. 85 uyar›nca alacakl›n›n haciz talebini yerine getirmekle yüküm-
lü olan icra memurunun «haciz yap›lacak yerin borçluya ait olmad›¤›», «ha-
ciz konularak istenen maafl›n 506 s. K’nun 121. maddesi gere¤ince haciz edi-
lemeyece¤i» vb. nedenlerle haciz yapmaktan kaç›nmas›, ‹‹K. mad. 16/II’ye
göre «bir hakk›n yerine getirilmesi», «bir hakk›n sebepsiz yere sürümceme-
de b›rak›lmas›» niteli¤inde oldu¤undan(36) (37), süresiz flikayete tâbi olur...

Uygulamada önem tafl›d›¤› için ayr›ca vurgulayal›m ki, kural olarak ileri-
de do¤mas› muhtemel -ancak do¤aca¤› muhakkak olmayan- hak üzerine ha-
ciz konulamayaca¤›ndan, kat karfl›l›¤› inflaat sözleflmesine dayal› olarak ile-
ride koflullar› gerçekleflti¤inde borçlu (müteahhit) ad›na tescili yap›lacak fa-
kat henüz arsa sahibi ad›na kay›tl› olan yerlere (dairelere) haciz konula-
maz(38)...

DD-- YYüükksseekk mmaahhkkeemmee «tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n haczi» konusuyla il-
gili olarak;

√ "Borçlu aleyhine aç›lan tapu iptali ve tescil davas› s›ras›nda mahkeme-
ce verilmifl olan ihtiyati tedbir karar›n›n, tapu maliki borçlunun borcundan
dolay› tafl›nmaz›n haczedilmesini engellemeyece¤ini, bu tedbirin sadece ta-
puda r›zai sat›fllar› önleyece¤ini" (39)

√ "Takibin yap›ld›¤› icra müdürlü¤ünce, borçlunun baflka bir yerde bulu-

(35) Bknz: 12. HD. 10.5.2005 T. 1389/4924; 28.2.2005 T. 1059/3883; 25.2.2005 T. 23/3680
vb. - 9.10.1995 T. 13092/13187 
(36) Bknz: UYAR, T. ‹cra ve ‹flas Kanunu fierhi, C:2, s:717 vd.; 1591 vd. 
(37) Bknz: 12. HD. 3.2.2003 T. 27448/1856
(38) Bknz: 12. HD. 2.11.2004 T. 18381/2299 - 5.7.2004 T. 5939/10281
(39)  Bknz: 12. HD. 1.4.2005 T. 3505/6972 
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nan kooperatifteki hissesine haciz konulmas› için, kooperatifin bulundu¤u
yerdeki icra müdürlü¤üne  -‘nokta haczi’ uygulanmas› için- talimat yaz›lma-
s› halinde, talimat içeri¤ine yönelik flikayetlerin, as›l takibin yap›ld›¤› icra
dairesinin ba¤l› oldu¤u icra mahkemesince incelenece¤ini" (40)

√ " ‘Haczedilen fleyin teferruat (eklenti)’ niteli¤inde bulunup bulunmad›-
¤›n› saptamak için, hukukçu bir bilirkiflinin de kat›lmas›yla oluflturulacak ve
içinde konusunda uzman makine mühendisi, inflaat mühendisi gibi bilirkifli-
lerin de bulundu¤u bir bilirkifli kurulundan rapor al›nmas› gerekece¤ini"(41)

√ "‹cra mahkemesince ‘ödeme emrinin iptaline’ karar verilmifl olmas› ha-
linde, bu karar kesinleflmeden, iptal edilen ödeme emri uyar›na borçlunun ta-
fl›nmazlar›na konan hacizlerin kald›r›lmas› gerekece¤ini"(42)

√ "Ekonomik de¤eri bulunmayan ‘minibüs hatt›’ üzerine haciz konulama-
yaca¤›n›, ancak minibüsün plakas›n›n haczedilebilece¤ini"(43)

√ "Post makineleri ve kredi kartlar› ile yap›lan sat›fllardan elde edilen pa-
ralar›n haciz kapsam›nda oldu¤unu"(44)

√ "Alacakl›n›n haciz talebinin, alaca¤›n ba¤l› oldu¤u zamanafl›m›n› kes-
mesi için sadece haciz talebinde bulunmas›n›n yeterli olmay›p haciz masraf-
lar›n› da ödemifl olmas› gerekti¤ini"(45)

√ "Haczin konuldu¤u tarihte tapuda borçlu ad›na kay›tl› bulunan tafl›n-
mazlar›n tapu kayd›na haciz konulmas›nda bir usulsüzlük bulunmad›¤›n›, ta-
fl›nmaz›n daha sonra üçüncü bir kifli ad›na -mahkemece verilen tapu iptali ve
tescil karar› uyar›nca- tescil edilmifl olmas› halinde, üçüncü kiflinin icra
mahkemesine baflvurarak haczin kald›r›lmas›n› talep edemeyece¤ini, bu ko-
nuda genel mahkemede dava açmas› gerekti¤ini"(46)

√ "‹‹K. 72/III gere¤ince verilen tedbir karar› uyar›nca al›na teminat›n,
alaca¤›n geç tahsil edilmesinden do¤an zarar› karfl›lamay› amaçlad›¤›n›, bu
tedbir karar› ve teminat›n, icra veznesindeki paran›n alacakl›ya ödenmesini
önledi¤ini, alacakl›n›n takipteki alaca¤›n›n eklentilerinin karfl›lanmas› için
haciz yap›lmas›n› isteyebilece¤ini" (47)

√ "Asansör ve hidroforun binan›n tamamlay›c› parças› olmas› nedeniyle,
binadan ayr› olarak haczedilemeyece¤ini"(48-49)

(40)  Bknz: 12. HD. 29.11.2004 T. 20560/24600 
(41)  Bknz: 12. HD. 15.10.2004 T. 17117/21864 
(42)  Bknz: 12. HD. 14.9.2004 T. 14565/19221 
(43)  Bknz: 12. HD. 27.4.2004 T. 6198/10380 
(44)  Bknz: HGK. 24.3.2004 T. 11-153/160 
(45)  Bknz: 12. HD. 12.2.2004 T. 25328/2426 
(46)  Bknz: 12. HD. 26.6.2003 T. 13022/15198; 26.3.2002 T. 5175/6139; 6.7.2001 T.
11757/12472 
(47)  Bknz 12. HD. 25.2.2003 T. 917/3376 
(48)  Bknz: 12. HD. 9.12.2002 T. 25104/25991 
(49)  Karfl: 12. HD. 23.10.1989 T. 3486/12667 
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√ "Finansal Kiralama Kanununun 19/II maddesi uyar›nca, icra memuru-
nun kirac› aleyhine yap›lan icra takiplerinde finansal kiralama konusu mal-
lar› haczetmekten kaç›nabilece¤ini" (50)

√ "Borçlunun belediyeye verdi¤i vergi beyannamesi üzerine haciz konula-
rak borçluya ait gecekondunun haczedilemeyece¤ini" (51)

√ "Tafl›nmaz haczinin, icra müdürlü¤ünün hacze iliflkin karar tarihine gö-
re yap›lm›fl say›laca¤›n›" (52)

√ "Belediye Kanununda ‘birlik mal ve paralar›n›n haczedilemeyece¤ine’
iliflkin bir hüküm bulunmad›¤›ndan, birli¤in ‘kamu kurumu’niteli¤ini tafl›ma-
s›n›n, özel bir hüküm bulunmad›¤› sürece, onun tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›-
n›n haczini engellemeyece¤ini"(53)

√ "Haciz talimat›n›n TL üzerinden yaz›lmay›p, ABD Dolar› üzerinden ya-
z›lmas›n›n yasaya ayk›r› olup, bu konudaki flikayetin süreye ba¤l› olmad›¤›-
n›" (54)

√ "Sadece borçlunun mal beyan›nda gösterdi¤i mallar›n haczi ile yetini-
lemeyece¤ini, alacakl›n›n alaca¤›n›n tamam›n› karfl›layacak miktardaki
borçlunun mallar›n›n haczedilebilece¤ini"(55)

√ "‹‹K. 72/III uyar›nca icra takibinden sonra olumsuz tesbit davas› açan
borçlunun gerekli teminat› göstermesi halinde mallar›n›n haczedilemeyece-
¤ini" (56)

√ "Benzin istasyonundaki akaryak›t pompalar›n›n tamamlay›c› parça nite-
li¤inde bulunmamalar› nedeniyle, müstakil olarak haczedilebileceklerini" (57)

√ "Donatan›n borçlar›ndan dolay› acentenin mallar›n›n haczedilemeye-
ce¤ini"(58)

√ "Talimat icra dairesinin, as›l takibin yap›ld›¤› icra dairesinin gönderdi-
¤i haciz talimat›na uygun olarak haciz yapmak zorunda oldu¤unu, ‘talimat-
ta gösterilen adresin borçluya ait olmad›¤›’ndan bahisle haciz yapmama yet-
kisinin bulunmad›¤›n›" (59)

√ "‹cra mahkemesince takibin yap›ld›¤› icra dairesinin yetkisizli¤ine dair
verilmifl olan karar kesinleflmemifl dahi olsa, yetkisiz icra iaresince haciz ifl-
lemi yap›lamayaca¤›n›" (60)

(50)  Bknz: 12. HD. 3.12.2002 T. 23743/25845; 29.11.2002 T. 23192/25574 
(51)  Bknz: 12. HD. 19.11.2002 T. 22845/24000 
(52)  Bknz: 12. HD. 16.9.2002 T. 16055/16888 
(53)  Bknz: 12. HD. 24.4.2002 T. 7208/8498 
(54)  Bknz: 12. HD. 15.3.2002 T. 3917/5263 
(55)  Bknz: 12. HD. 1.6.2001 T. 8840/9803 
(56)  Bknz: 12. HD. 24.5.2001 T. 8327/9219 
(57)  Bknz: 12. HD. 4.5.2001 T. 6837/7714 
(58)  Bknz: 12. HD. 30.10.2000 T. 15485/16182 
(59)  Bknz: 12. HD. 6.10.2000 T. 13155/14559 
(60)  Bknz: 12. HD. 7.12.1999 T. 15037/15940 

TAfiINIR VE TAfiINMAZ MALLARIN HACZ‹
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(61)  Bknz: 12. HD. 23.11.1999 T. 14116/14812 
(62)  Bknz: 12. HD. 8.6.1999 T. 7247/7730; 18.3.1999 T. 15289/3487 
(63)  Bknz: 4. HD. 1.6.1999 T. 1953/5125 
(64)  Bknz: 12. HD. 31.12.1998 T. 14436/15378; 7.3.1988 T. 4369/2601 
(65)  Bknz: 12. HD. 5.10.1998 T. 9689/10122 
(66)  Bknz: 12. HD. 18.2.1998 . 951/1638 
(67)  Bknz: 12. HD. 12.11.1997 T. 12379/12630 
(68)  Bknz: 12. HD. 20.6.1995 T. 9262/9116 
(69)  Bknz: 12. HD. 13.4.1995 T. 5629/5690 
(70)  Bknz: 12. HD. 26.11.1992 T. 7797/14861 

TAL‹H UYAR

√ "Borçlu …’a babas› ...’dan veraseten intikal edecek tafl›nmazlar üzerin-
de flimdiden haciz konulmas› konusunda icra müdürlü¤ünce tapu sicil mü-
dürlü¤üne haciz müzekkeresi yaz›lamayaca¤›n›"(61)

√ "Transponder kira sözleflmesinden kaynaklanan transponder kullanma
hakk›n›n  -niteli¤i itibariyle paraya çevrilme olana¤› bulunmad›¤›ndan- hac-
zedilemeyece¤ini"(62)

√ "Gerçekte borçlu olmad›klar› halde mallar› haczedilerek götürülmüfl
olan kiflilerin bu haks›z haciz nedeniyle kiflilik haklar› sald›r›ya u¤ram›fl ol-
du¤undan, alacakl›dan manevi tazminat isteyebileceklerini"(63)

√ " ‘Alacaktan fazla haciz yap›lm›fl olmas› nedeniyle haczin kald›r›lmas›-
na’ yönelik flikayet üzerine verilen icra mahkemesi karar›n›n kesin oldu¤unu,
temyiz edilemeyece¤ini"(64)

√ "Talimat icra müdürlü¤ünce, borçlunun haciz talimat›nda belirtilen ad-
resinden ayr›ld›¤› saptanarak, halen bulundu¤u yeni adresinde haciz yap›l-
mas›nda yasaya ayk›r›l›k bulunmad›¤›n›" (65)

√ "Müvekkilinin ölümünden dört gün sonra alacakl› vekilinin haciz uygu-
lamas›n›n ölen müvekkilinin menfaatlerine uygun ve geçerli oldu¤unu"(66)

√ "Borçlunun üçüncü kifliden kiralad›¤› tafl›nmaz›n kalan iki y›ll›k kira
sözleflmesinin  -paraya çevirme olana¤› bulunmad›¤› için- haczedilemeyece-
¤ini" (67)

√ " ‘Üzerinde ipotek bulunmayan fabrikaya ait makinelerin yaln›z bafl›na
haciz edilebilip edilemeyece¤i’ne iliflkin flikayetin çözümlenebilmesi için, ma-
kinelerin fabrikan›n ‘teferruat›’ m› yoksa ‘tamamlay›c› parças›’ m› oldu¤u
konusunda bilirkifli incelemesi yapt›r›lmas› gerekece¤ini"(68)

√ "Ancak 6183 say›l› Kanun uyar›nca yap›lan icra takibi sonucunda, ma-
halli idarelerin mallar›n›n haczedilebilece¤ini" (69)

√ "Borçlu taraf›ndan üçüncü kifliye yap›lan sat›fl iflleminin, ‹‹K. 277 vd.na
göre aç›lan iptal davas› sonucunda iptali halinde, sat›fl ifllemine konu olan
tafl›nmaz›n davac›-alacakl› taraf›ndan -tapuda borçlu ad›na tescil ifllemi ya-
p›lmas›na gerek kalmadan- haczedilebilece¤ini" (70)

√ "Borçlunun, baflkas›ndaki ipotek alaca¤› üzerine  -89. maddeye göre ih-
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barname göndermeden, 85. madde çerçevesinde ifllem yap›larak- haciz konu-
labilece¤ini"(71)

√ "Bir kiflinin, üçüncü kiflideki alaca¤› anlam›nda olan ipotek ile teminat
alt›na al›nan alaca¤›n›n haczedilebilece¤ini" (72)

√ "Lehtar› taraf›ndan baflkas›na ciro edilen ve bu kifli taraf›ndan da ban-
kaya tahsile verilen senetlerin, lehtar›n borcundan dolay› haczedilemeyece-
¤ini" (73)

√ "Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›n›n, kooperatiflere verdi¤i kredinin hac-
zedilebilece¤ini" (74)

√ "Kamulaflt›rma bedelinin ödenmemesi üzerine, kamulaflt›r›lan tafl›nma-
z›n malikinin yapt›¤› takip sonucunda, bankada kamulaflt›rma ifllemini yapan
idare ad›na bloke edilmifl paran›n haczedilebilece¤ini" (75)

√ "Daval›, kendisine ait olmad›¤›n› bildi¤i traktörün ‘kendisine ait oldu-
¤unu’ bildirerek ve bunun üzerine haciz konmas›na muvafakat ederek gerçek
malikin bu yüzden zarara u¤ramas›na neden oldu¤undan, davac›n›n daval›-
dan talep edebilece¤i tazminat›n kapsam›n›n Borçlar Kanununun 41. madde-
si çerçevesinde belirlenmesi gerekece¤ini" (76)

√ "‹cra kefili hakk›nda takip kesinleflmeden haciz yap›lamayaca¤›n›" (77)

√ "Tafl›nmaz›n ipotekli olmas›n›n, ayr›ca haczedilmesini engellemeyece¤i-
ni" (78)

√ "Vekilin ‘üçüncü kiflilerin veya kendi borcuna karfl›l›k olarak teminat
maksad›yla dahi her türlü ipotek tesis etmek için’ kendisine verilen vekalet-
nameye dayanarak, kendi borcundan dolay›, vekalet verenin tafl›nmazlar›n›
haczettiremeyece¤ini"(79)

√ "Takip s›ras›nda borçlunun ölmesi üzerine, mirasç›lara ödenen hayat
sigortas› tazminat›n›n haczedilebilece¤ini" (80)

√ "Haczedilmifl olan tafl›nmaz›n sat›fl bedelinin, borcu karfl›lamayaca¤›
anlafl›lmad›kça, borçlunun di¤er tafl›nmazlar›na müracaat edilemeyece¤i-
ni"(81)

belirtilmifltir...

TAfiINIR VE TAfiINMAZ MALLARIN HACZ‹

(71)  Bknz: 12. HD. 28.9.1988 T. 7666/10484 
(72)  Bknz: 12. HD. 3.5.1988 T. 7354/5935 
(73)  Bknz: 12. HD. 7.4.1988 T. 6918/4467 
(74)  Bknz: 12. HD. 4.12.1987 T. 14480/12519 
(75)  Bknz: 12. HD. 24.2.1987 T. 6928/2593 
(76)  Bknz: 4. HD. 16.6.1986 T. 3849/4732 
(77)  Bknz: 12. HD. 21.5.1986 T. 12166/6089 
(78)  Bknz: 12. HD. 5.3.1985 T. 12185/1949 
(79)  Bknz: 12. HD. 5.10.1981 T. 5929/7637 
(80)  Bknz: ‹‹D. 4.2.1969 T. 1380/1278 
(81)  Bknz: ‹‹D. 14.6.1951 T. 3212/3286 
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ÖÖzzeett:: DDaavvaacc››llaarr mmuurriisslleerriinniinn ddaavvaall›› iillee
bbiirrlliikkttee yyeemmeekk yyiiyyeerreekk,, iiççkkii iiççmmeelleerriinniinn aarr--
dd››nnddaann aallkkoollllüü ddaavvaall››nn››nn aarraacc››nnaa bbiinneerreekk,,
bbiirrlliikkttee ee¤¤lleennccee yyeerriinnee ggiiddeerrkkeenn uu¤¤rraadd››kkllaa--
rr›› ttrraaffiikk kkaazzaass››nnddaa vveeffaattllaarr›› ssoonnuuccuu,, zzaarraarr
ggöörreennlleerriinn zzaarraarraa aaçç››kk vveeyyaa öörrttüüllüü flfleekkiillddee
rraazz›› oolldduukkllaarr››,, bbuu nneeddeennllee ddee zzaarraarrddaa oorr--

ttaakk kkuussuurrlluu oollaaccaakkllaarr››nn››nn kkaabbuullüü iillee bbuu kkuussuurruunn iilllliiyyeett bbaa¤¤››nn›› kkeessmmeeyyee--
cceekk yyoo¤¤uunnlluukkttaa oollmmaass›› hhaalliinnddee ssoommuutt oollaayy ggöözzeettiilleerreekk ttaazzmmiinnaattttaann hhaakk--
kkaanniiyyeett ddüüflflüünncceessiiyyllee iinnddiirriimm yyaapp››llaabbiilleecceekkttiirr..

Taraflar aras›ndaki “maddi ve manevi tazminat” davas›ndan dolay› yap›-
lan yarg›lama sonunda; Kartal  Asliye 2. Hukuk Mahkemesince davan›n k›s-
men kabul, k›smen reddine dair verilen 08.02.2000 gün ve 1995/924 E.
2000/64 K. say›l› karar›n incelenmesi daval› A.G. vekili taraf›ndan istenilme-
si üzerine, Yarg›tay 4. Hukuk Dairesinin 17.10.2000 gün ve 2000/5960-8843
say›l› ilam› ile; (...1-Dosyadaki yaz›lara, karar›n dayand›¤› kan›tlarla yasaya
uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin yaz›lara, karar›n dayand›¤›
kan›tlara yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin de¤erlendi-
rilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre afla¤›daki bendin kapsam› d›-
fl›nda  kalan temyiz itirazlar› reddedilmelidir.

2- Di¤er temyiz itirazlar›na gelince; 

a) Tazminat›n kapsam› ile ilgili olarak haz›rlanan ve mahkemece hükme
dayanak yap›lan bilirkifli raporunda bilinmeyen döneme ait ücret art›fl› ve in-
dirimi y›l y›l yap›lmam›fl oldu¤undan gerçek zarar tam olarak belirlenemez.

O halde, bilinmeyen döneme ait gerçek zarar›n ve hüküm alt›na al›nacak
tazminat miktar›n›n belirlenmesi için, raporun düzenlendi¤i tarihte bilinen
son gelir miktar› esas al›nmal› ve her y›l›n toplam geliri %10 oran›nda artt›-
r›lmal› ve yine %10 oran›nda indirilmek suretiyle hesaplama yap›lmal›d›r.

Aç›klanan bu yöntemle uygun düflmeyen bilirkifli raporu esas al›narak hü-
küm kurulmas›, tazminat›n belirlenmesi ilkelerin uygun olmad›¤›ndan kara-
r›n bozulmas› gerekmifltir.

b) Dava, trafik kazas›ndan kaynaklanan deste¤in ölümü nedeniyle tazmi-

Alkollü sürücünün kulland›¤› araca binmek,
hat›r yolcusu olan ölenler yönünden BK.44’e
göre hesaplanacak tazminattan indirim sebebini
oluflturur

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass:: 2004/4-207
KKaarraarr:: 2004/226
TTaarriihh:: 14.04.2004
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nat istemine iliflkindir. Mahkemece istem k›smen kabul edilmifl, karar dava-
l›lardan A.G. taraf›ndan temyiz edilmifltir.

Davaya konu trafik kazas›; desteklerin ve temyiz eden daval›n›n gazinoda
birlikte e¤lenmelerini müteakiben meydana gelmifltir. Destekler alkol ald›¤›-
n› bildikleri A.G.’nin kulland›¤› araca binmifllerdir. Alkol alan daval› sürücü-
nün arac›na binmifl olmalar› kendilerinin de bölüflük kusuru bulundu¤unu
gösterir. Bu durumda BK.nun 44. maddesi gere¤i hesaplanan tazminattan in-
dirim yap›lmas› gerekir. An›lan yön gözetilmeden verilen karar usul ve yasa-
ya ayk›r› olup bozmay› gerektirmifltir... gerekçesiyle bozularak dosya yerine
geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda, mahkemece önceki ka-
rarda direnilmifltir.

TTEEMMYY‹‹ZZ EEDDEENNLLEERR:: Daval› A.G. vekili, Davac›lar.... vekilleri

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:

Dava, maddi ve manevi tazminat istemine iliflkindir.

Davac›lar vekilleri, murislerin, daval›lar›n kulland›¤› ve maliki olduklar›
araçlar›n çarp›flmalar sonucunda meydana gelen trafik kazas›nda vefat ettik-
lerini belirtilerek maddi ve manevi tazminat›n tahsiline karar verilmesini is-
temifltir.

Yerel Mahkemenin; daval› A.G. yönünden ortaya hat›r tafl›mac›l›¤› duru-
munun mevcut oldu¤u, bu nedenle de tespit edilen zarar tutarlar›ndan Borç-
lar Yasas›n›n 43. maddesi uyar›nca indirim yap›larak, maddi ve manevi iste-
minin k›smen kabulüne dair karar›, daval› A.G. vekili taraf›ndan temyizi üze-
rine Yüksek Özel Dairece yukar›daki gerekçeyle bozulmufl, yerel Mahkeme,
bozma ilam›n›n 2/a) bendinde belirtilen bozma nedenlerine uyulmas›na, (2/b)
bendinde yaz›l› bulunan bozma nedenine ise; “önceki kararda %20 hat›r tafl›-
mac›l›¤› nedeniyle yap›lan indirim oran›n›n usul ve yasaya ve de hakkaniyet
ilkesine uygun oldu¤u nedenle” buna iliflkin önceki karar›n ilgili bölümünde
direnmifltir.

Somut olaya geçmeden önce, uygulanmas› uyuflmazl›k konusu olan yasa
hükümlerinin irdelenmesinoe yarar bulunmaktad›r. 

Tazminat hukukunun bir ilkesi olarak, sorumluluk flartlar› gerçekleflti¤i
takdirde, zarar veren, zarar görenin malvarl›¤›nda oluflan eksilmeyi gidermek
durumundad›r. Ne var ki, zarar›n tamamen giderilmesini amaçlayan “tam taz-
min” ilkesinin kat› uygulamas›, haks›z ve adil olmayan sonuçlara yol açabil-
mektedir. Bu nedenle, somut olayda gerçekleflen özel sebepler nedeniyle taz-
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minatta baz› indirimlerin yap›lmas›, hakkaniyete daha uygun düfler. Bu dü-
flünceden hareketle, Borçlar Yasas›n›n 43 ve 44. maddelerinde baz› olgular,
tazminattan indirim sebebi olarak kabul edilmifl ve somut olayda bunlar›n
varl›¤› halinde, hakime tazminattan indirim yapma, gere¤inde tamamen red-
detme yetkisi tan›nm›flt›r.

Borçlar Yasas›n›n, “Tazminat miktar›n›n tayini” üst bafll›kl› 43/1 maddesi
ile; Hakimin, olaylar›n özelliklerine ve durumun gere¤ine göre zarar›n mik-
tar›n› tespit edece¤ini hükme ba¤lanm›flt›r. Burada sözü geçen, “olay›n özel-
likleri durumun gere¤i (hal ve mevkiin icab›)”  ekonomik ve sosyal olgular
içinde de¤erlendirilebilecek genifl yorumlu kavramlard›r. Bu kapsamda;  za-
rarl› sonuç do¤uran olay›n, failin, zarar gören yarar›na bir davran›flta (hat›r
iflinde) bulundu¤u s›rada meydana gelmesi de gösterilebilir. Gerçekten de za-
rar, zarar verenin hiçbir karfl›l›k almadan, zarar gören yarar›na yapt›¤› bir ifl,
bir eylem sonucunda meydana gelmiflse, hakim, olay›n bu olufl tarz›n› da gö-
zeterek tazminattan indirim yapabilecektir. Hat›r iflleri ve bu arada özellikle
de hat›r tafl›mac›l›¤›, bir indirim sebebi olarak 2918 say›l› Karayollar› Trafik
Yasas› m. 87/1de hükme ba¤lanm›flt›r. Hat›r için tafl›mada salt yolcunun ya-
rar› bulundu¤u aç›kt›r. Buradaki amaç, olay›n özelliklerine göre hakkaniyete
uygun bir sonuca ulaflmakt›r.

Tazminattan indirim sebeplerini düzenleyen Borçlar Yasas› m. 22 de ön-
görülen sebepler, dah açok zarar görenle ilgilidir. “Hiç kimsenin kendi kusu-
rundan yararlanamayaca¤›” yönündeki genel hukuk ilkesinin etkisiyle, mad-
dede say›lan belirli hal ve durumlarda tazminattan indirim yap›lmas› müm-
kün bulunmaktad›r.

An›lan madde kapsam›nda yer alan indirim sebeplerinden bir k›sm›; zarar
verici fiile r›za, ortak veya kiflisel kusurdur. Zarar gören, zararland›r›c› olay›n
sebep olaca¤› zarara önceden raz› olabilir. Zarar gören, zarara aç›k veya ör-
tülü bir irade beyan›yla raz› olabilece¤i gibi, r›zan›n, di¤er birtak›m olgular-
dan da ç›kar›lmas› mümkündür. Bu duruma yarg›sal kararlarda en s›k rastla-
n›lan örnek; içkili sürücünün arabas›na, onun bu durumunu bilerek binen bir
kiflinin, meydana gelebilecek zarara önceden, kapal› bir flekilde raz› oldu¤u-
nun kabulü yönündedir. Makul bir insan›n ayn› flartlarda kendi yarar› gere-
¤ince yapmamas› gereken harekette bulunmas› da zarar görenin ortak kusu-
runu ifade etmektedir. Zarar görenin bu kusuru, illiyet ba¤›n› kesmeyecek yo-
¤unlukta ise tazminattan bir indirim sebebidir. Burada da hakim, somut ola-
y›n özelliklerini dikkate alarak, hakkaniyet düflüncesiyle indirim yapabile-
cektir.

Somut olay; davac›lar murisleri ile daval› A.G.’in birlikte lokantada ye-
mek yeyip, içki içmelerinin ard›ndan, alkol ald›¤› bilinen daval›n›n yöneti-
mindeki araca binerek, birlikte di¤er bir e¤lence yerine gidilirken trafik ka-
zas› fleklinde meydana gelmifltir.

7711
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Hemen belirtilmelidir ki, Yüksek Özel Daire, yerel Mahkemenin hat›r ta-
fl›mac›l›¤› nedeniyle Borçlar Yasas›n›n 43. maddesi hükmü uyar›nca tazmi-
nattan yapt›¤› indirimi bozma nedeni olarak öngörmemifl olmas› karfl›s›nda,
bu yön uyuflmazl›k konusu de¤ildir.

Uyuflmazl›k, belirtilen somut olayda, Borçlar Yasas›n›n 44. maddesinin
uygulama yeri bulup bulamayaca¤› noktas›nda toplanmaktad›r.

Davac›lar›n trafik olay›nda ölen desteklerinin hat›r yolcusu olarak araçta
bulundu¤u, alkollü sürücünün arac›na bindikleri çekiflmesizdir. Alkollü sürü-
cünün kulland›¤› araca binmek, kabule göre fiile r›za ya da ortak kusur ola-
rak ele al›ns›n, ölenler yönünden; yukar›da anlat›lan hukuki olgular dikkate
al›nd›¤›nda, Borçlar Yasas›n›n 44. maddesine göre hesaplanacak tazminattan
indirim sebebini oluflturur. Ölenlerin hat›r yolcusu olmalar› nedeniyle 44.
maddesine göre hesaplanacak tazminattan indirim sebebini oluflturur. Ölenle-
rin hat›r yolcusu olmalar› nedeniyle Borçlar Yasas›n›n 43. maddesi ile yap›-
lan indirim, ayn› Yasan›n 44. madde hükmünün uygulanmas›na engel teflkil
etmeyecektir.

Aç›klanan nedenlerle:

1. Taraflar›n karfl›l›kl› iddia ve savunmalar›na, dosyadaki tutanak ve ka-
n›tlara ve ayn› yöne iflaret eden bozma karar›nda aç›klanan gerektirici neden-
lere göre, yerel Mahkemece, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel
Daire bozma karar›na uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve
yasaya ayk›r›d›r. Bu nedenle direnme karar› bozulmal›d›r.

2. Yerel mahkemece bozma ilam›na uyularak oluflturulan yeni hükme yö-
nelik temyiz itirazlar›n›n incelenmesi için dosyan›n özel Daireye gönderilme-
si gerekir.

SSOONNUUÇÇ

1. Daval› A.G. vekilinin 1 numaral› bende iliflkin temyiz itirazlar›n›n ka-
bulü ile direnme karar›n›n yukar›da ve Özel Daire bozma karar›nda gösteri-
len sebeplerden dolay› HUMK.nun 429. maddesi gere¤ince BOZULMASI-
NA, istek halinde temyiz peflin harc›n›n geri verilmesine,

2. Yukar›da ikinci bentte yer alan yeni hükme yönelik temyiz itirazlar›n›n
incelenmesi için dosyan›n 4. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 

14.04.2004 gününde oybirli¤i ile karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. HHaakkaann KKooccaa
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ÖÖZZEETT:: DDaavvaacc››nn››nn LLeepprraa ((ccüüzzzzaamm)) zzaannnn›› iillee
kkeennddii iissttee¤¤ii dd››flfl››nnddaa rreessmmii sseevvkk yyoolluuyyllaa,,
hhaassttaanneeyyee mmüürraaccaaaatt zzoorruunnddaa bb››rraakk››llmmaass››
iillggiillii KKaayymmaakkaamm vvee MMiillllii EE¤¤iittiimm MMüüddüürrüü--
nnee vvee ‹‹llççee SSaa¤¤ll››kk GGrruupp BBaaflflkkaannll››¤¤››nnaa yyaazz››
yyaazz››llmmaass›› ggiibbii oollgguullaarr nneeddeenniiyyllee,, eekkssiikk tt››bbbbii

bbiillggiissiinnee ddaayyaall›› hhaattaall›› kkiiflfliisseell ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii nneeddeenniiyyllee,, aassll›› oollmmaadd››¤¤››
hhaallddee ddaavvaacc››nn››nn lleepprraa ((ccüüzzzzaamm)) ggiibbii öönneemmllii vvee tteehhlliikkeellii bbiirr hhaassttaall››¤¤›› ttaaflfl››--
dd››¤¤›› iizzlleenniimmii vveerriilleenn bbiirr kkiiflflii kkoonnuummuunnaa ddüüflflüürrüüllmmeessii nneeddeenniiyyllee hhaassttaannee--
lleerree ggiittmmeekk vvee eemmeekk hhaarrccaammaakk dduurruummuunnddaa bb››rraakk››llmmaass›› nneeddeenniiyyllee kkiiflfliilliikk
hhaakkllaarr›› ssaalldd››rrllyyaa uu¤¤rraamm››flfltt››rr..

Taraflar aras›ndaki manevi tazminat davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama
sonunda; Ankara Asliye 24. Hukuk Mahkemesince davan›n k›smen kabulüne
dair verilen 18.9.2002 gün ve 2001/872-2002/578 say›l› karar›n incelenmesi-
nin taraflar vekillerince istenilmesi üzerine, Yarg›tay 4.Hukuk Dairesinin
14.5.2003 gün ve 2003/1025-6297 say›l› ilam› ile; (...Davac› okul müdürü,
daval› ise ayn› okulda geçici olarak görevlendirilen ö¤retmen s›fat›n› tafl›-
maktad›r. Daval›, göreve bafllamadan önce davac› ile görüflmüfl ve davac›n›n
yüzündeki izlerin "lepra"ya benzedi¤ini gözlemlemifltir. Bunun üzerine dava-
l›, konuyu kaymakama aksettirmifl ve kaymakam›n da milli e¤itim müdürl-
ü¤üne baflvurmas›n› önermesi üzerine davaya konu dilekçeyi vermifltir. Di-
lekçe üzerine davac› hastaneye sevk edilmifltir. Yap›lan muayene sonucunda
ise, "Lepra" düflündürecek bir bulgu saptanamad›¤› sa¤l›k kurulu raporu ile
bildirilmifltir.

Davaya konu dilekçe içeri¤i itibariyle, davac›n›n kiflilik haklarina sald›n
söz konuflu de¤ildir. Daval› yaln›zca bulafl›c› hastal›k flüphesini dile getirmifl-
tir. Ki, dilekçe vermeden önce de durumu mülki amire iletmifl ve bu yola bafl-
vurmas› gerekti¤i kaymakam tarafindan kendisine de bildirilmifltir. Di¤er
yandan, daval›n›n k›z› "Veskülit" hastas›d›r ve mikrop kapmas› durumunda
hayati tehlike endiflesi mevcuttur. Tüm bu aç›klamalar karfl›s›nda, somut ola-
y›n özellikleri de göz önünde tutuldu¤unda, haks›z flikayet olgusu söz konu-
su de¤ildir. Mahkemece davan›n tümden reddi yerine k›smen kabulüne karar
verilmifl olmas›, usul ve yasaya ayk›r› olup, bozmay› gerektirmifltir...) gerek-
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Kiflilik haklar› salt dilekçede kullan›lan söz
ve ifadeler nedeniyle de¤il, dilekçenin
verilmesi nedeniyle sonradan gerçekleflen
olgulardan dolay› da sald›r›ya u¤rayabilir

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass:: 2004/4-272
KKaarraarr:: 2004/255
TTaarriihh:: 05.05.2004
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çesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yap›lan yarg›lama
sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TEMY‹Z EDEN : 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 görüflül-
dü:

Dava, kiflilik haklar›na sald›r› iddias›na dayal› manevi tazminat istemine
iliflkindir. 

Davac› .... vekili, davac›n›n halen Etimesgut Samiye Naim E¤itim Vakfi
‹lkö¤retim Okulu Müdürü olarak görev yapt›¤›n›, daval›n›n ise baflka bir
okulda kadrolu ö¤retmen iken, Kaymakaml›k oluru ile davac›n›n müdürü bu-
lundu¤u okulda geçici olarak görevlendirildi¤ini; daval›n›n, göreve bafllama-
dan önce, bu yeni okuluna gelerek davac›dan bilgi ald›¤›n›, kendisi ile merak
etti¤i konularda görüflerek, yaz›s› ç›k›nca gelip göreve bafllayaca¤›n› bildirip,
ayr›ld›¤›n›; ancak, daha sonra Etimesgut ‹lçe Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›na dilek-
çe vererek, davac›n›n lepra hastas› oldu¤unu, bu nedenle bu okulda görev
yapmak istemedi¤ini flikayet yoluyla bildirdi¤ini; böylece, bu okulda görev
yapmamak için, sadece bir defa görüfltü¤ü davac›n›n kiflilik haklar›na sald›r›
oluflturacak ve mesle¤ini tehlikeye sokacak as›ls›z ve çirkin bir iftirada bu-
lundu¤unu; gerçekte davac›n›n böyle bir hastal›kla hiçbir dönemde ilgisi ol-
mad›¤›n›, daval›n›n bu itham ve davran›fl›n›n, çok çirkin oldu¤u kadar, dava-
c›n›n kiflilik haklar›na sald›r› niteli¤i de tafl›yan bir hakaret oldu¤unu, davac›-
n›n o tarihten beri, bu flikayetle ilgili yaz›flmalarla u¤raflt›¤›n› ve iddian›n va-
rit olmad›¤›n› ispat için hastanelerden rapor almak için kofluflturdu¤unu, böy-
lece manen çok büyük bir s›k›nt›ya düfltü¤ünü, mesleki itibarinin sars›ld›¤›-
n›, ailece huzursuz edildi¤ini, görevini huzur ve güven içinde yapamaz hale
geldi¤ini ileri sürerek, 5.000.000.000 TL. manevi tazminat›n, flikayet tarihin-
den itibaren iflleyecek faizi ile birlikte daval›dan tahsiline karar verilmesini
istemifltir.

Daval› ... vekili, daval›n›n 1986 do¤umlu k›z› ....in halen veskülüt tedavi-
si görmekte oldu¤unu, 1997/2000 y›llar› aras›nda çeflitli defalar Hacettepe
Hastanesi Nefroloji bölümünde yatt›¤›n›, pek çok kez de ayakta tedavi için
hastaneye müracaat zorunda kald›¤›n›; doktorlar›n daval›y› k›z›n›n hastal›¤›
konusunda uyard›klar›n› ve k›z›n›n immün sisteme iliflkin bask›lanm›fl siste-
mik yap›s› nedeniyle basilli mikrop almamas› gerekti¤ini, sa¤l›¤› aç›s›ndan
bunun hayati önem tafl›d›¤›n› belirttiklerini; daval›n›n Hacettepe Üniversite-
si Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Geliflimi ve E¤itimi bölümünden me-
zun oldu¤unu, hastal›klar konusunda ders ald›¤›n›, geçici görevlendirme ih-
timali oldu¤unun kendisine söylenmesi üzerine, görevlendirilece¤i Okulu
görmeye gitti¤inde davac›yla tan›flt›¤›n›, gerek k›z›n›n hastal›¤›ndan dolay›
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doktorlar›n yapt›¤› aç›klamalar ve uyar›lar, gerekse ald›¤› e¤itim sonucu, Da-
vac› okul müdürünün yüz dokular›ndaki kas formu görüntüsü, ciltteki bak›r
k›z›l› renk fleklindeki belirtiler ve konuflmalar s›ras›nda davac›n›n ciddi a¤r›-
lar› oldu¤u, sürekli a¤r› kesici kulland›¤› halde a¤r›lar›n›n azalmad›¤› yolun-
daki beyanlar›, ayr›ca ö¤retmen çevresinde atefli hissetmedi¤i, eliyle sigara
söndürebildi¤i bu yüzden "efsunlu" olarak tan›mland›¤› fleklindeki duyumla-
r› nedeniyle, davac›n›n lepra hastas› olabilece¤i kanaatine vard›¤›n›; k›z›n›n
özel durumundan dolay›, flüphe duydu¤u lepra hastal›¤›n› k›z›na tafl›ma ola-
s›l›¤›n› ortadan kald›rmak için, o tarihteki Etimesgut ‹lçe Kaymakam›na gi-
derek bu flüphelerinden söz edip, k›z›n›n sa¤l›¤› aç›s›ndan bunun önemini be-
lirterek, davac›n›n hastal›¤› konusundaki flüphelerinin nas›l giderilebilece¤i-
ni sordu¤unu, okullarda görülen hastal›klar›n bu arada da lepra hastal›¤›n›n
bildirilmesi yönündeki Baflbakanl›k Genelgesini an›msatarak, davac› hakk›n-
da veya davac›n›n bulundu¤u okulla ilgili böyle bir bildirim  olup olmad›¤›-
n›n ö¤renilmesin›n mümkün olup olmayaca¤›m sordu¤unu; Kaymakam›n
önerisiyle ‹l Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›na dilekçeyle baflvurarak, davac›n›n sa¤-
l›k durumu hakk›nda bilgi verilmesi yolunda talepte bulundu¤unu, bu dilek-
çeyi verirken, konunun gizli tutulmas›n› özellikle rica etti¤ini ve kendisine,
yasa gere¤i bu konuda gizlili¤in zorunlu oldu¤unun belirtildi¤ini; daval›n›n
bu eyleminin sadece, k›z›yla ilgili riski ortadan kald›rmak için, tek çözüm
flekli olan ilgili merciden konunun ayd›nlat›lmas›n› istemekten ibaret bulun-
du¤unu, iddialar›n aksine, davac›n›n lepra hastas› oldu¤una dair bir beyan›-
n›n olmad›¤›n›, bu konuda baflkalar›na da herhangi bir söz söylemedi¤ini sa-
vunarak davan›n reddini istemifltir.

Yerel Mahkemece verilen; daval›n›n dilekçesi üzerine, davac›n›n hastane-
ye sevk edildi¤i, hakk›nda düzenlenen   30.10.2001 tarihli sa¤l›k kurulu ra-
porunda, davac›da lepra düflündürecek bir bulgu saptanmad›¤›n›n belirtildi¤i;
ayr›ca yeminli tan›k anlat›mlar›na göre, daval›n›n okulda da davac›y› hedef
alan ayn› konuda onu incitici ve küçük düflürücü söz ve davran›fllar da sergi-
ledi¤i, böylece kiflilik haklar›na sald›r›da bulundu¤u gerekçesine dayal›, da-
van›n k›smen kabulüne, bir milyar TL. manevi tazminat›n 26.9.2001 tarihin-
den itibaren yasal faiziyle birlikte daval›dan tahsiline, fazlaya iliflkin istemin
reddine dair karar  Özel Dairece yukandaki gerekçeyle bozulmufltur.

Baflka bir okulda görevli olan daval›n›n, davac›n›n müdürü oldu¤u okul-
da geçici görevlendirilece¤ini ö¤renmesi üzerine, okul hakk›nda bilgi edin-
mek üzere davac› ile görüfltü¤ü, bu görüflmeden sonra, davac›n›n lepra (cüz-
zam) hastas› olabilece¤inden kuflkulan›p, k›z›n›n veskülüt hastas› olmas› ne-
deniyle, durumu ‹lçe Kaymakam›na ileterek görüfl sordu¤u, onun taraf›ndan
‹lçe Milli E¤itim Müdürüne yönlendirildi¤i, daha sonra Etimesgut ‹lçe Sa¤-
l›k Grup Baflkanl›¤›na 26.9.2001 günlü dilekçeyi verdi¤i; bu dilekçesinde
"...Kiflisel görüflmem s›ras›nda, müdür beyin yüz dokular›ndaki deformasyon
olarak nitelendirilebilecek kas formu görüntüsü ve ciltteki bak›r k›z›l› renk,
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kiflisel olarak lepra hastal›¤› görüntüsüne çok benzedi¤ini düflündürttü. Ge-
rekli araflt›rmam (literatür taramas›) sonucunda düflüncemde hakl› olma ihti-
malinin yüksekli¤i kan›s›yla kurumunuza, ilgili kiflide söz konusu hastal›¤›n
olup olmad›¤›n›n incelenmesi için bu hususta gere¤ini bilgilerinize arz ede-
rim" dedi¤i ve sonuçta. E¤itim ve Araflt›rma Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›n›n
18.10.2001 tarihli yaz›s› ilgi tutulmak suretiyle, Etimesgut ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü taraf›ndan davac›n›n Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Has-
tanesine sevk edildi¤i, oraca düzenlenen 30.10.2001 günlü Sa¤l›k Kurulu Ra-
porunda, davac›da lepra hastal›¤›n› düflündürecek bir bulgu saptanmad›¤›n›n
belirtildi¤i, toplanan delillerden anlafl›lmaktad›r. Bu yönden taraflar ve Yerel
Mahkeme ile Özel Daire aras›nda bir uyuflmazl›k da bulunmamaktad›r.

Ayn› okulda müdür yard›mc›s› olarak görevli bulunan davac› tan›klar›, da-
val›n›n geçici olarak görevlendirildi¤i okulda çal›flmak istemedi¤ini kendile-
rine söyledi¤ini, sebebini sorduklar›nda, davac›y› kastederek, okul müdürü-
nün cüzzam hastas› kendisinin de tafl›y›c› oldu¤u, bu konuda e¤itim almas›
nedeniyle doktor kadar bilgisi bulundu¤u yolunda aç›klama yapt›¤›n›, dava-
c›n›n efsunlu oldu¤una ve eliyle atefl söndürdü¤üne dair bilgileri bulunmad›-
¤›n› beyan etmifllerdir.

Toplanan deliller birlikte de¤erlendirildi¤inde:

Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Geliflimi ve
E¤itimi bölümünden mezun olan ve ö¤retmen olarak görev yapan daval›n›n,
t›p e¤itimi almam›fl olmas›na ve sunulan transkript örne¤ine göre de, üniver-
site ö¤renimi s›ras›nda, sadece mesle¤inin gerektirece¤i ölçü ve düzeyde bir
anatomi dersi almas›na, dolay›s›yla, herhangi bir uzmanl›¤› bulunmamas›na
ra¤men; ilk kez karfl›laflt›¤›, lepra hastas› olmad›¤› sonradan sa¤l›k kurulu ra-
poruyla da teyit edilen davac›da an›lan hastal›¤›n bulunabilece¤i yolundaki,
dayanaks›zl›¤› ve gerçe¤e ayk›r›l›¤› saptanan kiflisel düflüncesini, hem oku-
lun di¤er ö¤retmenleriyle birlikte bulundu¤u ortamlarda sözlü olarak dile ge-
tirdi¤i ve hem de, hiyerarflik aç›dan davac›n›n üstleri durumunda olan ilçe
Kaymakam› ile Milli E¤itim Müdürüne aktard›¤›, daha sonra da -velevki on-
lar›n yol göstermesi sonucunda olsun- metni yukar›ya al›nan dilekçeyle ‹lçe
Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›na bildirip, konunun araflt›r›lmas›n› istedi¤i; bu dilek-
çe üzerine  kurumlar aras›nda resmi yaz›flmalar yap›ld›¤›; sonuçta, davac›n›n
iste¤i d›fl›nda resmi sevk yoluyla hastaneye müracaat etmek zorunda b›rak›l-
d›¤›, bütün bu olgular nedeniyle de, salt daval›n›n bu konuda de¤erlendirme
yapmaya yeterli olmayan, dolayl› ve eksik t›bbi bilgisine dayal› (davac›n›n
yüz dokular›ndaki kas formu görüntüsü, ciltteki bak›r k›z›l› renk fleklindeki
belirtiler esas al›nmak suretiyle var›lm›fl), hiçbir maddi temeli bulunmad›¤›
ortaya ç›kan kiflisel de¤erlendirmesinden ve flüphesinden dolay›, gerçekte
hiçbir ilgisi olmad›¤› halde, gerek okul ortam›nda ve gerekse ba¤l› bulundu-
¤u kurum ve kifliler nezdinde lepra (cüzzam) gibi herkesçe bilinen, önemli ve
tehlikeli b›r hastal›¤› tafl›ma ihtimali bulunan bir kifli durumuna düflürüldü¤ü;
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ayr›ca, tafl›mad›¤› bir hastal›k nedeniyle, hastaneye müracaat etmek ve bu ko-
nuda rapor almak, bu u¤urda zaman ve emek harcamak zorunda b›rak›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r.

Maruz kald›¤› bu durumun davac›n›n kiflilik haklar›n› zedeledi¤i ve bu so-
nucun daval›n›n aç›klanan eylemlerinden kaynakland›¤› aç›kt›r.

Nihayet, Özel Daire bozma karar›ndaki "...Tüm bu aç›klamalar karfl›s›n-
da, somut olay›n özellikleri de göz önünde tutuldu¤unda, haks›z flikayet ol-
gusu söz konusu de¤ildir..." ibaresi nedeniyle, flu hususun ayr›ca belirtilme-
sinde yarar görülmüfltür: Daval›n›n, Etimesgut ‹lçe Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤›-
na verdi¤i 26.9.2001 günlü dilekçenin, gerek içeri¤i ve gerekse verildi¤i ma-
kam itibariyle, Anayasa'n›n 36. maddesi anlam›nda "Hak arama Hürriyeti"
kapsam›nda de¤erlendirilmesine hukuken olanak yoktur. Dolay›s›yla, daval›-
n›n davaya konu eylemlerinin, hukuk düzenince düzenlenen ve korunan "fli-
kayet hakk›" ile de bir ilgisi bulunmamaktad›r. Baflka bir ifadeyle, davac›n›n
kiflilik haklar›, daval›n›n an›lan dilekçede kulland›¤› söz ve ifadeler (dilekçe-
nin içeri¤i) nedeniyle de¤il; dilekçeden önce ve salt daval›n›n bu dilekçeyi
vermesi nedeniyle sonradan gerçekleflen ve yukar›da ayr›nt›lar›yla de¤inilmifl
olan olgulardan dolay› sald›r›ya u¤ram›flt›r.

Hal böyle olunca; Yerel Mahkemenin ayn› yöndeki gerekçeye dayal› di-
renme karar› yerindedir.

Ne var ki, hüküm alt›na al›nan tazminat miktar›na iliflkin temyiz itirazlar›
Özel Dairece incelenmedi¤inden, bu yönden inceleme yap›lmak üzere dosya-
n›n Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

SSOONNUUÇÇ

Yukar›da aç›klanan nedenlerle yerel mahkemenin direnmesi yerinde gö-
rüldü¤ünden daval› vekilinin esasa iliflkin temyiz itirazlar›n›n incelenmesi
için dosyan›n 4.HUKUK DA‹RES‹NE gönderilmesine, 5.5.2004 gününde
oyçoklu¤u île karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. HHaakkaann KKOOCCAA
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ÖÖZZEETT:: MMiirraass bb››rraakkaann››nn yyaapptt››¤¤›› tteemmlliikkii iiflfl--
lleemmiinn mmuuvvaazzaaaall›› oolluupp oollmmaadd››¤¤››nn››nn tteessbbiittii
iiççiinn mmuurriissiinn ggöözzlleenneenn ggeerrççeekk iiaaddee vvee aammaa--
cc››nn››nn aayydd››nnll››¤¤aa kkaavvuuflflttuurruullmmaass›› ggeerreekkiirr..
BBuunnuunn iiççiinn ddee,, üüllkkee vvee yyöörreenniinn ggeelleenneekk vvee
ggöörreenneekklleerrii,, ttoopplluummssaall ee¤¤iilliimmlleerrii,, oollaayyllaarr››nn
oollaa¤¤aann aakk››flfl››,, mmiirraass bb››rraakkaann››nn ssöözzlleeflflmmee

yyaappmmaakkttaa hhaakkll›› vvee mmaakkuull bbiirr nneeddeenniinniinn bbuulluunnuupp bbuulluunnmmaadd››¤¤››nn››,, ddaavvaall››--
yyaann››nn aall››flfl ggüüccüünnüünn oolluupp oollmmaadd››¤¤››,, ssaatt››flfl bbeeddeellii iillee ssöözzlleeflflmmee ttaarriihhiinnddeekkii
ggeerrççeekk ddee¤¤eerr aarraass››nnddaakkii ffaarrkk vvee ttaarraaffllaarr iillee mmuurriiss aarraass››nnddaakkii kkiiflfliisseell iilliiflfl--
kkiinniinn ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessiinnddee yyaarraarr vvaarrdd››rr..

Taraflar aras›nda görülen davada;

Davaç›lar, miras b›rakanlar› N.U.’›n mirasç›lardan mal kaç›rmak amac›y-
la l nolu parseldeki 136/189 pay›m muvazaal› olarak M.’›n sat›fl suretiyle
temlik etti¤ini, M.'in da pay› miras b›rakan›n o¤lu olan fi. ve gelini olan G.’e
sat›fl yoluyla muvazaal› devretti¤ini ileri sürerek iptal ve miras paylar› ora-
ninda tescil iste¤inde bulunmufllard›r. 

Daval›lar, sat›fl›n  gerçek oldu¤unu belirtip davan›n reddini  savunmufllar-
d›r.

Mahkemece, miras b›rakan›n yapt›¤› temliki ifllemin muvazaal›, oldu¤u-
nun ispatlanmad›¤› gerekçesiyle davan›n reddine karar verilmifltir.

Karar, davac›lar vekili taraf›ndan süresinde duruflmal› temyiz edilmifl ol-
makla; duruflma günü olarak saptanan 3.5.2005 Sal› günü saat 9.15 de daire-
ye gelmeleri için taraf vekillerine tebligat yap›ld›¤› halde gelmedikleri anla-
fl›ld›, incelemenin dosya üzerinde yap›lmas›na, süresinde verildi¤i ve kay›t
olundu¤u anlafl›lan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra bi-
lahare Tetkik Hakimi A. Sevil Çal›ko¤lu'nun raporu okundu, düflüncesi al›n-
d›. Dosya incelendi gere¤i görüflülüp düflünüldü:

Muris muvazaas› hukuksal nedenine dayal›
tapu iptali ve tescil davas›nda; murisin
gerçek amac›n›n duraksamaya meydan
vermeyecek flekilde ortaya ç›kar›lmas›
gerekir

YYAARRGGIITTAAYY
11.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹ 

EEssaass:: 2005/2390
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Dava, muris muvazaas› hukuksal nedenine dayal›tapu iptal ve tescil iste-
¤ine iliflkindir.

Mahkemece, davanm reddine karar verilmifltir.

Dosya içeri¤inden, toplanan delillerden; davac›lar›n miras b›rakan› N.'nin
malik bulundu¤u l, parsel say›l› tafl›nmazdaki 136/189 pay›na isabet, eden
bahçeli evini 13.1.1995 tarihli akitle daval›lardan M.'a temlik etti¤i, ad› ge-
çenin de tafl›nmaz› 6.3.1997 tarihli akitle di¤er daval›lar fi. ve G.’e intikal et-
tirdi¤i görülmektedir.

Davac›lar, an›lan temliklerin kendilerinden mal kaç›rmak amaçl› ve mu-
vazaal› oldu¤unu ileri sürerek eldeki davay› açm›fllard›r.

Bilindi¤i üzere; uygulamada ve ö¤retide "muris  muvazaas›" olarak tan›m-
lanan muvazaa, niteli¤i itibariyle nisbi (mevsuf-vas›fl›) muvazaa türüdür. Söz
konusu Muvazaada miras b›rakan gerçekten sözleflme yapmak ve tapulu ta-
fl›nmaz›n› devretmek istemektedir. Ancak mirasc›s›n› miras hakk›ndan yok-
sun b›rakmak için esas amac›m gizleyerek, gerçekte bafllamak istedi¤i tapu-
lu tafl›nmaz›n›, tapuda yapt›¤› resmi sözleflmede iradesini sat›fl veya ölünce-
ye kadar bakma sözleflmesi do¤rultusunda aç›klamak suretiyle devretmekte-
dir.

Bu durumda yerleflmifl Yarg›tay ‹çtihatlar›nda ve 1-4-1974 tarih 1/2 say›-
l› ‹nançlar› Birlefltirme Karar›nda aç›kland›¤› üzere görünürdeki sözleflme ta-
raflar›n gerçek iradelerine uymad›¤›ndan, gizli ba¤›fl sözleflmeside Medeni
Kanunun 706, Borçlar Kanunun 213 ve Tapu  Kanunun 26. maddelerinde ön-
görülen flekil koflullar›ndan yoksun bulundu¤undan, sakl› pay sahibi olsun
veya olmas›n› miras hakk› çi¤nenen tüm mirasç›lar dava açarak resmi sözlefl-
menin muvazaa nedeni ile geçersizli¤inin tesbitini ve buna dayanalarak olufl-
turulan tapu kayd›n›n iptalini istiyebilirler.

Hemen belirtmek gerekir ki bu tür uyuflmazl›klar›n sa¤l›kl›, adil ve do¤ru
bir çözüme ulaflt›r›labilmesi, daval›ya yap›lan temlikin gerçek yönünün di¤er
bir söyleyiflle miras b›rakan›n as›l irade ve amac›n›n duraksamaya yer b›rak-
m›yacak biçimde ortaya ç›kar›lmasma ba¤l›d›r. Bir iç sorun olan ve gizlenen
gerçek irade ve amac›n tesbiti ve ayd›nl›¤a kavuflturulmas› genellikle  zor ol-
du¤undan bu yöndeki delillerin eksiksiz toplan›lmas› yan›nda birlikte ve do¤-
ru flekilde de¤erlendirilmesi de büyük önem tafl›nmaktad›r. Bunun içinde ül-
ke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal e¤ilimleri, olaylar›n ola¤an
ak›fl›, miras b›rakan›n sözleflmeyi yapmakta hakl› ve makul bir nedeninin bu-
lunup bulunmad›¤›, daval›yan›n al›fl gücünün olup olmad›¤›, sat›fl bedeli ile
sözleflme tarihindeki gerçek de¤er aras›ndaki fark, taraflar ile miras b›rakan
aras›ndaki befleri iliflki gibi olgulardan yararlan›lmas›nda zorunluluk vard›r.

Somut., olaya, gelince: miras b›rakan›n SSK emeklisi olup sosyal güven-
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cesinin bulundu¤u, mesken nitelikli tafl›nmaz›n temliki için geçerli bir sebep
ileri sürülmedi¤i, ilk kay›t maliki M.’›n edindi¤i tafl›nmazdan yararlanmadan
di¤er daval›lara intikal ettirdi¤i, daval›lar fi. ve G.'›n ise yeterli al›fl gücüne
sahip olmad›klar›, bunun yan›nda gerek ilk sat›fl gerekse ikinci  sat›fl ifllemin-
de öngörülen sat›fl bedellerinin gerçek ue¤erinin çok alt›nda bulundu¤u dos-
ya kapsam› ile sabittir.

Belirlenen  bu   olgular   yukar›da   aç›klanan   ilkelerle   birlikte de¤er-
lendirildi¤inde, miras b›rakan›n çekiflmeli tafl›nmaz› temlikteki gerçek ama-
c›n›n davac› k›zlar›n› miras haklar›ndan mahrum b›rakarak tek erkek evlad›
olan daval› fi. ve onun efline intikal ettirmek oldu¤u sonucuna var›lmaktad›r.

Hal böyle olunca davan›n kabulüne karar verilmesi gerekirken, yan›lg›l›
de¤erlendirme ile reddedilmifl olmas› do¤ru de¤ildir. Davac›lar›n temyiz iti-
razlar› yerindedir. Kabulü ile hükmün aç›klanan nedenden ötürü
H.U.M.K.'nun 428. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, al›nan peflin har-
c›n temyiz edene geri verilmesine, 3.5.2005 tarihinde oybirli¤iyle karar veril-
di.

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. HHaakkaann KKooccaa
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ÖÖZZEETT:: ZZaarraarr kkeessiinn ((bbeelliirrllii)) yyaa ddaa bbeelliirrllee--
nneebbiilliirr oollaabbiilliirr.. SSoommuutt oollaayy bbaakk››mm››nnddaann zzaa--
rr aa rr vvüüccuutt bbüüttüünnllüü¤¤üünnüünn iihhllaallii oollmmaayy››pp,, bbuu
iihhllaall ssoonnuuccuu oolluuflflaann eekkoonnoommiikk ssoonnuuççllaarr,,
mmaaddddii vvee mmaanneevvii eekkssiillmmeelleerrddiirr.. ZZaarraarr››nn
vvaarrll››¤¤››nn››nn ggeerreekkççeelleerriinnii ggöösstteerrmmeeyyee eellvveerriiflfl--
llii hhaall vvee kkooflfluullllaarr››nn öö¤¤rreenniillmmeessii zzaarraarr››nn öö¤¤--

rreenniillmmiiflfl ssaayy››llmmaass›› iiççiinn yyeetteerrlliiddiirr.. AAnnccaakk,, zzaarraarr kkeennddii öözzeell yyaapp››ss›› iiççiinnddee,,
ssoonnrraaddaann ddee¤¤iiflflmmee ee¤¤iilliimmii ggöösstteerriiyyoorrssaa,, ggeelliiflfleenn dduurruumm nneeddeenniiyyllee zzaarraarrddaa
ddaa ddee¤¤iiflflmmee ssöözz kkoonnuussuu oollaaccaakktt››rr.. BBuu ggeelliiflflmmee ssoonnaa eerrmmeeddiikkççee zzaarraarr ttaammaa--
mmeenn ggeerrççeekklleeflflmmeemmiiflfl oollaaccaakktt››rr.. BBuu dduurruummddaa zzaarraarr ggöörreenniinn zzaarraarr›› öö¤¤rreenn--
mmeessii ggeelliiflflmmeenniinn ttaammaammllaannaammaaccaa¤¤›› aannaa kkaaddaarr ggeecciikkmmiiflfl oolluurr.. zzaarraarrddaa aass››ll
oollaann iiflfl ggöörreenniinn kkaazzaannçç kkaayybb›› yyaa ddaa aazzaallmmaass›› ddee¤¤iill,, ççaall››flflmmaa ggüüccüünnüünn aazzaall--
mmaass›› ddaa kkaayybb››dd››rr.. TTaazzmmiinnaatt iisstteemmiinniinn ddaayyaanndd››rr››lldd››¤¤›› ssoommuutt oollaayy yyöönnüünn--
ddeenn ggeelliiflfleenn dduurruummddaann ssöözzeeddiilleemmeeyyeecceekk dduurruummllaarrddaa,, aaçç››llmm››flfl oollaann ddaavvaa--
nn››nn kk››ssmmii ddaavvaa oollaarraakk aaddllaanndd››rr››llmmaass›› vvee ››ssllaahh ssuurreettiiyyllee ddaavvaa oolluunnaann ddee--
¤¤eerriinn aarrtttt››rr››llmmaass››nnaa oollaannaakk yyookkttuurr.. BBuu nneeddeennllee ssoonnrraaddaann vveerriilleennddiilleekkççee
iillee iisstteenneenn ttaazzmmiinnaatt››nn rreeddddiinnee kkaarraarr vveerriillmmeessii ggeerreekkiirr vvee ddiirreennmmee kkaarraarr››
bbuu nneeddeennllee bboozzuullmmaall››dd››rr..

Taraflar aras›ndaki “tazminat” davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama  so-
nunda; Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesince davan›n k›smen kabulüne da-
ir verilen 30.1.2003 gün ve 1999/634-2003/32 say›l› karar›n incelenmesi da-
val› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 4. Hukuk Dairesinin
24.6.2003 gün ve 3603-8287 say›l› ilam› ile, (...1-Dosyadaki yaz›lara, kara-
r›n dayand›¤› kan›tlarla yasaya uygun gecektirici nedenlere, özellikle delille-
rin de¤erlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre afla¤›daki ben-
din kapsam› d›fl›nda kalan temyiz itirazlar› reddedilmelidir.

2- Di¤er temyiz itirazlar›na gelince; Dava, elektrik tellerindeki ak›ma ka-
p›larak yaralanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine iliflkindir.
Mahkemece, istemin k›smen kabulüne karar verilmifl, karar daval› TEDAfi
Genel Müdürlü¤ü vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.

Davac› Ö.B. küçük o¤ul A.B.’a velayeten açt›¤› davada, evlerini balko-

Fazlaya iliflkin hak yönünden ihtirazi kay›t
bildirmemifl olan alacakl›n›n, HUMK. md.
185/2 çerçevesinde, daval›n›n muvafakat›
d›fl›nda, bu alacak için ›slah ya da ek dava
yoluyla talepte bulunma hakk› yoktur

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass:: 2004/2-200
KKaarraarr:: 2004/227
TTaarriihh:: 14.04.2004
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nunda oynayan çocu¤u A.›n daval› TEDAfi’›n teknik flartname kurallar›na
uymayadan tesis etti¤i yüksek gerilim teline dokunmak suretiyle yaraland›¤›-
n› belirterek ilk davada fazlaya iliflkin haklar›n› sakl› tutmadan maddi ve ma-
nevi tazminat isteminde bulunmufltur. Sonradan 16/12003 tarihli dilekçe ile
maddi tazminat istemini miktar yönünden ›slah ederek ek maddi tazminat ve
faiz isteminin hüküm alt›na al›nmas›n› istemifl, mahkemece ilk dava ve ›slah
dilekçesi ile istenilen maddi tazminat›n tamam›na manevi tazminat isteminin
k›smen kabulüne karar verilmifltir.

Alacakl›, alaca¤›n›n tümü hakk›nda dava açmak zorunda olmay›p fazlaya
iliflkin hakk›n› sakl› tutmak kay›t ve flart›yla, alaca¤›n›n önce bir bölümünü,
sonra kalan bölümünü talep edebilir. Davac›, 28/7/1999 tarihli dilekçe ile aç-
t›¤› ilk davada fazlaya iliflkin haklar›n› sakl› tutmad›¤›ndan ve somut olayda
geliflen bir durumun varl›¤› iddia ve ispat edilmedi¤inden, sonradan verilen
tazminat isteminin tümünün kabulü ile hüküm kurulmas› usul ve yasaya ay-
k›r› olup, karar›n bozulmas› gerekmifltir...) gerekçesiyle bozularak dosya ye-
rine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda, mahkemece önce-
ki 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:

Dava, maddi ve manevi tazminat istemine iliflkindir.
Davac› vekili A.B.’›n daval› idareye ait gerilim hatt›na kap›lmas› sonu-

cunda uzuv tatili niteli¤inde sakat kald›¤›n›, olaya daval› idarenin teknik flart-
lara uymadan çekti¤i gerilim hatt›n›n neden oldu¤unu belirterek, 43 milyar
maddi, 10 milyar manevi olmak üzere toplam 53 milyar lira tazminat›n, da-
val›dan tahsiline karar verilmesini istemifltir.

Daval› vekili, daval› idarenin olayda kusurunun bulunmad›¤›n› savunarak,
davan›n reddine karar verilmesini istemifltir.

Davac› vekili, 16.1.2003 günlü dilekçesinden; Yarg›lama s›ras›nda ald›r›-
lan 13.11.2002 günlü hesap raporunda, meydana gelen yaralanma sonucu
oluflan tam beden gücü kayb› nedeniyle maddi zarar›n 84.519.034.591.-TL
olarak saptand›¤›n› belirterek, dava dilekçesinde 43 milyar olan istemlerini,
51.519.034.519.-TL artarak 84.519.034.519.-TL. olarak ›slah ettiklerini be-
lirtmifltir.

Yerel Mahkemenin; Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasas›n›n  (HUMK)
87/son maddesinde yer alan “›slah suretiyle müddeabihin art›r›lamayaca¤›”
hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edildi¤i nedenle, maddi tazminat is-
teminin kabulüne, manevi tazminat isteminin ise k›smen kabulüne dair kara-
r›, daval› vekili taraf›ndan temyizi üzerine Yüksek Özel Dairece yukar›daki
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gerekçeyle bozulmufl, yerel Mahkeme karar gerekçelerine ilaveten; dava
açarken bafllang›çta henüz tam ve net olarak bilinen bir zarar›n olmad›¤› göz
önüne al›nd›¤›nda, fazlaya iliflkin haklar›n kasl› tutulmad›¤›ndan bahisle,
bafllang›çta dava edilmeyen k›sm›ndan z›mnen feragat edildi¤inin düflünüle-
meyece¤i nedenle önceki karar›nda direnmifltir.

Görülmekte olan davan›n dilekçesinde, “fazlaya iliflkin haklar›n sakl› tu-
tulmam›fl oldu¤u” çekiflmesizdir.

Yerel mahkeme ile Yüksek Özel Daire aras›ndaki uyuflmazl›k, aç›lan da-
vada fazlaya iliflkin haklar›n sakl› tutulmamas› halinde, sonradan ›slah yolu
ile istem miktar›n›n art›r›lmas›na usulen olanak bulunup bulunmad›¤› ve za-
rar›n hangi anda bilinebilir durumda oldu¤u noktalar›nda toplanmaktad›r.

Uyuflmazl›¤›n çözümü noktas›nda, ö¤reti ve yarg›sal kararlar dikkate al›-
narak ›slah kavram› hakk›nda aç›klamalar yap›lmas›na gerek görülmüfltür:

HUMK 83 ve ardindan gelen maddelerde düzenlenmifl olan ›slah; taraflar-
dan birinin usule iliflkin bir ifllemini k›smen veya tamamen düzeltmesine ola-
nak tan›yan bir yöntem olup, iddia ile savunman›n geniflletilmesi yasa¤›n›n
da bir istisnas›d›r.

HUMK. nün 87. maddesinin "Müddei ›slah suretiyle müddeabbihi tezyit
edemez." fleklindeki son cümlesi, Anayasa Mahkemesi'nin 07.11.2001 günlü
Resmi Gazete'de yay›mlanan 20.07.1999 tarihli karar›yla iptal edilmifl ve
böylece, davada istem sonucunun k›smi ›slah yoluyla art›r›lmas› usulen ola-
nakl› hale gelmifltir.

Hemen belirtilmelidir ki, mevcut (Anayasa Mahkemesi'nin iptal karar›n-
dan sonraki) yasal durum itibariyle, k›smi davada fazlaya iliflkin haklar›m
sakl› tutmufl olan davac›n›n, dilerse, ek dava açmak yerine, sakl› tuttu¤u ala-
cak bölümü için o (k›smi) dava içerisinde ›slah yoluyla talepte bulunabilme-
si mümkündür.

K›smî davada sakl› tutulan alacak bölümü için, gerek k›smi dava karara
ba¤lanmadan önce, gerekse daha sonra, ayr› bir dava aç›lmas› da usulen ola-
nakl›d›r. Uygulamada bu ayr› davaya ek dava denilmektedir. Yine, k›sm› da-
vadan sonra aç›lan ek davada fazlaya iliflkin haklar›n sakl› tutulmufl olmas›
ve davac›n›n hukuki yarar›n›n bulunmas› koflullar›n›n birlikte varl›¤› halinde,
hukuki yarar›n bulunmasi flart›yla birden fazla ek dava aç›lmas› da kural ola-
rak mümkündür.

Bu haliyle k›smî ›slah, ek dava yoluyla elde edilebilecek haklara, mevcut
dava içerisinde, daha basit, daha az masrafla ve daha k›sa süre içerisinde ka-
vuflma olana¤› tan›yan ve bu yönüyle adeta ek dava açma yoluna alternatif
oluflturan bir yap›dad›r. Dolay›s›yla, k›smî davan›n davac›s›, ek dava açmak
veya k›smî ›slah yoluna gitmek konusunda seçimlik hakka sahiptir.

K›smî ›slah yoluyla müddeabbihin art›r›labilmesi olana¤›, bir anlamda, ar-
t›r›ma konu k›sm›n ek dava yoluyla istenilmesinin alternatifi niteli¤inde bu-
lundu¤undan; k›smi davadaki ›slah ile, bu yola gidilmeyip ek dava aç›lmas›

8833
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halleri, davac›ya ayn› hak ve olanaklar› tan›yan seçimlik yollar oldu¤undan,
usul hukuku aç›s›ndan sonuçlar›n›n da ayn› olmas› gerekir ve beklenir.

Bir davan›n k›smi dava m›, yoksa tam dava m› oldu¤u, özellikle dava di-
lekçesinin istem sonucu bölümünde, "fazlaya iliflkin haklar›n sakl› tutulup tu-
tulmad›¤›" ile ilgilidir. Davac› bu yada benzeri ifadeleri kullanm›flsa, "k›smi
dava" açt›¤› sonucuna var›l›r. Davac›n›n bu yolda bir beyanda bulunmaks›z›n
açt›¤› dava ise bir "tam dava"d›r. Fazlaya iliflkin haklar›n sakl› tutulmamas›
halinde, geriye kalan haktan z›mnen feragat edilmifl say›l›r.

Islah yoluyla dava konusunun art›r›lmas› hususunun Anayasa Mahkeme-
sinin 20.7.1999 tarih ve 1/33 say›l› karar›ndan sonra ortaya ç›kan durumun
tart›fl›lmas›na gelince; bilindi¤i gibi k›smi dava müessesinin hukuk yarg›lama
sistemimizde kabul edilen ve özellikleri bulunan bir dava çeflidi oldu¤u belir-
gindir. Yarg›tay uygulamas›na göre manevi tazminat davalar› k›smi dava ola-
rak aç›lamaz. K›smi davan›n kabulüne dair karar ek davada kesin delil teflkil
eder. Anayasa mahkemesinin an›lan karar›nda k›smi dava ile ilgili herhangi
bir aç›klama yer almamaktad›r. Anayasa mahkemesi karar›ndan sonra "fazla-
ya iliflkin hakk›n› sakl› tutmam›fl" bulunan yani ek dava açma olana¤› bulun-
mayan kimseler bak›m›ndan uygulama olana¤› varm›d›r? Buna olumlu yan›t
verme olana¤› bulunmamaktad›r. Çünkü, k›smi dava açmam›fl (fazlaya iliflkin
haklar›n› sakl› tutmam›fl) bulunan davac› fazlaya iliflkin haklar›ndan z›mnen
feragat etmifl demektir ve ›slahla bu feragat veya baflka bir görüfle göre kesin
hüküm sonucunu ortadan kald›rabilmek mümkün de¤ildir. Anayasa Mahke-
mesi HUMK 87/son cümleyi iptal ederken yerleflik kurallar› yani k›smi dava,
haklar›n sakl› tutulmas› kurallar›n› irdelememifl, kanun hükmünü sadece "iti-
raz konuflu kural, davac›y› ikinci kez dava açmaya zorlamas› nedeniyle hak
arama özgürlü¤ünü s›n›rland›rd›¤› için" iptal etmifltir. HUMK.nun 87/son
cümlesi iptal edilmifl olmakla, dava konusunun ›slah yoluyla art›r›labilmesi
ancak davac›n›n k›smi dava açm›fl bulunmas›na ve haklar›m sakl› tutmufl ol-
mas›na ba¤l›d›r. Yeni oluflan durumda da e¤er k›smi dava aç›lmam›flsa, ›slah
yolu ile dava konusunu art›rabilmeye olanak yoktur. (Bkz. Prof. Dr. Ejder
Y›lmaz, Islah Yoluyla Dava Konusunun Artt›r›lmas›, Anayasa Mahkemesinin
20.7.1999 tarihli ve 1/33 say›l› karar›n›n de¤erlendirilmesi Banka ve Ticaret
Hukuk Araflt›rma Enstitüsü, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararlar›
Sempozyumu 11 May›s 2001 s.105 vd, YHGK.nun 8.10.2003 gün 2003/9-
510-55 say›l› karar›)

Sorunun çözümü, somut olaydaki gibi, davada fazlaya iliflkin haklar›m
sakl› tutmam›fl olman›n, alaca¤›n›n bu miktarla s›n›rlad›¤› fleklinde kabul edi-
lip edilemeyece¤i, buna ba¤l› olarak da, fazla alacak miktar› bak›m›ndan
z›mni bir feragatte bulunmufl say›l›p, say›lamayaca¤› sorusuna do¤ru yan›t›n
verilmesiyle mümkündür.

Bu sorunun cevaplanabilmesi ise, öncelikle, bir haktan z›mni feragatin
mümkün bulunup bulunmad›¤› sorusunun cevaplanmas›n› gerektirir.
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Bir Usul Hukuku kavram› olarak davadan feragatin aç›k, kesin ve koflul-
suz olmasi, yasa gere¤idir (HUMK. m.91 vd.). Davadan feragatin, kesin hük-
mün sonuçlar›m do¤urucu nitelikte olmas› nedeniyle bütün bu özellikleri
içermesi zorunludur.

Ne var ki, feragat kavram›, sadece, usul hukuku anlaminda bir davadan ya
da bir dava içerisinde o davaya konu taleplerden bir veya birkaç›ndan feragat
edilmesiyle s›n›rl› bir içerikte de¤ildir: Dava konusu edilmemifl bir haktan,
do¤al olarak dava d›fl› bir yolla, aç›k bir feragat iradesi ortaya konulmaks›z›n
(z›mnen) feragat edilmesi de mümkündür.

Dolay›s›yla, bir haktan feragat iradesinin, hak sahibince, hem dava d›fl›
olarak, hem de z›mni flekilde ortaya konulmas› mümkündür ve böyle durum-
larda, ortada bir dava bulunmad›¤› için, sadece davadan feragati düzenleyen
HUMK. m. 91 ve ard›ndan gelen maddelerine uygunluk koflulunun aranma-
s› söz konuflu olamaz.

Feragat iradesi ister z›mni, isterse aç›k flekilde ortaya konulmufl olsun, fe-
ragat edilmifl bir hak, dava yoluyla tekrar talep edilemeyecektir. Dava yoluy-
la bir hak talebinde bulunulabilmesi için, o hakk›n maddi hukuk bak›m›ndan
mevcut olmas› gerekir; hiç var olmayan veya bafllang›çta var olmakla birlik-
te z›mni de olsa feragat nedeniyle bizzat hak sahibi tarafindan ortadan kald›-
r›lan (böylece, borçlu yönünden söndürülen) bir hak için, usul hukukunun ku-
rum ve kurallar› kullan›larak talepte bulunulmas› mümkün de¤ildir.

Nitekim, alacak miktar›n› gerçekte oldu¤undan daha az bildiren ve fazla-
ya iliflkin hakk›n› da sakl› tutmayan alacakl›n›n, bu flekilde, alaca¤›n› bu az
miktarla s›n›rlad›¤›, dolay›s›yla da, fazla k›s›m yönünden z›mni bir feragatte
bulunmufl oldu¤u, ö¤retide ve Yarg›tay kararlar›nda kabul edilmektedir (Prof.
Dr, Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Bask›, C:2, s. 1530 vd. Prof.
Dr. Hakan Pekcan›tez, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2000, sayfa: 233; Yar-
g›tay Hukuk Genel Kurulu'nun 26.03.1986 gün ve Esas: 1984/4-797, Karar:
1986/299; ayr›ca, 15.11.1989 gün ve Esas: 1989/4-415, Karar; 1989/587 sa-
y›l› karar›).

Yine, fazlaya iliflkin haklar sakl› tutulmad›¤› için k›smi dava olarak nite-
lendirilmesine olanak bulunmayan, o nedenle de tam dava olarak kabulü ge-
reken bir davadan sonra, alaca¤›n kalan bölümü için ayr› (ek) bir dava aç›l-
mas› durumunda, önceki (tam) davada mahkemenin alaca¤›n tamam› hakk›n-
da karar vermifl olmas› karfl›s›nda, kesin hüküm nedeniyle ek davan›n reddi
gerekece¤i, Alman ve ‹sviçre Federal Mahkemesi Kararlar›nda ve bir k›s›m
Alman Hukukçular› taraf›ndan benimsendi¤i anlafl›lmaktad›r. Alman Federal
Mahkemesi BGHZ 34.sh:337 vd, BGHZ 34 sh. 367-368, ‹sviçre Federal
Mahkemesinin SJZ 28 sh:325 (Baki Kuru, age sh:1538 dip not 255 ve 256).

Baz› hallerde, gerek z›mni feragat ve gerekse kesin hüküm olgusuna da-
yal› görüfller ayn› sonuca varmaktad›r. Nitekim, Yarg›tay uygulamas›nda da,
bazen her iki görüfle birden yer verildi¤i görülmektedir. (Örne¤in: Yarg›tay
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Hukuk Genel Kurulu'nun 26.03.1986 gün ve Esas: 1986/4-797, Karar:
1986/299 say›l› karar›). Ancak, kesin hüküm görüflünün, sadece, önceki da-
vada verilen hükmün kesinleflmesinden sonra ek dava aç›lmas› (ya da ek da-
va devam ederken ilk davadaki karar›n kesinleflmesi) hali için geçerlilik tafl›-
d›¤›, buna karfl›n, önceki dava sürerken aç›lan ek davan›n reddi için yetersiz
kald›¤›, hatta, ilk davada, alacak miktar›n›n daval›n›n muvafakat› ile art›r›l-
mas›na engel olamad›¤› kabul edilmektedir (Kuru, age. s. 1540).

Ö¤retiye ve Yarg›tay uygulamas›na iliflkin olarak yap›lan bu aç›klamalar;
ister z›mni feragat, isterse kesin hüküm görüflüne dayan›ls›n, hem k›smi da-
va niteli¤inde oldu¤unun anlafl›lmas›na olanak bulunmayan, dolay›s›yla tam
dava olarak kabulü gereken bir davada alaca¤›n kalan bölümü yönünden ala-
cakl›n›n herhangi bir talepte bulunamayaca¤›m ortaya koymaktad›r.

O halde, davas›nda fazla hak bak›m›ndan ihtirazi kay›t bildirmemifl olan
bir alacakl›n›n, HUMK. m. 185/2 çerçevesinde daval›n›n muvafakat etmesi
hali d›fl›nda, bu alacak bölümü yönünden, ›slah veya ek dava yoluyla talepte
bulunamayaca¤›n›n kabulü gerekir.

Yerel Mahkemenin, dava aç›l›rken zarar›n tam ve bilinebilir olmad›¤›, bu
nedenle de fazlaya iliflkin sakl› tutulmas› mümkün bir haktan sözedilemeye-
ce¤i yönündeki gerekçeye gelince, bu noktada öncelikle zarar kavram› üze-
rinde k›saca durulmas›nda yarar bulunmaktad›r:

En basit tan›m›yla zarar, kiflinin malvarl›¤›nda veya manevi varl›¤›nda or-
taya ç›kan eksilme olup, baz› nitelikler tafl›r. Bunlardan biriside zarar›n kesin-
lik (belirlilik) niteli¤idir. Kesin zarar, belirli ya da belirlenebilir zarard›r.

Do¤ald›r ki; kayna¤›na, sebebine, zarar veren ile zarar gören aras›ndaki
hukuki iliflkiye ve her somut olayda farkl› flekillerde gündeme gelebilecek
benzeri ölçütlere göre, zarar›n nitelik ve kapsam› her olay›n kendine özgü ya-
p›fl› içerisinde, de¤iflen bir özellik gösterecektir.

Somut olay bak›m›ndan zarar, vücut bütünlü¤ünün ihlali olmay›p, bu ih-
lal sonucunda meydana gelen ekonomik sonuçlar, maddi ve manevi eksilme-
lerdir. Vücut bütünlü¤ünün ihlali zarar›n sebebini oluflturmaktad›r.

Zarar verici ifllem veya eylemin niteli¤ine ve do¤an zarar›n yap›s›na göre
e¤er, ifllem veya eylem sonucunda do¤an zarar, üzerinden geçen zaman içe-
risinde ilk do¤du¤u flekliyle varl›¤›n› sürdürüyorsa, zarar görenin salt bu za-
rar›n varl›¤›m ö¤renmifl olmas›, ona dayal› tazminat isteme hakk›n›n do¤ma-
s› sonucunu do¤uracakt›r. Bu anlamda zarar gören, tazminat alaca¤›na zara-
r›n do¤du¤u an hak kazanmaktad›r. Davac›, ayn› gün zarar› karfl›lanmad›¤›,
ödenmesi gereken tazminattan mahrum kald›¤› için dava açmaktad›r.

Zarar›n varl›¤›, niteli¤i ve esasl› unsurlar› hakk›nda bir dava açmaya, o da-
vay› ciddi ve objektif bir flekilde desteklemeye, gerekçelerini göstermeye el-
veriflli yeterli hal ve flartlar›n ö¤renilmesi, zarar›n ö¤renilmifl say›lmas› için
yeterlidir.

Buna karfl›l›k, ortaya ç›kan zarar, kendi özel yap›s› içerisinde, sonradan
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de¤iflme e¤ilimi gösteriyor, k›saca, zarar› do¤uran eylem veya ifllemin do¤ur-
du¤u sonuçlarda (zarar›n nitelik veya kapsam›nda) bir de¤ifliklik ortaya ç›k›-
yor ise, art›k, "geliflen durum" ve dolay›s›yla, geliflen bu durumun zarar›n ni-
telik ve kapsam› üzerinde ortaya ç›kard›¤› de¤ifliklikler (zarardaki de¤iflme)
söz konuflu olacakt›r. Böyle hallerde, zarar›n kapsam›m belirleyecek husus,
geliflmekte olan bir durumdur ve bu geliflme sona ermedikçe zarar henüz ta-
mamen gerçekleflmifl olmayacakt›r. Geliflen durum kavram›, do¤an zarar›n
kapsam›n›n zarar görence tam olarak ö¤renilmesinin her hangi bir nedenle
gecikti¤i durumlara iliflkin olan, böylesi bir durumu ifade eden bir kavram
de¤ildir. Geliflen durum kavram›, salt zarar do¤uran ifllem ya da eylemin so-
nuçlar›n›n geliflmesini ve bu nedenle zarar görenin bu konularda bilgi sahibi
olabilmesinin zorunlu olarak bu geliflmenin tamamlanaca¤› ana kadar gecik-
mesin! ifade eder.

Bu aç›klamalar çerçevesinde somut olaya dönüldü¤ünde; meydana gelen
yaralanman›n tüm t›bbi sonuçlar› davadan önce al›nm›fl Çukurova Üniversi-
tesi T›p Fakültesi Plastik ve Rekonsruktif Cerrahi Anabilim Dal›n›n
03.05.1999 gün ve 24-478 say›l› sa¤l›k raporunda tan›mlanm›flt›r. Bu bulgu-
lar ile ortaya ç›kan çal›flma gücü kayb›, yarg›lama s›ras›nda düzenletilen ve
ilgili   Yönetmeli¤in Ortopedi ve Travmatoloji ar›zalar bölümüne göre hesap-
lan›p, Balthazard formülü uygulanarak saptanmas›na yönelik 19.1.2000 gün
ve B.302.ck0/03-01/l say›l› konsültasyon raporunda aç›klanm›flt›r. Raporun,
bu niteli¤i ve yukar›da ifade edilen olgular karfl›s›nda geliflen bir durumun
ya da müstakbel (gerçekleflecek-gelecek) bir zarar›n varl›¤›n› ortaya koyma-
d›¤› aç›kt›r.

Bu noktada belirtilmelidir ki, çal›flma gücü; zarar görenin ifl gücünün, ya-
ni beden ve fikir gücünün gelir getirici flekilde kullan›lmas› olup, as›l olan,
kazanç kayb› veya azalmasi de¤il, çal›flma gücünün azalmas› veya kayb›d›r.
Bu kay›p ve azalmadan do¤an olumsuz ekonomik sonuçlar, zarar› oluflturur.

Do¤al olarak zarar›n  miktar›n›n belirlenmesi, tazminat›n saptanmas›ndan
önceki evredir ve de¤iflen ekonomik göstergeler nedeniyle yarg›laman›n uza-
mas›na ba¤l› olarak, bu tutarda de¤iflebilecektir. Kald› ki, Borçlar Yasas› m.
46/11 uyar›nca vücut bütünlü¤ünün ihlalinden do¤an zarar›n, hüküm anma
göre belirlenece¤i aç›kça da öngörülmüfltür. Bu yönüyle bak›ld›¤›nda zarar›n
varl›¤›n›n de¤il, tutar›n›n, tazminine kadar ki devrede, ekonomik göstergele-
re ba¤l› olarak de¤iflebilece¤i gerçe¤i karfl›s›nda usul hukuku davac›ya k›smi
dava açma olana¤› tan›m›flt›r. Dava; hukuki iliflki konusunda alacak tutar›n›
içeren sözler yönünden bir irade aktar›m›d›r. Hakk›n tutar› yönünden ihtirazi
kay›t olmaks›z›n bu iradenin, ulaflmakla yenilik do¤uran bir durum meydana
getirece¤i dikkate al›nd›¤›nda, bu yeni durum ayn› zamanda fazlaya iliflkin
hakk›n düflmesi sonucunu da do¤urur.

O halde, tazminat isteminin dayand›r›ld›¤› somut olay yönünden geliflen
durumdan söz edilmesine hukuken olanak bulunmad›¤› gibi, aç›lan davan›n
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belirtilen maddi ve hukuki olgular karfl›s›nda k›smi dava olarak adland›r›lma-
s›na ve ›slah suretiyle dava olunan miktar›n art›r›lmas›na yasaca olanak yoktur.

Hal böyle olunca, yerel mahkemece, ayn› yönlere iflaret eden Özel Daire
bozma karar›na uyularak sonradan verilen tazminata iliflkin dilekçe ile talep
edilen miktarlar yönünden istemin reddine karar verilmesi gerekirken, diren-
me hükmü kurulmas› usule ve yasaya ayk›r›d›r. Direnme karar› bu nedenle
bozulmal›d›r.

SSOONNUUÇÇ
Daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme karar›n›n yukar›-

da ve Özel Daire bozma karar›nda gösterilen nedenlerden dolay›
H.U.M.K.nun 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde tem-
yiz peflin harc›n›n geri verilmesine, 14.4.2004 gününde yap›lan 2. görüflme-
de oyçoklu¤u ile karar verildi.

KKAARRfifiII OOYY YYAAZZIISSII
Dava; cismani zarara dayanan maddi ve manevi tazminat davas›d›r.
Daval› idareye ait elektrik nakil hatt›n›n yönetmelik gere¤ince binadan 2

metre uzakl›kta olmasi gerekirken, 50 cm uzakl›kta olmasi nedeniyle davac›-
n›n çocu¤u A. bina dam›nda oynarken 7/3/1999 tarihinde elektrik ak›m›na
kap›larak a¤›r biçimde yaralanm›flt›r.

Yaralanan çocu¤un annesi hakk›nda çocu¤un bak›m›nda gerekli özeni
göstermedi¤i için, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralanmaya sebep ol-
maktan dolay› aç›lan kamu davas› 4616 say›l› Yasa uyar›nca ertelenmifltir.

Mahkemece kusur konusunda bilirkifli raporu al›nm›fl, daval› TEDAfi'›n
tam kusurlu oldu¤u belirlenmifltir.

Yaral› çocuk olaydan sonra, Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Plastik
ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dal›nda tedaviye al›nm›fl 14/4/1999 tari-
hinde taburcu edilmifltir. 3/5/1999 tarihli raporda yaralanma bulgular› say›l-
m›fl, yan›klar›n 3. derece oldu¤u belirtilmifltir, ifl ve güçten kalma ve maluli-
yet konusunda bir bilgi ve aç›klamada bulunulmam›flt›r.

11/5/1999 günlü Adli T›p Uzman›nca verilen sa¤l›k raporunda, flahs›n
meydana gelen ar›zas› nedeniyle hayati tehlikeye maruz kald›¤›, 60 gün sü-
reyle mutad ifltigaline engel teflkil edece¤i, ar›zan›n uzuv tatili niteli¤inde ol-
du¤u bildirilmifltir.

Yarg›lama s›ras›nda mahkemenin kendili¤inden verdi¤i ara karar›yla ço-
cu¤un Çukurova Üniversitesi Adli T›p Anabilim Dal›na sevki üzerine düzen-
lenen 19/1/2000 tarihli konsültasyon raporunda;

"...sa¤ omuz dezartikulasyonu için çal›flma gücü kayb›n›n %60 oldu¤u,
bununda sa¤ üst ekstremite için uzuv tatili niteli¤inde oldu¤u,

Sol dirsek alt› amputasyonu için çal›flma gücü kay›p oran›n›n %50 oldu-
¤u, bununda sol üst ekstremite için uzuv tatili niteli¤inde oldu¤u,
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...bu lezyonlar için Balthazard formülü uyguland›¤›nda, genel beden gü-
cünden kay›p oran›n›n %100 oldu¤u" belirtilmifltir.

Davac› A. B.'a velayeten Ö. B. vekili, 28/7/1999 günlü dava dilekçesiyle
yaralanma sonucu çocu¤un sakat kald›¤›n›, kusurun teknik flartlara uymad›¤›
için daval› TEDAfi'ta oldu¤unu belirterek 43 milyar TL maddi, 10 milyar TL
manevi tazminat olmak üzere 53 milyar TL tazminat›n daval›dan yasal faizi
ile al›nmas›n› dava etmifltir.

Daval› TEDAfi vekili, olayda flirketin kusurunun bulunmad›¤›n› savun-
mufltur.

Adli T›p Anabilim Dal›ndan al›nan rapora göre, çocu¤un cismani zarar›
ile ilgili olarak hesap bilirkiflisinden rapor al›nm›flt›r. Bilirkifli 13/11/2002
günlü raporunda, çocu¤un yaralanma nedeniyle genel vücut çal›flma gücünü
tamemen kaybetmesi sonucu oluflan cismani zarar›n 84.519.034.591 TL ol-
du¤unu hesaplam›flt›r.

Davac› vekili, 16/1/2003 tarihli ›slah dilekçesiyle, bilirkifli raporuyla be-
lirlenen maddi zarar miktar›na göre belirlenen zarar›n fark› olan,
41.519.034.519 TL'n›n da daval›dan al›nmas› için, maddi zarar istemini (da-
van›n müddeabihini) artt›rarak 84.519.034.591 TL'na ç›karm›flt›r.

Daval› vekili, davac›n›n ilk davas›n› açarken fazlaya iliflkin haklar›n› sak-
l› tutmam›fl olmas› nedeniyle ›slah dilekçesini kabul etmediklerini savunmufl-
tur.

Mahkemece; Ç.Ü. Adli T›p Anabilim Dal› Bölümünce düzenlenmifl
19/1/2000 günlü rapora göre çocu¤un %100 oran›ndaki vücut çal›flma güç
kayb›na göre oluflan daimi iflgöremezlik zarar›n›n 84.519.034.591 TL oldu¤u,
dava miktar›n›n ›slah yolu ile artt›r›lmas›nda, Anayasa Mahkemesi'nin
20/7/1999 tarih ve 1999/1-33 say›l› karar› ile "›slah suretiyle müddeabihin
artt›r›lamayaca¤›" hükmünün iptal edilmifl olmas›na göre, yasaya ayk›r›l›k
bulunmad›¤› belirtilerek 84.519.034.591 TL maddi ve 7.000.000.000 TL ma-
nevi tazminat›n dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte daval› TE-
DAfi'tan al›nmas›na karar verilmifltir.

Karar›n daval› flirket vekili taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine, Yarg›tay 4.
Hukuk Dairesince;

"...davac› 28/7/1999 tarihli dilekçe ile açt›¤› ilk davada fazlaya iliflkin
haklar›n› sakl› tutmad›¤›ndan ve somut olayda geliflen bir durumun varl›¤› id-
dia ve ispat edilmedi¤inden, sonradan verilen tazminat›n artt›r›lmas›na iliflkin
k›smi ›slah dilekçesi ile talep edilen miktarlara hükmedilemez. Bu yön göze-
tilmeden tazminat isteminin tümünün kabulü ile hüküm kurulmas› usul ve ya-
saya ayk›r› oldu¤undan, mahkeme karar›n›n oy çoklu¤u ile bozulmas›na" ka-
rar verilmifltir. (Daire Baflkan› ile bir üye ise, zarar›n ö¤renilmesi tarihine gö-
re, fazlaya iliflkin hakk›n sakl› tutulmamas›n›n sonuca etkili olmad›¤›, zarar
miktar›n›n tam olarak daha sonra ö¤renilmifl olmas›na göre, bilinmeyen bir
zarar›n sakl› tutulmas›na gerek bulunmad›¤› gerekçesiyle, mahkeme karar›-
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n›n onanmas› yönünde görüfl bildirmifllerdir).
Mahkemece, önceki kararda direnilmesi üzerine, Yarg›tay Hukuk Genel

Kurulu'nca; "fazlaya iliflkin hak sakl› tutulmad›¤›" için dava miktar›n›n ›slah
yolu ile artt›r›lamayaca¤› belirtilerek yerel mahkemenin direnme karar› bo-
zulmufltur.

Bozma karar›na, afla¤›da aç›klanan nedenlerle kat›lma olana¤› yoktur.
1-Davac›n›n çocu¤u Abdulvahap, daval› flirkete ait teknik ve yönetmeli¤e

ayk›r› olarak kurulmufl elektrik ak›m›na kap›larak yaralanmas›ndan sonra,
7/3/1999'dan 14/4/1999 tarihine kadar Ç.Ü. T›p Fakültesi Plastik Cerrahi Bö-
lümünde tedavi edilmifltir. 3/5/1999 tarihli raporda, t›bbi bulgular say›lm›fl,
çocu¤un ne kadar süre ile ifl güçten kalacak derecede yaraland›¤›, vücut ça-
l›flma güç kayb› olup olmad›¤›, varsa oran› konusunda bir bilgi yoktur.
11/5/1999 tarihli Adli T›p uzman› raporunda ise, çocu¤un hayati tehlike ge-
çirdi¤i 60 gün ifl ve güçten kald›¤›, ar›zan›n uzuv tatili niteli¤inde oldu¤u be-
lirtilmifltir.

Görüldü¤ü gibi her iki raporda, bu yaralanma nedeniyle çocu¤un beden
güç kayb› oran›na dair bilgi yoktur. (Adli T›p Kurumu Kanunu'nun 16. mad-
desine göre, ifl ve güçten kalma süresi ile genel beden güç kayb› oran›n›n.
Sosyal Sigortalar Sa¤l›k ‹fllemleri Tüzü¤üne göre belirlenmesi gerekir).

Yaral› çocu¤un mahkemece, kesin rapor düzenlenmek üzere, Ç.Ü. T›p Fa-
kültesi Adli T›p Ana Bilim Dalina sevkedilmesi sonucu, 19/1/2000 tarihli ra-
por ile çocu¤un yaralanma durumu kesin olarak belirlenmifltir. (Genel beden
gücü kay›p oran›n›n %100 oldu¤u.) Davac› zarar›m kesin olarak, bu rapor ile
ö¤renmifltir.

Haks›z eylemlerde dava açma hakk›; haks›z eylemi iflleyeni (tazminat so-
rumlusunu) ve zarar› ö¤renmekle bafllar. Zarar›n ö¤renilmesi ise; zarar›n var-
l›¤›, mahiyeti (özellikleri) ve esasl› unsurlar› hakk›nda dava açmak ve gerek-
çelerini göstermek için gerekli olan bütün hal ve koflullar›n ö¤renilmesi ile
olur. Bu ögelere ek olarak, ça¤›m›zdaki teknolojik geliflmelerin boyutu, üre-
tim ve tüketim iliflkilerinin yaratt›¤› tehlikeler ile zararl› sonuçlar nedeniyle
ortaya ç›km›fl olan "zarar›n gerçekleflmesi koflulu" kavram›n› da eklememiz
gerekmektedir.

Hukuka ayk›r› eylemin varl›¤›na karfl›n, zarar›n ortaya ç›kmas›, miktar›n
belli ya da belirlenebilir olmas›, zarar›n tazminat olarak istenebilir bir duru-
ma gelmifl bulunmas› gerekir. Zarar, dava konuflu edilebilir tür ve kapsamda
bir zarar haline gelmedikçe, zarar›n gerçekleflme koflulu tamamlanm›fl say›l-
maz. Haks›z eylemin ifllendi¤i tarihte, zarar›n mahiyet ve esasl› unsurlar› tam
olarak ortaya ç›kmam›fl ise, zarar›n ö¤renildi¤inden söz edilemez.

Davan›n aç›labilmesi için gerekli olan kal›c› sakatl›k derecesi belirlene-
rek, dava aç›labilmesi için gerekli tüm bilgilerin edinilmesi sonucu zarar "da-
va edilebilir" hale gelmifl olur (Zarar›n ne oldu¤u, kapsam› ve dava edilebilir
hale geldi¤i belirlenmeden, niçin dava konusu edilmedi¤i sorulamaz).
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"...Önemli olan, zarar gören davac›n›n yasan›n arad›¤› anlamda, zarar veren
olay›n sonuçlar›m, gidiflat›n›, kesinleflen durumunu de¤erlendirebilecek bil-
giye sahip olmas›d›r. Buna göre, davac›n›n "zarara ›tt›la" di¤er bir antal›mla
"zarar› ö¤renme" tarihinin bu raporun düzenlendi¤i ........ tarih oldu¤unu ka-
bul etmek gerekir." (YHGK. 1999/4-983 E. 995 K.)

"Davac›n›n 18/10/1990 tarihinde %79 olarak kabul edilen beden gücü ka-
y›p oran› daha sonra A.Ü. T›p Fakültesi Adli T›p Ana Bilim Dal› Baflkanl›¤›-
n›n 3 kiflilik kurul raporu ile %100 olarak belirlenmifltir.

Davac›n›n beden gücü kayb›n›n tart›flmal› oldu¤u iddia edilince. Adli T›p
Kurumundan görüfl sorulmufl. Kurum davac›n›n son ve kesin durumunu
22/9/1999 tarihinde %46.2 beden gücü kay›p oran› olarak saptam›flt›r.

‹flte davac› ortaya ç›kan bu yeni ve kesin olguya dayal› olarak istemde bu-
lundu¤una göre, davan›n süresinde aç›ld›¤›n› kabul etmek gerekir.”
Y.H.G.K/nun 2000/21-1609 E, 1699 K.).

Davac›, henüz çocukla ilgili kesin bir rapor yok iken, 28/7/1999 tarihinde
davas›n› açm›flt›r. Bu tarihte zarar miktar›m tam olarak bildi¤i ya da bilebile-
cek durumda oldu¤u söylenemez. Dava dilekçesinde yaralanmadan söz edil-
mifl, maluliyet durumu ve oran›ndan ise söz edilmemifltir. Maluliyet durumu
ise, daha sonra 19/1/2000 tarihli raporla kesin olarak belirlenmifltir. Bu ne-
denle davac›dan ilk davay› açt›¤› 28/7/1999 tarihinde henüz bbiillmmeeddii¤¤ii bbiirr
zzaarraarr›› ssaakkll›› ttuuttmmaass›› istenemez.

2- Kald› ki; HUMY'n›n 87/son cümlesinin iptal edilmifl olmas› karfl›s›nda
ilk davan›n aç›lmas› s›ras›nda fazlaya iliflkin haklar›n sakl› tutulmas›na da ge-
rek kalmam›flt›r.

HUMY'n›n 87. maddesindeki "müddei ›slah suretiyle müddeabihi tezyid
edemez" hükmü Anayasa Mahkemesince iptal edilmifl oldu¤undan davac› da-
va konusunu (miktar›n›) ›slah yolu ile artt›rabilir. Tararlardan her biri usule
iliflkin olarak, yapt›¤› ifllemleri tamamen ya da k›smen ›slah edebilir (HUMY.
m.83). Davan›n karara ba¤lanmas›na kadar (yarg›laman›n her aflamas›nda)
davan›n ›slah› olana¤› vard›r (HUMY. m.84). Islah için di¤er taraf›n iznine ve
mahkemenin onam›na gerek yoktur. Islah ile, dava miktar›n›n ayn› dava dos-
yas› üzerinden artt›r›lmas› bir usul ifllemidir. Islah, bir ç›k›fl yolu ve gereksi-
nimin sonucu olarak ortaya ç›km›flt›r. Islah, davay› açarken bir hata (yanl›fl-
l›k) yapan ya da davas›n› (ya da savunmas›n›) eksik b›rakan tarafa bunlar› dü-
zeltmesi için verilmifl bir hak oldu¤undan, ek dava açma yolunu kapatm›fl de-
¤ildir. Islah ile, dava miktar›n›n artt›r›lmas› yeni bir dava olmad›¤›na göre, ek
dava da de¤ildir (K›smi ›slah ile, ek dava kar›flt›r›lmamal›d›r).

HUMY'n›n 87/son cümlesinin iptalinden önce; a- davan›n taraflar›, b- da-
van›n konusu (miktar›) ›slah yolu ile de¤ifltirilemiyordu. Islah ile davan›n ta-
raflar›n›n de¤ifltirilemeyece¤i Y‹BK'nun 4/5/1978 gün ve 4/5 say›l› içtihad›
ile kabul edilmifltir.

Davan›n konusunun (miktar›n›n) artt›r›lamayaca¤›na iliflkin usul hükmü
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iptal edilmifl oldu¤una göre, davan›n taraflar›n›n de¤ifltirilmesi d›fl›nda ›slah
yolu ile düzeltilemeyecek (de¤ifltirilemeyecek) bir usul ifllemi kalmam›flt›r.
Baflka bir anlat›mla, ›slah yolu ile davan›n miktar›n› artt›rmay› engelleyen
usul hükmü iptal edilerek ortadan kald›r›lm›flt›r. Art›k baflka bir koflul aran-
madan, davan›n k›smi dava olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n dava miktar› ›s-
lah yoluyla artt›r›labilmelidir.

An›lan hükmün iptali ile ortaya ç›kan durum bu olmakla birlikte Yarg›tay,
dava miktar›n›n ›slah yolu ile ayn› dava üzerinden artt›r›lmas› için "fazlaya
iliflkin hakk›n sakl› tutulmufl olmas›n›" gerekli görmektedir. (Islah yolu ile
dava miktar›n›n artt›r›lmas›, ek dava açmak ile efl tutulmaktad›r.)

Bilindi¤i gibi, bir dava aç›l›rken fazlaya iliflkin haklar›n sakl› tutulmas›n›
gerektiren bir yasa hükmü yoktur, îlk dava (k›smi) aç›l›rken dava konusu
edilmeyen, henüz bilinmeyen, yarg›lama ile belirlenebilecek olan gerçek hak
miktar›n›n (alacak ya da zarar›n) sakl› tutulmas›n› gerektiren bir neden de
yoktur. Fazlaya iliflkin hak sakl› tutulmaz ise; fazla haktan z›mnen feragat
edildi¤i ve ilk davan›n kesin hüküm oluflturdu¤u kabul edilerek Yarg›tay iç-
tihatlar›yla bu durum uygulamaya girmifltir.

"...fazlaya iliflkin hakk›n sakl› tutulmamas›, fazlaya iliflkin k›s›mdan z›m-
nen feragat edildi¤i anlam›n› do¤uraca¤› gibi, önceki dava k›smi dava de¤il
tam dava say›l›r ve ilk dava ile oluflan kesin hüküm ayn› alacak hakk›nda
ikinci bir dava aç›lmas›n› önler." (HGK'nun 26/3/1986 gün, 86/4-797 E, 299
K) Yarg›tay'›n y›llard›r kabul etti¤i görüfl budur.

Fazlaya iliflkin hak sakl› tutulmaz ise, kesin hüküm nas›l oluflur? Mahke-
menin bir karar vererek davadan elini çekmesiyle oluflan karara nihai karar
denir. Kanun yollar›ndan geçmekle (ya da kanun yoluna baflvurulamad›¤›
için verildi¤i anda kesin olan) nihai kararlar kesin hüküm haline gelir. Kesin
hükmün unsurlar› ise; davan›n taraflar›n›n, konusunun ve dayand›klar› huku-
ki sebebinin ayn› olmas›d›r (HUMY. m.237). Islah, sürmekte (görülmekte =
derdest) olan bir davada yap›labilir. Usul yasas› "davan›n ›slah›" demektedir.
Karar›n (hükmün) ›slah› diye bir usul ifllemi yoktur (hükmün tavzihi ise, ›s-
lah de¤ildir). Bir davada kesin hüküm oluflabilmesi için, o davan›n karara
ba¤lanmas› gerekir, ilk aç›lan (k›smi) dava, karara ba¤land›ktan sonra o dava
›slah edilemeyece¤inden, bir kesin hüküm oluflmas›ndan da söz edilemez.

Dava aç›l›rken fazlaya iliflkin hak sakl› tutulmaz ise, o haktan z›mni ola-
rak feragat edildi¤ini davan›n ›slah› ba¤lam›nda kabul etmenin yasal, hakl› ve
mant›kl› bir aç›klamas› yoktur. Feragat, taraflardan birinin neticei talebinden
(o davadaki isteminden) vazgeçmesidir (HUMY. m.91). Feragat, ya feragat
iradesini aç›klayan bir dilekçe ile, ya da yarg›lama s›ras›nda sözlü beyan ile
yap›l›r (HUMY. m.93). Feragatin nas›l yap›laca¤› yasada duraksamaya yer
vermeyecek biçimde aç›klanm›fl olmas›na karfl›n, yorum ile z›mni biçimde
feragat yap›labilece¤i kabul edilemez. Hakk›n kalan bölümü (k›sm›) için he-
nüz aç›lm›fl bir dava olmad›¤›na göre, HUMY'n›n 91. maddesi anlam›nda
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(davadan) feragat edildi¤inden söz edilemez, "...aç›k bir irade beyan› olma-
dan dava konusu edilmifl haktan feragat edildi¤i sonucuna var›lmas› kabul
edilemez." (YÎBK'nun, 22/5/1987 gün ve 4/5 say›l› karar›) Dava aç›l›rken,
hakk›n dava konusu edilmeyen bölümünden feragat edildi¤i peflin olarak ka-
bul edilecekse, ›slah ile davan›n miktar› nas›l artt›r›lacakt›r?

Anayasa Mahkemesi'nin (HUMY'n›n 87 son cümlesini) iptal karar›n›n ge-
rekçesinde an›lan hükmün, Anayasa'n›n "hukuk devleti", "temel hak ve öz-
gürlüklere dokunulamayaca¤›", "herkesin yasal yollardan davac› ve daval›
olma, sav ve savunmada bulunma" ve "davalar›n en az giderle ve mümkün
olan süratle sonuçland›r›laca¤›" ilkelerine ayk›r› oldu¤u ve hak arama özgür-
lü¤ü ile ba¤daflmad›¤› için iptaline karar verildi¤i belirtilmifltir. Karar gerek-
çesinde "hak arama" özgürlü¤ü çok genel ve aç›k olarak vurguland›¤› halde,
k›smi dava konusunda bir aç›klama yap›lmad›¤›na göre, o konuda bir de¤i-
fliklik olmam›flt›r sonucuna varamay›z. Baflka bir anlat›mla Anayasa Mahke-
mesi'nin fazlaya iliflkin haklar sakl› tutulmaz ise, ikinci davan›n aç›lamayaca-
¤› yolundaki Yarg›tay içtihad›n› benimsedi¤i kabul edilemez. Sakl› tutmama
halinde davadan feragat edildi¤i anlay›fl› yasal temeli olmayan bir k›s›tlama-
d›r. Yasal bir neden ve gerekçe olmadan bir hak kayb›na neden olunamaz.

K›smi dava aç›l›rken dava konuflu edilmeyen bölüm ile ilgili olarak, daha
sonra ›slah yolu ile istemde bulunulmas› (miktar›n artt›r›lmas›) halinde, za-
manafl›m› def'ini kullanma olana¤› varken "sakl› tutulmad›¤› için" bu haktan
feragat edildi¤in! varsaymak, hakk›n istenmesinin önüne ikinci bir engel da-
ha koymakt›r.

Bu nedenlerle, yerel mahkemenin direnme karar› usul ve yasaya uygun
olup, onanmas› görüflünde oldu¤umdan, say›n ço¤unlu¤un bozma kararina
kat›lam›yorum.

MMuussttaaffaa KK››ccaall››oo¤¤lluu//YYaarrgg››ttaayy 44.. HHuukkuukk DDaaiirreessii ÜÜyyeessii

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. HHaakkaann KKooccaa 
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ÖÖZZEETT:: SSeennddiikkaann››nn aammaaççllaarr›› kk››ssmm››nnddaa,, aannaa
ddiillddee öö¤¤rreenniimm ggöörrmmeeyyii ssaavvuunnmmaakk,, AAnnaayyaa--
ssaa’’nn››nn 33 vvee 4422//66 mmaaddddeelleerriinnee vvee kkaammuu GGöö--
rreevvlliilleerrii SSeennddiikkaallaarr›› KKaannuunnuu’’nnuunn 2200 mmaadd--
ddeessiinnee aayykk››rr››dd››rr.. BBuu nneeddeennllee ttaarraaff oolldduu¤¤uu--
mmuuzz uulluussllaarraarraass›› tteemmeell hhaakk vvee öözzggüürrllüükklleerree

iilliiflflkkiinn ssöözzlleeflflmmeelleerrllee uuyyuummlluu iiçç hhuukkuukk ddüüzzeennlleemmeelleerrii vvee kkuurraallllaarr››yyllaa ççaa--
tt››flflaann,, ddeemmookkrraattiikk bbiirr ttoopplluummddaa üünniitteerr ddeevvlleett yyaapp››ss››nn›› bboozzmmaayy›› aammaaççllaa--
mmaann››nn yyaapptt››rr››mm››nn››nn zzoorruunnlluu öönnlleemmlleerr nniitteellii¤¤iinnddee oolldduu¤¤uu ggöözzeettiillddii¤¤iinnddee,,
44668888 ssaayy››ll›› YYaassaann››nn 3377.. mmaaddddeessii uuyyaarr››nnccaa YYaarrgg››ttaayy’’››nn bboozzmmaass››nnaa uuyyaarraakk
ddaavvaall›› sseennddiikkaann››nn kkaappaatt››llmmaass››nnaa kkaarraarr vveerriillmmeessii ggeerreekkiirrkkeennaakkssii yyöönnddee--
kkii kkaarraarrddaa ddiirreenniillmmeessii uussuull vvee yyaassaallaarraa aayykk››rr››dd››rr.. BBuu nneeddeennllee ddiirreennmmee
kkaarraarr›› bboozzuullmmaall››dd››rr..

Taraflar aras›ndaki “sendikan›n kapat›lmas›” davas›ndan dolay› yap›lan
yarg›lama sonunda; A. 2 ‹fl Mahkemesince davan›n reddine dair verilen
15.9.2004 gün ve 2004/833-752 say›l› karar›n incelenmesi davac› taraf›ndan
istenilmesi üzerine, Yarg›tay 9. Hukuk Dairesinin 3.11.2004 ve 2004/28345-
24792 say›l› ilam› ile,

(...A. Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› 10.6.2004 tarihli davanamesinde özetle,
daval› sendika tüzü¤ünün “sendikan›n amaçlar›” bafll›¤›n› tafl›yan 2. madde
(b) bendinde “...bireylerin ana dillerinde ö¤renim görmesini ve kültürlerini
gelifltirmesini savunur.” Sözcüklerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasan›n 3.
maddesinde yer alan “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü-
tündür. Dili Türkçedir” ve yine 42. maddesinin 6. paragraf›nda yer alan
“Türkçeden baflkah hiçbir dil, e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda türk vatandafl-
lar›na ana dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez” kurallar›na ve Yaban
Dil e¤itimi ve ö¤retimi, Türk Vatandafllar›n›n Farkl› Dil ve Lehçelerinin Ö¤-
retilmesi Hakk›ndaki Kanunun 2. maddesinin (a) f›kras›nda e¤itim ve ö¤re-
tim kurumlar›nda Türk vatandafllar›na Türkçe’den baflka hiçbir dil ana dil-
leri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez fleklindeki düzenlemelere aç›kça ayk›-
r› oldu¤unu, A. Valili¤inin ihtar›na ra¤men belirtilen sözcüklerin tüzükten ç›-
kar›lmad›¤›n›, daval› Sendikan›n bu flekilde 4688 say›l› Kamu Görevlileri
Sendikalar› Kanunun 20. maddesinde yer alan sendika ve konfederasyonla-
r›n yönetim ve iflleyiflleri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve

Sendikan›n anadilde ö¤renimi amaçlamas›,
Anayasa’ya ve kamu görevlileri sendikalar›
kanunu’na ayk›r›d›r

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass:: 2005/9-320
KKaarraarr:: 2005/355
TTaarriihh:: 25.5.2005



demokratik esaslara ayk›r› olamaz fleklindeki düzenlemeye ayk›r› oldu¤un-
dan an›lan yasan›n 37. maddesi gere¤ince kapat›lmas›na karar verilmesi ta-
lep edilmifltir.

Mahkeme; tüzükteki hükmün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin toprak bü-
tünlü¤ü, ulusun birli¤i ve devletin tekli¤i esaslar›na karfl› bir tehlike olufltur-
mad›¤› gibi, Avrupa ‹nsan haklar› Sözleflmesinin 10. ve 11. maddeleine de ay-
k›r› olmad›¤› gerekçesi ile davay› reddetmifltir.

4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunun 37. maddesinde,
“Anayasada belirtilen Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokratik Esaslara
ayk›r› faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, mekezlerinin bulun-
du¤u yer Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n istemi üzerine ifl davalar›na bakmakla
görevli mahalli mahkeme karar› ile kapat›l›r...” denilmektedir.

Mahkemece 4688 say›l› Kanunun 6. maddesi uyar›nca tüzü¤ünde de¤iflik-
lik yapmas› için 13.7.2004 tarihli duruflmada daval› sendikaya 60 günlük sü-
re vermifltir. Esasen mahkeme daval› sendikan›n tüzü¤ünde kanuna ayk›r›l›k
bulunup bulunmad›¤›n› aç›lan dava üzerine hemen de¤erlendirip, buna göre
süre verilip verilmeyece¤ini kararlaflt›rmak zorundad›r. Tüzü¤ü de¤erlendi-
ren mahkeme yasalara ayk›r› oldu¤unu tespit ederek ilgili sendikaya düzelt-
me yapmas› yönünde süre vermifl olup, tüzü¤ün kanunlara uygun hale geti-
rilmemesinin yapt›r›m› sendikan›n kapat›lmas› oldu¤u halde sendika vekili-
nin tüzükte de¤ifliklik yap›lmayaca¤› yolundaki beyan›na ra¤men davan›n
reddine karar verilmifltir.

Mahkemenin gerekçeli karar›nda; “...verilen sürede tüzük düzeltilmez ise
iflin esas›na girilmesi; düzeltilme halinde ise verilen mehile ve ihtara uyuldu-
¤u için karar verilmesine yer olmad›¤›...” fleklinde hüküm kurulmas› gerekti-
¤i ifade edilmifltir. Mahkeme verdi¤i ihtarla tüzükteki düzenlemenin yasaya
ayk›r›l›¤›n› bafltan itibaren kabul etmifl ve kendisini ba¤lam›flt›r. Gerçekten
4688 say›l›  6. maddesi hakime taktir hakk› da vermemektedir. Mahkeme ya-
paca¤› incelemede kanuna ayk›r›l›k olup olmad›¤›n› belirleyip, taraflar› da
dinleyip düzenleme yap›lmas› yönünde karar verdi¤ine göre, düzeltme yap›l-
mamas› üzerine yeniden esas girip inceleme yapamaz. An›lan yasa hükmü
emredici niteliktedir. Mahkeme bu durumda sadece sendikan›n kapat›lmas›-
na karar verebilir.

Ancak, mahkeme verilen süreye ra¤men düzeltilmeyen sendika tüzü¤ünün
2. maddesinin (b) bendi hükmünün Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 10
ve 11. maddelerine ayk›r› olmad›¤› gerekçesi ile davay› reddetmifltir.
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Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 10. maddesi ifade özgürlü¤ü ile olup
herkesin görüfllerini aç›klama ve anlat›m özgürlü¤üne sahip oldu¤u belirtil-
mekle beraber, bu özgürlü¤ün ulusal güvenlik,  toprak bütünlü¤ü veya kamu
düzeninin sa¤lanmas› amac›yla yasayla s›n›rland›r›labilece¤i belirtilmekte-
dir. Ayn› sözleflmenin 11. maddesi ise dernek kurma ve toplant› özgürlü¤üyle
ilgili olup, herkesin sendika kurabilece¤i ve sendikalara kat›labilece¤i belir-
tilmekle beraber bu hakk›n da baz› hallerde s›n›rland›r›labilece¤i kabul edil-
mifltir. Bu nedenle sendika kurma hakk›n›n da ulusal güvenlik, kamu emniye-
tinin korunmas›, kamu düzeninin sa¤lanmas› için s›n›rland›r›labilece¤i be-
nimsenmifltir.

Sendikalar tüzüklerinin ilgili makama verilmesi ile tüzel kiflilik kazan›r.
Sendika tüzü¤ü sendikan›n amac› ve bu amac› gerçeklefltirmek üzere sürdü-
rece¤i çal›flma konular› ile çal›flma usullerini kapsar. Bu do¤rultuda 4688 sa-
y›l› Yasan›n 3/f madesinde sendikan›n tan›m› “Sendika: Kamu görevlilerinin
ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve gelifltir-
mek için oluflturduklar› tüzel kiflili¤e sahip kurulufllar›” flekilned yap›lm›flt›r.
An›lan yasan›n 7/b. maddesinde sendika tüzüklerinde sendikalar›n amac›n›n
yer alaca¤› düzenlenmifltir. Daval› sendika tüzü¤ünde amaçlar belirtilirken
4688 say›l› Yasan›n 3/f maddesinde aç›klanan amaçlar› aflar flekilde “birey-
lerin ana dillerinde ö¤retim görmesini ve kültürlerini gelifltirmesini savunur”
düzenlemesine yer vermifl, yukar›da aç›kland›¤› gibi valili¤in ve Mahkeme-
nin verdi¤i süreler içerisinde de tüzü¤ünden bu ifadeleri ç›karmam›flt›r.

4688 say›l› yasan›n 20. maddesinde sendika ve konfederasyonlar›n yöne-
tim ve iflleyiflini Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ayk›r› ola-
mayaca¤›, 2925 say›l› Yas›n›n 4771 say›l› Yasa ile de¤iflik 2. maddesinde de
e¤itim ve ö¤retim kurumlar›n›n Türk vatandafllar›na Türkçeden baflka hiçbir
dil ana dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez, Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasan›n de¤ifltirilmesi dahi teklif edilemeyecek 3. maddesinde Türkiye Dev-
letinin ana dili Türkçe oldu¤u belirtildi¤i gibi, e¤itim ve ö¤retim hakk› ve
ödevi bafll›kl› 42. maddesinin 6. f›kras›nda “Türkçeden baflka hiçbir dil e¤i-
tim ve ö¤retim kurumlar›nda Türk Vatandafllar›na ana dilleri olarak okutula-
maz ve ö¤retilemez” 66. maddesinde “türk Devletine vatandafll›k ba¤› ile
ba¤l› olan herkes Türktür” düzenlemelerine yer verilmifltir.

Yasalar›n ve Anayasan›n aç›klanan bu hükümleri ulusal güvenli¤in,kamu
emniyetinin korunmas›, kamu düzenin sa¤lanmas› amac›yla demokratik bir
toplumda zorunlu bir tedbir olarak ülke bütünlü¤üne karfl› eylemleri önlemek
için düzenlenmifltir. Bu düzelemeler Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 10.
ve 11. maddeleri ile uyumlu bulunmaktad›r. Anayasan›n ve yasalar›n yukar›-
daki hükümlerine ayk›r› olan sendika tüzü¤ündeki düzenlemenin Valilikçe ve
Mahkemece yap›lan ihtarlara ve verilen süreye ra¤men daval› sendika tara-
f›ndan düzeltilmemesi, sendikan›n bir faaliyetidir. Ayr›ca, üyelerinin ortak
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ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumaktan baflka bir amac› olmayacak
sendikan›n tüzü¤ündeki bu düzenlemenin kelime de¤iflimi yap›lmak suretiyle
de olsa ›srarla devam ettirilmesi dikkat çekici olup, gerçek amaç d›fl›na ç›k›l-
d›¤›n› göstermektedir.

Bu nedenle daval› sendikan›n tüzü¤ünün “Sendikan›n Amaçlar›” bafll›kl›
2. maddesinin (b) bendinde “Toplumun bütün bireylerinin,temel insan hakla-
r› ve özgürlükler do¤rultusunda demokratik, laik, bilimsel ve paras›z e¤itim
görmesini, bireylerin ana dillerinde ö¤renim görmesini ve kültürlerini gelifl-
tirmesini savunur” fleklindeki düzenlemeden “... bireylerin ana dillerinde ö¤-
retim görmesini ve kültürlerini gelifltirmesini savunur.” sözcüklerinin Anaya-
san›n 3, 42/6, Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanununun 20. maddesi hüküm-
lerine ayk›r› oldu¤undan 4688 say›l› flekilde davan›n reddi hatal›d›r...)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan
yarg›lama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TTEEMMYY‹‹ZZ EEDDEENN:: Davac› (K.H.)

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-- DDAAVVAACCIINNIINN ‹‹SSTTEEMM‹‹NN‹‹NN ÖÖZZEETT‹‹::

Davac›, E. Sendikas› (E.S) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri hakla-
r›nda aç›lan davada; Sendika Tüzü¤ünün, “Sendikan›n Amaçlar›” bafll›¤›n›
tafl›yan 2. maddesinin (b) bendinde; “toplumun bütün bireylerinin, temel in-
san haklar› ve özgürlükleri do¤rultusunda demokratik, laik, bilimsel ve para-
s›z e¤itim görmesini, bireylerin ana dillerinde ö¤renim görmesini ve kültür-
lerini gelifltirmesini savunur” ifadelerinde geçen (kendi ana dilinde) ibaresi
Anayasan›n 3. ve 42 maddelerine uygun düflmedi¤inden, bu ibarenin madde
metninden ç›kart›lmas› için A. Valili¤inin, an›lan Sendikaya yazd›¤› yaz›ya
ra¤men, sendikan›n an›lan maddede herhangi bir de¤ifliklik yapmad›¤›, Tü-
zükte geçen ifadenin Türkiye Cumhuriyet Anayasan›n›n 3. maddesinde “Tür-
kiye devleti, Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bir bütüntür. Dili Türkçe’dir”, 42.
maddesinin 6. paragraf›nda “Türkçe’den baflka hiçbir dil e¤itim ve ö¤retim
kurumlar›nda Türk vatandafllar›na ana dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retile-
mez” yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤retimi ile Türk Vatandafllar›n›n Farkl› Dil ve
Lehçelerinin Ö¤renilmesi Hakk›nda Kanunun 2. maddesinin (a) f›kras›nda,
“E¤itim ve Ö¤retim Kurumlar›nda türk vatandafllar›na Türkçe’den baflka
hiçbir dil ana dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez”, 4688 Say›l› Kamu
Görevlileri Sendikalar› Kanunun 20. maddesinde “bu Kanuna göre kurulan
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sendika ve konfederasyonlar›n›n iflleyiflleri Anayasada belirtilen Cumhuriye-
tin niteliklerine ve demokratik esaslara ayk›r›...” olamayaca¤›n› öngören
Anayasa ve kanun hükümlerine ra¤men daval› Sendikan›n, tüzü¤ünün 2.
maddesindeki “bireylerin ana dillerinde ö¤renim görmesi” ibaresini tüzü-
¤ünden ç›karmad›¤› belirtilerek;

“...E. Sendikas›n›n 4688 Say›l› Kanunun 37. maddesi gere¤ince kapat›l-
mas›na karar verilmesi kamu ad›na dava ve talep” edilmektedir.

BB-- DDAAVVAALLIINNIINN YYAANNIITTIINNIINN ÖÖZZEETT‹‹::

4688 Say›l› Yasan›n 37. maddesine dayanarak kapatma istenmesine kar-
fl›n, tüzel kiflili¤in an›lan madde de belirtilen nitelikte yaflad›fl› bir faaliyetinin
söz konusu olmad›¤›, Anayasaya ayk›r›l›¤› iddia edilen tüzü¤ün ilgili bendi-
nin, var olan düzenlemeler içerisinde yasal bulundu¤u, Anayasa’n›n 13, 25,
26, 51. maddeleri, 3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nla-
r› Hakk›nda Kanunun 4 üncü maddelerine bak›ld›¤›nda; düflünceyi toplu ola-
rak ifade etme niteli¤i tafl›yan Sendika tüzü¤ünün 2/b maddesi gerekçe gös-
terilerek sendikan›n kapat›lmak istenmesinin hukuka ayk›r› oldu¤u, ayr›ca
Anayasan›n 90. maddesinin son f›kras›n›n, “Usulüne göre yürürlü¤e konul-
mufl temel hak ve özgürlüklere iliflkin milletleraras› andlaflmalarla kanunla-
r›n ayn› konuda farkl› hükümler içermesi nedeniyle ç›kabilecek uyuflmazl›k-
larda milletleraras› andlaflma hükümleri esas al›n›r” hükmü karfl›s›nda, ül-
kemizin taraf oldu¤u uluslararas› sözleflmeler ›fl›¤›nda ve A‹HM’nin içtihat
niteli¤ini alm›fl kararlar› birlikte de¤erlendirildi¤inde, sendikan›n kapat›lma-
s›na iliflkin olarak aç›lm›fl davan›n reddine karar verilmesi gerekti¤i savunul-
maktad›r.

CC-- YYEERREELL MMAAHHKKEEMMEENN‹‹NN KKAARRAARRIINNIINN ÖÖZZEETT‹‹::

Davan›n sendika yöneticilerine karfl› aç›lmas› “temsilcide yan›lma” ola-
rak kabul edilmifl ve davan›n kapat›lmas› istenen sendika tüzel kiflili¤i ile de-
vam ettirilmesi gerekti¤i belirtilerek, daval› Sendikan›n tüzü¤ünde bulunan
hükümlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toprak bütünlü¤üne, Ulus bü-
tünlü¤üne, devletin tekli¤ine, s›n›rlar›n de¤iflmezli¤ine karfl› bir tehlike ola-
rak görülmed¤i, daval› sendikan›n yukar›da belirtilen ilkelere ayk›r› davran-
d›¤› konusunda dosyada somut bir belge ve veri bulunmad›¤›, Anayasa’n›n
90/son madde hükmüne göre, temel hak ve özgürlüklere iliflkin Milletlerara-
s› Antlaflmalarla yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti kanunlar› ayn› konularda
farkl› hükümler içerdiklerinde ç›kabilecek uyuflmazl›klar›n çözümünde Mil-
letleraras› Antlaflma hükümleri yürürlükte olup, uygulanmalar›n›n gerekti¤i,
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 10. ve 11. maddelerinin 4688 say›l› Ya-
sa hükümleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda uluslararas› sözleflmelerin uygulanaca¤›
sonucuna ulafl›ld›¤›, bir baflka anlat›mla dflünceyi aç›klama özgürlü¤ü ile ör-
gütlenme özgürlü¤ü konular›nda öncelikle sözü edilen 10 ve 11. madde hü-
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kümlerinin uygulanmas›n›n gerekti¤i, yap›lan de¤erlendirmede sendika tüzü-
¤ünün 2. maddelerine bir ayk›r›l›k görülmedi¤i, mahkemenin 4688 say›l› Ka-
nunu, (tüzü¤ün, yasaya ayk›r›l›k oluflturmas›na) iliflkin hükmünü de¤erlendi-
rirken amaca uygun yorum ilkesi ile hareket edildi¤ini, buna göre; mahkeme-
nin öncelikle yasada belirtilen süreyi kapat›lmas› istenen sendika tüzel kiflili-
¤ine vererek, sendikan›n verilen sürede ifllem yapmas›n›n beklenmesi, sendi-
ka tüzü¤ünü belirtilen flekilde de¤ifltirmez ise mahkemenin o zaman iflin esa-
s›na girip inceleme yapmas›n›n gerekti¤i, mahkemenin bu hukuki anlay›flla
davay› irdeleyip çözümledi¤i belirtilerek; “Daval› Sendikan›n kapat›lma is-
temi yerinde görülmedi¤inden reddine” karar verilmifltir.

DD-- TTEEMMYY‹‹ZZ EEVVRREESS‹‹,, BBOOZZMMAA VVEE DD‹‹RREENNMMEE::

Hüküm, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n temyizi üzerine Özel Daire'ce yuka-
r›ya aynen al›nan gerekçelerle bozulmufl, yerel mahkemece bu bozmaya kar-
fl› önceki gerekçeler ve ek olarak; kapat›lmas› istenen sendikan›n tüzü¤ünde-
ki sözcüklerin yasalara ayk›r› oldu¤u düflünülse dahi Avrupa insan Haklar›
Sözleflmesinin 10 ve 11. madde hükümlerine göre sendika, dernek ya da si-
yasi partilerin kapat›lmas› için “yak›n tehlike” ve “fliddet ölçüsü” nün aran-
d›¤›, kapat›lmas› istenen sendikan›n tüzü¤ündeki ifadenin belirtilen ö¤eleri
içermedi¤i belirtilerek, direnme karar› verilmifltir.

EE-- MMAADDDD‹‹ OOLLAAYY::

Daval› Sendika Tüzü¤ünün 2/b maddesinde yer alan "bireylerin ana dil-
lerinde ö¤renim görmesi" ibaresinin Anayasan›n 3, 42/6. ve 4688 say›l› Ka-
mu Görevlileri Sendikalar› Kanununun 20. maddesine ayk›r›l›k oluflturuldu-
¤u, yap›lan bildirime karfl›n bu ifadenin tüzükten ç›kar›lmad›¤› nedeniyle A.
Valili¤ince, 4688 say›l› Kanununun 37. maddesi uyar›nca sendikan›n kapat›l-
mas› için Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na yap›lan baflvuru sonucunda Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›n›n, sendikan›n an›lan ibareyi tüzü¤ünden ç›karmad›¤›m belirte-
rek, 4688 Say›l› Kanunun 37. maddesi gere¤ince kapat›lmas›na karar veril-
mesini istemesi üzerine yap›lan yarg›lama sonucunda, yukar›da aç›klanan ge-
rekçeler ile davan›n reddine karar verilmifltir.

FF-- KKOONNUU ‹‹LLEE ‹‹LLGG‹‹LL‹‹ YYAASSAALL VVEE UULLUUSSLLAARRAARRAASSII DDÜÜZZEENNLLEE--
MMEELLEERR::

aa)) TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii AAnnaayyaassaass››''nn››nn ‹‹llggiillii MMaaddddeelleerrii::

-- MMaaddddee 33//ll:: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
Dili Türkçedir.

-- MMaaddddee 4422//ssoonn:: Türkçeden   baflka hiçbir dil, e¤itim ve ö¤retim kurum-
larinda Türk vatandafllar›na ana dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez.
E¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda okutulacak yabanc› diller ile yabanc› dille
e¤itim ve ö¤retim yapan okullar›n tabi olaca¤› esaslar kanunla düzenlenir.
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Milletleraras› andlaflma hükümleri sakl›d›r.

-- MMaaddddee 4422//44:: E¤itim ve ö¤retim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu
ortadan kald›rmaz.

--MMaaddddee 2255:: Herkes, düflünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düflünce ve kanaatlerini aç›k-
lamaya zorlanamaz; düflünce kanaatleri sebebiyle k›nanamaz ve suçlanamaz.

-- MMaaddddee 2266 -- Herkes, düflünce ve kanaatlerini söz, yaz›, resim veya bafl-
ka yollarla tek bafl›na veya toplu olarak aç›klama ve yayma hakk›na sahiptir.
Bu hürriyet resmi makamlar›n müdahalesi olmaks›z›n haber veya fikir almak
yada vermek serbestli¤inide kapsar. Bu f›kra hükmü, radyo, televizyon, sine-
ma veya benzeri yollarla yap›lan yay›mlar›n izin sistemine ba¤lanmas›na en-
gel de¤ildir.

(De¤iflik: 3/10/2001-4709/9 md.) Bu hürriyetlerin kullan›lmas›, millî gü-
venlik, kamu düzeni, kamu güvenli¤i. Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Dev-
letin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlü¤ünün korunmas›, suçlar›n önlen-
mesi, suçlular›n cezaland›r›lmas›, Devlet s›rr› olarak usulünce belirtilmifl bil-
gilerin aç›klanmamas›, baflkalar›n›n flöhret veya haklarinin, özel ve aile ha-
yatlar›n›n yahut kanunun öngördü¤ü meslek s›rlar›n›n korunmas› veya yarg›-
lama görevinin gere¤ine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlar›yla s›n›rla-
nabilir.

(Üçüncü f›kra mülga: 3/10/2001-4709/9 md.)

Haber ve düflünceleri yayma araçlar›n›n kullan›lmas›na iliflkin düzenleyi-
ci hükümler, bunlar›n yay›m›n› engellememek kayd›yla, düflünceyi aç›klama
ve yayma hürriyetinin s›n›rlanmas› say›lmaz.

(Ek: 3/10/2001-4709/9 md.) Düflünceyi aç›klama ve yayma hürriyetinin
kullan›lmas›nda uygulanacak flekil, flart ve usuller kanunla düzenlenir.

-- MMaaddddee 5511;; (De¤iflik: 3/10/2001-4709/20 md.)

Çal›flanlar ve iflverenler, üyelerinin çal›flma iliflkilerinde, ekonomik ve
sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve gelifltirmek için önceden izin almak-
s›z›n sendikalar ve üst kurulufllar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üye-
likten serbestçe çekilme haklar›na sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye ol-
maya ya da üyelikten ayr›lmaya zorlanamaz.

Sendika kurma hakk› ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç ifllenmesi-
nin önlenmesi, genel sa¤l›k ve genel ahlak ile baflkalar›n›n hak ve özgürlük-
lerinin korunmas› sebepleriyle ve kanunla s›n›rlanabilir.

Sendika kurma hakk›n›n kullan›lmas›nda uygulanacak flekil, flart ve usul-
ler kanunda gösterilir.

Ayn› zamanda ve ayn› iflkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.
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‹flçi niteli¤i tafl›mayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklar›n›n kapsam,
istisna ve s›n›rlar› gördükleri hizmetin niteli¤ine uygun olarak kanunla dü-
zenlenir.

Sendika ve üst kurulufllar›n›n tüzükleri, yönetim ve iflleyiflleri Cumhuriye-
tin temel niteliklerine ve demokrasi esaslar›na ayk›r› olamaz.

-- MMaaddddee 9900//ssoonn:: Usulüne göre yürürlü¤e konulmufl Milletleraras› andlafl-
malar kanun hükmündedir. Bunlar hakk›nda Anayasaya ayk›r›l›k iddias› ile
Anayasa Mahkemesine baflvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.)
Usulüne göre yürürlü¤e konulmufl temel hak ve özgürlüklere iliflkin milletle-
raras› andlaflmalarla kanunlar›n ayn› konuda farkl› hükümler içermesi nede-
niyle ç›kabilecek uyuflmazl›klarda milletleraras› andlaflma hükümleri esas
al›n›r.

-- MMaaddddee 6666//11:: Türk Devletine vatandafll›k ba¤› ile ba¤l› olan herkes
Türktür.

-- MMaaddddee 1133 -- (De¤iflik: 3/10/2001-4709/2 md.)

Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaks›z›n yaln›zca Anayasan›n
ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere ba¤l› olarak ve ancak kanunla s›n›rla-
nabilir. Bu s›n›rlamalar, Anayasan›n sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine ayk›r› ola-
maz.

-- MMaaddddee 1144 :: (De¤iflik: 3/10/2001-4709/3 md.)

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri. Devletin ülkesi ve mil-
letiyle bölünmez bütünlü¤ünü bozmay› ve insan haklar›na dayanan demokra-
tik ve laik Cumhuriyeti ortadan kald›rmay› amaçlayan faaliyetler biçiminde
kullan›lamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kiflilere, Anayasayla tan›-
nan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden
daha genifl flekilde s›n›rland›r›lmas›n› amaçlayan bir faaliyette bulunmay›
mümkün k›lacak flekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere ayk›r› faaliyette bulunanlar hakk›nda uygulanacak müeyyi-
deler, kanunla düzenlenir.

bb)) 22992233 ssaayy››ll›› YYaabbaanncc›› DDiill EE¤¤iittiimmii vvee ÖÖ¤¤rreettiimmii îîllee TTüürrkk VVaattaannddaaflflllaarr››--
nn››nn FFaarrkkll›› DDiill vvee LLeehhççeelleerriinniinn ÖÖ¤¤rreettiillmmeessii HHaakkkk››nnddaa KKaannuunn''uunn ‹‹llggiillii
22//aa--bb MMaaddddeessii::

a) (De¤iflik: 30/7/2003-4963/23 md.) E¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda,
Türk vatandafllar›na Türkçeden baflka hiçbir dil, ana dilleri olarak okutulamaz
ve ö¤retilemez. Ancak, Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamlar›nda geleneksel
olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerin ö¤renilmesi için, 625 say›l› Özel
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Ö¤retim Kurumlar› Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere özel kurslar aç›la-
bilir; bu kurslarda ve di¤er dil kurslar›nda ayn› maksatla dil dersleri olufltu-
rulabilir. Bu kurslar ve derslerde. Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel
niteliklerine. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› ö¤-
retim yap›lamaz. Bu kurslar›n ve derslerin aç›lmas›na ve denetimine iliflkin
esas ve usuller. Millî E¤itim Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle düzenle-
nir.

b) ‹lkö¤retim, ortaö¤retim ve yayg›n e¤itim kurumlarinda, Atatürkçü dü-
flünce, Atatürk ilke ve ink›laplar›m konu olarak alan Türkiye Cumhuriyeti ‹n-
k›lap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve Edebiyat›, Tarih, Co¤rafya, Sosyal
Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ve Türk Kültürüyle ilgili di¤er
dersler; yabanc› dille okutulamaz ve ö¤retilemez. Ö¤rencilere, e¤itim ve ö¤-
retimleri süresince bu derslerle ilgili araflt›rma görevleri ve ödevler, Türkçe-
den baflka hiçbir dille yapt›r›lamaz.

cc)) 44668888 ssaayy››ll›› KKaammuu GGöörreevvlliilleerrii SSeennddiikkaallaarr›› KKaannuunnuu''nnuunn ‹‹llggiillii MMaadd--
ddeelleerrii::

MMaaddddee 2200:: Bu Kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonlar›n yöne-
tim ve iflleyiflleri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demok-
ratik esaslara ayk›r› olamaz.

Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlar›ndan maddî yard›m kabul
edemez, siyasî partilerden maddî yard›m alamaz ve onlara maddî yard›mda
bulunamazlar.

Sendika ve konfederasyonlar siyasî partilerin kuruluflu içinde yer alamaz-
lar; siyasî partilerin ad, amblem, rumuz veya iflaretlerin! kullanamazlar.

Sendika ve konfederasyonlar ticaretle u¤raflamazlar.

MMaaddddee 33//ff:: Sendika'y›, “kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve
meslekî hak ve menfaatlerim korumak ve gelifltirmek için oluflturduklar› tüzel
kiflili¤e sahip kurulufllar” diye tan›mlam›flt›r.

MMaaddddee 77//bb:: Maddesi ise; Sendika ve konfederasyonlar›n tüzüklerinde;

"Sendika veya konfederasyonun amac› ve bu amac› gerçeklefltirmek üzere
sürdürülecek çal›flma konular› ile çal›flma usulleri”nin gösterilmesini zorun-
lu k›lm›flt›r.

MMaaddddee 3377:: Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokra-
tik esaslara ayk›r› faaliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezle-
rinin bulundu¤u yer Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n istemi üzerine ifl davalar›na
bakmakla görevli mahallî  mahkeme karar› ile kapat›l›r.

Yukar›daki f›kraya ayk›r› hareket eden sendika flubesi, sendika ve konfe-
derasyonlar hakk›nda 2908 say›l› Dernekler Kanununun 54 üncü maddesi
uyar›nca ifllem yap›l›r.
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MMaaddddee 66:: Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaks›z›n serbest-
çe kurulurlar.

Sendika kurucusu olabilmek için en az iki y›ldan beri kamu görevlisi ola-
rak çal›flmak yeterlidir.

Sendikan›n kurucular›; sendika tüzü¤ü, kurucular›n nüfus cüzdan› örnek-
leri, ikametgah belgeleri, kamu görevlisi olduklar›m gösterir belgeler ile sen-
dikay› ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini kurulufl
dilekçelerinin ekinde sendika merkezinin bulunaca¤› ilin valili¤ine vermek
zorundad›rlar.

Konfederasyon kurucular›, konfederasyon tüzü¤ü iie sendikalar›n konfe-
derasyon kurulmas›na iliflkin kurucular kurulu karar›n› ve ilk genel kurula ka-
dar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini konfederasyon merkezinin buluna-
ca¤› ilin valili¤ine al›nd› belgesi karfl›l›¤›nda vermek zorundad›rlar. Konfede-
rasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üyesi olduklar› sen-
dikalar›n zorunlu organlar›na seçilmemifllerse, sendika kurucular› için isteni-
len di¤er belgeleri de eklemekle yükümlüdürler.

Yukar›da an›lan belge ve tüzüklerin ilgili valili¤e verilmesi ile sendika ve-
ya konfederasyon tüzel kiflilik kazan›r.

Valilik, tüzük ve belgelerin birer örne¤ini, befl çal›flma günü içinde Çal›fl-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile Devlet Personel Baflkanl›¤›na gönderir.

Tüzü¤ün veya bu Maddede say›lan belgelerin içerdikleri bilgilerin kanu-
na ayk›r›l›¤›n›n tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kurulufl koflulla-
r›n›n gerçekleflmedi¤inin anlafl›lmas› halinde, ilgili valilik eksikliklerin bir ay
içinde tamamlanmas›n› ister. Tamamlanmad›¤› takdirde sendika veya konfe-
derasyonun faaliyetinin durdurulmas› için ifl mahkemesine baflvurur.

Mahkeme, kanuna ayk›r›l›¤›n veya eksikli¤in giderilmesi için altm›fl günü
aflmayan bir süre verir. Verilen süre sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun
hale getirilmemiflse, mahkeme sendika veya konfederasyonun kapat›lmas›na
karar verir.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, sendika ve konfederasyonlar için
birer bilgi kayd› tutar.

dd)) 33669944 ssaayy››ll›› RRaaddyyoo vvee TTeelleevviizzyyoonnllaarr››nn KKuurruulluuflfl vvee YYaayy››nnllaarr›› HHaakkkk››nn--
ddaa KKaannuunn''uunn ‹‹llggiillii MMaaddddeessii::

MMaaddddee 44//11:: (De¤iflik: 15/05/2002 - 4756/2) Radyo, televizyon ve veri ya-
y›nlar›, hukukun üstünlü¤üne. Anayasan›n genel ilkelerine, temel hak ve öz-
gürlüklere, millî güvenli¤e ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anla-
y›fl› çerçevesinde yap›l›r. Yay›nlar›n Türkçe yap›lmas› esast›r. Ancak, evren-
sel kültür ve bilim eserlerinin oluflmas›na katk›s› olan yabanc› dillerin ö¤re-
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tilmesi veya bu dillerde müzik veya haber iletilmesi amac›yla da yay›n yap›-
labilir. (Ek: 03/08/2002-4771/8 Mülga) (Ekl5/07/2003 -4928/14) Ayr›ca ka-
mu ve özel radyo ve televizyon kurulufllar›nca Türk vatandafllar›n›n günlük
yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerde de yay›n
yap›labilir. Bu yay›nlar, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri-
ne. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne ayk›r› olamaz. Bu
yay›nlar›n yap›lmas›na ve denetimine iliflkin usul ve esaslar. Üst Kurulca ç›-
kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.

ee)) AAvvrruuppaa ‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› SSöözzlleeflflmmeessii''nniinn ‹‹llggiillii MMaaddddeelleerrii::

MMaaddddee 1100:: ll..Herkes görüfllerini aç›klama ve anlat›m özgürlü¤üne sahip-
tir. Bu hak, kanaat özgürlü¤ü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke s›-
n›rlar› söz konusu olmaks›z›n haber veya fikir almak ve vermek özgürlü¤ünü
de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema iflletmelerini bir
izin rejimine ba¤l› tutmalar›na engel de¤ildir.

22.. Kullan›lmas› görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokra-
tik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteli¤inde olarak, ulusal güvenli¤in, top-
rak bütünlü¤ünün veya kamu emniyetinin korunmas›, kamu düzeninin sa¤-
lanmas› ve suç ifllenmesinin önlenmesi, sa¤l›¤›n veya ahlak›n, baflkalar›n›n
flöhret ve haklar›n›n korunmas›, veya yarg› gücünün otorite ve tarafs›zl›¤›n›n
sa¤lanmas› için yasayla öngörülen baz› biçim koflullar›na, s›n›rlamalara ve
yapt›r›mlara ba¤lanabilir.

MMaaddddee 1111:: ll.. Herkes asayifli bozmayan toplant›lar yapmak, demek kur-
mak, ayr›ca ç›karlar›n› korumak için baflkalar›yla birlikte sendikalar kurmak
ve sendikalara kat›lmak haklar›na sahiptir.

22.. Bu haklar›n kullan›lmas›, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler
niteli¤inde olarak, ulusal güvenli¤in, kamu emniyetinin korunmas›, kamu dü-
zeninin sa¤lanmas› ve suç ifllenmesinin önlenmesi, sa¤l›¤›n veya ahlak›n ve-
ya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmasi amaçlar›yla ve ancak ya-
sayla s›n›rlanabilir. Bu madde, bu haklar›n kullan›lmas›nda silahl› kuvvetler,
kolluk mensuplar› veya devletin idare mekanizmas›nda görevli olanlar hak-
k›nda meflru s›n›rlamalar konmas›na engel de¤ildir.

GG--UUYYUUfifiMMAAZZLLIIKK::

Daval› E. Sendikas› Tüzü¤ünün “Sendikan›n Amaçlar›” bafll›kl› 2.madde-
sinin (b) bendinde; “Toplumun bütün bireylerinin temel insan haklar› ve öz-
gürlükleri do¤rultusunda demokratik, laik, bilimsel ve paras›z e¤itim görme-
sini, bireylerin anadillerinde ö¤renim görmesini ve kültürlerin! gelifltirmesi-
ni savunur" denilmifltir ve daval› sendika yukar›da gerekçede yer verildi¤i
üzere yap›lan uyar›lara karfl›n, Tüzü¤ünde yer alan bu ifadenin Anayasa ve
yasalara bir ayk›r›l›k teflkil etmedi¤ini, uluslararas› sözleflmelerin konuya
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iliflkin de¤erlendirmelerine uygun oldu¤unu, bu nedenle tüzüklerinde de¤i-
fliklik yapmayacaklar›m bildirmifltir.

Görüldü¤ü üzere yerel mahkeme ile Özel Daire aras›ndaki uyuflmazl›k,
sendika tüzü¤ünün (sendikalar›n amaçlar›) bölümünde yer alan, "...bireylerin
anadillerinde ö¤renim görmesini savunur" ibaresinin kanuna. Cumhuriyetin
temel niteli¤i ve demokratik esaslar unsuruna ayk›r›l›k oluflturup oluflturma-
d›¤› noktalar›nda toplanmaktad›r.

HH--GGEERREEKKÇÇEE::

aa)) AAnnaayyaassaa AAçç››ss››nnddaann ‹‹rrddeelleemmee::

Türkiye Cumhuriyeti, tek yap›l› yani uniter bir devlettir. Bu husus Anaya-
sa'n›n 3. maddesinde aç›kça "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bir bütündür” denilmek suretiyle ifadesini bulmufl ve bu niteli¤in do¤al bir
sonucu olarakta maddede dilinin Türkçe oldu¤una yer verilmifltir. Yine bu ni-
teli¤in bir baflka sonucu olarak 42. maddenin son f›kras›nda, Türk vatandafl-
lar›na e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda Türkçe'den baflka hiçbir dilin anadil
olarak okutulamayaca¤› ve ö¤retilemeyece¤i bir Anayasa kural› olarak öngö-
rülmüfltür.

Bir baflka deyiflle milletin bütünlü¤ü, kamusal yaflamda milletin tekli¤i
demektir ve bu nedenle kamusal yaflamda ulusal kültür geçerlidir ve hukukun
korumas› alt›ndad›r. Özel yaflamda ise herkes ait oldu¤unu hissetti¤i kültürü
yaflayabilir (Bülent Tanör-Necmi Yüzbafl›o¤lu, 1982 Anayasas›na göre Türk
Anayasa Hukuku, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹st.2001, sh:106).

Devletin tekli¤i, uniter oluflu Anayasa'n›n 4. maddesine göre de¤ifltirile-
mez ve de¤ifltirilmesi teklif dahi edilemez.

Anayasa'n›n 66. maddesinde ise “Türk Devletine vatandafll›k ba¤› ile ba¤-
l› olan herkes Türktür” denilmifltir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü kural› sadece kanun ko-
yucuyu de¤il, bütün kurumlar› ve vatandafllar› da ba¤layan, onlar aç›s›ndan
da sonuç do¤uran bir ilkedir.

42. maddenin 4.f›kras› ise, aç›kça "E¤itim ve ö¤retim hürriyetinin Anaya-
sa/a sadakat borcunu ortadan kald›rmayaca¤›n›”öngörmektedir.

Bütün bunlardan ç›kan kesin sonuç, Türkiye Cumhuriyetinde ö¤renimin
Türkçe ile yap›laca¤› hususudur.

Ana dil en yal›n tan›m›yla, bireylerin yak›n çevreleriyle ilk etkileflimini
sa¤lad›¤› dili ifade eder.

Kifli ana dilini çevresinde ö¤renir ve Türkçe'nin kullan›m›n›n zorunlu ol-
du¤u alanlar d›fl›nda bu dili istedi¤i gibi kullan›r.
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Nitekim toplumda kullan›lan farkl› dil ve lehçelerin ö¤renilmesi bu dil ve
lehçelerde yay›n yap›labilmesi demokratik bir hak olarak kabul edilmifl ve bu
amaç yap›lan yasal düzenlemeler hayata geçirilmifltir.

Bu düflüncenin sonucu ve somutlaflt›r›lmas› olarak da, 2923 say›l› Yaban-
c› Dil E¤itim ve Ö¤renimi ile Türk Vatandafllar›n›n Farkl› Dil ve Lehçeleri-
nin Ö¤renilmesi Hakk›nda Kanun ile Türk vatandafllar›n›n günlük yaflamla-
r›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerin ö¤renilmesine
olanak sa¤lanm›fl, esaslar› düzenlenmifl, bu yöndeki hak ve özgürlüklerin uy-
gulanmas›na yer verilmifltir.

Buna paralel bir düzenleme olarak 3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n
Kuruluflu ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun ile de Türk vatandafllar›n›n günlük
yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› farkl› dil ve lehçelerde yay›n
yap›labilmesi olanakl› hale getirilmifltir.

Ancak, ana dilde ö¤renim ise çok farkl› bir kavramd›r ve ilk ö¤retimden
itibaren tüm e¤itim ve ö¤retimin devletin resmi dili d›fl›nda, farkl› dillerde de
e¤itim ve ö¤retimde kullan›lmas›n› gerektirir. Bir baflka deyiflle ana dilde ö¤-
renim haklar›n›n hayata geçmesi, bir devlette say›s› belirsiz ana dilin kamu-
sal alana tafl›nmas› demektir.

Bu da uniter bir devlet olan, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan,
dili Türkçe olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasas› ile ba¤daflmaz. Anaya-
sam›z gere¤i Türkiye Cumhuriyetinde "Türkçeden baflka hiçbir dil, e¤itim ve
ö¤retim kurumlar›nda Türk vatandafllar›na ana dilleri olarak okutulamaz ve
ö¤retilemez".

Çünkü farkl› dil ve lehçeleri sadece bir kültür ö¤esi görmek yerine, bu
ö¤elerin "farkl› ana diller" ad› alt›nda e¤itim ve ö¤retim alan›na sokmay›
amaçlamak, yukar›da da belirtildi¤i gibi Anayasaya ayk›r›l›k oluflturmas› ya-
ninda, toplumsal çeliflkileri, e¤itim, ö¤retim, bilimsel ve kamusal alanda da
art›rmaya neden olacakt›r.

Türkçe e¤itim almak, ülkenin kamusal alanlar›na, ald›¤› bu e¤itim ve ö¤-
retim do¤rultusunda kat›lacak yurttafllar için bir hak, Türk dilinde e¤itim ve
ö¤retim yapt›rmakta, yurttafllar›n› hiçbir ayr›m gözetmeksizin yurttafll›k sta-
tüsüyle kendisine ba¤lam›fl Türkiye Cumhuriyetinin, yurttafllar›na sundu¤u
bir hizmet, bir görevdir. Ana dilde ö¤renimin hayata geçmesi demek, bir dev-
lette say›s› belirsiz ana dilin kamusal alanda boy göstererek bireyler arac›l›-
¤›yla kamusal alana tafl›nmas› demek olacakt›r ki, bu da yukar›da da belirtil-
di¤i üzere ulusal bütünlü¤ünü, ülkesi ve milletiyle bölünmezli¤e ve diline
ba¤layan Cumhuriyetin üniter yap›s› ile ba¤daflmaz.

Bu durumda daval› sendikan›n, bireylerin ana dillerinde ö¤renim görme-
sini savunmas› aç›kça Anayasaya ayk›r›d›r.
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bb))KKaammuu GGöörreevvlliilleerrii SSeennddiikkaallaarr›› KKaannuunnuu AAçç››ss››nnddaann ‹‹rrddeelleemmee::

Anayasan›n yukar›ya da aynen al›nan 51. maddesi, Sendika kurma hakk›n›
düzenlemifl ve bu hakk›n hangi nedenlerle s›n›rlanabildi¤ini de göstermifltir.

4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu'nun: 3/f maddesi Sendi-
kay›, "kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfa-
atlerini korumak ve gelifltirmek için oluflturduklar› tüzel kiflili¤e sahip kuru-
lufllard›r" fleklinde tan›mlanm›flt›r.

Görüldü¤ü üzere bu Kanun ile kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sos-
yal ve mesleki hak ve ç›karlar›n›n korunmas› ve gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r
ve uluslararas› sözleflmelerde de anlam›n› bulan örgütlenme özgürlü¤ünün
somut bir göstergesidir, fleklidir. Ancak bu örgütlenme özgürlü¤ü, hiçbir za-
man fertlerin Anayasada ifadesini bulan Cumhuriyetin temel niteliklerine ve
demokratik esaslara ayk›r› faaliyette bulunmalar›na olanak vermez.

Üzerinde durulmas› gereken husus bu amaca ulaflmada kullan›lan yöntem
ve araçlar›n amaçlar› gerçeklefltirmekte gerekli ve yeterli bulunup bulunma-
d›¤›, demokratik esaslar karflisinda ölçülü bir yaklafl›m›n benimsenip benim-
senmedi¤idir. Bu yön sadece an›lan tüzel kiflilik için de¤il, tüm toplamsal ke-
sitler için de siyasal, ekonomik ve en önemlisi toplumsal uzlafl› ve ortak ge-
lecek için benzeri anlamlar› ifade etmelidir.

4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu'nun kurulufl ifllemlerini
düzenleyen 6. maddesi uyar›nca sendika tüzü¤ünün içerdi¤i bilgilerin kanu-
na ayk›r›l›¤›n›n tespit edilmesi halinde, ilgili valilik eksikliklerin tamamlan-
mas›n› istemekte, tamamlanmad›¤› takdirde ise, mahkemece, kanuna ayk›r›-
l›¤›n veya eksikli¤in giderilmesi için bir süre verilmekte, verilen süre sonun-
da tüzük ve belgeler kanuna uygun hale getirilmemiflse, sendika veya konfe-
derasyonun kapatilmasina karar verilmektedir.

Madde hükmü ile, sendika tüzü¤ünün, kamu çal›flanlar›n›n sosyal, ekono-
mik ve kültürel menfaatlerini sa¤lamaya uygun nitelikteki unsurlardan olufl-
mas› amaçlanmaktad›r. Bir ölçüde, sendika hakk›n›n kapsam› belirlenmekte,
sendika hakk› ad› alt›nda s›n›rs›z bir örgütlenme hakk›n›n ve yararlanman›n
söz konuflu olamayaca¤› ifade edilmeye çal›fl›lmaktad›r.

Daval› Sendikan›n Tüzü¤ünün 2/b maddesindeki  "bireylerin ana dillerin-
de ö¤renim görmesini....savunur" seklinde belirtilen amac›n›; düflüncenin ifa-
de edilmesinden baflka bir fley de¤ildir, fleklinde savunulmas›n›, geçerli kabul
etmek mümkün de¤ildir. Çünkü dernek, vak›f, sendika, siyasi parti vb. ku-
rumlar›n örgütlenmelerine iliflkin esaslar›, özel olarak bu konular› düzenle-
yen Anayasal ve yasal hükümlerin d›fl›na ç›kar›p, genel bir düflünce ve örgüt-
lenme özgürlü¤ü kapsaminda ele almak, bu kurulufllar›n tabi tutuldu¤u özel
yasalar›n varl›k sebebini ve amac›n› ortadan kald›rmak veya görmezden gel-
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mek olur ki, bu da genel hukuk mant›¤›na ayk›r›d›r. Hukuk mant›¤› ve ilgili
yasalarla kurulmas› ve korunmas› amaçlanan hukuk düzeni, böyle bir yoru-
mu kabule olanak vermez.

4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu'nun 7/b maddesinde,
sendikalar›n tüzüklerinde amaçlar›n›n yer alaca¤›,

20. maddesinde ise sendika ve konfederasyonlar›n yönetim ve iflleyiflleri-
nin Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara
ayk›r› olamayaca¤›,

Kurala ba¤lanm›flt›r.

Daval› Sendika, tüzü¤ünün "Sendika amaçlar›” bafll›kl› 2. maddesinin (b)
bendinde;

“Toplumun bütün bireylerinin, temel insan haklar› ve özgürlükleri do¤rul-
tusunda demokratik, laik, bilimsel ve paras›z e¤itim görmesini, bbiirreeyylleerriinn
aannaaddiilllleerriinnddee öö¤¤rreenniimm ggöörrmmeessiinnii ve kültürlerini gelifltirmesini savunur.”

Amac›na yer vermifltir.

Bu amac›, yukarda belirtilen, Anayasan›n 51, 4688 say›l› Kanunun 3/f, 7/b
ve 20. maddeleri ile ba¤daflt›rmak mümkün de¤ildir. Çünkü bir sendika, Ana-
yasan›n kamu görevlileri sendikas› için öngörüp çizdi¤i s›n›rlar çerçevesinde
faaliyette bulunmak zorundad›r ve faaliyette bulunurken de. Anayasan›n ön-
gördü¤ü ve buna dayal› olarak ç›kart›lan Kanunun da belirledi¤i ilkelere ke-
sinlikle uymas› gerekir.

Daval› sendikan›n bireylerin anadilde ö¤renim görmesini amaçlamas›, bu
bak›mdan da Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu'na ve Anayasaya ayk›r›-
d›r.

cc)) AAnnaayyaassaann››nn 9900//ssoonn MMaaddddeessii iillee ‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› AAvvrruuppaa SSöözzlleeflflmmeessii--
nniinn 1100 vvee 1111..MMaaddddeelleerrii AAçç››ss››nnddaann ‹‹rrddeelleemmee::

Kapatma davas›n›n konuflu olan tüzük kural›m ulusal ve uluslararas› hu-
kuk çerçevesinde de¤erlendirmeden önce Anayasan›n 90/son maddesi ile
oluflan durum üzerinde durmak, bu düzenlemenin anlam›m ortaya koymak
gerekir.

Son f›kraya eklenen cümlede aynen;

"Usulüne göre yürürlü¤e konulmufl temel hak ve özgürlüklere iliflkin mil-
letleraras› andlaflmalarla kanunlar›n ayn› konuda farkl› hükümler içermesi
nedeniyle ç›kabilecek uyuflmazl›klarda milletleraras› andlaflma hükümleri
esas al›n›r."

Denmektedir.

Bu düzenleme, ulusal hukuk ile uluslararas› sözleflmeler aras›nda oluflabi-
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lecek çat›flma sorununa çözüm getirmeyi amaçlam›flt›r.

90. madde uyar›nca uluslararas› andlaflmalar›n anayasaya ayk›r›l›¤› iddia
edilemeyece¤i için bu andlaflmalar›n Anayasa ile birlikte yorumlanmas› ge-
rekecektir.

Anayasan›n 25. maddesi ile düflünce ve kanaat hürriyeti, 26. maddesi ile
düflünceyi aç›klama ve yayma hürriyeti, 51. maddesi ile sendika kurma hak-
k› düzenlenmifltir, ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesinin ifade özgürlü¤ünü
düzenleyen 10., örgütlenme özgürlü¤ünü düzenleyen 11. maddeleri. Kamu
Hizmetinde Örgütlenme Hakk›n›n Korunmas› ve istihdam Koflullar›n›n Be-
lirlenmesi Yöntemlerine ‹liflkin Sözleflme, Sendika Özgürlü¤üne ve Örgüt-
lenme Hakk›n›n Korunmas›na iliflkin Sözleflme, Örgütlenme ve Toplu Pazar-
l›k Hakk›na iliflkin Sözleflmeler de dikkate al›nd›¤›nda, bu sözleflmeler ve di-
¤er mevzuat iç hukukumuzda bütünleflmifl belgeler niteli¤i ile yarg› yerlerini
de ba¤layan onaylanm›fl uluslararas› sözleflme niteli¤indedir.

Belirtilen metinlerde, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin önündeki yasal
ya da yönetsel engeller aç›lmaya, kapsam› geniflletilmeye çal›fl›rken, bir k›-
s›m s›n›rlamalara da yer verildi¤i görülmektedir.

Daval› Sendika tüzü¤ünde yer alan ibarenin, ifade ve örgütlenme özgür-
lü¤ü kapsaminda hukuksal koruma bulup bulamayaca¤› sorununa gelince:

Anayasan›n 26.maddesi ile, "Bu hürriyetlerin kullan›lmas›, milli güvenlik,
kamu düzeni, kamu güvenli¤i, Cumhuriyetin temel nitelikleri Devletin ülkesi
ve milleti ile bölünmez bütünlü¤ünün korunmas›, suçlar›n önlenmesi, suçlu-
lar›n cezaland›r›lmas›, Devlet s›rr› olarak usulünce belirtilmifl bilgilerin
aç›klanmamas›, baflkalar›n›n flöhret veya haklar›n›n, özel ve aile hayatlar›n›n
yahut kanunun öngördü¤ü meslek s›rlar›n›n korunmas› veya yarg›lama göre-
vinin gere¤ine uygun olarak yerine getirilmesi..." amaçlar›yla "düflünceyi
aç›klama ve yayma” özgürlü¤ünün s›n›rlanabilece¤i Anayasan›n 51.maddesi
ile sendika kurma hakk›n›n, "...ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç ifllen-
mesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve genel ahlak ile baflkalar›n›n hak ve özgür-
lüklerinin korunmas› sebebiyle ve kanunla ..." s›n›rlanabilece¤i, insan Hakla-
r› Avrupa Sözleflmesinin 10. maddesinde ifade özgürlü¤ünün   "...ulusal gü-
venli¤in, toprak bütünlü¤ünün veya kamu güvenli¤inin korunmas›, asayiflsiz-
li¤in veya suç ifllenmesinin önlenmesi, sa¤l›¤›n veya ahlak›n, baflkalar›n›n ün
ve haklar›n›n korunmas›, gizli kalmas› gereken haberlerin yay›lmas›na engel
olunmas› veya yarg› gücünün otorite ve tarafs›zl›¤›n›n sa¤lanmas› için ka-
nunla öngörülen baz› formalitelere, flartlara, s›n›rlamalara ve yapt›r›mla-
ra...” ba¤lanabilece¤i, benzeri nedenler ile Sözleflmenin ll. maddesinde tan›-
m›n› bulan örgütlenme ve toplant› Özgürlü¤üne engeller konulabilece¤i, Sen-
dika Özgürlü¤üne ve Örgütlenme Hakk›n›n Korunmas›na iliflkin Sözleflme-
nin 8. maddesinde belirtildi¤i üzere, "Çal›flanlar ve iflverenlerle bunlara ait
örgütler bu sözleflme ile kendilerine tan›nm›fl olan haklar› kullanmada, di¤er
kifliler veya örgütlenmifl topluluklar gibi, yasalara uymak zorunda..." olduk-
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lar›na dikkat çekilmektedir. Ulusal hukuka bak›ld›¤›nda s›n›rlamalara iliflkin
düzenlemenin Sözleflmenin 10 ve ll. maddelerinin göz önüne al›narak yap›l-
d›¤› görülmektedir.

‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesinin 10 ve 11. maddeleri, görüldü¤ü üze-
re güvenceye al›nan haklar yan›nda s›n›rlama nedenlerine de yer vermifltir.
Belirtilen s›n›rlama nedenleri yan›nda di¤er önemli bir yön, s›n›rlaman›n
"yasa ile" getirilmifl olmasi ve özellikle de "demokratik toplumlarda zorunlu
önlemler" niteli¤i tafl›mas›d›r. Bu koflul, s›n›rlamalar›n istisna olufluyla yak›n-
dan ilgilidir. Sendika hakk›na getirtilen yasak ve s›n›rlamalar›n iç hukuk dü-
zenlemeleriyle temel hak ve özgürlüklere iliflkin uluslararas› andlaflmalara
uygun bulunup bulunmad›¤›, iç hukuk düzenlemelerinin bu andlaflmalarla
uyumlu olup olmad›¤›n›n belirlenmesi gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, daha önce belirtilen tek yap›l› (üniter) devlet an-
lay›fl›na uygun olarak Anayasan›n 3 ve 42. maddelerinde ifadesini bulan, ül-
ke s›n›rlar› içersinde e¤itim ve ö¤retim alan›nda anadil birli¤inin sürdürülme-
si yönündeki ulusal istencini ifllevsiz k›lmaya yönelik bir sendikal amac›n,
üyelerinin çal›flma hayat›na yönelik olumlu bir katk›y› ifade edemeyece¤i ve
yürürlükte bulunan Anayasal ve yasal sisteme ayk›r› oldu¤u belirgindir.

Bu nedenle tüzükte yer verilen Anayasa ve ilgili yasaya uyarl›l›k göster-
meyen amaç bendinde belirtilen de¤iflikli¤in yap›lmas›n›n, ifade ve örgütlen-
me özgürlü¤ü alan›nda demokratik bir eksiklik yaratmayaca¤› aç›kt›r. Bu aç›-
dan sendika hakk› bu s›n›rl› nedenle k›s›tlanabilir ve s›n›rlaman›n demokra-
tik toplum düzeni için zorunlu bir önlem niteli¤i tafl›d›¤›n›n kabulü gerekir.
Bu bak›mdan daval› Sendikan›n anadilde ö¤renim savunmas›n›n Anayasa'n›n
90/son maddesi ile ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesinin 10 ve ll. maddesine
dayand›r›lmas› da olanaks›zd›r.

dd)) ‹‹rrddeelleemmeelleerrddeenn UUllaaflfl››llaann SSoonnuuçç::

Anayasam›z›n 51. maddesi ile 4688 say›l› Kanunun 20 ve 37. maddeleri
daval› Sendikaya yap›lan müdahalelerin yasal dayanaklar›d›r. Bu yasalar›n
korudu¤u alan ise Cumhuriyetin temel niteliklerine iliflkin Anayasan›n 3 ve
42/son cümlesindeki kurallard›r.

Efl söyleyiflle; ana dilde ö¤renim görmeyi savunmak Anayasan›n 3 ve
42/6. maddeleri ile belirtilen hükümlere ayk›r› bulundu¤u, taraf oldu¤umuz
uluslararas› temel hak ve özgürlüklere iliflkin sözleflmelerle uyumlu iç hukuk
düzenlemeleri ve kurallar›yla çat›flt›¤›, demokratik bir toplumda, (üniter dev-
let yap›s›n› bozmay› amaçlaman›n yapt›r›m›n›n) zorunlu önlemler niteli¤inde
bulundu¤u gözetildi¤inde, yukar›da belirtilen nedenler ve Hukuk Genel Ku-
rulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma karar›na uyulmak gerekirken ön-
ceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r. Bu nedenle direnme karar›
bozulmal›d›r.
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SSOONNUUÇÇ

Davac›n›n temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme karar›n›n yukar›da
aç›klanan ve Özel Daire bozma karar›nda gösterilen nedenlerden dolay›
H.U.M.K.nun 429.maddesi gere¤ince BBOOZZUULLMMAASSIINNAA, 25.5.2005 günün-
de bozmada oybirli¤i, sebebinde oyçoklu¤uyla karar verildi.

KKAARRfifiII OOYY YYAAZZIISSII

A. Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›nca daval› E. Sendikas› Genel Merkez Yöne-
tim Kurulu Üyeleri has›m gösterilmek suretiyle aç›lan davada; ad› geçen Sen-
dika Tüzü¤ünün 2. maddesinin (b) bendinde yer alan "toplumun bütün birey-
lerinin, temel insan haklar› ve özgürlükleri do¤rultusunda demokratik, laik,
bilimsel ve paras›z e¤itim görmesini, bireylerin ana dillerinde ö¤renim gör-
mesini ve kültürlerim gelifltirmesini savunur" ifadelerindeki ((kkeennddii aannaa ddii--
lliinnddee)) ibaresinin Anayasan›n 3. ve 42. maddelerince uygun düflmedi¤i, sen-
dikaya yap›lan uyar›ya ra¤men, an›lan maddede de¤ifliklik yap›lmad›¤›, böy-
lece 4688 Say›l› Kanunun 37. maddesine ayk›r› davran›ld›¤› ileri sürülerek
sendikan›n kapat›lmas›n›n istendi¤i, mahkemece yap›lan yarg›lama sonunda
ise istek yerinde görülmeyerek davan›n reddedildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Karar›n temyizi üzerine Yüksek 9. Hukuk Dairesinin 3.11.2004 günlü ka-
rar›nda; 4688 Say›l› Kamu Sendikalar› Kanununun 37. maddesinin "Anaya-
sada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve Demokratik esaslara ayk›r› fa-
aliyetlerde bulunan sendika ve konfederasyon, merkezinin bulundu¤u yer
Cumhuriyet Baflsavc›s›n›n istemi üzerine ifl davalar›na bakmakla görevli ma-
halli mahkeme karar› ile kapat›l›r" hükmüne at›fta bulunularak, aynen;

"Mahkemece 4688 Say›l› Kanunun 6. maddesi uyar›nca tüzü¤ünde de¤i-
fliklik yapmas› için 13.7.2004 tarihli duruflmada daval› sendikaya 60 günlük
süre vermifltir. Esasen mahkeme daval› sendikan›n tüzü¤ünde kanuna ayk›r›-
l›k bulunup bulunmad›¤›m aç›lan dava üzerine hheemmeenn ddee¤¤eerrlleennddiirriipp, buna
göre süre verilip verilmeyece¤ini kararlaflt›rmak zorundad›r. Tüzü¤ü de¤er-
lendiren mahkeme yasalara ayk›r› oldu¤unu tespit ederek ilgili sendikaya dü-
zeltme yapmas› yönünde süre vermifl olup, tüzü¤ün kanunlara uygun hale ge-
tirilmemesinin yapt›r›m› sendikan›n kapat›lmas› oldu¤u halde sendika vekili-
nin tüzükte de¤ifliklik yap›lmayaca¤› yolundaki beyan›na ra¤men davan›n
reddine karar verilmifltir.

Mahkemenin gerekçeli karar›nda; "... verilen sürede tüzük düzeltilmez ise
iflin esas›na girilmesi; düzeltilme halinde ise verilen mehile ve ihtara uyuldu-
¤u için karar verilmesine yer olmad›¤›..." fleklinde hüküm kurulmasi gerek-
ti¤i ifade edilmifltir. Mahkeme verdi¤i ihtarla tüzükteki düzenlemenin yasaya
ayk›r›l›¤›n› bafltan itibaren kabul etmifl ve kendisini ba¤lam›flt›r. Gerçekten
4688 Say›l› Yasan›n 6. maddesi hakime taktir hakk› da vermemektedir. Mah-
keme yapaca¤› incelemede kkaannuunnaa aayykk››rr››ll››kk oolluupp oollmmaadd››¤¤››nn››  bbeelliirrlleeyyiipp,
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taraflar› da dinleyip düzenleme yap›lmas› yönünde karar verdi¤ine göre, dü-
zeltme yap›lmamas› üzerine yeniden esas girip inceleme yapamaz. An›lan ya-
sa hükmü emredici niteliktedir. Mahkeme bu durumda sadece sendikan›n ka-
patilmas›na karar verebilir."

Düflüncelerine yer verilmifl, sonuç olarak da sendika tüzü¤ündeki sözcük-
lerin Anayasan›n 3, 42/6 ve 4688 Say›l› Yasan›n 20. maddesine ayk›r› oldu-
¤u gerekçesi ile yine ayn› yasan›n 37. maddesi uyar›nca sendikan›n kapatil-
masina karar verilmesi gerekti¤i ifade edilmifltir.

Yüksek Dairenin hükmüne dayanak yapt›¤› yasal düzenlemeler irdelendi-
¤inde;

4688 Say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanununun 6. maddesinin
""KKuurruulluuflfl ‹‹flfllleemmlleerrii"" bafll›¤› alt›nda;

Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaks›z›n flerbetçe kurulurlar.

Sendika kurucusu olabilmek için en az iki y›ldan beri kamu görevlisi ola-
rak çal›flmak yeterlidir.

Sendikan›n kurucular›; sendika tüzü¤ü, kurucular›n nüfus cüzdan› örnek-
leri, ikametgah belgeleri, kamu görevlisi olduklar›m gösterir belgeler ile sen-
dikay› ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerin! kurulufl
dilekçelerinin ekinde sendika merkezinin bulunaca¤› ilin valili¤ine vermek
zorundad›rlar.

Konfederasyon kurucular›, konfederasyon tüzü¤ü ile sendikalar›n konfe-
derasyon kurulmasina iliflkin kurucular kurulu karar›m ve ilk genel kurula ka-
dar sevk ve idari edeceklerin kimliklerini konfederasyon merkezinin buluna-
ca¤› ilin valili¤ine al›nd› belgesi karfl›l›¤›nda vermek zorundad›rlar. Konfede-
rasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üyesi olduklar› sen-
dikalar›n zorunlu organlar›na seçilmemifllerse, sendika kurucular› için isteni-
len di¤er belgeleri de eklemekle yükümlüdürler.

Yukar›da an›lan belge ve tüzüklerin ilgili valili¤e verilmesi ile sendika ve-
ya konfederasyon tüzel kiflilik kazan›r.

Valilik, tüzük ve belgelerin birer örne¤ini, befl çal›flma günü içinde Çal›fl-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile Devlet Personel Baflkanl›¤›na gönderir.

TTüüzzüü¤¤üünn vveeyyaa bbuu mmaaddddee ssaayy››llaann bbeellggeelleerriinn iiççeerrddiikklleerrii bbiillggiilleerriinn kkaa--
nnuunnaa aayykk››rr››ll››¤¤››nn››nn tteessppiitt eeddiillmmeessii yyaa ddaa bbuu KKaannuunnddaa öönnggöörrüülleenn kkuurruulluuflfl
kkooflfluullllaarr››nn››nn ggeerrççeekklleeflflmmeeddii¤¤iinniinn aannllaaflfl››llmmaass›› hhaalliinnddee,, iillggiillii vvaalliilliikk eekkssiikk--
lliikklleerriinn bbiirr aayy iiççiinnddee ttaammaammllaannmmaass››nn›› iisstteerr.. TTaammaammllaannmmaadd››¤¤›› ttaakkddiirrddee
sseennddiikkaa vveeyyaa kkoonnffeeddeerraassyyoonnuunn ffaaaalliiyyeettiinniinn dduurrdduurruullmmaass›› iiççiinn iiflfl mmaahhkkee--
mmeessiinnee bbaaflflvvuurruurr..

MMaahhkkeemmee,, kkaannuunnaa aayykk››rr››ll››¤¤››nn vveeyyaa eekkssiikkllii¤¤iinn ggiiddeerriillmmeessii iiççiinn aallttmm››flfl
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ggüünnüü aaflflmmaayyaann bbiirr ssüürree vveerriirr.. VVeerriilleenn ssüürree ssoonnuunnddaa ttüüzzüükk vvee bbeellggeelleerr kkaa--
nnuunnaa uuyygguunn hhaallee ggeettiirriillmmeemmiiflflssee,, mmaahhkkeemmee sseennddiikkaa vveeyyaa kkoonnffeeddeerraassyyoo--
nnuunn kkaappaatt››llmmaass››nnaa kkaarraarr vveerriirr..

fieklinde düzenlendi¤i görülmektedir.

An›lan yasa maddesinin Sendika ve Konfederasyonlar›n kurulufl aflamas›
ile ilgili hükümler içerdi¤i aç›kt›r. Maddenin 6 ve 7. f›kralar›nda da, eksik
olup sa¤lanmasi ve ilgili makamlara verilmesi gerekli bilgi ve belgelerin ya-
saya ayk›r›l›¤›n›n saptanmasi veya eksikliklerin giderilmemesi halinde, kuru-
lan sendika ve konfederasyonun ne flekilde kapat›laca¤›n›n hükme ba¤land›-
¤› görülmektedir.

Ayn› Yasan›n "Kapatma" bafll›kl› 37. maddesinde ise;

""AAnnaayyaassaaddaa bbeelliirrttiilleenn CCuummhhuurriiyyeettiinn nniitteelliikklleerriinnee vvee DDeemmookkrraattiikk
eessaassllaarraa aayykk››rr›› ffaaaalliiyyeettlleerrddee bbuulluunnaann sseennddiikkaa vvee kkoonnffeeddeerraassyyoonn,, mmeerrkkeezz--
lleerriinniinn bbuulluunndduu¤¤uu yyeerr CCuummhhuurriiyyeett BBaaflflssaavvcc››ss››nn››nn iisstteemmii üüzzeerriinnee iiflfl ddaavvaa--
llaarr››nnaa bbaakkmmaakkllaa ggöörreevvllii mmaahhaallllii mmaahhkkeemmee kkaarraarr›› iillee kkaappaatt››ll››rr"" hükmü-
ne yer vermifltir.

Bu düzenlemenin; "Bu kanuna göre kurulan sendika ve konfederasyonla-
r›n yönetim ve iflleyiflleri Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve
demokratik esaslara ayk›r› olamaz." Hükmünü içeren ayn› yasan›n 20. mad-
desi ile ba¤lant›l› bulundu¤u "yönetim, iflleyifl ve faaliyet" bakimindan ayk›-
r›l›klar›n yapt›r›m maddesi oldu¤u kuflkusuzdur.

fiu hale göre, bir Sendika yada Konfederasyonun kapat›lmas›n›n 4688 Sa-
y›l› Yasan›n 6 veya 37. maddelerinden birinin düzenledi¤i hükümlere ayk›r›-
l›¤›n saptanmasi ile olanakl› hale gelebilece¤i düflünülmelidir.

Oysa Yüksek Daire, yukarda de¤inilen bozma ilam›nda; 4688 Say›l› Ya-
san›n kurulufla iliflkin 6. maddesindeki düzenlemeye ayk›r›l›¤› gerekçe yap›p,
ayn› yasan›n 37. maddesine dayal› hüküm oluflturmufltur. Bu suretle kurulu-
flu 8-10 y›l öncesine dayanan ve onbinlerce üyesi bulunan bir sendikan›n, çe-
liflik hükümleri içeren gerekçeyle faaliyetine son verilmesi, uygun görüle-
mez.

Yüksek Daireyi ve onun görüflünü benimseyen Yüksek Hukuk Genel Ku-
rulunu, daval› sendikan›n kapat›lmas› karar›na götüren sürecin bafllang›c› in-
celendi¤inde, daval› sendikan›n; "Sendikan›n Amaçlar›" bafll›kl› 2 nci mad-
desinin (b) bendinde yer alan "Toplumun bütün bireylerinin demokratik, la-
ik, bilimsel ve paras›z bir e¤itimden kendi ana dilinde; eflitlik içinde ve öz-
gürce yararlanmas›n› savunur.." düzenlemesindeki ""kkeennddii aannaa ddiilliinnddee"" ifa-
delerinin madde metninden ç›kar›lmas› ve buna iliflkin tüzük de¤iflikli¤i için
Çal›flma ve Sosyal  Güvenlik   Bakanl›¤›  ve   A.  Valili¤ince uyar›ld›¤›, bu
uyar›lar›n 4688 Say›l› Yasan›n 6. maddesi gözetilerek yap›ld›¤›, A. Cumhuri-
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yet Baflsavc›l›¤›nca aç›lan davada da A. 2. ‹fl Mahkemesinin, ayn› yasal dü-
zenlemedeki usulü dikkate almak suretiyle ifli incelemeye bafllad›¤› ve sonuç-
land›rd›¤›, keza Yüksek 9. Hukuk Dairesinin de davaya an›lan madde çerçe-
vesinde yaklaflt›¤› tart›fl›lmayacak kadar aç›kt›r.

Öyle ise eldeki davan›n bu çerçevede irdelenmesi gereklidir.

4688 Say›l› Yasan›n yukarda metnine yer verilen 6. maddesinin konuyla
ilgili 6 ve 7. f›kralar›na birlikte bak›ld›¤›nda; Sendika tüzü¤ünün kanuna ay-
k›r›l›¤›n›n saptanmas› halinde, ilgili Valilikçe bir ayl›k süre verilerek bunun
giderilmesinin istenece¤i, aksi halde mahkemeye baflvurulaca¤›, mahkemece,
yasaya ayk›r›l›¤›n veya eksikli¤in giderilmesi bak›m›nd›n sendikaya altm›fl
günü aflmayan süre verilece¤i, süre sonunda yasaya uygunluk sa¤lanmad›¤›
takdirde Sendika veya Konfederasyonun kapat›lmas›na karar verilece¤inin
öngörüldü¤ü görülmektedir.

Böyle bir iflleyiflte, mahkemenin önüne gelen iflte öncelikle, düzeltilmesi
istenilen tüzük hükmünün yasaya ayk›r›l›¤›n› belirleyip ilgili sendikaya bu
do¤rultuda süre vermesi as›ld›r. Nitekim Yüksek Daire karar›nda da bu husu-
sa iflaret etmifltir. Ne var ki, "mahkemenin bu gereklili¤e uymaks›z›n ve ya-
saya ayk›r›l›k yönünde bir de¤erlendirme yapmaks›z›n yarg›laman›n ilk otu-
rumunda daval› Sendikaya tebli¤ edilmek üzere tüzü¤ün ilgili maddesinin
ddüüzzeellttiillmmeessii vveeyyaa ddüüzzeellttiillmmeemmeessii konusunda 60 günlük süre verilmesine"
biçiminde yasa düzenlemesine ayk›r› karar oluflturdu¤u, bunu takibeden otu-
rumda da hükümde yaz›lan gerekçelerle davan›n reddine karar verdi¤i anla-
fl›lmaktad›r.

Bu flekilde iflleyen yarg›lama sürecinin davan›n dayana¤›n› teflkil eden
4688 Say›l› Yasan›n 6 nc› maddesine uygun düfltü¤ü söylenemez. Di¤er ta-
raftan mahkeme, karar›nda dava konusu edilen tüzük hükmünün yasaya ay-
k›r› olmad›¤› sonuç ve kanaat›na varm›flt›r. Öyle ise daval› sendikaya tüzük
de¤iflikli¤inin gereklili¤ine dair yasa ile öngörülen uyar›n›n yap›ld›¤› kabul
edilemez.

Bu durumda Yüksek Dairenin, benimsedi¤i tüzük hükmünün yasaya ay-
k›r›l›¤› düflüncesi do¤rultusunda, 4688 Say›l› Yasan›n 6. maddesi hükmünün
yerel mahkemece yerine getirilmesi için karar› bozmas› gerekirken, daval›
sendikan›n kapat›lmas› gerekti¤inden söz ederek karar› bozmas›n›n do¤ru ol-
mad›¤› düflüncesiyle, bu düflünceyi paylaflan Yüksek Genel Kurulu karar›na
kat›lm›yoruz.

l.Hukuk Dairesi Baflkan› 13. Hukuk Dairesi Üyesi l. Hukuk Dairesi Üyesi 
Orhan UZGÖREN Kadir ÖZBEK               ‹brahim ORAKÇIO⁄LU
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ÖÖZZEETT:: KKaammuullaaflfltt››rrmmaass››zz eell kkooyymmaa nneeddee--
nniiyyllee ddee¤¤eerr kkaarrflfl››ll››¤¤››nn››nn iisstteennddii¤¤ii ddaavvaallaarr--
ddaa;; 22994422 SSaayy››ll›› KKaammuullaaflfltt››rrmmaa YYaassaass››nn››nn
1111.. mmaaddeessiinnddee öönnggöörrüülleenn iillkkeelleerr eessaass aall››--
nnaarraakk ddüüzzeennlleenneenn vvee ggeeççeerrllii kkaabbuull eeddiilleenn
iillkk bbiilliirrkkiiflflii rraappoorruunnaa ttaarraaffllaarr iittiirraazz eettsseelleerr

ddaahhii,, yyeenniiddeenn bbiilliirrkkiiflflii iinncceelleemmeessii yyaapptt››rr››llaammaazz..

Taraflar aras›ndaki "tescil" davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda;
Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesince davan›n reddine dair verilen
27.11.2002 gün ve 2002/231-802 say›l› karar›n incelenmesi davac› vekili ta-
raf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 8-Hukuk Dairesinin 17.3.2003 gün ve
1683-1571 say›l› ilam› ile, (...Davac› vekili, tapuluma tespitleri s›ras›nda zi-
raata gayri salih niteli¤iyle tapulama d›fl› b›rak›lan tafl›nmaz›n imar-ihya ve
1950 y›l›ndan itibaren süre gelen kazanmay› sa¤l›yan zilyetlik nedeniyle
3402 say›l› Kanunun 14 ve 17. maddeleri hükümlerine göre müvekkili adina
tescilin! talep ve dava etmifltir.

Daval› Hazine vekili, davac›n›n tescil talep etti¤i tafl›nmaz için ecrimisil
ödedi¤ini, zilyetlikle iktisap flartlar›n›n gerçekleflmedi¤ini aç›klayarak dava-
n›n reddini istemifltir.

Yerel mahkeme, tafl›nmaz›n üzerindeki inflaat ve a¤açlar›n yafl› itibariyle
zilyetlikle iktisap süresinin dolmad›¤›n›, ayr›ca davac›n›n bu yere ecrimisil
ödedi¤ini, zilyetli¤inin malik s›fat›yla   olmad›¤›m aç›klayarak davay› reddet-
mifltir.

Hükmü davac› vekili temyiz etmifltir.

Mamak Kadastro Müdürlü¤ü, tafl›nmaz›n tapulama tesbiti s›ras›nda zira-
ate elveriflsiz arazi niteli¤iyle tespit d›fl› b›rak›ld›¤›n› belirtmifltir. Çevre par-
sellere ait tutanaklardan tapulama tesbitinin 26.11,1950 tarihinde yap›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. Dinlenen flahitler, davac›n›n ve ondan öncede babas›n›n 50
y›l› bulan zilyetli¤inden söz etmifllerdir. Yine ayn› flahitler ve mahalli bilirki-
fli imar-ihya ifllemlerinin zilyetlikle birlikte bafllad›¤›m aç›klam›fllard›r. Dos-
ya aras›nda bulunan 1971 tarihli hava foto¤raf› keflif s›ras›nda teknik bilirki-
flilere uygulat›lm›fl, bu yerde davac›ya ait iki ayr› binan›n ve ön tarafta bah-

Kamulaflt›rmas›z el koyma nedeniyle, aç›lan
tazminat davalar›nda, kamulaflt›rma
yasas›n›n 15. Maddesi hükümleri
örnekseme ile uygulanamaz

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass:: 2004/5-271
KKaarraarr:: 2004/261
TTaarriihh:: 5.5.2004
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çenin oldu¤unu tespit etmifller, beyanlar› keflif zapt›na al›nm›flt›r. Bilirkifliler-
den ziraat mühendisi bilirkifli ile inflaat mühendisi bilirkifli raporlar›nda bu
hususa yer vermedikleri gibi, fen elaman› da aç›klama yapmam›flt›r. Ziraat bi-
lirkiflisi ve inflaat mühendisi bilirkiflisi, tafl›nmaz›n niteli¤iyle ilgili hiçbir de-
¤erlendirme yapmam›fllard›r. Sadece, inflaat ve üzerindeki meyve a¤açlar›yla
ilgili aç›klamada bulunmufllard›r. Bilirkiflilerin keflif zapt›na geçen hava fo-
to¤raf›n›n uygulanmas›na iliflkin beyanlar› dikkate al›nd›¤›nda tafl›nmaz›n en
geç 1971 y›l›ndan itibaren tasarruf edildi¤i de sabit olmaktad›r.

Dinlenen mahalli bilirkifli, davac› flahitlerinin beyanlar›na göre
18.10.2002 keflif tarihinden geriye do¤ru davac›n›n imar ihya ile örtüflen en
az 50 y›ll›k eklemeli zilyetli¤i söz konusudur. Bu süre iktisap için yeterlidir.
Ecrimisil ödeme tarihi 26.12.1997 tarihindir. Ecmisili ihbarnamesine göre ifl-
galin bafllad›¤› tarih 1991'dir. fiahit beyanlar›na göre davac›n›n eklemeli zil-
yetli¤i 1952 yilinda bafllad›¤›na göre, ecrimisil ihbarnamesi tarihine kadar
geçen süre iktisap için yeterli bir süredir.

TMK.nun 705.maddesine göre; tafl›nmaz mülkiyetinin kazan›lmas› tescil-
le olur. Kanunda öngörülen di¤er hallerde mülkiyet tescilden önce de kazan›-
l›r. Davac›n›n 1952 yilinda bafllayan imar-ihya ifllemi ve zilyetli¤iyle 1991
y›lma kadar geçen 39 y›l, kanunun arad›¤› iktisap için yeterli süreyi aflmak-
tad›r. 3402 say›l› Kanunun 14 ve 17. maddelerindeki flartlar gerçekleflti¤in-
den davan›n kabulüne karar vermek gerekirken aksine düflüncelerle davan›n
reddine karar verilmifl olmasi usul ve yasaya ayk›r›d›r...) gerekçesiyle bozu-
larak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda,
mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TTEEMMYY‹‹ZZ EEDDEENN:: Davac› 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 görüflül-
dü:

Dava, tapulama d›fl› yerin imar ve ihya hukuksal nedenine dayal› zilyetlik
yoluyla tescili isteminden ibarettir.

Davac›, dava konuflu tapulama s›ras›nda tespit d›fl› b›rak›lan yeri, 30 y›l-
dan fazla süredir imar ve ihya edip malik s›fat›yla çekiflmesiz ve aral›ks›z
kulland›¤›m ileri sürerek, tafl›nmaz›n ad›na tesciline karar verilmesini talep
etmifltir.

Daval› Hazine, davac›n›n dava konuflu yer için Hazineye ecrimisil ödedi-
¤im, devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndaki yerin zilyetlikle kazan›m›n›n
mümkün olmad›¤›m savunarak, davan›n reddine karar verilmesini istemifltir.
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Mahkemenin, tafl›nmazda bulunan a¤açlar›n yafl› dikkate al›nd›¤›nda zil-
yetlik süresinin dolmad›¤› ve davac›n›n dava konuflu tafl›nmaz için ecrimisil
ödemesi nedeniyle zilyetli¤in malik s›fat›yla olmad›¤› gerekçesiyle, davan›n
reddine iliflkin olarak kurdu¤u hüküm özel dairece, yukar›da aç›klanan ne-
denlerle bozulmufl, mahkemece, önceki hükümde direnilmifltir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuflmazl›k; davac›-
n›n zilyetlikle kazan›m için 3402 Say›l› Kadastro Yasas›n›n 14 ve 17. madde-
leri île TMK m.713 (TKM m.639) uyar›nca öngörülen 20 y›ll›k kazand›r›c›
zamanafl›m› süresinin dolup dolmad›¤› ve davac›n›n Hazineye ecrimisil öde-
mesi nedeniyle süregelen zilyetli¤in malik s›fat›yla say›l›p say›lamayaca¤›
noktalar›nda toplanmaktad›r.

Dosyadaki tapu kay›tlanna göre, dava konusu tafl›nmaz›n bulundu¤u yer-
de 26.11.1950 tarihinde tapulama tespiti yap›ld›¤›, 26.1.1951 tarihinde çevre
parsellerin tapu kay›tlar›n›n itirazs›z kesinleflti¤i, yap›lan bu tespit s›ras›nda
dava konusu tafl›nmaz›n ziraata elveriflsiz arazi olarak tapulama d›fl› b›rak›l-
d›¤› anlafl›lmaktad›r. Tafl›nmazda sürdürülen zilyetlik süresinin sadece bura-
da bulunan a¤açlar›n yafl› ile tespiti do¤ru de¤ildir. Do¤ru bir sonuca var›la-
bilmesi için, bu konuda dosyada bulunan tüm deliller birlikte de¤erlendirile-
rek bir sonuca var›lmal›d›r. Nitekim somut olayda, keflifte yeminle dinlenen
yerel bilirkifli ve tan›klar keflif tarihi olan 18.10.2002 tarihinden geriye do¤-
ru bu yere önce davac›n›n babas› T. K.'›n, sonrada davac›n›n eklemeli olarak
50 y›ld›r zilyet olduklar›m, T.'in 25-30 sene önce mallar›m taksim etti¤ini ve
dava konusu tafl›nmaz› davac›ya verdi¤ini, T.'in O.'la birlikte buray› imar ve
ihya etti¤ini, burada bulunan eski evi T.'in yapt›¤›m, davac›n›n da kendisine
geçtikten sonra bir ev yapt›¤›n› ve topra¤› iflleyip bahçe olarak kullanmaya
devam etti¤ini, beyan etmifllerdir. Yine, dava konusu yere iliflkin 1971  bas›m
tarihli hava foto¤raf› getirtilmifl, bilirkiflilerce yap›lan uygulama sonucunda,
foto¤rafta davac›ya ait iki bina ve ön tarafta bahçesinin mevcut oldu¤u belir-
lenmifltir. Her ne kadar, ziraat bilirkiflisince davac›n›n zilyet oldu¤u bahçede
a¤açlar›n de¤iflik cinslerde l ila 20 yafllar›nda oldu¤u belirtilmiflse de, yuka-
r›da aç›klanan yerel bilirkiflisi ve tan›k beyanlar› ile resmi belge niteli¤inde-
ki hava foto¤raf› birlikte de¤erlendirildi¤inde; dava konusu yerde zilyetli¤in
1971 y›l›ndan önce bafllad›¤› ve dava tarihi olan 25.3.2002 tarihine kadar ya-
san›n arad›¤› süre koflulunun fazlas› ile gerçekleflti¤i anlafl›lmaktad›r.

Öte yandan 1.1.2002 tarihinde yürürlü¤e giren 4721 Say›l› Türk Medeni
Kanununun 705 ve 713. maddelerinde mülkiyetin kazan›m koflullar›n›n ger-
çekleflti¤i anda mülkiyeti talep hakk› do¤aca¤› öngörülmüfltür.

Resmi kan›tlarla çeliflmedikçe tan›klar›n do¤ruyu söylediklerinin kabulü
gerekir. Tan›klar›n beyan›na göre 1952 yilindan itibaren davac› ve babasi ta-
fl›nmaza zilyettir. Kald› ki, resmi belge niteli¤indeki hava foto¤raf› da bu be-
yan› desteklemektedir.
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Davac› 30.9.1997 tarihinde 1.1.1991 yilindan tahakkuk tarihine kadar
olan 6 y›l 9 ayl›k süre için talep edilen 120.698.000 TL. ecrimisili ödemifl bu-
lunmaktad›r. Bu durumda zaten, gerek ecrimisil tahakkuk tarihinde, gerekse
iflgalin bafllad›¤› tarih olarak ecrimisilin bafllat›ld›¤› 1991 y›l›nda, zilyetlikle
kazan›m için aranan yeterli süre geçmifl ve TMK m.713'e göre davac›n›n
mülkiyetin tespitini talep etme hakk› do¤mufl olmaktad›r.

Kald› ki, uzun y›llardan beri tafl›nmaza malik s›fat›yla zilyet olan ve ge-
rek T.M.K m.713 gerekse Kadastro Yasas›n›n 14 ve 17. maddeleri uyar›nca
tafl›nmaz mal edinme koflullar› lehine gerçekleflen kiflinin, gerek cebri icra,
gerekse, zilyetli¤ine son verilme tehdidi alt›nda Hazine taraf›ndan istenen ip-
tal tazminat›n› ödemesi aleyhine olarak yorumlanamaz. Burada, ihtiraz›" ka-
y›t ileri sürüp sürmemesinin de bir önemi bulunmamaktad›r. Çünkü, zilyet-
likle kazan›m koflullar› lehine gerçekleflen kifli bu tafl›nmaz› ad›na tapuya tes-
cil ettirmedi¤i dönemde, Hazine taraf›ndan istenen tazminat› ödemedi¤i tak-
dirde, hakk›nda 6183 Say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsili Usulü Hakk›ndaki
Kanun hükümlerinin uygulanmas› ve ödeme yap›lmad›¤› ve malbeyan›nda
bulunulmad›¤› durumlarda hapsen tazyik (hapis ile zorlama) yapt›r›m› ile
karfl› karfl›ya kalmaktad›r (ayn› yönde Y.HGK. 24.9.2003 gün ve 2003/8-592
E. ve 2003/508 K.Say›l› ilam›).

Somut olayda; davac›n›n eklemeli olarak 1952 y›l›ndan itibaren 50 y›ld›r
dava konusu tafl›nmazda zilyet oldu¤u, davac›n›n babas› T.’in buray› imar ve
ihya edip ev ve bahçe olarak kulland›¤›, 30 y›l kadar önce T.’in çocuklar›na
mallar›n› paylaflt›rmad›¤›, davaya konu yerin davac›ya düfltü¤ü,davac›n›n da
ayn› flekilde aral›ks›z ve çekiflmesiz olarak kullanmaya devam etti¤i ve zil-
yetlikle kazan›m koflullar›n›n lehine gerçekleflti¤i, dosya kapsam› ile belirgin
hale gelmifl bulunmaktad›r. Buna karfl›l›k, davac›n›n lehine gerçekleflti¤i,
dosya kapmas› ile belirgin hale gelmifl bulunmaktad›r. Buna karfl›l›k, davac›-
n›n zorlay›c› yapt›r›m tehdidi alt›nda 30.9.1997 tarihinde, 1.1.1991 tarihinden
itibaren 6 y›l 9 ayl›k ecrimisil ödemesinin, do¤mufl bulunan mülkiyeti talep
hakk›ndan feragat anlam›na ve hazinenin üstün zilyetli¤ini kabul anlam›na
gelmeyece¤i, davac›n›n as›l amac›n›n tafl›nmaz› elinde tutmak ve sahip ol-
mak oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Hal böyle olunca, bu hukuki ve somut olgular karfl›s›nda mahkemenin
bozma karar›na uymas› gerekirken direnmesi hatal› oldu¤undan, direnme ka-
rar›n›n bozulmas› gerekmifltir.

SSOONNUUÇÇ

Davac› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile,direnme karar›n›n yukar›-
da 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 5.5.2004 gününde, oybirli¤i ile karar verildi.
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ÖÖZZEETT:: UUzzuunn yy››llllaarrddaann bbeerrii ttaaflfl››nnmmaazzaa ssaa--
hhiipp ss››ffaatt››yyllaa zziillyyeedd oollaann,, ggeerreekk TTMMKK..nnuunn
771133.. mmaaddddeessii vvee ggeerreekkssee KKaaddaassttrroo YYaassaass››--
nn››nn 1144 vvee 1177.. mmaaddddeelleerrii uuyyaarr››nnccaa ttaaflfl››nnmmaazz
mmaall eeddiinnmmee kkooflfluullllaarr›› lleehhiinnee ggeerrççeekklleeflfleenn
kkiiflfliinniinn,, ggeerreekk cceebbrrii iiccrraa,, ggeerreekkssee,, zziillyyeeddllii--
¤¤iinnee ssoonn vveerriillmmee tteehhddiiddii aalltt››nnddaa hhaazziinnee ttaa--

rraaff››nnddaann iisstteenneenn iippttaall ttaazzmmiinnaatt››nn›› ööddeemmeessii aalleeyyhhiinnee oollaarraakk yyoorruummllaannaa--
mmaazz..

ZZiillyyeeddlliikk kkaazzaann››mm kkooflfluullllaarr›› lleehhiinnee ggeerrççeekklleeflfleenn kkiiflflii ttaaflfl››nnmmaazz›› aadd››nnaa
ttaappuuyyaa kkaayy››ttllaann››mm yyaapptt››rrmmaadd››¤¤›› ddöönneemmddee,, hhaazziinneenniinn iisstteeyyeeccee¤¤ii ttaazzmmiinnaa--
tt›› ööddeemmeekk zzoorruunnddaadd››rr.. ÖÖddeemmeeddii¤¤ii ttaakkddiirrddee,, 66118833 SSaayy››ll›› AAmmmmee AAllaaccaakkllaa--
rr››nn››nn TTaahhssiillii UUssuullüü HHaakkkk››nnddaakkii KKaannuunn hhüükküümmlleerrii uuyygguullaann››rr..

ZZiillyyeeddiinn eeccrriimmiissiill ööddeemmeessii,, ddoo¤¤mmuuflfl bbuulluunnaann mmüüllkkiiyyeettii iisstteemmee hhaakkkk››nn--
ddaann ffeerraaggaatt aannllaamm››nnaa vvee hhaazziinneenniinn üüssttüünn zziillyyeeddllii¤¤iinnii kkaabbuull aannllaamm››nnaa
ggeellmmeezz..

Taraflar aras›ndaki "kamulaflt›rmas›z elkoyma nedeniyle tazminat" dava-
s›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda; Marmara Ere¤lisi Asliye Hukuk
Mahkemesince davan›n k›smen kabulüne dair verilen 27.6.2002 gün ve 177-
130 say›l› karar›n incelenmesi daval› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine,
Yarg›tay 5. Hukuk Dairesinin 18.11.2002 gün ve 15227-20889 say›l› ilam›
ile; (...Dava; kamulaflt›rmas›z el at›lan tafl›nmaz bedelinin tahsili istemine
iliflkindir.

Mahkemece davan›n kabulüne karar verilmifl, hüküm daval› idare vekili
taraf›ndan temyiz edilmifltir. Mahkemece 3 kez bilirkifli incelemesi yapt›r›l-
m›flt›r. Birinci bilirkifli raporu yasa hükümlerine uygundur. Arazi niteli¤inde-
ki tafl›nmaza gelir metoduna göre de¤er biçilmesinde bir isabetsizlik görül-
memifltir. Mahkemenin bu bilirkifli raporunun geçersiz oldu¤una iliflkin bir
takdiri de yoktur.

Kamulaflt›rmas›z el atmaya iliflkin bedel davalar›nda ilk bilirkifli raporu
geçeni ise; yeniden keflif yapilmasina gerek yoktur. Taraflar›n bilirkifli rapo-
runa itiraz etmeleri yeniden bilirkifli incelemesi yapt›r›lmas›n› gerektirmez.
Birinci bilirkifli raporu esas al›nmak suretiyle hüküm kurmak gerekirken ge-

Zilyedin, hazineye ecrimisil ödemesi,
hazinenin üstün zilyedli¤ini kabul etme
anlam›na gelmez

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass:: 2004/8-252
KKaarraarr:: 2004/257
TTaarriihh:: 5.5.2004
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re¤i olmadan yeniden bilirkifli incelemeleri yapt›r›lmas› ve uzlaflt›r›c› de¤er
biçti¤i kabul edilen rapora göre fazlaya hükmedilmesi, do¤ru görülmemifl-
tir....) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan
yarg›lama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiflü'r.

TTEEMMYY‹‹ZZ 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 görüflül-
dü:

Dava, kamulaflt›rmas›z elat›lan tafl›nmaz bedelinin tahsili istemine iliflkin-
dir.

Davac›lar vekili; Tapuda davac›lar ad›na kay›tl› 4027 parsel say›l› tafl›n-
maza, daval› idarece kamulaflt›r›lmadan, yol yap›lmak suretiyle fiilen elat›l-
d›¤›n› ileri sürerek, 10.560.000.000 TL.tafl›nmaz bedelinin dava tarihinden
itibaren yasal faiziyle birlikte daval› idareden tahsiline karar verilmesini iste-
mifltir.

Daval› vekili; davan›n reddine karar verilmesini istemifltir.

Mahkemenin; "Üçüncü bilirkifli kurulu raporunda uzlaflt›r›c› de¤er biçildi-
¤i" gerekçesiyle, bu rapora göre davan›n k›smen kabulüne dair verdi¤i karar
Özel Dairece yukar›da yaz›l› gerekçeyle bozulmufl; Mahkemece “‹lk bilirki-
fli kurulu raporunda tespit edilen bedele taraflar›n itiraz etmeleri halinde ye-
niden bilirkifli incelemesi yapt›r›labilece¤i” gerekçesiyle önceki kararda dire-
nilmiflü'r.

Dava konusu arazi niteli¤indeki tafl›nmaza, daval› idarece yol yap›lmak
suretiyle kamulaflt›rmas›z elat›ld›¤› konusunda uyuflmazl›k mevcut de¤ildir.
Tapu maliklerince bedel istemiyle idare aleyhine aç›lan bu davada; Taraf ve-
killerinin ilk bilirkifli raporuna itiraz› üzerine yeniden bilirkifli incelemesi
yapt›r›lm›fl, mahkemece iki rapor aras›nda orans›zl›k bulundu¤u gerekçesiy-
le üçüncü kez keflif yap›larak, uzlaflt›r›c› rapor al›nm›flt›r.

Özel Daire ile Yerel Mahkeme aras›ndaki uyuflmazl›k; Kamulaflt›rmas›z
elkoyma nedeniyle bedel davalar›nda, tafl›nmaz›n  bedel tespitine iliflkin ilk
raporun yasa hükümlerine uygun düzenlenmesi halinde, taraflar›n bu rapora
itiraz› üzerine yeniden bilirkifli incelemesi yapt›r›lmas›n›n gerekip gerekme-
di¤i noktas›ndad›r.

Bilindi¤i ve 16.5.1956 gün, 1/6 say›l› ‹çtihad› Birlefltirme Karar›nda belir-
tildi¤i üzere, usulü dairesinde verilmifl bir kamulaflt›rma karar› olmadan ve
bedeli ödenmeden tafl›nmaz›na elkonulan kimse, ilgili  kamu tüzel kiflisi aley-
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hine elatman›n  önlenmesi davas› açabilece¤i gibi, de¤er karfl›l›¤›n›n verilme-
sini de isteyebilir.

Kamulaflt›rmas›z elatma halinde kamu kurumu. Kamulaflt›rma Kanununa
uygun hareket etmeden, ferdin mal›n›n elinden alm›fl olmas› sebebiyle  ka-
nunsuz bir harekette bulunmufl durumdad›r. Bu bak›mdan dava, mülkiyete te-
cavüzün önlenmesi veya haks›z fiil neticesinde meydana gelen zarar›n tazmi-
ni davas›d›r. (11.2.1959 gün, E:1958/17, K:1959/15 say›l› Yarg›tay ‹çtihad›
Birlefltirme Karar› gerekçesinden)

Yeri gelmiflken belirtilmelidir ki, kamulaflt›rmas›z elkoyma olgusunun ka-
bul edilebilmesi için, kamulaflt›rma ile elkoyma yetkisi kendisine tan›nm›fl
olan gerçek veya özel ve kamu tüzelkiflili¤i olan kimsenin, kamu yarar› ge-
rektirdi¤i için elkoymufl olmas› gerekir. (Ali Arcak, Edip Do¤rusöz, Kamu-
laflt›rmas›z Elkoyma. Ankara. 1992-S:20)

Bu itibarla; de¤er karfl›l›¤›n›n istenildi¤i davalar da tafl›nmaza Devlet ve
Kamu Tüzelkiflileri taraf›ndan kamu yarar›na lüzumlu ifllere tahsis edilmek
üzere elkonulmas› sözkonusu oldu¤undan, s›radan bir haks›z fiil olarak nite-
lendirilmesi de mümkün de¤ildir.

Hemen ifade etmek gerekir ki, kamulaflt›rmas›z elkoyma nedeniyle ister
elatman›n önlenmesi davasi isterse yer bedeli veya tazminat ya da ecrimisil
davasi aç›lm›fl olsun, davac›n›n iddias›n›n araflt›r›lmas› bilirkifli incelemesine
ba¤l›d›r. (Age, Ankara 1992- S:55)

Bu noktada, bilirkiflilerin tafl›nmaz›n de¤erinin tespitine iliflkin de¤er biç-
me esaslar›n› düzenleyen herhangi bir yasal düzenleme mevcut de¤ildir.

Ancak, öteden beri Yarg›tay ‹çtihatlar›nda kamulaflt›rma hukukunda oldu-
¤u gibi, Kamulaflt›rma Kanununun ll. maddesinde öngörülen de¤er biçme
esaslar›na iliflkin ilkeler aranmaktad›r. (3.Hukuk Dairesi 16.3.1976 gün,
E:1813, K:2654; 4.Hukuk Dairesi 10.2.1972 gün, E:10300 K:1001; 5. Hukuk
Dairesi 14.11.1985 gün, E:11780, K:12446)

2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanunu'nun de¤er tespiti esaslar›n› düzenleyen
ll. maddesinin üçüncü f›kras›nda; Tafl›nmaz›n cins ve nevinin, yüzölçümü-
nün, k›ymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlar›n, her unsurun ayr›
ayr› de¤erinin, vergi beyan›n›n, kamulaflt›rma tarihindeki resmi makamlarca
yap›lm›fl k›ymet takdirlerinin esas al›narak tafl›nmaz bedelinin takdiri öngö-
rülmüfl; Ayn› maddenin (f) bendinde, tar›m arazisi niteli¤indeki tafl›nmaz›n
mevkii ve flartlar›na göre ve oldu¤u gibi kullan›lmas› halinde ekilecek ürün-
ler ve münavebeye al›nan bu ürünlerin elde edilmesi için yap›lacak harcama-
lar gözönünde tutularak, net gelirin hesaplanmas› ve bilimsel yolla de¤erinin
bulunmas›, bedel tespitinde etkisi olan tüm unsurlarda dikkate al›narak mad-
denin dördüncü fikras› uyar›nca her unsurun gerekçeleri ve de¤ere katk›
oranlar› ayr› ayr› belirtilip gösterilmek suretiyle de¤er karfl›l›¤›n›n tespit edil-
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mesi gerekti¤i belirtilmifltir.

Kanunun lafz› ve ruhu gözönüne al›nd›¤›nda; Ana ilke tafl›nmaz›n gerçek
de¤erinin tespit edilmesidir.

16.5.1956 gün ve 1/6 say›l› Yarg›tay ‹çtihad› Birlefltirme Karar›na göre ta-
fl›nmaz›na elkonulan kimse mülkiyet hakk›n›n kamu tüzel kiflili¤ine devrine
raz› olarak, tafl›nmaz mal›n bedelini dava etti¤i takdirde ödenecek bedel, ta-
fl›nmaz›n dava tarihindeki de¤eri olacakt›r. Dolay›s›yla kamulaflt›rmas›z el-
koyma nedeniyle tazminat davalar›nda da amaç tafl›nmaz›n gerçek de¤erinin
tespiti olup, kamu düzeni ile ilgili bulundu¤undan. Kamulaflt›rma Kanu-
nu'nun de¤er tespitine iliflkin hükümlerin uygulanmasi gerekti¤inde duraksa-
ma bulunmamaktad›r.

Öte yandan, 2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanunu'nun 15. maddesinin ll. f›k-
ras›nda, "Hakimin bilirkifli kurulu tarafindan takdir olunan bedelde aç›k bir
isabetsizlik buldu¤u ve k›ymet takdiri komisyonu taraf›ndan tayin edilen k›y-
met ile bilirkifli kurulunun belirledi¤i k›ymet ile bilirkifli kurulunun belirledi-
¤i k›ymet aras›nda önemli bir orans›zl›k gördü¤ü takdirde, ayn› usullerle ye-
ni bilirkifli kurulu oluflturarak k›ymet takdiri yapt›rmas› gerekti¤i" öngörül-
müfltür.

O halde, kamulaflt›rmas›z elkoyma nedeniyle bedel davalar›nda Kamulafl-
t›rma Kanunu'nun bedel tespitine iliflkin hükümleri k›yasen uygulanmakla
birlikte; Usulü dairesince verilmifl bir kamulaflt›rma karar› ve K›ymet Takdir
Komisyonu Raporu bulunmad›¤›ndan. Kamulaflt›rma Kanunu'nun 15. mad-
desinde öngörülen usulde yeniden bilirkifli incelemesi yapt›r›lmas› mümkün
de¤ildir.

Bu itibarla; kamulaflt›rmas›z elkoyma nedeniyle de¤er karfl›l›¤›n›n isten-
di¤i davalarda; 2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanunu'nun ll. maddesinde öngö-
rülen ilkeler esas al›narak düzenlenen ve geçerli kabul edilen ilk bilirkifli ra-
poruna taraflar›n itiraz etmeleri halinde yeniden bilirkifli incelemesi yapt›r›-
lamayaca¤› aç›kt›r.

Tüm aç›klamalar ›fl›¤›nda somut durum de¤erlendirildi¤inde; Mahkemece
tar›m arazisi niteli¤indeki tafl›nmaza Kamulaflt›rma Kanunu'nun   11/3-f ben-
di uyar›nca gelir metoduna göre de¤er biçen ilk bilirkifli kurulu raporu geçer-
li kabul edilmifl; ne var ki taraflar›n itiraz› üzerine, somut ve yasal olmayan
"bedelin isabetli bulunmad›¤›" gerekçesiyle, ayn› usulle ikinci ve üçüncü bi-
lirkifli raporlan al›narak, uzlaflt›r›c› de¤er biçti¤i kabul edilen üçüncü rapora
göre karar verilmifltir.

Az yukar›da aç›kland›¤› üzere, Kamulaflt›rmas›z elkoyma nedeniyle taz-
minat davalar›nda;

Kamulaflt›rma Kanunu'nun 15. maddesi hükümleri k›yasen uygulanama-
yaca¤›ndan, yasa hükümlerine uygun birinci bilirkifli raporu esas al›nmak su-
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retiyle hüküm kurulmasi gerekir.

Hal böyle olunca, yerel mahkemece, ayn› yönlere iflaret eden ve Hukuk
Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma karar›na uyulmas› gere-
kirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r. Bu nedenle diren-
me karar› bozulmal›d›r.

SSOONNUUÇÇ

Daval› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme karar›n›n yukar›-
da ve Özel Daire bozma karar›nda gösterilen nedenlerden dolay›
H.U.M.K.nun 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde tem-
yiz peflin harc›n›n geri verilmesine, 5.5.2004 gününde oybirli¤i ile karar ve-
rildi.
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ÖÖZZEETT:: BBiirr kkaarraarr››nn tteemmyyiizziinniinn oollaannaakkll››
oolluupp oollmmaadd››¤¤››,, yyaannii kkeessiinnlliikk ss››nn››rr››nn››nn bbee--
lliirrlleenniirrkkeenn yyaallnn››zz ddaavvaa kkoonnuussuu ((mmüüddddee--
aabbiihh)) mmeennkkuull yyaa ddaa aallaaccaa¤¤››nn ddee¤¤eerrii eessaass
aall››nn››rr..

GGeerreekk 449922 ssaayy››ll›› HHaarrççllaarr KKaannuunnuu''nnuunn 1155..
mmaaddddeessiinniinn yyoollllaammaass››yyllaa ((11)) ssaayy››ll›› ttaarriiffeeyyee

ggiirreenn NNaaffaakkaa DDaavvaallaarr›› BBaakk››mm››nnddaann ((11)) ssaayy››ll›› TTaarriiffeenniinn NNaaffaakkaa ddaavvaa--
llaarr››nnddaa aall››nnaaccaakk hhaarrcc›› ddüüzzeennlleeyyeenn 111111//11--dd bbeennddiinnddee nnaaffaakkaa vveerriillmmeessiinnee
ddaaiirr hhüükküümmlleerrddee bbiirr sseenneelliikk nnaaffaakkaa bbeeddeellii üüzzeerriinnddeenn hhaarrçç aall››nnaaccaa¤¤››nn››nn
ddüüzzeennlleennmmeessii;; GGeerreekkssee 11113366 SSaayy››ll›› AAvvuukkaattll››kk YYaassaass››’’nn››nn 113366.. mmdd..ssiinnee ddaa--
yyaannaarraakk çç››kkaarrtt››llaann AAvvuukkaattll››kk AAssggaarrii ÜÜccrreett YYöönneettmmeellii¤¤ii''nniinn NNaaffaakkaa ddaa--
vvaallaarr››nnddaakkii üüccrreettii ddüüzzeennlleeyyeenn 66.. mmaaddddeessiinnddee nnaaffaakkaann››nn bbiirr yy››llll››kk ttuuttaarr››
üüzzeerriinnddeenn vveekkaalleett üüccrreettiinniinn hheessaappllaannaaccaa¤¤››nnaa yyöönneelliikk hhüükküümmlleerrii kkaarrflfl››--
ss››nnddaa,, nnaaffaakkaa ddaavvaallaarr››nnddaa ddaavvaa ddee¤¤eerriinniinn ((mmüüddddeeaabbiihh)) yy››llll››kk nnaaffaakkaa
mmiikkttaarr›› oolldduu¤¤uu aaçç››kktt››rr..

MMaahhkkeemmeeccee hhaarrcc›› vvee vveekkaalleett üüccrreettii hheessaappllaann››rrkkeenn aayynn bbiirr ddaavvaa ddee¤¤eerrii,,
tteemmyyiizz eeddiilleebbiilliirrlliikk ss››nn››rr›› bbeelliirrlleenniirrkkeenn aayynn bbiirr ddaavvaa ddee¤¤eerrii bbeelliirrlleennmmeessii--
nniinn yyaassaall bbiirr ddaayyaannaa¤¤›› bbuulluunnmmaadd››¤¤››nnaa ggöörree;; tteemmyyiizz(( kkeessiinnlliikk)) ss››nn››rr›› bbee--
lliirrlleennmmeessiinnddee ddee nnaaffaakkaann››nn yy››llll››kk ttuuttaarr››nn››nn eessaass aall››nnmmaass›› ggeerreekkmmeekktteeddiirr..

Taraflar aras›ndaki “ifltirak nafakas›” davas›ndan dolay› yap›lan yarg›la-
ma sonunda; Ankara 4. Aile Mahkemesince davan›n k›smen kabulüne dair
verilen 13/11/2003 gün ve 2003/744-603 say›l› karar›n incelenmesi daval› ta-
raf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 3. Hukuk Dairesinin 29/3/2004 gün ve
2004/2461-2901 say›l› ilam› ile;

(...Davada, anlaflmal› boflanma ile hükmedilen ayl›k 100.000.000 lira ifl-
tirak nafakas›n›n 400.000.000 liraya yükseltilmesi istenilmifl; mahkemece is-
temin k›smen kabulü ile ayl›k 300.000.000 lira ifltirak nafakas›na karar veril-
mifltir

Ancak, taraflar›n gerçekleflen sosyal ve ekonomik durumlar›na, nafakan›n
niteli¤ine ve özellikle küçü¤ün yafl, e¤itim düzeyi ile daval›n›n gelirindeki ar-
t›fla göre yaklafl›k bir y›l önce hükmedilen nafakada, yap›lan iyilefltirme mik-

Nafaka davalar›nda temyiz edilebilirlik
s›n›r› bir y›ll›k nafaka miktar› esas al›narak
belirlenir

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL DDAA‹‹RREESS‹‹

EEssaass:: 2005/3-169
KKaarraarr:: 2005/235
TTaarriihh:: 6.4.2005
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tar› fazla olup, TMK.nun 4. maddesinde vurgulanan "hakkaniyet" ilkesine uy-
gun bulunmam›flt›r.

Ayr›ca, davac› kendisini vekille temsil ettirmedi¤i halde lehine ücreti ve-
kalete hükmedilmesi de usul ve yasaya ayk›r› görülmüfltür...)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan
yarg›lama sonunda, mahkemece 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:

DDaavvaa,, kat›l›m (ifltirak) nafakas› istemine iliflkindir.
AA--DDAAVVAACCIINNIINN ÎÎSSTTEEMM‹‹NN‹‹NN ÖÖZZEETT‹‹ :: Davac›, daval› ile 14.05.2002 ta-

rihinde bofland›klar›n› müflterek çocuklar› Ebru'nun velayetinin kendisine ve-
rildi¤ini, ö¤retmen oldu¤unu, boflanma ilam› ile birlikte Ebru için ayl›k
100.000.000 TL. kat›l›m (ifltirak) nafakas›na 23.03.2002 tarihi itibar› ile hük-
medildi¤ini, ancak çocu¤un okula bafllad›¤›n›, ast›m hastas› oldu¤unu, hük-
medilen nafakan›n ve kendisinin gelirinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yetmedi-
¤ini ileri sürerek, ayl›k nafakan›n 400.000.000 TL'ye ç›kar›lmas›n› istemifltir.

BB-- DDAAVVAALLIINNIINN CCEEVVAABBIINNIINN ÖÖZZEETT‹‹ :: Daval› mühendis oldu¤unu, ay-
l›k 1.250.577.009 TL. net maafl ald›¤›n›, oturdu¤u ev için ayl›k 190.000.000
TL. kira ödedi¤ini ileri sürerek, daha önce Ebru için hükmedilen 100.000.000
TL. kat›l›m (ifltirak) nafakas›n›n yeterli oldu¤unu savunarak davan›n reddine
karar verilmesini istemifltir.

CC-- YYEERREELL MMAAHHKKEEMMEE KKAARRAARRIINNIINN ÖÖZZEETT‹‹ :: Yerel mahkemece, da-
val›n›n davac›dan bofland›ktan sonra baflka birisi ile resmen evlenmedi¤i, kü-
çük Ebru'nun ilkokul l. s›n›f ö¤rencisi oldu¤u, günümüz koflullar› ve ortak ço-
cu¤un paraya olan gereksinimi göz önüne al›nd›¤›nda ayl›k 300.000.000 TL.
nafakan›n yeterli olaca¤› sonucuna var›larak, daha önce hükmedilen ayl›k
100.000.000 TL. kat›l›m nafakas›n›n 300.000.000 TL.'ye ç›kar›larak bu flekil-
de davan›n k›smen kabulüne karar verilmifltir.

DD-- TTEEMMYY‹‹ZZ EEVVRREESS‹‹,, BBOOZZMMAA VVEE DD‹‹RREENNMMEE:: Daval› vekilinin tem-
yizi üzerine Özel Dairece;

"Taraflar›n gerçekleflen sosyal ve ekonomik durumlar›na, nafakan›n nite-
li¤ine ve özellikle küçü¤ün yafl,e¤itim düzeyi ile daval›n›n gelirindeki art›fla
göre, yaklafl›k bir y›l önce hükmedilen nafakada yap›lan iyilefltirme miktar›
fazla olup, TMK.nun 4. maddesinde vurgulanan "hakkaniyet" ilkesine uygun
bulunmad›¤›”gerekçesiyle yerel mahkeme karar› bozulmufl, Yerel Mahkeme;
"çocu¤un e¤itimi, bak›m› ve korunmas› ile ilgili geliflen ihtiyaçlar› göz önü-
ne al›nd›¤›nda hükmedilen nafakan›n yeterli olaca¤›' görüflüyle ilk hükümde
direnmifltir.
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EE-- UUYYUUfifiMMAAZZLLIIKK:: Taraflar›n ortak çocuklar› Ebru için hükmedilen ifl-
tirak nafakas›n›n Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan “hakka-
niyet” kural›na uygun olup olmad›¤› noktasinda toplanmaktad›r.

FF-- GGEERREEKKÇÇEE:: a- Temyiz edilebilirli¤e iliflkin ön sorunun incelenip de-
¤erlendirilmesi; dosyada daha önce hükmedilen 100.000.000 TL kat›l›m na-
fakas›n›n 400.000.000 TL.'ye ç›kar›lmas› istenmifl, mahkemece ayl›k
300.000.000 TL.'ye hükmedilmifl olmas› ve karar› daval›n›n temyiz etmesi
karfl›s›nda, dosyan›n kesinlik (temyiz edilebilirlik) s›n›r› alt›nda kal›p kalma-
d›¤›, buradan giderek nafaka davalar›nda temyiz edilebilirlik (kesinlik) s›n›r›
belirlenirken ayl›k nafaka miktar›n›n m›, yoksa y›ll›k nafaka miktar›n›n m›
esas al›nmas› gerekti¤i hususunun ön sorun olarak incelenmesi gerekli görül-
müfltür.

Kural olarak, mahkemelerden verilen son (nihai) kararlara karfl› temyiz
yoluna baflvurulabilir. Bununla birlikte kanun koyucu belirli düflüncelerle
miktar ve de¤eri belirli bir miktar›n alt›nda kalan tafl›n›r mal ve alacak dava-
lar›na iliflkin son kararlar›n kesin oldu¤unu, dolay›s›yla temyizinin olanakl›
bulunmad›¤›n› hükme ba¤lam›flt›r (HMUK.nun m.427).

Bir karar›n temyizinin olanakl› olup olmad›¤›, di¤er bir söyleyiflle, kesin-
lik s›n›r› belirlenirken yaln›z dava konuflu (müddeabih) menkul ya da alaca-
¤›n de¤eri esas al›n›r. Faiz, icra (inkar) tazminat› ve giderler hesaba kat›lmaz
(YHGK. 13.01.1988 gün, 1988/13-586 E. ve 25 K. sy. ilam›).

Bilindi¤i gibi, 14.07.2004 tarih ve 5219 say›l› "Çeflitli Kanunlarda De¤i-
fliklik Yap›lmas›na Dair Kanun" 21.07.2004 gün ve 25529 say›l› Resmi Ga-
zete'de yay›nlanm›fl olup, bu tarih itibar› ile temyiz edilebilirlik (kesinlik) s›-
n›r› 1.000.000.000 TL. (1.000 YTL.) olarak belirlenmifltir.

Öte yandan, 5219 say›l› Kanun'un Genel Gerekçesinde yer alan "...Karar-
lar›n kesinlik s›n›r›n›n çok düflük olmas› davalar›n gereksiz yere uzamas›na
ve Yarg›tay'›n ifl yükünün artmas›na neden olmaktad›r" fleklindeki ifade de,
Kanun koyucunun, günümüz ekonomik koflullar›n› ve paran›n sat›n alma gü-
cünü gözeterek miktar ve de¤eri belirli bir s›n›r›n alt›nda kalan uyuflmazl›k-
lar hakk›nda yerel mahkemelerce verilen hükümleri Yarg›tay denetimi d›fl›n-
da tutmay› amaçlad›¤›n› göstermektedir.

Bu aflamada nafaka davalar›nda temyiz edilebilirlik (kesinlik) s›n›r›n›n
saptanmas›nda ayl›k nafaka miktar›n›n m›; yoksa y›ll›k nafaka miktar›n›n m›
esas al›nmas› gerekti¤i sorunu gündeme gelmifl, bu yönün Hukuk Usulü Mu-
hakemesi Kanunu ve di¤er paralel düzenlemelerin genel yap›s›, ruhu ve ön-
gördü¤ü yarg›lama ilkeleri çerçevesinde, 5219 say›l› Kanun ve gerekçesi de
dikkate al›narak, yarg›sal içtihatlarla aç›kl›¤a kavuflturulmas› gerekti¤i dü-
flüncesi, Hukuk Genel Kurulu'ndaki ön sorunla ilgili görüflmeler s›ras›nda be-
nimsenmifltir.

Hukuk Genel Kurulu'nda ön sorun bak›m›ndan yap›lan görüflmeler s›ra-
s›nda az›nl›kta kalan bir k›s›m üyeler, kesinlik, (temyiz edilebilirlik) s›n›r›n›n
belirlenmesinde ayl›k nafakan›n esas al›nmas› gerekti¤i konusunda Yarg›tay
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Daireleri aras›nda bir uygulama birli¤i oldu¤u bundan ayr›lmay› gerektirecek
makul bir nedenin bulunmad›¤› yönünde görüfl bildirmifllerdir.

Buna karfl›l›k, ço¤unlukça bu görüfl benimsenmeyerek flu sonuca var›lm›fl-
t›r;

Temyiz edilebilirlik (kesinlik) s›n›r› belirlenirken hüküm alt›na al›nan na-
fakan›n ayl›k veya y›ll›k tutar›n›n dikkate al›nmas› gerekti¤i yönünde aç›k bir
hüküm bulunmamaktad›r. Sorunun çözümünde nafaka davalar›nda davan›n
de¤erinin (müddeabihin) ne oldu¤unun saptanmas› önem arz eder. Bir dava-
da müddeabihin bir tek de¤eri olur, bu tek de¤er mahkemenin görevli olup ol-
mad›¤›, mahkemenin karar›n›n temyiz edilip edilemeyece¤i, temyiz incele-
mesinin duruflmal› yap›l›p yap›lamayaca¤›, temyiz sonucunda verilecek Yar-
g›tay karar›na karfl› karar düzeltme yoluna gidilip gidilemeyece¤i, harç he-
saplanmas› ve vekalet ücreti takdir edilirken ölçüt olarak al›n›r (Prof. Dr. Ba-
ki Kuru Hukuk Muhakemeleri Usulü Alt›nc› Bask› 2001 Cilt l sayfa 179).

492 say›l› Harçlar Kanunu'nun, Harç Alma Ölçüleri kenar bafll›kl› 15.
maddesine göre, "Yarg› harçlar› (l) say›l› tarifede yaz›l› ifllemlerden "de¤er"
ölçüsüne göre nispi esas üzerinden al›n›r" denmifl, l say›l› Tarife'nin Karar ve
‹lam Harc› kenar bafll›kl› III. bölümünün, Nispi Harç bafll›kl› l. bendinin Na-
faka davalar›nda al›nacak harc›n düzenlendi¤i (d) f›kras›nda; Nafaka veril-
mesine dair hükümler de bir senelik nafaka bedeli üzerinden harç al›naca¤›
ifade edilmifltir.

1136 say›l› Avukatl›k Kanununun 168.maddesine dayal› olarak haz›rlanan
Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalar›nda
ücret kenar bafll›kl› 9.maddesinde; “Tahliye davalar›nda bir y›ll›k kira bede-
li tutar›, kira tespiti ve nafaka davalar›nda tespit olunan kira bedeli fark›n›n
veya hükmolunan nafakan›n bir y›ll›k tutar› üzerinden vekalet ücretinin he-
saplanaca¤›” aç›klanm›flt›r.

Nafaka ve nafakan›n artt›r›lmas› davalar› kanundan do¤an bir alaca¤›n
tespiti ve tahsili davas› niteli¤indedir.

Yukar›da aç›kland›¤› üzere nafaka davalar›nda gerek Harçlar Kanunun-
dan, gerekse Avukatl›k Kanunu ve buna dayal› olarak ç›kar›lan Avukatl›k As-
gari Ücret Tarifesi dava de¤erininin (müddeabihin) y›ll›k nafaka miktar› ol-
du¤unu aç›k bir biçimde ortaya koymufltur.

Mahkeme harc› ve vekalet ücreti hesaplan›rken ayr› bir dava de¤eri, tem-
yiz edilebilirlik s›n›r› belirlenirken ayr› bir dava de¤eri belirlenmesinin yasal
bir dayana¤› bulunmad›¤›na göre; temyiz edilebilirlik (kesinlik) s›n›r› yönün-
den de, nafakan›n y›ll›k tutar›n›n esas almak gerekecektir.

Sonuç olarak, yukar›da aç›klanan nedenlerle  nafaka davalar› yönünden
temyiz edilebilirlik (kesinlik) s›n›r›n›n belirlenmesinde y›ll›k nafaka tutar›n›n
esas al›nmas› gerekti¤i benimsenmifltir.

Somut olayda, davac› daha önce hükmedilen ayl›k 100.000.000 TL. nafa-
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kan›n ayl›k 400.000.000 TL’ye ç›kar›lmas›n› istemifl, mahkeme ayl›k
300.000.000 TL. nafakaya hükmetmifl, karar› daval› temyiz etmifl olup, hük-
medilen ve temyize konu olan nafakan›n y›ll›k tutar› 1.200.000.000 TL.
(1.200 YTL.) olmas› karfl›s›nda 20.10.2004 tarihli direnme karar›n›n temyizi
olanakl› bir karar oldu¤u sonucuna var›larak, iflin esas›n›n incelenmesine ge-
çilmesine oyçoklu¤u ile karar verildi.

b- Taraflar›n karfl›l›kl› iddia ve savunmalar›na, dosyadaki tutanak ve ka-
n›tlara, bozma karar›nda aç›klanan nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca
benimsenen Özel Daire bozma karar›na uyulmak gerekirken, önceki kararda
direnilmesi usul ve yasaya ayk›r›d›r. Bu nedenle direnme karar› bozulmal›d›r.

SSOONNUUÇÇ

Daval›n›n temyiz itirazlann›n kabulü ile, direnme karar›n›n yukar›da ve
Özel Daire bozma karannda gösterilen nedenlerden dolay› HUMK.nun 429-
maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peflin harc›n›n ge-
ri verilmesine, 06.04.2005 gününde oyçoklu¤u ile karar verildi.
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ÖÖZZEETT:: TTaarraaffllaarr aarraass››nnddaa ddüüzzeennlleenneenn
AAbboonneelliikk SSöözzlleeflflmmeessiinnddee ffaattuurraann››nn zzaa--
mmaann››nnddaa ööddeennmmeemmeessii hhaalliinnddee ggeecciikkmmee
ffaaiizzii oorraann››nn››nn aaçç››kkççaa ggöösstteerriillmmeeyyiipp,, bbuu
hhuussuussuu bbeelliirrlleemmee yyeettkkiissii ddaavvaacc›› flfliirrkkeettee
bb››rraakk››llmm››flfl oolldduu¤¤uunnaa ggöörree,, ddaavvaacc›› flfliirrkkee--
ttiinn mmaakkuull bbiirr ffaaiizz oorraann››nn›› bbeelliirrlleemmee yyüü--

kküümmllüüllüü¤¤üünnüünn bbuulluunndduu¤¤uunnuunn kkaabbuullüü ggeerreekkiirr.. DDaavvaacc›› flfliirrkkeett ttaarraaff››nnddaann
eemmssaall flfliirrkkeettlleerriinn bbeelliirrlleeddii¤¤ii oorraannllaarr››nn ççookk üüzzeerriinnddee bbiirr oorraann bbeelliirrlleennmmee--
ssii vvee iisstteennmmeessii hhaakkkkaanniiyyeettee uuyygguunn ddee¤¤iillddiirr..

Taraflar aras›ndaki "itiraz›n iptali" davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama
sonunda; ‹zmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesince davan›n k›smen kabulüne da-
ir verilen 30.12.2002 gün ve 1361-1571 say›l› karar›n incelenmesi davac› ve-
kili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 3.Hukuk Dairesinin 14.10.2003
gün ve 12445-12199 say›l› ilam› ile; (...Davada, daval›n›n ödemedi¤i telefon
borcu 61.580.000 TL.as›l alacak + 208.470.000 TL.y›ll›k %144 faizi ile top-
lam 271.050.000 TL.nin tahsili amac›yla bafllat›lan icra takibine yap›lan iti-
raz›n iptali talep edilmektedir.

Mahkemece, davan›n k›smen kabulü ile 61.580.000 TL. as›l alacak
+101.262,603 TL. %70 avans faizi olmak üzere toplam 162.842.603. TL.lik
miktar üzerinden itiraz›n iptaline karar verilmifltir.

Hükmü davac› vekili temyiz etmektedir.

Tararlar aras›nda düzenlenen abonelik sözleflmesinde faturan›n zaman›n-
da ödenmesi halinde gecikme faizi oran›n›n aç›kça gösterilmeyip, bu hususu
belirleme yetkisi davac› flirkete b›rak›lm›fl oldu¤una göre, davac› flirketin ma-
kul bir faiz oran›m belirleme yükümlülü¤ünün bulundu¤unun kabulü gerekir.
Davac› flirket taraf›ndan emsal flirketlerin belirledi¤i oranlar›n çok üzerinde
bir oran belirlenmesi ve istenmesi hakkaniyete uygun de¤ildir.

Ancak buna ra¤men y›ll›k faiz oran›n›n % 144'den %96'ya indirilerek
hükmedilmesi gerekirken,  mahkemece, davac› aleyhine daha düflük oranda

Abonelik sözleflmelerinde faiz oran›
belirlenmemifl ise, alacakl› tek tarafl› faiz
belirlemesinde emsalleri dikkate alarak
hakkaniyet kurallar›na uygun bir faiz
belirler

YYAARRGGIITTAAYY
HHUUKKUUKK GGEENNEELL KKUURRUULLUU

EEssaass:: 2004/3-203
KKaarraarr:: 2004/213
TTaarriihh:: 7.4.2004
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%70 reeskont (avans) faizine karar verilmesi do¤ru görülmemifltir...) gerek-
çesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama
sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmifltir.

TTEEMMYY‹‹ZZ EEDDEENN :: Davac› 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:

Dava, itiraz›n iptali istemine iliflkindir.

Davac› ... A.fi. vekili, davac› flirketin abonesi olan daval›n›n düzenlenen
fatura bedelini ödemedi¤ini, bunun tahsili için giriflilen icra takibinde de bor-
ca ve istenilen faize haks›z flekilde itiraz etti¤ini ileri sürerek, itiraz›n iptali-
ne ve asgari %40 oraninda icra inkar tazminaüna karar verilmesini istemifltir.

Daval› davaya cevap vermemifl, duruflmalara da kat›lmam›flt›r.

Yerel Mahkemece verilen; as›l alacak miktar›na yönelik itiraz›n yerinde
olmad›¤›; ne var ki, taraflar aras›nda, faiz oran› konusunda bir sözleflme hük-
mü bulunmamas› nedeniyle, davac›n›n alaca¤›na ancak avans faizi isteyebi-
lece¤i, y›ll›k %144 oran›ndaki faiz uygulamas›n›n hukuka ayk›r› bulundu¤u
gerekçesine dayal›, davan›n k›smen kabulüne, takip konusu ifllemifl faiz mik-
tar›n›n avans faizi oran›na göre 101.262.603 TL. olarak belirlenmesine, taki-
bin bu miktar üzerinden devam›na, fazlaya iliflkin istemin reddine dair karar
Özel Dairece yukar›daki gerekçeyle bozulmufltur.

Taraflar aras›nda 16.7.1998 tarihli "GSM Abonelik Sözleflmesi" imzalan-
d›¤› ve bu sözleflmenin 4.6. maddesinde, fatura bedelini zaman›nda ödeme-
yen abonenin, faturada belirtilen oranda ayl›k faiz ödemeyi kabul ve taahhüt
etmifl say›laca¤› yolunda hüküm bulundu¤u; daval› abonenin, son ödeme ta-
rihleri 20.7.1998, 20.8.1999 ve 20.9.2000 olan toplam 61.580.000 TL. tutar-
l› üç adet fatura bedelini ödemedi¤i, her üç faturada da "Gecikme bedeli, öde-
necek tutara ayl›k %12 olarak uygulan›r" fleklinde aç›klama yer ald›¤› çekifl-
mesizdir.

Hemen belirtilmelidir ki, sözleflme hükümleri ve taraflar›n beyanlar› bir-
likte de¤erlendirildi¤inde, faturalarda "gecikme bedeli" olarak adland›r›lan
ödemenin, fatura bedelinin ödenmesinde gecikilmesi halinde uygulanacak fa-
iz oran›na, efl söyleyiflle temerrüt faizine iliflkin oldu¤u aç›kça anlafl›lmakta-
d›r.

Abonelik sözleflmesinin az yukar›da de¤inilen 4.6. maddesindeki hükme
göre de, temerrüt halinde uygulanacak faiz oran›n›n taraflarca birlikte karar-
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laflt›r›lmas› yoluna gidilmemifl; faiz oran›n› belirleme yetkisi davac› flirkete
b›rak›lm›flt›r.

Bir sözleflmenin taraflar›n›n, temerrüt faizi oran›n› birlikte belirlemek (ak-
di faiz oran›n› kararlaflt›rmak) yerine, bu konudaki belirleme yetkisini arala-
r›ndan birine b›rakmalar›, hukukumuza egemen olan "sözleflme serbestisi il-
kesi" çerçevesinde mümkün ve böylesi bir sözleflme hükmü geçerlidir. Dola-
y›s›yla, taraflar aras›ndaki abonelik sözleflmesinin faize iliflkin an›lan hükmü-
nün hukuken geçerli bulundu¤unda kuflku ve duraksamaya yer olmamal›d›r.

Ne var ki, uygulanacak temerrüt faizi oran›n›n belirleme yetkisi karfl›l›kl›
özgür iradeyle kendisine b›rak›lan taraf›n, bu konudaki yetkisinin s›n›rs›z ve
denetim d›fl› olmayaca¤› da aç›kt›r. Bu yetkinin kullan›lmas›, öncelikle, ob-
jektif iyiniyet ve hakkaniyet kurallann›n gerektirdi¤i s›n›rlamalara tabidir. Efl
söyleyiflle, yetki kendisinde olan taraf, böylesi bir belirlemede bulunurken,
iyiniyetle ve hakkaniyete uygun davranmakla yükümlüdür. Aksine davrand›-
¤› ve taraflar aras›nda bu yönde bir uyuflmazl›k do¤du¤u takdirde, yetkinin
bu çerçevede kullan›lm›fl olup olmad›¤›, hakim taraf›ndan de¤erlendirilir. Bu
de¤erlendirmenin sonucunda, an›lan kurallara ayk›r›l›k saptand›¤› takdirde,
hakim, objektif ve hakkaniyete uygun belirlemeyi bizzat yapar ve her iki ta-
raf› buna uymakla yükümlü k›lar.

Somut olayda da, davac›n›n tek tarafl› olarak belirleyip bildirdi¤i ayl›k
%12 faiz oran› yönünden taraflar aras›nda uyuflmazl›k ortaya ç›km›flt›r. O
halde, görülmekte olan davada, bu oran›n yukar›da aç›klanan objektif iyini-
yet ve hakkaniyet ilkelerine uygun olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesi gere-
kir.

Davac› flirket abonelerine GSM hizmeti vermektedir. Dosya kapsamin-
dan, Ülkemizde kendi abonelerine ayn› hizmeti veren dava d›fl› di¤er baz› flir-
ketlerin, benzer durumlarda ayl›k %8 oran›nda temerrüt faizi uygulad›klar›
aç›kça anlafl›lmaktad›r. Her ne kadar, ayn› hizmeti veren öteki iflletmecilerin
uygulad›¤› faiz oranlar› davac› flirket yönünden bir ba¤lay›c›l›k tafl›maz ise
de; bu oranlar›n, davac›n›n tek tarafl› olarak belirleyip, daval›dan talep etti¤i
ayl›k faiz oraninin objektif iyiniyet ve hakkaniyet kurallarina uygun olup ol-
madi¤inin de¤erlendirilmesinde uygun ölçüt durumunda bulunduklar› yads›-
namaz. Sözleflmenin ve ortaya ç›kan uyuflmazl›¤›n niteli¤i, taraflar›n durum-
lan ve dosya kapsam› itibariyle, somut olayda, baflkaca uygun ölçütlerin var-
l›¤› ileri sürülüp kan›tlanm›fl da de¤ildir. Somut olay›n bu özellikleri gözetil-
di¤inde, davac›n›n, ayn› hizmete vermekte olan baflka flirketlerce, o dönemde
abonelere uygulanan temerrüt faizi oran›ndan çok daha yüksek bir oranda fa-
iz talep etmesinin, objektif iyiniyet ve hakkaniyet kurallarina uygun bulundu-
¤unun kabulü mümkün de¤ildir. Efl söyleyiflle, olayda davac›dan beklenen ve
an›lan kurallara uygun tutum, ayn› hizmeti veren di¤er flirketler gibi, ayl›k
%8 (y›ll›k %96) oran›nda temerrüt faizi talep etmektir.

113311
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Ancak, önemle vurgulanmal›d›r ki, objektif iyiniyet ve hakkaniyet kural-
lar›; davac›n›n isteyebilece¤i faizin bu orana indirilmesine olanak verdi¤i gi-
bi  bundan daha düflük oranlar uygulamak yükümlülü¤ü alt›na sokulmas›na
da engeldir.

Somut olay bu çerçevede de¤erlendirildi¤inde:

Yerel Mahkemenin, davac›n›n uygulad›¤› ayl›k %12 oran›ndaki temerrüt
faizini objektif iyiniyet ve hakkaniyet kurallarina ayk›n bulan de¤erlendirme-
si bütünüyle do¤ru olmas›na karfl›n; davac›n›n avans faizi uygulamakla, do-
lay›s›yla, ayn› hizmeti veren öteki flirketlerden daha az bir oranda faiz talep
etmekle yükümlü k›l›nmas› yanl›flt›r. Gözden kaç›r›lmamal›d›r ki, 3095 Say›-
l› Kanun'un uygulamada reeskont faizi ve avans faizi olarak adland›r›lan dü-
zenlemeleri (md.l ve 2), taraflarca akdi faizin kararlaflt›r›lmad›¤› sözleflmeler
yönünden hüküm ifade eder. Taraflar faiz oran›n› birlikte kararlaflt›rm›fl veya
bunu içlerinden birine b›rakm›fl ve o taraf objektif, hakkaniyete uygun bir
oran belirlemifl ise, art›k yasadaki oranlar›n uygulanmas›na yer yoktur. Yine,
ilgili taraf›n bu ilkelere ayk›n davrand›¤› iddias›yla aç›lan bir davada, mahke-
menin söz konusu ilkelere uygun oran›n yasada öngörülenden daha yüksek
oldu¤unu belirledi¤i durumlarda da, an›lan Yasa kurallar›n›n uygulama yeri
yoktur.

Buraya kadar söylenenler özetlenirse: Somut olayda, objektif iyiniyet ve
hakkaniyet kurallar›, davac›n›n, daval› taraf›ndan süresinde ödenmeyen fatu-
ra bedelleri için ayl›k %8 (y›ll›k %96) oran›nda temerrüt faizi uygulamas›n›
gerektirmektedir. Bu kurallar, davac›n›n daha yüksek oranda faiz talep etme-
sine oldu¤u kadar, daval›n›n bunun alt›nda bir faiz ödemekle yükümlü k›l›n-
mas›na da engeldir.

Hal böyle olunca, Yerel Mahkemece ayn› yöne iflaret eden Özel Daire
bozma ilam›na uyulmas› gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve ya-
saya ayk›r›d›r. Bu nedenle direnme karar› bozulmal›d›r.

SSOONNUUÇÇ

Davac› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme karar›n›n yukar›-
da ve Özel Daire bozma karar›nda gösterilen nedenlerden dolay›
H.U.M.K.nun 429. Maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde tem-
yiz peflin harc›n›n geri verilmesine, 7.4.2004 gününde oybirli¤i ile karar ve-
rildi.
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ÖÖZZEETT:: CCMMRR kkoonnvvaannssiiyyoonnuunnuunn 2233 mm..ddee
ggeecciikkmmeenniinn zzaarraarraa nneeddeenn oollmmaass›› hhaalliinnddee
ttaaflfl››yyaann››nn ssoorruummlluulluu¤¤uu,, nnaavvlluunn üüccrreettiiyyllee ss››--
nn››rrll›› oollaarraakk ddüüzzeennlleennmmiiflfl oolluupp,, ggeecciikkmmee hhaa--
lliinnddee ttaaflfl››yyaann››nn nnaavvlluunn üüccrreettiinnee hhaakk kkaazzaa--
nnaamm››yyaaccaa¤¤›› yyoolluunnddaa bbiirr ddüüzzeennlleemmee yyookkttuurr..
TTTTKK.. 778800 mmaaddddeessiinnddee ttaaflfl››mmaa ssüürreessii aaflfl››llaa--

rraakk tteesslliimmddee ttaaflfl››mmaa üüccrreettiinniinn ssüürree iillee oorraanntt››ll›› oollaarraakk iinnddiirriilleeccee¤¤ii hhüükkmmüü,,
zzaarraarr››nn vvaarrll››¤¤››nnaa bbaa¤¤ll›› oollmmaadd››¤¤››nnddaann bbiirr nneevvii cceezzaa flflaarrtt›› nniitteellii¤¤iinnddeeddiirr..
OOyyssaa,, CCMMRR ssiisstteemmiinnddee,, ttaarraaffllaarrccaa ggeecciikkmmeeyyee yyöönneelliikk bbiirr cceezzaaîî flflaarrtt››nn kkaa--
rraarrllaaflfltt››rr››llmmaamm››flfl oollmmaass›› kkaarrflfl››ss››nnddaa,, CCMMRR KKoonnvvaannssiiyyoonnuunnuunn 4411.. mmaaddddee--
ssii hhüükkmmüü uuyyaarr››nnccaa ggeeççeerrssiizzlliikk yyaapptt››rr››mm›› iillee kkaarrflfl››llaaflfl››rr.. BBööyyllee bbiirr flflaarrtt,, ttaa--
rraaffllaarr››nn bboorrççllaarr››nn››nn aa¤¤››rrllaaflfltt››rr››llaamm››yyaaccaa¤¤›› iillkkeessiinnee tteerrss ddüüflfleerr.. ((TT..TT..KK..
mm..778800  CCMMRR.. mm..2233.. 4411))

Taraflar aras›nda görülen davada izmir Asliye 3. Ticaret Mahkemesi'nce
verilen 1.3.2002 tarih ve 2000/32 - 2002/66 say›l› karar›n Yarg›tay'ca incelen-
mesi taraf vekilleri tarafindan istenmifl ve temyiz dilekçesinin süresi içinde
verildi¤i anlafl›lm›fl olmakla baz› noksanl›klar›n ikmali için dosya mahalline
gönderilmiflti. Bu noksanlar›n giderilerek dosyan›n gönderildi¤i anlafl›lmak-
la, dava dosyas› için Tetkik Hakimi Salih Çelik taraf›ndan düzenlenen rapor
dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar duruflma tutanakla-
r› ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra iflin gere¤i görüflülüp, düflü-
nüldü:

Davac› vekili, as›l davada müvekkilinin karayolu ile yurt d›fl›na gerçeklefl-
tirdi¤i tafl›maya iliflkin 7.400 DM navlun alaca¤›n›n, 4.400 DM olan bölümü-
nü daval› tafl›tan›n ödemedi¤ini ileri sürerek, bu mebla¤›n temerrüt faiziyle
birlikte tahsilini talep ve dava etmifltir.

Daval› vekili, as›l davan›n reddini istemifl; karfl› dava açarak, davac›n›n 6
gün yerine 20 günde mal› ulaflt›rmas› nedeniyle, tafl›ma konusu so¤anlarda
küflenme ve filizlenme olufltu¤unu, al›c›n›n 12.144 DM zarar›n›, mal bede-
linden keserek, müvekkiline yans›tt›¤›n›, tafl›y›c›n›n geç tafl›ma nedeniyle ta-
fl›ma ücretine hak etmedi¤ini, müvekkilinin ödedi¤i 3.000 DM tafl›ma ücreti-
nin de iadesi gerekti¤ini ileri sürerek, toplam 15.144 DM alaca¤›n temerrüt

Tafl›y›c›n›n hasar, zarar ve gecikmeden
do¤an yükümlülük s›n›r›

YYAARRGGIITTAAYY
1111.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

EEssaass:: 2004/5772
KKaarraarr:: 2005/5610
TTaarriihh:: 30.05.2005
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faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmifltir.

As›l davac›-karfl› daval› vekili, CMR Konvansiyonunun 23/5.nci maddesi
uyar›nca, daval›-karfl› davac› tafl›tan›n, zarar›n gecikmeden kaynakland›¤›n›
kan›tlamas› gerekti¤ini, varsa zarar›n gecikmeden kaynaklanmad›¤›n›, mal›n
bizatihi niteliksiz olmas› ile ilgisi oldu¤unu savunarak, karfl› davan›n reddini
istemifltir.

Mahkemece, dosya kapsam›na ve benimsenen bilirkifli as›l ve ek raporu-
na göre, as›l davac› tafl›yan›n TTK'nun 780.nci madde hükmü uyar›nca, tafl›-
ma ücretine hak kazanmad›¤› ve tafl›tan karfl› davac›ya, tahsil etti¤i 3.000 DM
navlun ücreti bölümünü iade etmesi gerekti¤i, karfl› davac› tafl›tan›, zarar›, sü-
resinde tespit ve ihbar etmedi¤i için haklar›n›n düfltü¤ü gerekçesiyle, asl› da-
van›n reddine, karfl› davan›n, tafl›ma bedelinin iadesine yönelik istem yönün-
den kabulüne, di¤er istem yönünden reddine karar verilmifltir.

Karar›, taraf vekilleri temyiz etmifltir.

1. As›l dava, ödenmedi¤i iddia edilen bakiye navlun alaca¤›n›n daval› ta-
fl›tandan tahsili, karfl› dava ise, geç tafl›ma nedeniyle hak edilmedi¤i ancak
ödendi¤i iddia edilen navlun bedelinin istirdad› istemi ile karfl› daval› tafl›ya-
n›n geç tafl›mas› nedeniyle olufltu¤u ve dava d›fl› alaca¤›n›n mal bedelinden
kesinti yapmak suretiyle meydana geldi¤i iddia edilen zarar›n tazmini istemi-
ne iliflkindir.

Mahkemece as›l davan›n reddine, karfl› davan›n istirdat istemine iliflkin
bölümünün kabulüne, di¤er isteme iliflkin bölümünün reddine karar verilmifl-
tir.

Dava dosyasi içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme karar›n›n gerekçe-
sinde dayan›lan delillerin tart›fl›l›p. de¤erlendirilmesinde usul ve yasaya ay-
k›r› bir yön bulunmamas›na ve CMR Konvansiyonu'nun 30.ncu madde hük-
münde aranan sure, usul ve flekilde zarar›n, karfl› davac› tafl›tan taraf›ndan
tespit ve ihbar edilmemifl bulunmas›na, benimsenen bilirkifli raporunda da bu
belirlemenin yap›lm›fl olmas›na göre, karfl› davac› tafl›tan vekilinin, tazminat
istemi bölümünün reddine iliflkin hükme yönelik tüm temyiz itirazlar›n›n red-
diyle, hükmün bu bölümünün onanmas› gerekmifltir.

2. As›l davada davac› tafl›yan vekilinin, as›l davan›n reddine, karfl› dava-
n›n istirdat istemine iliflkin bölümünün kabulüne yönelik temyiz itirazlar›na
gelince, as›l davaya konu istem, mahkemece TTK.nun 780.nci madde hükmü
koflullar›n›n, as›l davac› tafl›yan aleyhine olufltu¤u gerekçesiyle reddedilmifl,
buna ba¤l› olarak, karfl› davadaki istirdat istemi de ayn› gerekçeyle kabul
edilmifltir.

Oysa, as›l ve karfl› dava uyuflmazl›¤›n›n tabi oldu¤u CMR Konvansiyo-
nu'nun 23. ncü madde hükmü, gecikmenin zarara neden olmas› halinde, nav-
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lun ücretiyle s›n›rl› olarak tafl›yan›n sorumlulu¤unu düzenlemifl olup, gecik-
me halinde tafl›yan›n navlun ücretine hak kazanm›yaca¤› gibi bir düzenleme-
ye yer verilmemifltir. Buna karfl›l›k TTK nün 780.nci madde hükmünde eflya-
n›n tafl›ma süresi afl›larak teslim edilmesi durumunda, gecikilen süre ile oran-
t›l› olarak tafl›ma ücretinin indirilmesi öngörülmüfltür. Maddede herhangi bir
zarar›n ortaya ç›km›fl olup olmad›¤› bahis konusu edilmedi¤inden, bir gecik-
me zarar› bulunmad›¤› hallerde de tafl›ma ücreti indirilecektir. Bu bak›mdan
hükmün bir tür cezaî flart niteli¤i tafl›d›¤› söylenebilir. CMR sisteminde ise,
taraflarca gecikmeye yönelik bir cezaî flart›n kararlaflt›r›lm›fl olmas›, CMR
Konvansiyonunun 41.nci madde hükmü uyar›nca geçersizlik yapt›r›m› ile
karfl›lafl›r. Çünkü böyle bir flart, taraflar›n borçlar›n›n a¤›rlaflt›r›lam›yaca¤› il-
kesine karfl› ters düfler. Dairemiz'in 01.06.2000 tarih ve 2738-4996 say›l›,
30.09.2002 tarih ve 4386-8295 say›l› ilamlar› bu yönde oldu¤u gibi, doktrin-
de de bu flekilde sonuca var›lmaktad›r. (Bkz. Alihan Ayd›n, CMR'ye göre ta-
fl›y›c›n›n ziya, hasar ve gecikmeden do¤an sorumlulu¤u, ‹stanbul 2002,
Sh.144).

Bu itibarla, Mahkemece, davac› tafl›yan›n gecikmesine ra¤men tafl›ma üc-
retine hak kazand›¤›n›n ilke olarak kabulü ile, as›l davaya konu istem ile kar-
fl› davan›n istirdat istemi bölümünün bu ilke çerçevesinde ele alinmasi, sonu-
cuna göre karar verilmesi gerekirken, uyuflmazl›¤a uygulanmasi mümkün ol-
mayan TTK'nun 780.nci madde hükmü çerçevesinde sonuca gidilmesi do¤ru
olmam›flt›r.

SSOONNUUÇÇ

Yukar›da 1 no.lu bentte aç›klanan nedenlerle, karfl› davac› ..... A.fi. vekili-
nin tüm temyiz itirazlar›n›n reddi ile, karfl› davan›n tazminat isteminin reddi-
ne iliflkin bölümüne yönelik hükmün ONANMASINA, 2 no.lu bentte aç›kla-
nan nedenlerle, as›l davada davac›, karfl› davada daval› tafl›yan ........  LTD.
fiirketi vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile as›l davan›n reddine, karfl› da-
van›n istirdat isteminin kabulüne iliflkin bölüme yönelik hükümlerin davac› -
karfl› daval› ......... LTD. fiirketi yarar›na BOZULMASINA, ................
30.05.2005 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.
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ÖÖZZEETT:: YYuurrttdd››flfl››nnddaa YYüükksseekköö¤¤rreettiimm
KKuurruummuunnddaann aall››nnaann ddiipplloommaayyaa,, YYüükk--
sseekk ÖÖ¤¤rreettiimm KKuurruulluu ttaarraaff››nnddaa vveerriilleenn
ddeennkklliikk bbeellggeessiinnee ""BBuu bbeellggee ssaahhiibbii aadd››--
nnaa yyuukkaarr››ddaa bbeelliirrlleenneenn aallaannddaa öö¤¤rreett--
mmeennlliikk bbeellggeessii ddüüzzeennlleenneebbiillmmeessii iiççiinn,, iill--
ggiilliinniinn öö¤¤rreettmmeennlliikk mmeesslleekk bbiillggiissii aallaa--
nniinnddaa yyaapp››llaann sseevviiyyee tteessppiitt ss››nnaavv››nnddaann

bbaaflflaarr››ll›› oollmmaass›› ggeerreekkmmeekktteeddiirr"" flfleekklliinnddee nnoott kkoonnuullmmaass››nnaa iilliiflflkkiinn oollaarraakk
iiddaarree aalleeyyhhiinnee aaçç››llaann,, hhuukkuukkaa aayykk››rr›› iiddaarrii iiflfllleemmiinn iippttaallii ddaavvaass››nn››nn kkaabbuu--
llüünnee kkaarraarr vveerriillmmiiflflttiirr..

TTÜÜRRKK MM‹‹LLLLEETT‹‹ AADDIINNAA

Karar veren Ankara 6. ‹dare Mahkemesince, dava dosyas› incelendi, gere-
¤i görüflüldü;

2547 Say›l› Yüksekö¤retim Kanununun 7/p maddesinde, yurt d›fl›ndaki
yüksekö¤retim kurumlar›ndan al›nm›fl ön lisans, lisans ve lisansüstü diplo-
malar›n›n denkli¤ini tespit etmek,

Yüksekö¤retim Kurulunun görevleri aras›nda say›lm›flt›r.

Yüksekö¤retim Diplomalar› Denklik Yönetmeli¤inin 5. maddesinde;
“Diploma denklik komisyonunca,

a) Belgelerin oripnal ohJp olmad›¤›, üzerterinde kaz›nt›, silinti ve benzeri
tahrifat›n bulunup bulunmad›¤›,

b) Belgelerin baflvuran kifliye ait olup olmad›¤›,

c) Diplomay› veren üniversite veya yüksekö¤retim kurumunun ve e¤iti-
min yap›ld›¤› program›n tan›nm›fl ve itibarl› bir kurum ve program otup ol-
mad›¤›,

d) Diploman›n al›nd›¤› e¤itim program›n›n Türkiye'deki üniversitelerde

Yurt d›fl›ndaki yüksek ö¤retim
kurumlar›ndan al›nm›fl olan diplomalara
Yüksek Ö¤retim Kurulunca verilen denklik
belgesine herhangi bir not
konulamayacakt›r

TTCC 
AANNKKAARRAA

66.. ‹‹DDAARREE MMAAHHKKEEMMEESS‹‹

EEssaass:: 2004/2005
KKaarraarr:: 2005/798
TTaarriihh:: 2.6.2005
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verilmekte olan hangi düzeydeki e¤itim programlar› ile efl de¤er oldu¤u,
araflt›r›r.

Diploman›n, uluslararas› düzeyde veya ikili anlaflmalarla tan›nan bir üni-
versiteden al›nm›fl olmas›na ra¤men, e¤itimin program›n›n türü, niteli¤i, dü-
zeyi konusunda tereddüte düflüldü¤ü durumlarda, kifliden üniversitenin resmi
katalogu ve ek belgelerle birlikte e¤itimin yap›ld›¤› ülkede hangi tarihlerde
bulunmufl oldu¤unun, pasaport ve di¤er belgelerle kan›tlanmas› istenir. Gere-
kirse o Ülkedeki Türk E¤itim Müflavirli¤iniri veya E¤itim Atafleli¤ini görüfl-
lerine baflvurulur ve ihtiyaç halinde belgeler bir yüksekö¤retim kurumuna in-
celettirilerek görüfl al›n›r.” hükmü yer alm›fl, 6. maddede ise;

“Akademik belgelerin orijinal olmad›¤›, üzerinde tahrifat yap›ld›¤› veya
belgelerin kifliye ait olmad›¤› tespit edildi¤inde denklik ifllemi yap›lmaz ve
bu kifliler hakk›nda yasal ifllem yap›lmak üzere Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na
suç duyurusunda bulunulur.

Yap›lan incelemeler sonucunda;

a) Önlisans diplomalar›n›n denklik ifllemleri kabul veya ret fleklinde bir
karara ba¤lanr. Kabul edilenlere denklik belgesi verilir.

b) Lisans diplomalar›n›n denklik ifllemlerinde, diploman›n al›nd›¤› kuru-
mun uluslararas› veya ikili anlaflmalarla tan›nm›fl bir kurum oldu¤u, e¤itimin
yap›ld›¤› program›n Türkiye'deki benzeri e¤itim program›na denk oldu¤u,
e¤itim düzeyi ve ö¤renim alan› aç›kça tespit edilenlere "denklik belgesi" ve-
rilir.

Ancak lisans e¤itim düzeyi ve içeri¤i konusunda bir tereddüt has›l oldu-
¤unda ö¤renci, usul ve esaslar› Yüksekö¤retim Kurulunca belirlenen ve bir
s›n›f geçme s›nav› niteli¤inde olmayan ancak ö¤rencinin alm›fl oldu¤u ders-
lerin kapsam›n›n ve ö¤rencinin kazanmas› gereken en az bilgi düzeyinin tes-
pitine yönelik özel bir "seviye tespit s›nav›na da tabi tutulabilir. Bu s›nav ve
belgelerin birlikte de¤erlendirilmesi sonucunda afla¤›daki hususlardan birine
karar verilir.

1- Lisans diplomas›n›n denkli¤i kabul edilenlere denklik belgesi verilir.

2- E¤itim düzeyi önlisans düzeyinde oldu¤u tespit edilenlere önlisans dip-
lomas› denklik belgesi verilir, bu kiflilerden dileyenler Türkiye’de lisans
denklik tamamlama programna devam edebilirler.

3- E¤itim düzeyi üniversiteler bir e¤itime denk görülmeyenlerin talepleri
reddedilir ve herhangi bir denklik belgesi verilmez.

c) Yüksek lisans denklik istemleri kabul veya ret fleklinde karara ba¤lanr.
Kabul edilenlere denklik belgesi verilir.

d) Kiflilerin, her ne ad alt›nda olursa olsun yurtd›fl›ndan aç›k, ekstern, g›-
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yabi e¤itim gibi devam zorunlulu¤u bulunmayan bir e¤itim-ö¤retim sonunda
ald›klar› sertifika veya diplomalara denklik verilmez.

Modern e¤itim teknolojileri kullan›larak e¤itim veren "uzaktan e¤itim"
programlar›n›n tan›nm›fll›¤› Yüksekö¤retim Kurulunca ayr›ca incelenerek ka-
rara ba¤lan›r" hükmüne yer verilmifltir.

Dosyan›n incelenmesinden, davac›n›n, 1998 y›l›nda ÖYS s›nav›na girerek
1999 y›l›nda Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Co¤rafya ö¤retmenli-
¤ine kayd›n› yapt›rd›¤› ve 2003 y›l›nda mezun oldu¤u, an›lan diplomaya
denklik verilmesi iste¤iyle 21.7.2003 tarihinde baflvuruda bulundu¤u, daval›
idarece yap›lan inceleme sonucunda, "Bu belge sahibi ad›na yukar›da belirti-
len alanda ö¤retmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin ö¤retmenlik
meslek bilgisi alan›nda yap›lan seviye tespit s›nav›ndan baflar›l› olmas› ge-
rekmektedir" flerhi konulmak suretiyle 8.4.2004 tarihli, 6830 say›l› lisans
Denklik Belgesinin düzenlendi¤i, davac› taraf›ndan, sözü edilen flerhin iptali
istemiyle görülmekte olan davan›n aç›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

2547 sayd› Yasan›n 7. maddesi ile Yurtd›fl› Yüksek Ö¤retim Diplomalar›
Denklik Yönetmeli¤i hükümleri dikkate alnd›¤›nda; Diploma Denklik Ko-
misyonu taraf›ndan yap›lacak incelemenin, Yönetmeli¤in 5. maddesinde be-
lirtilen "e¤itimin program›n›n türü, niteli¤i, düzeyi, Türkiye’deki üniversite-
lerde verilen e¤itim programlar›na denk olup olmad›¤› veya hangi düzeydeki
e¤itim programlar›na eflde¤er oldu¤u" konular›yla s›n›rl› oldu¤u, inceleme-
nin sonucuna göre; e¤itimi düzeyi ve içeri¤i konusunda bir tereddüt has›l ol-
du¤unda, denklik incelemesini özel bir "seviye tespit s›nav›n›n sonuna b›ra-
kabilece¤i, belirtilen özel durumun d›fl›nda; denklik talebinin "kabul" veya
"ret" edilece¤i, denklik talebi kabul edilenlere "Denklik Belgesi" düzenlene-
ce¤i öngörülmekte olup, dava konusu ifllemin tesis edildi¤i tarih itibar›yla
Denklik Belgesinin kullan›m›na iliflkin herhangi bir s›n›rlay›c› flerh koyabil-
me konusunda daval› idareye yetki tan›nmam›flt›r

Buna göre, daval› idarece yap›lan incelemede, davac›n›n bitirdi¤i yurtd›fl›
yüksek ö¤renim program›n›n, "lisans" düzeyinde denkli¤ini tesbit ederek da-
vac› ad›na denklik belgesi düzenleyen daval› idarece, belgenin kullan›lmas›-
n› s›n›rlay›c› nitelikteki olan ve yasa ve yönetmelikte öngörülmeyen bir uy-
gulamayla "Bu belge sahibi ad›na yukar›da belirtilen alanda ö¤retmenlik bel-
gesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin ö¤retmenlik meslek bilgisi alan›nda ya-
p›lan seviye tespit s›navmdan baflar›l› olmas› gerekmektedir" flerhi konulmas-
›na iliflkin dava konusu ifllemde hukuka, uyarl›k görülmemifltir.

Öte yandan, 1739 Say›l› Milli E¤itim Temel Kanunu'nun 45. maddesinde;
ö¤retmen adaylar›nda genel kültür, özel alan e¤itim ve pedagojik formasyon
bak›m›ndan aranacak niteliklerin Milli E¤itim Bakanl›¤›nca tespit edilece¤i,
ö¤retmenlerin, ö¤retmen yetifltiren yüksekö¤retim kurumlar›ndan ve bunlara
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denkli¤i kabul edilen yurtd›fl› yüksekö¤retim kurumlar›ndan mezun olanlar
aras›ndan Milli E¤itim Bakanl›¤›nca seçilece¤i belirtilmifl, 3797 say›l› Milli
E¤itim Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanunun 8. maddesi ile
de, e¤itim sistemi, e¤itim plan ve programlar›, e¤itim ve ö¤retimle ilgili her
çeflit karar› alma yetkisi Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›na verilmifltir.

31.8.2003 Günlü Resmi Gazetede yay›mlanan ve Yüksekö¤retim Diplo-
malar› Denklik Yönetmeli¤ine eklenen Ek 1. Maddede; "Ö¤retmenlik alan›n-
da al›nan diplomalar de¤ertendirilirken, alan bilgisi yeterli görülen ancak ö¤-
retmenlik formasyon e¤itimi üzerinde tereddüt has›l olan diplomalar için, il-
gili alanda diploma denklik belgesi düzentenerek bu belgenin üzerine "Bu
belge sahibi ad›na yukar›da belirtilen alanda ö¤retmenlik belgesi düzenlene-
bilmesi için, ilgilinin Ö¤retmenlik Meslek Bilgisi alan›nda yap›lan Seviye
Tespit S›nav›nda baflar›l› olmas› gerekmektedir." fleklinde flerh konulur. Ö¤-
retmenlik meslek bilgisi alan›nda yap›lan seviye tespit snav› sonucunda ba-
flar›l› olanlar›n denklik belgelerinde yer alan bu flerh kald›r›larak ö¤retmenlik
alan›n› da içeren yeni bir denklik belgesi verilir." hükmü yer alm›fl ise de;
2547 say›l› yasada yer alan ve daval› idareye tan›nan yetkinin, "e¤itimin
program›n›n türü, niteli¤i, düzeyi, Türkiye'deki üniversitelerde verilen e¤itim
programlar›na denk olup olmad›¤› veya hangi düzeydeki e¤itim programlar›-
na eflde¤er oldu¤u" konular›yla s›rl› oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda; verilen
denklik belgesinin hangi alanlarda kullan›labilece¤ine iliflkin belirlemenin
daval› idarenin yetkileri aras›da yer almad›¤›, bu hususun münhas›ran Talim
ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›n›n yetkisinde bulundu¤u, dolay›s›yla; Talim ve
Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›na tan›nan yetkinin daval›-idarece  kullan›lmas›
sonucunu do¤uran Yönetmelik hükmünün, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usu-
lü Kanununun 7/4 maddesinin son fikras› uyar›nca uygulanma olana¤› bulun-
mad›¤› sonucuna var›lm›flt›r.

Aç›klanan nedenlerle, dava konusu istemin ‹PTAL‹NE afla¤›da dökümü
yap›lan 69.400.000.TL. yarg›lama gideri ile Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesi
uyar›nca belirlenen 250.000.000.TL vekalet ücretmin daval› idareden alnarak
davac›ya verilmesine, artan posta pulu ücretinin istenmesi halinde davac›ya
iadesine, Dan›fltay temyiz yolu aç›k  olmak üzere 2.6.2005 tarihinde oybirli¤i
ile karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. HHüüsseeyyiinn DDuurrdduu//‹‹zzmmiirr BBaarroossuu ÜÜyyeessii
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ÖÖzzeett:: ÇÇeekklleerrddee kkeeflfliiddee yyeerriinniinn nneerreessii ooll--
dduu¤¤uunnuunn hhiiççbbiirr dduurraakkssaammaayyaa mmeeyyddaann
vveerrmmeeyyeecceekk vvee bbaaflflkkaa yyeerrlleeflfliimm bbiirriimmlleerrii--
nnii ççaa¤¤rr››flfltt››rrmmaayyaaccaakk bbiiççiimmddee aaçç››kk,, nneett vvee
hheerrkkeessççee aannllaaflfl››llaabbiilliirr flfleekkiillddee ggöösstteerriillmmee--
ssii zzoorruunnlluudduurr.. TTTTKK.. 669922 vvee 669933 nnccüü mmaadd--
ddeelleerrii ggeerree¤¤ii bbuu uunnssuurrddaann yyookkssuunn bbeellggee

ççeekk nniitteellii¤¤iinnddee ddee¤¤iillddiirr.. YYaazz››ll›› bbeellggee nneeddeenniiyyllee MMaahhkkuummiiyyeett kkaarraarr›› vveerriill--
mmeessii yyeerriinnddee ddee¤¤iillddiirr..

3167 Say›l› kanuna ayk›r›l›k suçundan san›k H.V.G.’in yap›lan yarg›lan-
mas›nda 3169 say›l› Kanunun 16. maddesi gere¤ince 2.500.000.000 TL a¤›r
ceza ile hükümlülü¤üne iliflkin NAZ‹LL‹ Asliye Ceza Mahkemesinden Ver-
ilen 17.7.2003 gün ve 2001/1137 esas 2003/753 karar say›l› hükmün süresi
içinde Yarg›tay incelenmesi san›k taraf›ndan istenilmifl oldu¤undan dava
dosyas› Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’n›n bozma isteyen tebli¤namesi ile
13.04.2004 tarihinde Daireye gönderilmekle incelenip gere¤i düflünüldü.

Yarg›tay ‹çtihad› Birlefltirme Büyük Genel Kurulu’nun 14.12.1992 gün ve
1992 1-5 say›l› karar›nda belirtildi¤i üzere çeklerde keflide yerinin neresi
oldu¤unun hiçbir duraksamaya yer vermeyecek ve baflka yerleflim birimleri-
ni ça¤›rfl›rmayacak biçimde aç›k, net ve herkes taraf›ndan anlafl›labilir
flekilde gösterilmesi zorunlulu¤u göz önüne al›nd›¤›nda suça konu çekin
muhatap bankaca gönderilen fotokopisinde yer alan “ALfi” fleklindeki k›salt-
man›n keflide  yeri olarak kabulünün mümkün olmad›¤› ve TTK.n›n 692 ve
693. maddelerinde belirtilen unsurlardan yoksun olan ve çek say›lmayan
belgeden dolay› yaz›l› flekilde mahkumiyet karar› verilmesi.

SSOONNUUÇÇ

San›¤›n temyiz itirazlar› yerinde görüldü¤ünden hükmün BOZULMASI-
NA, 27.09.2004 tarihinde oybirli¤iyle karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: ‹‹bbrraahhiimm ‹‹flflsseevveerr

Çeklerde keflide yeri aç›k, net ve herkesçe
anlafl›labilir nitelikte yaz›lmal›d›r

YYAARRGGIITTAAYY
1100.. CCEEZZAA DDAA‹‹RREESS‹‹

EEssaass:: 2004/6790
KKaarraarr:: 2004/09086
TTaarriihh:: 27.09.2004



ÖÖzzeett:: AAyyrr››nntt››llaarr›› CCeezzaa GGeenneell KKuurruulluu
kkaarraarr››nnddaa yyeerr aalldd››¤¤›› üüzzeerree tteemmeellii iiddaarrii
iiflfllleemmee ddaayyaannaann ppaarraa cceezzaallaarr››nnaa kkaarrflfl›› yyaa--
pp››llaann iittiirraazz üüzzeerriinnee,, SSuullhh CCeezzaa MMaahhkkee--
mmeelleerriinnccee vveerriilleenn kkaarraarrllaarr yyaazz››ll›› eemmiirr
kkoonnuussuu yyaapp››llaammaayyaaccaa¤¤››nnddaann vvee yyaazz››ll››
eemmrree aattffeenn ddüüzzeennlleenneenn iihhbbaarrnnaammeeddeekkii

yyaakk››nnaann yyaarraarr››nnaa bboozzmmaa sseebbeebbii yyaapp››llaammaazz..

506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’na ayk›r›l›ktan ... fiirketi hakk›nda,
Sosyal Sigortalar Kurumu ‹zmir Sigorta Müdürlü¤ünün 05.01.2003 gün ve
9406 say›l› yaz›s› ile uygulanan idari para cezas›n›n itiraz›n reddine dair üni-
te ‹tiraz Komisyonunun 28.02.2003 tarih 199/1337 ve say› karar›na karfl› ya-
p›lan itiraz›n reddine iliflkin, ‹zmir 2. Sulh Ceza Mamkemesini 30.05.2003
gün ve 2003/37-61 de¤iflik ifl say›l› karar› ile ‹zmir Sigorta Müdürlü¤ünü
19.11.2002 gün ve 274849 say›l› yaz›s› ile uygulanan idari para cezas›n› iti-
raz›n reddine dair, Ünite Komisyonunun 18.12.2002 tarih ve VII-309 say›l›
karar›na karfl› yap›lan itiraz›n reddine iliflkin, ‹ZM‹R 3. Sulh Ceza Mahkeme-
sinin 18.07.2003 gün ve 2003/1 de¤iflik ifl say›l› karar›n iflyerini ayn› gün
aç›lm›fl olmas› halinde, iflyeri bildirgesi ile çal›flt›r›lan sigontal›lar›n bildiril-
mesinin ayn› zamanda yap›lmas›n›n 506 Say›l› Kanun’un 8. maddesine ayk›-
r›l›k teflkil etmeyece¤i, bu hususun benzer bir olay nedeniyle Yarg›tayca 11.
Ceza Dairesinin 17.05.2002 gün ve 2002/525-4390 say›l› ilam› ile de kabul
edildi¤i gözetilmeksizin itiraz›n kabulü yerine yaz›l› gerekçeler ile reddine
karar verilmesine isabet görülmedi¤inden bahisle CMUK.nun 343. maddesi
uyar›nca, an›lan karar bozulmas› lüzumu Yüksek Adalet Bakanl›¤› Ceza ‹flle-
ri Genel Müdürlü¤ü ifade 11.03.2005 gün ve 11319 say›l› yaz›l› emirlerine
atfen Yarg›tay C. Baflsavc›l›¤›n 23.03.2005 gün ve YE.200553810 say›l› ih-
barnamesiyle daireye ihbar ve dava evrak› tevdii k›l›nmakla incelenip gere¤i
görüflüldü.

Temeli idari iflleme dayanan para cezalar›na itiraz
üzerine, Sulh Ceza Mahkemelerince kesin olarak
verilen kararlar yaz›l› emir konusu yap›lamaz

YYAARRGGIITTAAYY
OONNBB‹‹RR‹‹NNCC‹‹ CCEEZZAA DDAA‹‹RREESS‹‹

EEssaass:: 2005/1967
KKaarraarr:: 2005/1487
TTaarriihh:: 12.04.2005
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SSOONNUUÇÇ

Adalet bakanl›¤› Ceza ‹flleri Genel Müdürlü¤ünün ihbarnamesiyle, ihbar-
namedeki yaz›l› emre atfen tevdii olunan yak›nan yarar›na bozma isteminin
REDD‹NE dair, 12.04.2005 gününde OYB‹RL‹⁄‹YLE karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: MMuussttaaffaa AAllppaassllaann
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Av. Tu¤fan Kürflat TOKER
Sicil No : 3846
Do¤um Tarihi : 04.08.1963
Ölüm Tarihi : 19.07.2005

Yitirdiklerimiz

Av. Hülya ÖNERGE ÇABUK
Sicil No : 4039
Do¤um Tarihi : 10.11.1968
Ölüm Tarihi : 27.09.2005

Av. Ali Servet SEVEN 
Sicil No : 5054
Do¤um Tarihi : 20.04.1970
Ölüm Tarihi : 11.10.2005

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


