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Az Okunacak Bir Yaz›

fi((*)
n Erdem GÜMÜfi

Uzun süredir Baro yay›n kurulunda çal›flmalara kat›l›yorum. Bu kurulda çal›flan arkadafllar da bilirler. Zaman zaman herkes mesle¤imizle ilgili
gördüklerini, duyduklar›n› anlat›rlar. Avukatl›k bürolar›nda baro yay›nlar›n›n naylon torbalar› bile aç›lmadan öylece bir kenara at›ld›klar› çok konuflulmufltur…
‹ki y›l kadar önceydi. Bir meslektafl›m›n bürosuna gitmifltim. Bir konu aç›lm›flt›. Ben hemen kendisine baromuz dergisinde o konu ile ilgili
güzel bir inceleme yaz›s› yay›mland›¤›n› söyledim. Da¤›t›m› da çok eski
tarihli de¤ildi. Hemen heyecanla kalkt›. Dergiyi aramaya bafllad›. Dergiyi
ararken baflka dergiler ve bültenler de ortaya ç›kt›. Naylon torbalar› bile
aç›lmam›flt›. Torbalar› açarak, dergilerin içindekiler sayfalar›n› okuyarak
arad›¤›m›z yaz›y› bulduk. H›zla okudu. Çok çok hofluna gitti. Yazar›na,
yay›mlayanlara ve bana da teflekkürler etti. ‹laç gibi geldi¤ini söyledi. Ben
de bir iyilik yapman›n mutlulu¤unu yaflad›m o an.
K›sa bir süre önce bir ifl han›nda koridorda bulunan çöp sepetinde baro yay›n› kitaplar, dergiler ve bültenler gördüm. Merakla hepsini ald›m.
Aç›l›p okunmad›klar› d›fl kapaklar›n›n k›vr›lmamas›ndan ve iç sayfalar›n›n zedelenmemesinden, yepyeni durduklar›ndan belliydiler. Ne de olsa
yaz› ifllerinden sorumlu oldu¤um döneme ait yay›nlar da olunca içlerinde;
boflu bofluna bir sürü emek veriyoruz, diye düflündüm ve o an çok üzüldüm…

(*) Avukat, Yaz› ‹flleri Müdürü
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Erdem GÜMÜfi

Birkaç gün sonrayd›, bir gün bir gazete haberi okudum:
" P e k ç o k k ü t ü p h a n e m i z e y e t e r i k a d a r okuyucu gelmiyor. Deyim
y e r i n d e y s e , k ü t ü p h a n e l e r sinek avl›yor! …
AB’ye üye ülkelerden nüfusu bize yak›n olan (80 milyon) A l m a n ya’ da 7500 kiflfliiye bir h a l k k ü t ü p h a n e s i d ü flflee r k e n , T ü r k i y e ’ de 68.500
kiflfliiye bir h a l k k ü t ü p h a n e s i d ü flflüü y o r.
Almanya’da halk kütüphanelerinde toplam 104 milyon kitap varken bizde toplam 13 milyon kitap var. A l m a n y a ’ d a h a l k k ü t ü p h a n esi baflfl››na düflfleen kitap say›s› 25 bin iken T ü r k i y e ’ de 6 bin. A B o r t alamas› 16 bin.
Almanya’da kiflflii baflfl››na 1.3 kitap düflfleerken T ü r k i y e ’ de 5 kiflfliiye 1
k i t a p d ü flflüü y o r. AB ortalamas› ise kiflflii baflfl››na 3 kitap.
Almanya nüfusunun yüzde 10’u halk kütüphanelerine üye iken
Türkiye nüfusunun yüzde 1’i üye. AB ülk e le ri nin ha lk kü tüp ha ne l erine üyelik oran› ise yüzde 25."(1)
Aradan birkaç gün geçmiflti ki bir haber daha:
"AB üyesi ülkelerde 7 bin 558 kiflfliiye bir h a l k k ü t ü p h a n e s i d ü flflüüy o r. T ü r k i y e ’ de ise bir h a l k k ü t ü p h a n e s i n i n b u n u n 7 k a t › n ü f u s a 5 0
bin 762 kiflfliiye hizmet vermesi gerekiyor. " (2)
Bu arada bir de kitapta okudum:
fiii r k e t i n e y a p t › r d › ¤ › b i r
"Milliyet gazetesinin P‹AR A r a flfltt › r m a fi
a r a flfltt › r m a y a g ö re halk›m›z›n yüzde 96,5‘i dergi ve kitap okumuy o r. "(3)
Türkiye’de bir y›l içinde bas›lan kitap say›s›n›n Japonya’da bir günde
bas›ld›¤› da bilinmektedir.
Bu haberleri okudukça çeliflik duygular yaflad›m. Baro yay›nlar›n›n az
okunmalar› ve hatta naylon torbalar›n› bile açmayan meslektafllar›m›z›n
olmas› nedeniyle duydu¤um üzüntüm azald›. Demek ki ulusça yeterli
okumuyoruz, diyerek kendi ad›ma biraz teselli buldum. Öte yandan ise
içten içten üzüntümün artt›¤›n› duyumsad›m.
Çünkü, yeterli okumamam›z›n sonucu geri kalm›fll›ktan veya az geliflmifllikten, dolay›s› ile yoksulluktan kurtulup, ça¤dafl uygarl›¤a, vars›ll›l›¤a eriflmemiz olana¤› uzak görünmektedir. Yukar›da haberlere konu olan
AB ülkelerinde kifli bafl›na düflen y›ll›k milli gelir 40-42 bin YTL iken, ülkemizde yaklafl›k 5 bin YTL oldu¤u ac› bir gerçektir. Yani yaklafl›k 8 kat
(1) ARI, Mehmet. Doç.Dr., Milliyet Gazetesi, 05.01.2006,Sanat Sayfas›.
(2) YILMAZ, Bülent. Prof. Dr., Cumhuriyet Gazetesi, 14.12.2005, S:20.
(3) DEM‹RTAfi, Ceyhun.Ah fiu Biz Kara B›y›kl› Türkler, S.213.

vars›llar. Bu oranda da insan yaflam kalitesinin yüksek oldu¤u bilinmektedir. Yaflam›n kolay olmas› bu ülkelerde insan ömür ortalamas›n› da geri
kalm›fl ülkelere göre 15-20 y›l uzatmaktad›r.
Araflt›rmac› toplumbilimciler: "Ülkede toplumu meydana getiren sosyal tabakalar, birleflik kaplar gibidirler. Bir sosyal tabaka ne kadar iyi durumda ise, di¤eri de o kadar iyi; biri ne kadar kötü durumda ise di¤eri de
o kadar kötü durumdad›r." derler.
Yukar›da verilen istatistik sonuçlar› elbette ki, toplumumuzun genelini
kapsamaktad›r. Genelin içinde avukatlar›n di¤er katmanlara göre daha
çok okuduklar› tart›flmas›zd›r. Ancak, o ülkelerin avukatlar› ile kendimizi
k›yaslarsak, bu genel okuma oranlar›n›n biz avukatlar için de geçerli oldu¤unu san›yorum. S›k s›k söylenir. Bu ülkelerdeki avukatlar›n çok çok
etkin, çok çok sayg›n ve çok çok güvenilir kifliler olduklar›… Üç ayakl›
Yarg› sacaya¤›nda Savunma aya¤›n›n gerçek anlamda eflit oldu¤u... Do¤al
olarak bizim de böyle etkin, sayg›n ve güvenilir olmam›z özlenir. At›lan
yay›nlar içerisinde bir tanesi de: “ E V R E N S E L BAKIfi ‹Ç‹N AVUKAT L I K YASALARI – I” (4) adl› baromuzca yay›mlanan kitapt›. Biliyorsunuz bu kitap, Alman, Frans›z, Macaristan, Norveç ve ‹ngiltere avukatl›k
yasalar›n›n tercümelerinin derlendi¤i, kal›c›, örnek bir çal›flmad›r. Bu kitab›n bile okunmadan at›lmas› düflündürücüdür.
Bir habere göre de: “ H uku k e ¤i tim in de yi ne ka ra n l›k t a blo. Bi r sümalar›n oda¤›nda olan yarg›da ‘e¤itimde kalite’ s o r u n u
r e d i r ta rt›flflm
son hakimlik s›nav›yla yine gündeme geldi. 2 Kas›m’da yap›lan adli
yarg› hakimlik s›nav› sonuçlar›na göre b a flflaa r › o ra n› % 1 3. 7’ de ka ld›.”(5). Yani, % 70 baraj›n› aflan aday say›s› yaklafl›k 14 kifli. Bu s›navlara girenlerin büyük ço¤unlu¤unun avukatlar oldu¤u gerçe¤ini gözden
uzak tutamay›z.
Gazete köfle yazarl›¤› yapan bir meslektafl›m›z, bir yaz›s›nda önemli
sorunlar›m›zdan birini flöyle dile getirmektedir:
“Ülkemizde konuma, hiyerarflfliiye ve otoriteye verilen önem nedeni
ile, avukatl›k mesle¤i sayg›nl›k aç›s›ndan s›k›nt›lar y a flflaa m a k t a b u d urumda, yarg› sisteminin sa¤l›kl› iflflllemesinin, savunma hakk›n›n ve
h a k a r a m a ö z g ü r l ü ¤ ü n ü n ö n ü n d e b ü y ü k e n g e l o l u flfltt u r m a k t a d › r.”
“Avukat›n sadece varl›¤›yla devletin yarg›lama yetkisine, insan
(4) CENG‹Z, Serkan. Avukat.
KOÇ, Figen . Avukat.
KÖKSAL, Sevdiye.Avukat.
SEYREK, Mehmet.Avukat. ‹zmir Barosu Yay›nlar›, Ekim-2004.
(5) Vatan Gazetesi,23.12.2005, S:17.
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haklar› ihlallerine gitmesini önleyen bir niteli¤i va rd›r. Av u k a t h umazl›¤›n yanlar› için bir
k u k s a l s ü re c i n b a flfl›› n d a n s o n u n a k a d a r uyuflflm
çeflfliit psikologdur. B u g ü n a v u k a t l a r g ö re vl e rin i y a pa rl a rke n öy le bi r
mazl›kta müvekkilleri ile birlikn o k t a y a g e t i r i l m i flflll e r d i r k i , h e r uyuflflm
t e m e s l e k l e r i n i d e s a v u n m a k z o r u n d a k a l m a k t a d › r l a r. Ne yaz›k ki,
me sle¤ini savunma kta n va zgeç en a vuka tlar, s a yg› nl›k s orun unun d ah a d a b üy ü m e s in e h iz m e t e t m e kt e d i rl e r.”
“Biz e¤ilmedikçe, dik durdukça, aya¤a kalkt›kça hakk›m›z› aray›p yetkimizi kulland›kça bu sorun çözülecektir. H a k a r a m a ö z g ü r l ü¤ünü temsil eden meslek grubu olarak, avukatlar bunu herke sten önce yapmal›y›z.”(6)
Meslektafl›m›z›n bu iyi niyetli önerisini yerine getirmemiz ve baflarmam›z için öncelikle bilgili olmak, kendimizi yetifltirmek zorunday›z.
Çözüm kendimizdedir. Önce kendimizi yenileyece¤iz, sonra yak›nd›¤›m›z sorunlar› düzeltece¤iz. Akl›n ve bilimin yol göstericili¤ini egemen k›lan laik, demokratik, sosyal hukuk devrimlerini yaflama geçiren Frans›z,
Sovyet, Küba ve benzeri devrimlerde en önde avukatlar›n olduklar› unutulmamal›d›r. Bizde de ilk öncüler ‹zmir Barosu ilk Baflkan› Bekir BEHLÜL, Bal›kesir Barosu Kurucu Baflkan› ‹brahim Ethem AKINCILAR,
Mustafa NECAT‹, Mahmut Esat BOZKURT ve nice ad›n› sayamad›¤›m›z
meslektafllar›m›z›n önderlikleri henüz belleklerdedir.
Tarih göstermektedir ki, bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmadan bu
idealler gerçeklefltirilememektedir. Bilgili ve fikirli olmak ise en çok okumakla sa¤lanmaktad›r. Çünkü, her yaz›landan mutlaka al›nacak birçok
bilgiler vard›r. Her yaz›lan saatlerce, günlerce hatta y›llarca düflünülerek,
araflt›r›larak yaz›lmaktad›r. Bir yazar›n günlerce emek verdi¤i yaz›s›n› birkaç dakikada veya k›sa bir sürede okumuyor muyuz? Okuyan için bu ne
büyük bir kazanç? Ama yine de çok çok az okuyoruz, dolay›s› ile de kazanm›yor, kaybediyoruz.
Yazarlar›m›z, araflt›rmac›lar›m›z, çizerlerimiz ve Yay›n Kurulunda çal›flan meslektafllar›m›z, az okunaca¤›n› bildikleri halde, baro yay›nlar›n›
büyük özverilerle haz›rlay›p sizlere sunmaktad›rlar. Salt okuyan meslektafllar›m›za hizmet olsun diye… Kendilerine üretimleri için, sizlere okudu¤unuz için içten teflekkürlerimi sunuyorum! Daha iyi, daha güzel ve
daha gerçekçi katk›lar›n›z› sunmaya devam etmenizi bekliyor ve diliyorum.

(6) ÜLKÜ, Murat Fatih. Avukat, Ekspres Gazetesi, ‹zmir, 19.12.2005, S:5.

Kar› Koca Aras›ndaki Mal ‹htilaf›
Katk› Pay› Alaca¤›/Tazminat›

n Lütfi KILIÇ(*)

I. BÖLÜM
Konu ‹le ‹lgili Genel ve Te m e l S a p t a m a l a r...
Ülkemiz ve Hukukumuzda yads›namaz ama bilinen bir gerçektir ki, “Ailenin as›l/temel bireyleri efllerin (Kar›-Koca'n›n); önce mal edinimlerinde ve
sonra paylafl›mlar›nda veya bir maldan hak istemlerinde” s›kça ve önemli anlaflmazl›klar olmaktad›r. Bunun giderim ve çözümünün güçlü¤ü, özellikle
“kan›tlama ve kesin belirleme” aç›lar›ndan fevkalade zor oldu¤u da aç›kça
ortadad›r. Ne gariptir ki, y›llard›r bu yöndeki anlaflmazl›klar sürdü¤ü halde bu
yöndeki “özel ve kesin çözümü sa¤lay›c› düzenleme ve hükümler” de konulmam›fl, istenildi¤i kadar bulunamam›fl veya yetersiz flekilde -genel ilkelere
ba¤l›, her olayda farkl› kanaate dayal›- sürdürülmüfltür... Bu konuda bizzarur,
her olayda ve her yerde veya her uygulamada de¤iflen, -hatta belki de- her
yarg› karar›nda genel/ temel esaslardan hareketle farkl› flekillerde yorumla ve
takdiren ifli sonland›rma yoluna gidilerek, bir bak›ma içtihat hukuku ile sorunun çözümü sa¤lanabilmifltir- Keza bu konuda mutlak bir kesinlik olmad›¤›,
hukukçular, hakim ve avukatlar ile sair ilgililerin de kesin ve sabit bir bilgi/kanaat sahibi bulunmad›klar› ve her olaya göre çözüm üretme durum ve
zorunlulu¤u oldu¤u da, sorunun di¤er bir gerçe¤idir... (Bu ba¤lamda, önemle de¤inelim ki, yapaca¤›m›z tespit ve aç›klama ile önerilerin de -olay›n mahiyeti özelli¤i bak›m›ndan- “mutlak, kesin ve de s›n›rl› olmad›¤›/olamayaca¤›, ama çözüm için, gerçe¤e yak›n pratik bir çözüm ve adil denge sa¤layaca¤›” da kabul ve takdir edilme konumundad›r...)

(*) Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi
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‹flte bu nedenlerle, efller (kar›-koca) aras›ndaki (mala katk›, maldaki ifltirak ve buna ba¤l› alacak/tazminat hakk› ve istemi) -k›saca “ k a t k › p a y › a l a ca¤›” konusunda: Genel ve yasal ilkeler ile uygulamaya dönük içtihat ve tespitlerimiz/önceki Bilirkiflilik Raporlar›n›zdan elde edilen veriler ve edinilen
bilgiler yan›nda, çözüm için üretilen kendi yöntemimize ba¤l› ölçütlere dayal› olarak -olabildi¤ince istikrara kavuflturabildi¤imiz ve kal›plaflt›rabildi¤imiz- tespit ve düflüncelerimiz olmufltur. Bir k›s›m meslektafllar›m›z ile de bu
tespitlerimizi paylaflt›k. ‹flte burada, bu konudaki düflünce ve kiflisel saptamalar›m›z› arzetmenin ve ilgilenenler ile paylaflman›n yarar›na inanarak bu yaz› dizinini haz›rlamay› uygun ve yararl› gördük...
(Öncelikle ve özellikle bu yaz›m›z ve aç›klamam›zda bir h u s u s u / b i çime iliflflkkin bir d u r u m u d i k k a t e s u n a l › m v e b e l i r t e l i m k i ;
Bu yaz›m›zla bilimsel bir tez belirtimi veya kesin bir do¤ruluk varl›¤›n›n
tespiti iddias›nda de¤iliz. O nedenle; konumuzdaki irdeleme, saptama ve düflüncelerimizin sunumu; “bilimsel flekle ba¤l› de¤il, yani dipnot ve baflkas›n›n görüfllerinden al›nt›lar› belirtme veya flu hoca bunu demifl, bu yazar flu kanaatteymifl... biçiminde de¤il - uygulamada/pratik aç›dan daha çok etkili olaca¤›na inand›¤›m›z için,- “kendi deneyim, tespit ve düflüncemizi düz/yal›n
anlat›m fleklinde” basit olarak yazmay› ve öylece sunmay› daha uygun ve daha yararl› gördük. Bu ba¤lamda, “sadece uygulamaya dönük, 40 y›ll›k bir uygulay›c› düflüncesi, çözüm üretici ve sonuç sa¤lay›c›” flekilde ve bu amaçla,
-ama temelde uygulay›c›lara kolayl›k sa¤lama düflüncesi ile hareket edilmifltir. Ve de, kendimizce “somut öneri ve ölçütler koyarak basit ama ülke gerçekleri ile kar›-koca yaflam›nda varolan/ yaflanan / uyutan/ uygulanan, hemen
herkesin, her ailede-çevresinde gördü¤ü/ bildi¤i/, hakkaniyet ve adil denge
ve evlili¤in kutsall›¤›/ devam› inanc›, hakbilirlik/ kadirbilirlik gibi “temel olgular›na” göre üretti¤imiz ölçütlere ba¤l› olarak sa¤lanan “pratik hal tarz›”
n›n sunumunun yap›lmas›na ve düflünce paylafl›m›n›n sa¤lanmas›na çal›fl›lm›flt›r... Ve de aç›klamalar›m›z "ancak- özetin özeti fleklinde" yap›labilmifltir...)
II. BÖLÜM
KAT K I PAYI “DAYANA⁄I VE DAVA A Ç I L A B ‹ L M E ” O L G U S U
Temel kurald›r ki; “Her efl, di¤er efl'te bulunan mallar›n› geri alabilir..
(Türk Kanunu Medenisi/TKM 186.vd-. - Türk Medeni Kanunu/TMK 226 ve
ilgili ahkam..). Ancak, önceki yasam›za göre (özel bir anlaflma yok ise; mal
ayr›l›¤› prensibine dayal› olarak ve esasta; TKM. 4-634.- BK. 42-43-98 ve ilgili Md.leri) kapsam›nda. Yeni Yasam›za göre ise (TMK.202-227 ilgisinde ve
241. md. yedek süren ve ba¤l› / di¤er) ilgili hükümlerine göre, bu yönde istem ve ifa mümkündür. Nitekim, 4722 Say›l› Uygulama Yasas›n›n 10. md.de
“TMK.n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce evlenmifl olan efller aras›nda, bu ta-

rihe kadar tabi olduklar› mal rejimi devam eder. Efller yeni kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten bafllayarak bir y›l içinde bir baflka rejim seçmedikleri takdirde, bu tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmifl say›l›rlar”
hükmü getirilmifltir.
‹flte bu ba¤lamda; hemen belirtelim ki, -k›saca “ k a t k › p a y › ” konusundaki
istem ve davalar›n öncelikle i k i a n a Grupta incelenmesi gerekir.
A-) ED‹N‹M ZAMANI BAKIMINDAN AYIRIM

- Birinci Grup: 1.1.2002 DEN ÖNCE A‹LE B‹RL‹⁄‹ DEVAM EDERKEN ED‹N‹LEN MALLAR: -Kuflkusuz boflanma durumunda- eski 743 Say›l› TÜRK KANUNU MEDEN‹S‹ (TKM) ve TÜRK BORÇLAR KANUNU
(BK) hükümlerine göre irdeleme ve çözüm kapsam›ndad›r. Çünkü, bu tip konular yeni yasan›n 2. Kitab›nda yer almam›flt›r... Bu nedenle an›lan hak davas› (BK ve genel hükümlere göre ve Asliye Hukuk Mahkemesinde görülebilir.- YG 20. HD. 2004/7301-6720 say› ve 28.6.2004 günlü ve ayn› mahiyette, 20.HD 2004/8069-7808 nolu Kararlar›).
- ‹kinci Grup ise; Yeni MK Yürürlü¤ünden sonraki durumda, kuflkusuz
ba¤land›klar› mal rejimi kurallar› dikkate al›n›p-uygulanmas› ile, 4721 Say›l› TÜRK MEDEN‹ KANUNU (TMK) ve yine TÜRK BORÇLAR KANUNU
(BK)’NA GÖRE göre inceleme ve çözüm durumu vard›r...
B-) EVL‹L‹K B‹R‹⁄‹ DEVAM EDERKEN DAVA AÇILAB‹LMES‹;
Temel ilke olarak “boflanma olmadan” katk› pay› alaca¤›/tazminat› davas› aç›lamaz. Ancak;
- Birinci Grup Mallarda; katk› pay› davas› evlilik içinde ve ayr›l›k karar›nda dahi, yani boflanma karar›ndan önce icrai nitelikte olamaz...
- ‹kinci Grup Mallarda; Evlilik devam ederken/evlilik içinde dava aç›lamaz. Ancak- kanaat›m›zca- Yeni Yasa kapsam›nda “Yasal ayr›l›k/karar›” halinde ve ayr›ca mahkemece “tedbir karar›” niteli¤inde veya “mal rejimi de¤iflikli¤i karar›” halinde ve do¤al olarak “boflanma sonras›” da katk› pay› ile
ilgili dava aç›labilir...
C-) KATKI ALACA⁄I ‹Ç‹N KONU ED‹LEB‹LECEK MALLAR/VARLIKLAR:
Efllerden birinin, herhangi bir mal›n veya varl›¤›n ediniminde (tamamen
veya k›smen katk›s›n›n oldu¤u ve bunun karfl›l›¤›n›n al›nmas› veya iadesinin
sa¤lanmas›) yönündeki istemi bu tür davaya konu edilebilir. Kald› ki;

Efller aras›nda hangi mal rejimine geçme olursa olsun, Önceki/eski, mal
rejimi tatbik edilece¤i için, bu konuda ve bu ba¤lamdaki hangi cins dava, mesela; Katk› Pay› Alaca¤›, Kat›lma Alaca¤›, De¤er Art›fl Pay› Alaca¤› veya
Tam Tasfiye Alaca¤› konulu davalar aç›lm›fl olursa, yine bu döneme yönelik
‹çtihat ve Yasa Hükümleri uygulanmas› gerekecektir...
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Bu davalara konu edilebilecek mal/eflya/varl›klar› “tamamen, mutlak ve
kesin olarak saymak ve s›n›rlamak” mümkün de¤ildir. Ancak bu konuyla ilgili ve -s›kça ihtilaf ve davaya konu edilen- ve özellikle Yarg›tay HGK ve ‹lgili Dairelerinden verilen Karar/‹çtihatlardaki örneklere dayal› olarak -baz›
varl›klar› ve ilgili bir k›s›m kararlar› burada belirtmeyi yararl› görmekteyiz.
fiöyle ki;
- Bilezik bozdurup, tafl›nmaz al›m›nda kullan›m›nda/katk› oran› saptanmal› -dava günündeki de¤er belirlenmeli, belirlenen katk› oran› kadar istek
gözönünde bulundurulmal›. HGK 2.7.97-2/366-624.
- Geçim paras› için Efle verilen para (birikim/al›m/saklanma için verilmedi¤inden) geri istenemez. HGK. 16.4.97-2/88-340.
- Zarar›n GERÇEK miktar› kan›tlanamam›flsa, hakkaniyet ölçüsünde uygun miktar verilmeli- HGK.2.4.97-2/10-275.
- Katk›da AMAÇ verilen paran›n geri verilmesi de¤il ise, katk›n›n dava
günündeki karfl›l›¤› verilir. HGK. 12.3.97-925/192.
- Mah. d›fl› ikrar tan›kla kan›tlanabilir. Bu durumda tamamlay›c› yemin/ikrar edene verilmeli. HGK. 16.10.96-2/491-685.
- Kad›n›n ziynetlerini sat›p, kocas›na vermesinde, al›nan mala mülkiyet
amac› vard›r/kabul gerek. HGK 9.10.96-2/406-672,
- Davac›n›n Hastal›¤› için alt›nlar›n›n bozdurulmas›nda, -geri istememek
üzere kendisince bozduruldu¤u kan›tlan›rsa, hastal›k için bozdurulan alt›nlarla ilgili aç›lan dava reddedilmelidir. HGK. 8.11.1995.2-931.
- Z‹YNETLERDE kan›tlama yükü kad›na aittir. Kad›n ziynetlerinin görülmesine engel olundu¤u ve zorla elinden al›nd›¤› veya daha önce de götürme f›rsat› yakalayamad›¤›n› kan›tlamal›d›r. HGK. 18.5.1994.2/110/341
- Z‹YNET; Hastal›k için harcanan ziynet bedeli kocadan istenebilir. 2HD
18.10.01-2162/14080.
- Ziynet/KOOP ödemeleri için ziynetlerin ödeme tarihindeki de¤erleri ile,
evin sürüm tarihindeki de¤eri belirlenerek oranlanmal›d›r. 2.HD.4.10.0111704/13184.
- Davac› ödemesinin tüm ödemelere oran› belirlenip, evin rayiç de¤erinden oran karfl›l›¤› al›nmal›. 13.9.01-10178
- Z‹YNET, emaneten tak›lma kan›tlanamazsa, bunlar kad›na hediye say›l›r, istenemez. 2HD 10.9.01-10022/11370.
- ORTAK HESAP, banka hesab›nda muhtelif isimler ad›na MÜfiTEREK
parada, hisse belirtilmemiflse Efi‹T paylafl›l›r. 2 HD 3.7.01-8859/10418.
- Paran›n daire al›m› için gönderildi¤i kan›tlanmal›d›r. 20.6.016641/9667.

- Koca alt›nlar ile motorsiklet alm›flsa, evlilik s›ras›nda al›nan motorsiklet
için kocan›n bozdurdu¤u alt›nlar koca taraf›ndan ödenmek zorundad›r. HGK.
11.5.1994, 2-31/331
- Davac›ya miras yolu ile geçen tafl›nmaz karfl›l›¤› al›nan koyunlara yanlar birlikte bak›yor ise üreyen koyunlardan davac› eflin pay› verilmelidir.
HGK. 16.2.1994 2-825/63.
-BA⁄IfiTAN dönme nedeni ile tapu iptali isteme koflullar› varsa davac›n›n tafl›nmaz› önceki malikinden bedeli ödeyerek kendisi sat›n almas›na karfl›n daval› ad›na kütük olmuflturulmufl olsa bile ba¤›fltan dönme nedeniyle tapu iptali istenebilir. HGK 26.2.1992. 2-50/128
- Ev d›fl›nda al›nan mallara da katk› belirlenmelidir. -HGK 3.11.992/870916
- Ziynetlerin miktar›, bozdurulmas› tarihi ile mal al›m tarihi ayr› ayr› belirlenmelidir. -HGK 13.10.99-2/691-838.
- Eflyalar›n cins ve birim de¤erleri ayr› ayr› gösterilmeli. -HGK. 11.3.992/222-219
- Ortak/müflterek hesap/pay›ndan fazla geçen yan, di¤erlerine borçlu duruma girmifl say›l›r. -HGK 11.2.98-2/40-75
- Daval›n›n tan›k yan›ndaki (alt›nlar› ald›¤›na dair sözleri) dava kabulü
için yeterlidir. -HGK. 8.10.97-2/490-772.
- ALTIN; Davac› evden dövülerek ayr›lm›s ise dövülerek evden ayr›lan
kad›n›n alt›nlara yönelik istemi kabul edilmelidir. Y.2.HD., 01.02.2002
T.E.89.K.953
- Arsa al›m›na katk› alt›nlar›n arsa al›m tarihindeki de¤eri ile arsan›n al›m
tarihindeki de¤erine göre katk› oran› belirlenmelidir. Y.2.HD, 31,01,2002
T.E.17360.K.848
- ALTIN: Ev yap›m› için bilezik verilmifl ise ev yap›m› için verilen bilezikler katk› oran›n›n belirlenmesinde dikkate al›nmal›d›r. Y 2.HD.28.01.2002
T.B. 17587. K.579
- Kad›n›n sürekli ifl yerinde çal›flmas› kad›n›n sürekli olarak pastane ve
dondurma iflinde çal›fl›p pasta ve dondurma imal etmiflse katk› oran›n›n belirlenmesinde dikkate al›nmal›d›r. Y.2.HD.28.01.2002 T-E. l7675.K.578
- DÜ⁄ÜNDE kocaya tak›lan para, kad›na ba¤›flland›¤› ispatlanamaz ise,
istenmez- 2.HD.22. l .02-1708/258.
- ‹NFAK: Geçindirme yükümlülü¤ü karfl›l›¤› indirilmelidir. 2.HD6.11.11-11764/15369
- Erke¤in özel kullanabilece¤i eflyalar kocaya hibe edilmifl say›l›r.
29.5.01-6938/8385.
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- Kad›n ve babas› taraf›ndan çekilen kredi, bina yap›m›nda katk› olarak
kabulü gerek. 29.5.01-4627/8374
- Kar› koca aras›nda, öncesi senede ba¤lananm›flsa, senedin aksi tan›kla
kan›tlanamaz. 28.5.01-6838/8281
- Koca ve babas›, rnüflterek muaraza ç›kanyorlarsa/eflya veya alt›nlar› gelinden ifl ve elbirli¤i ile alm›fllarsa, koca ve kay›npeder, birlikte sorumlu olurlar. 24 5 01- 6669/8103 ve 6454/8083.
- Z‹YNET/EfiYA: Eflyan›n marka, miktar ve niteli¤i aç›klanmal›d›r.
17.5.01.6100/7681
- Varl›¤› belirlenmifl ama kime ait oldu¤u kan›tlanmam›flsa, ortak say›l›r.
30.4.01-5145/6834
- OTO; oto al›m ve koop. ödemesine katk› infak ve iafle nazara al›narak
belirlenip, oranlanmal›.., 24.4.01-2896/6448.
- Kat ç›k›lm›flsa, katk›s› istenebilir... 24.4.01- 2759/6443
- Katk› bedeli, her tür kan›tla kan›tlanabilir. 24.4.01-2710/6441.
- Z‹YNET; kad›n, ola¤an koflullarla evden ayr›ld› ise, ziyneti alm›fl say›l›r. 16-4.01-4648/5963
- Ev al›m›nda miras pay›n›n kullan›ld›¤› tarihler uyarsa kabul.../koca aksini bedel kayna¤› ile kan›tlar. 12.4.01-4096/5700
- ORTAK HESAP; ortak hesab›n, kad›n›n iste¤i olmadan daval› ile onun
ana-babas›na aktar›lmas›, davac› kad›n›n yar› pay›na ait hakk›n› engelleyemez. 15.3.01/- 2204-3926
- Çal›fl›lan döneme iliflkin belgeler istenilerek, katk› belirlenmeli...
23.2.01-795/3073
- Tan›klar›n, davac›dan NAKLEN sözleri hükme dayanak olamaz.
16.2.00-15196/26B
-ORTAK hesap, pay› belirtilmemifl ise ve aksi de kan›tlanmam›fl ise, esas
olan pay eflitli¤idir. 12.2.01-1455/2322
- Katk› dönemine ait bütün taraf gelir ve giderleri belirlenmelidir. 6.2.0115048/1928
- Edinimden çok sonra para gönderimi, bu mala katk› olmad›¤›n›n kuvvetli kan›t›d›r. 29. l.01-15688/1312
- Z‹YNETLER‹N, tafl›nmaz al›m› için kay›npedere verilmesinde, bedeli
kay›npederden istenebilir. 18.1.01-14939-653
- EL ‹fi‹ ile yap›lan katk› pay› saptanmal›d›r... 18.12.00- 14233/15977
- Koop. için boflanma tarihine göre 632 ödenmifl, tüm ödeme 3400 ise, dava günündeki de¤erin 632/3400 oran›ndaki katk› pay› kabul edilmeli.
10.12.01- 16136/17399

- Birlikte yetifltirilen ineklerin yetifltirme gideri ortak katk›d›r. 7. 12.0013677/15387.
- HARÇLIK/geçim paras›: iflsiz kocaya verilen para BK.62/son, MK. 190
ahlaki bir görev ifas› içindir, geri istenemez. 1.12-00-13467/15028.
- Fatura, tek bafl›na mülkiyeti gösteremez. 23.11.00-12671/14673.
- Tan›klarla desteklenirse olur. 10.11.00-11708/13865.
- Bedenen çal›flma de¤er ve katk› hesab›nda nazara al›nmal›. 17.10.009324/12444.
- ‹fl b›rak›lan dönemde, katk› yok say›l›r. 9.10.00-10015/U876.
- Süt toplama ile katk› yard›m görevini aflan bir katk› olmal›d›r. 2.HD.
13.6.2000, 5038/7944
- Boflanma s›ras›nda katk› olmaz boflanma karar›n›n tebli¤ine ra¤men davac›n›n, daval›n›n ald›¤› tafl›nmaz bedeline katk›da bulunmas› hayat›n ola¤an
ak›fl›na terstir. 2.HD.21.2.2000.796/2094
- Yurtd›fl›ndan kad›na gönderilen dolar dövizin hangi nedenle gönderildi¤i araflt›r›lmal›d›r. 2.HD. 15.2.2000.14215/1751
- KOOP.e emanetçi arac›l›¤› ile kat›lma olsa bile, katk› pay› karfl›lanmal›d›r. 2.HD, 10.2.2000-1432/1574
- Yarg› d›fl› ‹KRAR, tan›k yan›nda baflka emareler olmazsa hükme esas
al›namaz. 13.5.99-3024/5095..
- Kad›na ait evde, koca kombi takm›flsa, bunun bedelini koca alabilir.
3.3.98- 259/2471
- KOOP. pay›n›n yar›s›n›n tescili istenmez ama paras› tazminen istenir.
11.HD. 17.12.98-9635/8792
- Z‹YNET ve PARA-EfiYAYI; evin geçimi için, gidere kat›lma için verildi¤ini koca ispat edemezse, kad›n geri alabilir. 22.9.98-7313/9692
- Alt›nlar›n, aile gideri için harcad›¤›n› koca kan›tlayamazsa, bedelini
öder. 10.7.98-7376/8726.
- Kad›n›n inflaat s›ras›nda verdi¤i DM’›n dava tarihindeki karfl›l›¤› kad›na
ödenmelidir. 6.5.98-4249/5452
- Adi Ortakl›k: dava tarihindeki de¤erine katk› oran› kadar istenebilir. 22.
1.98-13716/682
- Z‹YNET, Evlenme için kad›na al›nan ziynet eflyalar› ba¤›fl say›l›r.
21.1.98-13615/619
‹flte an›lan hukuki ve fiili durum ile verilen örnekler muvacehesinde, inceleme ve tespitlerimiz (önce;- l. Grup için fi‹MD‹) yap›lm›fl, ve -SONRA
Yeni Yasam›zdaki durum- 2. Grup için, D‹⁄ER /devam› yazmazda ) haz›rlanmaya ve aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r...
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III. BÖLÜM
KATKI KONUSUNDA “HUKUK‹ DURUM V E D E ⁄ E R L E N D ‹ R ME”
fieekli ve Konusu ile Ta r i h i :
A-) Edinim fi
Öncelikle flu hususa de¤inelimki, anlaflmazl›k konusu tafl›nmaz edinim tarihinin- 1.1.2002 den önce oldu¤u, ama bu mal›n evlilik birli¤i içinde al›nd›¤› anlafl›lmakla ve varsay›lmakla, hukuken -olay tarihi ve niteli¤ine göre, yürürlükteki ve uygulanmas› gereken kurallar itibariyle- ilgili BK. ahkam› ve
743 S. TKM.'ne göre, infak ve iaflenin kocaya ait oldu¤u, bunun karfl›lanmas› ve hesapta nazara al›nmas› kabul edilmelidir.
B -) K at k› durumunun De¤e rl endi ri lme sinde ki G enel /Ya s a l E s a s l a r :
1-) Olufl -Taraf durumu- edinim tarihlerine göre ilgili TEMEL YASA HÜKÜMLER‹:
Olay›m›zda “taraflar aras›nda aranan özel flekilde bir mal rejimi mukavelesi” yoktur. O halde iflin özü, uygulama hakkaniyet, yaflam›n ola¤an ak›fl› vb.
durumlan ile mevcut kan›tlar›n nazara al›nmas› ve de¤erlendirilmesi ile oluflacak vaziyete göre sonuca gitmenin daha adil ve hukuki ve de gerçekçi olaca¤› görüflündeyiz. Bu ba¤lamda,- flu ana hükümler de gözönünde bulundurulmal›d›r:
a)- B.K. 42. md.si “...Hakim, halin mutad cereyan›n› ve mutazarr›r olan
taraf›n yapt›¤› tedbirleri nazara alarak onu adalete tevfikan tayin eder.” Ayn›
yasan›n 43. md.si ise “..Hakim hal ve mevkiin icab›na göre tazminat›n suretim ve flumulünün derecesini tayin eder.” demektedir. BK. 98.m.ilgisi de
aç›kt›r...
b)- TKM. 4. md.si “Kanunun takdir hakk› verdi¤i ve icab› hale ..göre-hakim, hak ve nasafette hükmeder,” ve 2. md.de ise “herkes haklar›n› kullanmada ve borçlar›n› ifada hüsnüniyet kaidelerine riayetle mükelleftir. -Bir
hakk›n suistimalini kanun himaye etmez.." demektedir.
c)- Kuflkusuz -bu tip olaylarda-TKM bilhassa tafl›nmazla ilgili 634. ve
HUMK. -özellikle-293. ve 76. md.lerinin ilgisi de yads›namaz...
An›lan yasa hükümlerinin aç›k ve emredicili¤i karfl›s›nda, Yarg›tay
HGK’nun 2000/2-959 E.972 K. say›l› ve 7.6.2000 günlü içtibad›nda da tesbit edildi¤i üzere “...akdi iliflkinin sonuç do¤uramayaca¤›na ile davac›n›n
yapt›¤› tüm ödeme ve masraflar›n yani menfi zarar›n ve sözleflmenin gere¤i
gibi ifa edilmemesinden dolay› u¤ran›lan zarar›n yani müsbet zarar›n karfl›dan istenebilmesi mümkündür... -kesin ispat› olas› olmasa bile, zarar›n mahiyeti,oluflum ve geliflim ile taraf iliflki ve durumuna göre... hakim, zarar›n mahiyetine ve taraflar›n mali durumlar›na göre uygun tazminata hükmedebilecektir..”

2-) Konu ile ilgili kararl›l›k kazanan -Baz›/Önemli-YARGITAY ‹ÇT‹HATLARI:
Evlilikte aksine bir mal rejimi akti yap›lmam›fl ise, -bu k›s›m incelememize mahsus ve eski edinimle ilgili olay›m›zdaki gibi- efller aras›nda mal ayr›l›¤› esas›n›n geçerlili¤i kabul edilmifltir. Ancak mal ayr›l›¤› halinde dahi, evlili¤in devam›nda efllerden birinin katk›s› söz konusu olmas›na karfl›n, yine
de bu mal efllerden sadece birinin mülkiyetinde kalm›fl ise veya kayden böyle görünüyorsa, katk›da bulunmufl olan taraf›n kendi veya mirasç›lar›n›n
“katk› pay›n›, tazminat olarak isteme hakk›na sahip olaca¤›” BK 96.-42- 43.98.ve HUMK. 293. ve MK 4.-634 ve ilgili hükümleri sonucu ortaya ç›kmakta olup, bu husus Yarg›tay içtihatlar› ile de kararl›l›k kazanm›flt›r. Öme¤in;
*- Yg. ‹BK 7.10.1953 tarih ve 7/8 Say›l› karar›: “...yasal flekle uygun bir
ba¤›t›n var olmad›¤› hallerde, ..-tapu iptali istemi olamayaca¤›, fakat- akdi
münasebete muhalif hareket edilmifl olmas›ndan kaynaklanan borcun/tazminat›n istemini önleyen bir kanun hükmü de yoktur..” tespitini yapm›flt›r..-Bu
ba¤lamda,- Yg.H.Gn.K.n›n 28.9.1994 tarih ve 1994/2-47 E. ve 546 K. say›l›
karan ile (...kar›-kocan›n birlikte ödeyip, birlik içinde, ailesi için iyi gelecek
inanc› ve amac› ile anlafl›p al›nan, ama biri ad›na kaydedilen mal durumunda, ayk›r› davranmada menfi (ödeme, masraf vs.) ve müsbet (yerine getirmemede u¤ran›lan kay›p vs.) zarar istenebilece¤ini, de¤erlendirmenin, hayat›n
ak›fl›, deneyimler, sürüm de¤eri hususlar›n›n takdiri ile yap›labilece¤ini… belirlemifltir.
(Ayn› yönde HGK.18.9.996/2-498 E. 595 K. yine, 3.2.999/256E 40K ve
7.6.2000 /2-959 E. 972K. ve aynca, 2HD.nin 24.12.981 gün ve 8155/8674 say›l› içtihatlar›) da bulunmaktad›r. Yine,
*-Yg. HGK. 2.4.1997 tarih ve 1997/2- 7E-286 K say›l› Karar›nda; "Efller aras›ndaki, paras›n› birlikte ödeyip tafl›nmaz mal almak konusunda vaki
anlaflmay›, tafl›nmaz› kendi ad›na tescil ettirerek ihlal eden efl aleyhine tazminat istenebilir. Tazminat› taktir ve tayin ederken dikkat edilecek en önemli
nokta, davac›n›n mal varl›¤›ndaki azalman›n etkisinin giderilmesidir, tespitini yapm›flt›r. Hakim tazminat› para olarak belirlerken, akit konusu mal veya
hizmetin dava tarihindeki sürüm de¤eri saptan›r...)..Ve
* - H G K . n u n 2-7.1997/2-366E. 624 K.nolu karar›nda da -özetle- (..bu flekil evlilik birli¤i içinde birlik devam› inanc› ile al›mda yap›lan katk›n›n ba¤›fl
olmad›¤›, akde ayk›r›l›kta, k›yas ile haks›z eylem hükümleri uygulan›p, u¤ran›lan müsbet ve menfi zarar›n istenebilece¤i..) saptanm›flt›r...
‹flte An›lan hukuki belirtimlerden anlafl›ld›¤› gibi, sonuçta yasal mal rejiminde tasfiye ve ba¤›fl söz konusu de¤ildir. Böyle durumlarda, maddi katk›da bulunan efl ancak sa¤lad›¤› katk›y› (verdi¤i paray›) dava tarihinden itibaren yasal faizi ile geri isteyebilir...
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IV. BÖLÜM:
fiE
EKL‹:
1. GRUP MALIN (ED‹N‹M VE KAT K I S I N D A K ‹ ) Ç Ö Z Ü M fi
* Bu k›s›mla ilgili belirtildi¤i gibi, ihtilaf konusu mal›n edinim tarihinin
Yeni MK yürürlük tarihi 01.01.2002den önce oldu¤u, bu nedenle ayn› oranl›
müflterek edinim uygulanamayaca¤› mal ayr›l›¤› ve katk› pay› esas›n›n uygulanmas› gerekti¤i bu ba¤lamda "çal›flma-kazaç-ödeme-birikim vs durumlar›na göre katk›n›n oranlamas›n›n yap›lmas› ve de¤erlendirilmesi" icabeder...
** Anlaflmazl›k konusunun maldaki Katk› Pay› ay›rd›m› için (taraflar›n
evlilik ve edinim tarihleri aras›nda, gelirleri, önceki mal varl›¤›, elden ç›kar›m veya al›mda da kaynak yönünden durumlar›n›n tesbiti ile katk›lar›n›n
olup olmad›¤› ve varsa oranlar›n›n belirlenmesi...) noktalar›nda topland›¤›
bellidir. Di¤er bir tan›mla, ilgili dönemlerde: taraflar›n (Gelirleri, mal varl›klar›, elden ç›kard›klar› varl›k, taflan›/ile baflkaca kazanç veya yard›m vb edinim kaynaklarinin, infak ve iafle gideri ile dayanaklar› ve tüm bunlar›n de¤erlendirilmesi ile katk› veya oranlar›n›n belirlenmesi) de gerekmektedir.
*** Bir Somut olayda bu belirleme ve hesaplamalar; Dosyadaki durum
meyan›ndaki Taraflar›n çal›flma ve gelir/ kazanç/ birikim/ödeme vb. durumlar›n› gösteren kan›tlara/belgelere ve bunlardaki rakamlara göre olacakt›r.
*Ancak bu konuda “çal›flma ve kazanca iliflkin, kesin aç›k miktar ve zaman
bildirir resmi veya geçerli belgeler/dayanakl› bilgilerin” dosyada varl›¤› aranmal›, birlikte de¤erlendirilerek sonuca gidilmelidir..
V. BÖLÜM:
fi//KAT K I PAYININ “ORAN V E M ‹ K TA R O L A R A K ” B E L ‹ R Efi
LENMES‹:
- BAfiTANBER‹ belirti¤imiz üzere ve bilindi¤i gibi, (somut katk› alaca¤›/tazminat›) konusunda "Mevzuat›m›zda kesin/s›n›rlay›c› / ba¤lay›c› Yasal
bir ölçüt/ sabit kriter hükmü olmad›¤› için- ÇÖZÜM ve SONUÇ ‹Ç‹N Kiflisel düflünce/tespit ve hareket noktam›z bak›m›ndan aç›klamak zorunday›z ki:
KUfiKUSUZ ESASTA, -katk›n›n tam, mutlak ve kesin olarak yap›labilmesi için-

- (gerek evlilik öncesi kazanç ve birikimleri ve bunlar›n konu mala varsa
sarf›n›)-(gerek; edinim ve dava sürüm günündeki de¤er art›fl› an›lan kalemlerin kesin oranlamalar›) yan›nda, -(gerekse taraflarla ilgili ve ayr› ayr›;
sonraki kazanç ve ödemelere ait kesin miktarl›, zaman ve dayanak ile kaynaklar›n› aç›k olarak belirleyici "belgeler/kan›tlar" olmas›) gerekir.
Yani, kar›-Kocan›n ayr› ayr› (evlilik ve edinim dönemindeki çal›flma süresi- kazanç- ödeme miktar›) kesin, gerçek ve belgeli olarak, birikimleri belirlenip, karfl›l›¤› oran ve katk› miktar› bulunabilir. ANCAK, iflin özü ve niteli-

¤i ve kar›-koca aras›nda geçen, önceden hiç önemsenmeyen “bir mal al›m›
olay› olmas›” nedeniyle belirtmek zorunday›zki; Aç›kça görülen ve Herkesçe
bilinen bir gerçektir, ÜLKEM‹ZDEK‹ YAfiAM biçimi. örf-adet, sayg›-sevgi
gere¤i gelir- giderin belge alt›na al›nmamas›, özel ve RESM‹ kay›tlar›n yok
veya sa¤l›ks›z oldu¤u, kesin ve do¤ru belgeye ba¤lanmamas› vb gibi olufllar
gerçe¤i karfl›s›nda,-maalesef- her kesimde ve özellikle aileler/efl ve çocuklar
ba¤lam›nda “kesin zaman ve miktarl› bir tespit yap›lmas›” imkans›zd›r. ‹flte
bu temel gerçekler/ belirsizlikler sebebiyle sonuca gidilebilmesi için Bizzarur- taraf›m›zdan belirlenen “kalemlerden yaln›z B‹R‹NE GÖRE, örne¤in;
salt çal›flma süresine/yaln›z kazanç kalemine/yahut sadece ödeme kalemine
göre” sa¤l›kl› bir tespit ve oranlama yap›lmas›, kesin ölçüt konulmas›, do¤ru, adil dengeli ve gerçekçi olamamaktad›r...
‹flte bu temel ve gerçek gerekçeler karfl›s›nda, -ESASEN, MK..4 ve BK.
42.-43.md.lerin özü ve bunlara ba¤l› ‹çtihatlardaki tespitlerin sa¤lad›¤› dayanak ve olanaklara ba¤l› kal›narak- ve de zorunlu olarak (Her iki taraf ile
ilgili; önceki mal/birikimi çal›flma-kazanç- ödeme- al›nan yard›m-giderler/birikim vb. KALEMLER‹Nin, sadece B‹R‹/‹K‹S‹ de¤il, TÜMÜNÜN kendi
içlerinde ayr› ayr› oranlamas› ve sonuçta toplam›n›n “TAM B‹R‹M” kabulü
ile taraflara isabet eden oranlamas›n›n yap›lmas› ve buna göre katk› karfl›l›¤› bulunarak sonuca gidilmesinin taraf›m›zca daha sa¤l›kl›, daha gerçekçi,
daha adil ve daha uygun bir hal yolu/flekli olaca¤›) düflünülmüfl ve bu flekil
uygulanmas› ile de¤erlendirmelere göre mukayeseler ve teknik hesaplamas›
yönüne gidilebilmifltir. Netice itibariyle Bu ba¤lamda;
An›lan TEMEL KONULARDAK‹ ilgili görülen ve Kiflisel Belirleme ile
saptanabilen De¤iflik/Kalemlerdeki, GENEL KR‹TERLER/ ÖLÇÜTLER‹M‹Z flöyle oluflmufltur:
A-) KATKININ “ O R A N O L A R A K ” BEL‹RLENEB‹LMES‹NDEK‹
ÖLÇÜTLER;

- Temel hareket noktas› olarak esas al›nmas› gerekmektedir ki;
- Ta r a f l a r › n h e r ikisiyle/davac›-daval› Eflflller (Kar›-Koca) ile ilgili ola rak ve ayr› ayr›;
- Ve a flflaa¤› da ki h er kalem için -çözüm ve sonuca gidebilmek amac› ileteknik hesaplama ve ölçüt belirleyebilme aç›s›ndan,
- Yineleyelim ve vurgulayal›m ki- her kalem (%100) TA M B ‹ R ‹ M k a b u l e d i l e re k , t a r a f p a y l a r › n a g ö re b i r b i r l e r i n e o r a n l a m a s › i l k i n ; “ h e r k a lem için kendi aras›nda” ve ayr›ca ikinci olarak; “bunlar›n -her iki yan için
ayn› cins olan-bütün kalemleri içerir toplant›n›n TAM B‹R‹M M‹KTAR
kabulü ile bu tam’a göre mukayesesi ile taraf sonuç/tüm k atk›s›/oran›n›n”
belir lenmesi ve nihayet her iki yan için saptanan bu son oran›n “mal›n sü rüm de¤erindeki miktar›na” uygulanmas›n›n yap›lmas›, -çeflitli olaylarda-
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gerçe¤e daha uygun ve dahi adil denge sa¤lay›c› oldu¤u anlafl›lm›fl ve gözlenmifltir...
Bu temel ilkeleye iliflkin tespitimizi oluflturan -ve taraf›m›zdan (Çeflitli
olaylar ile ülke gerçeklerine ve bunlara ba¤l› çeflitli ‹nceleme ve Raporlanm›zdaki ) konulan/kabul edilen “Esas Ölçütleri oluflturan/ Kalemler ve Tablonun” dayanak ve kalemleri ile k›sa aç›klamas› afla¤›daki flekilde yap›labilmifltir. fiöyleki;

1) Evlilik (Öncesi) süresindeki Taraf Mali Durum de¤erlendirilmesi:
Önce; Efllerin/Taraflar›n-Evlilik süresi öncesi (çat›flma ve varolan
mal/mevcut/Birikim durumu) incelenmelidir. Yani her ikisinin de, kesinli¤e
yak›n flekilde, -inand›r›c› kan›tlarla- tespit edilebilirse, önceki mal/varl›¤›
saptanmal›, bunlardan sonra, evlilik süresindeki azalan miktan/edinime sarf›
da belirlenmesi halinde bunun ilgili efle art› olarak nazara al›nmas› ve her iki
yan için mukayesesi yap›l›p, yüzdesi belirlenmelidir... (örne¤in evlilik öncesi, evi, mal›, birikimi vs...) Burada özellikle belirtelim ve ay›ral›m ki;
- Ancak an›lan evlilik öncesi -varsa- saptanan efl/lerin mal›/birikim/ varl›¤›ndan, konu mal›n edenimi ve bedeli ödemesi için harcama yap›lm›fl ise, bu
miktar da o kifli lehine (ödeme k›sm›nda) nazara al›n›r. Ayr›ca, - e¤er an›lan
mevcudundan (aile, efl ve çocuk) için yap›lan zorunlu/ekstra/önemli sarf/harcama yap›lm›fl ise o mal/miktar da (yan gelir, yard›m/katk› kaleminde) ayr›ca de¤erlendirilir.

2) Evlilik (Yasal ve Fiili devam süresi Dönemi) içindeki durum de¤erlend irilm esi:
a) - Efllerin Çal›flma/‹fl Yapma Süreleri);
Evlilik ve edinim ve de ödemenin devam› (taksitle al›m veya kooperatif
gibi aidatla edinme) halinde fiili ayr›l›k / boflanma tarihine kadarki dönemde;
- Efllerden kad›n›n- kocan›n ikisinin de (örne¤in ikisinin de memur iflçi veya birinin iflçi di¤erinin memur/ücretli vd.) flekilde (çal›flma süreleri; inand›r›c› ve geçerli kan›t ve belgelerle saptanmas› halinde) ayr› ayr› ve toplam› belirlenerek mukayesesi/oranlamas› yap›l›r ve yüzdesi belirlenir..
Burada önemle iflaret edelim ki;
- ‹ki taraf için (memur veya iflçi yahut ücretli) çal›flmalar›/ifl yapmalar›
sa¤l›kl› kan›tlan›rsa, her ikisi için çal›flma süreleri oranlamas› ile nazara al›n›r. Fakat;
- Her ikisinin de genelde çal›flt›¤› (belgeler veya tan›klar yahut sair kan›tlar ile belirtilmifl) ve fakat ikisinin de (süre miktar›) belirtilme›nifl ise, yahut
birinin çal›flt›¤› "süre miktar›" kesin tespitli/dayanakl›, fakat di¤erinin çal›flt›¤› gerçek ama süre miktar› kesin belirlenememifl ise, bu halde, hatal› ve adalet d›fl› bir tespit yap›lmamas› için, bu hallerde oranlama da mümkün olama-

yaca¤›ndan, her ‹kisinin çal›flma süresinin de bu kalemde de¤erlendirilmemesi uygun ve gerçekçi olacakt›r. Ancak,
- Yaln›z birinin çal›flt›¤› sa¤l›kl› belirlenir, di¤erinin hiç çal›flmad›¤› kesin
anlafl›l›rsa, yaln›z çal›flan için lehine nazara al›n›r, hiç çal›flmayan için nazara al›nmaz. (Örn. Eflin biri memur, di¤eri sakat çal›flmaz veya iflsiz koca veya evkad›n›) gibi.. Ancak, burada önemle dikkate sunar›z ki; çal›flmayan/iflsiz erkek veya çal›flmayan/evkad›n›n›n esasta ve do¤al olarak katk› hakk› vard›r ve sonuçta bu nazara al›nacakt›r. Ancak, bizim buradaki belirtimimiz/demek istenilen, sadece bu kalemde “teknik hesaplama ve oran belirlenmesindeki bir ölçüt k›sm›nda aç›klama ve veri sa¤lanabilmesi” bak›m›ndan bu de¤erlendirmenin yap›labilme zorunlu¤unu belirtebilmektir...

b) -Çal›flma Karfl›l›¤› Kazanç (Ücret/Maafl vs);
- Evlilik ve edinimi kapsayan süredeki efllerin çal›flmas› karfl›l›¤› ücret/maafl/ kazanç ve sair gelir durum ve miktarlar› - bu kalem'de- belirlenmelidir. Özellikle;
- Kad›n ve erke¤in memur/iflçi/ücretli çal›flmalar› karfl›l›¤› ald›klar› miktar›n (belgesi, bordro, makbuz, kay›t vb.) flekilde çal›flt›¤› yerden sorulmal›,
bilgi/belge istenmelidir,
- Mali ve içtimai durumlar› -kesin sa¤l›kl› olmamakla beraber- zab›taca
yapt›r›lmal›, ciddi durum tespiti yap›lmal›d›r...
- Tan›klar›n görgüye ve kesin bilgisine dayal› beyanlar› bu konuda özellikle al›nmal›d›r. Ancak, taraf yak›nlar›n›n belgelerle ve di¤er yabanc› ama
görgüye dayal› bilgisi olan tan›klarca do¤rulanmayan, koruyucu ama inand›r›c› olmayan beyanlar› nazara al›nmamal›. Kuflkusuz ülkemiz gerçeklerine
göre/tan›klar›n hissi tutumlar› iddia ve savunma geliflimi ve oluflumda de¤erlendirilmeli/elenmelidir...
Yine burada dikkate sunal›m ve iflaret edelimki; bu kalemdeki tüm bu tespitler sonucunda;
- E¤er efllerin her ikisi için (Resmi/kesin/inand›r›c› flekilde miktarl›) kan›tl› kazançlar› belirlenirse, tümüne göre, iki yan için oranlamas› yap›l›r..
- E¤er yaln›z bir taraf için gelir miktar› belirlemesi yap›l›r, di¤eri için çal›flt›¤› halde kazanc› toplam veya kesin miktarl› yap›lamazsa, bu durumda bu
kalemde kazanç oranlamas› yap›lamaz..
- Do¤al olarak, birinin çal›flt›¤› ve kazanc› resmi belgeli/kesin kan›tl› yap›lm›fl, ama di¤er eflin hiç çal›flmad›¤›/ve hiç kazanc› olmad›¤› kesin anlafl›l›rsa, elbette, bu halde, bu kalemde kazanc› saptanana tam birim hakk› verilerek, hesaba dahil edilir.

c) -Konu Mal Edinimi/Al›m› ‹çin Yapt›klar› Nakdi/Ayni Ödemeler:
Dava konusu mal›n edinimi için verilen karfl›l›k (özellikle bedeli için ya-
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p›lan ödemeler, mal ve nakiller) ayr› ayr› belge ve kesin kan›tl› olarak saptan›r.
- Her iki yan›n ödeme konusundaki belgeli miktarlar›, yani k›smi ödemeleri var ise, tüme göre oranlan›r, yüzdesi belirlenir, her iki yan için nazara al›n›r...
- E¤er Yaln›z bir taraf ödeme yapt› ve sadece bu yan›n kesin belgesi/kan›t› var ise, yaln›z o yan için tama göre yüzde belirlenir, di¤er yan için bir art›
konulamaz...
- Olaya göre, her iki yan için ödeme miktar› kesin belirlenmemifl ise veya
salt "her ikisi de katk› yapt› gibi.." mücerret iddia veya tan›k beyan› var ise,
bu durumda, bu kalemde mukayese yap›lmamas› daha gerçekçi ve sa¤l›kl›
olacakt›r.

d) -Di¤er ‹lgili Al›nan Borç, Kira-Hak Gelirleri ve Ya rd›mlar:
Taraf efllere, evlilik ve edinimi kapsayan dönemde; dava konusu mal edinimine/bedeline verilme durumundaki veya ona inzimam eden/ilgili olabilecek; 3. kiflilerden, örn. ana-baba, akraba veya tan›d›k ve yak›nlardan/yabanc›lardan gelen/verilen/al›nan gelen (mal, miras, hisse, faiz, yard›m, kira, nakit, borç vb.) nitelikli varl›klar›n›n ciddi ve inand›r›c› kan›tlanmas› halinde,
tespiti, ay›r›m› ve mukayesesi ile, edinimle ilgililerin katk›daki de¤erlendirmede nazar al›nmas› uygun ve mümkündür.

e) Aileye-Kendi ve Çocuklar›na Yapt›klar› Giderler ve Birikimleri;
Bu kalemde kastedilen Normal- Kiflisel-Kendi /Çocu¤u ve Ailesi için yap›lan zorunlu/do¤al Gider ve Birikimleridir. Gerçekten, üIkemiz yaflam›, sosyal ve ekonomik koflullar›, örf ve adet ile Türk aile yap›s›ndaki yads›namaz
gerçekler ile mutlak uygulamalar göz önünde al›nd›¤›nda, -belki yasal aç›dan
hükmen yükümlü olunmad›¤› ilen sürülebilirse de-, -günlük yaflam ve koflullar gere¤iBir Baban›n (-infak ve iafle borcundan ayr› ve- kiflisel olarak, örn. sigaras›, maç›, kahvesi, özel masraflar› vs) için giderleri, ayn› flekilde Bir Annenin
(kiflisel olarak, örn. makyaj›, giyimi, sigaras›, arkadafllar› ile toplanmas›, özel
masraflar› vs.) için “mutlak ve vazgeçilmez- do¤al flahsi giderleri ve bunlar
için kazanc› veya harçl›¤› yahut kendine verilenden bir k›sm›n› ay›rmas›, sarfetmesi bir gerçektir. Aynca, ana ve baban›n,- infak ve iafle konusundan ayr›
olarak- Çocuklar› için (özel masraflar›, örn. harçl›k, yeme, gezme, giyme,
k›rtasiye, özel durum vs.. için evlatlar›na yapt›klar›) giderler vard›r.. ‹flte, gerek kendileri, gerek aile, gerekse çocuklar› için yapt›klar› di¤er/ayni giderlerin, varsay›lan, günün yaflam koflallar›, yanlar›n sosyal ve ekonomik durumlar›na göre takdir edilen gider oranlar›ndan kalan k›sm›n›n “Birikimleri olabilece¤i” kabul edilerek, karfl›l›kl› oranlama yap›lmal›d›r. ‹flte bu ba¤lamda
ve bu kalemde;

- Efllerin kendi ve ailesi durumu ile ifli, konumu, sosyal ve ekonomik durumu itibariyle, günlük yaflam ve hayat›n ola¤an ak›fl› gere¤i, normal ama zorunlu olarak yapaca¤› de¤inilen giderler yönünde, kazanc›ndan (kendi için
%...+ çocu¤u/lar› için %... ve yükümlü oldu¤u/olmad›¤› aile infak ve iaflesi
için %.. bir miktar olmak üzere) bunlar›n toplam› %.. miktar gidere ayr›lmakta, kalan/ birikintinin %.. miktar olabilece¤i takdir edilmifl ve varsay›larak
katk›da nazara al›nmas› uygun bulunmufltur.
(Bu k›s›mda özel bir aç›klama getirelim ki; Önce TKM (152. md) ye göre, kocan›n yükümündeki infak ve iafle durumunun takdiri ve nazara al›nmas›... bunun yan›nda, ülkemiz gerçekleri ve aile yaflam gerekleri bak›m›ndan,
bu kalemde kad›n›n da, -infak ve iafle de kanunen yükümlü ve zorunlu olmamakla beraber, evine ve ailesine ayn› nitelikle yapt›¤›/yapma durumunda oldu¤u, örne¤in eve örtü ve mutfak eflyas› alma, baz› yiyecek-temizlik vb. eflyalar› almak gibi gerçekte olan gider hususunun da bir miktar takdiri gerekti¤i ve bunun uygunlu¤a aç›k olmakla, nazara al›nmas› ve kabulü uygun görülmüfltür...) Ayr›ca;
f)- Normal D›fl›- Müflterek Çocu¤a /Efle ve Aileye Ekstra Ödemeleri:
Yine yaflam›n ak›fl›nda, aile birli¤i ve fertleri için, isteyerek veya istemeyerek (ola¤and›fl›/büyük giderler efllerden biri veya ikisi taraf›ndan) yap›lm›fl
olabilir. Örne¤in; çocu¤a kolej, kurs, servis vb. giderleri, spor için ay›rmalar,
kendi veya yak›nlar› için hastal›k, tedavi, kaza vs. hususlar›ndaki büyük giderler, ev ve araba için yap›lan ekstra giderler vs gibi, k›saca ola¤and›fl› olarak evi -ailesi- kendisi çocu¤u, yak›nlar›na veya ailesine “fevkalade olaylar
ve ekstra ödemeler yapt›¤›na” iliflkin bir iddia, istem varsa, bunlar›n ciddi ve
inand›r›c› kan›tlanlamas› ile lehine yapan taraf›n biri veya ikisi aç›s›ndan katk›da lehe nazara al›nmas›n›n hukukili¤i ve gereklili¤i de yads›namaz.

3)- Evlilik ve Edinim Döneminde Efl/Efllerin Edindi¤i (Baflka Mal/varl›k
ve Birikimleri):
Taraflar›n (evlilik ve edinim ödeneminde, konu maldan ayr› olarak) efllerin kendi adlar›na -varsa- ald›klar› mal/de¤er/varl›k/mevcutlar›n›n) saptama
ve de¤er mukayesesi ile, kazanç ve birikim bak›m›ndan, katk› d›fl› olarak
aleyhlerine nazar al›nmas›/bir bak›ma mahsuben de¤erlendirilmesi gerekir...
(Kuflkusuz bunlardan edinim için, bedel için sat›m ve ç›kar›m varsa, yukar›daki kalemde de¤inildi¤i üzere, kendi lehine art› olarak nazara al›nacakt›r...)
(Burada yine dikkate sunmal›y›z ki; fiili ayr›l›k veya boflanma günündeki,
varsa taraflar›n “halen mevcut ve mal, hak-birikim veya nakitlerinin, evlilik
öncesi veya evlilik süresindeki edinimler nazara al›narak toplam› ve kalan›
belirlenip” dikkate al›narak, edinilen/dava konusu maldan ay›r›m› yap›lmal›d›r..)
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4-) Katk›n›n "Kan›tlanmas›ndaki" fiekil ve ‹nan›l›rl›k/Güvenilirlik Durumu:
Katk› istem ve iddias›, yasal her tür delille kan›tlanabilir. Ancak, tekrar
vurgulamak zorunda kal›nm›flt›r ki; kuflkusuz tüm bu kalemlerdeki iddia ve
olgular›n bunlar›n (kayden/belgeli-kesin kan›tl› veya inan›l›r baflka flekil ve
tan›kla vb.flekilde ) hukuki ispat›n›n yap›lmas› gerekir. An›lan kalemlerdeki
saptamalar, “kan›tl›- inand›r›c›- ciddi ve gerçek ile taraf ve olufl durumlar›na,
yaflam ve geliflime uygun ve kabul edilebilir” nitelikteki olgulara göre yap›lmahd›r. Kuflku veya salt/mücerret iddia-savunma yahut tahmini ve dayanaks›z, olay ve geliflime ters veya uygunsuz, ciddiyetten uzak. Yanlar›n yaflam,
sosyal ve eknomik durum meslek ve ifl durumlar›n› uymayan, anormal say›labilecek varl›k beyanlar› nazara al›nmamal›d›r. Zira aranan, “efllerin birlik
devam› inanc› ile ald›¤›/verdi¤inin/gerçek -iyiniyetli katk›s›n›n” belirlenmesi ve geri al›nmas›d›r.. Yani sonuçta “hukuken, yeterli ve geçerli ispat” aranmal›d›r. ‹flte bu nedenlerle, “kastedilen amaç ve iflin özü” bak›m›ndan;
Bu kan›tlamalar; örne¤in tapu, banka ve resmi kurum kay›tlar›, maafl
bordro ve ticari belgeler ile, birbirine uyumlu, tarih itibariyle takip ve ilgisi
uyumlu intikaller ve hukuki eylemler ile, fevkalada olaylar hastal›k, tedavi,
ekstra ödeme, seyahat, kaza, ceza, ba¤›fl, ikramiye, çal›nma vb. sevindirici
veya üzücü flekildeki (kendileri/ailesi ve yalanlar› ile ilgili olay ve bunlara
yap›lm›fl ise sarf durumlar›n›n veya her olay›n özelli¤ine göre di¤er anormal
durumlarla ilgili gider/gelir yarat›c› olgular›n uygun flekilde kan›tlanmas›
aranmal›d›r...
Burada iflaret edelim ki, taraf tan›klar›n›n (flu kadar borç verildi, flu tak›lar
sat›ld›, flu mallar harcand›, fluradan miras geldi, flu hediye verildi vb. flekilde
verdi¤i beyanlarla ilgili olarak, konu mal edinim zaman ve miktar› ile ileri sürülen beyan›n uyum ve örtüflmesi ilgisi, olay›n geliflimi, olufl, iddia ve savunmadaki beyanlarla ve belgelerle uyumu sa¤lanmal›, teyit ve itmam edici,
mümkün, ciddi ve inand›r›c›... niteliklerde) olmas› istenmeli, aranmal› ve irdelenmelidir...
Bu durum da, ancak kan›tlanabilen “kalemlerdeki durum ve miktar›n kabul edilmesi -oranlamaya dahil edilmesi- mukayesesi- tama göre yüzdesinin
belirlenmesi- toplamda nazara al›nmas›” gerekir ki, bu temel olguya olabildi¤ince uyulmal›d›r... Bundan sonra, kabul edilip saptanan miktarlar›n (her iki
yan için tam birim kabulü ile, bu tama göre saptanan paylar›n›n tüme oranlamas› ile) hak ve durum tespiti yap›lmas› uygun olacakt›r. Ki böylece saptanan oranda konu mala katk› yapmas› normal, mümkün ve uygun görülebilsin...
B-) KANITLAR VE TARAF DURUMU DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ ‹LE
KATKININ “M‹KTAR OLARAK” BEL‹RLENMES‹:
1-) Yukar›da olabildi¤ince detayl› olarak de¤inilmeye çal›fl›lan “çal›flma

ve kazanç durumu” verileri ile, sunulan kay›tlar/belgeler ve flahit beyanlar›
ile bu konumuzla ilgili tüm kan›tlar›n irdelenme ve de¤erlendirilmesi sonucuna göre;
- Davac› ile daval›n›n efllerin/taraflar›n beyanlar›na göre (evlendikten sonra evlilik süresinde, konu mal›n do¤rudan al›m/taksitle veya kooperatiften
edinildi¤i, ancak tafl›nmaz›n yaln›z bir efl ad›na ad›na kay›tland›¤›) anlafl›lmal›d›r.. Evlili¤in birliktelik ve güven ile zorluklar› birlikte karfl›lama durumu ve inanc› yads›namaz. Birikimler dayanaks›z olmaz. Kuflkusuz -taraflar›n
baflkaca bir varl›k veya büyük gideri / yat›r›m› olup olmad›¤› da irdelenmelidir. Ayr›ca, “konu mal›n/evin, evlilik birli¤i içinde birlik amac› için karfl›l›kl› güvenle birlikte edinildi¤i” sonucuna var›lmal›d›r. Bu saptamaya ba¤l› olarak;
Taraflar›n çal›flma ve ücret/maafltan veya kazançlar› yönündeki belge ve
bilgilere göre ve bunlara itibarla; -taraflar›n içtimai durumlar›na göre-konumu/çal›flma ve yaflamlar› itibariyle-HEM (daval›-kad›n›n kendi ve çocu¤una
özel ve zorunlu gider ile bunun kazanemdan indirim ve kalan birikim veya
katk› miktar›n›) yine, HEM davac›-kocan›n da hem kendi, hem MK. kapsaminda aile ve çocuklar› için iafle ve gider indirimden kalan birikimi ile katk›s›n›n) belirlenmesi veya mukayesesi yap›lmas› uygun ve hakkaniyet gere¤idir. ‹flte böylece, zorunlu olarak, aç›klanan mevcut kan›tlara göre; takdiren ve
ülkemiz yaflam ve genel durum itibariyle, her iki yan için ola¤an o zorunlu
gider de¤erlemesi ve oranlamas› yap›lmal›d›r. fiöyle ki;

2-) Yukar›da (V.) Bölüm, (A) K›s›m, (l-2-3-4.) Maddelerinde- olabildi¤ince- aç›kland›¤› üzere, sonuç de¤erlendirmeyi sa¤layabilme bak›m›ndan ve o
esaslara göre;
a) -‹LK ÖNCE; an›lan Bölüm, K›s›m ve Maddelerdeki kalemlerden,;
(Çal›flma Süresi Yönünde Belirleme. - Taraflara ‹liflkin Ücret/Maafl/Sair
Gelirli Kazanç Yönünde Belirleme, - Konu/Edinilen Tafl›nmaza Ödeme ve
masraf durumu. - Sair ‹lave Gelir/Yard›m vb. Katk› Durumu. «Müflterek Çocuk /Efl/Aile için Normal D›fl›/Ekstra Ödemeler. - Taraflar›n Normalde (Kendine-Çocuklar›na ve Aileye Gideri ile) Kalan (Birikim) Nisbetleri:, - Evlilik
ve Edinim Dönemlerinde Edindikleri Baflkaca Mal/Varl›klar›...) hususlar›
yukar›da aç›kland›¤› tarzda ve ilgisi konularak “kalem kalem belirlenen”
verilere göre saptanmal›d›r. Böylece, taraflar›n katk›s› ile bunun karfl›l›¤› (davac›n›n mal varl›¤›ndaki azalma ve tazminat miktar›n›n konu mal›n dava tarihindeki sürüm de¤eri esas al›narak) ve de toplanan deliller, taraf sosyal ve
ekonomik durumlar› ile (olufl, geliflim ve hakkaniyet) ilkeleri de göz önünde
bulundurulur. Bunun sonucunda,
b) -‹K‹NC‹ OLARAK; Her iki Yan için de¤erlendir›neye esas olabilecek
ve nazara al›nabilecek kalemler içinde (mukayese ile Efllere isabet eden
oran/yüzde) belirlenir.
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c) -ÜÇÜNCÜ OLARAK; Her iki yan için saptanabilen ve geçerli de¤erlendirmeye uygun görülen ve kabul edilen kalem say›s› örne¤in; (4 ise, X
%100 birime göre = Tümü 400 birim/ 5 ise X 100 birime göre = Tümü 500
Birim) nazara alinarak, bu tüm “TAM B‹R‹M” kabul edilir..
d) -DÖRDÜNCÜ OLARAK; (ikinci belirlemedeki Oranlar Toplam›,
Üçüncü belirlemedeki Tam Birime göre) mukayesesi/oranlamas› yap›larak
Her Bir Yan'a isabet eden sonuç (Yüzde Oran›) bulunur, iflte bu ç›kacak yüzde miktar› taraflar›n (katk› pay›) d›r...
e) -BEfi‹NC‹ VE SON OLARAK DA; Dördüncü saptamadaki (katk› Pay› Oran›/Yüzdesi), De¤ere ‹liflkin teknik tespitle belirlenen ( Konu mal›n Dava De¤erindeki Sürüm De¤eri/Miktar›na) uygulanarak, sonuçta, davac›ya
isabet eden (katk› pay› Alaca¤›n›n/ parasal Miktar›) belirlenmifl olur...
SONUÇ OLARAK; sadece b i r y a n ad›na kay›tl› olan" evlilik içinde edinilen Maldaki/ Tafl›nmazdaki katk› pay›n›n tazminat/alacak olarak istenebilece¤i ve bunun BK.96 ve 43. ve MK 4 ve 634. md.leri ve bunlara ba¤l› Yarg›tay içtihatlar› muvacehesinde -an›lan kalem, flekil ve ölçütler nazara alnarakkarar verilmesinin sa¤lanmas› gerekmektedir.. Yinelemekte yarar vard›r ki;
Kuflkusuz, aç›klanmaya çal›fl›lan (inceleme- tespit-hesaplama ve ölçütlerin konulmas› ve de¤erlendirilmesi ile sonuca gidilmesi), çok uzun, çok ciddi ve çok önemli bir çal›flmay› gerektirir. Zira, bu dava (SALT MADD‹ DE⁄‹L, MANEV‹ VARLIKLARI ‹ÇEREN EfiLER‹N EMEK VE UMUTLARININ
GÖMÜLDÜ⁄Ü-KUTSAL EVL‹L‹⁄‹N DEVAMI AMACI VE ‹NANCI ‹LE
TÜM B‹RL‹KTEL‹KLER‹N‹N UMUT VE HAYALLER‹N‹ C‹SMEN fiEK‹LLEfiT‹R‹P GERÇEKLEfiT‹RD‹KLER‹ B‹R MALIN) -art›k- paylafl›m›, bir bak›ma ba¤l›l›klar›n›n sonland›r›ld›¤› bir olguyu ortaya koymaktad›r. Bu (normal-basit bir alacak, basit bir tazminat, basit bir eflya/mal davas›) de¤ildir. O
nedenle, çözümde; çok özen, çok dikkat ve ciddiyet gösterilmelidir. Bu ba¤lamda;
- Evvela; Taraflar›n (kutsal beraberlik dönemlerindeki emek, sayg› ve sevgileriyle ilgili bu mala katk›daki) talep ve iddialar›n (gerçekçi, ölçülü, sayg›l›, iyiniyetin, ciddi ve dikkatli) davranmalar› gerekir.
- ‹kinci Olarak; Bilirkiflilerin (Efl s›fat›ndaki ‹ki ‹nsan›n, bir bütün olararak, birlikte varl›k ve umutlar›m birlefltirerek, tüm iyiniyet ve sevgileri ile
maddi-manevi varl›klar› ile edindikleri bu maldaki) katk› paylar›n› tespitteki
inceleme ve hesaplamalar›m -kendilerim her iki yan yerine koyarak, çok
özenli,çok ciddi ve çok yönlü irdeleyip, bunun salt/basit bir hesaplama ve rapor verme ifli olmad›¤›n› unutmadan. Efllerin geçmifl emeklerini nazara alarak ve onlara hürmet ederek; gerçekçi, adil ve dengeli bir çözüme ve sonuca
gitmeleri, konuyu önemsemeleri kesinlikle ihmal edilmemelidir.. Ve nihayet,
- Son Olarak; Mahkemelerin de, ülkemiz gerçekleri, yaflam koflullar›, örf-

adet, efllerin birlikteliklerindeki kiflisel ve ailevi iliflkileri ile gerçek yaflam›n
do¤urdu¤u tüm gerçekleri nazara alarak, taraflar›n istem ve taleplerindeki
ciddiyet ve olufla uygunlu¤unu, bilirkifli incelemesinin çok yönlü ve gerçe¤e
uygun ve çeflitli kalemlerdeki durumlar› içeren detayl› ve dayanakl› inceleme, de¤erlendirme ve saptamalar›n› aramas›n›, bunun basit bir hesap tespiti
raporu gibi nitelendirilmemesi, fakat temelde bilirkifli raporunun da gözönünde bulundurulmas› ile;

- Kuflkusuz Bilirkiflinin as›l tesbit ve kanaat› yan›nda, BK 42. md. ve MK.
4. md. gere¤i; icab› hale ve muhik sebeplere göre hak ve nasafetle takdir edilmesi.. gibi “temel hukuk ilkeleri ile ülke ve yaflam koflullar›na, örf ve adet,
hüsnüniyet, gerçek ve hakkaniyet icab› katk›n›n takdiri yetkisinin”; rapor ile
Dosyadaki kan›tlar ve gerçek duruma ters ve adil dengeyi bozucu/de¤ifltirici
ve dayan›ks›z -salt- iddiaya/savunmaya dayanarak kullan›lmamas› veya s›n›rs›z/keyfi takdire gidilmemesi de ihmal edilmemelidir..

Not: Bu inceleme ve Tespitlere ilaveten, Yeni TMK.na göre olan 2. grup/katk›
alaca¤› konusu di¤er/devam› yaz›da aç›klanacakt›r.
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Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesinin Görev Alan›

n Cengiz ‹LHAN *

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin görevi; kendisine intikal eden “Avrupa insan Haklar› Sözleflmesinin ve protokollar›n›n yorum ve uygulanmas›na iliflkin tüm konular› kapsar” (32/1 mad). Bir baflka de¤iflle Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesinin yorum ve uygulamalar›, d›fl›nda kalan konular, (Mad
35/3) örne¤in savafl hali, ayaklanma ve isyan ve bu amaca yönelik eylemler
ya da baflvuru hakk›n›n suiistimali halleri mahkemenin görev alan› d›fl›ndad›r. (35/3 mad)
“Öcalan Davas›” buna bir örnektir. Ülke topraklar›ndan bir k›sm›n› savaflla ay›rmaya yönelik silahl› bir isyan bafllat›lm›fl, bu y›llarca sürmüfl, binlerce
kifli hayat›n› kaybetmifltir. Öcalan, kendi ifadesiyle bu son Kürt isyan›n baflkan› ve kumandan›d›r. Hakk›nda T.C.K'nun 125 maddesine göre (silahl› isyan) dava aç›lm›fl, sabit olmufl hüküm giymifltir. Ne olay ne de olay›n hukuki nitelendirilmesi konusunda san›¤›n ve müdafilerinin bir itiraz› yoktur, iddia ve müdafaa mutab›kt›rlar. Hatta, müdafiler daha da ileri gitmifller, uluslararas› niteli¤inin bulunmamas›n› göz ard› ederek, olay› bir iç savafl olarak nitelendirmifller, san›k hakk›nda Cenevre Sözleflmesi hükümlerinin uygulanmas›n› dahi talep etmifllerdir. Bu gibi uzun süreli, ülke topraklar›n›n bir k›sm›n› ay›rmaya yönelik, binlerle kiflinin hayat›n› kaybetti¤i, yerinden yurdundan edildi¤i, silahl› isyanlar›n, hangi bak›mlardan, hangi hukuki gerekçelerle Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve eki protokollar›n kapsam›nda, bu sözleflmenin yorum ve uygulamas›na iliflkin olaylar olarak de¤erlendirilebilir,
kabul edilebilir? A‹HM karar›nda bu soruya, bilebildi¤imiz kadar› ile cevap
vermiyor, kendisini, do¤al olarak görevli kabul ediyor.
1.- “Organize silahl› isyan” Avrupa insan haklar› sözleflmesinde, korunmas› gereken bir insan hakk› de¤ildir. Bu, ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 2/2c maddesinde; “bir kargafla veya ayaklanmay› bast›rmak için baflvurulan yasal ifllemler gere¤i yaflam hakk›n›n ihlalinin” yaflam hakk› kapsam› d›fl›nda
tutulmas› suretiyle de teyit edilmifltir. Sözleflmenin tan›d›¤› ve ihlalini yasak-
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lad›¤› yaflam hakk› kapsam› d›fl›nda tutulmas› elbette, bu gibi eylemleri
(ayaklanma ve isyan) Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi kapsam› ve korumasi d›fl›nda tutulmas›yla ayn› anlama gelir. Bir baflka de¤iflle, e¤er bir ülkede
ayaklanma ve isyan varsa, bu durumda, bu olay›, bu olay›n faillerini ve eylemlerini insan haklar› sözleflmesi kapsam›nda ve korumas›nda düflünmek,
eylemleri veya al›nan karfl› önlemleri bu çerçevede de¤erlendirmek mümkün
de¤ildir. Ülke topraklar›n›, cebren ay›rmak için silahl› isyan bafllatmak ve
sürdürmek bu genel amaca yönelik olarak giriflilen eylemler Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi kapsam› d›fl›ndad›r.
2.- a) Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi kapsam› d›fl›nda bir amaca yönelik olarak giriflilen ayaklanma ve isyan ve buna yönelik olarak gerçeklefltirilen eylemlerine dayanarak Mahkemeye baflvuru objektif olarak baflvuru hakk›n›n kötüye kullan›lmas›d›r. “Kendi ay›pl› hareketine dayanan kifli dinlenmez.” (Allegans suam turpitudinem non est audiendus)
b) Eyleminin ve konumunun Savafl Hukuku (iç savafl) çerçevesinde ele
al›nmas›n›, kendisine Cenevre sözleflmesini hükümlerinin uygulanmas›n› talep eden bir kiflinin bu tutumu ile ayn› kiflinin, sonradan, davas›n›n ‹nsan
Haklar› Sözleflmesine göre, ‹nsan Haklar› Mahkemesine de¤erlendirilmesi
baflvurusu çeliflkili bir davran›flt›r. Çeliflkili davran›fl, bütün hukuk disiplinlerinde kötü niyet kabul edilir. Hiç kimse insan haklar› sözleflmesi kapsam› d›fl›nda kalan, böyle oldu¤unu bir savunma tezi olarak ileri sürdü¤ü kendi eylemine dayanarak kendisi hakk›nda bu sözleflme hükümlerine dayal› de¤erlendirme yap›lmas›n› talep edemez. Yaparsa bu hukukun "Çeliflkili davran›fl
yasa¤›" (venire contra facfum propn'um) na uygun bir durum olur ve baflvuru hakk›n›n sübjektif olarak kötüye kullan›lmas› anlam›na gelir. (35/3. mad)
fiüphesiz, A‹HM kendi görev alan›n›, kendi belirler; “mahkemenin yarg›
yetkisinde ihtilaf halinde, karar mahkemeye aittir” (32/2 mad). Ama, mahkeme, özellikle, kendisine yap›lan baflvurunun sözleflmenin yorum ve uygulamas›na iliflkin konular kapsam› içerisinde ele al›nmas›n›n hukuken tart›fl›labilir nitelikte oldu¤u durumlarda, baflvuru hakk›n›n suiistimali konusunda
ciddi flüphelerin bulundu¤u konularda bir itiraz olmasa da, baflvuru konusunu hangi bak›mlardan görev alan› kapsam› içersinde- bulundu¤unu veya bulunmad›¤›n›, yarg›lama yetkisinin hukuki dayanaklar›n› aç›klamak konumundad›r. Mahkemenin bu konuda tek ve mutlak yetkili olmas›, ilgililerin mahkemenin görev alan› anlay›fl›n›, bunun gerekçelerini ö¤renmek hakk›n› ortadan kald›rmaz.
fiüphesiz A‹HM, Sözleflme ve eki protokol hükümlerini yorumlar ve uygular. Ne var ki, A‹HM’nin, yorum ve uygulamalar›na esas olacak ölçütler,
özellikle görev alan› konusunda, sözleflmede aç›klanmam›flt›r. Bir bak›ma
Mahkemenin hukuk kayna¤› yine kendisidir. Mahkemenin içtihatlar›, bir karar olman›n ötesinde, bizim gibi yazal› hukuk formasyonu olanlara biraz ga-
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rip gelse de Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi bak›m›ndan ayn› zamanda bir
hukuk kayna¤›d›r. AH‹M, bu bak›mdan, bir itiraz olmasa da, ele ald›¤› konular› hangi bak›mlardan ve hangi kriterlere göre görev alan› içerisinde veya d›fl›nda kabul etti¤ini ve kiflisel baflvurular› hangi bak›mdan “kabul edilebilir
buldu¤unu" veya "bulmad›¤›n›” kararlar›nda aç›klamak durumundad›r.

Türk Standartlar› ile Helal G›da
Standard›’n›n Teoride ve Pratikte
Karfl›l›kl› De¤erlendirilmesi

n Yu s u f B A R ATALI *

Türk Standartlar› Enstitüsü 22.11.1960 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 132 say›l› kanunla kurulmufl bir kurumdur. Bu kurumun amac› kanununda da belirtildi¤i gibi her türlü madde ve mamulleri ile usul ve hizmet standartlar›n› yapmakt›r.
Bu kanununun 2. maddesine göre Türk Standartlar› Enstitüsünün görevleri flunlard›r:
A) Her türlü standartlar› haz›rlamak veya haz›rlatmak,
B) Enstitü bünyesinde veya hariçte haz›rlanan standartlar› tetkik ve uygun
buldu¤u takdirde Türk Standartlar› olarak kabul etmek,
C) (De¤iflik bent: 17/08/1983 - 2881/2 md.) Kabul edilen standartlar›, yay›nlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalar›n› teflvik etmek, mecburi olarak yürürlü¤e konmalar›nda fayda görülenleri, ilgili bakanl›¤›n onay›na sunmak,
D) Hususi ve resmi sektörün talebi üzerine Standartlar› veya projelerini
haz›rlamak ve mütalaa vermek,
E) (De¤iflik bent: 16/05/1985 - 3205/2 md.) Standartlar konusunda her
türlü ilmi ve teknik incelemelerle araflt›rmalarda bulunmak, yabanc› memleketlerdeki benzeri çal›flmalar› takip etmek, Milletleraras› ve yabanc› standart
kurumlar› ile münasebetler kurmak ve bunlarla iflbirli¤inde bulunmak,
F) Üniversiteler ve di¤er ilmi, teknik kurum ve müesseselerle ifl birli¤i
sa¤lamak, standardizasyon konular›nda yay›n yapmak, milli ve milletleraras› standartlardan arflivler meydana getirmek ve ilgililerin faydalanmalar›na
sunmak,
G) Standartlarla ilgili araflt›rma maksad›yla ve ihtiyari standartlar›n tatbikat›nda kontrol için laboratuarlar kurmak, muayene, analiz ve deneyleri, resmi veya hususi sektörün talep edece¤i teknik çal›flmalar› yapmak ve rapor
vermek,
H) Yurtta standart ifllerini yerlefltirmek ve gelifltirmek için elemanlar yetifltirmek ve bu maksatla kurslar açmak ve seminerler tertiplemek,
* Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi
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Türk Standartlar› Enstitüsünün bu görevlerinin öncelik esas›na göre tanzimi Genel Kurulca kararlaflt›r›l›r ve ilgililere duyurulur.
‹) (Ek bent: 08/06/1984 - KHK 221/2 md.; Aynen kabul: 16/05/1985 3205/2 md.) Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teflvik edecek her türlü çal›flmalar› yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek,
J) (Ek bent: 16/05/1985 - 3205/2 md.) Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili
araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar› yapmak ve gerekli laboratuarlar› kurmak.
Türk Standartlar› Enstitüsü ilgili kanunundan da anlafl›laca¤› üzere ülkede üretilen her türlü madde ve mamulleri ile usul ve hizmet standartlar›m belirlemekle görevli bir devlet kurumudur. Tüm devlet kurulufllar› kendi kanunlar›na uymak zorunlulu¤u yan›nda öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi'na uymakla da zorunludurlar. Anayasam›z›n Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli da yan›flma ve adalet anlay›fl› içinde, insan haklar›na sayg›l›, Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›, bafllang›çta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” ibareleri Türkiye Cumhuriyetinin temel
niteliklerini aç›k ve tart›flma gerektirmeyecek flekilde belirlemifltir.
Yine anayasam›z›n 24. maddesinin 4. f›kras›nda “Kimse, Devletin sosyal,
ek o n o m ik , si y asi v e ya h uk u k i t em el d üz en in i k ›sm en d e o l sa, d i n k u r al lar › na dayand›rma veya siyasi veya kiflisel ç›kar yahut nüfuz sa¤lama amac›yla her ne suretle otursa olsun dini veya din duygular›n› yahut dince kutsal
say›lan fleyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.” cümlesi vatandafllar›n, devleti yönetmeye talip olanlar›n ya da devleti yönetenlerin devletin sosyal, ekonomik, siyasi ya da hukuki düzenini dini kurallara dayand›ramayacaklar›n› aç›kça belirlemifltir.
Yukar›da anlat›lanlar ve yap›lan al›nt›lar› k›saca özetlemek gerekirse Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Türkiye
Cumhuriyeti hukuk kurallar› ile yönetilir, devlet yönetimi dini kurallara dayand›r›lamaz. Bilimsel bir konu olan g›da standart› mevcut hukuk kurallar›m›za göre h e l a l -h a ra m kavramlar› ile bir araya gelemez. Çünkü kanunlar›m›z objektif, akla dayal› yaz›l› metinlerdir. Din kavramlar› ve kurallar› ise
ilahi bir güç taraf›ndan flekillendirildi¤ine inan›lan soyut kavramlard›r. Hukuk kurallar› günümüz yaflam›n› düzenlemektedir. Laik bir hukuk devletinde
bir devlet kuruluflunun ' h e l a l - h a r a m g › d a ' tan›mlamas›yla g›da standart› vermesi hem anayasam›za, hem Türk Standartlar› Enstitüsü Kuruluflu Hakk›nda
Kanuna, hem de Devrim Kanunlar›m›za ve Cumhuriyetin temel niteliklerine
ayk›r›d›r.
Helal ürün belgesi almayan tüm g›da ürünlerinin haram olarak nitelendirilmesi, helal g›da standart›n›n devlet arac›l›¤› ile uygulamaya konulmas› bir
anlamda fleriat hükümlerinin devlet eliyle uygulanmas› anlam›na gelmektedir. TSE bir ürünün kendi belirledi¤i standartlara, sa¤l›k koflullar›na uygun

olarak üretilip üretilmedi¤inin denetimini yapan bir kurulufltur. Kanunu gere¤i kendisine verilen görevlerden baflka bir konuda inceleme, çal›flma ve düzenleme yapamaz ve getiremez.
Helal G›da Standart›n› TSE'nin belirlemesi yine ayr› bir anayasaya ayk›r›l›k sebebidir. Ülkemizde kamu kurumlar› kayna¤›n› anayasam›zdan ald›klar› yetkileri kullanabilirler. Anayasam›z Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› d›fl›nda bir
kuruma din ile ilgili konularda görüfl ve kural belirleme, uygulama yapma
yetkisi vermemifltir. Ayr›ca bu konudaki bir baflka s›k›nt› ' h e l a l g › d a ' tan›m›n›n hangi inanç esaslar›na göre ele al›nmas› gereklili¤idir. Türkiye Cumhuriyeti büyük bölümü ‹slam inançl› kiflilerin oluflturdu¤u bir yap› olmas›na ra¤men bu yap› içinde H›ristiyan ve Musevi inanc›na sahip kifliler ve bunlar›n
yan›nda da inançs›z kifliler bulunabilmektedir. Sadece ‹slam inançl› kifliler
gözetilerek yap›lacak helal g›da tan›mlamas› di¤er inanç sahipleri ve inanç
sahibi olmayan insanlar› d›flar›da b›rakaca¤›ndan anayasam›z›n eflitlik ilkesine de ayk›r›d›r. Bir iflyeri ya da üretimi din aç›s›ndan s›n›fland›rd›¤›m›zda di¤er dinlere de ayn› olanak tan›nmaz ise bu uygulama laiklik ilkesi ile ba¤daflmayacakt›r.
Bu uygulama yürürlü¤e girse bile islami kurallara uygun kesilmifl ve ifllenmifl g›da maddesi üretenler bu belgeyi almad›klar›nda belge alanlar›n yan›nda haram üretim yapar durumuna düfleceklerdir.
Böyle bir standart›n uygulamaya konulmas› sektörde çal›flan g›da, kimya, ziraat mühendislerinin, veteriner hekimlerin, biyolog ve kimyagerlerin
kontrollerinde yetersiz kald›klar› izlenimini verecektir. Denetimlerde yer almasi öngörülen din adamlar›n›n çok büyük bir k›sm›n›n ise yap›lacak denetimler konusunda mesleki bilgileri bulunmad›¤› da çok aç›kça ortadad›r.
Helal ürün uygulamas›n›n yap›ld›¤› ülkelerde ürünün helal olup olmad›¤›na ‘‹slam Ulema Meclisleri’ karar vermektedir. Helal g›da denetimini yapacak ulema meclislerinin görevi bu denetim ile s›n›rl› kalacak m›d›r? Yoksa bu
kurulufl g›da denetiminin yan› s›ra yasa, yönetmelik, spor, kültür, müzik, sinema ve buna benzer alanlarda da denetim yapacak m›d›r? E¤er bunlar gerçekleflecek otursa Türkiye Cumhuriyeti Anayasas› ve meflruiyetini bu anayasadan alan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve di¤er anayasal kurumlar›n meflruiyetleri tart›fl›l›r hale gelmeyecek midir? Ayr›ca üyesi olmaya çal›flt›¤›m›z
Avrupa Birli¤i'nde de böyle bir standart bulunmamaktad›r. E¤er böyle bir
standart yürürlü¤e konulursa AB ile yine bir uyuflmazl›k ortam› yarat›lacakt›r. Özellikle Gümrük Birli¤i Anlaflmas› ve müzakere sürecinin bafllamas› ile
art›k AB kriterlerine ayk›r› yasa ya da uygulamalar› yürürlü¤e koymam›z
mümkün görülmemektedir. (Yasalar›m›z ve uygulamalar›m›z›n AB taraf›ndan bir denetime tabi tutulmas›n› hazmedebilmifl kiflilerden olmad›¤›m› da
bir not olarak eklemek zorunday›m.)
Helal ürün uygulamas› yürürlü¤e girdi¤i taktirde TSE yine bir açmaz ile
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karfl› karfl›ya kalacakt›r. Bu uygulama ile helal ürünleri belirlemek ile görevlendirilecek olan TSE 2003 y›l›nda yay›mlanan Alkolsüz ‹çecekler Tebli¤inin
5. maddesinin k f›kras›na göre (Alkolsüz içeceklerde etil alkol miktar› en çok
5.0 g/l.) zaten alkole cevaz vermektedir. H›ristiyanl›¤a göre alkol kullan›m›
haram de¤ildir. Yar›n bir gün H›ristiyan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandafl›
helal alkol sertifikas› almak için TSE'ne müracaat ederse ne gibi bir cevap
alacakt›r. Bu TSE için çözümü zor bir açmaz olacakt›r. Bafltan beri vurgulamaya çal›flt›¤›m gibi helal-haram kavram› kiflinin kendi dini inanc› ve vicdan› ile ilgili bir durumdur. TSE'nin görevi tüketti¤imiz g›dalar›n belirlenen
sa¤l›k standartlar›na uygun olup olmad›¤›n›,g›dalar›n besin de¤erlerinim ve
hijyen koflullar›n›n standartlara uygun olup olmad›¤›n› belirlemek olmal›d›r.
Sa¤l›kl› bir ortamda kesilen bir domuz eti ‹slam inanc›na göre haram olarak
kabul edilmesine ra¤men sa¤l›k aç›s›ndan ve besin de¤eri aç›s›ndan bir risk
içermemekte ve tüketilmesinde bir sak›nca bulunmamaktad›r.
SONUÇ OLARAK
TSE'nin görevi her türlü madde ve mamullerin usul ve hizmet standart›n›
belirlemektir. Helal G›da Standart›, yap›s› gere¤i TSE'nin belirlemesinin
mümkün olmad›¤› soyut ve toplumun tamam›n› ilgilendirmeyen bir standartt›r. Bir mal›n üzerine içerdi¤i maddelerin etiket olarak yaz›lmas›, bu maddelerin sa¤l›¤a uygun maddeler olmas› halinde TSE'ye uygundur ibaresinin verilmesi TSE'nin görevleri aras›nda olabilir. Ancak bir g›da maddesinin 'domuz eti içermesi nedeniyle helal g›da de¤ildir' ibaresini tafl›mas› ne akla uygun gelmektedir, ne de herhangi bir hukuk kural›na. Helal G›da Yönetmeli¤i
getirme çal›flmalar› adeta laik, demokratik hukuk devleti kavram›n›n temellerine konan dinamit gibi de¤erlendirilmelidir. G›da bahane edilerek devletin
baz› kavramlar›n›n ‹slami de¤erlere temas ettirilmeye çal›fl›lmas› çok
masumane görünse de fleriat uygulamalar›na giden yolda en önemli temellerden biri olacakt›r.

Uzman Fikri ve S›nai Haklar
Mahkemeleri

n ‹lhami GÜNEfi *

G ‹ R ‹ fi
Dünyada son on befl y›ll›k dönemde, geliflimi daha da eskilere giden internetin do¤uflu ve yayg›nlaflmas› bilginin egemenli¤ini sa¤lama alm›flt›r. Gerçekten de art›k bilgi insanl›¤›n gelifliminde temel element olmufltur, tar›m ve
sanayi devrimlerinin ard›ndan insano¤lu bilgi devrimini yaflamaktad›r. ‹ran
ve Çin örne¤i gibi baz› totaliter rejimlerin, ülkelerinde bu son dalgaya direnmeleri hem yersiz hem de ak›nt›ya karfl› ç›kmakla eflde¤erdir. ‹çinde bulundu¤umuz ça¤› iflte bu nedenle “bilgi ça¤›” olarak adland›rmak yanl›fl de¤ildir.
Uluslar sahip olduklar› bilgi ile tart›l›yor ve s›ralan›yorlar. Genel ve kamusal
anlamda bilgi ve bilgi teknolojileri özendiriliyor, bireylerin bu yönde geliflimi için devletler destekler sa¤l›yor. Fikir ürünlerinin üretimi teflvik ediliyor.
Teflvik, beraberinde fikri çaba gösterenlerin korunmas›n› da zorunlu k›l›yor.
Bu yüzden bireylerin hangi alanda olursa olsun düflünmeye, yaratmaya yeni
ve endüstride sorunlar› çözen uygulamalar bulmaya yönelmesi konusunda
fikri hak korumas› esasl› bir öneme sahiptir.
Ülkemizdeki fikri ve s›nai hukukun uluslararas› alandaki aç›klar›n› kapat›p evrensel koruma normlar› ve koruma seviyelerini yakalamas›nda Avrupa
Toplulu¤u (flimdiki ad›yla Avrupa Birli¤i) ile imzalanan 1/95 say›l› gümrük
birli¤i anlaflmas› önemli bir ad›m olmufltur. Bu anlamda, yasalaflt›rma ve yetki yasas›na dayal› kanun hükmünde kararnameler ile büyük miktarda mevzuat yarat›lm›flt›r. 07.06.1995 tarihli 4110 say›l› yasa ile 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› de¤ifltirilmifl, 1995’de kabul edilen Marka, Tasar›m, Co¤rafi ‹flaret, Patent KHK’leri ile s›nai mevzuat yenilenmifl ve 2001 y›l›nda
4128 say›l› yasa ile cezai koruma hükümleri getirilmifl, suçlar KHK’lerdeki
tecavüz eylemlerine at›f yoluyla oluflturulmufl, hapis, para cezalar› ve kapatma, ticaretten men cezalar› konmufltur. A¤›rl›¤›ndan yak›n›lan cezalar için
2004 Haziran’da yürürlü¤e giren 5194 say›l› yasa ile yapt›r›m seçimlik k›l›narak bir miktar dengeleme gerçekleflmifltir. Mevzuat›n ›slah› ve Anayasa
do¤rultusunda yasa formuna dönüflüm de sürmektedir. Yine bu alanda ülkemizde ilk kez yeni s›nai haklar olan entegre çip haritalar› sahiplerinin korun-
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mas› için 5147 Say›l› Entegre Devre Topografyalar›n›n Korunmas› Hakk›nda
Kanun 22.04.2004’de ve tohum ›shahç›lar›n›n haklar› için Yeni Bitki Çeflitlerine Ait ‹slahç› Haklar›na ‹liflkin Kanun 15.01.2004’de yürürlü¤e girdi.
Fikri emek ve çaban›n korunmas› toplumsal ilerleme için yaflamsal önem
tafl›maktad›r. Bireylerin bilimsel, kültürel ve edebi alanda yeni eserler yaratmalar›n›n enerjisi büyük ölçüde fikri hak korumas›na ba¤l›d›r. Yine, endüstrimizin taklit ve/veya lisanslara ba¤l› yüksek maliyetli kopyac› üretim yerine
özgün ve yeni ulusal teknolojilerle büyümesinin ne denli önemli ve stratejik
oldu¤u tart›flmas›zd›r. Öte yandan belli koruma düzeylerinin uygulamaya sokulmas› ticarette dürüstlük kurallar›n›n yayg›n k›l›nmas› ve ekonominin kayda al›nmas›na da katk› sa¤layacakt›r. Dünyada görülmemifl yepyeni tasar›mlar düflleyen ve gerçeklefltiren tasar›mc›lar›m›z olabilir, dahiyane bulufllara
hayat veren buluflçular›m›z ve AR-GE’ye daha fazla kaynak ay›ran ileri düflünceli firmalar›m›z da olabilir ancak, yerleflik ve ça¤dafl normlara, uluslararas› hukuka uygun, tescil ve tescil sonras› iyi iflleyen bir koruma sistemi olmazsa bunlar›n hiçbir yarar›n› göremeyiz.
ETK‹N KORUMA
Fikri ve s›nai haklar›n etkin korunmas›ndan, uygulanmas›ndan anlafl›lacak
olan nedir? Koruma olgusu di¤er geleneksel haklarda oldu¤u gibi do¤al bir
beklentidir. Ancak, ‘etkin’ nitelemesi üzerinde durulmal›d›r. Fikri ve s›nai
haklar›n k›r›lgan, kolay ihlal edilebilir nitelik tafl›d›klar› bir gerçektir. Hele
ça¤›n iletiflimi ve ço¤altmay› çocuk oyunca¤›na çeviren teknolojik olanaklar› düflünülürse tamamen savunmas›z bir konumda olduklar›n› görürüz. Örne¤in, piyasaya ç›kan bir roman›n okurlarca be¤eni kazanmas› ya da yeterli reklam›n›n bulunmas› halinde t›pk› bas›m›n›n yap›l›p ço¤alt›larak yasad›fl› biçimde yay›lmas› orta boy bir matbaac› için s›radan bir ifltir. Yine küçük veya
orta boy bir tekstil üreticisi için nike markas›n› taklit ederek üretim yapmak
için know-how1 gerekmemektedir. Etkin koruma ilk planda bir yasa egemenli¤ini düflündürmektedir. Mahkemeler ve yard›mc›s› olan kolluk birimleri yan›nda fikri haklar bak›m›ndan Kültür Bakanl›¤› ve s›nai haklar bak›m›ndan
Türk Patent Enstitüsünün iyi ifllemesi, gerekli olan hallerde kay›t ve tescil
usullerinin adil ve süzgeçten geçen inceleme ve karar süreçleri ile desteklenmesi de gerekmektedir.
Öte yandan kendine özgü bir yap›s›, do¤as› olan fikri ve s›nai haklardan
kaynaklanan davalara bakmak üzere u z m a n m a h k e m e l e r i n k u r u l m a s › öngörülmüfltür. Mahkemelerden ilki ‹stanbul’da yo¤un ifl yükünü karfl›lamak

1) Know-How, s›nai olsun ya da olmas›n her hangi bir üretim alan›nda gizli olan ve/veya olmayan
her türlü bilgi ve yöntemler bütünü üzerinde bulunan tescile ba¤l› olmaks›z›n genel hükümlere göre
korunan haklard›r. (y.n.)

üzere 2000’de faaliyete geçmifltir. Avrupa Konseyi ile Adalet Bakanl›¤› aras›nda kararlaflt›r›l›p ortaklafla finanse edilen “Fikri ve Sinai Haklar›n Etkin
Uygulanmas› “projesi ile yedi adet yabanc› dil bilen hakim seçilerek Avrupa’da çeflitli Üniversitelerde bu alanda e¤itime kat›lm›fllar ve on ayl›k e¤itim
döneminin ard›ndan 2003 ekim ay›nda Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de kurulan
yeni Fikri ve S›nai Haklar uzman mahkemelerine atanm›fllard›r. Halen ‹stanbul’da üçü ceza ve ikisi hukuk olmak üzere befl mahkeme, Ankara’da bir hukuk ve bir ceza, ‹zmir’de bir ceza mahkemesi kuruludur.
Etkin fikri ve s›nai hak korumas› salt yasan›n hukuki ve cezai olanaklar›n›n yürütülmesi ile de sa¤lanamayacakt›r. Klasik anlamda suç ve suçlulu¤un
irdelenmesi ve alt›nda yazan toplumsal sebeplerin araflt›r›lmas› ve bir yandan
da toplumsal düzeyde mücadele yap›lmas› gerekmektedir. Öte yandan sokakta alenen sat›lan, yazar› ve yay›nc›s›n›n eme¤i ve hakk› sömürülerek ço¤alt›lm›fl kitaplar›, bestecisi, flark›c›s›, sinema yap›mc›s› ve plak yap›mc›s›n›n hakk› sömürülerek, ço¤alt›lm›fl kaset ve CD’leri almakta sak›nca görmeyen, bir
an tereddüt göstermeyen tüketicinin de moral yönden desteklenmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu çaba belki biraz da bireysel bütçelerle
ba¤lant›l› olarak sonuç verecek olsa bile göz ard› edilmemelidir. Fikri haklara kay›ts›zl›¤›n bizi zamanla yeni tek bir eserin bile üretilmedi¤i düflünce, yarat›c›l›k ve düflünür bak›m›ndan k›s›r bir ortama götürebilece¤i gerçe¤inin y›¤›nlara aktar›lmas›nda büyük yarar bulunmakta, bu konuda en büyük görevde idari birimlere düflmektedir.
Etkin koruman›n sa¤lanmas› ülkemizin uluslararas› alanda verdi¤i sözlerin de gere¤idir. Baz› Avrupa ülkelerinin Fikri Mülkiyete ortak bir yaklafl›m
benimsenmesi konusunda ilk çabalar›n› temsil eden Paris Anlaflmas› 1883’de
yürürlü¤e girdi ve birkaç kez de¤ifltirildi. Patentler bak›m›ndan kurucu özellikler tafl›yan anlaflma en son ‘Stokholm Anlamas›’ ile revize edilmifltir. Bu
anlaflman›n sa¤lad›¤› en önemli ilke, yabanc›ya yerli ile eflit ifllem yap›lmas›,
yani sözleflmeye üye ülke vatandafl›n›n di¤er üye ülkede o ülkenin kendi vatandafllar› ile ayn› haklardan yararlanmas›d›r. (Paris Sözleflmesi 2/1 Md.)2
Üyesi oldu¤umuz Dünya Ticaret Örgütü Anlaflmas›’n›n eki olan Ticaretle
Ba¤lant›l› Fikri Haklar Anlaflmas›’n›n (TR‹PS) 61. maddesine göre ülkede
fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas› için belli standartlar›n alt›na inilmeyecektir. Bu ba¤lamda, kasti, ticari marka ve telif korsanl›¤› eylemlerine eflde¤er di¤er suçlarla ayn› düzeyde hapis ve/veya para cezas› düzenlemelerini
yapma yükümlülü¤ü öngörülmüfltür3. 1886 Tarihli ‘Artistik ve Edebi Eserlerin Korunmas› Hakk›ndaki Bern Sözleflmesi’ bu alandaki ilk uluslararas› dü-

2) TR‹TON Guy, Intellectual Property, s. 54, ‹kinci Bas›, Sweet-Maxwell, Londra 2002
3) Andrew CHR‹ST‹E - Stephen GARE, Statutes on Intellectual Property, 5. bas›, Blackstone’s
London, 2001
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zenlemedir. Ülkemiz taraf›ndan 1979 tarihli metni kabul edilmifl olup karfl›l›kl›l›k, yabanc›ya yerli ile eflit ifllem yap›lmas› ve asgari haklar tan›nmas› ilkeleri gelifltirilmifltir4. Görüldü¤ü üzere bunlar ve bu yaz›da an›lmayan sözleflmelerle ülkemiz uluslararas› alanda yay›lm›fl bulunan bir koruma sisteminin parças› haline gelmifltir. Bu olgu bir bak›ma fikri ve s›nai haklar›n ve bilginin s›n›r tan›mazl›k özelli¤inin de sonucudur.
‹ Z M ‹ R F ‹ K R ‹ VE SINA‹ HAKLAR CEZA M A H K E M E S ‹
‹zmir Fikri ve S›nai Haklar Ceza Mahkemesi 20.11.2003 tarih ve 537 say›l› HSYK karar› ile ‹stanbul ve Ankara’da benzereleri ile birlikte kurularak
faaliyete geçirilmifl ve yarg› çevresi kurulduklar› il s›n›rlar› olarak belirlenmifltir.
Kurucu hakimi olmak onurunu yaflad›¤›m mahkemede bu yaz›n›n yaz›lmas›na kadar geçen yaklafl›k iki y›ll›k dönemde bak›lan toplam ifl 1505 olup
1126 adet dosya karar ba¤lanm›flt›r.
Uzman mahkemelerin kurulmas›n›n ilk etkileri bak›lan dava say›s›nda olmufltur. Nitekim, ‹zmir Fikri ve S›nai Haklar Ceza Mahkemesine 2004 yarg›
döneminde halefi olan 3. Asliye Ceza Mahkemesinden 171 adet dosya görevsizlik karar› ile devredilmiflken ayn› dönemde 717 adet de yeni dava aç›lm›flt›r. 2005 Yarg› y›l›n›n sadece ilk 7 ay› sonunda ise aç›lan dava say›s› 408 olmufltur. Görüldü¤ü gibi mahkemenin aç›l›fl› dava arz›n› ciddi biçimde kabartm›flt›r. Bu göreli art›fl bir yandan uzman mahkemelere olan güven ve beklentilerle bir yandan da kifli ve kurumlar›n uyuflmazl›klar› ceza mahkemesine
baflvurarak çözme gayreti ile ba¤lant›l›d›r. Ayr›ca, 5846 Say›l› Fikir ve Sanat
Eserleri Yasas›nda bandrolsüz yayma ile ilgili yap›lan 12.03.2004 tarihli
5101 say›l› yasan›n sa¤lad›¤› de¤iflikliklerin de katk›s› bulunmaktad›r.
Bu mahkemenin görev alan› yukar›da say›lan mevzuat›n düzenledi¤i hükümler çerçevesindeki fikri ve s›nai hak ihlallerinin cezai olan uyuflmazl›klar›d›r.
Yarg› alan›nda gerçekleflen sanc›l› de¤iflim ve baflkalafl›m süreci tamamlan›p tafllar yerine oturdu¤u ve denetim mekanizmalar› olan istinaf ve temyiz
yollar› da bu süreç çerçevesinde ç›kt›lar vermeye bafllad›¤›nda uzman mahkemeler için daha sa¤l›kl› de¤erlendirmeler yap›labilecektir. Bekleyip hep
beraber görece¤iz.

4) TEK‹NALP Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 68, 3. Bas›, Beta 2004 K›rklareli.

Ba¤›ms›z Yarg›-Ba¤›ms›z
Savunma

n M. ‹skender ÖZTURANLI *

6 Eylül 2005 günü adalet y›l›n›n aç›l›fl› nedeniyle 76 baroya ba¤l› Türk
avukatlar› An›t Kabire yürümüfller, ülke ve meslek sorunlar› hakk›nda düflüncelerini aç›klam›fllard›r. Bu arada “mahkeme kararlar›n›n uygulanmas›n›,
gerçek ve eksiksiz bir demokrasinin ve hukuk devletinin ifller hale getirilmesini” de istemifllerdir. Yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n temel koflulunun yarg›ç ve
savc›lar›n siyasal iktidarlardan ba¤›ms›z olmas› gerekti¤ini vurgulam›fllard›r.
Amaç, tam ve eksiksiz bir demokrasi, gerçek hukuk devleti, ba¤›ms›z yarg›
ve ba¤›ms›z savunmad›r. “Ülkenin bölünmez bütünlü¤üne ve üniter yap›s› na yönelik ayr›l›kç› eylem ve giriflimleri, bölücü ve gerici terörü”de k›nam›fllard›r. Yürüyüfl, toplum katlar›nda genifl yank›lar uyand›rm›fl, olumlu sonuçlar do¤urmufltur.
Günümüz Türkiye’sinde yarg› ba¤›ms›z olmad›¤› gibi savunma da ba¤›ms›z de¤ildir. 1961 Anayasas›yla özgürlü¤üne kavuflan yarg›n›n, 1982 Anayasas›yla özgürlü¤ü ve özerkli¤i elinden al›nm›fl, bu çarp›kl›k bugüne de¤in düzeltilmemifltir. Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu, siyasal iktidar›n buyru¤undad›r. Kurulun baflkan› Adalet Bakan›, sekreteri Bakanl›k Müsteflar›d›r.
Disiplin kovuflturmalar› Adalet Bakanl›¤› müfettifllerince yap›lmaktad›r. Kurulun çal›flaca¤› ba¤›ms›z bir yeri yoktur. Barolar ise Adalet Bakanl›¤›n›n vesayetinden bir türlü kurtulamam›flt›r.
‹ktidar›n buyru¤unda olan yarg›ç ba¤›ms›z de¤ildir. Ancak adaletin ve
vicdan›n›n buyru¤unda olan yarg›ç ba¤›ms›z olabilir. Türk hükümeti ad›na
de¤il, Türk ulusu ad›na karar verme yetkisine sahip olan yarg›ç ba¤›ms›zd›r.
Ve yarg›n›n ba¤›ms›z oldu¤u bir ülkenin yarg›çlar› vicdan rahatl›¤› ile karar
verebilirler. Ça¤›m›z›n gerçe¤i yaln›z siyasal özgürlü¤ün elde edilmesi de¤il,
adalet örgütünün de özgürlü¤ü ve egemenli¤idir. Büyük devlet adam› Atatürk’ün çok do¤ru belirlemesine göre “adalet örgütü ba¤›ms›z olmayan bir
ulusun devlet olarak varl›¤› düflünülemez.”
Hukuk devletini benimseyen bir sistem, hukukun üstünlü¤ünü de benim* Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi
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semifl demektir. Bir hukuk devletinde yarg›ç, ancak yasaya ve vicdan›na ba¤l› olmal›d›r. Baflka bir gücün varl›¤› düflünülemez. Ama yasa hukuka ayk›r›ysa, art›k yarg›c›n ba¤›ms›zl›¤›ndan söz edilemez. Hukuka ayk›r› yasa ç›kar›l›rsa, yarg›ç ba¤›ms›zl›¤› ortadan kalm›fl demektir. Bilindi¤i gibi ülkemizde
hukuka ayk›r› tümen tümen yasa ç›kar›lmaktad›r.
Barolar›n ve Barolar Birli¤inin ba¤›ms›z olmad›¤› bir ülkede de avukat
özgür de¤ildir. Çünkü avukat barodan soyutlanamaz. Savunman›n ba¤›ms›z
olmamas›, savunma mesle¤ine vurulan darbelerin en a¤›r›d›r. Gerek 1961,
gerekse 1982 anayasalar› hak arama özgürlü¤ünü insan haklar›ndan saym›flt›r. Buna ayk›r› düzenlemelerin tümü anayasaya ayk›r›d›r. Çünkü adaletsiz
devlet olamayaca¤› gibi savunmas›z adalet de olamaz. Bir ülkede adaletin
varl›¤› savunmaya verilen de¤erle ölçülür. Savunma hakk›n›n tan›nmad›¤›,
bulunmad›¤› bir yerde gerçek adalet de yoktur. Savunmas›z yarg›lama, savunmas›z karar, karar de¤ildir. Tarih boyunca savunma yarg›lama ile yanyana yürümüfltür. Ne var ki savunma, her yerde ve her zaman yarg›laman›n karfl›s›nda sayg› ile e¤ilmifl, ama boyun e¤memifltir.
Bilindi¤i gibi savunma yarg›lamadan önce ç›km›flt›r gün yüzüne. Bir kiflinin baflka bir kifliyi suçlad›¤› anda savunma ve savunma mesle¤i de do¤mufltur. Yarg›lama daha sonra düflünülmüfltür. Bu nedenle savunman›n de¤eri en
az yarg›laman›n de¤eri kadard›r. Belki de daha üstündür. Bunun içindir ki savunma hakk› kutsal bir hak, savunma özgürlü¤ü kutsal bir özgürlük say›lm›flt›r.
fiu bir gerçektir ki yarg›ç azl›¤› nedeniyle günde 40-50 davaya bakmak
zorunda kalan yarg›çlar, dinleyecek zamanlar› olmad›¤› için yarg›lamaya ve
savunmaya çok az süre ay›rmaktad›rlar. Ne var ki dinleyecek zamanlar› olmayanlar›n okuyacak zamanlar› da olamayaca¤› gerçe¤ini gözard› etmeleri
olanaks›zd›r. Ça¤dafl dünyada bir yarg›ç ancak günde üç-dört davaya bakmaktad›r. Bu nedenle adalet, ülkemizde a¤›r aksak yürümekte ve amac›na
ulaflamamaktad›r. Unutulmas›n ki bugün adalet örgütüne bütçeden ayr›lan
ödenek yeterli de¤ildir. Diyanete ayr›lan›n dörtte biri kadard›r. Ve 1930’lardakinin yar›s› oran›ndad›r.
Oysa savunma hakk› k›s›tl› olan bir ülkede adaletten söz edilemez. Savunma özgürlü¤ü tüm insan haklar›n›n güvencesidir. Savunma, vatandafl› bafl›na
buyruk yönetimden korumakla kalmaz, yarg›c› da önyarg›lardan kurtar›r. Bu
nedenle uygar dünyada iddiaya iki saat ayr›l›yorsa, savunmaya üç saat ayr›lmaktad›r. Türk ulusu ve Türk hukukçusu böyle bir uygulamay› dört gözle
beklemektedir.

Haczedilebilmesi K›smen Caiz
Olan fieyler
(‹‹K. mad. 83)

n Talih UYAR*

‹‹K. mad. 83’de Bu maddede k›smen haczedilebilen fleyler belirtilmifltir.
(Tamam› haczedilemeyen mal ve haklar ‹‹K. mad. 82 alt›nda aç›klanm›flt›r...)*

I- K›smen haczedilebilen haklar;

a) Maafllar:
Afla¤›da tekrar de¤inece¤imiz gibi; borçlunun maafl›ndan haczolunacak
miktar, maafl›n 1/4’ünden az olamaz.(1) Birikmifl maafl farklar›n›n da 1/4’ünden az olmamak üzere haczi mümkündür.(2) Ancak, bilirkifli incelemesi sonucunda elde edilecek kanaata göre -örne¤in; maafl› d›fl›nda baflka kira vb. gibi ek gelirleri oldu¤unun belirlenmesi halinde- borçlunun maafl›n›n 1/4’ünden fazlas› haczedilebilir.(3) 1/4’ü haczedilebilecek maafl miktar› saptan›rken,
yan ödemelerle birlikte borçlunun eline geçen para -maafl bordrosu üzerinde
inceleme yap›larak- dikkate al›n›r.(4)
‹‹K. mad. 83’e ayk›r› olarak maafl›nda kesinti yap›lm›fl olan borçlu, ‹‹K.
mad. 16/I uyar›nca 7 gün içinde -icra mahkemesine- flikayet’de bulunabilir...(5)

(*) Ayr›nt›l› bilgi için bknz: UYAR, T. ‹cra ve ‹flas Kanunu fierhi, C:5, 2005, s:6967 vd.
(1) Bknz: 12. HD. 22.4.2005 T. 5151/8721; 13.1.2005 T. 22913/442
(2) Bknz: ‹‹D. 3.5.1973 T. 4758/4692
(3) Bknz: 12. HD. 11.11.1999 T. 12708/13960
(4) Bknz: 12. HD. 13.2.1989 T. 5754/1798
(5) Bknz: 12. HD. 2.7.2004 T. 13624/17620; 29.5.2003 T. 9628/12261
* Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi
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b) Ödenekler (Tahsisatlar)
c) Ücretler:
Buradaki "ücret" kavram›na, her türlü ücret dahildir.
Buraya, gerek bedensel ve gerekse fiziksel çal›flma sonucu elde edilen
tüm ücretler -sanat, ticaret ve meslek sahibi kimsenin gelirleri de dahil olmak
üzere(6)- ‹sviçre hukukunda oldu¤u gibi,(7) periyodik olmayan, yap›lan bir
edim karfl›l›¤› olan -komisyon ücreti, vekâlet ücreti, istisna sözleflmesi karfl›l›¤› al›nan ücret vb.- paralar da «ücret» kavram› içinde kabul edilmelidir.
Ö¤rencilerin ald›klar› krediler (burslar) da buraya dahildir.(8)
‹flçinin son ald›¤› ücret üzerinden hesaplanan k›dem tazminat› da, bu madde anlam›nda «ücret» say›larak, k›smen mi haczedilebilir? Dokt rinde önce leri(9) «k›dem tazminat›n›n da bir tür ücret say›ld›¤›, bu nedenle bunun da
k›smen haczedilebilece¤i» belirtilmiflken y ü k s e k m a h k e m e(10) «k›dem tazminat›n›n ücretten say›ld›¤›na dair kanunda bir hüküm bulunmad›¤›n›» vurgulayarak, k›dem tazminat›n›n tamam›n›n haciz edilebilece¤ini belirtmifltir.(11)
Y ü k s e k m a h k e m e ücret haczi konusuyla ilgili olarak;
√ « ‘K›dem tazminat›’, ‘izin ücretleri’ ve ‘ihbar tazminat›’n›n ücretten say›ld›klar›na dair kanunda bir hüküm bulunmad›¤›ndan, bu ödentilerin tamam›n›n haciz edilebilece¤ini»(12)

√ « ‘Nema’, ‘toplu ifl sözleflmesi fark›’ ve ‘ikramiye’nin en fazla 1/4’ünün
haczi edilebilece¤ini»(13)
√ « ‘‹kramiye’de ücretten say›ld›¤›ndan, bunun da -1475 say›l› Kanunun
28.; 4857 say›l› Kanunun 35. maddelerindeki koflullar çerçevesinde- ancak
1/4’ünün haciz edilebilece¤ini»(14)
√ «3417 say›l› Kanun uyar›nca, çal›flanlar›n maafl›ndan kesilen ‘anapara’n›n ve buna iliflkin ‘nem’a’n›n ‘maafl’tan say›lmas› gerekece¤ini ve bu ne(6) KURU, B. ‹cra ve ‹flas Hukuku, 1988, C: 1, s: 832 – ÜSTÜNDA⁄, S. ‹cra Hukukunun Esaslar›, 2004, s:191
(7) ÜSTÜNDA⁄, S. age. s: 191
(8) Bknz: ‹‹D. 20.4.1952 T. 1594/1185
(9) ÇANAK, E. Maafl ve Ücret Haczi (Ad. D. 1984/3, s: 585)
(10) Bknz: 12. HD. 4.2.2005 T. 24618/1837 – 27.12.2004 T. 22540/26972
(11) Ayn› görüflte: KURU, B. ‹cra ve ‹flas Hukuku El Kitab›, 2004, s: 452
(12) Bknz: 12. HD. 4.2.2005 T. 24618/1837
(13) Bknz: 12. HD. 27.12.2004 T. 22540/26972
(14) Bknz: 12. HD. 4.11.2004 T. 18649/23169; 14.6.2004 T. 10724/15105; 16.2.2004
T. 25601/2930

denle ‹‹K. 83’teki koflullar çerçevesinde haczedilebilece¤ini»(15)
√ «1475 (ve 4857) say›l› ‹fl Kanunu uyar›nca borçlunun ayl›k ücretinin
1/4’ünden fazlas›n›n (ya da 1/4’ünden az›n›n) haciz edilemeyece¤ini»(16)
√ «Borçlunun ücretinin tamam›n›n, borçlunun ve ailesinin geçinmesi için
yeterli olmasa bile, borcundan dolay› ücretinin en az 1/4’üne haciz konulabilece¤ini»(17)
√ «Borçlunun mesleki faaliyeti ile elde etti¤i net gelirin ne kadar k›sm›n›n
haczedilebilece¤ine dair karar verilirken, borçlunun yaln›z bu faaliyeti ile
sa¤lad›¤› kazanc›n de¤il aksine baflka flekillerde eriflti¤i gelirin de dikkate
al›nmas› gerekece¤ini»(18)
√ «Haczi mümkün olmayan miktar›n tesbitinde, borçlu ve ailesinin ihtiyaçlar› yan›nda ‘iflletme masraflar›’n›n da göz önünde bulundurulmas› gerekece¤ini»(19)
√ «‹flçi ücretinin tayininde, iflçiye naklen ödenen paradan baflka temin
edilen di¤er menfaatlerin de hesaba kat›lmas› gerekece¤ini»(20)
belirtmifltir…
d) ‹ntifa haklar› ve hâs›lat›: Maddede aç›kça; «intifa hakk›» ve «hâs›lat›»n›n k›smen haczedilebilece¤ini öngörüldü¤ünden, «intifa hakk›n›n do¤rudan do¤ruya kendisinin» ya da «intifa konusu olan fleyin hâs›lat› (irad›)n›n»
k›smen haczedilebilmesi gerekir. Nitekim, Alman yarg›tay›(21), «intifa hakk›n›n kendisinin haczedilebilece¤ine» karar vermifltir. Yarg›tay›m›z ise(22) bir
karar›nda; «sadece intifa hakk›n›n menfaat ve gelirinin» haczedilebilece¤ini»
bildirmifltir.
‹ntifa hakk›n›n haczinde, icra memuru, borçluya intifa hakk›na karfl›l›k
yap›lan ödemelerin durdurulmas› için, haczi kuru mülkiyet sahibine bildirir.
Bir «koruma (muhafaza) tedbiri» niteli¤inde olan bu bildirme ile, alacakl›,
alaca¤›n› borçlunun intifa hakk›na karfl›l›k teflkil eden hâs›lat, gelir, kira gibi
menfaatlerinden al›r. ‹ntifa hakk› neticede yine borçluya b›rak›l›r.(23)
(15) Bknz: 12. HD. 11.12.2003 T. 21350/24441
(16) Bknz: 12. HD. 25.6.2002 T. 12461/13612
(17) Bknz: 12. HD. 10.12.1999 T. 14810/16174
(18) Bknz: ‹sviçre Fed. Mah. 9.3.1960 T.
(19) Bknz: ‹sviçre Fed. Mah. 5.11.1958 T.
(20) Bknz: HGK. 13.1.1954 T. 5/5
(21) Bknz: 20.2.1974 T. VIII, ZR. 20/73 (Hamburg); NJW. 1974/18, s: 796 (Naklen;
ÜSTÜNDA⁄, S. a.g.e. s: 192, dipn. 592)
(22) Bknz: 12. HD. 21.3.2000 T. 3523/4298
(23) BERK‹N, N. ‹cra Hukuku Rehberi, 1980, s: 227
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e) Emekli maafllar›: Buradaki «emekli maafl›»ndan maksat, TC. Emekli
Sand›¤› Kanununa göre ba¤lanan emekli ayl›klar›d›r.(24) 506 say›l› Sosyal Sigortalar yasas›na(25) ve 1479 say›l› Ba¤-Kur Kanununa(26) göre ba¤lanan
emekli ayl›klar› -nafaka alacaklar› d›fl›nda- haczedilemez. Ayni flekilde; «ordu ve kolluk hizmetlerinden sakat (mâlûl) olarak ayr›lm›fl olanlara ba¤lanan
emekli ayl›klar› -nafaka alacaklar› d›fl›nda- haczedilemez. Ayn› flekilde; «ordu ve kolluk hizmetlerinden sakat (mâlûl) olarak ayr›lm›fl olanlara ba¤lanan
emekli ayl›klar›»da (‹‹K.mad. 82/9) haczedilemez.
Y üks e k m ahk eme emekli maafllar›’n›n haczi konusunda;

√ «Borçlunun yabanc› ülkeden ald›¤› emekli maafl›n tamam›n›n haczedilebilece¤ini»(27)
√ «Çeflitli özel emeklilik sand›klar›ndan (vak›flar›ndan) ba¤lanan emekli
maafllar›n›n haczedilemeyece¤i konusunda özel bir hüküm bulunup bulunmad›¤›n›n araflt›r›larak sonucuna göre karar verilmesi gerekece¤ini»(28)
√ «Emekli sand›¤›nca ödenecek -aile ve çocuk yard›m›, yakacak zamm› gibi- sosyal yard›m zamlar›n›n haczedilemeyece¤ini, ancak borçtan mesuliyetleri halinde mirasç›lar›n bu türden olmayan dul ve yetim maafllar› üzerine,
‹‹K. 83 uyar›nca haciz konulabilece¤ini»(29)
√ «TC. Emekli Sand›¤›ndan al›nan emekli maafl›n›n 1/4’ünden fazlas›n›n
da haciz edilebilece¤ini»(30)
belirtmifltir.

f) Sigortalar,
g) Emekli sand›klar› taraf›ndan ba¤lanan iradlar,
h) ‹lâma dayanmayan nafakalar: Borçlunun «ilâma dayanarak» ald›¤› nafakalar hiç haczedilemedi¤i halde, «ilâma dayanmayarak» ald›¤› nafakalar
k›smen haczedilebilir. Çünkü, ilâma dayanan nafaka, gerçekte borçlunun ge(24) Bknz: 12. HD. 28.2.2002 T. 3181/3965; 15.5.2000 T. 7304/7974 – 30.5.1985 T.
424/5390
(25) 506 s. K. mad. 121: «Bu kanun gere¤ince ba¤lanacak gelir ve ayl›klar ve
sa¤lanacak yard›mlar, nafaka borçlar› d›fl›nda haciz veya baflkas›na devir ve temlik
edilemez.»
(26) 1479 s. K. mad. 67/1: «Bu kanun gere¤ince ba¤lanacak ayl›klar, nafaka borçlar›
d›fl›nda haciz veya baflkas›na devir ve temlik edilemez.»
(27) Bknz: 12. HD. 27.4.2004 T. 6224/10389; 4.3.2002 T. 3067/4381; 31.3.2002 T.
1106/1776
(28) Bknz: 12. HD. 24.2.2004 T. 27192/3998; 4.4.2003 T. 4053/7327; 4.2.2003 T.
28905/2144
(29) Bknz: 12. HD. 28.2.2002 T. 3181/3965
(30) Bknz: 12. HD. 30.5.1985 T. 424/5390

çimi için zorunlu olan gereksinmeler dikkate al›narak takdir olunmufltur. Bu
nedenle, mahkemece takdir olunan bu paran›n mutlaka alacakl›n›n eline geçmesi flartt›r.

«Haciz edilememe» ayr›cal›¤› sadece ifllemekte olan nafakalar için mi geçerlidir, yoksa birikmifl (ifllemifl) nafakalar da bu ayr›cal›ktan yararlan›rlar
m›? D o k t r i n d e(31) «bu ayr›cal›ktan sadece ifllemekte olan nafakalar›n yararlanaca¤›, çünkü, nafaka alacakl›s› için korunmaya di¤er miktar›n, onun güncel geçimini sa¤layan para yani ifllemekte olan nafaka oldu¤u, buna karfl›n birikmifl nafakan›n âdi olacak niteli¤inde oldu¤u, herhangi bir ilaml› alacak gibi, özel olarak korunmas› için bir neden olmad›¤›» ileri sürülmüfl olmas›na
ra¤men, önce(32) bu do¤rultuda içtihatta bulunmufl olan yüksek mahkeme yeni tarihli bir karar›nda- «birikmifl nafakan›n dahi haciz edilemeyece¤ini»(33) belirtmifltir.
Maddede geçen «ilâma dayanmayan nafaka» ile, Borçlar Kanununun 507.
maddesinde oldu¤u gibi, bir sözleflme gere¤ince borçlunun almakta oldu¤u
nafakalar kastedilmifltir.(34)
I I - Yukar›da say›lanlardan, «borçlu ve ailesinin geçinmeleri için gerekli
olan miktar» ç›kar›ld›ktan sonra kalan para -«bunlar›n dörtte birinden az olmamak üzere»-(35) haczedilebilir.
«Borçlu ve ailesinin geçimi için gerekli miktar»›n saptanmas›nda; borçlunun aile durumu, kendisinin ve ailesinin sa¤l›k durumu -ancak hemen belirtelim ki, doktor, ilâç ve benzerleri için yap›lan fazla giderlerin, ücreti haczedilemeyen k›sm›n›n hesaplanmas›nda gözönünde tutulabilmesi için, bunlar›n
borçlu taraf›ndan kan›tlanmas› gerekir.(36)-, kira giderleri(37) dikkate al›n›r.
(31) ERGENEKON, Y. Türk Medeni Hukukunda Ya rd›m Nafakalar›, 1966, s: 36 –
KALEL‹, fi. Nafaka Davalar› (Ya r. D. 4/1-2, s: 116) – ÜSTÜNDA⁄, S. age. s: 192
(32) Bknz: ‹‹D. 22.1.1951 T. 916/10128
(33) Bknz: 12. HD. 9.7.2002 T. 14311/15013
(34) Bknz: H‹GM. 24.9.1941 T.1663/9538 s: «‹‹K’nun 83. maddesindeki ‘ilâma
müstenid olmayan nafakalar tâbiri ile, Borçlar Kanununun 507. maddesinde oldu¤u
gibi, ‘mukaveleye müstenid nafaka’lar kastedilmifl ve k›smen haczi caiz görülmüfltür.
‹lâma müstenid nafakalar, esasen zaruri addedilen miktara tekabül etti¤inden, bunlar
haczedilemez»
(35) Bu hüküm: «Ancak, haczolunacak miktar, bunlar›n dörtte birinden fazla olamaz»
fleklinde de¤ifltirilmek istenmiflse, bu öneri yasalaflamam›flt›r (Bknz: YILMAZ, E.
Hacze di ‹fltirak AHFM. 1973/1-4, s: 294, dipn. 71)
(36) Bknz: Basel-Stadt Tetkik Mercii Karar›; 29.7.1965 T. BISchK. 1966/6, s: 178
(Naklen; ÜSTÜNDA⁄, S. a.g.e. s: 190, dipn. 584)
(37) Bknz: Bunderesgericht, 19.12.1961 BISchK. 1963/3, s: 87 (Naklen ÜSTÜNDA⁄,
S. a.g.e. s:190, dipn. 585)
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‹cra memuru, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için gerekli miktar›, do¤rudan do¤ruya kendisi belirliyebilece¤i gibi, bunun için bilirkifliye de baflvurabilir.(38) ‹cra memurunun bu konudaki karar›na karfl› borçlunun ve ailesinin
icra mahkemesine flikâyet hakk› vard›r.
Önemi nedeniyle hemen belirtelim ki, az önce belirtti¤imiz hususlar tamamen teorik kalmaktad›r. Çünkü, uygulamada; «maafl ve ücretler»in sadece
1/4’i haczedilmekte ve bununla yetinilerek, hiçbir zaman maafl ve ücretin
1/4’inden fazlas› haczedilmemektedir. Böylece, ‹‹K. mad. 83/II, c: I hükmü,
amac›na ayk›r› olarak ve borçlular›n yarar›na, alacakl›lar›n zarar›na «dar» bir
uygulama alan› bulmaktad›r.
Buradaki «aile» kavram›n› -‹‹K. mad. 82’de oldu¤u gibi- genifl olarak yorumlamak gerekir.(39)
I I I - Maddede aç›kça öngörüldü¤ü gibi, belirtilen «maafl ve ücretler»in
dörtte birinin herhalde haczedilmesi gerekir. Buna göre, icra memuru, «maafl
ve ücretin dörtte birini» herhalde haczedecek fakat, haczedece¤i ücretin üst
s›n›r›n› saptarken yani dörtte birden fazla haciz yapmak isterse, borçlu ve ailesinin gereksinmelerini gözönünde bulunduracakt›r.(40) Halbuki ‹sviçre’de,
haciz edilecek miktar tamamen icra memurunun takdirine b›rak›lm›flt›r. Yani,
borçlu ve ailesinin geçimi için, bunlar›n tamam›na gereksinmeleri varsa, maafl ve ücretin tamam› da haczedilmeyebilir.(41)
Maddenin öngördü¤ü «ayl›k ücretlerin en az dörtte birinin mutlaka haczedilmesi»ne iliflkin hükmün «fazla sert oldu¤u, âdil olmad›¤›(42)» belirtilmifltir. Götürü olarak, 1/4’nin haczi, geliri az, ailesi kalabal›k, görevi nedeniyle
özel giderler yapmak zorunda olan borçluyu fazla güç durumda b›rakt›¤› halde, geliri yüksek, özel giderleri az olan borçlu için ise çok rahat bir ortam yarataca¤› ifade edilmifltir.(43)
IV- Maddede yer alan «ücretlerin en az dörtte birinin haczedilmesi» gerekti¤ine iliflkin olan hükmü; ‹fl Kanununun 28(44) ve Deniz ‹fl Kanununun

(38) Bknz: 12. HD. 1.3.2002 T. 2834/4303; 10.2.2000 T. 929/2049; 1.10.1999 T.
10172/11433
(39) KURU, B. Haczi Caiz Olmayan fieyler (AHFM. 1962/1-4, s: 320)
(40) KURU, B. a.g.m. s: 320
(41) POSTACIO⁄LU, ‹. ‹cra Hukuku, s: 372 – ANSAY, S. fi. Hukuk, ‹cra ve ‹flâs Usulleri, s:111.
(42) ANSAY, S. fi. a.g.e. s: 111
(43) BELGESAY, M. R. ‹cra ve ‹flâs Kanunu fierhi, 1949, s: 235
(44) 4857 s. K. mad. 356: «‹flçilerin ayl›k ücretlerinin dörtte birinden fazlas›
haczedilemez veya baflkas›na devir ve temlik olunamaz. Ancak, iflçinin bakmak zorunda oldu¤u aile üyeleri için haki taraf›ndan takdir edilecek miktar bu paraya dahil
de¤ildir. Nafaka borcu alacakl›lar›n›n haklar›.

32(45) nci maddeleri ile birlikte yorumlanmak gerekir.
‹fl Kanununun ve Deniz ‹fl Kanununun bu hükümleri; ücretin 3/4’ünün
«herhalde iflçinin eline geçmesi ve geçimi kendisine düflenlerin ihtiyaçlar›na
harcamas›n› sa¤lamak üzere konulmufl» bulunmaktad›r.(46) Bu hükümler kamu düzeni ile ilgilidir.
V- Borçlunun maafl ve ücretine; nafaka alaca¤›ndan dolay› haciz koydurulursa; nafaka miktar›, mahkemece borçlu ve nafaka alacakl›s›n›n geçinmeleri gzönünde tutularak saptanm›fl oldu¤undan ve esasen, nafaka alacakl›s›n›n, borçlunun maafl›ndan ve ücretinden yararlanma, pay alma hakk› da
bulundu¤undan; «ifllemekte olan» nafaka miktar›n›n tamam› için, borçlunun
maafl ve ücreti haczedilebilir. Borçlunun maafl ve ücreti nafaka alacakl›s›ndan
önce, baflka bir alacakl› taraf›ndan haczedilmiflse, ayni gerekçe ile; borçlunun
maafl ve ücretinden ilk önce «ifllemekte olan» nafaka alaca¤› kesilir ve kalan
miktardan borçlu ve ailesinin geçinmeleri için ayr›lacak para d›fl›ndaki maafl
ve ücret üzerine, kalan maafl ve ücretin 1/4’inden az olmamak üzere, ilk haciz
koyduran alacakl›n›n haczinin devam etmesine karar verilir.(47) (48) (49)
E¤er borçlunun maafl ve ücretine -çok kez oldu¤u gibi- hem «birikmifl (ifllemifl)» ve hem de «iflleyecek» nafaka alaca¤› için haciz isteminde bulunulursa, borçlunun maafl ve ücretinden önce «iflleyecek nafaka alaca¤›» kesilir
maafl ve ücretin kalan bölümünün 1/4’i de «birikmifl (ifllemifl) nafaka alaca¤›» için kesilir.(50)
E¤er borçlunun maafl ve ücreti üzerinde daha önce bir baflka borcundan
dolay› haciz varken, nafaka alacakl›s› hem «iflleyecek» ve hem de «ifllemifl»
nafaka alaca¤› için haciz isteminde bulunursa; önce borçlunun maafl ve ücreti
«iflleyecek nafaka alaca¤›» için kesilir, sonra; maafl ve ücretin kalan
bölümünün 1/4’i -nafaka alacakl›s›ndan önce haciz koydurmufl olan alacakl›
için- kesilir ve bu alacakl›n›n alaca¤› tamamen ödendikten sonra; borçlunun
maafl ve ücretinin kalan› 1/4’ü, «ifllemifl nafaka alaca¤›» için kesilmeye bafllan›r.

(45) 854 s. Y. mad. 32: «Gemiadam›n›n ücretinin ayda 240 liras› haczedilemez veya
baflkas›na devir ve temlik olunamaz. Ancak, gemiadam›n›n bakmak zorunda oldu¤u aile
üyeleri için hakim taraf›ndan takdir edilecek miktar bu paraya dahil de¤ildir. Bu kay›tlamalar, nafaka borcu alacakl›lar›n›n haklar›n› kald›rmaz.»
(46) Bknz: 4. HD. 30.11.1957 T. 2837/7068
(47) KURU, B. a.g.m. s: 321 – ÜSTÜNDA⁄, S. a.g.e. s: 220
(48) Ayn› do¤rultuda; Bknz: 12. HD. 28.9.1993 T. 8934/14230; ‹‹D. 13.2.1958 T. 866/821
(49) Karfl: POSTACIO⁄LU, ‹. a.g.e. s: 373, dipn. 96 (De¤erli hocam›z ise; «»nafaka alacaklar›n›n maafl ve ücretin 3/4’ünden tatmin olunaca¤›n› ve 1/4’in ise âdi alacakl›lara
ayr›lmas› gerekece¤i» görüflündedir...)
(50) Bknz: ‹‹D. 25.11.1954 T. 4910/5076
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VI- Borçlunun maafl ve ücreti, bir alacakl›s› taraf›ndan «k›smen» haczedildikten sonra, ikinci bir alacakl›s›, bu maafl ve ücret üzerine haciz koydurursa, s›rada önde olan haczin kesintisi bitmeden, ikinci haciz için kesintiye geçilemez. (mad. 83/son cümle).(51)
VII- Maafltan kesinti yap›lmas›, bir icra takip ifllemi olmaktan çok, bir
muhafaza tedbiri oldu¤undan, maafl ve ücret haczine sebep olan karar›n Yarg›tay’ca bozulmas› halinde, haczin kald›r›lmamas› ancak bir muhafaza ifllemi
olan maafl ve ücretin kesilmesi’nin durdurulmas› gerekir.(52)

(51) Bknz: 12. HD. 7.2.2005 T. 25200/2018, 2.5.1995 T. 6211/6890
(52) Bknz: 12. HD. 25.3.2002 T. 4914/6070; 1.7.1969 T. 4058/7212
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A‹HS 8. Mahkemesine Göre
Özel Hayata ve Aile Hayat›na
Sayg› Gösterilmesi

Av r u p a ‹ n s a n H a k l a r › M a h k e m e s i
D ö r d ü n c ü D a i re
Sophia Gudrun Hansen-Türkiye
(Baflflvvuru No: 36141/97)
KARAR
STRASBOURG
23 Eylül 2003
N‹HA‹
23/12/2003
Bu karar, Sözleflme’nin 44 § 2 maddesinde öngörülen flartlar do¤rultusunda kesinleflecektir. Karar metni, redaksiyona tabi tutulabilir.
Hansen v. Türkiye Davas›n› görmek üzere;
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (Dördüncü Bölüm) Daire olarak afla¤›daki üyelerin kat›l›m›yla toplanm›flt›r;
Sir
Nicolas BRATZA, Baflkan,
Bay
M. FISCHBACH,
Bay
J. CASADEVALL,
R. MARUSTE,
Bay
L. GARLICKI,
Bay
Bay
E. FURA-SANDSTRÖM, Yarg›çlar
Bay
F. GÖLCÜKLÜ, Ad hoc Yarg›ç,
ile Bölüm Sekreteri Sn. M. O'BOYLE
19 Haziran 2001 ile 3 Eylül 2003 tarihlerinde kapal› oturumlar yap›lm›fl,
sözü edilen son tarihte kabul edilen, afla¤›daki karar› vermifltir:
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USUL
1. Dava, Avrupa ‹nsan Haklar› ve Temel Özgürlüklerin Korunmas› Sözleflmesi’nin ("Sözleflme") eski 25. maddesi uyar›nca, Türkiye Cumhuriyeti
aleyhine Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonu’na ("Komisyon"), ‹zlanda vatandafl› Sophia Gudrun Hansen ("baflvurucu") taraf›ndan 14 Nisan 1997 tarihinde yap›lan baflvurudan (no. 36141/97) kaynaklanm›flt›r.
2. Baflvurucu, ‹stanbul’da avukatl›k yapan Bay H. Kaplan taraf›ndan temsil edilmifltir. Türk Hükümeti ("Hükümet") Mahkeme önündeki ifllemlerin takibi için bir temsilci atamam›flt›r.
3. Baflvurucu, di¤er iddialar›n›n yan› s›ra, Türk yetkili makamlar›n›n, Sözleflmenin 8. maddesi gere¤i yükümlenmifl olduklar› pozitif yükümlülü¤e karfl›n, çocuklar›yla görüflme hakk›n› etkili bir biçimde uygulamada baflar›s›z olduklar›n› iddia etmifltir. Baflvurucu, ilaveten, bir ‹zlanda vatandafl› ve Katolik
olmas›ndan kaynakl› olarak ayr›mc›l›¤a u¤ramas›n›n sonucu olarak, çocuklar›n› görme hakk›ndan mahrum b›rak›ld›¤›n› iddia etmifltir.
4. Komisyon, 27 May›s 1998 tarihinde baflvurucunun aile yaflam›na sayg›
hakk›na ve tabiiyet ile dine dayal› ayr›mc›l›¤a iliflkin iddialar›n›, ‹çtüzü¤ün
48§2(b) usul kural› gere¤i, daval› devletin bilgisine sunmaya karar vermifltir.
5. Baflvuru, Sözleflme’nin 11 No’lu Protokolü’nün yürürlü¤e girdi¤i tarihte, 1 Kas›m 1998’de mahkemeye(A‹HM) gönderilmifltir. (11 No’lu Protokolün 5§2 maddesi gere¤i).
6. Baflvuru, mahkemenin Birinci Dairesi’ne tevzi edilmifltir.(A‹HM ‹çtüzü¤ü 52§1) Bu Daire’de davay› görecek olanlar, ‹ç Tüzük 26§1’in öngördü¤ü flekilde oluflturulmufltur (Sözleflmenin 27§1 maddesi). Türkiye ile ilgili
olarak seçilmifl olan yarg›ç Bay R. Türmen davadan çekilmifltir (‹ç Tüzük 28.
madde). Hükümet, Bay R. Türmen yerine ad hoc yarg›ç olarak Bay F. Gölcüklü’yü görevlendirmifltir. (Sözleflme 27§2. madde ve ‹ç Tüzük 29§1. madde).
7. Mahkeme, 19 Haziran 2001 tarihli bir karar›yla, baflvuruyu kabul edilebilir bulmufltur.
8. Baflvurucu ve Hükümet, her biri ayr› ayr› olarak, esasa iliflkin görüfllerini bildirmifllerdir. (‹ç Tüzük 59§1 madde). Daire, taraflarla yapt›¤› istiflareden sonra, davan›n esas› üzerinde duruflma yap›lmas›n›n gerekli olmad›¤›na
karar vermifltir. (‹ç Tüzük 59§3. madde in fine) Taraflar, birbirilerinin görüfllerine yaz›l› olarak yan›tlam›fllard›r. Ek olarak, ‹zlanda Hükümeti taraf›ndan
davaya müdahale hakk›n›n kullan›lmas› sonucunda (Sözleflme 36§1. madde
ve ‹ç Tüzük 61§2. madde) üçüncü taraf görüflleri al›nm›flt›r.
9. 1 Kas›m 2001 tarihinde Mahkeme, Dairelerin kompozisyonunu de¤ifltirmifl (‹ç Tüzük 25§1. madde) ve bu dava yeni oluflturulan IV. Daire’ye tevzi edilmifltir.

O L AYLAR
fi‹‹ M ‹
I. DAVANIN KONUSU OLAY L A R I N G E L ‹ fi
10. Baflvurucu, 1959’da do¤mufltur ve ‹zlanda’da yaflamaktad›r. Baflvurucu, 1981 do¤umlu V.A. ile 1982 do¤umlu A.A.’n›n Olmak üzere iki k›z çocu¤unun annesidir. Baflvurucu, çocuklar› do¤du¤unda, Türk vatandafl› Bay
Halil Al ile birlikte Reykjavik’te yaflamaktad›r. Çocuklar evlilik d›fl› do¤mufltur.
11. 13 Nisan 1984’te, baflvurucu ve Halil Al, ‹zlanda’da evlenmifller ve
Halil Al üç y›l sonra ‹zlanda vatandafll›¤›n› kazanm›flt›r.
12. Baflvurucu ve Halil Al 1989 Kas›m’›nda ayr›lm›fllar ve Halil Al 1990
fiubat’›nda birlikte yaflad›klar› evi terk etmifltir.
13. 1990 Haziran’›nda, Halil Al iki k›z›yla birlikte tatil için Türkiye’ye
gitmifltir. Baflvurucu k›zlar›n›n babalar›yla Türkiye’ye gitmesine muvafakat
etmifltir. 1990 A¤ustos’unda, baflvurucu, Halil Al’dan, k›zlar›n›n ‹zlanda’ya
dönmeyece¤ini belirten bir telefon alm›flt›r. Bu noktadan sonra, Halil Al baflvurucu ile iletiflim kurmay› reddetmifltir. Baflvurucu, daha sonraki aylarda çocuklar› veya çocuklar›n›n Türkiye’deki durumuna iliflkin hiçbir bilgi alamam›flt›r.
A. ‹zlanda’da gerçekleflflttirilen boflflaanma ve velayet iflflllemleri
14. Baflvurucu, ‹zlanda’daki yetkili makamlara; boflanma ve iki k›z›n›n
velayetini alma talebiyle müracaat etmifltir.
15. 11 Ocak 1991’de, Adalet Bakanl›¤› bir ayr›lma ehliyeti tan›m›fl ve çocuklar›n velayetini geçici olarak baflvurucuya b›rakm›flt›r.
16. 10 Nisan 1992’de Adalet Bakanl›¤›, ebeveynlerin ayr›lmas›ndan itibaren çocuklar›n anneleriyle beraber yaflad›¤› ve ikametgahlar›n›n bu süreçten
itibaren sürekli olarak ‹zlanda’da oldu¤unu göz önüne alarak, velayetin baflvurucuya verilmesi gerekti¤i karar›n› vermifltir. Bakanl›k, karar›nda, baflvurucunun ve Halil Al’›n mali durumu ve yaflam flartlar›n› inceleyen Reykjavik
Çocuk Koruma Komite’sinin de¤erlendirmelerini temel alm›flt›r.
17. Ayn› gün Adalet Bakanl›¤›, Halil Al’›n, çocuklar on sekiz yafl›na gelinceye kadar bak›mlar› için baflvurucuya nafaka ödemesine ve çocuklar›n,
babalar›n›, anne-baba aras›nda karfl›l›kl› anlaflma ile düzenlenecek bir flekilde görmesini içeren bir boflanma karar› vermifltir.
B. Türkiye’deki boflflaanma ve velayet iflflllemleri
18. 25 Ekim 1991’de baflvurucu, boflanma ve çocuklar›n›n velayetini alma talebini Bak›rköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nin önüne götürmüfltür.
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19. 12 Mart 1992’deki duruflmada, V. A ile A. A. Mahkeme huzuruna ç›km›flt›r. V. A. afla¤›dakileri söylemifltir:
"Babam›n velayetinde kalmak istiyorum. Sophia önceden annemdi. Art›k
annem de¤il. Bana kötü davran›rd›. Bizi yaln›z b›rakt›. Baflka adamlarla ç›k›yordu. Babam› seviyorum."
A.A. afla¤›dakileri söylemifltir:
"Babam›n velayetinde kalmak istiyorum. Sophia eskiden annemdi. Art›k
onu istemiyorum. Bizi yaln›z b›rakt›. Korkard›k. Hep bir yerlere giderdi. Babam› seviyorum."
20. 12 Kas›m 1992’de, Bak›rköy Asliye Hukuk Mahkemesi baflvurucu ile
Halil Al’›n boflanmas›na karar vermifl ve çocuklar›n velayetini babalar›na b›rakm›flt›r. Bak›rköy Asliye Hukuk Mahkemesi, 2675 say›l› Kanun uyar›nca
söz konusu davada uygulanmas› gereken kanunun Türk kanunlar› oldu¤una
karar vermifltir.
21. Asliye Hukuk Mahkemesi, çocuklar›n, duygusal gereksinimlerine cevap olabilen babalar›yla kalma yönündeki isteklerini ve babalar›n›n çocuklar›na iyi bir e¤itim sa¤lamas›n› göz önünde bulundurmufltur. Çocuklar ‹stanbul’daki yaflamlar›na ve babalar›n›n yaflad›¤› çevreye al›flm›fllard›r. Bu çevreden ayr›lmalar› halinde, psikolojik ve duygusal olarak etkileneceklerdir. Sonuç olarak, onlara bakmak ve e¤itim vermek için yeterli gelire sahip olan babalar›yla kalmalar› çocuklar›n yarar›na olacakt›r. Asliye Hukuk Mahkemesi,
ayr›ca baflvurucuya, her y›l›n Temmuz ay›nda otuz gün süre ile çocuklar›n›
görme hakk›n› vermifltir.
22. Dava, bas›n›n ve halk›n ilgisini çekmifl, bir grup Türk ve ‹zlandal› muhabir, karar duruflmas›na kat›lm›flt›r.
23. Baflvurucu karar› temyiz etmifltir. 23 fiubat 1993’te, Yarg›tay, evlilikten kaynakl› olarak baflvurucunun Türk vatandafll›¤›n› ve Halil Al’›n ‹zlanda
vatandafll›¤›n› kazan›p kazanmad›¤›n›n aç›kl›¤a kavuflturulmad›¤› gerekçesi
ile Asliye Hukuk Mahkemesi’nin karar›n› bozmufltur. Yarg›tay, ayn› zamanda, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, söz konusu evlili¤inin Türkiye’de tan›nmas› ve tasdik edilmesi durumunun tespitinde de eksik davrand›¤›n› belirlememifltir.
24. 7 Ekim 1993’te, Asliye Hukuk Mahkemesi, Yarg›tay’›n karar›na uymamaya karar vermifltir. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne göre, dava, çiftin uyru¤u ile iliflkilendirilemez. Ötesinde Bak›rköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne
göre, dava dosyas›, çiftin ‹zlanda hukukuna göre evlendi¤ini göstermektedir
ki, bu da evlili¤in Türk makamlar›nca onaylan›p onaylanmad›¤›n› göz önüne
almay› gereksiz k›lmaktad›r.
25. 30 Mart 1994’te, Yarg›tay Hukuk Dairesi Genel Kurulu, Bak›rköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 7 Ekim 1993 tarihli karar›n› bozmufltur. Yarg›tay

Hukuk Dairesi Genel Kurulu, çiftin uyruklar›n›n ve evlili¤in Türkiye’de tan›n›p tan›nmamas›n›n, davan›n temel konular› oldu¤u karar›n› vermifltir. Yarg›tay Hukuk Dairesi Genel Kurulu’na göre, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin
görevi, kanun uyuflmazl›klar›n› çözen yasalar›n ve 2675 say›l› Kanun’un hükümleri ›fl›¤›nda uygulanabilecek kanun hükümlerinin belirlenmesi için bu
konular› aç›¤a ç›kartmakt›r.
26. Dava Bak›rköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tekrar gönderilmifltir.
27. Asliye Hukuk Mahkemesi, D›fliflleri Bakanl›¤›’ndan 8 fiubat 1995 tarihli bir yaz› ile, 13 Aral›k 1984’te, ‹zlanda yetkili makamlar› taraf›ndan verilen evlilik belgesinin Türk makamlar› taraf›ndan tasdik edilip edilmedi¤i
hakk›nda bilgi istemifltir.
28. 18 Nisan 1995 tarihli bir yaz› ile D›fliflleri Bakanl›¤›, ‹zlanda Do¤um,
Evlilik ve Ölüm Sicili taraf›ndan 13 Nisan 1984 tarihinde verilen evlilik belgesi ile 10 Nisan 1992’de Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan verilen boflanma karar›n›n, Oslo’daki Türk Büyükelçili¤i taraf›ndan tasdik edildi¤ini Asliye Hukuk
Mahkemesi’ne bildirmifltir.
29. Baflvurucu, 20 Nisan 1995 tarihli duruflmada boflanma dilekçesini geri çekmifl, Asliye Hukuk Mahkemesi’nden velayet konusunda karar vermesi
talep etmifltir.
30. Asliye Hukuk Mahkemesi, 20 Nisan 1995 tarihli karar›nda, Halil Al’›n
hem Türk hem ‹zlanda vatandafl› oldu¤unu ve baflvurucunun evlilikleri sonucunda Türk vatandafll›¤›n› kazanmad›¤›n› do¤rulayan D›fliflleri Bakanl›¤› ile
yapt›¤› yaz›flmalara at›fta bulunmufl, boflanma dilekçesini düflürmüfl ve ba¤lant›l› olarak velayete iliflkin karar verme yetkisinin olmad›¤› karar›na varm›flt›r.
31. 28 Kas›m 1995’te, Yarg›tay, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 20 Nisan
1995 tarihli karar› bozmufltur. Yarg›tay’a göre, ilk derece mahkemesi, 2675
say›l› Kanun ve Medeni Kanun’un 312. maddesinin hükümleri gere¤i; çocuklar›n velayetinin hangi ebeveyne verilece¤ine karar vermelidir. Çocuklar›n
Türk Nüfus Kütü¤ü’ne "gayri sahih nesepli" olarak kaydedilmifl olmas›ndan
kaynakl› olarak, çocuklar üzerindeki ebeveynlik yetkisinin kimde olaca¤›n›
belirlemek flartt›r
32. Dava, bir kez daha, Bak›rköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne geri gönderilmifltir.
33. 13 Haziran 1996’da çocuklar, baflvurucunun k›zlar›yla beraber, ayn›
baflörtüleri ve günefl gözlüklerini takan on befl di¤er k›z ile birlikte, duruflma
için adliyeye getirilmifllerdir. Adliye’nin önünde toplanm›fl bir grup insan, çocuklar›n babalar›yla birlikte Türkiye’de kalmas›na izin verilmesini talep eden
sloganlar atm›fl ve pankartlar açm›flt›r. Baflvurucu ve avukatlar› kalabal›k taraf›ndan tacize u¤ram›flt›r..
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34. Baflvurucunun avukat›, duruflma esnas›nda , çocuklar›n yarar›na olaca¤› gerekçesi kapal› oturum talep etmifltir. Mahkeme, davan›n somut koflullar›n›n, izleyicileirn salon d›fl›na ç›kart›lmas›n› gerektirmedi¤i, gerekçesiyle
talebi reddetmifltir. Daha sonras›nda, Baflvurucunun avukat›, mahkemenin ‹zlanda Büyükelçisi’ni, ‹stanbul’daki ‹zlanda Konsolosu’nu, çevirmenleri ve
di¤er ‹zlanda vatandafllar›n› duruflmaya davet etmesini talep etmifltir. Mahkeme bu talebi kabul etmifltir.
35. Duruflma’da V.A. afla¤›daki ifadeyi vermifltir:
"Yaklafl›k olarak alt› y›ld›r babamla birlikte yafl›yorum. Babamla mutluyum. Annemle birlikte kalmak istemiyorum. ‹slam do¤rultusunda bir hayat
tarz›n› yaflamak istiyorum. Bu nedenle babamla kalmak istiyorum. Annem
beni kaç›rmaya çal›flt›. Bu nedenle onu istemiyorum. Onunla birlikte kalmak
istemiyorum. ‹slami bir e¤itim al›yorum. Ayn› zamanda bir devlet okuluna
gidiyorum. Güvenlik nedenleriyle okulumun ad›n› veremem. Babam›n bask›s› alt›nda de¤ilim."
A.A. afla¤›dakileri belirtmifltir:
"Alt› y›ld›r babamla birlikte kal›yorum. Babamla mutluyum. Babamla olmaktan mutluyum. Bir endiflem yok. Üvey annem Mülkiye Al da bizimle birlikte kal›yor. Babam bize bak›yor. Üvey annem ona yard›m ediyor. Annemi
görmek istemiyorum. Okulumun ad›n› vermek istemiyorum. Annemin müdahale edece¤inden korkuyorum."
36. Baflvurucunun avukat›, çocuklar›n, babalar›n›n etkisi alt›nda oldu¤unu
ve verdikleri ifadelerin kendi özgür iradelerine dayanmad›¤›n› iddia etmifltir.
Çocuklar›n, çocuk terapistleri taraf›ndan psikolojik incelemeye tabi tutulmas› gerekti¤ini belirtmifltir. Mahkeme bu talebe iliflkin bir karar vermemifltir.
37. Asliye Hukuk Mahkemesi, çocuklar›n ifadeleri ve sunulan di¤er kan›tlara dayanarak çocuklar›n velayetini babalar›na vermeye ve baflvurucuya çocuklar› görme hakk›n›n verilemesine karar vermifltir. Mahkeme, afla¤›daki
sonuçlara ulaflm›flt›r:
38. Çocuklar, dava s›ras›nda birçok kez, alt› y›ld›r babalar›yla beraber yaflamakta olduklar›n› ve onunla olmaktan mutluluk duyduklar›n› belirtmifltir.
Çocuklar, anneleri görmek istememekte ve kendilerini kaç›rmas›ndan korkmaktad›rlar. Dava dosyas›nda, çocuklar›n psikolojik, zihinsel ya da fiziksel
bir sorunu oldu¤una iliflkin bir belirti yoktur. Babalar› çocuklara yeterince
mali destek sa¤lamaktad›r, çocuklar babalar›n›n yaflad›¤› çevreye uyum sa¤lam›fllard›r ve onunla yaflamaktan mutludur. Bu olgular›n ›fl›¤›nda, çocuklar›n babalar›yla kalmalar› çocuklar›n yarar›na olacakt›r. Öbür taraftan, çocuklar›n anneli¤e duyacaklar› ihtiyac› da tatmin etmek önemlidir. Bu yüzden,
Türkiye ile ‹zlanda aras›ndaki mesafe ve çocuklar›n yaz tatili göz önünde tutularak, baflvurucuya her y›l›n Temmuz ve A¤ustos ay›nda altm›fl günlük çocuklar›n› görme hakk› tan›nmal›d›r.

39. Yarg›tay, 18 Kas›m 1996’da, bu karar› onam›flt›r.
40. Yarg›tay, 31 Mart 1997’de, baflvurucu taraf›ndan yap›lan karar düzeltilmesi talebini reddetmifltir.
41. Baflvurucu, çocuklar›n vasisi olan Halil Al’›n yetkisini kötüye kulland›¤› iddias›yla, Halil AL aleyhine dava açm›flt›r (velayetin nezi davas›)
42. 5 May›s 1998 tarihli duruflmada, çocuklar Bak›rköy Asliye Hukuk
Mahkemesi önüne ç›km›fllard›r:
43. V.A. afla¤›daki ifadeyi vermifltir:
"Babamla birlikte yafl›yorum. Babam, k›z kardeflime ve bana bak›yor. Annemi görme konusuna kat›lm›yorum çünkü onu görmek istemiyorum. Anneme bir yak›nl›k beslemiyorum, çünkü ben çocukken hiçbir ilgi ve alaka göstermedi. Özel bir okula gidiyorum. Güvenlik nedenleriyle okulun ad›n› vermek istemiyorum. Annemin talebine kat›lm›yorum(bizi görme). Annemle görüflmeyi reddetmenin cezay› gerektiren bir fiil oldu¤unun fark›nday›m. 1997
y›l›nda polis memurlar›n›n, talebi üzerine annemle görüfltüm. Kadri Tarikat›’n›n içinde yer alm›yorum."
A.A. afla¤›dakileri belirtmifltir:
Sekiz y›ld›r babamla birlikte yafl›yorum. K›z kardeflim de bizimle birlikte
yafl›yor. Babam, her zaman ebeveynlik yükümlülüklerini yerine getirmifltir.
K›z kardeflim ve ben annemizle birlikte yaflamak istemiyoruz çünkü onunla
mutlu de¤ildik. Bize hiç bakmazd›. Babamla birlikte kalmak istiyorum. E¤itimime özel bir okulda devam ediyorum. Okulun ad›n› söylemeyece¤im.
E¤er söylersem, annem bizi takip edebilir. 1992 ile 1997’de annemle görüfltüm çünkü onu görmek istemifltim. Annem, beni Bak›rköy 8. Asliye Hukuk
Mahkemesi’ndeki dava s›ras›nda babam›n aleyhinde ifade vermeye zorlad›."
menin icras› ile ilgili iflflllemler
C. Görüflflm
44. Bak›rköy Asliye Hukuk Mahkemesi, 12 Mart 1992 tarihinde, baflvurucunun, her ay›n ilk ve üçüncü Cumartesi günlerinde çocuklar›n› görmesine
geçici olarak izin vermifltir. Buna karfl›n, baflvurucu, çocuklar›n› sadece iki
defa görebilmifltir. Di¤er görüflme giriflimleri baflar›s›z olmufltur.
45. Halil Al, 4 Haziran 1992’de Bak›rköy ‹cra Müdürlü¤ü’ne, 6 Haziran
1992 ile 6 Eylül 1992 tarihleri aras›nda, yaz tatili nedeniyle Sivas’ta kalaca¤›n› bildirmifltir. Halil Al, ‹stanbul ve Sivas’taki adreslerini de bildirmifltir.
46. Halil Al, Sivas’ta kald›klar› s›rada, ‹cra Müdürü’ne, V.A.’n›n hasta olmas› nedeniyle Sivas’ta kalmay› uzatacaklar›n› ve 4 Ekim 1992’ye kadar Sivas’ta olacaklar›n› bildirmifltir.
47. Bu s›rada, Bak›rköy Sulh Ceza Mahkemesi 6 Ekim 1992’de, Halil
Ak’›n flikayeti üzerine, 17 Ekim 1991 tarihinde çocuklar› kaç›rma giriflimin-
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de bulunma suçundan aç›lan davada, baflvurucunun beraat etmesine karar
vermifltir.
48. Bak›rköy Asliye Hukuk Mahkemesi, 12 Kas›m 1992 tarihinde, baflvurucunun evlili¤ini feshetmifl, çocuklar›n velayetini babaya vermifl ve baflvurucuya çocuklar›n› görme hakk› tan›m›flt›r. Mahkeme, çocuklar›n anneli¤e
olan ihtiyaçlar›n›n tatmininin gereksinimini, Türkiye ile ‹zlanda aras›ndaki
uzakl›k ve çocuklar›n yaz tatillerini göz önüne alarak, baflvurucuya, her y›l›n
Temmuz ay›nda otuz gün çocuklar›n› görme hakk› tan›m›flt›r (bk. üstte 21.
paragraf).
49. Bu karar›n sonras›nda, Halil Al, Bak›rköy ‹cra Tetkik Merci Hakimli¤i’ne bu karar›n yürütmesinin durdurulmas› talebinde bulunmufltur. Halil Al,
Yarg›tay’›n, ilk derece mahkemesinin karar›n› bozdu¤unu gerekçesi yürütme
ifllemlerinin durdurulmas› gerekti¤ini talep etmifltir. Efl zamanl› olarak, baflvurucu, Yarg›tay’›n ‹lk Derece Mahkemesi’nin karar›n› bozmas›n› gerekçe
göstererek Bak›rköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne çocuklar›n› görebilmek
için talepte bulunmufltur. (bk. üstte 23. paragraf).
50. Bak›rköy Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Haziran 1993 tarihinde, baflvurucuya geçici olarak, her Cuma 17.00’dan her Pazar 17.00’a kadar çocuklar›n› görme hakk› tan›m›flt›r. Mahkeme, çocuklar›n annelerini, baflvurucunun
‹stanbul’da kiralad›¤› dairede görebileceklerini belirtmifltir.
51. ‹cra memurlar›, 2 Temmuz ile 10 Eylül 1993 tarihleri aras›nda, Halil
Al’›n evine on bir kez gitmifllerdir. Ancak hiçbir gidifllerinde Halil Al’› veya
çocuklar› bulamam›fllard›r. ‹ki gidiflte ise binan›n kap›c›s› memurlara Halil
Al’›n tatil için k›zlar›yla birlikte Sivas’a gitti¤ini söylemifltir.
52. Baflvurucu, birçok kez flikayette bulunmufltur. Bak›rköy Cumhuriyet
Savc›s›, mahkeme emirlerini yerine getirmedi¤i gerekçesi ile Halil Al aleyhinde soruflturma bafllatm›flt›r.
53. Bak›rköy Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Ocak 1994’te, Halil Al’› üç ay
on gün hapis cezas›na çarpt›rm›flt›r. Ceza, 500.000 Türk Lira para cezas›na
çevrilmifltir.
54. Baflvurucunun, 15 Temmuz 1994, 22 Temmuz 1994, 29 Temmuz
1994, 5 A¤ustos 1994, 19 A¤ustos 1994, 26 A¤ustos 1994, 2 Eylül 1994 ve 9
Eylül 1994 tarihlerindeki çocuklar›n› görme giriflimleri baflar›s›z olmufltur.
Memurlar, çocuklar› bu tarihlerin hiçbirinde evde bulamam›flt›r.
55. 16 Ekim 1994’te icra memurlar› Halil Al’›n evine zorla girmifl ve çocuklar›n üvey annesini bulmufllar›d›r. Halil Al daha sonra gelmifltir. Hali Al,
memurlara yaln›zca V.A’n›n evde oldu¤unu belirtmifl ve memurlar da, A.A.
evde olmad›¤› için V.A.’y› da almadan ayr›lm›fllard›r.
56. 23 Eylül 1994’te, icra memurlar› Halil Al’›n evine yeniden geldiklerinde tekrar çocuklar›n üvey annesi ile karfl›laflm›fllard›r. Çocuklar ve babala-

r› evde mevcut de¤ildirler. Halil Al, 30 Eylül 1994, 14 Ekim 1994, 21 Ekim
1994 ve 25 Kas›m 1994 tarihlerinde de görüflme düzenlemesini yerine getirmeyi reddetmifltir. Halil Al, bahsedilen tarihlerin hiçbirinde evde bulunamam›flt›r.
57. Yarg›tay, 10 Ekim 1994’te, Bak›rköy Asliye Ceza Mahkemesi’nin 19
Ocak 1994 tarihli karar›n› onam›flt›r (bk. üstte 53. paragraf).
58. Halil Al 6 Ocak 1995, 20 Ocak 1995, 3 fiubat 1995, 10 Mart 1995, 24
Mart 1995 ve 7 Nisan 1995 tarihlerinde de, görüflme düzenlemelerini yerine
getirmemifl, bahsedilen tarihlerin hiçbirinde evinde bulunamam›flt›r.
59. Baflvurucu, 14 Nisan 1995’te icra memurlar›n›n eflli¤inde, Halil Al’›n
evine gitmifltir. Evde bulunan çocuklar›n büyükbabas›, çocuklar›n okulda oldu¤unu ancak hangi okulda okuduklar›n› bilmedi¤ini söylemifltir. ‹cra memurlar› evi aram›fl ancak çocuklar› bulamam›flt›r.
60. Bak›rköy Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Haziran 1996’da baflvurucuya, her y›l›n Temmuz ve A¤ustos aylar›nda 60 gün çocuklar›n› görme hakk›
tan›m›flt›r (bk. üstte 38. paragraf).
61. Bak›rköy ‹cra Müdürü, 10 Temmuz 1996’da, Halil Al’a 12 Temmuz
1996 tarihinde saat 17.00’da evde haz›r olmas› gerekti¤ini belirten resmi bir
yaz› göndermifltir.
62. Halil Al, 11 Temmuz 1996’da Bak›rköy ‹cra Hakimi’nden baflvurucunun görüflme haklar›n›n icras›na yönelik emri kald›rmas›n› istemifltir. Hakim,
12 Temmuz 1996’da bu talebi reddetmifltir. Buna karfl›n, Halil Al’›n evine giden icra memurlar›, çocuklar› ya da Halil Al’› bulamam›fllard›r.
63. Halil Al ‹cra Müdürlü¤ü’ne, ayn› gün yazd›¤› bir yaz› ile V.A.’n›n Erzurum’da, A.A.’n›n da Sivas’ta tatilde oldu¤unu ve baflvurucunun, çocuklar›
bu flehirlerde görebilece¤ini bildirmifltir.
64. ‹cra memurlar› 19 Temmuz 1996’da da Halil Al’› evde bulamam›fllard›r. Bina kap›c›s›, çocuklar›n o sabah evi erken terk ettiklerini belirtmifltir.
65. Baflvurucu, 12 Temmuz 1996, 20 A¤ustos 1996 ve 11 Eylül 1996 tarihlerinde Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›’na üç kez flikayette bulunmufltur.
66. Bak›rköy Cumhuriyet Savc›s›, 24 Temmuz 1996’da Bak›rköy Asliye
Ceza Mahkemesi’ne Halil Al’› mahkeme emirlerini yerine getirmemekle suçlayan bir iddianame sunmufltur.
67. Bak›rköy ‹cra Müdürü, 26 Temmuz 1996 tarihinde bir yaz› ile mahalle karakoluna ayn› gün yap›lmas› planlanan bir görüflme olaca¤›n› bildirmifl
ve bir polisin, icra memurlar›na efllik etmesini talep etmifltir. Daha sonraki gidifllerde, icra memurlar›na bir polis efllik etmifltir.
68. Bak›rköy Cumhuriyet Savc›s› 4 Eylül 1996’da, Bak›rköy Asliye Ceza
Mahkemesi’ne, yine Halil Al’› mahkeme emirlerini yerine getirmemekle suç-
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layan bir iddianame sunmufltur.
69. Çocuklar›n büyükbabas›, 13 Eylül 1996 tarihinde eve gelen memurlara çocuklar›n Sivas’tan dönmedi¤ini söylemifltir. Memurlar çocuklar›n yataklar›n›n toplu oldu¤unu tutanak alt›na alm›fllard›r.
70. 20 Ekim 1996’da icra memurlar› Halil Al’›n evinde kimseyi bulamam›flt›r. Bir komflu, uzun süredir eve girip ç›kan hiç kimseyi görmedi¤ini söylemifltir.
71. Baflvurucunun, daha sonraki 5 Ekim 1996, 18 Ekim 1996, 26 Ekim
1996, 1 Kas›m 1996, 8 Kas›m 1996, 15 Kas›m 1996, 15 Kas›m 1996, 22 Kas›m 1996 ve 29 Kas›m 1996 tarihlerindeki gidiflleri de sonuçsuz kalm›flt›r.
Çocuklar, bu tarihlerin hiçbirinde babalar›n›n evinde bulunamam›fllard›r.
72. ‹zlanda Hükümeti’ne göre, Türk ve ‹zlanda makamlar› aras›nda yap›lan, ‹zlanda D›fliflleri Bakanl›¤› ve ‹zlanda Türkiye Büyükelçisi’nin flahsen
kat›ld›¤› istisnai toplant› ve Türk yetkililerine yap›lan tazyikler sonucunda, 1
Aral›k 1996 tarihinde baflvurucu ile çocuklar› aras›nda bir görüflme düzenlenmifltir.
73. Bak›rköy Asliye Ceza Mahkemesi, 7 Mart 1997’de, Halil Al’› mahkeme emirlerini yerine getirmemekten suçlu bulmufl ve üç ay yirmi alt› gün hapis cezas›na çarpt›rm›flt›r.
74. Türk D›fliflleri Bakanl›¤›, 27 Mart 1997 tarihli bir yaz› ile baflvurucunun 29 veya 30 Mart 1997’de Türkiye’ye gelece¤ini Adalet Bakanl›¤›’na bildirmifl ve gerekli önlemlerin al›narak bir engelle karfl›laflmadan görüflme hakk›n› kullanmas›n›n sa¤lanmas›n› talep etmifltir.
75. Baflvurucu, 10 Nisan 1997’de Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›’ndan
Halil Al’›n tutuklanmas›n› talep etmifltir.
76. Baflvurucunun avukat›, 21 A¤ustos 1997’de, baflvurucunun k›zlar›yla
görüflmek üzere Sivas ili Divri¤i ilçesine gitmifltir. Halil Al, k›zlar›yla beraber buluflma yerine gelmifltir. Çocuklar babalar›ndan ayr›l›nca ba¤›rmaya
bafllam›fl ve baflvurucunun avukat› ile gitmekten kaç›nm›fllard›r. Çocuklar, art›k annelerini görmek istemediklerini, onun kendilerine hiçbir zaman gerçek
bir anne olmad›¤›n› söylemifllerdir. Baflvurucunun avukat› kendilerine arabaya binmelerini söyledi¤inde, arabaya binmeyi reddetmifllerdir. Avukat, polis
memurlar›ndan yard›m talebinde bulunmufl ve kendisine Ankara’ya kadar
kendisine efllik edip edemeyeceklerini sormufltur. Polis memurlar› bu iste¤i
reddederek yaln›zca Sivas ili s›n›r›na kadar kendisi ile gelebileceklerini söylemifllerdir. Baflvurucunun avukat›, bölgedeki terörist faaliyetler nedeniyle
çocuklar›n güvenli¤inden endifle etti¤i için çocuklarla birlikte seyahat etmekten feragat etmifltir .
77. Baflvurucu, Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›na baflka bir suç duyurusunda bulunmufltur. Bak›rköy Asliye Ceza Mahkemesi, 24 Ekim 1997’de,

baflvurucunun iddialar›n› düflürerek Halil Al’›n beraat›na karar vermifltir.
Mahkeme, çocuklar›n annelerini görmeyi defalarca reddettiklerini ve anneyi
görmemek için planlanan görüflme günlerinde arkadafllar›n›n evlerinde kald›klar›n› belirtmifltir. Babalar›n›n etkisi alt›nda kalmam›fllard›r ve gerçekten
annelerini görmek istememektedirler. Mahkeme, Halil Al’›n suçlu bulunmas›n› gerektirecek bir kan›t olmad›¤› sonucuna varm›flt›r.
78. Kesin olarak belirlenemeyen bir tarihte, Adalet Bakanl›¤›, D›fliflleri
Bakanl›¤›’na baflvurucunun, çocuklar›n› Sivas, Ankara ya da Kayseri’de görebilece¤ine iliflkin bilgilendirildi¤ini ve çocuklar›n anneli¤e duyduklar› ihtiyac›n tatmini için, baflvurucunun bu flehirlerden birine gitmesinin daha uygun
olaca¤›n› bildirmifltir. Fakat, baflvurucu, çocuklar›n› bu flehirlerde ziyaret etmeyi düflünmemifltir. Ayr›ca Adalet Bakanl›¤›, flikayetçinin, genel bir kural
olarak, ilgili yasal süreçlerden yararlanmas› ve görüflme hakk›n› kullanabilmek için yetkili mercilere baflvurmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Ne var ki söz
konusu davada baflvurucu herkes için bu yasal süreçlerden yararlanmam›flt›r.
79. Bak›rköy Asliye Ceza Mahkemesi 4 Eylül 1996 tarihinde bafllayan cezai ifllemleri (bk. üstte 68. paragraf) sonuçland›rm›flt›r. Mahkeme 13 Ocak
1998 tarihli bir karar ile, Halil Al’› mahkeme kararlar›n› yerine getirmemekten suçlu bulmufl ve kendisini dört y›l hapis cezas›na çarpt›rm›flt›r. Hapis cezas›, 1.200.000 Türk Liral›k para cezas›na çevrilmifltir.
80. Adalet Bakanl›¤›, 8 Haziran 1998 ve 8 Temmuz 1998 tarihli yaz›larla
Sivas ve Divri¤i’deki Cumhuriyet Savc›lar›’ndan, Bak›rköy Asliye Hukuk
Mahkemesi’nin karar›nda belirtilen görüflme düzenlemelerini kolaylaflt›rmak
için gerekli önlemleri almalar›n› istemifltir. Adalet Bakanl›¤›, ayr›ca, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’n›, baflvurucunun avukat›n›n, 21 Nisan 1997 tarihli çocuklarla görüflmesi s›ras›nda, çabalar›n›n güvenlik nedenleriyle engellendi¤ini bildirmifltir. Adalet Bakanl›¤›’nca, ‹çiflleri Bakanl›¤›’na baflvurucunun bir sonraki
Temmuz ay›nda çocuklarla yapaca¤› görüflmeyi kolaylaflt›rmaya yönelik gerekli tedbirleri almas› önerilmifltir.
81. Bak›rköy Asliye Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz 1998’de bir kez daha
Halil Al’›, bir ay befl gün hapis cezas›na çarpt›rm›flt›r. Hapis cezas› 350.000
Türk Liral›k para cezas›na çevrilmifltir.
82. Baflvurucu, 8 Temmuz 1998 tarihinde, Divri¤i’de k›zlar›yla dört gün
boyunca görüflmüfltür. Fakat, Halil Al k›zlar›n›n anneleriyle daha uzun görüflmelerine izin vermemifltir. Baflvurucu, ‹zlanda’ya dönmüfltür.
83. Baflvurucu, 27 A¤ustos 1998’de, k›zlar›yla görüflmek için Divri¤i’ye
gelmifl ancak onlar› görememifltir.
84. Haziran 1999’da V.A.’n›n, Ekim 2000’de de A.A.’n›n on sekiz yafl›na
basmas› dolay›s›yla çocuklar›n Türk yasalar›na göre reflit olmalar› nedeniyle,
görüflme hakk› icra edilemez duruma gelmifltir.
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I I . ‹ L G ‹ L ‹ ‹ Ç H U K U K VE UYGULAMASI
A . K a n u n l a r ‹ h t i l a f › n a ‹ l i flflkk i n K u r a l l a r (2675 Say›l› Kanun)
85. 2675 say›l› Kanun’un ilgili hükümleri (Milletleraras› Özel Hukuk ve
Usul Hukuku Hakk›nda Kanun)
12. Madde
"Evlenme ehliyetine ve flartlar›na taraflardan her birinin evlenme an›ndaki Milli hukuku uygulan›r. Evlenmenin flekli yap›ld›¤› yer hukukuna tabidir.
Milletleraras› sözleflmeler hükümlerine göre konsolosluklarda yap›lan evlenmeler geçerlidir.
Evlenmenin genel hükümleri, efllerin müflterek milli hukukuna tabidir. Taraflar›n ayr› vatandafll›kta olmalar› halinde müflterek ikametgah hukuku, bulunmad›¤› takdirde müflterek mutad meskenleri hukuku, bunun da bulunmamas› halinde Türk Hukuku uygulan›r."
13. Madde
"Boflanma ve ayr›l›k sebepleri ve hükümleri efllerin müflterek milli hukukuna tabidir.
Efller ayr› vatandafll›kta iseler müflterek ikametgah hukuku, bulunmad›¤›
takdirde müflterek mutad meskenleri hukuku, bunun da bulunmamas› halinde Türk hukuku uygulan›r."
16. Madde
"Nesebin düzeltilmesi, baban›n düzeltme an›ndaki milli hukukuna, nesebin bu hukuka göre düzeltilememesi halinde anan›n milli hukukuna, buna göre dahi düzeltmenin mümkün olmamas› halinde, çocu¤un milli hukukuna tabidir."
17. Madde
"Evlilik d›fl› çocuk ile ana aras›ndaki kiflisel ve mali iliflkilere anan›n milli hukuku, çocuk ile baba aras›ndaki kiflisel ve mali iliflkilere ise baban›n milli hukuku uygulan›r."
20. Madde
"Boflanmada velayet ve velayete iliflkin sorunlar hakk›nda boflanman›n tabi oldu¤u hukuk uygulan›r."
86. Söz konusu zamanda, Türkiye, Çocuklar›n Velayetine ‹liflkin Karar-

lar›n Tan›nmas› ve Uygulanmas› ile Çocuklar›n Velayetinin Yeniden Tesisine
‹liflkin Avrupa Sözleflmesi’ne (bu Sözleflme ‹zlanda’da 1 Kas›m 1996, Türkiye’de de 1 Haziran 2000 tarihlerinde yürürlü¤e girmifltir) veya Uluslararas›
Çocuk Kaç›rman›n Hukuki Yönlerine Dair Lahey Konvansiyonu’na da (Konvansiyon, ‹zlanda’da 1 Kas›m 1996, Türkiye’de de 1 A¤ustos 2000 tarihlerinde yürürlü¤e girmifltir) taraf de¤ildir.
B. Medeni Kanun
87. Söz konusu zamanda Medeni Kanun’un 137. maddesi flu flekildedir:
"Boflanma veya ayr›l›k davas› aç›l›nca hakim, davan›n devam› süresince
gerekli olan, özellikle… çocuklar›n bak›m›na dair geçici tedbirleri kendili¤inden al›r."
88. Söz konusu zamanda Medeni Kanun’un 148. maddesi flu flekildedir:
"Boflanma veya ayr›l›k vukuunda hakim, ana ve babay› dinledikten sonra
hakk› velayetin kullan›lmas›na ve ana ve baba ile çocuklar aras›ndaki flahsi
münasebetlere dair iktiza eden tedbirleri ittihaz eyler.
Çocuk kendisine tevdi edilmemifl olan taraf, kudretine göre onun infak ve
terbiye masraflar›na ifltirak ile mükelleftir."
C. ‹cra ve ‹flas Kanunu
89. ‹cra ve ‹flas Kanunu’nun 25 (a) maddesi flu flekildedir:
"Çocukla flahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilam hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçü¤ün ilam hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafla flahsi münasebette bulunmas›na mani olunmamas›n›; aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirilece¤ini borçluya 24
üncü maddede yaz›l› flekilde bir icra emri ile tebli¤ eder. Bu emirde ilam hükmüne ayk›r› hareketin 341 inci maddedeki cezay› müstelzim oldu¤u da yaz›l›r.
Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacakl›n›n flikayeti üzerine ayr›ca 341 inci maddeye göre cezaland›r›l›r."
90. ‹cra ve ‹flas Kanunu’nun 341. maddesi flu flekildedir:
"Çocuk teslimi hakk›ndaki ilam›n icras› s›ras›nda çocu¤u gizleyen veya
ilam›n icras›ndan sonra tekrar kaç›ran borçlu ile bu fiillere bilerek ifltirak
edenler, lehine hüküm verilmifl kimsenin flikayeti üzerine, tetkik mercii taraf›ndan, bir aydan üç aya kadar hafif hapis cezas›yla cezaland›r›l›r."
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HUKUK
menin 8. Maddesinin ‹hlal Edildi¤i ‹ddias›
I. Sözleflflm
91. Baflvurucu, Baflvurucu, Türk yetkili makamlar›n›n, Sözleflmenin 8.
maddesi gere¤i yükümlenmifl olduklar› pozitif yükümlülü¤e karfl›n, çocuklar›yla görüflme hakk›n› etkili bir biçimde uygulamada baflar›s›z olduklar›ndan
flikayetçi olmufltur. Sözleflmenin 8. maddesi:
"1. Herkes özel ve aile hayat›na, konutuna ve haberleflmesine sayg› gösterilmesi hakk›na sahiptir.
2. Bu hakk›n kullan›lmas›na bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refah›, dirlik ve düzenin korunmas›, suç ifllenmesinin önlenmesi, sa¤l›¤›n veya ahlak›n veya baflkalar›n›n
hak ve özgürlüklerinin korunmas› için, demokratik bir toplumda, zorunlu
olan ölçüde ve yasayla öngörülmüfl olmak kofluluyla söz konusu olabilir."
A. Ta r a f l a r › n ‹ d d i a l a r ›
1. Baflflvvurucu
92. Baflvurucu, 1992 ve 1998 y›llar› aras›nda yapm›fl oldu¤u birçok giriflime ra¤men, Türk yetkili makamlar›n›n, çocuklar›yla görüflme hakk›n› etkili bir biçimde uygulamada baflar›s›z olduklar›ndan flikayetçi olmufltur. Baflvurucu, k›zlar›n› görebilmek amac›yla ‹zlanda’dan Türkiye’ye, alt› y›l içinde
yüz kereden fazla seyahat etmifltir. Ancak, bütün giriflimleri sonuçsuz kalm›flt›r, çünkü eski efli görüflme düzenlemelerine uymay› sürekli olarak reddetmifltir. Baflvurucu, Türk makamlar›n›n, icra memurlar› taraf›ndan yap›lan hiçbir
görüflmeden önce eski efli taraf›ndan saklanan çocuklar›n yerini tespit etmek
için hiçbir etkili önlem almad›¤›n› iddia etmifltir.
Baflvurucu, eski efli aleyhinde mahkeme emirlerini yerine getirmedi¤i gerekçesi ile 18 defa cezai soruflturma bafllat›ld›¤›n› ileri sürmüfltür. Ancak, eski efli ciddi bir cezaya çarpt›r›lmadan sadece hafif cezalar alarak kurtulmufltur.
2. Hükümet
93. Hükümet, baflvurucunun haklar›n› kullanabilmesini sa¤lamak için,
ulusal makamlar›n kendi yetkileri dahilinde her fleyi yapt›klar›n› öne sürmüfltür. Hükümet, haklara eriflimin icras›n› bar›nd›ran bir dava konusunda, çocuklar› ve bir bütün olarak ailelerin yar›flan yararlar› aras›nda adil bir denge
kurulmas›n›n gerekli oldu¤unu belirtmifltir. Çocuklar, boflanma davas› ile ve-

layet ifllemleri s›ras›nda birçok kez ve baflvurucunun avukat› ile 21 A¤ustos
1997 tarihinde Divri¤i’de gerçekleflen görüflmede de annelerini görmeye istekli olmad›klar›n› söylemifllerdir. Bu flartlar alt›nda, yetkili makamlar, sözleflmenin 8. maddesinin öngördü¤ü flekilde, düflüncelerinin dikkate al›nmas›n› gerektirecek kadar büyümüfl olan çocuklar›n haklar›n› gözetmekle de ayn› derecede sorumludurlar. Baban›n iflbirli¤i yapmay› reddetmesi, baflvurucunun,çocuklar›n› görememesinin ilk ve en baflta gelen sonucudur ve Hükümet
baban›n hareketlerinden sorumlu tutulamaz. ‹kinci neden de çocuklar›n annelerini görmeyi reddetmesidir ki yine bu durumdan da Hükümetin kusurlu oldu¤u sonucu ç›kart›lamaz .
Her durumda, baflvurucu icra memurlar›ndan, eski eflinin evine zorla girilmesini talep edebilecek durumdad›r fakat bu talebini sadece 16 Eylül 1994
tarihindeki görüflmesinde yapm›flt›r. Hükümet, ek olarak, baflvurucunun eski
eflinin mahkeme emirlerini uygulamaktan defalarca suçlu bulunarak cezaland›r›ld›¤›n› belirtmektedir.
Hükümet, sonuç olarak, davan›n zor koflullar› göz önüne al›nd›¤›nda,
Türk makamlar›n›n, baflvurucunun çocuklar›yla görüflme hakk›n›n icras› do¤rultusunda kendisinden beklenebilecek her fleyi yapt›¤›n› belirtmifltir.
3. Müdahale eden Hükümet
94. ‹zlanda Hükümeti, baflvurucu ile ayn› görüfltedir. ‹zlanda Hükümeti,
Türk yasalar›n›n A‹HS’nin 8. maddesi ile güvence alt›na al›nan baflvurucunun haklar›n› yeterli korumay› sa¤lamad›¤› ve özellikle de Tük makamlar›n›n gereken etkili önlemleri alarak mahkeme kararlar› ile ba¤lant›l› olarak
baflvurucunun haklar›n› h›zl› bir biçimde icra edemedi¤ini ileri sürmüfltür.
95. ‹zlanda Hükümeti, Türk Hükümeti’nin ald›¤›n› tek önlemin, çocuklar›n orada olup olmad›¤›n› tespit etmek için yetkililerin bofland›¤› eflin evine
kadar baflvurucuya efllik etmesi oldu¤unu düflünmektedir. Çocuklar›n yerini
tespit etmek veya baflvurucu ve bofland›¤› efli aras›da arabuluculuk yapmaya
veya aralar›nda basit iletiflim kurulmas›n› sa¤layacak bir ad›m at›lmam›flt›r.
Türk yetkili makamlar›, görüflmeleri kolaylaflt›rmak için sosyal yard›m yetkililerinin benzer kurulufllar›n sürece kat›lmalar›n› sa¤lama konusunda hiçbir
girifliminde bulunmam›flt›r.
B. Mahkemenin De¤erlendirmesi
96. Mahkeme, ilk olarak, baflvurucunun flikayetlerinin V.A. ve A.A. isimli iki k›z› ile 1990 y›l›ndan beri görüflemedi¤i iddialar› ile ilgili oldu¤unu belirtir. Bu konular›n, Sözleflmenin 8. maddesindeki anlam› ile, "aile hayat›" ile
ilgili oldu¤una itiraz edilemez.
97. Sonras›nda, baflvurucunun aile hayat›na riayet edilmesine iliflkin bir
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noksanl›¤›n bulunup bulunmad›¤›na karar verilmelidir. Mahkeme, 8. maddenin as›l amac›n›n, bireyi resmi görevliler taraf›ndan yap›labilecek keyfi hareketlere karfl› korumak oldu¤unu, yineler. Aile hayat›na etkili bir "sayg›" gösterilmesinde kendili¤inden varolan baz› pozitif yükümlülükler vard›r. (bkz.
26 May›s 1994 Keegan v. ‹rlanda Karar›, Seri A say› 290, s. 19,§49). Bu çerçevede, Mahkeme, 8. maddenin içeri¤inde ebeveynlere, çocuklar›yla görüflmeleri için f›rsatlar sa¤lanmas› yönünde önlemler ald›rma hakk› tan›d›¤›n› ve
ulusal makamlara bu yönde tedbir alma yükümlülü¤ünün bulundu¤unu tekrar belirtmektedir. (bkz, Eriksson v. Sweden, judgment of 22 June 1989, Series A no. 156, pp. 26-27, § 71; Margareta and Roger Andersson v. Sweden,
judgment of 25 February 1992, Series A no. 226-A, p. 30, § 91; Olsson v.
Sweden (no. 2), judgment of 27 November 1992, Series A no. 250, pp. 3536, § 90; Hokkanen v. Finland, judgment of 23 September 1994, Series A no.
299-A, p. 20, § 55; Nuutinen v. Finland, judgment of 27 June 2000, Reports
of Judgments and Decisions 2000-VIII, p. 83, § 127, Ignaccolo-Zenide v. Romania, judgment of 25 January 2000, Reports of Judgments and Decisions
2000-I, p. 265, § 94 and Sylvester v. Austria, nos. 36812/97 and 40104/98, §
58).
98. Buna karfl›n, ulusal makamlar›n görüflmeleri kolaylaflt›rma yükümlülü¤ü mutlak de¤ildir; çünkü bir süredir anne veya baba ile birlikte yaflam›fl
çocuklar›n di¤er ebeveynle hemen yan yana gelmesi sa¤lanamayabilir ve öncel önlemlerin al›nmas›n› gerektirebilir. Bu haz›rl›klar›n do¤as› ve kapsam›
her bir davan›n koflullar›na göre de¤ifliklik gösterecektir, fakat, tüm ilgililerin
gösterece¤i anlay›fl ve iflbirli¤i bu sürecin önemli bir bileflenidir. Ulusal makamlar›n böyle bir iflbirli¤ini kolaylaflt›rmak için büyük itina göstermeleri
flartken, haklar ve özgürlükler kadar taraflar›n faydalar›n›n, özellikle de çocuklar›n Sözleflme’nin 8. maddesi ile korumaya al›nan haklar› ve ç›karlar›
dikkate al›nmas›ndan kaynakl› olarak bu yönde uygulanacak tazyik de s›n›rl› olmal›d›r. Anne veya baba ile iletiflim kurmak, bu faydalar› tehlikeye sokacak ya da haklara bir müdahale oluflturacaksa, bu haklar ve faydalar aras›nda
adil bir denge kurmak ulusal makamlar›n görevidir. (bkz. Hokkanen, p.
22§58 and Ignaccolo-Zenide, p. 265§94).
99. Mahkeme, bundan kaynakl› olarak, ulusal makamlar›n, icray› kolaylaflt›rmak için davan›n özel flartlar›n›n gerektirdi¤i makul tedbirleri ald›¤›ndan (bkz. Hokannen, § 58; Ignaccolo-Zenide, § 96; Nuutinen/Finlandiya,
§128) ve ilgili kiflilerin ç›karlar› ile genel olarak hukukun üstünlü¤üne sayg›
duyulmas› gereklili¤i aras›nda adil bir dengenin kuruldu¤undan emin olmal›d›r. (bkz. Nuutinen, § 129).
100. Bu ba¤lant› ile, Mahkeme, daha önce sunulan bir davada oldu¤u gibi, al›nacak tedbirin yeterli¤inin, uygulaman›n ne kadar h›zl› gerçekleflti¤ine
bak›larak ölçülebilece¤ini tekrarlamaktad›r. Karar›n uygulanmas›n› da içeren
ailevi sorumlulu¤un verilmesi ile ilgili verilen kararlar›n zaman kaybetmeden

sonuçland›r›lmas› gerekmektedir, zaman kayb›n› yaflanmas› durumunda, çocuklar ile onlarla birlikte yaflamayan ebeveyn aras›ndaki iliflki geri dönülmez
bir biçimde zarar görebilir. (bkz, Ignaccolo-Zenide, p. 267, § 102)
101. Mahkeme, baflvurucunun boflanma ve çocuklar›n›n velayetine iliflkin
taleplerini 25 Ekim 1991 tarihinde gerçeklefltirdi¤ini tespit etmifltir. ‹fllemler,
31 Mart 1997 tarihinde, alt› y›l befl ay sonra, sonuçlanm›flt›r. Bu zaman diliminde, baflvurucunun her ay›n ilk ve üçüncü Cumartesi günleri çocuklar›n›
görmesine, 12 Mart 1992 tarihinde geçici olarak izin verilmifltir. Fakat, baflvurucu çocuklar›n› 12 Mart ve 12 Kas›m 1992 tarihleri aras›nda yaln›zca iki
sefer görebilmifltir.Daha sonra ki bir tarihli kararla baflvurucuya her Temmuz ay›nda 30 gün boyunca çocuklar›n› görme izni verilmifltir. Ancak Yarg›tay, ilk derece mahkemesi’nin söz konusu karar›n› 23 fiubat 1993 tarihinde
bozunca bu karar hükümsüz olmufltur. 30 Haziran 1993 tarihinde baflvurucuya yine geçici olarak Cuma 17.00 ile Pazar 17.00 saatleri aras›nda çocuklar›yla görüflme hakk› verilmifltir. Baflvurucuya her y›l›n Temmuz ve A¤ustos
aylar›nda 60 gün çocuklar›n› görme izni verildi¤i 13 Haziran 1996 tarihine
kadar, bu düzenleme yürürlükte kalm›flt›r.
102. Mart 1992 ve A¤ustos 1998 tarihleri aras›nda, icra memurlar› ve baflvurucu birlikte çocuklar›n bulundu¤u eve elli seferden fazla gitmesine ra¤men, baflvurucu çocuklar›yla sadece dört defa görüflebilmifltir. ‹ki defa baflvurucu bir defa da baflvurucunun avukat› Türkiye’nin do¤usundaki bir flehir
olan Divri¤i’ye, çocuklar› görmeye gitmifltir.
103. Çocuklar, velayet ve boflanma davas›n›n bas›n›n ve kamuoyunun ilgisini çekmesi nedeniyle büyük bask›ya maruz kalm›flt›r. Yetkili makamlar,
davan›n bu zor flartlar› alt›nda bile, uzun süren yarg›lama sürecinde baflvurucunun haklar›n› kullanmas› konusunda herhangi bir önlem almam›flt›r. Yetkililer özellikle baflvurucunun k›zlar›n› görmesini kolaylaflt›rmak ve eski efli
ile aras›nda daha çok iflbirli¤ine yönelik bir ortam yaratmak için sosyal hizmet kurulufllar›n›n veya psikologlar›n görüfllerini almada yetersiz kalm›flt›r.(bkz. Ignaccolo-Zenide, s. 269, §112).
104. Bu ba¤lant› ile Mahkeme, hem boflanma hem velayet ve ayn› zamanda icra ifllemleri s›ras›nda çocuklar›n birçok kez annelerini görmek istemediklerini dile getirdiklerini tespit etmifltir. Hükümet, ulusal makamlar›n, çocuklar›n annelerini görmek istememelerinden veya baban›n mahkeme emirlerine uymamas›ndan sorumlu tutulamayaca¤›n› belirtmifltir. Çocuklar›n, annelerini görmek istemediklerini söylemifl olmalar›n›n, do¤ru olmas›na karfl›n, Özellikle Divri¤i görüflmesinde, Mahkeme, çocuklara, d›flardan herhangi bir bask› olmaks›z›n duygular›n› özgürce ifade edebilecekleri ve anneleri
ile iletiflim kurabilecekleri dingin bir ortam için f›rsat yarat›lmad›¤› görüflündedir.
105. Mahkeme, Türk makamlar›n›n icra ifllemleri hakk›ndaki tutumlar›n›
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ele ald›¤›nda, icra memurlar›n›n planlanm›fl görüflme için eve gittiklerinde
baflvurucunun eski eflinin çocuklarla birlikte evde bulunmad›¤›n› tespit etmifltir. Buna karfl›n ulusal makamlar, bir görüfl olarak çocuklar›n baflvurucuyla temasa geçmelerini kolaylaflt›rmak amac›yla yerlerini tespit etmeye yönelik bir giriflimde bulunmam›flt›r. Baflvurucunun çocuklar›yla görüflmesini sa¤lamak için, Halil Al’›n görüflme düzenlemelerini yerine getirmeyi ›srarla reddetti¤i göz önüne al›nd›¤›nda, yetkili makamlar taraf›ndan baflvurucunun
haklar›n› kullanmas›n› sa¤layacak ve eski eflin kararlara uymas›na yol açacak gerçekçi zorlay›c› tedbirler de dahil çeflitli önlemler al›nmas› gerekli olmal›d›r.
106. Böylesi duygusal bir ortamda, çocuklar›n ebeveynlerden biriyle zorla bir araya gelmesini sa¤layacak bir tedbir al›nmas› çok istenmese de, çocuklar›n birlikte yaflad›¤› ebeveynin yasad›fl› veya kararlar›n uygulanmas› aleyhindeki davran›fllar› karfl›s›nda böylesi bir eylem de inkar edilemez. (bkz. Ignaccolo-Zenide, s. 269, § 111).
107. Mahkeme, Hükümet’in, Türk makamlar›n›n baflvurucunun çocuklar›yla görüflme hakk›n› icra edecek tüm makul önlemleri ald›¤› yönündeki iddialar›na kat›lmamaktad›r. Mahkeme, baflvurucunun eski efline verilen para
cezalar›n›n ne etkili ve ne de yeterli oldu¤u görüflündedir. Mahkeme, Hükümet’in, baflvurucunun icra memurlar›ndan Halil Al’›n evine zorla girmelerini
istemesinin mümkün oldu¤unu tavsiyesine iliflkin olarak, ki böyle bile olsa,
kamu yetkisinin, idari makamlarda olmas› nedeniyle yetkili makamlar›n icrai
sorumluluklar›ndan kurtulamayacaklar› kan›s›ndad›r. (bkz, Ignaccolo-Zenide, p. 269, §111)
108. Söz konusu olay ve görüfllere ba¤l› olarak, Mahkeme, Türk yetkili
makamlar›n›n baflvurucunun çocuklar›yla görüflmesini sa¤lamak için etkili
ve yeterli çaba göstermedi¤ini ve bu nedenle 8. madde ile güvenceye al›nan
aile hayat›na sayg› hükmünün ihlal edildi¤i sonucuna varm›flt›r.
109. Böylece, Sözleflme’nin 8. maddesine yönelik olarak bir ihlal mevcuttur.
fiM
ME’N‹N 14. MADDES‹N‹N ‹HLAL E D ‹L D ‹ ⁄‹ ‹ D D‹ A SI
II. SÖZLEfi
110. Baflvurucu, bir ‹zlanda vatandafl› ve Katolik olmas›ndan kaynakl›
olarak ayr›mc›l›¤a u¤ramas›n›n sonucu olarak, çocuklar›n› görme hakk›ndan
mahrum b›rak›ld›¤›n› iddia etmifltir.
Baflvurucu, Sözleflme’nin 14. maddesine dayanm›flt›r.
"Bu Sözleflmede tan›nan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ›rk,
renk, dil, din, siyasal veya di¤er kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal
bir az›nl›¤a mensupluk, servet, do¤um veya herhangi baflka bir durum bak›m›ndan hiçbir ay›r›mc›l›k yap›lmadan sa¤lan›r."

111. Mahkeme, önündeki materyallere dayanarak, baflvurucunun flikayetlerinin as›ls›z ve dini veya milliyeti nedeniyle ayr›mc›l›¤a maruz kald›¤› iddias›n›n temelsiz oldu¤u hükmüne varm›flt›r.
112. Sonuç olarak, Sözleflme’nin 14. maddesinin ihlali söz konusu de¤ildir.
fiM
ME’N‹N 41. MADDES‹N‹N UYGULANMASI
III. SÖZLEfi
113. Sözleflme’nin 41. maddesi:
"Mahkeme iflbu Sözleflme ve Protokollerinin ihlal edildi¤ine karar verirse
ve ilgili Yüksek Sözleflmeci Taraf›n iç hukuku bu ihlali ancak k›smen telafi
edebiliyorsa, Mahkeme, gerekti¤i takdirde, hakkaniyete uygun bir surette,
zarar gören taraf›n tatminine hükmeder."
A. Zarar
114. Baflvurucu, maddi zararlar› için afla¤›da detaylar› aç›kland›¤› gibi,
toplam olarak 478.209,46 ABD Dolar› (529.913 Euro’ya tekabül eden) talepte bulunmufltur:
i) 1992 ve 2001 y›llar› aras›nda çocuklar›n› görebilme hakk›n› kullanabilmek için ‹zlanda ve Türkiye aras›ndaki seyahat ve konaklama giderleri
243.355,25 ABD Dolar›;
ii) ‹stanbul’da daire kiralanmas›ndan do¤an zarar için 84.600 ABD Dolar›;
iii) ‹stanbul’da kald›¤› süre içinde ›s›nma, elektrik, gaz ve su giderlerinden do¤an zarar için 5.286,65 ABD Dolar›;
iv) Türkiye’de yapt›¤› telefon görüflmeleri için 69.668,07 ABD Dolar›;
v) ‹zlanda’dan yapt›¤› telefon masraflar› için 22.268,61 ABD Dolar›;
vi) ‹zlanda’daki "Börnin Heim (Çocuklar›n Geri Getirilmesi) Projesi"nin
"Sophia Hansen için Destek Kampanyas›" için ofis kiras› ve teçhizat, güvenlik hizmetleri ve masraflar› için 42.171,63 ABD Dolar›;
vii) Posta giderleri için 10.626,94 ABD Dolar›;
viii) Di¤er giderler için 232,31 ABD Dolar›.
115. Hükümet, baflvurucunun talep etti¤i mebla¤›n fahifl oldu¤unu ve
Mahkeme huzurunda dile getirilen flikayetlerle iddia konusu zarar aras›nda
nedensel bir ba¤ olmad›¤›n› belirtmifltir.
116. Mahkeme, maddi zarar ile ilgili tazminat talebinden ‹zlanda’da baflvurucu ad›na toplanan ve baflvurucunun yükümlülüklerini azaltan
169,526.57 ABD Dolar›n›n düflülmedi¤ini gözlemlemifltir. Mahkeme, maddi
zararlar için talep edilen geri kalan mebla¤›n fahifl oldu¤u görüflündedir.
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117. Mahkeme, icra ifllemlerinin uzunlu¤u ve karmafl›kl›¤› ile baflvurucunun görüflme hakk›n› kullanmas›n›n engellendi¤i göz önüne al›nd›¤›nda eski
eflin mahkeme emirlerini yerine getirmemesi nedeniyle baflvurucunun oldukça yüksek miktarda harcama yapm›fl oldu¤u kanaatindedir.
118. Yukar›da düflüncelere ba¤l› olarak ve Sözleflme’nin 41. maddesinin
gerektirdi¤i adil temele dayanarak, Mahkeme, baflvurucuya 50.000 Euro
ödenmesine karar vermifltir.
119. Baflvurucu, çocuklar›yla görüflemedi¤i için yaflad›¤› endifle ve s›k›nt› nedeniyle manevi tazminat olarak 221.624 Euro’ya tekabül eden 200.000
ABD Dolar› talep etmifltir.
120. Hükümet, baflvurucunun talebinin fahifl oldu¤unu iddia etmifltir.
121. Mahkeme, baflvurucunun çocuklar› ile görüflme hakk›n› kullanamamas›ndan dolay› için stres alt›na girdi¤inden ve sadece bir ihlalin tespiti ile
adil karfl›l›¤›n sa¤lanmas›n›n mümkün olmad›¤›ndan flüphe duymak için bir
gerekçe görmemektedir. Mahkeme, karfl›laflt›r›labilir davalarda ödenen tazminat miktarlar›n› dikkate alarak (bkz. Ignaccolo-Zenide, §117, Hokkanen, s.
27, § 77; bkz., mutatis mutandis, Elsholz/Germany [BD], no. 25735/94, § 71,
MAHKEME 2000-VIII, Kutzner/Germany, no. 46544/99, § 87, MAHKEME
2002-I ve Sylvester/Austria, § 84) ve Sözleflme’nin 41. maddesi gere¤i adil
bir de¤erlendirme yaparak 15.000 Euro ödenmesine karar vermifltir.
122. Mahkeme, sonuçta, manevi zararlar için baflvurucuya 15.000 Euro
ödenmesine karar vermifltir.
B . H u k u k i M a s r a f l a r v e H a rc a m a l a r
123. Baflvurucu, mahkeme masraflar› için afla¤›da aç›klanan flekilde
129.511 Euro’ya tekabül eden, toplam 116.875,74 ABD Dolar› talep etmifltir:
i) ‹zlanda’daki ifllemler için avukatl›k ücretleri için 22.350 ABD Dolar›;
ii) Türkiye’deki ifllemler avukatl›k ücretleri için 2.875,74 ABD Dolar›;
iii) Avukat’›n masraflar› ve seyahat giderleri dahil, Türkiye’deki boflanma,
velayet ve icra ifllemleri için 60.900 ABD Dolar›;
iv) Strazbourg’daki ifllemler s›ras›ndaki avukatl›k masraflar› için 30.750
ABD Dolar›
124. Mahkeme, avukat›n ‹zlanda’daki ifllemlerinin baflvurucunun, haklar›n›n icras› ile ilgili olmad›¤›n› tespit etmifltir. Mahkeme, bu yüzden, bu bafll›k alt›ndaki tazminat talebini reddetmifltir.
125. Mahkeme kararlar›n›n infaz› ile ilgili ifllemler ve Strazbourg’daki
mahkeme sürecindeki masraflar kaç›n›lmazd›r. Bu masraflar ancak makul olmas› flart›yla ödenebilir.
126. Mahkeme, talep edilen mebla¤›n fahifl oldu¤u görüflündedir. Mahke-

me adil bir de¤erlendirme yaparak ve davan›n karmafl›kl›¤›n› da gözönünde
bulundurarak baflvurucuya hukuki masraf ve harcamalar için 10.000 Euro
ödenmesine karar vermifltir.
127. Sonuç olarak Mahkeme, baflvurucuya bu bafll›k alt›nda 10.000 Euro
ödenmesine karar vermifltir.
C. Gecikme Faizi
128. MAHKEME, Avrupa Merkez Bankas›’n›n k›sa vadeli hesaplara uygulad›¤› faiz oran›n›n üç puan fazlas›na eflit oranda gecikme faizi uygulanmas›n› uygun bulmufltur.
YUKARIDAK‹ NEDENLERDEN DOLAYI MAHKEME, OYB‹RL‹⁄‹YLE;
1. Sözleflme’nin 8. maddesinin ihlal edildi¤ine;
2. Sözleflme’nin 14. maddenin ihlal edilmedi¤ine;
3. a) Sorumlu Devletin Sözleflmenin 44/2 maddesi uyar›nca baflvurucuya
karar›n kesinleflti¤i tarihten itibaren üç ay içinde afla¤›daki mebla¤lar›
ödemesine:
i) Maddi tazminat için 50,000 (elli bin) EURO;
ii) Manevi tazminat için 15,000 (on befl bin) EURO;
iii) Hukuki harcamalar için 10,000 (on bin) EURO;
iv) Yukar›daki mebla¤lara uygulanabilecek her türlü verginin dahil edilmesine;
b) Yukar›da de¤inilen üç ayl›k sürenin dolmas›ndan ödemenin yap›ld›¤›
güne kadar geçen süre için Avrupa Merkez Bankas›’n›n k›sa vadeli hesaplara
uygulad›¤› faiz oran›n›n üç puan fazlas›n›n uygulanmas›na ve;
4. Baflvurucunun di¤er adil karfl›l›k taleplerinin reddine karar vermifltir.
Karar, ‹ngilizce olarak haz›rlanm›fl olup, 23 Eylül 2003 tarihinde Mahkeme ‹ç Tüzü¤ünün 77. maddesinin 2. ve 3. maddeleri gere¤i yaz›l› olarak
tebli¤ edilmifltir.
Michael O’Boyle

Nicolas Bratza

Yaz› ‹flleri Müdürü

Baflkan
G ö n d e ren: Av. Muhittin ÜSTÜNDA⁄
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YARGI KARARLARI
Ceza Bölümü
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Ö Z E T: B i r m a h k û m i y e t h ü k m ü n ü n i n f a z s ü reci içerisinde yürürlü¤e gi rip, ceza ile yerine getirme süre ve koflfluullar›n› birlikte düzenleyen yasa lardan hangisinin hükümlünün yarar›na oldu¤u, yasalar›n leh ve aleyhteki hükümleri her yasa bak›m›ndan ayr› ayr› ancak bir bütün halinde
d e ¤ e r l e n d i r i l e re k s om u t o l a y a u yg u l a nm a k s uretiyle belirlenir. K a r m a
b i r uygulama yap›lamaz.
(765 s. K. m. 2, 70, 73, 450/4, 450/8) (6136 s. K. m. 13/2) (5237 S. K.
m. 7, 82 )
San›k M.'n›n taammüden adam öldürmeye kalk›flmak suçundan TCY.n›n
450/4, 62. maddeleri uyar›nca 20 y›l a¤›r hapis, birden fazla kifliyi öldürmek
suçundan TCY.n›n 450/8. maddesi uyar›nca on iki kez idam ve 6136 say›l›
Yasaya ayk›r› davranmak suçundan ise 6136 say›l› Yasan›n 13/2. maddesi
uyar›nca 5 y›l hapis ve 25.000 lira a¤›r para cezalar›yla cezaland›r›lmas›na
iliflkin Ankara ikinci A¤›r Ceza Mahkemesince verilen 13.12.1988 gün ve 75182 say›l› hükmün, Yarg›tay Birinci Ceza Dairesince 04.10.1989 gün ve
2093-2539 say› ile onanarak kesinleflmesinden sonra infaz edildi¤i s›rada,
fianl›urfa C.Baflsavc›l›¤›nca 07.09.2002 tarihli yaz› ile; 4771 say›l› Yasan›n 1.
maddesinin hükümlü lehine sonuç do¤urdu¤undan bu konuda bir karar verilmesinin talep edilmesi üzerine, dosya üzerinden inceleme yapan Ankara ikinci A¤›r Ceza Mahkemesince 18.09.2002 gün ve 826 Mut. karar say› ile;
"4771 say›l› Yasan›n 1. maddesi ile idam cezas› müebbet a¤›r hapse dönüfltürülmüfl olup, ayn› Yasan›n 1/A ve b bentlerinde TCK.nun 17. maddesi ile
idam cezalar› Türkiye Büyük Millet Meclisince yerine getirilmemesine karar
verilenlere iliflkin hükümler sakl› tutulmufltur.
Hükümlünün TCK.nun 2. maddesi yollamas›yla lehine olan 4771 say›l›
Yasan›n 1. maddesine göre müebbet a¤›r hapse çevrilmifl idam cezalar› yerine 3713 say›l› Yasan›n Ek 2. nazara al›narak her biri için 8 y›l olmak üzere
toplam 96 y›l olarak çektirilmesi gerekti¤i, bunun da 36 y›la indirilmesinde
yasal zorunluluk bulundu¤u, flu halde 4771 say›l› Yasa ile hükümlü M.'n›n
durumunda ve infaz›n›n mevcut müddetnameye göre yap›lmas› gerekti¤i"
görüflüyle hükümlü hakk›ndaki on iki idam cezas›n›n, 3713 say›l› Yasan›n ek
2. maddesi gere¤ince 96 y›l a¤›r hapis cezas› olarak çektirilmesi ve 36 y›l a¤›r
hapis cezas› üzerinden infaz edilmesine karar verilmifltir.
Bu karara karfl› itiraz yasa yoluna baflvuruldu¤undan, infaz evrak›n› inceleyen Ankara Üçüncü A¤›r Ceza Mahkemesince 25.09.2002 gün ve 294-294
D. ifl say› ile; Ankara ikinci A¤›r Ceza Mahkemesinin 18.09.2002 günlü karar› usul ve yasaya uygun bulunarak itiraz›n reddine karar verilmifltir.
Adalet Bakanl›¤›n›n 11.07.2003 gün ve 33771 say›l› yaz›s› ile CYUY.n›n

343 maddesi uyar›nca yaz›l› emirle bozma isteminde bulunulmas› üzerine,
dosyay› inceleyen Yarg›tay Birinci Ceza Dairesince 30.01.2004 gün ve 3087176 say› ile;
".... Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n 05.08.2003 gün ve
Y.E.2003/122631 say›l› tebli¤namesiyle bozulmas› talep edilip; "09.08.2002
gün ve 24841 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4771 say›l› Yasan›n 1/A maddesi uyar›nca on iki kez idam cezas›n›n on iki kez müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülmesini müteakip muvakkat cezalar›n
varl›¤› da nazara al›narak 1/B maddesi gere¤ince TCY.n›n 70, 73, 82. maddelerindeki süreler iki kat uygulanmak suretiyle müebbet a¤›r hapis cezas› olarak içtima ettirilmesi ve bu hususun duruflma aç›larak sonuçland›r›lmas› gerekti¤i gözetilmeden itiraz›n kabulü yerine yaz›l› gerekçelerle reddine karar
verilmesinde isabet görülmedi¤ine" iflaret olunmakla Yarg›tay Birinci Ceza
Dairesine tevdi edilen infaz evrak› incelendi. Konu görüflüldü, gere¤i düflünüldü:
19.07.1980 tarihinde iflledi¤i suçlar› nedeniyle TCY.n›n 450/8. maddesinin uygulanmas›yla on iki kez idam, TCY.n›n 450/4, 62. maddesinin uygulanmas›yla 20 y›l a¤›r hapis ve 6136 say›l› Yasan›n 13/2. maddesinin uygulanmas›yla 5 y›l hapis ve 25.000 lira a¤›r para cezas›na mahkum edilen ve kesinleflen hükümlerinin infaz› sürecinde cezalar›n›n toplam 36 y›l üzerinden
çektirilmesi gere¤ine iflaret eden karar icab› cezaevinde bulunan hükümlü
M.'n›n, lehte hüküm içeren 4771 say›l› Yasadan TCY.n›n 2/2. maddesi uyar›nca yararland›r›lmas›nda;
1. Yöntem, de¤erlendirme ve ulafl›lacak sonuç itibariyle;
a) Lehteki 4771 say›l› Yasan›n uygulanmas›yla idamdan dönüfltürülecek
cezalar›n on iki müebbet a¤›r hapis olmas›, birinin esas al›n›p di¤erlerinin
TCY.n›n 70. maddesince ve hürriyeti ba¤lay›c› muvakkat cezalar›n›n
73.maddesince hücre hapsine çevrilmesi zorunlulu¤unun bulunmas›, hücre
hapsinin ise süre itibariyle takdire ba¤l› de¤iflimler gösterebilmesi karfl›s›nda,
süreklilik kazanan içtihatlar uyar›nca, incelemenin duruflma aç›lmak suretiyle yap›l›p yeni hükmün "temyiz yasa yolu" aç›k olmak üzere verilmesi,
b) Duruflmal› olarak yap›lacak de¤erlendirmede; sübuta, vasfa, TCY.n›n
29. maddesince cezan›n art›r›m veya eksiltmesini gerektiren uygulamalara
yeniden girilmemesi ve kiflinin hükümlü s›fat›n› ald›¤›n›n gözetilmesi,
c) TCY.n›n 2/2. maddesinde öngörülen ve "tatbik ve infaz olunur" biçiminde ifade olunan s›ralamaya göre; öncelikle maddi ceza hukukuna iliflkin
yeni hükmün belirlenmesi, bu ba¤lamda; 4771 say›l› Yasan›n 1. maddesi ile
TCY.n›n 450. maddesinde yap›lan de¤ifliklik uyar›nca on iki idam›n on iki
müebbet a¤›r hapse dönüfltürülmesi, iflbu müebbet a¤›r hapislerin"
TBMM.nce idam cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlere mahsus türden" oldu¤u da gözetilip biri uygulamaya esas al›nmak di¤er müebbet
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a¤›r hapislerin 4771 say›l› Yasan›n 1. maddesi (B) bendi flevkiyle TCY.n›n 70.
maddesi uyar›nca, 20 y›l a¤›r hapsin ise 73. maddesi uyar›nca iki kat› üzerinden hücreye çevrilmek, 6136 say›l› Yasan›n 13/2. maddesince 5 y›l hapis cezas›na hükmedilmiflse de, sonradan yürürlü¤e giren ve ele geçirilmifl silahlarla ilgili cezalan kald›ran 3831 say›l› Yasa hükümleri gözetilerek, bu cezan›n,
hücre uygulamas›na konu edilemeyece¤ini gözetmek suretiyle yeni cezan›n
hüküm alt›na al›nmas›, bu yeni cezan›n, on iki idama ve 20 y›l a¤›r hapse iliflkin bulunan ilkinin geçerlili¤ini kald›r›p onun yerine kaim olarak infaza konu tek ve yegane hükmü oluflturaca¤› gerçe¤inin göz önünde tutulmas›,
d) Türk ceza hukuku sisteminde içtima zorunlulu¤unu d›fllamak suretiyle
on iki müebbet a¤›r hapsin ve 20 y›l a¤›r hapsin ba¤›ms›z birer ceza olarak
infaz›na olanak veren hüküm bulunmad›¤›ndan ve keza geçmiflten buyana
yürürlü¤e konulan infaz ve infaz› iyilefltirici normlarda da bu genel kaideye
istisna teflkil eden ay›r›c› bir hüküm yer almad›¤›ndan, içtimaya iliflkin olup
iflbu cezalar› "hücreli tek müebbet a¤›r hapis" olarak toplamay› zorunlu k›lan
TCY.n›n 70. ve 73. maddelerinin mutlak suretle tatbikiyle yeni cezan›n saptanmas› lüzumunun gözetilmesi,
e) Lehteki yasan›n tatbikiyle yeni cezan›n belirlenmesi evresi ve iflleminde, kiflinin yararlanabilece¤i infaz statüleri ve normlar›n›n etkisinde kal›nmamas›, bu normlar›n müteakip infaz evresini ilgilendirdi¤inin ve bu itibarla
3713 say›l› Yasa hükümleri gere¤ince infaz sürecinde önceden al›nan ve cezan›n 36 y›l a¤›r hapis üzerinden çektirilmesi gere¤ini ifade eden infaza iliflkin karar›n geçerlili¤inin de kalmad›¤›n›n düflünülmesi,
f) Maddi ceza hukukuna iliflkin olan ve öncelikle sonuçland›r›lmas›nda
zorunluluk bulunan "yeni cezan›n tespit ve kesinlefltirilmesi" iflleminin sonras›nda, sadece bu yeni hükmün infaza esas al›nmas› suretiyle, geçmiflten bu
yana yürürlü¤e giren ve kiflinin yararlanmas› olana¤› bulunan infaz statülerinin de¤erlendirilip en lehte sonuç verecek olan›n›n tercih ve tatbikiyle koflullu sal›verme tarihinin belirlenmesi,
2. Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda;
a) Hükümlü M.'n›n on iki idam cezas›n›n 4771 say›l› Yasan›n 1. ve
TCY.n›n 2/2. maddesi uyar›nca duruflmal› inceleme ile müebbet a¤›r hapislere dönüfltürülmesi sonras›nda iflbu müebbetleri "TBMM.ce idam cezas›n›n
yerine getirilmemesine karar verilenlere uygulanan türünü oluflturdu¤u" gözetilerek bir tanesinin temel al›nmas› ve di¤erlerinin Yasan›n 1. maddesinin(B) bendi flevkiyle TCY.n›n 70. maddesince, 20 y›l a¤›r hapsin ise 73.
maddesince süresi takdir edilecek hücre hapsine çevrilmesi yoluyla yeni cezan›n saptanmas›, bu cezan›n kesinlefltirilip on iki idama ve 20 y›l a¤›r hapse
mahsus ilkinin yerine kaim tutularak infaza konu edilmesi, hücreli müebbet
a¤›r hapis mahiyetindeki bu tek cezaya uygulanabilecek infaz statülerinden;

647 say›l› Yasan›n 19. ve Ek 2. maddelerine iliflkin, olan›n›n en aleyhte olmas›,4616 ve 4758 say›l› Yasalara iliflkin bulunan›n dahi aleyhe netice verir bulunmas› karfl›s›nda en lehte hükümler içeren 3713 say›l› Yasan›n geçici 1/a
maddesi gözetilerek hükümlünün koflullu sal›verilme tarihinin belirlenmesi,
b) Her ne kadar 4771 say›l› Yasan›n 1. maddesi (A) bendi (b) alt bendinde "yasa uyar›nca dönüfltürülmüfl müebbet a¤›r hapislerde TCY.n›n 17 ve 647
say›l› Yasan›n 19. ile Ek 2. maddesi hükümleri yönünden TBMM taraf›ndan
idam cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlere iliflkin hükümlerinin sakl› tutuldu¤u aç›klanm›fl ise de, bu hükmün, hakk›nda 3713 ve 4616 say›l› Yasalar›n iyilefltirici infaz statüleri uygulanmayacak kiflilere tatbik edilece¤i gözetildi¤inde, 3713 say›l› Yasadan yararlanma hakk›n› kazanan hükümlü M.'ya uygulanmas›n›n olanaks›z bulunmas›,
c) ‹çtima sonucu müebbet a¤›r hapse dahil edilen hücrenin, infaz kurumunda ayr›ca ve ek olarak geçirilmesi gereken süre olmay›p müebbet a¤›r
hapsin bir bölümünün a¤›rlaflt›r›lm›fl infaz biçimini teflkil etti¤i gözetilerek
hükümlü M.'n›n o ana dek geçirdi¤i müddet gerekli süreyi karfl›lamaya yeterli ise, süreklilik kazanan içtihatlar uyar›nca, hücre nedeniyle ayr›ca infaz kurumunda tutulamayaca¤›n›n nazara al›nmas›, gerekti¤inden ve;
3. Bu de¤erlendirmenin sonucu olarak;
Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkemesinin 18.09.2002 gün ve 2002/826 D.ifl say›l› karar›n›n; duruflmal› inceleme ve temyize tabi olacak yeni hüküm kurma
yerine evrak üzerinde de¤erlendirme yap›p acele itiraza tabi mahiyette karar
verme yöntemi nedeniyle usule ayk›r› ve hukuki de¤erden yoksun mahiyet
arz etti¤i, aç›klanan gerekçelere ve izah edilen sonuca ayk›r› düflüp her biri
müebbet a¤›r hapsi içtima d›fl› tutarak 36 y›l üzerinden infaz› gerekli saymas› nedeniyle de yasaya ayk›r› oldu¤u, bu itibarla, iflbu karara vaki itiraz›n reddine iliflkin olan Ankara 3. A¤›r Ceza Mahkemesinin 25.09.2002 gün ve
2002/294 D.ifl say›l› karar›n›n dahi usul ve yasaya ayk›r› bulundu¤u, sonucuna var›lmakla, isabetli gerekçelere dayanan yaz›l› emrin ve bu emre dayal›
bozmaya iliflkin tebli¤in kabulü gerekmifltir.

SONUÇ
1) Adalet Bakanl›¤›n›n 11.07.2003 gün ve 33771 say›l› yaz›l› emrine dayal› olarak Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n 05.08.2003 gün ve
2003/Y.E.122631 say›l› tebli¤namesinin kabulüyle, hükümlü M. hakk›nda
Ankara ikinci A¤›r Ceza Mahkemesince verilen 18.09.2002 gün ve 2002/826
D.ifl say›l› karar›na vaki itiraz›n reddine iliflkin olarak Ankara Üçüncü A¤›r
Ceza Mahkemesince 25.09.2002 gün ve 2002/294 D.‹fl say› ile verilen karar›n usul ve yasaya ayk›r›l›¤› ve hukuki de¤erden yoksunlu¤u gözetilerek
CYUY.n›n 343. maddesi uyar›nca bozulmas›na,
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2) Müteakip ifllemlerin, s›ralanan aç›klamalar do¤rultusunda CYUY.n›n
3206 say›l› Yasayla de¤iflik 343/son maddesince Ankara ikinci A¤›r Ceza
Mahkemesince yerine getirilmesine,
3) Yerel Mahkemece yürütülecek duruflmal› incelemenin alaca¤› süreye
ve hükümlünün infaz kurumunda geçirdi¤i müddete göre, TCY.n›n 2/2. maddesince belirlenmesi gereken cezas›n›n 3713 say›l› Yasan›n geçici 1/a maddesi uyar›nca infaz› gereken müddetini doldurdu¤u belirlendi¤inden daha ziyade zarar görmemesi için hükümlü M.'n›n tahliyesine karar verilmifltir.
Yarg›tay C.Baflsavc›l›¤› ise 25.02.2004 gün ve 122631 say› ile;
"‹tiraz konusu sorun, TCY 2/2 ve 4771 say›l› Yasan›n 1/a maddeleri uyar›nca "infaz› a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›n›n" 4771 say›l› yasan›n
1/A-b maddesine göre mi, yoksa tozma karar›nda aç›kland›¤› gibi, hükümlünün eylemini 08.04.1991 tarihinden önce gerçeklefltirildi¤i dikkate al›narak
hakk›ndaki bu cezan›n 3713 say›l› Yasan›n geçici 1/a maddesine göre mi infaz edilece¤ine iliflkindir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, bozma karar›nda ayr›nt›l› bir flekilde aç›kland›¤› gibi;
a) Hükümlüye verilen on iki idam cezas›n›n, TCY. 2/2. maddesi ile 4771
say›l› Yasan›n 1/A maddeleri uyar›nca on iki müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülmesi gerekti¤ine,
b) Hükümlü hakk›nda verilen on iki müebbet a¤›r hapis ve muvakkat cezalar›n›n, duruflma aç›lmak kofluluyla 4771 say›l› Yasan›n 1/B ve TCY.n›n 73.
maddesi uyar›nca toplanmas› (içtima ettirilmesi) zorunlu oldu¤una; iliflen
bozma nedenleri yerindedir.
Ancak, hükümlü M.'n›n, koflullu sal›verilme hükümlerin uygulanmas› bak›m›ndan infaz statüsün belirlenmesi konusundaki bozma gerekçesine ve öngörülen uygulamaya afla¤›da aç›klanmaya çal›fl›lacak nedenlerden dolay› kat›lmak olana¤› yoktur fleklinde görüfl aç›klay›p 4771, 3713, 4616 ve 647 say›l› Yasalar›n konuya iliflkin hükümlerine yer verdikten sonra,
Öncelikle, TCY'n›n 2. maddesi ba¤lam›nda hangi yasan›n hükümlü lehine oldu¤unun kuflkuya yer vermeyecek aç›kl›kta belirlenmesi gerekir.
Ö¤retide kabul gören kararl›l›k kazanm›fl uygulamay› ilkesel bir flekilde
vurgulayan Yüksek Yarg›tay Ceza Genel Kurulun 23.12.2003 gün, 2003/1270 esas ve 2003/290 say›l› karar›nda ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere;
"Suçlar› ve cezalar› tan›mlayan yasalar bak›m›ndan, lehe yasan›n geçmifle yürürlü olmas›, failin durumunu a¤›rlaflt›ran yasalar›n ise geçmifle yürürlü
olmamas› kural›n›n uygulanabilmesi için, öncelikle hangi yasan›n failin lehine oldu¤unun belirlenmesi gerekir. Bunun için sonradan yürürlü¤e giren yasalar›n, cezalar›n türü ve miktar›na, içtimas›na, infaz rejimine, güvenlik ted-

birlerine, kovuflturma koflullar›na, zamanafl›m›na, mahkemelerin görev ve
yetkilerine, yarg›lama usullerine iliflkin olarak öncekine nazaran farkl› hükümler içerip içermediklerine bak›lmal›d›r.
Öte yandan, hangi yasan›n lehe oldu¤unun belirlenebilmesi bak›m›ndan
baflvurulacak yöntemle ilgili olarak, 23.2.1938 gün ve 23/9 say›l› içtihad›
Birlefltirme Karar›nda özetle; suçun ifllendi¤i zaman›n yasas› ile sonradan yürürlü¤e giren yasa hükümleri farkl› ise, her iki yasa birbirine kar›flt›r›lmamal›, ayr› ayr› her iki yasaya göre hükmedilecek cezalar belirlendikten sonra, sonucuna göre lehte olan› uygulanmal›d›r denilmektedir. "
An›lan yasal düzenlemeler ile içtihatlar›n ›fl›¤›nda, somut olaya bak›ld›¤›nda;
Suç tarihinden sonra yürürlü¤e giren 3713 say›l› Yasan›n geçici 1. maddesinin (a) bendi, 4616 say›l› Yasan›n 1. maddesinin 1-2. bendi ve 4771 say›l›
Yasan›n 1. maddesinin (A-b) bendi hükümleri birlikte de¤erlendirildi¤inde,
ölüm cezas›n›n aleyhe, "infaz› a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›n›n"
lehe oldu¤u aç›kça anlafl›lmaktad›r.
Bu durumda, TCY'n›n 2/2. maddesi ve 4771 say›l› Yasan›n 1/A maddeleri uyar›nca, hükümlünün on iki ayr› ölüm cezas›n›n on iki müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülmesi, müebbet a¤›r hapis ve süreli hürriyeti ba¤lay›c›
cezalar›n›n duruflma aç›larak TCY'n›n 70, 73 ve 4771 say›l› Yasan›n 1/b maddesi gere¤ince içtima edilerek çektirilmesi gereken cezan›n bulunmas›n›n zorunlu oldu¤u hiçbir kuflkuya yer veremeyecek kadar aç›kt›r.
Hükümlü lehine oldu¤u anlafl›lan 4771 say›l› Yasan›n 1/A-b maddesi uygulanarak çektirilmesi gereken cezas›, "a¤›r infaz statülü müebbet a¤›r hapis"
olarak belirlendikten sonra bu cezan›n ne flekilde yerine getirilece¤i sorununa gelince;
4771 say›l› Yasan›n 1/A-b maddesinde, ölüm cezas›ndan dönüfltürülen
müebbet a¤›r hapis cezalar› bak›m›ndan Türk Ceza Kanununun 17. maddesi
ile 647 say›l› Cezalar›n infaz› Hakk›nda Yasan›n 19 ve Ek 2. maddelerinin,
Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlere iliflkin hükümlerinin uygulanaca¤› belirtilerek, di¤er
müebbet a¤›r hapis cezalar›ndan farkl› bir infaz rejimi kabul edilmifltir.
4771 say›l› Yasan›n 1/A-b hükmü göz ard› edildi¤inde, iflledi¤i suçun tarihi itibar›yla 3713 say›l› Terörle Mücadele Yasas›n›n geçici 1. maddesinin
(a) bendinde yer alan düzenlemenin hükümlünün en lehine infaz koflullar›n›
içerdi¤i kolayca söylenebilir. Ancak, bu maddenin hükümlü hakk›nda uygulanmas› olana¤› yoktur. Çünkü, an›lan içtihad› Birlefltirme Karar›na koflut
olarak kökleflmifl içtihada göre, Türk Ceza Yasas›n›n 2/2. maddesi ile iki yasan›n birlikte uygulanmas› fleklinde karma sistem kabul edilmemifl, en lehteki yasa belirlendikten sonra tüm hükümleriyle olaya uygulanmas› yöntemi
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benimsenmifltir.
Bu durumda, hükümlü hakk›ndaki on iki ölüm cezas›n›n, en lehe yasa
olan 4771 say›l› Yasan›n 1/A maddesi uyar›nca "infaz› a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet a¤›r hapis cezas›na" çevrilmesini kabul ile bu cezalardan birinin ayn›
maddenin 1/A-b maddesinde yer alan hüküm uyar›nca infaz edilmesi gerekti¤ini göz ard› etmek, TCY'n›n 2/2. maddesinin öngördü¤ü ilkeyle ba¤daflmaz.
Yukar›da belirtilmeye çal›fl›lan nedenlerden dolay›, 4771 say›l› Yasan›n
1/A maddesi uyar›nca, hükümlünün ölüm cezas›ndan dönüfltürülmüfl müebbet a¤›r hapis cezas›n›n ayn› Yasan›n 1/A-b maddesinde yer alan düzenlemenin yollama yapt›¤› Yasa maddelerine göre çektirilmesi gerekti¤i, dolay›s›yla Yüksek Dairenin bozma karar›nda yer alan, 3713 say›l› Terörle Mücadele
Yasas›n›n geçici 1/a maddesine göre infaz edilece¤ine iliflkin görüflün yerinde olmad›¤›" görüflüyle itiraz yasa yoluna baflvurarak, Özel Daire karar›n›n;
1. a) 1/f bendinde yer alan. "... geçmiflten bu yana yürürlü¤e giren ve kiflinin yararlanmas› olana¤› bulunan infaz statülerinin de¤erlendirilip en lehte
sonuç verecek olan›n›n tercih ve tatbikiyle koflullu sal›verme tarihinin belirlenmesi";
b) 2/a bendinde yer alan. "647 say›l› Yasan›n 19. ve Ek 2.maddelerine iliflkin olan›n›n en aleyhte olmas›, 4616 ve 4758 say›l› Yasalara iliflkin bulunan›n dahi aleyhte netice verir bulunmas› karfl›s›nda en lehte hükümler içeren
3713 Say›l› Yasan›n geçici 1/a maddesi gözetilerek hükümlünün koflullu sal›verilme tarihinin belirlenmesi";
c) 2/b bendinde yer alan. "... her ne kadar 4771 say›l› Yasan›n 1. maddesi
(A) bendi (b) alt bendinde "yasa uyar›nca dönüfltürülmüfl müebbet a¤›r hapislerde TCY.n›n 17. ve 647 say›l› Yasan›n 19. ile Ek 2.maddesi hükümleri yönünden TBMM taraf›ndan idam cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlere iliflkin hükümlerinin sakl› tutuldu¤u" aç›klanm›fl ise de, bu hükmün,
hakk›nda 3713 ve 4616 say›l› Yasalar›n iyilefltirici infaz statüleri uygulanamayacak kiflilere tatbik edilebilece¤i gözetildi¤inde, 3713 Say›l› Yasadan yararlanma hakk›n› kazanan hükümlü M.'ya uygulanmas›n›n olanaks›z bulunmas›...";
d) Sonuç bölümünün 3. bendinde yere alan. "... hükümlünün infaz kurumunda geçirdi¤i müddete göre, TCY'n›n 2/2.maddesince belirlenmesi gereken cezas›n›n 3713 say›l› Yasan›n geçici 1/a maddesi uyar›nca infaz› gereken
müddetini doldurdu¤u belirlendi¤inden daha ziyade zarar görmemesi için hükümlü M.'n›n tahliyesine";
iliflkin ifadelerin karadan ç›kart›lmas›na ve ayr›ca;
2) "TCY'n›n 2/2 ve 4771 say›l› Yasan›n 1/A maddesi uyar›nca biri müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülen cezan›n ayn› maddenin 1/A-b bendi ge-

re¤ince infaz› gerekti¤i" hükmünün bozma harar›na eklenmesine karar verilmesini talep etmifltir.
Dosya Birinci Baflkanl›¤a gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca okundu,
gere¤i konuflulup düflünüldü.
Hükümlü M., nitelikli adam öldürme, nitelikli adam öldürmeye kalk›flma
ve yasak silah bulundurma suçlar›ndan dolay› Ankara ikinci A¤›r Ceza Mahkemesinin 13.12.1998 gün ve 75-182 say›l› karar›yla, TCY.s›n›n 450/8,
450/4, 62 ve 6136 say›l› Yasan›n 13/2. maddeleri uyar›nca on iki kez idam,
20 y›l a¤›r hapis, 5 y›l hapis ve 25 bin lira a¤›r para cezalar›yla cezaland›r›lm›fl, bu hüküm Yarg›tay Birinci Ceza Dairesinin 04.10.1989 gün ve 20932539 say›l› karar›yla onanarak kesinleflmifltir.
Hükmün infaz› s›ras›nda, savafl ve çok yak›n savafl tehdidi hallerinde ifllenmifl suçlar için öngörülen idam cezalar› hariç olmak üzere, TCY.s›, Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Yasa ile Orman Yasas›nda yer alan idam cezalar›n› da müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltüren 4771 say›l› Yasa 09.08.2002
günü yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl, hükümlünün bu Yasa hükümlerinden
yararland›r›lmas› ba¤lam›nda Ankara ikinci A¤›r Ceza Mahkemesi, duruflma
açmadan evrak üzerinden yapt›¤› inceleme sonucunda 18.09.2002 gün ve
826-826 D.ifl say› ile, hükümlünün on iki kez idam cezas›n›n 3713 say›l› Yasan›n ek 2. maddesi gere¤ince 96 y›l a¤›r hapis olarak çektirilmesine ve infaz›n 36 y›l a¤›r hapis cezas› üzerinden yap›lmas›na karar vermifl, bu karara yönelen itiraz Ankara Üçüncü A¤›r Ceza Mahkemesinin 25.09.2002 gün ve
294-294 D.‹fl say›l› karar› ile reddedilmifltir.
Yarg›tay C.Baflsavc›l›¤›nca, Adalet Bakanl›¤›n›n 11.07.2003 gün ve
33771 say›l› yaz›l› emrine atfen düzenlenen 05.08.2003 gün ve Y.E
2003/122631 say›l› tebli¤namede, 09.08.2003 gün ve 24841 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4771 say›l› Yasan›n 1/A maddesi uyar›nca on iki kez idam cezas›n›n on iki kez müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülmesini müteakip muvakkat cezalar›n varl›¤› da nazara al›narak 1/B maddesi gere¤ince TGY.s›n›n 70, 73, 82. maddelerdeki süreler iki kat uygulanmak suretiyle müebbet a¤›r hapis cezas› olarak içtima ettirilmesi ve bu hususun duruflma aç›larak sonuçland›r›lmas› gerekti¤i gözetilmeden itiraz›n kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet bulunmad›¤› gerekçesiyle karar›n
bozulmas› istenilmifltir.
Yarg›tay 1. Ceza Dairesi yukar›da belirtilen hukuki de¤erlendirmelere yer
verdikten sonra 30.01.2004 gün ve 3087-176 say›l› karar›yla, sonuç olarak,
öncelikle duruflma aç›larak 4771 say›l› Yasa uyar›nca hükümlü hakk›nda yeni yapt›r›m›n tayini, daha sonra farkl› bir aflama olan infaz aflamas›nda da en
lehte hükümler içeren 3713 say›l› Yasan›n geçici maddesi de gözetilerek koflullu sal›verilme tarihinin belirlenmesi gerekti¤inden bahisle Ankara 3. A¤›r
Ceza Mahkemesinin 25.09.2002 gün ve 2002/94 D.‹fl say›l› usul ve yasaya
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ayk›r›, hukuki de¤erden yoksun gördü¤ü karar›n bozulmas›n› ve hükümlünün
tahliyesini kararlaflt›rm›flt›r.
Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, 25.02.2004 gün ve 122631 say› ile; incelemenin duruflma aç›larak yap›lmas›na iliflkin bozman›n yerinde oldu¤unu
belirttikten sonra, sonuç olarak infaz›n 3713 say›l› Terörle Mücadele Yasas›n›n geçici 1/a maddesine göre de¤il 4771 say›l› Yasa hükümlerine göre yap›lmas› gerekti¤i gerekçesiyle itiraz yoluna baflvurmufltur.
Hükümlü hakk›ndaki hücrede tecrit edilme süresi, cezalar›n›n türlerine
göre mahkemenin takdirine ba¤l› de¤iflimler gösterebilece¤inden incelemenin mahkemece duruflma aç›larak yap›lmas› gerekmekte olup, bu hususa yönelen bozma bak›m›ndan Özel Daire ile Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n
görüflleri örtüflmektedir. Usule yönelen ve yerinde bulunan, bu bozma nedeninden sonra, tebli¤name, bozma ilam› ve itiraznamede infaz›n hangi yasa
hükümlerine göre yap›laca¤›n›n tart›fl›l›p karara ba¤lanm›fl olmas›, uygulamaya ›fl›k tutma görevi de nazara al›nd›¤›nda bu hususun Ceza Genel Kurulunca da de¤erlendirilip sonuçland›r›lmas›n› zorunlu hale getirmifltir.
Görüldü¤ü gibi somut olayda Özel Daire ile Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› aras›ndaki düflünce ayr›l›¤› infaz›n hangi Yasa hükümlerine göre yap›laca¤› noktas›nda toplanmaktad›r. Bu sorunun çözümünde sa¤l›kl› bir hukuki sonuca ulaflabilmek için TCY.s›n›n 2/2. maddesi hükmü ile infaz s›ras›nda
yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl bulunan ve konuya iliflkin yasal düzenlemelerin ayr› ayr› ele al›narak incelenmesi, bu husustaki yarg›sal kararlar ile ö¤retideki görüfllerin gözönünde bulundurulmas› gerekmektedir.
Türk Ceza Yasas›n›n 2. maddesinin 2. f›kras›nda "Bir cürüm veya kabahatin ifllendi¤i zaman›n kanunu ile sonradan neflrolunan kanunun hükümleri birbirinden farkl› ise failin lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunur." hükmü
yer almaktad›r.
Hükümlü M.'n›n cezalar›n›n infaz› süreci içerisinde ise maddi ceza hukuku ile flartla sal›verilme süre ve koflullar›n› belirleyen 3713, 4616 ve 4771 say›l› Yasalar›n yürürlü¤e girdi¤i, bu yasalar›n her iki hususa iliflkin yasal düzenlemeleri de kapsad›¤› görülmektedir.
Bunlardan 12.04.1991 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e giren 3713 say›l› Yasan›n geçici 1/a maddesi;
"08.04.1991 tarihine kadar ifllenen suçlar sebebiyle;
a) Verilen ölüm cezalar› yerine getirilmez. Bu durumda olanlar 647 say›l›
Cezalar›n infaz› Hakk›nda Kanunun 19. maddesi hükmüne göre çekmeleri
gereken cezalar›n›n on y›l›n›,
b) Müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlü olanlar çekmeleri gereken cezalar›n›n sekiz y›l›n›,

c) Di¤er flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezaya mahkûm edilmifl olanlar hükümlülük süresinin beflte birini,
Çektikleri takdirde iyi halli olup olmad›klar›na bak›lmaks›z›n ve talepleri
olmaks›z›n flartla sal›verilirler.
Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kald›¤› süreler de hesaba kat›l›r.
Bu hükümlüler hakk›nda 647 say›l› Cezalar›n infaz› Hakk›nda Kanunun
Ek 2. maddesindeki indirim hükümleri uygulanmaz." hükmünü;
22.12.2000 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4616 say›l› Yasan›n
4758 say›l› Yasa ile de¤iflik 1. maddesinin 1 ve 2. bendleri;
"23 Nisan 1999 tarihine kadar ifllenen suçlar nedeniyle;
1. Verilen ölüm cezalar› yerine getirilmez. Bu durumda olanlar hakk›nda
tabi olduklar› kanunlardaki infaz hükümleri aynen uygulan›r.
2. Müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlü olanlar›n veya flahsi hürriyeti
ba¤lay›c› cezaya mahkûm edilenlerin ya da ald›klar› ceza herhangi bir nedenle flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezaya dönüfltürülenlerin tabi olduklar› infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalar›ndan on y›l indirilir, indirim, verilen her bir ceza için ayr› ayr› de¤il, toplam ceza üzerinden bir defaya mahsus yap›l›r. Ancak bir kiflinin muhtelif suçlar›ndan dolay› cezalar› ayr› ayr› tarihlerde verilmifl olsa bile, bu cezalar›n toplam› üzerinden yap›lacak
indirim on y›l› geçemez.
Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalar›ndan
on y›ll›k indirim yap›ld›ktan sonra ceza süresi dolmufl olanlar, iyi halli olup
olmad›klar›na bak›lmaks›z›n ve istemleri olmaks›z›n derhal; toplam cezalar›
on y›ldan fazla olanlar kalan cezalar›n› çektikten sonra flartla sal›verilirler."
hükmünü;
09.08.2002 tarihinde yürürlü¤e giren 4771 say›l› Yasan›n 4928 say›l› Yasa ile de¤iflik 1. maddesi ise,
"A) Savafl ve çok yak›n savafl tehdidi hallerinde ifllenmifl suçlar için öngörülen idam cezalar› hariç olmak üzere, 1.3.1926 tarihli ve 765 say›l› Türk Ceza Kanunu, 7.1.1932 tarihli ve 1918 say›l› Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun ile 31.8.1956 tarihli ve 6831 say›l› Orman Kanunu ile 4533 say›l›
Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park› Kanununda yer alan idam cezalan müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülmüfltür.
fiu kadar ki,
a) Türk Ceza Kanununun 47, 50, 51, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 102,
112, 451, 452, 462 ve 463 üncü maddeleri ile 7.11.1979 tarihli ve 2253 say›l› Çocuk Mahkemelerinin Kuruluflu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda
Kanunun 12 nci maddesinin idam cezas›na iliflkin hükümleri,
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b) Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesi ile 13.7.1965 tarihli ve 647 say›l› Cezalar›n infaz› Hakk›nda Kanunun 19 ve Ek 2 nci maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine
karar verilenlere iliflkin hükümleri,
Sakl›d›r.
B) Bu Kanun hükümlerine göre idam cezalar› müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülenler hakk›nda Türk Ceza Kanununun 70, 73 ve 82 nci maddelerinde öngörülen süreler iki kat, terör suçlular› hakk›nda üç kat olarak uygulan›r.
Bu Kanun hükümlerine göre idam cezalar› müebbet a¤›r hapis cezas›na
dönüfltürülen terör suçlular› hakk›nda Cezalar›n infaz› Hakk›nda Kanun ile
12.4.1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununun flartla sal›verilmeye iliflkin hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakk›nda müebbet a¤›r hapis cezas› ölünceye kadar devam eder." hükmünü tafl›maktad›r.
647 say›l› Cezalar›n infaz› Hakk›nda Yasan›n 19/1. maddesinin 1. f›kras›nda "Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenler 30 y›llar›n›; müebbet a¤›r hapis cezas›na hükümlüler 20 y›llar›n›; di¤er flahsi hürriyeti ba¤lay›c› cezalara mahkûm edilmifl olanlar hükümlülük süresinin 1/2'ni; çekmifl olup da Tüzü¤e göre iyi halli hükümlü niteli¤inde bulunduklar› takdirde, talepleri olmasa dahi flartla sal›verilirler.";
Ayn› Yasan›n ek 2/8. maddesinde de "Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenler hakk›nda, bu
maddedeki indirim hükümleri uygulanmaz." hükümleri yer almaktad›r.
Görüldü¤ü gibi hiç de uzun say›lmayacak bir süre içerisinde ölüm ve müebbet a¤›r hapis cezalar› ile bu cezalar›n yerine getirilmesi bak›mlar›ndan
farkl› hükümler tafl›yan üç ayr› yasa yürürlü¤e konulmufltur. Cezaland›rma
veya cezaland›rmama konusunda kurallar koyma yetkisinin yasa koyucuya
ait bulundu¤unda kuflku yoktur. Fakat bu yetki kullan›l›rken toplumdan kaynaklanan bir gereksinim olup olmad›¤› de¤erlendirilmeli, insan haklar›na
sayg›l› hukuk devleti ilkesinin gere¤i olarak da adalet ve nasafete uygunluk
ölçüsü gözetilmelidir. Ayn› hususlar› düzenleyen yasalar›n s›kça de¤ifltirilmesi bazen eflitsizliklere, dolay›s›yla haks›zl›klara neden olmakta, toplumun
adalete olan güvenini zedelemekte, kamuoyunda cezalar›n gerekti¤i flekilde
yerine getirilemedi¤i inanc›n› yaratmaktad›r. Bu olgu ayn› zamanda hüküm
verecek mercileri de, de¤iflik yorum yollar›na baflvurulmas› nedeniyle farkl›
sonuçlara götürmektedir. Yorum denilen düflünsel araflt›rma ifllemi, ortak hukuki de¤erlerin sistematik bütünü olarak hukuki düzenin bir bölümünün bütünle karfl›laflt›r›lmas› anlam›ndad›r. Yaz›l› hukukun hak veya adalet denilen
ve yaz›l› olmayan hukuka dayanmas› gerekti¤inden, yasalar hak ve adaleti,
eflitli¤i sa¤layacak flekilde yorumlanmal› ve uygulanmal›d›r. Yasalar›n s›kça

de¤ifltirilmelerinden ve yeni gereksinimlere yan›t veremeyifllerinden ortaya
ç›kabilecek kaç›n›lmaz sak›ncalar ancak bu suretle giderilebilir.
Somut olayda hükümlü hakk›ndaki infaz süreci içersinde yürürlü¤e girmifl
bulunan 3713 ve 4616 say›l› Yasalarda, ölüm cezalar›n›n yerine getirilemeyece¤inin belirtilmesiyle yetinilmifl, yerine hangi cezan›n uygulanaca¤›na ise
de¤inilmemifltir. Bu nedenle idam cezas›n›n yürürlükte oldu¤u kabul edilip,
bu cezalar›n niteli¤i itibariyle di¤er cezalarla içtimai söz konusu olmad›¤›ndan uygulamada, an›lan yasalardaki flartla sal›verme süreleri her idam cezas›
için ayr› ayr› hesaplan›p, yerine getirme de bu flekilde yap›lm›flt›r.
4771 say›l› Yasa ise, öngördü¤ü istisnalar d›fl›nda idam cezalar›n› müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürmüfltür. Ancak, Yasan›n 1/a-b madde ve bentlerindeki hükümler nazara al›nd›¤›nda yasada de¤inilen müebbet a¤›r hapis
cezas›n›n TCY.s›n›n 13 ncü maddesinde belirtilen müebbet a¤›r hapis cezas›ndan, infaz› bak›m›ndan daha de¤iflik bir ceza türü oldu¤u aç›kça görülmektedir. Nitekim, bu niteli¤i itibariyle bu ceza uygulamada "a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet a¤›r hapis" veya "infaz› bak›m›ndan a¤›r müebbet hapis" cezas› olarak da tan›mlanmaktad›r.
Yine 3713, 4616 ve 4771 say›l› Yasalar›n kendi içlerinde, bir bütün halinde ancak ayr› ayr›, hem maddi ceza hukukuna hem de cezalar›n yerine getirilmesine iliflkin hükümler tafl›d›¤› aç›kça görülmektedir. Bu olgu Yasa koyucunun ayn› yasa içerisindeki maddi ceza hukuku ile infaza iliflkin düzenlemelerinin birlikte ele al›nmas› gerekti¤i yönündeki amac›n› ortaya koymaktad›r.
Di¤er bir anlat›mla Yasa koyucu taraf›ndan bir yasayla yap›lan flartla sal›verilme süre ve koflullar›na iliflkin düzenlemelerin, ayn› yasadaki maddi ceza
hukukuna iliflkin düzenlemeler nazara al›narak belirlendi¤i kabul edilmelidir.
Bu nedenle TCY.s›n›n 2/2. maddesinin uygulanmas› bakam›ndan yukarda de¤inilen üç Yasan›n öngördükleri koflullar itibariyle somut olayda uygulanma
alan› bulunup bulunmad›¤› öncelikle araflt›r›l›p hangi yasan›n bir bütün halinde hükümlü veya san›k yarar›na oldu¤u belirlendikten sonra bu yasan›n yine
bir bütün halinde uygulanmas› gerekmektedir.
Konuya iliflkin Yarg›sal kararlar bu do¤rultudad›r. Nitekim, Yarg›tay içtihad› Birlefltirme Kurulunun 23.02.1938 gün ve 23-9 say›l› karar›nda özetle;
"Suçun ifllendi¤i zaman›n yasas› ile sonradan yürürlü¤e giren yasa hükümleri farkl› ise, her iki yasa birbirine kar›flt›r›lmamal›, ayr› ayr› her iki yasaya göre hükmedilecek cezalar belirlendikten sonra, sonucuna göre lehte olan› uygulanmal›d›r" görüflü kabul edilmifltir. Ayr›ca, Ceza Genel Kurulunun
23.12.2003 gün ve 270-290 say›l›, 25.05.1999 gün ve 133-142 say›l› ve
14.10.1985 gün ve 194-525 say›l› karalar›nda da ayn› esasa yer verilerek bu
uygulama yerleflmifltir.
Ö¤retideki görüfller de bu do¤rultuda bulunmaktad›r. Konuya iliflkin yap›lan aç›klamalarda, "önceki ve sonraki yasalardan hangisinin failin leh ve
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aleyhinde oldu¤unu saptamak için somut olayda onun hakk›nda uygulanmas› olana¤› bulunan hükümlerin birbirleriyle karfl›laflt›r›lmas› gerekir. Bu durumda cezalardaki de¤iflikliklerin yan› s›ra failin lehine say›labilen di¤er de¤ifliklikler, örne¤in tecil olana¤›n› kabul etmeyen eski yasaya karfl›l›k yeni
yasan›n bu olana¤› tan›mas›, flartla sal›verme koflullar›nda yeni yasan›n öngördü¤ü lehte de¤ifliklikler göz önüne al›n›r. Di¤er bir deyiflle iki yasa aras›nda sadece ceza bak›m›ndan de¤il, baflka bak›mlardan da fark bulunabilir-., bu
durumda yarg›ç, her iki yasan›n somut olayda faile uygulanmas› mümkün hükümlerini karfl›laflt›rarak bir sonuca varacakt›r." görüflüne yer verilmifltir.
(Prof. Dr. M.E. ARTUK Doç. Dr. A.GÖKÇEN-Arfl. Gör. A.C.YEN‹DÜNYA,
Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.1, sh.221 vd.) Yine ayn› konuda, iki yasa
aras›nda yaln›zca cezan›n tür ve miktar› itibariyle de¤il, sorumlulu¤u veya
verilecek cezay› etkileyebilecek di¤er nedenler bak›m›ndan fark bulunmas›
halinde, erteleme olana¤›, a¤›rlat›c› ve hafifletici nedenler, kovuflturma flartlar› ve sairenin soyut olarak tayin olunamayaca¤›, sorunun her somut olayda
ayr› ayr› ele al›narak çözümlenece¤i, olaya her iki yasan›n ayr› ayr› uygulan›p, bu uygulama sonucu elde edilen nihai cezalar›n, bir baflka anlat›mla uygulanma olana¤› bulunan tüm yasalar›n leh ve aleyhteki hükümleri ile birlikte ayr› ayr› ele al›narak somut olaya göre sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› sonunda, fail bak›m›ndan daha lehe sonuç veren yasan›n belirlenip son hükmün
buna göre verilece¤i, lehe sonuç do¤uran yasan›n bir bütün halinde uygulanmas›n›n gerekti¤i, Yarg›tay içtihad› Birlefltirme Karar›n›n da bu konuda do¤ru çözümü içeren görüflü yans›tt›¤› belirtilmifltir. (Prof. Dr. S.DÖNMEZERProf. Dr. S.ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.l, 11. Bas›, sh.167
vd.; Prof. Dr. S.DÖNMEZER, Genel Ceza Hukuku Dersleri, sh.64 vd.)
Bu aç›klamalar ›fl›¤›nda hükümlünün somut olaydaki hukuki durumu de¤erlendirildi¤inde;
Hükümlü M.'ya verilen ceza on iki ayr› idam, 20 y›l a¤›r hapis ile 5 y›l hapis ve 25.000 lira a¤›r para cezas› olup, hükmün verildi¤i tarih itibariyle bu
cezalar›n içtimai olanakl› de¤ildir, ilk hükümden sonra yürürlü¤e giren 3713
say›l› Yasan›n getirdi¤i düzenleme ile hakk›ndaki idam cezalar›n›n yerine getirilmeyece¤i ve cezas›n›n 10 y›l›n› çekmifl olmak kofluluyla flartla sal›verilece¤i esas› getirilmifl, hükümlü hakk›ndaki her bir idam cezas›n›n varl›¤›n›n
korundu¤u, içtima olana¤› bulunmad›¤› nazara al›narak her bir idam cezas›
için 10 y›l olmak üzere 120 y›l üzerinden infaz› kararlaflt›r›lm›fl, ancak
TCY.n›n 77. maddesi hükmü de nazara al›narak hakk›nda düzenlenen müddetnamede cezaevinde kalaca¤› süre 36 y›l olarak belirlenmifltir. Daha sonra
yürürlü¤e giren 4616 say›l› Yasa ile de her bir idam cezas›n›n varl›¤›n› sürdürmesi ancak çektirilmemesine iliflkin esas korunarak çekilmesi gereken
toplam cezadan 10 y›ll›k bir indirim öngörülmüfl, ancak sal›verilmesi için cezaevinde kalmas› gereken 36 y›ll›k sürede bir de¤ifliklik meydana gelmemifltir. En son yürürlü¤e giren 4771 say›l› Yasa ile getirilen düzenlemede ise

idam cezas›, müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülmüfl ve cezalar›n içtimai
olana¤› sa¤lanm›flt›r. Ancak, infaz statüsü belirlenirken, idam cezas›ndan dönüfltürülen müebbet a¤›r hapis cezas›n›n çektirilme koflullar› a¤›rlaflt›r›lm›fl
ve 647 say›l› Yasan›n 19. maddesi hükmü uyar›nca idam cezas› TBMM.ce
yerine getirilmemesine karar verilenlerin koflullar›na tabi k›l›narak, 30 y›l
üzerinden flartla sal›verilme esas› kabul edilmifltir. Bu düzenlemelerden, idam
cezas›n›n hükümlü hakk›nda varl›¤›n› kald›ran, her bir hükmün ba¤›ms›z olarak varl›¤›n› sürdürmesi esas›n› de¤ifltirip, içtima yap›lmas›na ve sonuçta, tek
hüküm kurulmas›na olanak sa¤layan ve hükümlünün cezaevinde kalmas› gereken süreyi 36 y›ldan, 30 y›la indiren ve bu süre üzerinden flartl› sal›verilme
olana¤› sa¤layan 4771 say›l› Yasan›n bir bütün halinde hükümlünün daha lehine oldu¤u aç›kt›r.
Oysa, Özel Daire bozma karar›nda sonucu itibariyle, maddi ceza hukuku
bak›m›ndan 4771 say›l› Yasa, flartla sal›verme bak›m›ndan ise 3713 say›l› Yasa hükümleri nazara al›narak hükümlü hakk›nda karma bir uygulama yap›lmas› öngörülmüfltür. Yukar›da ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere, gerek yerleflmifl yarg›sal kararlarda, gerekse ö¤retideki yayg›n görüfl nazara al›nd›¤›nda
bu tür bir karma uygulama yap›lmas› olanaks›zd›r. Kald› ki böyle karma bir
uygulama yap›lmas› ile elde edilecek sonuç hakkaniyet ve adalete de uygun
olmayacakt›r.
Yine, 4771 say›l› Yasan›n 1/A maddesinin (b) bendi, 647 say›l› Cezalar›n
infaz› Hakk›ndaki Kanunun 19 ve Ek 2 nci maddelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlere iliflkin hükümler bak›m›ndan aç›kça sakl› tutmufltur. Bu aç›k düzenleme
varken Özel Dairenin ayn› Yasan›n 1/B maddesi 2. paragraf›n›n, Cezalar›n infaz› Hakk›nda Yasan›n flartla sal›vermeye iliflkin hükümlerinin terör suçlular› hakk›nda uygulanmayaca¤›na iliflkin, salt terör suçlular› bak›m›ndan nazara al›nmas› olanakl› hükmünü aksi ile kan›tlama yolunu seçip, somut olayda
infaz›n 3713 say›l› Yasaya göre yap›laca¤›n› kabul etmesi yerinde bir yorum
ve de¤erlendirme de¤ildir.
Bu itibarla Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n itiraz›n›n kabulüyle,
CYUY.n›n 322. maddesinin verdi¤i yetkiye dayan›larak Özel Daire bozma
ilam›nda; 1/f bölümünde yer alan. "... geçmiflten bu yana yürürlü¤e giren ve
kiflinin yararlanmas› olana¤› bulunan infaz statülerinin de¤erlendirilip en lehte sonuç verecek olan›n›n tercih ve tatbikiyle koflullu sal›verme tarihinin belirlenmesi"; 2/a bölümünde ver alan. "... 647 say›l› Yasan›n 19. ve Ek 2.maddelerine iliflkin olan›n›n en aleyhte olmas›, 4616 ve 4758 say›l› Yasalara iliflkin bulunan›n dahi aleyhte netice verir bulunmas› karfl›s›nda en lehte hükümler içeren 3713 Say›l› Yasan›n geçici 1/a maddesi gözetilerek hükümlünün
koflullu sal›verilme tarihinin belirlenmesi"; 2/b bölümünde ver alan. "... her
ne kadar 4771 say›l› Yasan›n 1. maddesi (A) bendi (b) alt bendinde "yasa uya-
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r›nca dönüfltürülmüfl müebbet a¤›r hapislerde TCY.n›n 17. ve 647 Say›l› Yasan›n 19. ile Ek 2.maddesi hükümleri yönünden TBMM taraf›ndan idam cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlere iliflkin hükümlerinin sakl›
tutuldu¤u" aç›klanm›fl ise de, bu hükmün, hakk›nda 3713 ve 4616 Say›l› Yasalar›n iyilefltirici infaz statüleri uygulanamayacak kiflilere tatbik edilebilece¤i gözetildi¤inde, 3713 say›l› Yasadan yararlanma hakk›n› kazanan hükümlü
M.'ya uygulanmas›n›n olanaks›z bulunmas›..." ibarelerinin karardan ç›kart›lmas›na karar verilmelidir.
Ço¤unluk görüflüne kat›lmayan Kurul Üyelerinden O. fiirin; "Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›nca Dairemiz karar›na yap›lan itiraz› isabetli gören
Yüksek Genel Kurul say›n ço¤unlu¤u;
1) 08.04.1991 gününden önce ifllenen ve kapsam›nda nitelikli adam öldürme suçlar›na da yer veren 3713 SY'n›n bahfletti¤i özel af indiriminden
19.07.1980 tarihinde iflledi¤i suçlardan hükümlü M.'n›n yararlanamayaca¤›na hükmetmekle kifliye, cezalan idam iken verilen at›fetin, cezalar›n›n müebbet a¤›r hapse dönüflmesi durumunda geçersiz olaca¤›n› kabullenmifl,
2) Yarg›tay Birinci C.D.nin, yasal dayanaklar›n› da göstererek verdi¤i karar›n› bozmakla TCY.n›n 2/2. maddesi uygulamalar›ndaki "tatbik ve infaz" s›ras›n› de¤ifltirmifl,
3) TCY.n›n 2/2. maddesi kapsam›nda yap›lacak uyarlamada, önce maddi
ceza hukukuna iliflkin tatbik iflleminin tamamlanmas› ve yeni hükmün verilmesi, bilahare infaz hukukuna iliflkin normlar›n en lehte olan›n›n tatbikiyle
flartla ve bihakk›n tahliye tarihlerinin belirlenmesi zorunlulu¤unu gözetmeyerek, kendine özgü bir de¤erlendirme neticesi, hükümlü aleyhinde sonuç yaratm›fl,
4) TCY.n›n 450. maddesinde öngörülen "idam" cezas›n› "müebbet a¤›r
hapse"dönüfltürmesi nedeniyle, 4771 S.Y.n›n lehte yasa oldu¤unu aç›kça kabul etmesine ra¤men, lehte yasan›n, suç tarihi olan 19.07.1980 gününe dek
geriye yürüyece¤ine ve sanki suç tarihinde mer'i ahkam o imiflcesine sonuç
yarataca¤›na iliflkin genel kural› d›fllam›fl,
5) Görüflmeler s›ras›nda örnek olarak verdi¤imiz;
"Varsayal›m ki fail M. eylemi takiben kaçt›, uzun süre yakalanamad›, yakalan›fl› 4771 S.Y.n›n yürürlü¤ünden sonra oldu, kendisi hakk›nda ilk mahkumiyet hükmü 4771 S.Y ile de¤iflik TCY.n›n 450. maddesi uyar›nca verildi,
öldürdü¤ü 12 kifli nedeniyle zorunlu olarak 12 kez müebbet a¤›r hapis ve öldürmeye kalk›flt›¤› bir kifli nedeniyle 20 y›l a¤›r hapis cezas›na hükmedildi,
içtima ifllemini zorunlu k›lan normlar gere¤ince, müebbetlerden biri esas al›n›p di¤er 11'i TCY.n›n 70. maddesince ve 20 y›l a¤›r hapis 73. maddesince
hücreye çevrilip 4771 S.Y.n›n 1/B maddesince iki misline ç›kar›larak ve hücrenin 6 y›ldan fazla olamayaca¤› kural›na uyulmak suretiyle "6 y›l› geceli

gündüzlü bir hücrede tecrit ile müebbet a¤›r hapsine" karar verildi, kesinleflen hüküm infaz savc›l›¤›na gönderildi, savc›l›k hükmün 19.07.1980 gününde ifllenen cürümlere iliflkin oldu¤unu görerek, müddetnamesinde, müebbet
a¤›r hapsin tek oldu¤unu ve bunun "647 S.Y.n›n 19. maddesi kapsam›nda
"TBMM'ce idam cezalar›n›n yerine getirilmemesine mahsus müebbet a¤›r
hapis" türünden bulundu¤unu saptad›, suç tarihinden sonra ç›kan ve bu tür
cezalarda flartla tahliye süresini 10 y›l olarak benimseyen 3713 S.Y.n›n geçici 1/a maddesini gözetti"
"Bu ifllemin hangi norma istinaden hatal› oldu¤unu iddia edebilirsiniz" biçimindeki aç›klamalar›m›z› önemsememifl,
6) 23.02.1938 gün ve 23/9 say›l› IBK. ile bu karara "infaz statüsü yönünden" aç›l›m kazand›ran CGK.n›n 23.12.2003 gün ve 1-270/290 say›l› karar›n›n, amaç ve içeri¤ini farkl› flekilde yorumlam›fl;
a) An›lan kararlarda; "suç tarihinde yürürlükte olan yasa ve infaz sistemi
ile","sonradan yürürlü¤e giren yasa ve infaz sisteminin", bütünlükleri bozulmadan uygulanmas› ve kesinlikle karma uygulamaya gidilmemesi, sonuçta
lehte netice vereninin tatbik edilmesi önerildi¤i ve bu önerinin sonucu olarak;
TCY.n›n 450. maddesi yönünden suç tarihinde geçerli olan idam cezas› ile
bunun infaz statüsü olarak 647 S.Y.n›n 2. maddesinde öngörülen "as›larak yaflam›n izalesi" halinin karfl›s›nda 4771 S.Y.n›n, TCY.n›n 450. maddesi için
öngördü¤ü müebbet a¤›r hapis ile 647 S.Y.n›n 19. maddesinde öngörülen 30
y›ll›k flartla tahliye statüsünün karfl›laflt›r›lmas›yla yetinilmesi, bu karfl›laflt›rmada 3713 S.Y.n›n özel af statülü geçici 1/a maddesinin ölçü olarak al›nmamas›, zira an›lan IBK ve CGK kararlar›yla kastedilen mukayeseye esas yasalar›n, "maddi ceza hukukuna iliflkin olup gerek temel cezay› gerekse TCY.n›n
29.maddesinde yaz›l› art›r›m ve indirimleri içeren yasalar oldu¤unu, 3713
S.Y gibi sadece geçmiflte ifllenmifl suçlar yönünden at›fet öngören özel af statülü olanlar›n amaçlanmad›¤›n›, gözönüne almam›fl,
b) 4771 S.Y. ile TCY.n›n 450. maddesinde yap›lan lehte de¤ifliklik sonucu temyiz yasa yolu aç›k olarak verilecek hükmün geriye yürümesi, 12 idam
ile 20 y›l a¤›r hapislik ilkini kald›rarak onun yerine kaim olup infaza esas tek
hüküm niteli¤ine dönüflmesi ve bu dönüflümün de "geriye yürüme" kural›n›n
zorunlu neticesi olarak suç tarihinden geçerlilik kazanmas› karfl›s›nda; yeni
hükmün, 3713 S.Y.n›n yürürlü¤ünden önceye inifli nedeniyle, özel af nitelikli bu yasan›n, sadece suç tarihindeki ahkam› etkilemekle kalmay›p, 4771 S.Y.
ile getirilen de¤iflikli¤i de kapsayacak bir at›fet niteli¤i kazanaca¤›na iliflkin
aç›klamalar›m›za itibar etmemifl,
7) TCY.n›n 450. maddesinin suç tarihindeki ahkam›yla, 4771 S.Y. ile getirilen ahkam›n›n, "maddi hukuka iliflkin temel yasa niteli¤inde" oldu¤una,
bu yasalar›n, sadece geçmifli de¤il özellikle gelece¤i düzenleme alt›na alanlardan bulundu¤una,3713 S.Y.n›n geçici 1/a maddesinin ise gelecekte uygu-
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lanabilecek hükümler olmay›p, 08.04.1991 tarihinden önce ifllenen suçlar›n
flartla tahliye sürelerinde iyilefltirme yaratan özel af niteli¤i tafl›mas› karfl›s›nda süreli nitelikteki bu yasalar›n sadece infaz sürecinde nazara al›nabilece¤ine, TCY.n›n 2/2. maddesindeki "tatbik ve infaz" s›ralamas›n›n gere¤i olarak
yeni hükmün vermiflinde geçerlilik tafl›mayaca¤›na, ancak ve sadece son hükmün kesinleflip geçmifle yürüyüflünden ve infaza esas yegane hüküm halini
al›fl›ndan sonra gözetilece¤ine iliflkin aç›klamalar›m›z gözönünde tutulmam›fl,
8) 08.04.1991 tarihinden önce ifllenen suçlardan dolay› verilen idam cezalar›n›n yerine getirilmemesine iliflkin 3713 S.Y.n›n geçici 1/a maddesinin, dönüfltürülen cezan›n ne oldu¤unu aç›klamam›fl olmas›n›n yasal bir boflluk olarak alg›lanmamas› gerekti¤ine, zira maddenin devam›nda "bu durumda olanlar 647 say›l› Cezalar›n infaz› Hakk›nda Kanunun 19. maddesi hükmüne göre çekmeleri gereken cezalar›n›n 10 y›l›n› çektikleri takdirde iyi halli olup olmamalar›na bak›lmaks›z›n ve talepleri olmaks›z›n flartla sal›verilirler" hükmü
vazedildi¤inden, at›fta bulundu¤u maddenin statüyü tarife yetti¤ine, bu statünün, "TBMM'ce idam cezalar›n›n yerine getirilmemesine mahsus olanlara
iliflkin" olanla örtüfltü¤üne, 4771 S.Y.n.n 1. maddesinin (A) bendi (b) alt bendinde de ayn› maddeye ve ayn› türe yönelmek suretiyle tan›mlaman›n eksiksiz hale sokuldu¤una, bu itibarla içtimalar neticesi hükümlü M.'ya verilebilecek "müebbet a¤›r hapsin" 3713 S.Y.n›n geçici 1. maddesinin (a) bendinde
zikredilenlerden oldu¤unun aç›kl›kla ortaya ç›kt›¤›na yönelik görüfllerimiz
reddedilmifl,
9) 4771 S.Y. ile yap›lan de¤ifliklik sonucu Türk Ceza Hukuku sisteminde
o ana kadar var olan tekli "müebbet a¤›r hapis" cezas›n›n çeflitlilik kazand›¤›na, bu cezaya, iki müebbet a¤›r hapis türünün eklendi¤ine, bunlardan birinin TCY.n›n 450. maddesinde benimsenen tür oldu¤una, bu türün, "TBMM'ce idam cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlere mahsus"
olup, infaz›n›n 647 S.Y.n›n 19. ve Ek-2 maddelerinde zikredilen nitelikte bulundu¤una, bu türde, flartla tahliye için cezaevinde 30 y›l›n geçmesi gerekti¤ine, di¤er türün ise "terör suçlular›na mahsus müebbet a¤›r hapis" olup bunlarda flartla tahliyeden yararlanma hakk› bulunmad›¤›na, Yasa koyucunun,
4771 S.Y. ile cezalar sistemine ekledi¤i bu iki müebbete infaz statüsü tespit
etmek ve böylece, mevcut basit müebbetle kar›flt›r›lmas›n› önlemek amac›yla, gelecekte yap›lacak uygulamalara esas olmak üzere, infaz statüsü belirlemek zaruretini hissetti¤ine, bu zaruretin sonucu olarak 4771 S.Y.n›n 1. maddesi (A) bendi (b) alt bendinde "bu tür müebbetlerde 647 S.Y.n›n 19. ve Ek2. maddelerinin TBMM'ce idam cezalar›n›n yerine getirilmemesine karar verilenlere iliflkin hükümleri uygulan›r" kaidesinin konuldu¤una, bu normun
amac›n›n, geçmiflte suç iflleyen ve lehte yasan›n geriye yürümesi sonucu cezalan müebbete dönüp içtima neticesi hücreli müebbete mahkum edilenlerden 3713 S.Y. ile verilen at›fetin esirgenmesi olmad›¤›na, 3713 S.Y ile veri-

len at›fetten yararlanmamas› gerekenlerin, yasa koyucu taraf›ndan, 4771
S.Y.n›n 1. maddesi (B) bendi 2. f›kras›nda aç›k, net ve s›n›rl› tarzda tan›mland›¤›na, bunlar›n sadece "terör suçlular›" oldu¤una, 3713 S.Y. ile tan›d›¤› at›fetten yararland›r›lmamas› amac› güdülseydi, yasa koyucunun, terör suçlular›na uygulanan müebbetler yönünden getirdi¤i yasaklamay›, TCY.n›n 450.
maddesi mucibince cezaland›r›lan müebbet mahkumlar›na da sirayet ettirir
tarzda hüküm vazedebilece¤i, kazan›lm›fl hakk›n geri al›nmas›n› öngören
normlar›n yorumla geniflletilemeyece¤ine iliflkin, ›srarla ortaya koydu¤umuz
gerekçeleri gözetmemifl,
10) Gerek 3713 S.Y. ve gerekse 4616 S.Y. ile getirilmifl olan özel af statülü ceza indirimlerinin, hükümlülerin cezalar›n› çekmeden sal›verilmesini
sa¤lamas›na ve onlar› sevindirmesine karfl›n, toplum düzenini büyük ölçüde
sarsan sonuçlar do¤urdu¤una, 4771 S.Y ile idam cezalar›n›n müebbet a¤›r
hapse çevrilmesi sonras›nda, uygulanmas› zaruri hale gelen içtima hükümleri gere¤i, birden fazla müebbetin, yekdi¤erinin içine hücre cezas› olarak konulmak suretiyle hücreli tek müebbet a¤›r hapse dönüfltürülmesi zarureti do¤aca¤›na, böylece, TCY.n›n 450. maddesi kapsam›nda bir kifli öldürenin alaca¤› tek müebbet a¤›r hapis ile, ayn› madde kapsam›nda 12 kifli öldüren
M.'n›n lehte yasa uyar›nca 12 kez müebbet a¤›r hapse mahkum olup, zorunlu içtima neticesi alaca¤› tek hücreli müebbetin flartla tahliye müddetlerinin
farkl› olmayaca¤›na, ikisi aras›ndaki yegane fark›n, infaz kurumunda geçecek
sürenin biri yönünden hücresiz di¤eri yönünden hücreli olmaktan ibaret bulunaca¤›na,
Akla, mant›¤a, kamusal vicdana ve nesafet ölçülerine ayk›r› düflen bu tür
uygulamalara, yasalar›n cezalar› s›n›rlayan içtima kurallar›n›n neden teflkil
etti¤ine, hiç gecikmeden, bu normlarda de¤ifliklik yap›larak, s›n›rs›z içtima
düzeyine geçilmesi gerekti¤ine, toplum nizam›n›n ancak ve yaln›z böyle korunabilece¤ine, s›n›rl› içtiman›n nedeni olarak gösterilen "insan sa¤l›¤› daha
fazla cezaevinde kalmaya dayanamaz" biçimindeki gerekçenin kabul edilebilir niteli¤ini yitirdi¤ine, bir kifliyi öldürenle 12 kifliyi öldürenin ayn› müddetle cezaevinde tutulmas›n›n mant›¤›n›n kalmad›¤›na, bu normlar varl›¤›n› korudukça seri cinayet merakl›lar›n›n önünün al›namayaca¤›na,
An›lan normlar›n varl›¤› karfl›s›nda, ceza yarg›c›n›n yapabilece¤i hiçbir
fley olmad›¤›na, uygulama zorunlulu¤undan kaç›n›lamayaca¤›na, içtima kaidelerinin yaratt›¤› zafiyetin yarg›ç taraf›ndan afl›lmas› olana¤›n›n bulunmad›¤›na, yarg›c›n "bana göre böyle olmal›" yorumunu, "yasaya göre olmas› gerekenin" önüne geçilmesi durumunda ceza yarg›s›n›n kargaflaya düflece¤ine,
iliflkin aç›klamalar›m›z› de¤erlendirmeye tabi tutmam›fl, an›lan karar verilmifl, Yarg›tay 1. C.D.ce 3713 S.Y.n›n geçici 1. (a) maddesi uyar›nca 10 y›l süreyle cezaevinde kalmas› icap etti¤i düflünülen hükümlü M.'n›n, 3713
S.Y.dan yararlanma hakk› olmad›¤›na, 19.07.1980 tarihinde iflledi¤i suçlar›n-
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dan dolay› 4771 S.Y.n›n 1. maddesi (A) bendi (b) alt bendi flevkiyle 647
S.Y.n›n 19. maddesi uyar›nca 30 y›l cezaevinde kalarak flartla tahliyeden yararlanabilece¤ine hükmedilmifltir.
Bu hükmün, konu olayla ilgili ba¤lay›c›l›¤› tart›flmas›zd›r. Ancak kan›m›zca, bu kararla benimsenen ve "4771 S.Y. uyar›nca idamdan dönüfltürülen
müebbetler içtima›na, 30 y›ll›k flartla tahliye müddetinin uygulanaca¤›na ve
bunlar›n 3713 S.Y. dan yararlanamayaca¤›na," biçiminde özetlenebilen yeni
ilkenin, her olaya uyarlanmas› olanaks›z hale gelecektir.
Zira, lehte hüküm tafl›yan 4771 S.Y. uygulan›p, TCY.n›n 2/2. maddesi
kapsam›nda idam cezalar› müebbet a¤›r hapse çevrildi¤inde ve birden fazla
müebbetin TCY.n›n 70. maddesi uyar›nca hücreli tek müebbete dönüfltürülmesi yap›ld›¤›nda, zorunlu olarak geçmifle yürüyecek olan bu hükümlerde,
farkl›l›klar ortaya ç›kacak, ifl bu Genel Kurul karar›yla benimsenen statü, ilke olmaktan ç›kacakt›r. 4771 S.Y. bir olayda lehte, baflka bir olayda aleyhte
say›lacak, tek kifliyi öldürmede farkl›, iki kifliyi öldürmede farkl›, üç kifliyi öldürmede farkl›, dört ve daha fazla kifliyi öldürmede daha farkl› müddetler savunulacak, böylece; TCY.n›n tek müebbetle birden fazlas›n›n içtima›yla belirlenecek müebbetin cezaevinde kalma süresini bir tutan sistemi, sanki yasa
koyucu yarg›ç imiflcesine de¤ifltirilecek, yarg› erki yasama erkinin yerine geçecektir.
Unutulmamal›d›r ki;

Yabanc› bir ülkede geçen özgürlük
k›s›tlanmas›na iliflkin süreler, Türkiye’de
ayn› suçtan dolay› verilecek cezadan
indirilmesi gerekir

YA R G I TAY
1. CEZA D A ‹ R E S ‹

Ö Z E T: Va t i k a n D e v l e t B a flflkk a n › n a
karflfl›› gerçekleflflttirilen öldürmeye kal ma eylemi nedeniyle ‹talya’da göz
k›flflm
Esas:
2006/01
alt›na, özlem alt›na, tutuklulukta ve
Karar:
2006/3
h ü k ü m l ü l ü k t e g e ç e n s ü renin, T ü r k i Tebli¤name Y.E. 2006/9951 ye’de iflfllledi¤i adam öldürme suçun dan dolay› verilen cezalardan indirilm e s i n i n y a s a l d a y a n a ¤ › b u l u n m a m a k t a d › r.

YAR G I T AY ‹ LAM I
YAZ I L I E M ‹ R

Kasten adam öldürmek suçundan san›k M. A. A.'n›n, 765 say›l› Türk Ceza Kanunu'nun 450/4. maddesi uyar›nca ölüm cezas› ile cezaland›r›lmas›na
dair, ‹stanbul S›k›yönetim Komutanl›¤› Askeri Mahkemesinin 28/04/1980 tarihli ve 1980/418-207 say›l› karar›n›n 20/08/1980 tarihinde kesinleflmesinden
sonra yürürlü¤e giren, 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun'un l/A maddesine göre idam cezas›n›n, (a¤›rlaflt›r›lm›fl) müebbet hapis cezas›na dönüfltürülmesine iliflkin, Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesinin 28/11/2002 tarihli ve 2002/379 de¤iflik ifl say›l› karar› ile silâhl› gasp
suçu sebebiyle 765 say›l› Türk Ceza Kanunu'nun 497/2. 522. 59/2 (‹ki kez),
71 ve 77. maddeleri uyar›nca 36 y›l a¤›r hapis cezas› ile cezaland›r›lmas›na
dair, Kad›köy I. A¤›r Ceza Mahkemesinin 18/12/2000 tarihli ve 2000/186319 say›l› karar›n›n içtima edilerek hükümlünün 18 ay geceli gündüzlü bir
hücrede tecrit edilmek suretiyle (a¤›rlaflt›r›lm›fl) müebbet a¤›r hapis cezas› ile
cezaland›r›lmas›na dair. Üsküdar 2. A¤›r Ceza Mahkemesinin 08/11/2004 tarihli ve 2004/323-346 say›l› içtima karar›n›n infaz› s›ras›nda; hükümlünün,
‹talya'da ifllemifl bulundu¤u adam öldürmeye teflebbüs suçu sebebiyle cezaevinde geçirmifl oldu¤u 20 y›ll›k sürenin hâlen infaz edilmekle olan 36 y›ldan
mahsup edilerek, geriye kalan 16 y›ldan da 4616 say›l› Kanun uyar›nca 10 y›l
indirilmek suretiyle tutuklu kald›¤› 153 günün düflülmesi sonucu 12/01/2006
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere flartla tahliyesine iliflkin, Kartal 1.
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A¤›r Ceza Mahkemesinin 05/01/2006 tarihli ve 2006/16-9 müteferrik say›l›
karar›na yönelik itiraz›n reddine dair, Kartal 2. A¤›r Ceza Mahkemesinin
10/01/2006 tarihli ve 2006/10 müteferrik say›l› karar›n› kapsayan dosya incelendi;
Dosya kapsam›na göre; hükümlü M.A.A.'n›n, 01/02/1979 tarihinde Milliyet Gazetesi Genel Yay›n Müdürü Abdi ‹pekçi'yi taammüden öldürmesi sebebiyle hükmolunan ölüm cezas›n›n 20/08/1980 tarihinde kesinleflti¤i, bu
suçtan tutuklu olarak bulundu¤u s›rada Maltepe Askeri Cezaevinden
25/11/1979 tarihinde firar ederek yurtd›fl›na kaçt›¤› ve 13/05/1981 tarihinde
‹talya'da Vatikan Devlet Baflkan› Papa 2. Jean Paul'e karfl› ifllemifl bulundu¤u
öldürmeye teflebbüs suçu sebebiyle Roma ‹stinaf Mahkemesince ömür boyu
hapis cezas› ile cezaland›r›ld›¤›, bu suç sebebiyle 20 y›l cezaevinde cezas› infaz edildikten sonra ‹talya Cumhurbaflkan›'n›n af karar› uyar›nca cezaevinden
tahliye edilerek 14/06/2000 tarihinde Türkiye'ye iade edildi¤i ve Türkiye'de
ifllemifl bulundu¤u suçlardan dolay› cezas›n›n infaz›na bafllan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
Bu ba¤lamda;
1.) Üsküdar 2. A¤›r Ceza Mahkemesinin içtima karar› kapsam›ndaki 18
ay geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle (a¤›rlaflt›r›lm›fl) müebbet a¤›r hapis cezas›n›n 36 y›l olarak infaz edilmesi gerekti¤i belirtilerek
bu süreden hükümlünün yurtd›fl›nda infaz etmifl oldu¤u 20 y›ll›k sürenin
5237 say›l› Türk Ceza Kanunu'nun 16. maddesi uyar›nca mahsup edilmesine
Kartal 1. A¤›r Ceza Mahkemesince karar verilmifl ise de. an›lan maddede
"Nerede ifllenmifl olursa olsun bir suçtan dolay› yabanc› ülkede gözalt›nda,
gözlem alt›nda, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, ayn› suçtan dolay› Türkiye'de verilecek cezadan mahsup edilir." fleklindeki düzenlemenin
olayda uygulama yerinin olmad›¤›, zira maddede belirtildi¤i üzere ayn› suçtan dolay› Türkiye Mahkemelerinden verilmifl bir cezan›n bulunmad›¤›, yurtd›fl›nda ifllemifl oldu¤u suç sebebiyle cezas›n›n infaz› tamamlanarak cezaevinden tahliye edildi¤i ve kasten adam öldürme ve gasp suçlar›ndan dolay›
cezas›n› çekmek üzere hükümlünün Türkiye'ye iade edildi¤i gibi, ayr›ca Türkiye'de ifllemifl bulundu¤u adam öldürme suçu sebebiyle S›k›yönetim Komutanl›¤› Askeri Mahkemesince verilen ölüm cezas› karar›n 20/08/1980 tarihinde kesinleflmesini müteakip, yurtd›fl›ndaki adam öldürmeye teflebbüs suçunun 13/05/1981 tarihinde ifllenmifl olmas› sebebiyle 765 say›l› Türk Ceza Kanunu'nun 77/6 ve 40. maddeleri uyar›nca cezalar›n birlikte infaz›na veya
mahsup edilmesine imkân bulunmad›¤›;
Kabule göre de; Hükümlünün yurtd›fl›nda ifllemifl oldu¤u suçtan dolay›
kesintisiz 20 y›l cezaevinde kald›¤› varsay›larak, bu süre kadar cezas›ndan
mahsup yap›lm›fl ise de, bu suçun ifllendi¤i 13/05/1981 tarihi ile Türkiye'ye
getirildi¤i 14/06/2000 tarihi aras›nda 19 y›l 1 ay 1 gün infaz edilmifl bir süre

bulundu¤u cihetle, en fazla bu süre kadar mahsup yap›lmas› gerekti¤i;
2.) Hükümlü hakk›nda Türkiye'de iflledi¤i adam öldürme suçundan dolay› hükmolunan idam cezas›n›n 4771 say›l› Kanun uyar›nca (a¤›rlaflt›r›lm›fl)
müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülmüfl olmas› sebebiyle içtima edilebilir hâle geldi¤i ve yine Türkiye'de ifllemifl oldu¤u iki ayr› gasp suçundan dolay› verilen 36 y›l a¤›r hapis cezas› ile içtima ettirilerek Üsküdar 2. A¤›r Ceza Mahkemesinin 08 11 2004 tarihli ve 2004/323-346 say›l› karar› ile 18 ay
geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle (a¤›rlaflt›r›lm›fl) müebbet
a¤›r hapis cezas›na hükmolundu¤u, bu cezan›n infaz› s›ras›nda Kartal 1. A¤›r
Ceza Mahkemesince infaz edilecek süre 36 y›l a¤›r hapis olarak kabul edilip
bu cezadan 20 y›l mahsup edilmesini müteakip, geriye kalan 16 y›ldan da
4616 say›l› Kanun uyar›nca 10 y›l indirilmek suretiyle cezan›n infaz edilmesine karar verildi¤i anlafl›lmakta ise de, somut olayda suçun ifllendi¤i
01/02/1979 tarihinden sonra ölüm cezalar›n›n yerine getirilmesi bak›m›ndan
farkl› hükümler tafl›yan 3 ayr› kanunun yürürlü¤e girdi¤i, bunlardan
12/04/1991 tarihli ve 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanunu'nun geçici 1.
maddesi (a) bendinde "Verilen ölüm cezalar› yerine getirilmez. Bu durumda
olanlar 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 19. maddesi hükmüne
göre çekmeleri gereken cezalar›n›n 10 y›l›n› çektikleri taktirde iyi hâili olup
olmad›klar›na bak›lmaks›z›n ve talepleri olmaks›z›n flartla sal›verilirler."
hükmünü içerdi¤i. 21/12/2000 tarihli 4616 say›l› 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar ‹fllenen Suçlardan Dolay› fiartla Sal›verilmeye, Dava ve Cezalar›n Ertelenmesine Dair Kanun'un 1/1. maddesi 1. bendine göre de "Verilen ölüm cezalar› yerine getirilmez. Bu durumda olanlar hakk›nda tâbi olduklar› kanunlardaki infaz hükümleri aynen uygulan›r." hükmünün yer ald›¤›, yine idam
cezalar› ile ilgili olarak 03/08/2002 tarihli 4771 say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun'un 1-A maddesi uyar›nca idam cezalar›
müebbet a¤›r hapis cezas›na dönüfltürülmüfl olup, an›lan maddenin (b) bendinde "Türk Ceza Kanununun 17 nci maddesi ile 13.7.1965 tarihli ve 647 say›l› Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun 19 ve ek 2 nci maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan ölüm cezalar›n›n yerine getirilmemesine
karar verilenlere iliflkin hükümleri sakl›d›r." fleklinde düzenleme bulundu¤u
nazara al›nd›¤›nda, 4616 ve 4771 say›l› Kanunlar uyar›nca cezan›n fiilen 30
y›l olarak ‹nfaz edilmesi gerekece¤i, ancak hükümlü hakk›nda Üsküdar 2.
A¤›r Ceza Mahkemesince verilen 18 ay geceli gündüzlü bir hücrede tecrit
edilmek suretiyle (a¤›rlaflt›r›lm›fl) müebbet a¤›r hapis cezas›n›n hükümlü lehine olan 3713 say›l› Kanun'un geçici 1-a maddesi uyar›nca 10 y›l üzerinden
infaz edilmesi gerekti¤i, bu taktirde Türkiye'de 14/06/2000 tarihinde cezan›n
infaz›na bafllan›lmas› ve tutukluluk ile gözalt›nda geçirdi¤i süreler nazara
al›nd›¤›nda henüz flartla tahliyeye hak kazanmad›¤›;
Gözetilmeden itiraz›n bu yönlerden kabulü yerine yaz›l› flekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmedi¤inden sözedilerek, Yüksek Adalet
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Bakanl›¤› Ceza ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nün 17.01.2006 gün ve 889 say›l› istemlerine dayan›larak an›lan karar›n 5271 Say›l› CMK’nun 309. maddesi gere¤ince kanun yarar›na bozulmas›na iliflkin, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n 17.01.2006 tarih ve 9951 say›l› tebli¤namesine ba¤l› dosyas› Dairemize gönderilmekle okundu, gere¤i konuflulup düflünüldü :

T Ü R K M ‹ LLE T ‹ ADINA
1.) Hükümlü M.A.A.’n›n;
a.) 01.02.1979 tarihinde Milliyet Gazetesi Genel Yay›n Müdürü A.‹.'yi
taammüden öldürmek suçundan ‹stanbul S›k›yönetim Askeri Mahkemesinin,
Askeri Yarg›tay 1. Dairesinin 20.08.1980 tarih, 1980/279-290 say›l› ilam› ile
onanan, 28.04.1980 gün, 1980/418-207 say›l› karar› ile idam cezas›yla mahkum edildi¤i, hükümlünün bu suçtan 25.06.1979 tarihinde yakalan›p gözlem
alt›na al›nd›¤›, 11.07.1979 tarihinde tutukland›¤›, hüküm kesinleflmeden önce 25.11.1979 tarihinde tutuklu bulundu¤u Maltepe Askeri Cezaevinden firar
edip yurt d›fl›na kaçt›¤›;
b) 03.04.1979 tarihinde gerçeklefltirdi¤i iki ayr› silahl› gasp eylemlerinden dolay›, Kad›köy 1. A¤›r Ceza Mahkeme'sinin, Yarg›tay 6. Ceza Dairesinin 04.04.2001 tarih, 2001/2559-4482 say›l› ilam› ile onanan 18.12.2000 tarih, 2000/186-319 say›l› karar›yla içtimaen 36 y›l a¤›r hapis cezas›yla cezaland›r›ld›¤›;
c) 13.05.1981 tarihinde, Vatikan Devlet Baflkan› Papa II. Jean Paul’e
karfl› giriflti¤i suikast eyleminden ötürü yarg›lan›p ömür boyu a¤›r hapse
mahkum edildi¤i, bu cezas›n› çekerken 13.06.2000 y›l›nda, cezas›n›n tutuklu
kald›¤› süreye indirilerek affedilip Türkiye’ye iade edildi¤i ve 14.06.2004 tarihinde infaz kurumuna al›nd›¤›, ancak bu suçtan dolay› Türkiye’de verilen
bir cezas›n›n bulunmad›¤›;
d.) Üsküdar 2. A¤›r Ceza Mahkemesinin 08.11.2004 gün 2004/323-346
say›l› karar› ile Türkiye'de ifllemifl oldu¤u suçlardan verilen cezalar›n içtima›
sonucu 36 y›l a¤›r hapis cezas›n›n 18 ay geceli gündüzlü hücrede tecrit edilmek suretiyle müebbet a¤›r hapis cezas›yla cezaland›r›lmas›na 4771 say›l›
Yasa hükümlerine göre karar verildi¤i;
e.) Kartal 1. A¤›r Ceza Mahkemesinin 05.01.2006 tarih ve 2006/16-09
müt. say›l› karar›yla, 12.012006 tarihinden geçerli olmak üzere koflullu sal›verildi¤i; f.) Koflullu sal›verilme karar›na karfl› yap›lan itiraz›n, Kartal 2. A¤›r
Ceza Mahkemesinin 10.01.2006 tarih, 2006/10 müt. say›l› karar›yla reddedildi¤i; Saptanm›flt›r.
2.) Kanun yarar›na bozma istemi konusunu oluflturan uyuflmazl›k; hükümlünün Türkiye’de iflledi¤i öldürme eyleminden dolay› ald›¤› cezadan, Va-

tikan Devlet Baflkan›na karfl› iflledi¤i suçtan tutuklu ve hükümlü kald›¤› sürenin mahsup edilip edilemeyece¤ine, kabule göre ise indirilse bile bu sürenin 20 y›l de¤il 19 y›l 1 ay 1 gün oldu¤una, ayr›ca 4616 say›l› Yasa hükümlerine göre 10 y›ll›k sürenin indirilip indirilmeyece¤ine, iliflkindir.
3.) 5237 say›l› TCY’n›n 63. maddesinde; "Hüküm kesinleflmeden önce
gerçekleflen ve flahsi hürriyeti s›n›rlama sonucunu do¤uran bütün haller nedeniyle geçirilmifl süreler, hükmolunan hapis cezas›ndan indirilir ..." hükmü yer
alm›flt›r. Bu düzenleme ile, 765 say›l› TCY’n›n mahsupla ilgili 40. maddesindeki düzenleme aras›nda bir fark bulunmamaktad›r. Bu düzenlemeler, ulusal
hukuk bak›m›ndan geçerli olan düzenlemelerdir.
5237 say›l› TCY’n›n 16. maddesine göre yabanc› bir ülkede gözalt›nda,
gözlem alt›nda, tutuklulukta ya da hükümlülükte geçen süre, Türkiye’de ayn› suçtan dolay› verilecek cezadan indirilecektir.
765 say›l› TCY’da, sözü edilen 16. madde benzeri bir düzenleme bulunmad›¤› halde, 16. maddede belirtilen koflullar›n bulunmas› halinde, hakkaniyet ve kesin hükme sayg› gere¤i, yabanc› bir ülkede geçen özgürlük k›s›tlanmas›na iliflkin sürelerinin, Türkiye’de ayn› suçtan dolay› verilecek cezadan
indirilmesi gerekti¤i, Türk ö¤reti ve uygulamas›nda benimsenmifltir, (Ord.
Prof. Dr. S. Dönmezer – Prof. Dr. S. Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,
8. bas›, C.3, n. 2199; Prof. Dr. Feridun Yenisey, Milletleraras› Ceza Hukuku,
1988 bas›, s.192; Yarg›tay 5. Ceza Dairesinin 06.03.1975 tarih ve 758/680 say›l› karar›).
Yabanc› bir ülkede infaz edilen cezay›, Türkiye’de hükmolunan cezadan
indirmek, sonuç olarak yabanc› mahkeme kararlar›na ülke içinde etki ve infaz kabiliyeti tan›mak için ulusal yasada aç›kl›k bulunmas› gerekti¤i (S. Dönmezer – S. Erman ayn› yap›t, n.2199); her ne flekilde olursa olsun, yabanc› bir
ülkedeki özgürlük k›s›tlamalar› sürelerinin Türkiye’de verilecek cezadan indirilebilmesi için yasal düzenlemeye gereksinim bulundu¤u belirtilmifltir, (F.
Yenisey, ayn› yap›t, s.193).
4.) Yüksek Yarg›tay Ceza Genel Kurulunun 06.04.2004 tarih ve 1/45-85
say›l› karar›nda da aç›kland›¤› üzere, k›sa say›labilecek bir süre içinde, 3713,
4616, 4771, 5218 say›l›, infaza iliflkin hükümler içeren Yasalar ç›kar›lm›fl
olup, bu Yasalar karfl›laflt›r›ld›¤›nda, hükümlünün öldürme eylemi bak›m›ndan en lehine olan yasan›n, 3713 say›l› Yasan›n geçici 1. maddesinin (a) bendi oldu¤u, bu Yasan›n uyguland›¤› durumda ayr›ca 4616 say›l› Yasa gere¤ince 10 y›ll›k indirim yap›lmas›na olanak bulunmad›¤›;
Anlafl›lm›flt›r.
5.) Somut olay, yap›lan aç›klamalar ›fl›¤›nda de¤erlendirildi¤inde;
a.) Vatikan Devlet Baflkan›na karfl› gerçeklefltirilen öldürmeye kalk›flma
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eylemi nedeniyle, ‹talya’da gözalt›nda, gözlem alt›nda, tutuklulukta ve hükümlülükte geçen sürenin, Türkiye’de iflledi¤i suçlar›ndan dolay› verilen cezalardan indirilmesinin yasal dayana¤› bulunmad›¤›ndan;
b.) Bu nedenlerle, hükümlünün cezalar›ndan, öldürme suçundan gözetim ve tutuklulukta geçirdi¤i 153 gün ile iade s›ras›nda yolda geçirdi¤i bir
günlük sürenin indirilmesi gerekirken, ‹talya’da geçirilen ve yanl›fl hesaplanan 20 y›l ile 4616 say›l› Yasa uyar›nca 10 y›ll›k sürelerin mahsubu sonucu
erken koflullu sal›verilmeye iliflkin Kartal 1. A¤›r Ceza Mahkemesinin
05.01.2006 tarih, 16-09 müt. say›l› karar›na karfl› yap›lan itiraz› reddeden,
Kartal 2. A¤›r Ceza Mahkemesinin 10.01.2006 tarih, 10 müt. say›l› hükmü
yerinde görülmedi¤inden, bozulmas›na karar verilmesi gerekmifltir.
Yukar›da aç›klanan nedenlerle Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n istemi yerinde görüldü¤ünden, 5271 say›l› CMK’nun 309. maddesi uyar›nca
Kartal 2. A¤›r Ceza Mahkemesinin 10.01.2006 tarih, 2006/10 müt. say›l› karar›n›n (BOZULMASINA), di¤er ifllemlerin yap›lmas› için dosyan›n Mahkemesine gönderilmek üzere Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na (TEVD‹‹NE)
20.01.2006 gününde oybirli¤i ile karar verildi.
G ö n d e ren: Av. M e h m e t S ü r ü c ü

5252 Say›l› TCK’n›n Yürürlük ve Uygulama fiekli
Hakk›nda Kanunun 9. Maddesi Gere¤ince San›k
Lehine Olan Kanunun Belirlenmesi

YA R G I TAY
8. CEZA D A ‹ R E S ‹
Esas:
2005/2892
Karar:
2005/10161
Tebli¤name No 8/2005-157326

Ö Z E T: 5252 Say›l› T C K ’ n › n Yü fieekl i H a k k› n r ürl ük v e U yg ul a m a fi
d a K a n u n u n 9 / 3 m a d d e s i n e g ö re
‘lehe olan hüküm, önceki ve sonra ki kanunlar›n ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya ç›k a n s o n u ç l a r › n b i r b i r i l e r i y l e k a r flfl››l a flfltt› r› l m a s › s u retiyle belirlenir.

(TEBL‹⁄NAME: Hükümlü hakk›nda mahkeme taraf›ndan kesinleflen
hükmün dosya üzerinden verilen 14.06.2005 tarihli karar›na kars› itiraz yoluna gidilebilece¤i bu nedenle temyiz yolu mümkün olmad›¤›ndan 5252 , 5275
say›l› yasan›n 98/1 ve 5271 say›l› CMUK. nun 264 maddesi de gözetilerek
itiraz konusunun mahallinde merciince incelenip sonuçland›r›lmak üzere
dosyan›n incelenmeksizin iadesine karar verilmesi.)
6136 Say›l› Kanuna ayk›r›l›k suçundan Bolu Asliye Ceza Mahkemesince
verilen mahkumiyet hükmünün 1.6.2005 tarihinde yürürlü¤e giren ve lehe
hükümler içeren 5237 say›l› TCK. nun hükümlerine göre bir de¤erlendirme
yap›lmas› san›k H. Ç. taraf›ndan istenmekle yap›lan inceleme sonunda; ‹nfaz›n durdurulmas›na dair (BOLU) 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
14.6.2005 gün ve 2005/… esas, 2005/… müt. (ek) karar say›l› hükmün süresi içinde Yarg›tay'ca incelenmesi san›k müdafii taraf›ndan istenilmifl oldu¤undan dava evrak› C.Baflsavc›l›¤›ndan tebli¤name ile 20.10.2005 günü daireye gönderilmekle incelendi.
T Ü R K M ‹ L L E T ‹ ADINA
Gere¤i görüflülüp düflünüldü:
1.6.2005 tarihinden önce kesinleflen hükmün an›lan tarihte yürürlü¤e giren 5237, 5252 ve 5271 say›l› Yasalar›n lehe hükümlerinin de¤erlendirilmesi
ve olaya uygulanmas› niteli¤indeki baflvuru üzerine 5237 say›l› TCK. nun 62.
maddesi hükmü 765 say›l› TCK. nun 59. maddesine göre lehe bir düzenleme
kabul edilerek; yine 5237 say›l› TCK. nun 50. ve 51. maddelerinin, 647 Say›l› Yasan›n 4 ve 6. maddelerine göre lehe seçenek yapt›r›mlar ve erteleme
koflullar› tafl›d›¤›, ikisinin birlikte uygulanma olana¤› yoksa da bunlardan bi-
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rinin uygulanmas›n›n mümkün olabilece¤i gözönüne al›narak, duruflma aç›l›p gerekleri yerine getirilmek suretiyle lehe hükümlerin de¤erlendirilmesi ve
bundan sonra bir hüküm kurulmas› gerekti¤i, olay ve uygulama itibariyle burada 5252 say›l› Yasan›n 9. maddesinin 1. f›kras›ndaki "lehe olan hükümlerin
derhal uygulanabilece¤i" hükmüne dayan›lamayaca¤› gözetilmeden, evrak
üzerinde karar verilmesi,
Bozmay› gerektirmifl san›k müdafiinin temyiz itirazlar› bu nedenle yerinde görülmüfl oldu¤undan hükmün (BOZULMASINA), 26.10.2005 gününde
oybirli¤iyle karar verildi.
Baflkan

Üye

Üye

Üye

Üye

MAHKEMEN‹N HÜKMÜ:
Bolu Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n 31.05.2005 tarih ve 2004/… ilamat say›l› yaz›lar› ile san›k hakk›nda verilip kesinleflen cezas›n›n 01.06.2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5237 say›l› kanun gere¤ince yeniden de¤erlendirilerek
karar verilmesi talep edilmifl olup dosya ele al›n›p bu konuda C. Savc›s›n›n
yaz›l› mütalaas› al›nd›ktan sonra afla¤›daki flekilde hüküm kurulmufltur.
fiÜ
ÜNÜLDÜ:
GERE⁄‹ DÜfi
San›¤›n olay tarihi 29.6.2002 de üzerinde ruhsats›z tabanca tafl›yarak 6136
SK. na ayk›r›l›k suçunu iflledi¤inden 6136 SK. nun 13/1, TCK. nun 81/1
maddeleri gere¤ince sonuç olarak 1 y›l 1 gün hapis ve 219.153.000 TL. a¤›r
para cezas› ile cezaland›r›lmas›na karar verilmifltir.
Karar onanmak suretiyle 20.9.2004 tarihinde kesinleflmifltir.
Karar›n infaz›na 27.3.2005 tarihinde bafllanm›fl olup, flartl› tahliye tarihi
21.8.2005 tarihidir.
5237 s. TCK. nu 1.6.2005 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
5237 S. TCK. nun 7/2 maddesine göre suçun ifllendi¤i zaman yürürlükte
bulunan kanun ile sonradan yürürlü¤e giren kanunlar›n hükümleri farkl› ise,
failin lehine olan kanun uygulan›r.
5252 S. TCK. nun Yürürlük Ve Uygulama fiekli Hakk›nda Kanun’un 9/3
maddesine göre lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunlar›n ilgili bütün
hükümleri olaya uygulanarak, ortaya ç›kan sonuçlar›n birbirleriyle karfl›laflt›r›lmas› suretiyle belirlenir.
6136 SK. na ayk›r›l›k yönünden yap›lan de¤erlendirmede;
Hüküm özel yasa olan 6136 SK. na ayk›r›l›k nedeniyle verilmifltir.
San›k hakk›nda verilen ilamda 5237 SK. nun genel hükümleri gere¤ince

inceleme yap›l›p yeniden de¤erlendirme yap›larak hüküm verilmesini gerektirir bir durum yoktur.
Ancak tekerrür nedeniyle yap›lan incelemede, tekerrüre esas al›nan Bolu
Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1997/… esas, 1998/… karar say›l› ilam› nedeniyle TCK. nun 258/1 maddesi gere¤ince verilen sonuç 1.050.000 TL. a¤›r
para cezas› nedeniyle infaz tarihi 29.4.1999 tarihinden bu davaya konu suçun
ifllendi¤i 29.6.2002 tarihi aras›nda 5237 Say›l› Türk Ceza Yasas›n›n 58/2-b
maddesi hükmü gere¤i 3 y›ldan fazla süre geçti¤inden hükümlü aleyhine tekerrür hükümlerinin uygulanamayacak olmas› nedeniyle 5237 Say›l› Türk
Ceza Yasas›na göre yeniden kurulacak hükmün daha lehe sonuç do¤uraca¤›
sabit oldu¤undan san›k hakk›nda yeniden hüküm kurulmas› gerekmifltir.
5335 say›l› kanunun 22 maddesi ile de¤iflik 5083 say›l› kanunun 2 maddesinde "ilgili kanunlar› gere¤ince uygulanacak Adli ve ‹dari Para cezalar›n›n hesaplanmas›nda ve ödenmesinde 1 Yeni Türk Liras›n›n (1 YTL) alt›nda
kalan tutarlar dikkate al›nmaz" biçimindeki düzenleme ile 5252 SK. nun 5/1
maddesinde "Kanunlarda öngörülen "a¤›r para" cezalar›, "adli para" cezas›na
dönüfltürülmüfltür." hükmü dikkate al›narak netice cezan›n yeniden belirlenmesi gerekmifltir.

HÜKÜM:
San›¤›n sübuta eren ruhsats›z silah tafl›mak suçundan eylemine uyan 6136
s.y.n›n 13/1 maddesi ve suçun ifllenmesindeki özelliklere göre takdiren asgari hadden 1 YIL HAP‹S ve 4421 say›l› yasa ile de¤iflik TCK. nun 19. maddesi ve 5083 SK. nun 2 ve 5252 SK. nun 5/1 maddesi hükümleri de uygulanarak 216 YTL. ADL‹ PARA CEZASI ‹LE CEZALANDIRILMASINA,
San›k hakk›nda baflkaca art›r›m ve indirime takdiren yer olmad›¤›na,
San›¤a verilen hürriyeti ba¤lay›c› cezan›n, suçun ifllenifl biçimi ve san›¤›n
suç iflleme yönündeki olumsuz tutumu göz önüne al›narak 5237 SK. nun 50.
maddesi gere¤ince takdiren para cezas›na ve di¤er tedbirlerden birine ÇEVR‹LMES‹NE YER OLMADI⁄INA,
San›¤a verilen cezan›n, suç iflleme yönündeki olumsuz tutumu göz önüne
al›narak takdiren 5237 SK. nun 51. maddesi gere¤ince ERTELENMES‹NE
YER OLMADI⁄INA,
San›¤›n 5237 say›l› TCK.nun 53/2. maddesi uyar›nca hükmolunan cezan›n infaz› tamamlan›ncaya kadar ayn› yasan›n 53/1 maddesinde say›lan;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu
kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli¤inden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunlar›n denetim ve gözetimi alt›nda bulunan kurum ve kurulufllarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde
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istihdam edilmek,
b)
c)
mak,

Seçme ve seçilme ehliyetinden ve di¤er siyasî haklar› kullanmak,
Velayet hakk›ndan; vesayet veya kayy›ml›¤a ait bir hizmette bulun-

d) Vak›f, dernek, sendika, flirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kifliliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmak,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluflunun iznine tâbi bir meslek veya sanat›, kendi sorumlulu¤u alt›nda serbest
meslek erbab› veya tacir olarak icra etmek,
Haklar›n› kullanmaktan YOKSUN BIRAKILMASINA,
Karar›n san›k ve müdafiine tebli¤ine,
Mahkememizin ek karar› ile 17.10.2002 tarih ve 2002/… esas ve 2002/…
karar say›l› ilam›n›n karar kesinleflti¤inde infaz evrak›yla birlikte yeniden infaz evrak› tanzim edilerek infaz›n›n sa¤lanmas› için Bolu Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na gönderilmesine,
San›¤›n infazda geçen süresi, flartl› tahliye tarihinin yak›n oluflu, karar›n
kesinleflmesi sürecinde geçecek zaman dikkate al›narak hükmün infaz›na devam olunmas› ma¤duriyetine neden olup, san›k lehine olan verilen hükmün
infaz›n› imkans›z k›labilece¤inden 5275 SK. nun 98/3 maddesi gere¤ince ‹NFAZIN DURDURULMASINA,
San›¤›n baflka suçtan tutuklu ve hükümlü de¤ilse sal›verilmesi için kesinleflmemifl karar örne¤i eklenerek Bolu Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na müzekkere yaz›lmas›na,
Karar›n tebli¤inden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe
veya tutana¤a geçirilmek üzere zab›t kâtibine beyanda bulunmak veyahut da
bir baflka Asliye Ceza Mahkemesi arac›l›¤›yla dilekçe gönderilmek suretiyle
temyiz edilebilece¤ine,
Temyiz edilen karar›n temyiz incelemesi için Yarg›tay’a gönderilece¤ine,
Dosya üzerinde 5252 SK. nun 9. maddesi gere¤ince yap›lan inceleme sonucu yasal yollar› aç›k olmak üzere san›k vekili ve san›¤›n yoklu¤unda mütalaaya uygun dosya üzerinde yap›lan inceleme sonucu karar verildi.
MAHKEMEN‹N ‹LK HÜKMÜ:
Olay tarihinde san›¤›n içkili lokantada yemek yiyip içki içerek sarhofl oldu¤u, milli tak›m›n galip gelmesi üzerine belinde bulunan 14’lü Belçika
Brovning marka tabancay› ç›kararak havaya atefl etti¤i ve böylece san›¤›n at›l› suçlan iflledi¤i iddias›yla cezaland›r›lmas› için mahkememize kamu davas›
aç›lm›flt›r.

San›k savunma ve ek savunmas›nda, olay tarihinde bir tane bira ald›¤›n›,
maç seyrettikten sonra sevinç tezahürat› olarak ruhsat› bulunmayan tabanca
ile atefl etti¤ini savunmufltur.
Suça konu silah üzerinde haz›rl›k aflamas›nda düzenlenen ekspertiz raporuna göre, 14’lü tabir edilen C-47433 seri nolu Belçika Brovning marka silah
olup, tek tek atabilen, yar› otomatik silah olup vahim silahlardan olmad›¤›, silah›n mekanik aksamlar›n›n tam ve sa¤lam olup at›fla salih oldu¤u ve 6136
say›l› yasa kapsam›na girdi¤i belirtilmifltir.
San›k savunmas›, tan›klar beyanlar›, ekspertiz raporu, ve tüm dosya kapsam› birlikte de¤erlendirildi¤inde; san›¤›n olay tarihinde içkili lokantada alkol ald›ktan sonra üzerinde tafl›d›¤› ruhsats›z silah ile umuma aç›k bir ortamda sarhofllu¤unda verdi¤i etki ile havaya birden fazla atefl etti¤i, san›¤›n alkollü oldu¤u, böylece at›l› suçlan iflledi¤i anlafl›ld›¤›ndan, san›¤›n 6136 say›l› yasan›n 13/1 ve TCK. nun 572/1, sab›kal› olmas› nedeniyle TCK. nun 81/1
ve 36 maddeleri uyar›nca cezaland›r›lmas›na karar vermek gerekmifl ve afla¤›daki flekilde hüküm kurulmufltur.
HÜKÜM: Yukar›da aç›klanan nedenlerle;
1-San›¤›n sabit olan eylemine uyan 6136 say›l› yasan›n 13/1 maddesince
suçun ifllenifl flekli ve önemine göre takdiren 2 YIL HAP‹S ve suç tarihine göre daha az olamayaca¤›ndan 218.104.099.-TL. A⁄IR PARA CEZASI ‹LE
CEZALANDIRILMASINA,
San›k hakk›nda, baflkaca kanuni ve takdiri indirim ve art›r›m yap›lmas›na
yer olmad›¤›na,
TCK. nun 81/1 maddesi uyar›nca san›¤›n Bolu Asliye Ceza Mahkemesinin 1997/… esas, 1998/… karar ve 28.10.1998 karar tarihli, 29.04.1999 infaz tarihli farkl› nevi tekerrüre esas sab›kas› oldu¤undan cezas›ndan takdiren
1/10 oran›nda art›r›m yap›lmas›na, ancak 4421 say›l› kanunun 8 maddesi ile
de¤iflik 647/5 maddesi uyar›nca daha fazla olamayaca¤›ndan B‹R YIL B‹R
GÜN HAP‹S VE 219.154.099.-TL. A⁄IR PARA CEZASI ‹LE CEZALANDIRILMASINA,
Yasal flartlar oluflmad›¤›ndan san›k hakk›nda 647 say›l› yasan›n 4 maddesinin uygulanmas›na yer olmad›¤›na,
2- San›¤›n sabit olan eylemine uyan TCK. nun 572/1 maddesi uyar›nca suçun ifllenifl flekli, önemi, fiilin özellikleri, suç kast›n›n yo¤unlu¤u, ayn› suçu
daha öncede ifllemifl olmas› gözetilerek takdiren ve tefldiden ‹K‹ AY HAF‹F
HAP‹S CEZASI ‹LE CEZALANDIRILMASINA,
San›k hakk›nda kanuni ve takdiri baflkaca art›r›m ve indirim yap›lmas›na
yer olmad›¤›na,
Suçun ifllenmesindeki özellikler, san›¤›n kiflili¤i gözetilerek 647 say›l› ya-
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san›n 4. maddesinin uygulanmas›na takdiren yer olmad›¤›na,
TCK. nun 74 ve 75 maddeleri uyar›nca san›¤a verilen cezalar içtima ettirilerek san›¤›n NET‹CETEN B‹R YIL B‹R GÜN HAP‹S VE 219.154.099.TL. A⁄IR PARA CEZASI ‹LE ‹K‹ AY HAF‹F HAP‹S CEZASI ‹LE CEZALANDIRILMASINA,
San›¤›n geçmifli, sab›kal›l›¤›, duruflmada izlenen tavr› ve davran›fllar›, cezan›n etkinli¤i ve suç iflleme e¤ilimine göre cezas›n›n ertelenmesi halinde
ileride suç ifllemekten çekinece¤i hususunda mahkememize kanaat gelmedi¤inden san›k hakk›nda 647 say›l› yasan›n 6. maddesinin uygulanmas›na
takdiren yer olmad›¤›na.
G ö n d e ren: Av. Mehmet SÜRÜCÜ
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Ö Z E T: San›k hakk›nda 6136 say›l› yasaya muhalefet suçundan aç›lm›fl
b i r dava bulunmad›¤› halde, bu suçtan hüküm kurulmas› yasaya ayk›r›d › r.

N.K.’› kasten öldürmekten san›k A.Ç.’nin yap›lan yarg›lanmas› sonunda;
Hükümlülü¤üne iliflkin (‹ZM‹R) Yedinci A¤›r Ceza Mahkemesinden verilen
8.3.2004 gün ve 78/75 say›l› hüküm re’sen temyize tabi olmakla beraber Yarg›tay’ca incelenmesi C.Savc›s› ile san›k taraflar›ndan da istenilmifl oldu¤undan dava dosyas› C.Baflsavc›l›¤›ndan tebli¤name ile Dairemize gönderilmekle: san›k hakk›nda duruflmal› C. Savc›s›n›n temyizi veçhile incelendi ve afla¤›daki karar tesbit edildi.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, san›¤›n suçunun sübutu kabul,
olufla ve soruflturma sonuçlar›na uygun flekilde suç niteli¤i tayin, cezay› azalt›c› takdiri tahfif sebebinin derecesi takdir k›l›nm›fl, savunmas› inand›r›c› gerekçelerle reddedilmifl, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma
sebepleri d›fl›nda isabetsizlik görülmemifl oldu¤undan, san›k müdafiinin duruflmal› inceleme TCK.nun 49/2, 452/1. maddelerinin uygulanmas› gerekti¤ine iliflen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlar›n›n reddine,
Ancak;
1. San›¤›n evinde konuk olarak bulunan maktül N.’in, san›¤›n yak›n arkad›fl› olan F.’› basit bir tart›flma sonucunda tabanca ile vurarak öldürdükten
sonra, anahtarlar›yla evin kap›lar›n› kilitleyerek san›k ile evde bulunan tan›k
S.’›n d›flar› ç›kmas›n› önleyerek hürriyetlerini k›s›tlad›¤›, öldürme olay›n›
kollu¤a bildirmemesi için onlar tehdit etti¤i, bir süre sonra alkolün etkisiyle
uyuya kald›¤›nda, san›¤›n, maktüle ait silah ele geçirerek onu bafl›ndan vurarak öldürmesi olay›nda a¤›r tahrik bulundu¤u halde TCK.nun 51/2. maddesi
yerine 51/1. maddesinin uygulanmas›,
2. San›k hakk›nda 6136 Say›l› Yasaya muhalefet suçundan aç›lm›fl bir dava bulunmad›¤› halde, bu suçtan hüküm kurulmas›,
Yasaya ayk›r› olup, san›k müdafii ve C. Savc›s›n›n temyiz itirazlar› bu iti-

Fer’i fierikten Suçun Önlenmesi Beklenemez

YA R G I TAY
1. CEZA D A ‹ R E S ‹

Ö Z E T: K a d › n p a z a r l a m a c › l › ¤ › y a p a n
madan
t a r a f l a r a r a s › n d a ç › k a n t a r t › flflm
s o n r a o l a y y e r i n d e n a y r › l m a k ü z e re
Esas:
2005/2-554
yürüdükleri s›rada maktülün gelip
Karar:
2005/742
Y’ye küfre d e rek, yakas›na yap›flfl››p toTa r i h :
15.03.2005
kat atmas›n› takiben G.U.’nu tabanc a y l a a t e fl e di p m a k t ü l ü ö l d ü rd ü ¤ ü,
bu esnada san›k H’nin de gaz tabancas›n› çekip havaya atefl etti¤i olayda, san› k Y ’ ni n s a n › kl a ra “ Ye t e r a r t › k . B i n i n a r a b a y a . ” d e m e s i n i n d i ¤ e r
san›klar›n eylemini tasvip etme olarak de¤erlendirilmesinden ziyade,
müteakip muhtemel geliflflm
meleri önleme amac›yla yap›lm›fl bir beyan ola r a k k a b u l ü g e re k i r. Bu nedenle (fer ’ i flflee r i k l i k t e n ) b e r a a t i n e k a r a r veril mesi gere k i r.

‹.K.’› kasten öldürmekten ve izinsiz silah tafl›maktan san›k G.U.Y., iflbu
suça fer’i fail olarak ifltirakten san›klar Y.S. ile H.K.’›n bozma üzerine yap›lan yarg›lanmalar› sonunda: Hükümlülüklerine iliflkin (‹ZM‹R) Alt›nc› A¤›r
Ceza Mahkemesinde verilen 09.04.2004 gün ve 60/98 say›l› hükmün duruflmal› olarak Yarg›tay’ca incelenmesi san›klar taraf›ndan istenilmifl ve hüküm
k›smen re’sen de temyize tabi bulunmufl oldu¤undan dava dosyas› C. Baflsavc›l›¤›ndan tebli¤name ile Dairemize gönderilmekle: duruflmal› olarak incelendi ve afla¤›daki karar tesbit edildi.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, san›k G.U. ve H.’in suçlar›n›n
suçunun sübutu kabul, olufla ve soruflturma sonuçlar›na uygun flekilde suç nitelikleri tayin, tahrike ve takdire iliflen cezay› azalt›c› sebeplerin nitelik ve derecesi takdir k›l›nm›fl, savunmas› inand›r›c› gerekçelerle reddedilmifl, incelenen dosyaya göre verilen hükümde düzeltme d›fl›nda isabetsizlik görülmemifl
oldu¤undan, san›klar G.U. ve H. müdafilerinin duruflmal› incelemede suç vas›flar›na, tahrikin derecesine, H.’in öldürme suçuna fer’an ifltirak etmedi¤ine
yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlar›n›n reddiyle,
5335 Say›l› Kanunun 22. maddesiyle 5083 Say›l› Kanunun 2. maddesine
eklenen yasa uyar›nca 1 YTL. (1.000.000.-TL) nin alt›nda kalan tutarlar dikkate al›nmayaca¤›ndan san›k G.U. hakk›nda 6136 Say›l› Yasaya muhalefet
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suçundan tayin edilen sonuç a¤›r para cezas›n›n 75.000.000.TLye indirilmesine karar verilmek suretiyle CMUK.nun 322. maddesi gere¤ince DÜZELT‹LEN, k›smen re’sen de temyize tabi bulunan san›klar G.U ve H. hakk›ndaki
hükmün tebli¤namedeki düflünce gibi (ONANMASINA),
San›k Y. hakk›ndaki hükmün incelenmesinde;
Kad›n pazarlamac›l›¤› yapan taraflar aras›ndaki anlaflmazl›¤›n konuflulmas› için maktül ve ifl orta¤› tan›k D. taraf›ndan vaki davet üzerine olay yeri
olan lokantaya giden san›klar›n maktül ve arkadafllar› ile konuflmalar› s›ras›nda ç›kan tart›flmadan sonra olay yerinden ayr›lmak üzere yürüdükleri s›nada
kamtülün gelip san›k Y.’a küfrederek yakas›na yap›fl›p tokat atmas›n› takiben
G.U’un tabancayla atefl edip maktülü vurup öldürdü¤ünün, bu esnada san›k
H.’in de gaz tabancas›n› çekip havaya atefl etti¤inin anlafl›lmas›, san›klar›n
olay yerine maktülü vurmak veya olay ç›karmak amac›yla gittiklerinin delilinin de bulunmamas›, bu olufla göre de san›k Y.’›n olaydan sonra di¤er san›klara “yeter art›k, arabaya binin” demesinin di¤er san›klar›n eylemini tasvip etme olarak de¤erlendirilmesinden ziyade müteakip muhtemel geliflmeleri önleme amac›yla yap›lm›fl bir beyan olarak kabulünün uygun olmas› karfl›s›nda san›k Y.’›n beraatine karar verilmesi gerekirken yaz›l› flekilde mahkumiyet hükmü tesisi,
Kanuna ayk›r› olup san›k Y. müdafiilerinin duruflmal› inceleme s›ras›ndaki temyiz itirazlar› bu itibarla yerinde görüldü¤ünden hükmün tebli¤namedeki düflünceye ayk›r› olarak (BOZULMASINA) 17.05.2005 gününde oybirli¤i ile karar verildi.
17.05.2005 gününde verilen iflbu karar Yarg›tay Cumhuriyet Savc›s›n›n
huzurunda ve duruflmada savunmas›n› yapm›fl bulunan san›klar G.I.Y., Y.S.
ve H.K. müdafii Avukat A.E.’in yoklu¤unda 18.05.2005 gününde usulen ve
aç›k olarak anlat›ld›.
G ö n d e ren: Av. Atilla ERT E K ‹ N
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Uyuflmazl›k Mahkemesi’nin Görev
Uyuflmazl›klar›n› Gidermek ‹çin Verdi¤i
Kararlar Sadece ‹lgili Yarg› Mercileri
Yönünden Ba¤layac›d›r

YA R G I TAY
H U K U K G E N E L KURULU
Esas:
Karar:
Ta r i h :

2004/10-669
2004/666
8.12.2004

Ö Z E T: 3417 say›l› Ta s a r r u f u Teflflvvik Ya s a s › h ü k ü m l e r i n e g ö re y a p › l a n k e s i n t i l e r
hizmet akdi iliflflkkisinden kaynakland›¤›nmazl›k idari yarg›da de¤il,
dan, bu uyuflflm
‹fl Mahkemesince çözülmelidir.

Taraflar aras›ndaki “alacak” davas›ndan dolay› yap›lan yarg›lama sonunda; Düziçi Asliye Hukuk (‹fl) Mahkemesince davan›n görevsizli¤ine dair verilen 29.04.2003 gün ve 2003/91 - 148 E. K. say›l› karar›n incelenmesi davac› vekili taraf›ndan istenilmesi üzerine, Yarg›tay 10. Hukuk Dairesinin
02.12.2003 gün ve 2003/7781-8788 say›l› ilam› ile;

(...Dava, ifline son verilmesine ra¤men ödenmeyen tasarrufu teflvik paras› ile iflveren ve Devlet katk›s› pay›ndan fazla talep hakk› sakl› kalmak kayd›yla 100.000.000 TL nin, ödenmesi gereken günden itibaren faiziyle tahsili
ve kesinti yap›l›p yap›lmad›¤›n›n, yap›lan kesintinin davac› ad›na bankaya
yat›r›l›p yat›r›lmad›¤›n›n tespitine iliflkindir. Mahkemece, görevsizlik karar›
verilmifltir.
Davan›n yasal dayana¤› 29.04.2003 tarihli Resmî Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4853 say›l› Çal›flanlar›n Tasarruf Teflvik Hesab›n›n Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yap›lacak Ödemelere Dair Kanunun 7. ve 8. maddeleridir. An›lan Kanunun 8. maddesinde; "3417 say›l› Kanun hükümlerine göre,
ücretlerden yap›lmas› gereken tasarruf kesintileri ile katk› paylar›n›n süresi
içinde ilgililer ad›na aç›lm›fl bulunan Tasarrufu Teflvik Hesaplar›na yat›rmayan iflverenlerden; yat›r›lmas› gereken miktarlar ile gecikme zamm›, resen
veya ilgililerin baflvurusu halinde Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 say›l›
Sosyal Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline iliflkin hükümleri dairesinde tahsil olunarak T.C. Ziraat Bankas› flubelerindeki ilgili Tasarrufu Teflvik
Hesaplar›na yat›r›l›r. 3417 say›l› Kanunun mülga 2.maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (c) bentleri kapsam›ndaki personelin ayl›k ve ücretlerinden tasarruf kesintileri ile Devlet ve iflveren katk›lar›n›n süresi içinde ilgililer ad›na
aç›lm›fl bulunan Tasarrufu Teflvik Hesaplar›na yat›rmayan Kurumlar, ya-
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t›r›lmas› gereken miktarlar›n resen veya ilgililerin baflvurusu halinde yasal
faizi ile birlikte T.C. Ziraat Bankas› flubelerindeki ilgili Tasarrufu Teflvik Hesaplar›na yat›r›lmas›ndan sorumludurlar." fleklinde düzenleme yap›lm›fl, buna göre tasarruf kesintileri ile iflveren katk›lar›n›n ilgililerin banka hesaplar›na yat›r›lmamas› halinde Sosyal Sigortalar Kurumu tahsile yetkili k›l›nm›flt›r.
Somut olayda kurum taraf›ndan bu görevin yerine getirilmedi¤i, tahsil
edilmeyen tasarruf tutarlar› ve iflveren katk›lar› sebebiyle davac›ya tasarruf
tutar› ve nema alacaklar›n›n ödenmedi¤i iddias› mevcuttur. Gerçekten de daval› iflverence tasarruf teflvik kesintileri ile iflveren katk›lar›n›n yat›r›lmamas› ve giderek Sosyal Sigortalar Kurumu taraf›ndan tahsil edilmemesi durumunda, davac› iflçiye ödenmesi gereken zorunlu tasarruf miktar› ve nema
alacaklar›nda azalma olaca¤› kuflkusuzdur. Böyle olunca davac› iflçinin yasadan kaynaklanan bu alaca¤›na kavuflmas› için Sosyal Sigortalar Kurumu
taraf›ndan gere¤inin yap›lmas›n› beklemek d›fl›nda dava açmak imkan› da
vard›r.
5521 say›l› ‹fl Mahkemeleri Kanununun l. maddesi gere¤i iflçi ile iflveren
aras›nda, hizmet iliflkisinden do¤an bu uyuflmazl›¤›n çözüm yeri ifl mahkemeleridir.
Mahkemece iflin esas›na girilerek; öncelikle iflçinin ve iflverenin an›lan
Kanunlar kapsam›na giren kiflilerden olup olmad›¤›, iflverenin bu Yasalar
çerçevesinde tasarruf kesintisi stopaj›n› yap›p yapmad›¤›, kendi pay›n› da katarak dava konusu edilen dönemler itibariyle Ziraat Bankas›na yat›r›p yat›rmad›¤›, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu konuyu takip edip etmedi¤i, etmifl
ise ne gibi ifl/emler yapt›¤› araflt›r›lmal›, iflçinin istedi¤i ve ödenmesi gereken
miktar kanuni merciden sorularak, gerekti¤inde 4853 say›l› Kanunun 8. maddesi uyar›nca de¤erlendirilmifl tasarruf kesintileri ve katk› paylar›ndan davac›n›n istemi do¤rultusunda kendisine ödenebilecek miktar›n an›lan yasan›n 5.
maddesinde öngörülen "...ayl›k olarak Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan
aç›klanan bir önceki aya göre Tüketici Fiyatlar› Genel indeksi de¤iflim oran›nda ve ilave olarak y›ll›k yüzde befl oran›nda de¤erlendirilir." ve ayn› Yasan›n 6. maddesinde öngörülen "Hak sahiplerine, ana para tutarlar› 2003 y›l› Nisan ay›nda defaten ödenir. 5. madde uyar›nca de¤erlendirilen tutar
Mart, Haziran, Eylül ve Aral›k aylar›nda olmak üzere 2004 y›l›nda dört taksit 2005 y›l›nda dört taksit ve Mart ve Haziran aylar›nda olmak üzere 2006
y›l›nda iki taksit olarak toplam on taksitte ödenir. Hazine Müsteflarl›¤›n›n
ba¤l› bulundu¤u bakan, ödeme tarihlerine bir ay önce veya bir ay sonra olarak belirlemeye yetkilidir. Emeklilik veya ölüm halinde taksitlendirme devam
etmez ve ilgililere veya kanuni mirasç›lar›na kalan tutar defaten ödenir. Bu
kanun hükümleri gere¤ince hak sahiplerine yap›lacak ödemeler ve bu ödemeler nedeniyle düzenlenecek belgeler hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz."

düzenlemesi do¤rultusunda hükmedilebilecek mebla¤›n belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulmas› gerekirken, aç›klanan maddî ve hukukî olgular
gözetilmeksizin eksik araflt›rma ve inceleme ile yaz›l› flekilde görevsizlik karar› verilmesi usul ve yasaya ayk›r› olup bozma nedenidir.
O halde davac›n›n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar› kabul edilmeli
ve hüküm bozulmal›d›r...)
Gerekçesiyle oybirli¤i ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yap›lan yarg›lama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmifltir.
T E M Y ‹ Z E D E N : Davac› vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme karar›n›n süresinde temyiz
edildi¤i anlafl›ld›ktan ve dosyadaki ka¤›tlar okunduktan sonra gere¤i görüflüldü:
A- Davac›n›n isteminin özeti; Davac› vekili, müvekkili davac›n›n, daval› Düziçi Belediye Baflkanl›¤› iflyerinde hizmet akdiyle çal›flmas›na, 3417 say›l› Kanunun 4. maddesi uyar›nca; “iflçilerden yap›lan kesintiler ile iflveren
katk›lar› bankada aç›lan tasarrufu teflvik hesab›na yat›r›l›r” denmesine karfl›n,
Belediye Baflkanl›¤›'nca, kesilen paralar›n bu hesaba yat›r›lmam›fl oldu¤unu,
di¤er daval› Kurumun (SSK) ise, resen tahsil yoluna gitmeyerek, nemaland›rma iflinin yap›lmas›n› engelledi¤ini belirterek; '''...nema, kesinti, iflveren ve
devlet katk›s› pay›ndan 100.000.000-TL’n› ödetilmesine..." karar verilmesini istemektedir.
B- Daval›lar›n cevab›n›n özeti; Daval› Belediye Baflkanl›¤› vekili, "kendisinden kesinti yap›lmayan bir flahs›n, kesinti yap›lm›fl gibi nema istemesinin do¤ru olmad›¤›, ödenmesi gereken iflveren katk›lar›n›n SSK taraf›ndan
haciz yoluyla Belediyeden tahsil edildi¤i, davan›n iflçi-iflveren iliflkisinden
do¤mad›¤› için mahkemenin görevsiz olup, görevli mahkemenin Adana ‹dare
Mahkemesi” oldu¤u;
Daval› Sosyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤› vekili ise, 1998 tarihinden
itibaren dönem dönem icraya intikal ettirilerek, 1988-Aral›k/1989 devresi kesinti alacaklar›n›n icra yoluyla tahsil edilerek 1999 tarihinde Ziraat Bankas›na yat›r›ld›¤›, 1990-2000 devresi kesinti alacaklar›n›n ise icraya konulmufl
olup, takiplerin devam etmekte oldu¤u savunmas›nda bulunmufltur.
C- Ye re l M a h k e m e n i n K a r a r › n › n Ö z e t i ; Yerel mahkeme, iflverenlerin
ücretlerden yapacaklar› tasarruf kesintileri ile iflveren katk›lar›n› yasal süreleri içinde bankaya yat›rmamalar› halinde, SSK'n›n resen veya flikayet üzerine kesinti tutarlar›n› 506 say›l› Kanunun 80/4. maddesine göre 6183 say›l›
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Kanun uyar›nca tahsil edece¤i, davac›n›n bu durumu bizzat SSK'ya bildirmesinin gerekece¤i, davac›n›n çal›flt›¤› süreler ve ald›¤› ücretler konusunda bir
çekiflme bulunmad›¤›na göre bu konuda mahkeme taraf›ndan bir karar verilmesine gerek olmad›¤›, ilgilinin SSK'ya yapm›fl oldu¤u baflvuruya ra¤men
Kurum taraf›ndan herhangi bir ifllem yap›lmamas› veya ilgiliye herhangi bir
cevap verilmemesi halinde idarenin bu ifllemine karfl› idari yarg›ya baflvurulabilece¤i gerekçesi ile; “mahkemenin görevsizli¤ine” karar vermifltir.
D- Temyiz Evresi ve Dire n m e ; Hüküm, davac› vekilinin temyizi üzerine
Özel Dairece yukar›ya aynen al›nan gerekçeyle bozulmufl, yerel mahkeme bu
bozmaya karfl› özetle; “benzer bir konuda verilmifl Uyuflmazl›k Mahkemesi
karar› ile, tasarruf kesintileri ve nemalar›n ödenmesi istemi ile aç›lan davalar›n idari yarg› yerinde çözümlenmesi gerekece¤inin belirtilmifl oldu¤unu”
gerekçesiyle direnme karar› vermifltir.
E- M a ddi Ol a y: Daval› Belediye Baflkanl›¤› iflyerinde hizmet akdiyle çal›flm›fl olan davac›n›n ücretinden zorunlu tasarruf kesintileri yap›larak, iflveren katk› paylar› ile birlikte tasarrufu teflvik hesab›na yat›r›lmad›¤› ve bu kapsamda bir nema ödemesinin bulunmad›¤›, daval› SSK'n›n kesinti ve katk›
paylar›n›n tahsili amac›yla icra takibine bafllad›¤› olgusudur.
F - G e rekçe; 2247 say›l› Uyuflmazl›k Mahkemesinin Kurulufl ve ‹flleyifli
Hakk›ndaki Kanunun 30. maddesinde belirtilen ilke kararlar› d›fl›nda. Uyuflmazl›k Mahkemesi'nin görev uyuflmazl›klar›n› gidermek için verdi¤i kararlar
sadece ilgili yarg› mercileri yönünden ba¤lay›c› olaca¤›ndan, mahkemenin
bu yöne iliflkin gerekçesi yerinde de¤ildir.
Dava hukuki nitelikçe, tasarruf kesintileri ve nema tutarlar›ndan oluflan
alaca¤›n ödenmesine, di¤er bir anlat›mla, daval›lar›n kanundan kaynaklanan
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle davac›n›n u¤ram›fl oldu¤u
zarar›n giderimine yöneliktir. Bu yönüyle davan›n yasal dayana¤›, 4853 say›l› Çal›flanlar›n Tasarruflar›n› Teflvik Hesab›n›n Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yap›lacak Ödemelere Dair Kanunun 8. maddesi.

“Süresinde ödenmeyen tasarruf kesintileri ve katk› paylar› kenar bafll›kl›
an›lan maddede;
“3417 say›l› Kanun hükümlerine göre, ücretlerden yapmalar› gereken tasarruf kesintileri ile katk› paylar›n› süresi içinde ilgililer ad›na aç›lm›fl bulunan Tasarrufu Teflvik Hesaplar›na yat›rmayan iflverenlerden; yat›r›lmas› gereken miktarlar ile gecikme zamm›, resen veya ilgililerin baflvurusu halinde
Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline iliflkin hükümleri dairesinde tahsil olunarak T. C. Ziraat Bankasi flubelerindeki ilgili Tasarrufu Teflvik Hesaplar›na yat›r›l›r.
3417 say›l› Kanunun mülga 2 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (a) ve (c)
bentleri kapsam›ndaki personelin ayl›k ve ücret/erinden tasarruf kesintileri

ile Devlet ve iflveren katk›lar›n› süresi içinde ilgililer ad›na aç›lm›fl bulunan
Tasarrufu Teflvik Hesaplar›na yat›rmayan kurumlar, yat›r›lmas› gereken miktarlar›n resen veya ilgililerin baflvurusu halinde yasal faiziyle birlikte T. C.
Ziraat Bankas› flubelerindeki ilgili Tasarrufu Teflvik Hesaplar›na yat›r›lmas›ndan sorumludurlar,"
Hükmü yer almaktad›r.
Somut olayda, daval›lar›n maddede öngörülen yükümlülükleri yerine getirmedikleri, giderek davac›y› zarara u¤ratt›klar› uyuflmazl›k konusu de¤ildir.
Uyuflmazl›k, görevli yarg› yerinin belirlenmesi noktas›nda toplanmakta olup,
uyuflmazl›¤›n çözümü, taraflar aras›ndaki hukuki iliflkinin niteli¤inin belirlenmesini zorunlu k›lmaktad›r.
Zorunlu tasarruf kesintileri ve iflveren katk› pay›n›n ödenmesi gereken dönemde davac› ile daval›lardan iflveren Belediye aras›nda hizmet akdi iliflkisi
oldu¤u, mülga 3417 say›l› Çal›flanlar›n Tasarrufa Teflvik Edilmesi ve Bu Tasarruflar›n De¤erlendirilmesine Dair Kanunun "Kapsam" bafll›kl› 2. maddesinin, "Bu Kanun hükümleri çerçevesinde;.... iflçi çal›flt›ran iflyerlerinde çal›flan iflçilerin... ayl›k ve ücretlerinden (tasarruf kesintisi) yap›laca¤› ve bu tasarruflara Devlet veya ilgili iflverenlerin katk›s› sa¤lanaca¤›na iliflkin hükmü
dikkate al›nd›¤›nda, bu kesinti ve katk› paylar›n›n hizmet akdinin sonucu oldu¤u ortadad›r. Belirtilen nedenle, hizmet akdi iliflkisinden kaynaklanan bu
sorunun, 5521 say›l› ‹fl Mahkemeleri Kanununun 1. maddesi gere¤ince ifl
mahkemesince çözümlenmesi gerekti¤i aç›kt›r.
Di¤er daval› Sosyal SigortalarKurumu ise, iflverenin tasarruf kesintisi ile
iflverenin katk›s›n› ilgililerin banka hesab›na yat›rmamalar› halinde, bunlara
iliflkin miktarlar› resen veya ilgililerinin baflvurusu üzerine 506 say›l› Sosyal
Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline iliflkin düzenlemeler çerçevesinde
tahsil ederek, alaca¤› gecikme zamm› ile birlikte ilgilinin banka hesab›na yat›rmakla yükümlüdür ve 506 say›l› Kanunun 80. maddesinde, 3917 say›l› Kanunun l. maddesi ile yap›lan de¤iflikli¤e göre, kanuni süresinde ödenmeyen,
prim ve di¤er alacaklar›n tahsilinde 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanun hükümleri uygulan›r. Kurum alacaklar›n›n tahsilinde
6183 say›l› Kanunun uygulanmas›ndan do¤acak uyuflmazl›klar›n çözümlenmesinde de alacakl› sigorta müdürlü¤ünün bulundu¤u ifl mahkemesi yetkilidir. Somut uyuflmazl›k, 506 say›l› Kanunun 80. maddesinden kaynaklanmakta oldu¤undan, an›lan madde ve 506 say›l› Kanunun 80. maddesinden kaynaklanmakta oldu¤undan, an›lan madde ve 506 say›l› Kanunun 134. maddesi uyar›nca ifl mahkemesince çözümlenmelidir.
Belirtilen bu maddi ve Hukuksal olgular karfl›s›nda ve özellikle davada
daval›lar taraf›ndan yap›lmas› gereken idari ifllemlerin yerine getirilmesi istenmemekte, do¤mufl olan fakat haks›z ve yersiz olarak daval› Belediyenin
mamelekinde bulunan kesinti alaca¤›n›n nemalar›yla ödenmesi talep edildi-
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¤inden, uyuflmazl›¤›n çözüm yeri idari yarg› olmay›p, ifl mahkemesidir.
O halde Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Dairesinin bozma
karar›na uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya
ayk›r›d›r.
SONUÇ
Davac› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile, direnme karar›n›n
yukar›da aç›klanan ve Özel Daire bozma karar›nda gösterilen nedenlerden
dolay› HUMK’nun 429. maddesi gere¤ince BOZULMASINA, istek halinde
temyiz peflin harc›n›n geri verilmesine, 08.12.2004 gününde oybirli¤i ile
karar verildi.
G ö n d e re n : M e h m e t H a n d a n S U R L U

Ayr› Yaflamada Efle Yap›lacak Katk›

YA R G I TAY
2. HUKUK DA‹RES‹
Esas:
Karar:
Ta r i h :

2005/13308
2005/16062
22.11.2005

Ö Z E T: Bi rli kt e y aflflaamaya a ra veri lme si ha linde, ayr› yaflflaamaya hakl› olan taraf›n iste m i ü z e r i n e T M K 1 9 7 / 2 m a d d e s i g e r e¤ in ce
k o n u t v e e v e flflyy a l a r › n d a n e flflll e r i n h a n g i
oranda yararlanaca¤›n›n ve daval›n›n, davac› eflflee yapaca¤› parasal katk›n›n belirlenmesi gere k i r.

YA R G I TAY K A R A R I
Taraflar aras›ndaki davan›n yap›lan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukar›da tarih ve numaras› gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gere¤i görüflülüp düflünüldü.
Medeni Kanun ile muayyen hükümler mahfuz olmak üzere, hakim iki taraf›n iddia ve müdafaalar›yle mukayyet (ba¤l›) olup, ondan fazlas›na veya
baflka bir fleye hüküm veremez (HUMK. Md. 74)
Davac›; daval›n›n ortak hayat›n kendisine yükledi¤i görevleri yerine getirmekten kaç›nd›¤›n›, kendisini evden uzaklaflt›rd›¤›n›, ortak konuta anne ve
babas›n› getirdi¤ini, onlarla birlikte yaflamaya bafllad›¤›n›, ortak konuta dönme giriflimlerinin de daval›n›n uzlaflmaz tavr› nedeniyle sonuçsuz kald›¤›n›
ileri sürerek, Türk Medeni Kanununun 197/2 maddesi gere¤ince, ortak konuttan ve ev eflyas›ndan yararlanmas›n›n sa¤lanmas› için gerekli önlemlerin
al›nmas›n› ve daval›n›n yapmas› gereken parasal katk›n›n belirlenmesini istemifltir.
Toplanan delillerden daval›n›n, bir süre ayr› yaflayal›m diyerek davac›y›
evden uzaklaflt›rd›¤›, daha sonra ortak konuta kendi anne ve babas›n› getirerek onlarla birlikte yaflamaya bafllad›¤› anlafl›lmaktad›r. Daval›, davaya verdi¤i cevap dilekçesinde, evlili¤in devam›nda hiçbir fayda kalmad›¤›n›, boflanma davas› açmak üzere oldu¤unu bildirmifltir. Gerçekleflen bu olgular karfl›s›nda birlikte yaflamaya ara verilmesi davac›dan de¤il daval›dan kaynaklanmaktad›r. Bu yönüyle davac› ayr› yaflamakta hakl›d›r. fiu halde, Türk Medeni Kanununun 197/2 maddesi gere¤ince; konut ve ev eflyas›ndan efllerin hangi oranda yararlanaca¤›n›n ve daval›n›n, davac› efle yapaca¤› parasal katk›n›n
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belirlenmesi gerekirken, istek d›fl›nda yaz›l› flekilde hüküm kurulmas› do¤ru
görülmemifltir.

SONUÇ
Hükmün gösterilen sebeple bozulmas›na, temyiz peflin harc›n›n yat›rana
geri verilmesine; iflbu karar›n tebli¤inden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu aç›k olmak üzere oybirli¤iyle karar verildi. 22.11.2005 sa.
G ö n d e ren: Av. O k a n S E L E K

Vergi Kimlik Numaras›n›n Çek Defterinin
Yapraklar›na Yaz›lmamas› Özel Yolla Takip
Yap›lmas›na Engel Teflkil Etmez

YA R G I TAY
12. HUKUK DA‹RES‹
Esas:
Karar:
Ta r i h :

2005/2002
2005/5132
11.03.2005

Ö Z E T: TTK 692. maddesinde çok da bul u n m a s › g e re k l i u n s u r l a r › a ç › k ç a b e l i r l e n mifl olup vergi kimlik numaras›n›n çeklere
yaz›lmas› zorunlu unsur olarak gösterilmem i flfltt i r.

YA R G I TAY ‹ L A M I
Mahkemesi: ‹nögöl ‹cra Mahkemesi
Tarihi: 7.12.2004
No.su: 308-370
Davac›: Borçlu A.Y.
Daval›: Alacakl› ‹.U.
Yukar›da tarih ve numaras› yaz›l› mahkeme karar›n›n müddeti içinde temyizen tetkiki alacakl› vekili taraf›ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere¤i görüflülüp düflünüldü:
4814 say›l› yasa ile de¤iflik 3167 say›l› çek hamillerinin korunmas› ve
çekle ödemelerin düzenlenmesi hakk›ndaki yasan›n 3. maddesinin 2. f›kras›nda, “çek defterinin bask› fleklini belirleyen esaslar, Türkiye Bankalar Birli¤i’nin görüflü al›narak T.C. Merkez Bankas›’nca Resmi Gazetede yay›mlanacak bir tebli¤le düzenlenir. Çek defterinin her yapra¤›na, çek hesab›n›n bulundu¤u banka flubesinin ad›, hesap numaras› ve hesap sahibinin vergi kimlik numaras› yaz›l›r. Ancak hesap sahibinin vergi kimlik numaras› hariç olmak üzere bunlar›n yaz›lmam›fl olmas› veya bankalarca bask› flekline iliflkin
esaslara ayk›r› davran›lmas› çekin geçerlili¤ini etkilemez” hükmü öngörülmüfltür. Sözü edilen bu hüküm çek hamillerinin haklar›n› korumak amac› ile
bankalar›n çek defterlerini düzenlemeleri s›ras›nda gözönünde tutmalar› gerekli koflullara iliflkindir.
TTK. nun 692. maddesinde ise çekte bulunmas› gerekli zorunlu unsurlar
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aç›kça belirlenmifl olup vergi kimlik numaras›n›n çeklere yaz›lmas› zorunlu
unsur olarak gösterilmemifltir. 4814 Say›l› Yasa çek hamillerinin korunmas›
ve çekle ödemelerin düzenlenmesine iliflkin 3167 Say›l› Yasada de¤ifliklik
yapt›¤›ndan TTK.nun 692. maddesini de¤ifltirir mahiyette de¤ildir. Bu nedenle TTK.nun 692. maddesindeki unsurlar› tafl›yan çekle, kambiyo senedi niteli¤inde olup, vergi kimlik numaras›n›n çek defterinin yapraklar›na yaz›lmamas›, an›lan özel yolla takip yap›lmas›na engel teflkil etmez.
Mahkemece, borçlu itiraz›n›n reddine karar verilmesi gerekirken yaz›l›
gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacakl› vekilinin temyiz itirazlar›n›n kabulü ile mahkeme karar›n›n yukar›da yaz›l› nedenlerle ‹‹K. 366 ve HUMK. 428. maddeleri uyar›nca (BOZULMASINA) 11.3.2005 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
G ö n d e ren: Av. Talih UYAR

Belediye Mal ve Haklar›n›n Haczi Koflullar›

YA R G I TAY
12. HUKUK DA‹RES‹
Esas:
Karar:
Ta r i h :

2005/13614
2005/14212
27.06.2005

Ö Z E T: B a n k a h e s a b › n d a k i p a r a n › n v e r g i ,
r esim ve harç niteli¤inde olmas› veya kamu
hizmetine fiilen tahsis edilmesi halinde;
me nku l ni t e li ¤i nd eki ara ç l ar› n ve t a flfl››n mazlar›n fiilen kamu hizmetine tahsis edil mesi halinde haczedilemeyece¤i düflflüünül m e l i d i r.

‹lgili Kanun/Madde
‹‹K. m. 82, 5272 sy. Belediye K. m. 15/son
Yukar›da tarih ve numaras› yaz›l› mahkeme karar›n›n müddeti içinde temyizen tetkiki alacakl› vekili taraf›ndan istenmesi üzerine bu iflle ilgili dosya
mahallinden daireye gönderilmifl olmakla okundu ve gere¤i görüflülüp düflünüldü:
Sair temyiz itirazlar› yerinde de¤il ise de;
13.05.2005 haciz tarihi esas al›n›p uygulanmas› gereken ve 24.12.2004 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren 5272 say›l› Belediye Kanunu, Anayasa Mahkemesi taraf›ndan 18.01.2005 tarih ve 2004/188 E., 2005/8 K, say›l› karar› ile
iptal edilmifl ve iptal karar› 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r.
Anayasa Mahkemesi’nce 6 ayl›k süre sonunda iptal karar›n›n yürürlü¤e
girece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
D. ‹cra Müdürlü¤ü’nün 2005/77 talimat say›l› takip dosyas›n›n tettikinden, O.1. ‹cra Müdürlü¤ü’nün 2005/494 esas say›l› takip dosyas›ndan yaz›lan talimat üzerine D. ‹cra Müdürlü¤ü’nün13.05.2005 tarihinde flikayet konusu bankadaki hesaba ve davac› belediye ad›na kay›tl› araçlar›n kayd›na haciz
konulmas› ve görüldü¤ü yerde yakalanmas›na ve trafikten men’ine iliflkin yaz›ld›¤› görülmüfltür.
Somut olayda, haciz tarihi itibariyle an›lan yasan›n 15/son maddesinin uygulanmas› zorunludur.
O halde, mahkemece yukar›da belirtilen kurallar dikkate al›narak flikayet-
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çi Belediyeye ait mevduat hesab›na günlük yat›r›lan tahsilatlar ve tafl›nmazlar yönünden 5272 say›l› kanunun 15/son maddesi gözetilerek bunlar›n nitelikleri belirlenmelidir. Banka hesab›ndaki paran›n vergi, resim ve harç niteli¤inde olmas› veya kamu hizmetine fiilen tahsis edilmesi halinde haczetilemeyece¤i düflünülmelidir. Ayr›ca, menkul niteli¤indeki araçlar›n ve tafl›nmazlar›n fiilen kamu hizmetme tahsis edilip edilmedi¤i, araflt›r›lmal› ve sonucuna
göre karar verilmelidir. Bu nedenlerle, eksik inceleme ile yaz›l› flekilde
hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ
Alacakl› vekilinin temyiz itirazlar›n›n k›smen kabulü ile mahkeme karar›n›n yukar›da yaz›l› nedenlerle ‹‹K. 366 ve HUMK. 428. maddeleri uyar›nca
(BOZULMASINA) 27.06.2005 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
G ö n d e ren: Av. Talih UYAR

Vergi Alacaklar›na ‹flasta S›ra Cetvelinde Di¤er
Alacakl›lara Karfl› ‹mtiyaz Tan›yan Bir Yasa
Hükmü Bulunmamaktad›r
YA R G I TAY
19. HUKUK DA‹RES‹
Esas:
Karar:
Ta r i h :

2005/5695
2005/11006
10.11.2005

Ö Z E T: 4949 say›l› yasa ile yap›lan de¤i flfliikli kt en sonra, ve rgi ala caklar› yönünden tan›nan imtiyaz›n kald›r›ld›¤› belirtilmifl ve vergi alacaklar›n›n 3 ncü s›rada
iflflllem görece¤i belirtilmiflflttir.

YA R G I TAY ‹ L A M I
Mahkemesi: ‹stanbul 4. ‹cra Mahkemesi
Tarih: 13.4.2005
Nosu: 402-486
Davac›: Maliye Hazinesine ‹zafeten ‹stanbul Muhakemat Md. vek. Av. B.G.
Daval›: M.S.Teks. San. Tic. A.fi. ‹flas Dairesi
Taraflar aras›ndaki s›ra cetveline itiraz davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac› vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.
KARAR
Davac› vekili alacaklar›n›n s›ra cetvelinde dördüncü s›raya al›nd›¤›n› oysa gerek 6183 say›l› Yasa’da ve gerek ‹‹K.nun 206 nc› maddesinin 4949 say›l› Yasa ile de¤iflmeden önceki halinde alacaklar›n›n imtiyazl› oldu¤unu, bu
itibarla s›ra cetvelinin düzeltilerek alacaklar›n›n imtiyazl› alacaklar›n bulundu¤u üçüncü s›raya al›nmas›na karar verilmesini talep ve dava etmifltir.
‹cra Mahkemesi’nce davac› alaca¤›na imtiyaz tan›yan yasal bir düzenleme bulunmad›¤›, bu itibarla davac› alaca¤›n›n dördüncü s›raya al›nd›¤› s›ra
cetvelinin usul ve yasaya uygun oldu¤u gerekçesiyle davan›n reddine karar
verilmifl; hüküm davac› vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.
Müflis flirketle ilgili olarak ‹‹K.nun 206 ve 207 nci maddeleri uyar›nca düzenlenen s›ra cetvelinde vergi alaca¤›n›n tamam› 4 üncü s›raya kabul edilmifltir.
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‹‹K.nun 206 nc› maddesinde 4949 say›l› yasa ile de¤ifliklik yap›lmadan
önce kamu alacaklar› 5 nci s›rada ifllem görmekteydi. 4949 say›l› yasa ile yap›lan de¤ifliklikten sonra “özel kanunlar›nda imtiyazl› oldu¤u belirtilen alacaklar›n, 3 ncü s›rada ifllem görece¤i belirtilmifltir. Vergi alacaklar›na iflasta
s›ra cetvelinde di¤er alacakl›lara karfl› imtiyaz tan›yan bir yasa hükmü bulunmamaktad›r. An›lan yasan›n gerekçesinde de, “vergi alacaklar› yönünden tan›nan imtiyaz›n kald›r›ld›¤›” belirtilmifl ve vergi alacaklar›n›n 4 ncü s›rada ifllem görmesi amaçlanm›flt›r.
‹cra Mahkemesi’nce bu yön gözetilerek, Maliye Hazinesinin 3 ncü s›rada
yer almas› gerekti¤ine yönelik itiraz›n›n reddinde bir isabetsizlik bulunmamaktad›r.
SONUÇ
Yukar›da aç›klanan nedenlerle hükmün ONANMASINA, 10.11.2005 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
G ö n d e ren: Av. Talih UYAR

TMSF Alaca¤› 6183 Say›l› Yasa Kapsam›ndad›r.
Ancak Cetvelinde ‹mtiyazl› Say›lmas›n›
Gerektirecek Bir Yasa Hükmü Yoktur.
Ö Z E T: “4389 say›l› Bankalar K a n u n u ’ n u n
73 ncü maddesi fon kaynaklar› ile her t ü rlü alacaklar›n›n 6183 say›l› yasa kapsam›nEsas:
2005/5529
da takip ve tahsil edilece¤ini düzenlemiflfl,,
Karar:
2004/10738 ancak hisseleri k›smen ve tamamen fona
Ta r i h :
27.10.2005
d e v re d i l e n a l a c a k l a r b a k › m › n d a n a n › l a n
ya sa n›n uy gula nmas › n› be l irl i flflaart la ra ba ¤l am› flfltt› r” s› ra c et ve li nde imt i yazl› say›lmas›n› gere k t i recek bir y a s a h ü k m ü b u l u n m a m a k t a d › r.
YA R G I TAY
19. HUKUK DA‹RES‹

Taraflar aras›ndaki s›ra cetveline itiraz davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davac› vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi. Gere¤i konuflulup düflünüldü.
KARAR
Davas› TMSF vekili dava d›fl› borçlu A.‹.’e ait tafl›nmaz›n sat›fl›ndan sonra düzenlenen s›ra cetvelinde, Bankalar Kanunu’nun 15/3, 15/7-b ve 15a
maddeleri uyar›nca kamu ve hazine alaca¤› niteli¤ini tafl›yan müvekkiline ait
alaca¤›n, 6183 say›l› Amme alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun’un
21/1 nci maddesi çerçevesinde ilk hacze ifltirak ettirilmesi gerekirken, an›lan
yasa maddelerine ayk›r› olarak yap›lan s›ra cetvelinin haline karar verilmesini talep ve dava etmifltir.
Daval› banka vekili davac› yan›n alaca¤›n›n, dayanak k›ld›¤› yasa maddelerinde say›lanlardan olmad›¤›n›, kanunun geriye yürür flekilde uygulanmas›n›n hukuka ayk›r› oldu¤unu, an›lan maddelerin eflitlik ilkesini düzenleyen
Anayasa’n›n 10 ncu maddesine ayk›r› oldu¤unu bildirerek davan›n reddi gerekti¤ini savunmufltur.
‹cra Mahkemesi’nce davac› kurumun alaca¤›n›n 6183 say›l› yasa kapsam›nda kald›¤› ne var ki, s›ra cetvelinde imtiyazl› say›lmas›n› gerektirecek bir
yasa hükmü bulunmad›¤› gerekçesiyle davan›n reddine karar verilmesi hüküm davac› TMSF vekili taraf›ndan temyiz edilmifltir.
4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun 73 ncü maddesi son kaynaklar› ile her
türlü alacaklar›n›n 6183 say›l› yasa kapsam›nda takip ve tahsil edilece¤ini düzenlemifl, ancak hisseleri k›smen ve tamamen Fona devredilen alacaklar ba-
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k›m›ndan an›lan yasan›n uygulanmas›n› belirli flartlara ba¤lam›flt›r. Somut
olayda davac› alaca¤›n›n belirtilen flartlar› tafl›d›¤› iddia ve isbat edilmedi¤ine göre davan›n reddine isabet bulunmamaktad›r. Öte yandan daval›lar yarar›na iki ayr› vekalet ücretine hükmolunmas›nda da yasaya ayk›r› bir yön yoktur. Aç›klanan sebeplerle ‹cra Mahkemesi hükmünün ‹cra ve ‹flas Kanunu’nun 36 nc› maddesi uyar›nca onanmas› gerekmifltir.
SONUÇ
Yukar›da aç›klanan nedenle davac› vekilinin temyiz itirazlar›n›n reddiyle
hükmün ONANMASINA, 27.10.2005 gününde oybirli¤iyle karar verildi.
G ö n d e ren: Av. Talih UYAR
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YARGI KARARLARI
‹dare Bölümü
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Birden Fazla Belgenin Düzenlenmesine ‹liflkin
Tek Tespit Bulundu¤undan, Tespit Say›s› Esas
Al›narak Tek bir Usülsüzlük Cezas› Kesilmesi
Gerekir

Ö Z E T: 115 ayr› niha i müflfltte ri ye kona klama hizmeti verildi¤i ve bedelini tahsil
etti¤i halde, karflfl››l›¤›nda ödeme kaydedi ci cihaz fiflflii ya da yasal herhangi bir bel ge düzenlenmedi¤i tespit edilen davac›
ad›na kesilen toplam 5500 Y T L usulsüz lük cezas› yerinde de¤ildir. Tek tespit sa y›s› esas al›narak t ek bir 118 Y T L özel
gere k i r.

TC
‹ZM‹R
1. V E R G ‹ M A H K E M E S ‹
Esas:
Karar:
Ta r i h :

2005/884
2004/942
26.10.2005

usülsüzlük cezas› kesilmesi

DAVANIN ÖZET‹: Yap›lan denetim soruncunda 115 ayr› nihai müflteriye,
konaklama hizmeti verildi¤i ve bedeli tahsil edildi¤i halde, karfl›l›¤›nda ödme kaydedici cihaz fifli ya da yasal herhangi bir belge düzenlenmedii tespit
edilen davac› ad›na kesilen özel usulsüzlük cezas›n›n; hukuka ayk›r› oldu¤u,
birden fazla belgenin düzenlenmemesine iliflkin tek bir tespit bulundu¤undan, tespit say›s› esas al›narak sadece bir adet ceza kesilmesi gerekti¤i iddialar›yla kald›r›lmas› istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZET‹: Yap›lan denetim sonucu düzenlenen 28.4.2005
tarih ve P/260139 no’lu tutana¤a dayan›larak kesilen özel usulsüzlük cezas›n›n yasal oldu¤u, davan›n reddi gerekti¤i savunulmaktad›r.
T Ü R K M ‹ L L E T ‹ ADINA
Hüküm veren ‹zmir 1. Vergi Mahkemesi’nce gere¤i görüflüldü:
Uyuflmazl›k, 28.4.2005 tarihinde yap›lan denetim sonucunda düzenlenen
9/260139 no’lu tutanakla, 115 ayr› nihai müflteriye, konaklama hizmeti verildi¤i ve bedelini tahsil etti¤i halde, karfl›l›¤›nda ödeme kaydedici cihaz fifli ya
da yasal herhangi bir belge düzenlenmedi¤i tespit edilen davac› ad›na kesilen
toplam 5.500.- YTL özel usulsüzlük cezas›na iliflkindir.
213 Say›l› Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesinin 2 nci f›kras›nda,
perakende sat›fl fifli, ödeme kaydedici cihazla verilen fifl, girifl ve yolcu tafl›ma bileti, sevk irsaliyesi, tafl›ma irsaliyesi, günlük müflteri listesi ile Maliye
Bakanl›¤›’nca düzenlenme zorunlulu¤u getirilen belgelerin, düzenlenmedi¤i-
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nin, bulundurulmad›¤›n›n, düzenlenen belgelerin asl› ile örne¤inde farkl›
mebla¤lara yer verildi¤inin veya gerçe¤e ayk›r› olarak düzenlendi¤inin tespitinin özel usulsüzlük cezas›n› gerektirdi¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Yap›lan sat›fl karfl›l›¤›nda ücret al›nd›¤› halde karfl›l›¤›nda ödeme kaydedici cihaz fifli veya baflkaca bir belge düzenlenmedi¤i hususunun davac› nezdinde düzenlenen ve ihtiraz› kay›t konulmaks›z›n imzalanan tutanakla tespit
edilmesi nedeniyle, özel usulsüzlük cezas› kesilmesinde yasaya ayk›r›l›k
yoktur. ancak, olayda ayn› nitelikte birden fazla belgenin düzenlenmemesine
iliflkin tek tespit bulundu¤undan, tespit say›s› esas al›narak tek bir (118.YTL) özel usulsüzlük cezas› kesilmesi, fazlas›n›n kald›r›lmas› gerekir. Nitekim süregelen Dan›fltay kararlar› da bu yöndedir.
Aç›klanan nedenlerle DAVANIN KISMEN KABULÜNE, dava konusu
özel usulsüzlük cezas›n›n 5.382.-YTL’lik k›sm›n›n kald›r›lmas›na, kalan
118.-YTL’lik k›sm›n›n ise onanmas›na, afla¤›da dökümü yap›lan 26.70.- YTL
yarg›lama giderlerinden, davada hakl›l›k oran› dikkate al›narak 23.00.-YTL’lik k›sm›n›n daval› idarece davac›ya ödenmesine, kalan k›sm›n davac› üzerinde b›rak›lmas›na, 11.20.-YTL karar harc›n›n daval› iradece davac›dan tahsiline, artan posta ücretinin istemi halinde davac›ya iadesine, bu karar›n tebli¤ini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içinde Dan›fltay’a temyiz yolu
aç›k olmaz üzere 26.10.2005 tarihinde oybirli¤inde karar verildi.
G ö n d e re n : M u s t a f a A L PASLAN
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